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SUNUŞ 
 

Yurtiçi ve yurt dışında pazarlama biliminin gelişmesine, bilimsel çalışmaların ve 

araştırmaların özendirilmesine, öğretim elemanlarının, eğitimcilerin, uygulamacıların 

dayanışmasına, eğitim hizmetlerinin verimli ve etkin düzeyde uygulanmasına ve mesleğin 

gelişmesine yönelik katkı ve etkinliklerde bulunmayı amaçlayan pazarlama kongreleri bugüne 

kadar birçok üniversitemizde düzenlenmiş, her sene önemli başlıklar altında hazırlanan 

bilimsel çalışmalar yaratılan sosyal paylaşım ortamı ile pazarlama dünyasına önemli 

katkılarda bulunmuştur. 

20 yılı aşkın süredir Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği’nin (PPAD) sahipliğinde 

sürekliliğinin sağlandığı bu önemli kongrenin bu yılki adımını Karadeniz Teknik Üniversitesi 

olarak bizler atmış bulunuyoruz. 22.’sini düzenlediğimiz Pazarlama Kongresi’nde, 

pazarlama bilimi dünyası olarak yüklendiğimiz sorumluluk bilinciyle küresel değişimlerde 

pazarlamanın önemine dikkat çekerek üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde 

gerçekleştirmeya çalıştık. Bu amaçla, “İnovasyon” ana teması altında, ilgili alanlardaki 

önemli çalışmaları akademi camiasıyla paylaşmak ve tartışmak üzere 28–30 Eylül 2017 

tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi” nde toplandık. Ayrıca, Kongremiz bünyesinde, 

ilki 20. Pazarlama Kongresi’nde gerçekleştirilen Doktora Kolokyumunun üçüncüsü 

gerçekleştirilerek 5 doktora tezi akademi dünyası ile tartışmaya sunulmuştur. Bu anlamda 

pazarlama alanında hazırlanacak olan doktora tezlerinin akademi camiasıyla paylaşılması ve 

fikir alışverişleirnin yapılmasının tezlerin kalitesinin arttırılmasına önemli katkılar sağladığı 

düşünülmektedir. 

Ana teması “İnovasyon” olan kongremiz sürecinde 5 adet doktora tezi ile birlikte 19 adet 

İngilizce, 100 adet Türkçe olmak üzere toplamda 119 bildiri kabul edilerek kongre 

oturumlarında sunulmuştur.  

Buna ek olarak, kongre kapsamında düzenlenen Ek oturumlarla kogre katılımcılarının kongre 

sürecinden daha aktif bir şekilde yararlanması sağlanmıştır. Bu anlamda, açılış 

konuşmalarında Türkiye Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK akademi 

dünyasını önemle ilgilendiren konular hakkında bilgi vermiştir.  Ayrıca Dr. Sevim AYDIN 

TÜBİTAK AR&GE destekleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir. Yine Kogremiz 

sürecinde “Pazarlamada Dijitalleşme” konusuyla Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA 

katılımcılarımızla değerli bilgilerini paylaşmış ve önemli yönlendirmeler  yapmıştır. Sektör 
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temsilcilerimizden ise Adversion Reklam Ajansın’dan Sn. Ufuk TURHAN “Reklamda 

İnovasyon” konulu bir konuşma yaparak kongremizde sektörle ilgili önemli  bilgilerini 

paylaşmıştır.  

Pazarlama bilimi dünyasının  en önemli buluşma ve paylaşım ortamlarından biri olan 

kongremizde bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasıyla Türk akademisinin gelişmesi ve 

uygulayıcı çevrelere üretilen bilginin yönlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu anlamda  böyle güzel 

bir organizasyonun Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine olarak 

sağlayan Pazarlama ve Pazarlama Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine, değerli vakitlerini 

bizler için harcayan alan koordinatörleri, hakemler, oturum başkanları ve desteklerini 

esirgemeyen tüm hocalarımıza yürekten teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca Kongremize vermiş 

olduğu destekler için başta TÜBİTAK’a, TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYESİ’ne 

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI’na ve ÇAYKUR’a; spronsorlarımız olan; 

HİLTON–Tranzon, FORD-Tunalar Otomotiv, ÇIT-ÇIT Gıda, KRAL Pestil Köme, 

ADVERSION Reklam Ajansı, SÜRBİSA Sürmene Bıçakçılık, NO-ON Yöresel Ürünler  ve 

CEMİLUSTA’ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabiki, bu zorlu süreçte Üniversitemiz 

adına büyük emek harcayan tüm Düzenleme Kurulu üyelerimize,  kongremizin teknik 

alytapısını kuran ve bu süreçte sürekli desteklerini esirgemeyen Sayın Yrd. Doç. Dr. 

Abdulkadir KARADENİZ’e; kongre promosyon ve basılı materyallerin hazırlanmasında 

göstermiş oldukları büyük emek için İDEAL RENKLER’e teşekkür ediyoruz. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde  Trabzon’da düzenlediğimiz 22. Pazarlama 

Kongresi’nin tüm akademik camiamız ve ülkemiz için önemli katklar sağlamış olması 

dileğiyle… 

 

Prof. Dr. H. Sabri KURTULDU 

22. Pazarlama Kongresi  
Düzenleme Kurulu Başkanı 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı  

İşletmeler, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemek amacıyla, yoğun olarak zaman ve 

para harcamaktadırlar. Satın alma davranışlarını etkilemede kullanılan karşılaştırmalı fiyat 

reklamları ve referans fiyat uygulamaları ne kadar tasarruf ettikleri hakkında tüketicilere bilgi 

sağlamaktadır. Tüketiciler ürünlerle ilgili olarak kendilerine sunulan satış fiyatı ile referans 

fiyatını karşılaştırarak satın alma kararlarını vermektedirler. Bu anlamda, ürünlerin referans 

fiyatlarının etkili bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle, abartılı referans fiyat 

(exaggerated reference price) olarak adlandırılan ve ürünlerin kabul edilebilir fiyat aralığının 

üzerinde belirlendiği durumlara yönelik akademik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Her ne 

kadar ürünlerin referans fiyatının satış fiyatından yüksek olması, tüketicinin yüksek 

miktarlarda tasarruf ettikleri ve dolayısıyla satın alma niyetini arttıracağı şeklinde yorumlansa 

da, tüketicilerin uygulanan referans fiyatlara yönelik inandırıcılığına, işlem değerine, 

algılanan kaliteye ve satın alma istekliliğine yönelik etkilerin incelenmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmayla, menşe Türkiye olan ve uluslararası satışlara sahip bir kot markasının, referans 

fiyat olmayan, makul referans fiyatlı ve abartılı referans fiyatlı 3 durum için, tüketicilerin 

referans fiyatlara yönelik inandırıcılığı, işlem değeri, algılanan kalite ve satın alma istekliliği 

değişkenleri açısından farklılıkların incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Kuramsal Çerçeve 

Tüketiciler, geçmiş satın alma deneyimleri sonucu, ürünlerin fiyatlarına dair tüketicilerin 

zihinlerinde bilgiler oluşmakta ve sonraki satın alma kararlarını da bu bilgiler doğrultusunda 

vermektedirler (Winer, 1986). Bu anlamda, tüketicilerin bir ürün veya hizmetin önerilen 

fiyatını karşılaştırmak için kullandıkları fiyat olarak tanımlanan referans fiyat, tüketicinin 

zihnindeki bir fiyat veya alternatif ürünlerin fiyatları da olabilmektedir (AMA, 2010). 
																																																													
1	Çukurova Üniversitesi, cabuks@cu.edu.tr, cabuks@mail.cu.edu.tr	
2 Mersin Üniversitesi, asahin@mersin.edu.tr 
3	Mersin Üniversitesi, atilgan@mersin.edu.tr	
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Referans fiyat, tüketicinin zihninde kişisel deneyim (en son ödenen fiyat, benzer ürünlerin 

fiyatlarının ortalaması gibi) ve yargılamalarla (adil veya normal fiyat gibi) içsel olarak 

oluşabileceği gibi, dışsal gözlemler (liste fiyatı, satıcının reklamı gibi) yoluyla da 

oluşabilmektedir (Lowengart, 2002; Atılgan, 2015). İşletmeler, yüksek bir referans fiyattan 

reklamı yapılan ürün için, nispeten daha düşük bir satış fiyatı sunarak (örneğin, önceki fiyatı 

100 TL, şimdi 75 TL) tüketicilerin işlem değerini, değer algılarını ve nihai olarak satın alma 

niyetlerini artırabilmektedirler (Grewal, Monroe ve Krishnan, 1998). Referans fiyat 

uygulamalarının dayandığı temel teoriler, Adaptasyon Düzeyi Teorisi (Adaptation Level 

Theory-Helson, 1964) ve Asimilasyon-Tezat Teorisi (Assimilation-Contrast Theory-Şerif ve 

Hovland, 1961) olarak bilinmektedir. Bu teorilere dayanarak, bir ürünün satış fiyatı olarak 

referans fiyatı (uyaran olarak) verildiğinde, tüketiciler içsel olarak mevcut bulundurdukları 

fiyat standartlarına göre bu fiyatın kabul edilebilir veya makul bir fiyat olup olmadığına karar 

vermektedirler (Alford and Biswas, 2002). 

Urbany, Bearden ve Weilbaker (1988)’e göre, “... tüketiciler, reklamı yapılan bir referans 

fiyatın inanılabilirliğine karar verirken, pazarda gözlemledikleri en yüksek fiyatı dikkate 

alırlar. Beklenen en yüksek fiyattan daha yüksek bir referans fiyat, akla daha az yatkındır”. 

Reklamı yapılan referans fiyatlar veya sunulan yeni fiyatlar tüketiciler tarafından inandırıcı 

bulunursa, bu fiyatlar tüketicilerce kabul edilmekte ve tüketicilerin zihinlerinde mevcut 

bulunan referans fiyatlar da güncellenmektedir (Rajendran ve Tellis, 1994). Urbany, Bearden 

ve Weilbaker (1988), referans fiyat olmayan, makul referans fiyatlı ve abartılı referans fiyatlı 

olmak üzere üç durumu incelemişlerdir. Gerçekleştirilen bu çalışmada da, işletmelerin 

referans fiyatlı reklam uygulamaları, Urbany, Bearden ve Weilbaker (1988) tarafından ele 

alınan üç duruma benzer şekilde incelenmiştir. Bu bağlamda, farklı referans fiyat 

uygulamalarında tüketicilerin algıladıkları inandırıcılık da değişebilmektedir. 

H1: Tüketicilerin referans fiyatlara yönelik algıladıkları inandırıcılık, işletmenin referans fiyat 

uygulamasına göre farklılık göstermektedir.  

Tüketiciler, referans fiyatın, beklenen fiyat aralığının dışında olduğunu düşündüklerinde, 

muhtemelen bu fiyatı reddetmektedirler (Urbany, Bearden ve Weilbaker, 1988). Çünkü çok 

büyük bir fiyat indirimi veya inanılmaz derecede yüksek bir referans fiyat uygulandığı 

durumda, tüketiciler sunulan teklifin iyi niyetli olmadığı şeklinde değerlendirmelerde 

bulunabilmektedirler. Bu durum tüketicinin zihninde satılan ürünün kalitesi hakkında şüphe 

uyandırabilmektedir (Della Bitta, Monroe, McGinnis, 1981; Monroe 1990). Bu açıdan 

bakıldığında: 
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H2: Tüketicilerin ürünlere yönelik kalite algıları, işletmenin referans fiyat uygulamasına göre 

farklılık göstermektedir.  

Zihinsel Muhasebe Teorisi’ne (Mental Accounting Theory) göre, işlem faydası (transaction 

utility) bir ürünün mağazadaki nesnel satış fiyatı ile bir tüketicinin referans fiyatı arasındaki 

farktır (Thaler, 1985). Fiyat karşılaştırmalı reklamlar bağlamında, Grewal, Monroe ve 

Krishnan (1998), reklamı yapılan referans fiyatın alıcıların satın alma algılamalarına etkilerini 

anlamak için işlem faydası kavramını, işlem değeri (transaction value) şeklinde uyarlayarak 

incelemişlerdir. Grewal vd. (1998)’ne göre, reklamı yapılan referans fiyatlarının kasıtlı olarak 

normal perakende satış fiyatlarının üzerinde arttırıldığı durumda, tüketiciler, işlem değerini 

aldatıcı olarak algılamaktadırlar. Ayrıca, reklamı yapılan referans fiyatındaki bazı abartılar, 

fiyatın daha az inandırıcı olduğu şeklinde algılanacak ve böylece işlem değerini azaltacaktır 

(Compeau, Grewal ve Rajesh Chandrashekaran, 2002). Bu bağlamda aşağıdaki hipotez 

geliştirilmiştir. 

H3: Tüketicilerin algıladıkları işlem değeri, işletmenin referans fiyat uygulamasına göre 

farklılık göstermektedir.  

Abartılı referans fiyatın, tüketiciye sunulan değeri arttırdığı düşünülmekte ve tüketicilerin 

satın alma istekliliğinde artışa neden olabilmektedir (Compeau and Grewal 1998). Diğer 

yandan, tüketiciler satış tutundurma araçlarından (abartılı referans fiyat uygulamasında 

olduğu gibi) şüphelendiğinde, satın alma niyetini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (de 

Pechpeyrou ve Odou, 2012). Buna göre; 

H4: Tüketicilerin satın alma istekliliği, işletmenin referans fiyat uygulamasına göre farklılık 

göstermektedir.  

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin farklı düzeydeki referans fiyatlarla karşılaştıklarında, 

referans fiyatların inandırıcılıklarının algılanması, işlem değerleri, algıladıkları kalite ve satın 

alma istekliliklerinde farklılık olup olmadığını incelemektir. Zaman kısıtları ve araştırmanın 

yapısına uygun olması açısından, araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde, kolayda 

örnekleme yönteminin uygulanmasına karar verilmiştir. 2016 yılı Eylül ayı içerisinde Mersin 

il merkezinde gerçekleştirilen araştırmada, 522 katılımcıdan veri elde edilmiştir. Verilerin 

analizinden önce, hatalı veya eksik doldurulmuş 7 anket araştırma kapsamından çıkarılmıştır. 

Dolayısıyla 515 anket verisi üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada uygulanan, 

referans fiyat olmayan, makul referans fiyatlı ve abartılı referans fiyatlı 3 durum için elde 

edilen örneklem büyüklükleri sırasıyla, 161, 189 ve 165’tir. Referans fiyatın değişkenler 
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üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla çalışmada manipülasyon uygulanmıştır. Anket iki 

aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, tüm katılımcılara markalı bir kot üreticisinin, bir 

pantolon modelinin fiyatı verilmeksizin reklamı gösterilmiştir. Daha sonrasında, katılımcılar 

reklamı yapılan markalı ürüne yönelik aşinalıklarını 1 ila 7 arasında değişen bir ölçekte 

puanlamışlardır (7 = çok tanıdık, 1 = hiç tanıdık değil). Bu çalışmada marka aşinalığı 

kovaryans değişken olarak belirlenmiştir. İkinci aşamada, katılımcıların her birine, 3 grup 

referans fiyatlı reklam durumundan (herhangi bir referans fiyat olmayan, makul referans 

fiyatlı, abartılı referans fiyatlı) biri rassal olarak sunulmuştur. Referans fiyat bulunmayan 

manipülasyonda gerçek satış fiyatı olarak sadece 119,99 TL verilmiştir. Makul referans fiyat 

koşulunda, satış fiyatından %50 daha yüksek olarak 149,99 TL ve nihai fiyatının 119,99 TL 

olduğu belirtilmiştir. Son olarak abartılı referans fiyatın belirlenmesinde, Wolk ve Spann'ın 

(2008) uyguladığı yöntem uygulanarak kotun satış fiyatının iki katının (239,98 TL) referans 

fiyat olduğu ve nihai fiyatının 119,99 TL olduğu belirtilmiştir. Araştırmadaki üç durumu 

karşılaştırmak amacıyla MANCOVA kullanılmıştır. 

Katılımcıların, referans fiyatı verilmiş kot reklamını görmelerinden sonra, referans fiyatların 

inandırıcılığının algılanması, işlem değeri, algılanan kalite ve satın alma istekliliğine ilişkin 

ifadeleri içeren anket formunu doldurmaları istenmiştir. Araştırmada referans fiyatların 

inandırıcılığına dair tüketici algısını ölçmek için Wolk ve Spann (2008), işlem değerini 

ölçmek için Grewal, Monroe ve Krishnan (1998), algılanan kaliteyi ölçmek için Dodds, 

Monroe ve Grewal (1991) ve satın alma istekliliğini ölçmek için Grewal, Monroe ve Krishnan 

tarafından kullanılan ölçekler kullanılmıştır. Ayrıca marka aşinalığı için Biswas ve Blair 

(1991) tarafından kullanılan ölçekten yararlanılmıştır. 

Öncelikle araştırmadaki 4 ölçeğin yapı geçerliliğini ölçmek amacıyla; Faktör analizi (Varimax 

döndürme metodu ve temel bileşenler analizi) uygulanmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2007). 

Faktör analizi sonuçlarına göre, örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğu 

(KMO değeri= 0,902; p= 0,000) ve ortaya çıkan 4 boyuttaki ifadeler için faktör yüklerinin 

0,65’in üzerinde olduğu belirlenmiştir.    

Bulgular ve Tartışma  

Marka aşinalığı kovaryans değişken olarak belirlenerek 3 grup için gerçekleştirilen 

MANCOVA sonuçlarına göre, sadece abartılı referans fiyatın uygulandığı ve referans fiyatın 

olmadığı iki grup arasında, referans fiyatların inandırıcılığının algılanması (p=0,019<0,05) ve 

satın alma istekliliği (p=0,009<0,05) bağlamında farklılıkların olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

tüketiciler, herhangi bir referans fiyatın bulunmadığı durumda, abartılı referans fiyat 
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uygulanan duruma kıyasla, referans fiyata yönelik inandırıcılıklarının ve satın alma 

istekliliklerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan, makul referans 

fiyatlı durum ile herhangi bir referans fiyatın bulunmadığı durum ve makul referans fiyatlı 

durum ile abartılı referans fiyat uygulanan durum arasında araştırma değişkenleri bağlamında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Aslında işletmeler referans fiyat uygulamalarıyla, işlem 

değerini, değer algılarını ve satın alma niyetlerini arttırabileceklerini düşünmektedirler. Bu 

araştırmanın sonuçlarında görüldüğü ve literatürde de belirtildiği gibi, tüketiciler, çok yüksek 

fiyat indirimleri (abartılı referans fiyat) uygulayan işletmelerin bu uygulamalarının iyi niyetli 

olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunmaktadırlar. Araştırmanın sonuçları, abartılı 

referans fiyat uygulamalarının, tüketicilerin satın alma istekliliğini olumsuz yönde 

etkileyebileceği görüşünü de desteklemektedir. Sonuç olarak, işletmelerin referans fiyat 

uygulamalarını, kabul edilebilir bir fiyat aralığında gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu 

sonuç, Asimilasyon-Tezat Teorisi ve Adaptasyon Düzeyi Teorisiyle de desteklenebilmektedir. 

Gelecekte yapılacak çalışmalarda; örneğin, kolayda-özellikli-beğenmeli veya faydacı-hedonik 

şeklinde ürün grupları oluşturularak,  referans fiyat uygulamaları bağlamında farklılıklar olup 

olmadığı da incelenebilir. 
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Fiyatlandırma Yöntemlerinin Sektörlere Göre Kullanım Oranlarının 

Karşılaştırılması: KOBİ’lerde Bir Araştırma1 

Comparison of Pricing Methods Usage Rates by Sectors: A Research on 

SMEs 
Mücahid Yıldırım2    Şuayıp Özdemir3 

Özet 

Bu çalışmada, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) kullandıkları fiyatlandırma 

yöntemlerinin faaliyet gösterilen sektöre göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Veriler, 

hizmet, imalat ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde çalışan 326 yöneticiyle 

yapılan anketlerle elde edilmiştir. Verilere ki-kare bağımsızlık testi uygulanmış ve beş 

fiyatlandırma yönteminin sektörler arası farklılaştığı görülmüştür. Hizmet işletmeleri imaj 

fiyatlandırmasını diğer işletmelere göre daha çok kullanırken, ürün demeti fiyatlandırmasını 

daha az kullanmaktadır. Ticaret işletmeleri ise, cari usulde ve değer-temelli fiyatlandırmayı 

en çok uygulayandır. İmalat işletmelerinin de deneyim eğrisi fiyatlandırmasını daha çok 

uygulandığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: fiyat, fiyatlandırma yöntemleri, KOBİ, sektör 

Abstract 

In this study it was aimed to compare the pricing methods used by small and medium sized 

enterprises (SME) to set prices, according to the sectors in which the organizations operate. 

The data was collected via a survey study conducted on 326 managers work at SMEs which 

operate in the sectors of service, manufacturing and merchandising. Chi-square test of 

independence was conducted on the data and it was seen that five pricing methods 

differentiated among sectors. While service businesses use image pricing most, they use 

product bundle pricing least. Merchandising businesses use going-rate pricing and value-

based pricing most. However manufacturing businesses use experience-curve pricing most. 

Keywords: price, pricing methods, SME, sector 
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Giriş  

Pazara sunulan mal ve hizmetlerin nasıl fiyatlandırıldığı pazarlama açısından büyük önem arz 

etmektedir. Fiyatın satış miktarı ve maliyet, dolayısıyla da karlılık üzerinde büyük etkisi 

vardır. 

Bu durumda doğru fiyatlandırma işletme başarısını doğrudan etkileyecektir. Fiyatı etkileyen 

başlıca değişkenler arasında maliyet, işletme hedefleri ve karar mekanizması gibi içsel 

etkenlerin yanında, pazar ve talep yapısı, tüketici algıları, aracı işletmeler, rakipler gibi dışsal 

etkenler de bulunmaktadır (Dibb ve Simkin, 2013; Altunışık vd., 2016).  Bu anlamda işletme 

için doğru fiyatları belirlemede maliyetlerin yanında, sayılan diğer etkenler de dikkate 

alınmalıdır. Ancak bu etkenlerin hangisinin fiyata ne kadar etki edeceği işletmenin 

büyüklüğüne, satılan ürünlerin niteliğine ve faaliyet gösterilen sektöre göre değişebilmektedir 

(Carson vd., 1998). 

Literatürde fiyatlandırma konusundaki çalışmaların çoğunlukla büyük ölçekli işletmeler 

üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir (Töytäri vd., 2015; Liozu, 2015; Hinterhuber ve Lizou, 

2014; Carricano vd., 2010; Girginer ve Çavdar, 2007). KOBİ’ler pazarlama uygulamaları 

konusunda kendilerine has bazı özelliklerden ötürü büyük işletmelerden ayrılmaktadır 

(Carson, 1990). Bu özellikler işletme sahibinin/yöneticinin karakteristikleri, işletmenin 

gelişim evresi ve büyüklüğü olarak sıralanabilir (Gilmore vd., 2001). Bu anlamda bir 

pazarlama değişkeni olarak fiyatla ilgili uygulamaların da KOBİ’lerde büyük işletmelere 

nazaran farklı olması beklenmektedir. Ayrıca, KOBİ’lerin birçok Avrupa ülkesinde olduğu 

gibi Türkiye’de de toplam girişim sayısının büyük çoğunluğunu (%99,8’i), toplam cironun 

%63,8’ini oluşturması (TÜİK, 2015) gibi nedenler de bu araştırmanın KOBİ’ler üzerinde 

yapılmasında etkili olmuştur. 

İmalat, ticaret ve hizmet sektöründe yer alan işletmelerin pazara sundukları ürünü oluşturan 

bileşenler, hedef kitle, arz ve talep esnekliği gibi nedenlerle fiyatları hesaplarken kullandıkları 

yöntemlerin farklı olabileceği varsayılmaktadır. Bu çalışmada KOBİ’ler genel kabul görmüş 

bir sınıflandırma olarak faaliyet alanlarına göre imalat, ticaret ve hizmet işletmeleri olmak 

üzere sınıflandırılmış olup fiyatları belirlemede kullanılan fiyatlandırma yöntemlerinin, 

KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği sektörün bunlardan hangisi olduğuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bu sayede, KOBİ’lerin imalat, ticaret ve hizmet sektörlerinde 

yer almasının işletmenin fiyatlandırma uygulamalarını farklılaştırıp farklılaştırmadığı 

konusunda tespitler yapılması amaçlanmıştır. 
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Pazarlama Literatüründe Fiyatlandırma Yöntemleri 

İşletmeler, başarılı bir fiyatlandırma için birçok unsuru dikkate almak durumundadır. Çünkü 

genel olarak bilinen maliyet, rakipler ve müşteri gibi unsurların yanında, işletme hedefleri, 

fiyat kararını verenin kim olduğu, dağıtım kanalı, yasal düzenlemeler gibi birçok unsur da 

fiyatlandırma kararlarını etkilemektedir (Dibb ve Simkin, 2013; Altunışık vd., 2016). Bu 

faktörler ışığında işletmeler fiyatla ilgili kararlarını hangi temelde, neye göre vereceklerini 

yani hangi fiyatlandırma yöntemlerini uygulayacaklarını belirlemelidir.  

Temel olarak fiyatlandırma konusundaki sınıflandırmalarda maliyet, rakipler ve müşteri 

değişkenleri esas alınmaktadır. Bu değişkenlerden öne çıkana göre fiyatlandırma yönteminin 

ismi değişebilmektedir. Ayrıca fiyatlandırma uygulamalarında önemsenen başka değişkenler 

de olabilmektedir. Maliyet, rakipler ve müşterinin yanında kullanılan ve ön plana çıkan diğer 

değişkene göre fiyatlandırmada yeni yöntemler uygulanabilmektedir. Her yöntemin 

üstünlükleri olabildiği gibi dezavantajları da olabilmektedir. Örneğin maliyet temelli 

fiyatlandırma basit ve en çok benimsenen fiyatlandırma yöntemlerinden birisidir (Abratt ve 

Pitt (1985; Shipley ve Jobber, 2001). Ancak bu yöntem işletmenin halihazırda sahip olduğu 

maliyet bilgisi dışındaki fiyatı etkilemesi muhtemel diğer faktörleri dikkate almaması 

konusunda eleştirilmektedir. (Stone ve Desmond, 2007; Haas, 1992). Maliyet temelli 

fiyatlandırmada fiyatı belirlemede esas alınan toplam birim maliyetten başka (Stanton vd., 

1994), marjinal maliyet, başa baş analizi ve deneyim eğrisi gibi kavramlar da öne çıkmaktadır 

(Hanna ve Dodge, 1995; Noble ve Gruca, 1999; Proctor, 2000). Bu yöntemle ilgili en önemli 

eleştiri, rakipler, talep, ekonominin durumu, üretim kapasitesi gibi unsurları dikkate 

almamasıdır (Haas, 1992). 

En çok kullanılan fiyatlandırma yöntemlerinden birisi de rekabet temelli fiyatlandırmadır. Bu 

yöntemle işletmeler rekabetle ilgili unsurları dikkate alarak fiyatlandırma yapmaktadır. 

İşletmeler, cari usulde fiyatlandırmada olduğu gibi rakiplerin fiyatlarını temel alarak 

fiyatlandırma yapabilirken (Hanna ve Dodge, 1995), bazen de pazardaki en düşük fiyat 

seviyesine sahip olmaya çalışmaktadır (Noble ve Gruca, 1999). Ayrıca, özellikle pazar lideri 

firmalarca bir fiyat değişikliği başlatılıp diğerlerinin bu fiyat seviyesini takip etmesini 

beklemek (lider fiyatlandırma) de bir diğer rekabet temelli fiyatlandırma örneğidir  (Rao ve 

Kartono, 2009). 

Fiyatları müşterinin algıladığı değere göre belirlemek anlamına gelen değer temelli 

fiyatlandırma da sık kullanılan bir yöntem olmasına karşın, uygulanması için birtakım 

koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda bu yöntemin en çok, rekabetin kısıtlı 



 27 

olduğu, farklılaştırılmış ürünlerin fiyatlandırmasında etkili olduğu düşünülmektedir (Daly, 

2002, s.80). 

Fiyatlandırma yöntemleri pazarlama literatüründe “strateji”, “yöntem” veya “taktik” olarak 

geniş bir çerçevede tanımlanmakta ve bazı çalışmalarda bu ifadeler birbiri yerine 

kullanılmaktadır (Rao ve Kartono, 2009; Chong, 2003; Duke, 1994). Bu çalışmada strateji, 

yöntem ve taktik ifadeleri yalnızca yöntem başlığı altında ifade edilmiş ve hizmet, imalat ve 

ticaret sektörlerindeki yaygınlıklarının karşılaştırması bakımından pazarlama literatüründe yer 

alan çok sayıda fiyatlandırma yönteminden sadece 19 tanesi ele alınmıştır.  

Bu on dokuz fiyatlandırma yönteminin kısa tanımları ve isimlendirmeleri aşağıda özet olarak 

açıklanmaktadır: 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Fiyatlandırma Yöntemleri ve Kısa Tanımları 

Fiyatlandırma Yöntemi           Fiyatlandırma Yöntemlerinin Tanımları 

Pazarın Kaymağını Alma 
Başlangıç fiyatını yüksek belirlemek ve fiyatı sistematik olarak zaman 

içinde düşürmek 

Pazara Nüfuz Etme 
Ürünün pazarda kabulünü hızlandırmak için başlangıç fiyatını düşük 

belirlemek 

Deneyim Eğrisi Fiyatlandırması 
Sahip olunan tecrübe sayesinde maliyetler düşük tutulabildiği için 

fiyatları da düşük tutmak 

Lider Fiyatlandırma Bir fiyat belirleyip diğer firmaların bu fiyatı takip etmesini beklemek 

Cari Usulde Fiyatlandırma Fiyatları rakiplerin fiyatlarıyla karşılaştırarak belirlemek 

Düşük Fiyatlı Üretici Her zaman pazardaki en düşük fiyatlara sahip olmaya çalışmak 

Tutsak Ürün Fiyatlandırması 
Tamamlayıcı ögeler (aksesuarlar, gereçler ve hizmetler)  daha yüksek 

fiyatlandırılabildiği için ana ürün fiyatını düşük tutmak 

Ürün Demeti Fiyatlandırması 
Bazı ürünlerin demet halinde (toplu olarak) tek tek satıldığından daha 

düşük bir fiyattan satmak 

Maliyet Artı Fiyatlandırma 
Ürünlerin fiyatlarını maliyetlerin üzerine belirli bir yüzde kar marjı 

koyarak belirlemek 

Başabaş Fiyatlandırma Ürünün fiyatını tüm maliyetleri kurtaracak şekilde belirlemek 

Sinyal Fiyatlandırması 
Müşterilerde ürünün kaliteli olduğu algısını oluşturmak için fiyatı 

yüksek belirlemek 

İmaj Fiyatlandırması 
Ürünün eşdeğer bir versiyonunu, “yüksek kalite” imajı yaratmak 

amacıyla yüksek fiyattan sunmak 

Primli Fiyatlandırma Özel nitelikleri olan ürünleri daha yüksek fiyatlandırmak 
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İkincil Pazar İndirimleri Fason üretim yapıldığında fiyatları daha düşük tutmak 

Periyodik İndirimler Sezonluk indirimler yapmak 

Rastgele İndirimler 
Sezon başı veya sonu olmaksızın, gerekli görüldüğünde fiyatları 

düşürmek 

Coğrafi Fiyatlandırma Aynı ürün için farklı coğrafi pazarlarda farklı fiyat uygulamak 

Değer Temelli Fiyatlandırma 
Ürünün fiyatını, müşterinin algıladığı değeri öğrendikten sonra 

belirlemek 

İnternet Fiyatlandırması Ürünü, internet üzerinden satarken farklı fiyatlandırmak 

Kaynak: Rao, V.R., Kartono, B. (2009). Pricing objectives and strategies: a cross-country 

survey. In V.R. Rao (Ed.), Handbook of Pricing Research in Marketing (pp. 9-36), 

Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited. 

KOBİ’lerde Fiyatlandırma 

Literatürde çok fazla sayıda fiyatlandırma yönteminin bulunması küçük işletmelerde 

girişimcilere fiyatlandırmada yaratıcı olma imkanı vermektedir. Fiyatlandırma başarısı, 

işletmenin başarısında çok önemli bir faktördür. Bir KOBİ, fiyatlarını çok yüksek belirlediği 

takdirde, müşterileri kaçıracak ve daha az satış yapacaktır. Düşük fiyatlandırma ise işletmenin 

kar etme fırsatını kaçırırken, müşterilerde de firmanın ürünüyle ilgili düşük kalite izlenimi 

bırakacaktır. Bu da firmanın uzun dönem başarısını tehdit edecektir (Scarborough, 2012). 

Dolayısıyla, işletmenin fiyatları belirlemedeki asıl amacı, bu iki uç arasındaki dengeyi 

sağlamak olmalıdır.  

KOBİ’lerde stratejik pazarlama kararları çoğunlukla yönetici de olan işletme sahibi tarafından 

tek başına verilmesi, bu kararların daha çok kısa vadede koşullara göre şekillenmesi gibi 

unsurlar KOBİ’lerde pazarlama kararlarının gelişigüzel ve daha az sistemli olmasına neden 

olmaktadır (Gilmore vd., 2001). Bununla beraber, Stokes (2006)’a göre, KOBİ’lerde 

pazarlama genellikle müşteri kazanma ve tutundurma konularıyla sınırlandırılmaktadır. Bu 

yüzden, pazarlamanın fiyat, ürün, dağıtım gibi diğer ögeleri çoğunlukla görmezden 

gelinmektedir. KOBİ’lerin faaliyette oldukları pazarlarda büyük işletmelerin aksine kitlesel 

pazarlamadan çok interaktif pazarlama yaklaşımını benimsediği söylenebilir (Stokes, 2006, 

s.332). Dolayısıyla, müşteriyle bire bir iyi ilişkiler kurmak KOBİ’lere fiyatları belirlemede 

daha çok serbestlik sağlayabilmektedir. Bu durumda, Carson vd. (1998, s.82)’nin ifadesiyle 

rakiplerin fiyatıyla arasında önemli bir fark olmadıkça, fiyat müşteri için çok daha az önemli 

hale gelebilir. Bu örnekte olduğu gibi fiyat dışı araçların rekabette işletmeler tarafından 

oldukça ilgi görmesine karşın, fiyatın halen hem karlılık üzerinde hem de müşteri bağlılığı 
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yaratmada önemli bir etken olduğu söylenebilir (Gülçubuk, 2007, s.16). Benzer şekilde 

Atılgan (2015, s.8) da fiyatın müşteri değeri yaratma, müşterileri elde tutma ve müşteri 

ilişkilerinin sürdürülmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etmektedir. 

KOBİ’ler için fiyatlandırmada “yöneticilerin içgüdülerine güvenmek” gibi, pazar koşullarını 

dikkate almayarak “tamamen maliyete odaklanmak” da bir sorun teşkil etmektedir. 

Dolayısıyla, fiyatlandırmada maliyet, rakipler ve müşteri faktörlerinin üçünün de dikkate 

alınması gerektiği ifade edilmektedir (Hatten, 2012, s.339). KOBİ’lerin fiyatlandırmada 

düştüğü en büyük tuzaklardan birisi, fiyatları çok düşük belirlemektir. Bunun gerekçesi de 

düşük fiyatların satışları arttıracağı düşüncesinin abartılmasıdır. Öyle olsa dahi, düşük fiyat 

arayan müşteriler genellikle en az sadık müşterilerdir. Yani, çok az farkla da olsa daha düşük 

fiyat için başka bir işletmeyi tercih edebilirler (Hatten, 2012, s.347). Düşük fiyatlar 

belirlemenin bir başka gerekçesi de rekabette öne çıkmaktır. Ancak, küçük işletmeler özellikle 

daha büyük ölçekli rakipleriyle bire bir fiyat rekabetine girmekten kaçınmalıdır. Çünkü, 

büyük işletmeler daha düşük maliyet yapıları sebebiyle fiyatlarını kolaylıkla daha aşağı 

çekebilirler. Dolayısıyla, küçük işletmelerin rekabette fiyattan ziyade çeşitli ek hizmetler ve 

ödeme kolaylığı gibi unsurları ön plana çıkarmaları gerekmektedir (Scaraborough, 2012, 

s.354).  

Bu anlamda, Carson vd. (1998)’in ifade ettiği üzere, KOBİ’lerde bazı yöneticiler kalite ve 

bireysel hizmetler gibi fiyat dışı unsurları rekabette daha önemli görmektedirler. Başka bir 

araştırmaya göre de bazı küçük işletmeler rakiplerin uygulamalarını yakından takip etmelerine 

rağmen, fiyatlarını bire bir rakiplerden almamakta, aksine rakip bilgisini ürünlerini 

farklılaştırmakta kullanmaktadırlar (Cunningham ve Hornby, 1993). Bambenger (1989)’in 

araştırmasında ise, KOBİ’lerde rekabetçi avantaj yaratmada önemli faktörler sıralamasında 

fiyatlandırma, 26 faktör arasından 16. sırada yer almıştır. Bu durumda rekabette büyük 

rakiplerine karşı hayatta kalabilmek adına KOBİ’lerin bire bir fiyat rekabetine girmekten 

kaçınıp, aksine ürünlerini farklılaştırmaya çalıştığı düşünülmektedir.  

Ancak bunun aksini iddia eden çalışmalara rastlamak da mümkündür. Örneğin Cant vd. 

(2016) Güney Afrika’daki KOBİ’lerin yöneticileri üzerinde yaptıkları çalışmada, KOBİ’lerin 

fiyatlandırma kararlarını etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre, 

rakiplerin fiyatları ve enflasyondaki değişimler, yakıt fiyatları gibi makro çevre faktörlerinin 

yanı sıra, ürün performansı, müşteri ilişkileri ve müşterinin üründen aldığı fayda gibi 

faktörlerin fiyat kararlarını etkilediği görülmüştür.  Benzer şekilde, Dunn vd. (2012)’in  

araştırmasında ise, küçük işletmelerde başlangıç fiyatları rakiplerin fiyatlarından büyük 
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ölçüde etkilenirken, en çok maliyetlerden etkilenmektedir. Daha sonraki fiyat değişimlerinde 

ise yine maliyetler ve rakiplerin etkili olduğu görülmüştür. 

Sektörlere Göre KOBİ’lerde Fiyatlandırma 

KOBİ’lerde fiyatlandırma kararlarını etkilemesi beklenen başlıca unsurlardan birisi de faaliyet 

gösterilen sektördür. Hizmet, imalat ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler farklı 

fiyatlandırma yöntemleri uygulayabilmektedir. Çünkü sektörlerin doğası birbirinden farklı 

olmakla birlikte, her sektördeki işletmelerin fiyatlandırma hedefleri ve pazardan beklentileri 

farklı olabilmektedir. Carson vd (1998)’nin ifadesiyle KOBİ’lerde faaliyet gösterilen 

sektörlerin kendine has uygulama ve normlarının da fiyatlandırma kararları üzerinde önemli 

bir etkisi vardır. Ancak bu konuya literatürde yeterince değinilmemektedir. 

Scarborough (2012), hizmet, imalat ve ticaret (perakendeciler) işletmesi olan KOBİ’lerin 

fiyatlandırma uygulamalarını farklı başlıklar altında değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeye 

göre, internet sayesinde fiyatların müşteriye daha görünür olmasıyla müşteriler artık fiyata 

karşı daha duyarlı hale gelmektedir. Bu yüzden perakendeciler artık maliyetten çok, değer 

değer temelli fiyatlandırma yöntemine kaymaktadır. İmalat ve hizmet işletmelerinde ise, 

fiyatlandırma yöntemlerinin doğru bir maliyet bilgisi temelinde olması gerektiği ifade 

edilmektedir.  

Avlonitis ve Indounas (2005) hizmet işletmelerinin fiyatlandırmada müşterileri elde tutma ve 

müşteri tatminine yönelik hedefler koymalarına rağmen, daha çok maliyet ve rekabet temelli 

fiyatlandırma yöntemlerini benimsediklerini ifade etmektedirler. Ayrıca, hizmet işletmelerini 

fiyatlandırmada diğerlerinden ayıran gelir yönetimi (talep ve kapasiteye bağlı olarak farklı 

zamanlarda farklı fiyat uygulamak) gibi yöntemler de kullanılmaktadır. Ancak, gelir 

yönetimindeki yanlış uygulamalar müşterinin hizmetle ilgili algılarını olumsuz 

etkileyebilmektedir (Shoemaker, 2003). Bu yüzden, hizmet işletmelerinin fiyatlandırmada 

müşteri gözünden olumsuz imaj oluşturmamaya daha fazla özen göstermeleri gerekmektedir.  

Öte yandan, imalat ve ticaret işletmelerinin dağıtım kanalında farklı pozisyonlarda olmaları da 

uygulanan fiyatlandırma yöntemlerini etkileyebilir. Birçok imalatçı işletme, ürünlerine 

önerilen perakende fiyatları koymaktadır. Perakendeci küçük işletmeler de bu fiyatları bazen 

değiştirmeden uygulamaktadır. Bu sayede bir fiyatlandırma kararı vermek zorunda 

kalmamaktadırlar (Scarborough, 2012, s.360). Bazen de perakendeci, imalatçı işletmeye 

kazanmak istediği kar marjını dikte edecek kadar güçlü olabilmektedir (Lee ve Staelin, 1997).  

İmalat ve hizmet sektörlerinden faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde yapılan bir başka 

araştırmada ise Ingenbleek ve Van Der Lans (2013) benimsenen fiyatlandırma yöntemi ile 
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fiyatlandırma uygulaması sürecinde dikkate alınan müşteri değeri, rekabet ve maliyet gibi 

unsurlar arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. Buna göre, pazarın kaymağını alma, lider 

fiyatlandırma ve primli fiyatlandırma gibi yöntemler müşteri değeriyle ilişkilendirilmektedir.  

Cunningham ve Hornby (1993) çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük işletmelerden 

yöneticiler ile yaptıkları çalışmada hizmet ve dağıtım işletmelerinde fiyatların daha çok 

müşteri temelli ve esnek olmaya daha yatkın olduğu, imalat işletmelerinde ise üretimde maddi 

unsurlar ön plana çıktığı için fiyat kararlarında maliyetlerin daha etkili olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Ayrıca, küçük işletmelerin rakiplerinin durumlarını ve ne yaptıklarını iyi 

bilmelerine rağmen, fiyatlandırmada rekabeti ana etken olarak görmedikleri, rakiplerin 

fiyatlarını bire bir almadıkları anlaşılmıştır (Cunningham ve Hornby, 1993). Son olarak, aynı 

çalışmada tahmin edilenin aksine küçük işletmelerde fiyatların daha talep odaklı ve esnek 

olduğu ifade edilmektedir. 

Yöntem 

Bu çalışma türü itibariyle uygulamalı bir araştırma olup, keşifsel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca 

KOBİ’lerin fiyatlandırma yöntemlerinin sektörlere göre değişimi araştırması açısından 

tanımsal bir nitelik de taşımaktadır. Araştırmanın verileri İstanbul, Ankara ve İzmir’de 

faaliyet gösteren KOBİ’lerde çalışan 326 yöneticiden bilgisayar destekli telefonla anket 

(CATI) yoluyla elde edilmiştir. Araştırmaya katılan işletmeler faaliyet gösterdikleri sektöre 

göre (hizmet, imalat ve ticaret) sınıflandırılmıştır. Hangi sektörden kaç işletmenin örnekleme 

dahil edileceği konusunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2015 KOBİ İstatistikleri 

raporundaki bilgilerden yararlanılmıştır. Buna göre; Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin 

%42’si hizmet, %19’u imalat ve %39’u ticaret işletmelerinden oluşmaktadır (TÜİK, 2015). 

Örneklem oluşturulurken bu oranlardan sapmamaya çalışılarak kota örneklemesi yapılmıştır.  

Araştırmada kullanılan anket formunun ilk kısmında, işletme türü, çalışan sayısı, işletmede 

fiyatlandırmadan kimin sorumlu olduğu gibi işletmeyle ilgili sorular ve çalışılan birim, 

işletme içindeki unvan gibi yöneticiyle ilgili sorular yer almaktadır. Anket formunu ikinci 

kısmında ise Rao ve Kartono (2009)’un derlediği fiyatlandırma yöntemleri ile ilgili ifadeler 

uyarlanarak kullanılmıştır. On dokuz farklı fiyatlandırma yöntemi, tanımlarıyla birlikte 

verilmiş ve yöneticilerden bu fiyatlandırma yönteminin kendi işletmelerinde uygulanıp 

uygulanmadığı sorulmuştur. Önce cevaplar uygulanıyor, uygulanmıyor ve bazen uygulanıyor 

gibi üç seçenekte toplanmıştır. Ancak veri analizi sürecinde ara seçenek bazen uygulanıyor 

olmasının da uygulanması anlamına geldiği düşünülerek cevaplar uygulanıyor ve 

uygulanmıyor olmak üzere iki seçenekte birleştirilmiştir.  
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Araştırmanın yöntemiyle ilgili değinilmesi gereken bir diğer önemli konu, araştırmada 

kullanılan fiyatlandırma yöntemlerinin sayısıdır. Pazarlama litetüründe birçok fiyatlandırma 

yöntemi tanımlanmasına rağmen, bu araştırmada Rao ve Kartono (2009)’nun pazarlama 

literatüründen derledikleri, kapsayıcı olduğu düşünülen yöntemler kullanılmıştır. Elde edilen 

verilere ki-kare bağımsızlık testi uygulanarak KOBİ’lerde fiyatlandırma yöntemlerinin 

sektörler arası (hizmet, imalat, ticaret) farklılıkları incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen 

verilere sektörler arası farklılıkları tespit etmek amacıyla ki-kare bağımsızlık testleri 

uygulanmıştır.  

İşletmelerden fiyat kararlarında etkili olabilecek yönetim (işletme sahibi), pazarlama, satış, 

muhasebe, finans ve üretim gibi farklı fonksiyonlardan orta ve üst kademe yöneticilerle 

görüşülerek KOBİ’lerde uygulanan fiyatlandırma yöntemlerinin ne olduğu anlaşılmaya 

çalışılmıştır. Bu araştırmada, araştırma sorularının yöneltildiği yöneticilerin işletmenin 

fiyatlandırma uygulamalarından haberdar oldukları varsayılmaktadır. Bu araştırma için 

önemli bir kısıttır. Bir diğer kısıt ise, verilerin 2016 yılı Nisan ayı içinde iki haftalık bir sürede 

toplanmış olmasıdır. 

Bulgular 

Toplanan verilerin %43,6’sı hizmet, %29,1’i imalat ve %27,3’ü ise ticaret işletmelerine aittir. 

Aşağıdaki tabloda öncelikle genel olarak her bir fiyatlandırma yönteminin KOBİ’lerde 

uygulanma yüzdesini gösteren oranlar verilmiş daha sonra da hizmet, imalat ve ticaret 

işletmelerinin belirtilen fiyatlandırma yöntemlerini ne oranda (yüzde olarak) uyguladıkları 

verilmiştir. İmalat ticaret ve hizmet işletmelerinin oranları arasında istatistiksel olarak fark 

olup olmadığını test etmek üzere ki-kare testi yapılmıştır. Ki-kare testleri sonuçlarına göre, 

toplamda on dokuz fiyatlandırma yönteminden beş tanesi faaliyet gösterilen sektöre göre 

istatistiksel olarak farklılaşmaktadır. 

Tablo 2. İşletmelerin Sektöre Göre Fiyatlandırma Yöntemlerini Uygulama Oranları 

  Ort. Hizmet İmalat Ticaret Ki-Kare 

Değ. 

Önem 

Der. 

1. Pazarın Kaymağını Alma 56,4% 58,5% 53,7% 56,2% 0,529 0,767 

2. Pazara Nüfuz Etme 56,4% 51,4% 56,8% 64,0% 3,562 0,168 

3. Deneyim Eğrisi 

Fiyatlandırması 64,4% 54,9% 76,8% 66,3% 12,111 0,002* 

4. Lider Fiyatlandırma 64,4% 64,8% 66,3% 61,8% 0,424 0,809 

5. Düşük Fiyatlı Üretici 58,6% 64,1% 53,7% 55,1% 3,167 0,205 
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6. Tutsak Ürün 

Fiyatlandırması 72,7% 73,2% 70,5% 74,2% 0,342 0,843 

7. Ürün Demeti 

Fiyatlandırması 68,4% 58,5% 75,8% 76,4% 11,542 0,003* 

8. Maliyet Artı Fiyatlandırma 80,1% 78,9% 80,0% 82,0% 0,340 0,844 

9. Başabaş Fiyatlandırma 80,1% 76,8% 84,2% 80,9% 2,033 0,362 

10. Sinyal Fiyatlandırması 58,0% 63,4% 50,5% 57,3% 3,883 0,144 

11. İmaj Fiyatlandırması 60,4% 69,0% 56,8% 50,6% 8,512 0,014* 

12. Primli Fiyatlandırma 77,9% 74,6% 80,0% 80,9% 1,581 0,454 

13. İkincil Pazar İndirimleri 63,8% 62,7% 62,1% 67,4% 0,700 0,705 

14. Periyodik İndirimler 66,0% 65,5% 58,9% 74,2% 4,757 0,093 

15. Rastgele İndirimler 71,8% 73,2% 64,2% 77,5% 4,288 0,117 

16. Coğrafi Fiyatlandırma 61,3% 61,3% 54,7% 68,5% 3,693 0,158 

17. Değer Temelli 

Fiyatlandırma 56,1% 52,1% 51,6% 67,4% 6,333 0,042* 

18. İnternet Fiyatlandırması 56,1% 54,2% 56,8% 58,4% 0,419 0,811 

19. Cari Usulde Fiyatlandırma 79,8% 81,0% 70,5% 87,6% 8,572 0,014* 

Sektöre göre uygulama sıklığı bakımından farklılaşan ilk yöntem olan deneyim eğrisi 

fiyatlandırması, Tablo 2’de de görüldüğü gibi, imalat işletmelerinin %76,8’inde, ticaret 

işletmelerinin %66,3’ünde, hizmet işletmelerinin %54,9’unda uygulanmaktadır. Bu yöntemin 

başarıyla uygulanabilmesi için deneyim eğrisi etkilerinin görülmesi, yani deneyimin maliyet 

üzerinde etkili olması gerekmektedir (Tellis, 1986). Deneyim eğrilerinin imalat işletmeleri 

için üretim planlama ve maliyet tahmini analizlerinde kullanılan bir araç olması (Lieberman, 

1986) bu yöntemin imalat işletmelerinde daha fazla kullanılmasını açıklamaktadır. 

Ürün demeti fiyatlandırmasını ise en çok uygulayalar ticaret işletmeleri (%76,4) ve imalat 

işletmeleri (%75,8) hizmet işletmelerinden (%58,5) daha fazla uygulamaktadır. Bu yöntem, 

işletmeler için, müşteriye çok satılan ve az satılan ürünleri bir arada sunma imkanı sunarak 

stokların eritilmesi yararı sağlamaktadır (Zikmund ve D’Amico, 1992). Hizmetten ziyade 

somut ürün satışı yapan imalat ve ticaret işletmeleri eldeki stokları eritmek ve ölçek 

ekonomileri yaratmak amacıyla bu yöntemi daha çok uygulayabilmektedir. 

İmaj fiyatlandırması hizmet işletmelerinin %69’u, imalat işletmelerinin %56,8’sı, ticaret 

işletmelerin de %50,6’sı tarafından uygulanmaktadır. Avlonitis ve Indounas (2007)’ın 

araştırmasına göre hizmetlerin fiyatlandırılmasında müşterinin fiyata karşı tutumu 

işletmelerce en çok önemsenen faktörlerden biridir. İmaj fiyatlandırması da, müşterinin 
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algısındaki ürün imajını etkilemeyi amaçlayan bir yöntemdir. Ayrıca, hizmetlerde somut ve 

soyut unsurlarla oluşturulan atmosfer daha önemli olduğundan (Avan ve Özdemir, 2015) , 

imaj yaratmada fiyat faktörü önem kazanabilir.  

Değer temelli fiyatlandırmayı en çok ticaret işletmeleri (%67,4) uygulamaktadır. Hizmet 

işletmelerinin %52,1’i, imalat işletmelerin de %51,6’sı bu yöntemi kullanmaktadır. 

Scarborough (2012)’un ifade ettiği üzere, internetle beraber fiyat bilgisinin müşteriler 

arasında hızla yayılması sebebiyle, artık küçük işletmeler de ürünlerini rakiplerinden farklı 

fiyatlandırmak için müşteri değerine daha çok yönelmektedir.  

Uygulama sıklığı bakımından istatistiksel olarak farklılaşan son fiyatlandırma yöntemi “cari 

usulde fiyatlandırma”, ticaret işletmelerinin %87,6’sı, hizmet işletmelerinin %81’i, imalat 

işletmelerinin %70,5’i tarafından uygulanmaktadır. Ticaret işletmeleri özellikle 

perakendeciler, günümüz müşterisinin güçlü fiyat bilgisi yüzünden ürünlerini ya rakipleriyle 

aşağı yukarı aynı fiyatlandırmak baskısı altındadırlar ya da yukarda ifade edildiği gibi müşteri 

değerini öne çıkararak rakiplerden farklı fiyatlar belirleme imkanı elde edebilirler. 

 Diğer fiyatlandırma yöntemlerinin sektörlere göre kullanım oranları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır. Şekil 1.’deki grafiklerde bu çalışmada kullanılan 

fiyatlandırma yöntemleri literatüre göre sınıflandırılmış ve sekiz ayrı grup halinde sektörlere 

göre kullanım oranlarının ortalamaları yüzde olarak verilmiştir. Bu yüzdeler herhangi bir 

istatistiksel teste tabi tutulmamış, sadece gelecekteki çalışmalara karşılaştırma imkanı 

verebilmesi için gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Sektörlere Göre Fiyatlandırma Yöntemleri 

Tablo 2.’de belirtilen on dokuz yöntemden üç tanesi (deneyim eğrisi, maliyet-artı ve başa baş 

fiyatlandırma) maliyet temelli fiyatlandırma, 3 tanesi (lider ve cari usulde fiyatlandırma ile 

düşük fiyatlı üretici) rekabet temelli fiyatlandırma, 2 tanesi (pazarın kaymağını alma, pazara 

nüfuz etme fiyatlandırması) yeni ürün fiyatlandırma, 3 tanesi (tutsak,  ürün demeti ve primli 

fiyatlandırma) ürün karması fiyatlandırma, 2 tanesi (sinyal ve imaj fiyatlandırması) psikolojik 

fiyatlandırma ve 3 tanesi (periyodik indirimler, rastgele indirimler ve ikincil pazar indirimleri) 

indirimli fiyatlandırma başlığı altında toplanmıştır. Değer temelli fiyatlandırma, coğrafi 

fiyatlandırma ve internette fiyatlandırma ise herhangi bir başlığa dahil edilmemiştir. Bunlara 

ilişkin kullanım sıklıkları, o yöntem altına toplanmış diğer yöntemlerin kullanılma oranlarının 

ortalaması hesaplanarak belirlenmiştir. Bu başlıklar altında toplanamayan fiyatlandırma 

yöntemleri için ayrı ayrı grafik hazırlanmıştır.  

Şekil 1.’de görüldüğü üzere, maliyet temelli fiyatlandırma yöntemlerini ticaret işletmeleri 

%81, imalat işletmeleri %80, hizmet işletmeleri ise %70 oranında kullanmaktadır. Rekabet 

temelli fiyatlandırma yöntemlerini hizmet işlemlerinin %66’sı, imalat işletmelerinin %61’i, 

ticaret işletmelerinin %62’si kullanmaktadır. 

Değerli temelli fiyatlandırmayı en çok %71’le ticaret işletmeleri kullanmaktadır. İmalat ve 

ticaret işletmelerinin ikisinin de %52’si bu yöntemi kullanmaktadır. Ürün karması 

fiyatlandırma yöntemlerini ticaret işletmelerinin %82’si, imalat işletmelerinin %76’sı, hizmet 

işletmelerinin %69’u kullanmaktadır. 

0,66
0,54 0,57

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Hizmet İmalat Ticaret

Psikolojik	Fiyatlandırma

0,67 0,62
0,77

0,00

0,50

1,00

Hizmet İmalat Ticaret

İndirimli	Fiyatlandırma

0,61 0,55
0,73

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Hizmet İmalat Ticaret

Coğrafi	Fiyatlandırma

0,54
0,57

0,62

0,50

0,55

0,60

0,65

Hizmet İmalat Ticaret

İnternette	Fiyatlandırma



 36 

Psikolojik fiyatlandırma yöntemlerini hizmet işletmelerinin %66’sı, ticaret işletmelerinin 

%57’si, imalat işletmelerinin %54’ü uygulamaktadır. İndirimli fiyatlandırma yöntemlerini ise 

ticaret işletmelerinin %77’si, hizmet işletmelerinin %67’si, imalat işletmelerinin %62’si 

kullanmaktadır. 

Coğrafi fiyatlandırmayı %73’le en çok ticaret işletmeleri kullanırken, hizmet işletmelerinin 

%61’i, imalat işletmelerinin %55’i bu yöntemi kullanmaktadır. Son olarak internette 

fiyatlandırmayı ise ticaret işletmelerinin %62’si, imalat işletmelerinin %57’si, hizmet 

işletmelerinin %54’ü kullanmaktadır.  

Sonuçlar ve Öneriler 

Maliyet temelli bir yöntem olarak deneyim eğrisi fiyatlandırması en çok imalat işletmeleri 

tarafından uygulanmaktadır. İşgücünde deneyim arttıkça üretimde uzmanlaşma ve verimin de 

artmasıyla maliyetler daha aşağı çekilmektedir. Bu durumda imalat işletmeleri imalatta 

deneyim kazandıkça pazarda daha düşük fiyatlar koyma avantajı yakalamaktadır. Maliyet-

temelli fiyatlandırma yöntemlerinden sadece deneyim eğrisi yönteminin farklılaşması da 

dikkate değerdir. Çünkü literatürde de işletmeler arasında ortak olarak en çok kullanılan 

fiyatlandırma yöntemi maliyet temelli yöntemdir. Ancak deneyimin artmasıyla 

uzmanlaşmanın artması ve üretim maliyetinin düşmesi imalat işletmelerinde görülmesi daha 

olası bir durumdur. 

Ürün demeti fiyatlandırmasının ticaret ve imalat işletmelerince hizmet işletmelerinden daha 

çok benimsenmesi beklenen bir sonuçtur. Çünkü bu yöntem hizmetlerden ziyade ürünlerin 

fiyatlandırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Özellikle ticaret işletmeleri, müşterinin bir 

seferde daha fazla almasını sağlamak adına ürünleri küçük gruplar halinde tek tek sattığından 

daha düşük fiyatlandırarak ölçek ekonomileri yaratmaktadır. Ayrıca imalat işletmelerince bu 

yöntem toptan satışlarda (satış hacmi arttıkça) fiyatı düşürmek olarak da algılanmış olabilir. 

Çünkü imalat işletmeleri çoğunlukla satış hacmine göre birim fiyatta indirimler yapmaktadır. 

Hizmet işletmelerinin imaj fiyatlandırmasını diğer işletmelere göre daha çok benimsediği 

görülmektedir. İmaj yaratmada fiyat önemli bir unsurdur. Özellikle hizmetlerin kendine has 

özelliklerinden ötürü, müşteri algıları hizmetlerde ürünlerinkinden farklıdır. Hizmetlerde 

imajı oluşturan somut ve soyut unsurlar ön planda olduğundan, işletmeler fiyatı bir kalite 

imajı yaratmak veya müşteri beklentisini şekillendirmek adına daha fazla kullanmaktadır. 

Verilen hizmetin aynı olmasında rağmen farklı zamanlarda farklı fiyatlandırılabilmesi de bu 

duruma örnek teşkil edebilir. 
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Çalışmada cari usulde fiyatlandırmanın en çok ticaret işletmeleri tarafından kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Literatürde de ifade edildiği üzere bu yöntem KOBİ’lerin en çok uyguladığı 

fiyatlandırma yöntemlerinden biridir (Carson vd., 1998). Özellikle yetersiz inovasyondan 

ötürü ürünlerini farklılaştıramayan ticaret işletmeleri, varlıklarını sürdürebilmeyi büyük 

ölçüde piyasadaki ortalama fiyatlar düzeyinde fiyatlar belirlemekte gördüklerinden bu 

yöntemi en çok onların uygulaması anlaşılabilirdir. Ticaret işletmelerinin aksine, imalat 

işletmeleri üretim, tasarım, ambalaj gibi unsurlar bağlamında ürünlerini daha fazla 

farklılaştırma imkanına sahip olabilir. Bu anlamda, onlar daha çok piyasa fiyatlarının dışında 

fiyatlar da belirleyebilirler. 

Değer temelli fiyatlandırma da en çok yine ticaret işletmeleri tarafından kullanılmaktadır. Son 

yıllarda internet kullanımının ve e-perakendeciliğin hızla yaygınlaşmasıyla tüketici daha fazla 

fiyat bilgisine sahip olmakta ve dolayısıyla fiyatlar tüketici için çok daha bilinir hale 

gelmektedir. Bu durum tüketicileri fiyata daha duyarlı hale getirirken, birer ticaret işletmesi 

olarak perakendecileri de değer temelli fiyatlandırma yöntemine yöneltmektedir 

(Scarborough, 2012). Çünkü fiyat bilinci yüksek olan tüketiciler, algıladığı değerden daha 

fazla fiyatlandırılan ürün ve hizmetleri satın almamaktadır. KOBİ’lerin bu yöntem 

konusundaki dezavantajı müşteri değeri bilgisini elde etmek için gerekli finansal ve insan 

kaynağından çoğunlukla yoksun olmalarıdır. Ancak işletme sahibinin/yöneticilerin yıllar 

içinde faaliyet gösterilen sektörde edinilen tecrübe ve müşterilerle kurulan bire bir ilişkiler 

sayesinde, müşteri değerine ilişkin birtakım sezgi ve öngörülerde bulunabilmeleri 

beklenmektedir. Ticaret işletmeleri bu yolla da değer temelli fiyatlar belirleyebilirler. 

Gelecekteki araştırmalarda, KOBİ’lerde stratejik kararları etkilemesi muhtemel faktörler 

olarak firmanın rekabetteki konumu ve rakip sayısı, firmanın yaşı ve işletme sahibinin 

girişimsel özellikleri gibi unsurların daha çok dikkate alınması gerektiği önerilmektedir. 
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Pazarlamada Sağlıklı Gösterme ve Gıda Reklamları Üzerine Bir Uygulama  

Healthwashing in Marketing and A Survey on Food Commercials 

Özet Bildiri 
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Anahtar Kelimeler: pazarlama etiği, yanıltıcı reklam, sağlıklı gösterme 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı  

Hızla yaygınlaşan sağlıklı yaşam trendi, sağlıklı yaşam pazarındaki gelişmeleri de 

beraberinde getirmektedir. Sağlık vaadiyle pazara sunulan ürünlere sürekli yenileri 

eklenmekte ve bilinçli tüketiciler aldıkları ürünlerin sağlıklı olmasını her zamankinden daha 

fazla önemsemektedirler. Kozmetikten tekstile, mobilyadan duvar boyasına, kişisel bakımdan 

temizlik ürünlerine kadar birçok alanda sağlık vaadiyle tüketiciye sunulan ürünler olsa da, 

sağlıklı ürün dendiğinde akla ilk olarak gıda sektörü gelmekte ve tüketicilerin sağlıkla ilgili 

beklentilerine cevap vermek isteyen gıda işletmeleri, ürün hatlarını ve iletişim mesajlarını bu 

yönde geliştirmektedirler. Dünyada pazara yeni sunulan ürünlerde en çok vurgulanan katkı 

maddesi içermeme, düşük yağ ve şeker oranı, vitamin/mineral katkısı, doğal ve organik olma 

gibi vaatler bu gelişimin en belirgin göstergesidir.  Ancak gıda sektöründe yürütülen iletişim 

faaliyetleri incelendiğinde, bazı işletmelerin sağlık konusunda bilinçli ve duyarlı tüketicileri 

kendilerine çekebilmek için yanıltıcı reklama başvurdukları ve ürünlerini olduğundan daha 

sağlıklı göstermeye çalıştıkları görülmektedir. Bu durum etik tartışmaları ve hukuki 

yaptırımları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, konuya ilişkin vakalar üzerinden, 

gıda ürünü reklamlarında sağlıklı göstermenin ne şekilde uygulandığının irdelenmesi ve bu 

konuda farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.  

Literatür Analizi  

Günümüzde yaşamın her alanına nüfuz eden markalar, yoğun rekabet ortamında ayakta 

kalabilmek için farklılaşmak ve değişen tüketici beklentilerini karşılamak durumundadırlar. 

Bu beklentilerden biri de ürünlerin tüketicinin sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmasıdır. 

Bu noktada, hem doğru bilginin sunulması, hem de markanın etik duruşu önem 

kazanmaktadır. Murphy ve Laczniak (1968), etik konusunda suistimale en açık işletme 

fonksiyonunun pazarlama olduğunu belirtmiştir. Pazarlama etiği, tüketicilere ve diğer 

paydaşlara karşı şeffaf, güvenilir ve sorumlu davranılmasını öngörmekte (Klein v.d., 2006) ve 
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 42 

güvenli olmayan ürünler, yanıltıcı fiyatlandırma, yanıltıcı reklam, rüşvet ve dağıtımda 

ayrımcılık gibi konuları kapsamaktadır (Smith ve Quelch, 1993). Reklamlarda yanlış ve 

yanıltıcı bilgiler verilmesi kurumların etik olarak eleştiriye maruz kaldığı konular arasında ön 

sıralarda yer almaktadır (Fan, 2005) 

Kurumlar bir markayı geliştirirken, pazara sunarken ve iletişimini yaparken bazı hukuki 

yükümlülükleri yerine getirmek durumundadırlar (Kotler ve Keller, 2006). Ancak yanıltıcı 

eylemlerin her zaman hukuki olarak tespit edilmesi ve cezalandırılması mümkün 

olmadığından, etik standartlar ve değer yargılarının yaptırım gücü önem kazanmaktadır 

(Boone ve Kurtz, 1998). Pazarlama etiği konusunda belirli bir standart yaratabilmek için 

geliştirilen kodlardan en bilineni Amerikan Pazarlama Birliği’nin (AMA) etik kodlarıdır. 

(www.marketingpower.com) 

Türkiye’de yanıltıcı reklamlara yönelik değerlendirme ve kararlar T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu‘nun yetkisi dahilindedir. Bu kurula, tüketiciler, firmalar ya 

da sivil toplum kuruluşları başvuru yapabilmektedir. Ayda en az bir kere toplanan kurulun 

yanıltıcı reklamlara kestiği cezanın önemli bir kısmının gıda ürünlerine yönelik olduğu 

belirtilmektedir (www.milliyet.com.tr).   

Sağlıklı yaşam konusundaki bilincin artmasına paralel olarak, tüketiciler gıda ürünlerinin 

sağlıkları üzerindeki etkilerini daha fazla önemsemeye başlamışlardır. Gıda sektöründe öne 

çıkan birçok işletmenin, tüketicilerin bu yöndeki tercihlerini dikkate alarak ürün hatlarını 

belirgin bir şekilde değiştirdiği, portföylerini şeker ve trans yağın olmadığı, düşük 

karbonhidratlı, düşük kalorili ürünlerle genişlettiği görülmektedir (Suresh, 2011). Ayrıca, bir 

zamanlar sağlıksız olarak nitelendirilen margarin ve şekerli tahılların daha sağlıklı 

alternatifler olarak yeniden formüle edilmektedir (Bui ve Hamilton, 2015). Bu gelişmelerle 

birlikte, iletişim faaliyetlerinde sağlıkla ilgili vaatlerin kullanımı artmıştır. Ancak yurtdışında 

ve Türkiye’de yaşanan örnekler, bu vaatlerin her zaman doğruları yansıtmadığına ve 

pazarlamada yeşil gösterme olarak tanımlanan sorunun bir benzerinin, sağlıklı yaşam pazarı 

için de söz konusu olduğuna dikkat çekmektedir. Gerekli önlemler alınmazsa, sağlıklı yaşam 

pazarının gelişimine paralel olarak sağlıklı gösterme (healthwashing) probleminin artacağı 

düşünülmektedir (Bozkurt, 2014). İnternet üzerindeki farklı kaynaklarda ağırlıklı olarak gıda 

ürünleriyle ilişkili olarak kullanılan sağlıklı gösterme kavramı, sağlık konusunda duyarlı 

kişileri cezbetmek için ürünlerin olduğundan daha sağlıklı gösterilmesi olarak 

tanımlanmaktadır (www.wisegeek.com).  Amerika’da pazara sunulan ve yapımında stevia 

adlı tatlı bir bitkinin kullanıldığı Coca Cola Life adlı ürünün günlük önerilen şeker miktarını 

tek başına karşıladığı için eleştirilere maruz kalması (www.dailymail.co.uk), 33gr şeker ve 
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sentetik vitaminler içeren Coca Cola vitaminli su için, tanıtım faaliyetlerinde kullanılan 

“dayanıklılık” ve “enerji” gibi kelimeler nedeniyle dava açılması, sindirimi düzenlediği ve 

bağışıklık sistemini güçlendirdiğini iddia eden probiyotik içerikli Dan Activia markasına  

yanıltıcı reklam nedeniyle dava açılması ve Cheerios kahvaltılık gevrek üreticisine, ambalaj 

üzerindeki ‘tansiyonu düşürür’ ve kolestrolü azaltır şeklindeki ifadeleri değiştirmesi için 

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’den (FDA) uyarı mektubu gönderilmesi, sağlıklı gösterme 

konusundaki uygulamalara ve bu konudaki yaptırımlara verilebilecek örneklerden bazılarıdır 

(www.besthealthmag.ca). Türkiye’de de iletişim çalışmaları kapsamında ürünlerini 

olduğundan daha sağlıklı gösteren markalar mevcuttur.  

Tasarım ve Yöntem 

Sağlıklı gösterme kavramının irdelediği bu uygulamalı çalışma keşifsel niteliktedir. 

Çalışmanın problemi, gıda reklamlarında ürünlerin ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı bir 

şekilde olduğundan daha sağlıklı gösterilmesidir. Çalışmada sağlıklı gösterme eyleminin ne 

şekilde gerçekleştirildiği, reklamlara hangi gerekçelerle ceza verildiği ve cezanın türü gibi 

sorulara cevap aranmıştır. Çalışmada T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam 

Kurulu’nun, reklamlara yönelik şikayetler üzerine yaptığı değerlendirmeler ve kararların yer 

aldığı aylık bültenler incelenmiştir (http://tuketici.gtb.gov.tr). Çalışmanın evreni reklam 

kurulunun bültenlerinde yer alan tüm vakalardır. Kolayda örnekleme yöntemi ile, bugüne 

kadar yayınlanmış 259 bültenden, erişime açık olan 11.03.2008-11.04.2017 tarihleri arasında 

yayınlanmış 155 bülten seçilmiş, bu bültenlerde yer alan tüm vakalar incelenmiş ve ürünleri 

olduğundan daha sağlıklı göstererek tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabet yaratan 13 gıda 

markasının reklamı belirlenmiştir. Daha sonra içerik analizi yardımıyla, bu reklamların 

konusu, reklamlara verilen cezaların hangi gerekçelere dayandırıldığı, sağlıklı göstermenin 

eyleminin ne şekilde gerçekleştirildiği ve cezaların niteliği incelenmiştir. Araştırma, bilinen 

markaların televizyon reklamlarıyla sınırlandırılmış, doğrudan pazarlama araçlarıyla 

tüketiciye sunulan ürünler ve diğer mecralarda yer alan reklamlar araştırmaya dahil 

edilmemiştir. 

Bulgular ve Tartışma  

Araştırma kapsamında ürünlerini olduğundan daha sağlıklı göstererek tüketiciyi yanılttığı için 

ceza aldığı belirlenen 13 markanın televizyon reklamıyla ilgili değerlendirmeler ve alınan 

kararlar incelenmiştir. Tablo 1’de bu markalar, incelenen reklamın konusu, ceza alma 

gerekçeleri, ceza türü ve sağlıklı göstermenin ne şekilde gerçekleştirildiği yer almaktadır.  
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Tablo 1: Sağlıklı göstermenin söz konusu olduğu reklamlarla ilgili analiz 

  Reklamın konusu Reklamın ceza alma 

gerekçeleri 

Sağlıklı 

Gösterme  

1 Marka/Ürün 
Sütaş Tatlım      
Ekim 2016 
 
Verilen Ceza 
Durdurma ve 
para cezası 
 
 

Reklam filminde, farklı yaş ve 
cinsiyetteki kişiler, farklı ortamlar-
da, yüzlerinde mutluluk ifadesiyle 
Sütaş Tatlım ürünlerini yerken 
görülmekte, doğal mekan ve süt 
görüntüleri dikkat çekmekte ve 
tanınmış bir melodinin kullanıldığı 
reklam müziğinde ürünlerin masum 
olduğu ve bol bol yenebileceği 
vurgulanmaktadır.   

Ürün bileşiminde aşırı tüketimi 
tavsiye edilmeyen ‘sofra şekeri, 
kıvam arttırıcı, sofra tuzu, aroma 
verici, renklendirici’ gibi katkı 
maddeleri yer aldığı halde, 
“masum tatlım” ifadesiyle 
ürünlerin tama-men doğal ve insan 
sağlığı açısından zararsız olduğu 
izlenimi oluşturulması ve “bol bol 
ye” ifade-siyle reklamın çocuklar 
ve gençler için dengesiz ve 
sağlıksız beslen-meyi teşvik edici 
nitelikte olması. 

Ürünün, 
içeriğindeki 
doğal olmayan 
maddelere 
rağmen doğal 
olarak 
tanımlanması 
 
Ürünün sağlık 
açısından olumlu 
özelliklere sahip 
olduğu izlenimi 
yaratılması 

2 Marka/Ürün 
Yörsan Süt         
Kasım 2015   
 
Verilen Ceza 
Durdurma 
cezası 
  

Reklam filmi ürün ambalajı üzerinde 
de yer alan animasyon minyon 
karakterleriyle başlamakta, daha 
sonra çilekli, muzlu ve çikolatalı 
Yörsan süt ambalajları ve süte vurgu 
yapılarak çilek, muz ve çikolata 
görüntülerine yer verilmekte, dış 
sesle üründe gerçek çilek, süt ve 
çikolata kullanıldığı 
vurgulanmaktadır. 

Ürün bileşeninde ‘meyve püresi ve 
çikolata tozunun yanı sıra meyve 
aroma vericisi ve çikolata aroma 
vericisi’ kullanıldığı halde “gerçek 
meyveli ve çikolatalı sütler” ibaresi 
ile anılan sütlerin sahip olmadıkları 
etkilere veya özelliklere atıfta 
bulunulması. 

Ürünün, 
içeriğindeki 
doğal olmayan 
maddelere 
rağmen doğal 
olarak 
tanımlanması 
 

3 Marka/Ürün 
Danette 2'lim   
Nisan 2015 
 
Verilen Ceza 
Durdurma ve 
para cezası 
 

Reklamda çocuklar mutfakta 
çikolata yerken içeri giren ve bu 
durumdan rahatsız olan anne “ben 
biliyorum size ne vereceğimi” 
diyerek dolaptan Danette 2’limi 
çıkarmakta ve çocukların hayal 
kırıklığı sevince dönüşmektedir Süt 
görüntüsü eşliğinde, atıştırmalık 
seçerken çocuklarının iyiliğini 
düşündüğünü söyleyen anne, 
reklamın sonunda, ürünün annelere 
göre süt, çocuklara göre çikolata 
olduğunu vurgulamaktadır. 

Ürün bileşiminde ‘modifiye nişasta 
(mısır), kıvam arttırıcılar (ksantan 
gam, potasyum fosfatlar), aroma 
verici (vanilya), tuz’ gibi maddeler 
olduğu halde ürünün süt olarak 
tanıtılması, farklı kategoride yer 
alan ürünlerin karşılaştırılması ve 
ürünün çikolataya göre daha iyi ve 
sağlıklı bir atıştırmalık olduğu 
mesajının verilmesi. 

Ürünün, 
içeriğindeki 
doğal olmayan 
maddelere 
rağmen doğal 
olarak 
tanımlanması 
 
Ürünün 
çikolataya göre 
daha iyi/ sağlıklı 
olduğunun 
vurgulanması 

4 Marka/Ürün 
Danone Sütlü 
Atıştırmalıkla
r  Nisan 2015 
 
Verilen Ceza 
Durdurma ve 
para cezası 
 

Reklamda, evde, parkta ve markette 
çikolata, cips, kek, bisküvi, meşrubat 
ve şekerleme gibi gıda ürünlerini 
görerek annesinden isteyen çocuk ve 
bu ürünlere olumsuz bir şekilde 
bakan anne görüntüleri yer almakta, 
anne markette Danone ürünlerinin 
bulunduğu reyon önünde mutlu bir 
yüz ifadesi takınmakta ve bilinen bir 
melodinin kullanıldığı reklam 
müziğinde Danone ürünlerinin abur 
cubur değil, sütlü atıştırmalık olduğu 
vurgulanmaktadır.  

Ürünlerin diğer ürünlere göre 
çocuklar için daha iyi ve sağlıklı 
bir atıştırmalık olacağı mesajı 
verilmesi, Danone dışında kalan 
çikolata, cips, kek, bisküvi, 
şekerleme gibi atıştırmalık 
ürünlerin kötülenmesi ve farklı 
kategoride yer alan ürünlerin 
karşılaştırılması.  

Ürünün diğer 
atıştırmalıklardan 
daha iyi/sağlıklı 
olduğunun 
vurgulanması 
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5 Marka/Ürün 
L'era Fresca 
dondurma       
Temmuz 
2015 
 
Verilen Ceza 
Durdurma ve 
para cezası 
       

Kız isteme konulu reklam filminde, 
glikoz şurubu, emülgator ve 
renklendiriciyi temsil eden 
animasyon karakterlere yer verilerek 
söz konusu karakterler canavar veya 
mikrop gibi gösterilmekte, bu 
karakterlerin ağzından tüm gıda 
sektöründe bu bileşenlerin 
kullanıldığı mesajı verilmekte ve 
sonrasında ürün görüntüleri 
eşliğinde dış sesle Lera Fresca’nın 
iyi ve doğal olduğu 
vurgulanmaktadır.  

Gıda ürünlerinde kullanımına izin 
verilen ‘glikoz şurubu, emülgatör 
ve renklendiricinin’ insan sağlığı 
için tehdit oluşturan maddeler gibi 
gösterilmesi, gıda sektöründeki 
tüm firmaların bu katkı 
maddelerini kullandığı iddiası ile 
bütün sektörün karalanması, 
dondurmanın sütlü buz 
ürünlerinden daha iyi/sağlıklı 
olduğunun vurgulanması ve L’era 
Fresca dışındaki sütlü buz ve 
dondurma ürünlerinin iyi olmadığı 
yönünde negatif bir algı 
yaratılması. 

Ürünün sütlü buz 
ürünlerinden 
daha iyi/sağlıklı 
olduğunun 
vurgulanması 

6 Marka/Ürün 
Torku 
Banada 
Kakaolu 
Fındık 
Kreması                
Nisan 2015 
 
Verilen Ceza 
Durdurma 
cezası 
 

Reklamda mehter marşı eşliğinde 
kakaolu fındık kremasının kavanoza 
akıtıldığı, kavanozun kapağının 
kapatıldığı ve üzerine bir kavuğun 
yerleştirildiği görülmekte ve dış 
sesle, ürünün %100 doğal pancar 
şekeri, doğal süt, has Giresun 
fındığı, fındığın kendi yağı ve hakiki 
kakaodan yapıldığı 
vurgulanmaktadır.  

Tanıtımı yapılan ürünün 
bileşenlerine “Doğal”, “Hakiki” ve 
“Has” şeklinde nitelendirmelerde 
bulunarak ve üründe kullanılan 
şekerin “%100 doğal pancar 
şekerinden” oluştuğu ifade 
edilerek söz konusu gıda ürününe 
üstünlük atfedilmesi, Türk Gıda 
Kodeksi Şeker Tebliği’nde pancar 
şekeri diye bir bileşenin yer 
almaması, benzer ürünlerde 
‘glikoz’ bulunduğu izlenimi 
vererek tüketiciler nezdinde anlam 
karışıklığına yol açılması. 

Ürünün rakip 
ürünlerden daha 
iyi/sağlıklı 
olduğunun 
vurgulanması 

7 Marka/Ürün 
Tat Çap Çap 
Sebzeli 
Ketçap   
Şubat 2015 
 
Verilen Ceza 
Durdurma 
cezası 
 

Reklamda, küçük yaştaki kız ve 
erkek iki çocuk arasındaki sohbete 
yer verilmekte, erkek çocuk diyalog 
içinde “kimse bana sebze 
yediremez” demekte ve reklamın 
sonunda “sebzesiz olmaz diyen 
annelerin, ketçapsız olmaz diyen 
çocuklarına” sloganı yer almaktadır. 

Tanıtımı yapılan ürünün sebzelerin 
ikamesi gibi gösterilmesi. Bunun 
yanı sıra, “bana kimse kolay kolay 
sebze yediremez” ifadesiyle 
çocukların sağlıksız beslenmeye 
teşvik edilmesi, reklamda başına 
buyruk bir yaşam tarzının 
özendirilmesi ve çocukların 
sempatikliği kullanılarak ticari 
kazanç elde edilmeye çalışılması. 

Ürünün doğal bir 
ürünün ikamesi 
gibi gösterilmesi 

8 Marka/Ürün 
Torku bisküvi 
ailesi                       
Ekim 2014 
 
Verilen Ceza 
Durdurma 
cezası 
       

Reklamda, farklı ortamlarda Torku 
bisküvi ürünlerini tüketen farklı yaş 
ve cinsiyetteki kişilerin yanı sıra, 
pancar hasadı yapan, süt sağan 
kişilerin görüntülerine ve doğallığı 
çağrıştıran farklı görüntülere yer 
verilmekte, reklamın içinde “şekeri 
doğal pancardan” ifadesi, rek-lamın 
sonunda ise, ekranda “Şekeri 
Pancardan, Glikoz Şurubu İçermez” 
ifadeleri yer almaktadır. 

Türk Gıda Kodeksi Şeker 
Tebliği’nde sayılan şeker ve şeker 
türevleri arasında ‘doğal’ veya 
‘yapay’ şeklinde bir sınıflandırma 
bulunmamasına rağmen ‘doğal’ 
ifadesi ile tanıtımı yapılan gıda 
maddesine üstünlük atfedilmesi ve 
aynı tebliğde pancar şekeri diye bir 
bileşenin yer almamasına rağmen 
bu bileşene vurgu yapılması. 

Ürünün rakip 
ürünlerden daha 
iyi/sağlıklı 
olduğunun 
vurgulanması 

9 Marka/Ürün 
Çaykur Çay             
Mart 2014 
 
Verilen Ceza 
Durdurma ve 
para cezası 
 

Reklamda çay bardağı, dökme çay 
ve bardağa dökülen çay görüntüleri 
eşliğinde, çayın antioksidan olduğu, 
bağışıklık sistemini güçlendirdiği, 
kemiklere faydalı aminoasitler 
içerdiği, uykusuzluğa iyi geldiği ve 
dişler için sağlıklı olduğu, 
Çaykur’un %100 doğal ve gerçek 
çay olduğu vurgulanmaktadır. 

İlgili mevzuata uygun olmadığı 
halde, reklamda, insan sağlığıyla 
doğrudan ilişkili sağlık beyanlarına 
yer verilmesi, bu beyanlarla, 
Çaykur’un dünyanın en sağlıklı 
çayını üretmesine ilişkin ifadenin 
somut verilerle ispatlanmaması ve 
Türkiye’nin gerçek çayı ifadesiyle 
diğer ürünlerin kötülenmesi.  

Ürünün rakip 
ürünlerden daha 
iyi/sağlıklı 
olduğunun 
vurgulanması 
 
Mevzuata uygun 
olmayan sağlık 
beyanı 
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10 Marka/Ürün 
Kinder süt 
dilimi                    
Ocak 2014 
 
Verilen Ceza 
Durdurma ve 
para cezası 
 

Kinder Süt Dilimi’nin üç farklı 
reklamında, mutfakta geçen 
sohbetlerde küçük bir kızın 
yetişkinler arasında kullanılan 
ifadeleri yanlış anlaması üzerine, 
anne “masum kuzum” diyerek 
dolaptan Kinder Süt Dilimi’ni 
çıkarmakta ve “Benim kızım kadar 
masum bir atıştırmalığım var”, 
ifadesini kullanmaktadır. 

Ürünün içeriğinde doğal olmayan 
bileşenler bulunmasına rağmen, 
tüketiciler nezdinde anılan ürünün 
tamamen doğal, saf, katıksız bir 
ürün olduğu izleniminin 
yaratılması ve ürünle çocuklar 
arasında bir masumiyet kıyası 
yapılarak çocuklarına karşı hislerin 
ticari amaçla kullanılması.   

Ürünün, 
içeriğindeki 
doğal olmayan 
maddelere 
rağmen doğal 
olarak 
tanımlanması 
 

11 Marka/Ürün 
Becel 
Tereyağı 
Keyfi                      
Şubat 2014 
 
Verilen Ceza 
Durdurma ve 
para cezası 
 

Reklamda mutfak ortamında anne ve 
küçük kızı görülmekte, yeni pişmiş 
ekmek ve Becel tereyağı keyfi 
birlikte gösterilmekte, küçük kız 
keyifle yağ sürülmüş ekmeği 
yemekte, ekmeğe sürülen ve 
yemekte kullanılan yağ görüntüleri 
ile birlikte dış seste ürünün tereyağı 
lezzetinde olduğu belirtilmektedir. 

Tüketiciler nezdinde, söz konusu 
ürünün tereyağı olduğu izlenimi 
yaratılmasına karşın, ürünün 
bitkisel margarin olduğu 
hususundaki ana vaadin alt yazıda 
verilmesi, ayrıca alt yazı metninin 
satır yüksekliğinin yasal mevzuata 
uygun olmaması. 

Ürünün doğal bir 
ürünün ikamesi 
gibi gösterilmesi 
 

12 Marka/Ürün 
Pepee Eker 
Süt, ve 
puding            
Mart 2014   
 
Verilen Ceza 
Durdurma 
cezası 
  
           

Animasyon olarak hazırlanan 
reklamda, doğallığı çağrıştıran 
görüntüler, ürün görüntüleri, Pepee 
ve fon müziği eşliğinde, dış sesle, 
Pepee’li çikolatalı süt ve Pepee’li 
puding ürünlerinin bol sütlü, 
besleyici ve %100 doğal olduğu, 
koruyucu ve renklendirici içermediği 
vurgulanmaktadır.   

%100 doğal olduğu vurgulanan 
ürünlerin’ aroma verici, çikolata ve 
karragennan’ isimli doğal olmayan 
bileşenleri içermesi, dolayısıyla 
doğal olmaması. 

Ürünün, 
içeriğindeki 
doğal olmayan 
maddelere 
rağmen doğal 
olarak 
tanımlanması 
 

13 Marka/Ürün 
Milupa-
Aptamil 
Devam Sütü           
Ağustos 2013 
 
Verilen Ceza 
Durdurma ve 
para cezası 
 

Reklamda bebeğini emziren bir anne 
görünmekte ve dış sesle “prebiyotik 
lif karışımlı Aptamil devam sütüyle 
bebeğinizin bağışıklığını 
destekleyebilirsiniz” ifadesi 
verilmekte, anne sütüyle beslenen 
bebeğin bağışıklığını simgeleyen 
mavi hare, ürün ile beslenen bebekte 
de kullanılmakta ve ürünün anne 
sütüne eşdeğer olduğu izlenimi 
yaratılmakta, ayrıca hapşıran bir 
çocuğun aynı mavi hare ile 
çevrelenmiş bebeğe dokunma 
görüntüleriyle ürünün mikroplara 
karşı korunduğu algısı 
yaratılmaktadır.  

Prebiyotik bileşen içeren gıdaların 
tanıtımının yalnızca; ‘Prebiyotik 
bileşenler, sindirim sistemini 
düzenlemeye ve bağışıklık 
sistemini desteklemeye yardımcı 
olan probiyotik mikroorganiz-
maların bağırsakta gelişimini ve 
yaşamını destekler’ şeklinde 
yapılabileceğinden, “bağışıklık 
sistemini güçlendirdiği gözlenmiş-
tir”ifadesinin mevzuata uygun 
olmaması, ürünün mikroplara karşı 
koruduğu algısı yaratılması. 

Mevzuata uygun 
olmayan sağlık 
beyanı 

Genel değerlendirme: 2008 yılı sonrasındaki Reklam Kurulu bültenlerinde yer alan tüm ceza 

almış reklamlar incelendiği halde, sağlıklı göstermeye konu olan reklamların 2014 yılı 

sonrasında yoğunlaştığı dikkati çekmektedir. Bu durum sağlıklı gösterme eyleminin son 

yıllarda artmış olabileceğini ve/veya sağlıklı yaşam konusundaki bilinç ve hassasiyetin 

artmasına paralel olarak bu tür reklamlara yönelik şikayetlerin artmış olabileceğini 

düşündürmektedir. Reklamların çoğunda doğallığı ve tazeliği çağrıştıran görüntülerin yer 

aldığı ve filmlerde ağırlıklı olarak kadın ve çocuk karakterlerin kullanıldığı dikkati 
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çekmektedir. 13 reklamın 8’inin çocukları hedefleyen ürünlere ilişkin olması ise, çocuklarının 

sağlığını önemseyen annelere yönelik reklamlarda bu yönteme daha sık başvurulduğunu akla 

getirmektedir.  

Reklamların ceza alma gerekçeleri: İncelenen reklamlara verilen cezalar, sağlıklı gösterme 

ile ilişkili gerekçelerin yanı sıra, sağlıksız beslenmeyi teşvik etme, mevzuata aykırı bir şekilde 

farklı kategoride yer alan ürünlerle karşılaştırma yapma, rakip ya da ikame ürünleri kötüleme, 

kavram karışıklığı yaratma, çocukları kullanarak ticari kazanç elde etme, toplumsal değerlere 

uygun olmama ve alt yazının mevzuata uygun şekilde verilmemesi gibi gerekçelere de 

dayandırılmıştır. Reklam Kurulu verdiği cezaları farklı kanun ve yönetmeliklere 

dayandırmaktadır. İncelenen reklamlara verilen ceza, temel olarak “Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun”a, ezalara konu olan gerekçeler ise; “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanunu”, “Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları 

Hakkında Yönetmelik”, “Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği”, “Türk Gıda Kodeksi 

Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği”, “Türk Gıda Kodeksi Şeker 

Tebliği”, “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği”, “Ticari Reklam ve 

İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik” ve “Türk Ticaret 

Kanunu”nun ilgili maddelerine dayandırılmıştır (http://tuketici.gtb.gov.tr). 

Verilen cezaların türü: Reklam kurulu mevzuatlarına aykırı reklamlara, durdurma ve para 

cezası verilmektedir. Sağlıklı göstermeye konu olan 13 reklamın tümü durdurma cezası 

alırken,  sadece 9’unun para cezası aldığı belirlenmiştir. Bu bulgu mevzuata uygun olmayan 

tüm reklamlara durdurma cezası verilirken, para cezasının her zaman uygulanmadığına işaret 

etmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakan, Reklam Kurulu cezalarının caydırıcı olduğunu savunsa 

da (www.fortuneturkey.com), cezaların caydırıcı olmadığına yönelik görüşler de mevcuttur 

(www.turkiyehaberci.com). Ceza alan işletmelerin kimi zaman reklamı tamamen yayından 

kaldırdığı, kimi zaman da reklamın bir bölümünü çıkararak ya da diyalogları/ifadeleri 

değiştirerek reklamı mevzuata uygun hale getirdiği gözlemlenmiştir. Örneğin 2015 yılında 

ceza alan Torku Banada kakaolu fındık kreması reklamının ceza almasına neden olan ifadeler 

değiştirilmiş ve %100 doğal pancar şekeri ve doğal süt yerine, çiftçilerimizin mahsulü şeker 

ve süt, has Giresun fındığı yerine, Karadeniz’in fındığı, hakiki kakao yerine, kakao ifadesi 

kullanılmıştır (www.youtube.com) 

Sağlıklı gösterme eyleminin ne şekilde uygulandığı: Yapılan analizde, sağlıklı gösterme 

eyleminin farklı şekillerde gerçekleştiği görülmüştür. Bu bağlamda, incelenen 13 reklamın 

6’sında, “ürünün içeriğindeki doğal olmayan maddelere rağmen doğal olarak tanımlandığı”, 

6’sında “ürünün rakip/ikame üründen daha iyi/sağlıklı olduğunun vurgulandığı”, 2’sinde 
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“ürünün doğal bir ürünün ikamesi gibi gösterildiği”, 2’sinde “mevzuata uygun olmayan sağlık 

beyanına yer verildiği”, 1’inde “ürünün sağlık açısından olumlu özelliklere sahip olduğu 

izleniminin yaratıldığı” görülmüştür. Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık 

Beyanları Hakkında Yönetmelik’e göre, yapılan beyanlar insan sağlığıyla doğrudan 

ilişkilendirilememekte, ürün bileşeninin faydaları ürünün faydaları gibi gösterilememekte ve 

ilgili işletmenin sağlıkla ilgili beyanı ispat etmesi gerekmektedir (www.resmigazete. gov.tr). 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Bu çalışmada, Reklam Kurulu’nun ceza verdiği reklamlar incelenerek, sağlıklı göstermenin 

söz konusu olduğu gıda reklamları belirlenmiş ve bu reklamlarda sağlıklı gösterme 

yaklaşımının ne şekilde uygulandığı irdelenmiştir.  Araştırmanın en önemli kısıtı, analizin 

sadece ulaşılabilen ve Reklam Kurulu’nun gündemine gelen reklamlar üzerinden yapılmış 

olmasıdır. Diğer bir kısıt ise, araştırmanın televizyonda yayınlanan tanınmış gıda ürünü 

reklamları ile sınırlandırılmasıdır. 

Elde edilen bulgular, sağlıklı göstermenin ne şekilde yapıldığı noktasında Türkiye’deki 

vakaların yurtdışındakilerle benzerlik gösterdiğine işaret etmektedir. Bu bulgulara göre, 

sağlıklı göstermenin söz konusu olduğu reklamlarda, ürünün içeriğindeki doğal olmayan 

maddelere rağmen doğal olarak tanımlanması ve ürünün rakip/ikame üründen daha iyi/sağlıklı 

olduğunun vurgulanması gibi yöntemlere daha sık başvurulmakta, ayrıca ürünün doğal bir 

ürünün ikamesi gibi gösterilmesi, mevzuata uygun olmayan sağlık beyanı ve ürünün sağlık 

açısından olumlu özelliklere sahip olduğu izleniminin yaratılması gibi yöntemler de 

kullanılmaktadır.  

Sağlıklı marka imajı yaratmak isteyen markaların reklamlarında doğallığı ve sağlığı 

çağrıştıracak görüntülerden de faydalanılmaktadır ancak bu görüntülerin kullanımına ilişkin 

yasal bir sınırlama yoktur. Dolayısıyla bir markanın - ambalaj üzerinde ve reklamlarında yeşil 

renk ve doğa görüntüleri kullanan Coca-Cola Life adlı üründe olduğu gibi - görsel unsurlarla 

da kendini olduğundan sağlıklı göstermesi mümkün olabilmektedir.   

Yurtdışında da, Türkiye’de de bu tür uygulamalar eleştirilere ve hukuki yaptırımlara maruz 

kalmaktadır. İşletmelerin bu yaptırımlar konusunda bilgilendirilmesi ve gerekiyorsa bu 

yaptırımların artırılması, aldatıcı vaatlerin kullanımı konusunda caydırıcı olabilecektir. Ancak 

bu sorunla mücadele edebilmek için aynı zamanda güçlü bir denetim mekanizmasına, sağlık 

vaadiyle pazara sunulan ürün ve hizmetlerin diğerlerinden ayrılabilmesine yardımcı olacak 

garanti markalarına, uzman görüşlerine ve belgelenmiş kanıtlara ihtiyaç vardır. Tüketicilerin 

yanıltıcı vaatlerden ve zararlı ürünlerden korunması için, kendi seçimlerini yapacak bilgili 
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tüketicilerin yaratılması da büyük önem taşımaktadır (Kickbusch ve Payne, 2003). Bilgili 

tüketicilerin artması ancak sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi ile mümkündür. Bu konuda 

kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.  Sağlık 

okuryazarlığı yüksek kişiler çoğu zaman sağlıkla ilgili konularda fikir önderi konumundadır. 

Bu nedenle sağlıklı gösterme konusunda farkındalık yaratmaya yönelik iletişim 

faaliyetlerinde fikir önderlerinin rolü mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.  

Gelecekte yapılacak çalışmalarda, üreticilerin, tüketicilerin, reklamcıların, medya 

kuruluşlarının ve konuyla ilgili uzmanların (iletişim, gıda, sağlık, hukuk) sağlıklı göstermeye 

yönelik tutum ve yaklaşımlarını ortaya koyacak kalitatif ve kantitatif araştırmaların yapılması 

ve sağlıklı göstermenin gıda dışındaki sektörlerde ve televizyon dışındaki mecralarda nasıl 

uygulandığının irdelenmesi önerilmektedir.  

  



  

Uluslararası Pazarlama 
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Ulusal Zenginlik Yaratma Stratejileri Bağlamında Ar-Ge ve İnovasyonun 

Rolü: Ridge Regresyon Analizi ile Bir Model Denemesi  

The Role Of R&D and Innovation In The Context Of National Rich 

Creatıon Strategies: A Model Experiment With Ridge Regression Analysis 
Kazım Karaboğa1   Emine Nihan Cici Karaboğa2 

Özet: 

Küreselleşme olgusunun etkisi ile yüksek düzeyli ve karşılıklı bağımlı bir yapıya bürünen 

ulusal ekonomilerde, bir ülkenin ulusal zenginliği küresel piyasalarda sahip olduğu rekabetçi 

pozisyonuyla doğrudan ilgilidir. Ulusların zenginlikleri, sahip oldukları işletmelerin rekabet 

odaklı yenilikçilik ve ar-ge yeteneklerine bağlıdır. Bir ulusun yenilikçilik ve ar-ge 

kapasitelerini geliştirmeleri tek taraflı olarak sadece işletmelerin yetenek ve kapasiteleri ile 

mümkün olamamaktadır. Bu durumda ulusların yönetim, eğitim süreçleri, bilim merkezleri, 

üniversiteler ve işletmelerinin birlikte hareket etmesini zorunlu kılmaktadır.  

Bu çalışmada genel olarak ulusal zenginlik yaratma açısından yenilikçilik ve ar-ge 

kapasitelerinin önemi ulusal yenilikçilik değişkenleri ile incelenmektedir. Bu bağlamda son 

yıllarda düzenli olarak yayımlanan ulusal yenilikçilik verileri ile Türkiye’nin GSMH’sı 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir model denemesi gerçekleştirilmiştir. GSMH oranlarındaki 

değişimin yenilikçilik değişkenleri ile açıklamak amacıyla EKK yöntemine dayalı regresyon 

ve Ridge regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ulusal Zenginlik, GSMH, İnovasyon, Ar-Ge, Ridge Regresyon 

Abstract: 

With the effect of the globalization phenomenon, economies have a high-level interdependent 

structure. A country's national wealth is directly related to its competitive position in global 

markets. The riches of the nations depend on the innovation-oriented and innovation 

capabilities of their businesses. The development of a nation's innovation and R & D 

capacity, unilaterally simply it is not possible with the capability and capacity of enterprises. 

In this case, the management of the nation, the universities and the enterprises have to act 

together. In this study, in terms of creating national wealth, the importance of innovation and 

research and development capacity is examined with national innovativeness variables. In 

this context, a model experiment was carried out that revealed the relationship between 

																																																													
1	Selçuk Üniversitesi, kzmkrbg@hotmail.com	
2	Necmettin Erbakan Üniversitesi, enihancici@konya.edu.tr	
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Turkey's GNP and national innovation variables. Least squares and ridge regression analyzes 

were used to explain the relationship between variables. 

Keywords: National Wealth, GNP, Innovation, R & D, Ridge Regression 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Yenilik (inovasyon) yapma tarihsel süreç içerisinde yalnızca bilim adamları yada sanatçıların 

uğraş konusu gibi algılanan yenilik ortaya çıkarmak, artık işini iyi yapmak ve kendini 

geliştirmek isteyen tüm bireylerin, kurumların ve hatta dünya ölçeğinde rekabet etmek isteyen 

ülkelerin ilgi odağı haline gelmiştir(İnceler Sarıhan, 2007, s.131). Yenilik yeteneğini 

geliştiremeyen kurum, kuruluş ve hatta ülkeler gelişemez ve yok olma tehlikesi ile karşı 

karşıya kalabilirler. 

Sürekli bir biçimde gelişme ve değişim içerisinde olan küresel ekonomide en önemli rekabet 

aracı konumundaki yenilik (inovasyon) kavramı hakkında çeşitli tanımlar mevcuttur. Değişim 

ve gelişme kavramları, inovasyon kavramıyla doğrudan ilgilidir. Değişim, bir süreç dahilinde 

yeni bir şeylerin ortaya çıktığını, gelişme ise bu yeniliklerin olumlu bir biçimde devamlılığını 

sağladığını ima eder. İnovasyon, bilimsel araştırmalar sonucunda buluş, geliştirme ve 

ticarileştirme süreçlerini içeren yeni bir ürün veya üretim süreci yaratmaktaki bütünsel bir 

takım faaliyetlerdir (www.rekabet.gov.tr). 

Küresel rekabetin ülkeler ve işletmeler düzeyinde hız kazandığı günümüz ekonomik 

hayatında yenilikçiliğe odaklı üretim bir ülkenin küresel pazarlarda öne çıkabilmesi için en 

önemli faaliyettir. Uluslar üreterek gayri safi milli hasılalarını (GSMH) arttırdıkları gibi, 

işsizliğe karşın istihdam olanaklarını da geliştirme fırsatı yakalar. Ülkelerin üretimlerini 

durdurmadan artarak devam ettirebilmeleri; sürekli istihdam sağlayabilmesi, ihracat 

kapasitelerini arttırması, işletmelere ve devlete kazanç sağlanabilmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Günümüzde ürün ve hizmet çeşitliliği sağlamak isteyen ülkeler ve işletmeler 

fark yaratmak; yenilikler ortaya koymak ve bu yarışta bir adım öne geçebilmek için 

çalışmaktadırlar. Ulusal işletmelerin sağladığı yenilik odaklı en ufak katma değer çığ gibi 

büyüyerek olumlu kazanımlar elde edilmesini potansiyeline sahiptir. Bu katma değerin 

sağlanması ise günümüzde iki kavramı öne çıkarmaktadır: Ar-Ge ve İnovasyon 

(www.geka.org.tr ). 

Bu çalışmada ulusal zenginlik yaratma açısından GSMH’daki değişim ve artışların 

yenilikçilik değişkenleri ile açıklanmasına yönelik bir model denemesi yapılmıştır. Bu 

modelde bağımlı değişken GSMH ile bağımsız değişkenler olarak TÜBİTAK tarafından 2002 

yılından itibaren yayımlanan yenilikçilik değişkenleri tercih edilmiştir. Böylece yenilikçilik 
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ve Ar-Ge temelli etkinliklerin GSMH üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Fakat 

En Küçük Kareler (EKK) yöntemine göre elde edilen sonuçların çoklu doğrusal bağlantı 

problemi varlığının tespiti sonucunda bu problemi ortadan kaldırmaya yönelik farkı bir 

yöntem olan Ridge Resgresyon yönteminden yararlanılmıştır. Buradaki amaç çoklu doğrusal 

bağlantı problemi nedeniyle yanıltıcı sonuçlar ortaya koyabilecek analiz sonuçlarında daha 

tutarlı sonuçlar elde etmektir. Bu çalışma üçlü saç ayağı üzerine oturmaktadır. Bunlar:  

a) Ulusal zenginliğin bir ölçütü olarak tanımlanabilecek olan GSMH değişimler ile ulusal 

yenilikçilik ve Ar-Ge değişkenleri arasındaki ilişkinin tanımlanması, 

b) Yenilikçilik değişkenleri ile GSMH üzerindeki değişimleri ortaya koymaya yönelik bir 

model öneri ve tanımlamasının yapılması, 

c) Regresyon analizlerinde karşılaşılan çoklu doğrusal bağlantı probleminin etkilerini 

ortadan kaldıracak farklı bir yöntemin uygulanması ve tartışılması (Ridge regresyon). 

Çalışma kapsamında Ar-Ge ve inovasyon kavramları irdelenmekte,  daha sonra Ar-Ge temelli 

büyüme stratejilerine kısaca yer verilmekte ve çalışmanın uygulama bölümünde Türkiye’nin 

GSMH’nın değişimi, Ar-Ge ve yenilikçilik anahtar değişkenleri ile modellenerek regresyon 

analizi ile açıklanmaya çalışılmaktadır.  

Literatür (Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve) 

İnovasyon (yenilikçilik) işletmeler ve ulusal ekonomiler için ağır küresel rekabet ortamında 

ayakta kalabilmek ve rekabtçi bir pozisyon elde edebilmek için önemli bir araçtır. İnovasyon, 

işletmelerin temelde 3 önemli problemine karşı çözüm yolları sunmayı amaçlar. Bunlar; 

varlığını sürdürebilmesi, pazarda lider konuma gelmesi ve kârlılığını artırması. İnovasyon ve 

Ar-Ge faaliyetleri bir bütünsellik içerisinde öncelikle işletmeler sonrasında ise uluslar için 

zenginlik ve rekabet avantajı sağlamaya yarayan en önemli unsurlardandır. 

İnovasyon 

Küresel rekabet koşullarında günümüz işletmecilik literatüründe tüm tanımlar içerisinde 

bilinmesi gereken en önemli kavramlardan biri de inovasyondur. Drucker (1993, s.31), 

yeniliğin teknolojik bir terimden öte, ekonomik ve sosyal bir kavram olduğunu ifade ederken, 

yeni teknolojilere dayanmayan yeniliklerinde ekonomik yaşamı radikal anlamda etkilediğini 

belirtmektedir. 

Yenilik (inovasyon) aşağıdaki basit denklem ile basit bir biçimde tanımlanabilir (Trott, 2005, 

s.15): 

İnovasyon = teorik konsetp + teknik buluş + ticari kazanç 
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Yukarıdaki denkleme benzer şekilde Trott (2005) yenilikçilik kavramını yeniden 

modellemiştir. Bugünkü yenilik kavramının ve yenilikçiliğin temel dayanakları üniversite ve 

sanayinin hakim olduğu bilim ile etkileşim, sanayinin hakim olduğu teknolojik gelişmeler ve 

piyasa ihtiyaçları olarak sıralanabilir. Bu etkileşim aşağıdaki modelde olduğu gibi 

özetlenebilmektedir(Trott, 2005, s.23): 

 

Şekil 1: İnovasyonun Kavramsal Çerçevesi 

İnovasyon bütün işletme fonksiyonları ile doğrudan ilişkili olan bütünsel bir faaliyettir. 

İnovasyon işletmedeki tüm faaliyetleri  kapsar ve işletmede bütünsel bir yaklaşım gerektirir. 

İnovasyonun bütünsel bir faaliyet olarak algılanmaması temelde bazı sorunları beraberinde 

getirmektedir ve inovasyonun başarı şansını düşürmektedir(BTSO Etüt ve Arge, 2007, s.5-6). 

Ar-Ge, bilgi birikimi ve tecrübesinin gelişmesi için sistematik olarak yapılan çalışmalardır. 

Ar-Ge, “yeni ürünler veya yeni üretim süreçlerin geliştirilmesi” yani sadece üretim 

süreçlerinin bir parçası olarak algılansa da, aslında Ar-Ge, bunlara ek olarak işletmenin diğer 

süreçlerinin de (insan kaynakları, finansman, pazarlama vb.) ihtiyaç duyduğu bir yaklaşımdır. 

Yeni pazarlar bulma, yeni finansman seçenekleri üretme ve benzeri birçok faaliyet, temelde 

Ar-Ge sonucu ortaya çıkar. OECD, Ar-Ge’yi “Bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik 

olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için 

kullanılması” olarak tanımlamış ve Ar-Ge’yi temel, uygulamalı ve deneysel olmak üzere 3 

farklı kategoriye ayırmıştır(www.musiad.org.tr). 

İnovasyon Ortamı ve Kaynağı 

İnovasyonun kaynağı, bireyler, işletmeler, üniversite, kamu ve özel araştırma kurumları, 

teknoparklar olabilir. İnovasyon bu kaynakların her birinden ayrı ayrı beslenip meydana 

gelebileceği gibi aralarındaki ikili veya çoklu ilişkiler sonucunda da oluşabilir. Bu kaynaklar, 

inovasyon faaliyetleri sırasında birbirleri ile yakın ilişki içindedirler. Bu ilişkinin tanımlanmış 

olması, destek mekanizmalarının oluşturulması ve işleyişinin özendirilmiş, kolaylaştırılmış 

•Yeni	bilgililerin	
geliştirilmesi	
(Üniversiteler)	

Bilim	ve	
Teknoloji	Tabanı

•Teknolojik	gelişim	
(İşletmeler	ve	
Organizasyonlar	)

Teknolojik	
Gelişmeler •Ürünlerin	

tüketimine	yönelik	
pazar	ve	tüketici	
ihtiyaçlarının	
belirlenmesi	

Pazar	İhtiyaç	ve	
İstekleri
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olması işletmenin, kentin, bölgenin veya ülkenin yenilikçilik ortamını oluşturur. Bu ortamda 

bileşenlerin ilişkilerinin sıklığı inovasyonu besleyen geliştiren önemli bir 

etmendir(www.inovasyon.org). İnovasyon ortamına ilişkin birimler arasındaki ilişki aşağıdaki 

Şekil 2’deki gibi tanımlanabilir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 22: İnovasyon Ortamı ve Kaynağı 

Kaynak: www.inovasyon.org/getfile.asp?file=MA.Yenilikcilik.BasariOrnekleri’den 

uyarlanmıştır. 

Literatürde inovasyon stratejilerine yönelik birçok strateji tanımlaması yapılmıştır. Bu strateji 

tanımlama ve sınıflamaları genel olarak iki farklı noktaya vurgu yapmaktadır. Bunlar pazarın 

çekme, teknolojinin itme gücüdür. Verganti (2008, s.17) ise bu iki sınıflamaya tasarımın itme 

gücünü de ekleyerek üç modda toplamaktadır.  Verganti’nin modeli aşağıdaki gibi 

gösterilebilmektedir: 

 

Şekil 33: İnovasyon Stratejileri 

Kaynak: Verganti, 2008, s.17 

İşletmeler 

Yenilikçi Bireyler Üniversiteler 

Kamu Araştırma 
Kurumları 

İnovasyon 
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Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) 

Sony’nin eski CEO’su Akio Morita “Pazar araştırmasına gerek yoktu. Halk, neyin mümkün 

olduğunu bilmiyordu. Biz biliyorduk.” demiştir. Morita’yı destekler şekilde işletmelerin yeni 

fikirler bulmak için sadece müşterilere yönelik çalışmalar yapmaları tek başına yeterli 

değildir. Ayrıca müşteriler çığır açacak yeni fikirler, ihtiyaç ve istekler yerine mevcut olanı 

geliştirme eğiliminde olacaklardır. İşletmeler yenilikçi ve çığır açacak fikirleri bulmak ve 

ticari başarıları için kullanmak için işletme içi ve dışı tüm etkileşimdeki birimlerden 

faydalanmalıdırlar.  

İnovasyon gerçekleştirme çeşitleri kesikli ve sürekli olacak biçimde iki temel ayrımda 

tanımlanabilir. İşletmeler hem sürekli bir gelişimin hem de kesintili bir inovasyonun peşinde 

olmak zorundadır. Sürekli gelişim bağlamında kesintili inovasyon oldukça önemli bir 

kavramdır. Çok daha büyük bir maliyet ve risk pahasına da olsa, kesintili inovasyon daha 

büyük bir rekabet avantajı sağlayabilir. Kesintili inovasyon kavramını gerçekleştirebilmek 

için işletmelerin bünyelerinde yenilikçi fikirleri destekleyici bir yapı oluşturmaları 

gerekmektedir.  Çünkü inovasyon kısa süreli beyin fırtınası ile oluşturulamaz. İnovasyon 

oluşturabilmek için inovasyonun işletmenin stratejik kabiliyeti haline gelmesi gerekir. 

Stratejik inovasyon kabiliyeti de işletme içinde üç temel pazarın oluşturulmasına bağlıdır: 

fikir pazarı, sermaye pazarı ve yetenek pazarı (Kotler, 2010, s.198-199).  Eğer bu üç pazar 

oluşturulmuş ise inovatif ve ticari başarı sağlayacak Ar-ge faaliyetleri başarı ile uygulanabilir. 

Ar-Ge; yeni ürün ve üretim süreçlerini ortaya çıkarmaya yönelik sistemli ve yaratıcı 

faaliyetler bütünüdür. Ar-Ge bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde 

etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yeni sistem, süreç ve 

hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli faaliyetlerdir 

(Zerenler vd., 2007, s.656) 

Ar-Ge ve İnovasyona Dayalı İktisadi Büyüme Modelleri 
Yeni içsel büyüme teorileri içinde, büyümenin süreğenliğini sağlayacak asıl itici gücün Ar-Ge 

ve inovasyon olduğu ve bu kavram/faaliyetlerle ilgili girdilerin desteklenmesinin gerekliliğine 

ilişkin yazında birçok model yer almaktadır. Konuyla ilgili literatür çok sayıda çalışmayı 

içermesine rağmen, üç yaklaşım belirgin olarak ortaya çıkmakta, diğer çalışmalarda türev 

nitelikler taşımaktadır. Bu üç yaklaşım, inceleniş sırasına göre Paul Romer’in (1990) modeli; 

Grossman ve Helpman’ın modeli (1991); Aghion ve  Howitt’in (1992) modelidir. Bu 

çalışmada Romer ve Grossman modellerine sadece Ar-Ge tabanlı büyümede dikkate alınan 

değişkenler açısından kısaca değinilmektedir. Bu çalışmada bu modellerin kısaca incelenerek 
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analizlerde kullanılacak bağımlı ve bağımsız değişkenlere doğru bir şekilde karar verebilmek 

amaçlanmaktadır. 

Romer’in Modeli 

Romer’ın 1990 da ortaya attığı modelinin merkezinde Ar-Ge faaliyetleri yer almakta modelin 

genel çerçevesini ise Ar-Ge sektöründe istihdam edilen beşeri sermaye ve aynı sektör 

tarafından üretilen yeni ürün ya da üretim teknikleri oluşturmaktadır.  Sürekli bir büyüme 

oranının uzun dönemde  yakalanması, ekonomi tarafından Ar-Ge sektörüne aktarılan bilim 

adamı, araştırmacı, teknik elamanlar gibi nitelikli işgücünün miktarı ile doğru orantılıdır. Bir 

ekonomide beşeri sermayeyi oluşturan bu girdiler ne kadar çoksa ve ekonomi bu 

kaynaklar  hangi  ölçüde Ar-Ge sektörüne tahsis edilerek yeni bilgi ve teknolojilerin 

geliştirilmesini sağlıyorsa, bu ekonomide büyüme o ölçüde yüksek olacaktır. Bu tür içsel 

büyüme teorilerinde, kar amaçlı Ar-Ge yatırımları yoluyla elde edilen yeni fikirler ve bunun 

sonucunda oluşan bilgi birikimi önemli bir yer tutmaktadır (Romer1990, s.71). 

Romer, modelini üç dayanak noktası üzerine inşa etmiştir. Birincisi, ekonomik büyümenin 

merkezinde teknolojik gelişme yatmaktadır.  İkinci dayanak noktası, teknolojik gelişme, 

piyasa teşvikleri tarafından uyarılan firmaların almış oldukları bilinçli kararlar ile gerçekleşir. 

Üçüncü ve en önemli dayanak noktası ise, bilginin bir üretim faktörü olarak üretimde 

kullanılması ile diğer üretim faktörlerinin kullanılması arasında çok önemli farklar olmasıdır. 

Üretilmesinde katlanılan bir seferliğe mahsus maliyet dışında bilgi, üretimde ne ölçüde 

kullanılırsa kullanılsın üretim maliyetlerinde bir artışa neden olmaz. Bu durum modelde 

teknolojinin temel özelliğini tanımlamaktadır(Özer ve Çiftçi, 2009, s.221). 

Grossman ve Helpman’ın Modeli: Ürün Çeşitlendirilmesi ve İçsel Teknolojik Gelişme 

Teknolojik gelişmenin de etkisiyle firmaların, uluslararası piyasaları içine alacak şekilde ürün 

ve hizmet çeşitlendirmesine gitmeleri ve bu şekilde patent haklarından yararlanarak tekelci 

güçler elde etmelerinin, ekonomilerin büyüme dinamiğine etkileri Dixit ve Stiglitz (1977), 

Ethier (1982), Romer (1987, 1990), Grossman ve Helpman (1991) gibi akademik 

araştırmacılar tarafından ele alınmıştır. Firmaların mal çeşitlendirme sürecinin arkasında 

yatan bu tekelci güç etkisi, firmaların Ar-Ge yatırımlarına önem vermeleri sonucunu 

doğurmuştur(Ateş, 1998, s.35). 

Büyüme için teşvikler açısından iki karşıt güçler vardır(Grossman ve Helpman,1991, s.1): 

• Zamanlararası bilginin yayılımı yeniliklerin maliyetinde bir azalma (zamanlararası 

bilginin yayılma etkisi) yol açar. Bu etki yenilik için teşvikleri artırır ve dolayısıyla büyümeyi 

teşvik eder. 
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• Yeniliklerin değeri piyasadaki mevcut mal miktarı arttıkça azalır ( rekabet etkisi ) Bu 

mekanizma  yenilik teşviklerini azaltarak büyümeyi düşürür. Oysa sürekli büyüme elde 

edilebilir olması zamanlararası bilginin yayılımı gücüne bağlıdır. 

Araştırmacılar tarafından ortaya konulan bu ve benzeri modeller ve gerek OECD gerekse 

Türkiye’deki bilim kuruluşları tarafından ülkelerin büyümesi konusu ile ilgili değişkenler 

incelendiğinde ön plana çıkan bazı yenilikçilik değişkenleri yer almaktadır. Bunlar genel 

itibari ile Ar-Ge Harcamaları, Kişi Başına Ar-Ge Harcaması, Bilimsel Yayın Sayısı, Kişi 

Başına Düşen Bilimsel Yayın Sayısı, Patent Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı, Tam 

Zamanlı Ar-Ge Çalışan Sayısı, Araştırmacı Sayısı ve Faydalı Model Başvurularının ve 

Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı gibi yenilikçilik değişkenleridir. Bu çalışmanın uygulama 

bölümünde de bu değişkenlerden hareketle GSMH büyümesi açıklanmaya çalışılmıştır. 

Türkiye’nin Büyüme Hedefleri Bağlamında Ar-Ge ve İnovasyon 

Modern sanayi, ticaret ve geleneksel tarım sektörlerinin karışımından oluşan dinamik bir 

ekonomiye sahip olan Türkiye için en büyük endüstriyel sektör tekstil ve giyimdir. 

Endüstriyel istihdamın üçte birini kapsayan bu sektörlerden otomotiv ve elektronik sanayisi 

son yıllarda önemli bir gelişme göstermiş ve Türkiye’nin ihracatında tekstili geçmiştir. Buna 

bağlı olarak Türkiye’nin bilim ve inovasyon değerleri diğer OECD ülkelerininkine nazaran 

geride kalmış görünüyorsa da son yıllarda güçlü bir gelişme yaşadığı gözle görülen bir 

gerçektir. (Erkek, 2011, s.25). 

2023 yılında Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi ve belirlenen ulusal 

hedeflere (yerli otomobil, yerli uçak, yerli helikopter vb.) ulaşılabilmesi için daha yoğun Ar-

Ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmesi bir zorunluluktur. Bu bağlamda 2023 yılında 

Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasına girebilmesi ve diğer ulusal hedeflere ulaşılabilmesi için 

Ulusal Yenilik Sistemi 2023 yılı hedeflerinin aşağıdaki gibi olması 

belirlenmiştir(www.tubitak.gov.tr); 

• Ar-Ge harcaması/GSYİH: % 3 

• Özel sektör Ar-Ge harcaması/GSYİH: % 2 

• Araştırmacı sayısı: 300 bin 

• Özel sektör araştırmacı sayısı: 180 bin  
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Türkiye’nin GSMH Değişiminin İnovasyon Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi 

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışmada yenilikçilik değişkenleri ile GSMH arasındaki ilişkinin tanımlanabilmesi 

amacıyla EKK ve Ridge Resresyon analizlerinden yararlanılmıştır. EKK’ya dayalı resgresyon 

analizinden sonra Ridge regresyon analizinin kullanılmasının amacı EKK’ya dayalı 

regsresyon sonucunda çoklu doğrusal bağlantı problemi ile karşılaşılmasıdır. Bu problemin 

etkilerini bertaraf etmek ve daha tutarlı sonuçlar elde edebilmek için farklı bir yöntem olan 

Ridge regresyon analizinden yararlanılmıştır. İlgili analiz NCSS 10 veri analizi paket 

programından yararlanılmıştır. Çalışmada uygulamaya yönelik bir model tanımlaması 

yapılarak Türkiye devletinin GSMH’sı ile yenilikçilik değişkenleri arasındaki ilişkiyi 

belirmemek amaçlanmaktadır. Çalışma nedensel bir araştırma olup GSMH üzerindeki 

değişimler ile yenilikçilik değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisi Korelasyon analizi, 

EKK Regresyon ve Ridge Resgresyon ile araştırılmaktadır.  

Araştırma Modeli: GSMH= β0 + β1Ar-Ge Harcamaları + β2Ar-Ge Harcamalarının GSMH 

İçindeki Oranı + β3Ar-Ge Personel Sayısı + β4Araştırmacı Sayısı + β5Bilimsel Yayın Sayısı 

+ β6Patent Başvuru Sayısı + β7Faydalı Model Başvuru Sayısı 

Çalışma kapsamında çoklu regresyon modelinde GSMH büyümesini açıklamak için 

kullanılacak olan bağımsız değişkenler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

• Ar-Ge Harcamalarının GSMH’ye Oranı 

• Ar-Ge Harcamaları (2012 sabit fiyatlarıyla) 

• Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge İnsan Kaynağı (Ar-Ge Personeli ve Araştırmacı Olarak 2 

Farklı Birimde) 

• Türkiye Kaynaklı Bilimsel Yayın Sayısı 

• Patent Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı 

• Faydalı Model Başvurularının ve Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı 

Çoklu regresyon analizinde kullanılacak olan veriler ise TÜBİTAK tarafından 2012 yılında 

derlenen verileri olup Ar-Ge ve inovasyona dayalı büyüme için kullanılabilecek olan yenilik 

değişkenini açıklamaya yönelik ulusal bilim, teknoloji ve yenilik istatistikleridir. TÜBİTAK 

tarafından derlenmiş olan 2002-2011 yılları arasını kapsayan ulusal, bilim, teknoloji ve 

yenilik istatistikleri verileri Tablo 1’de yer almaktadır.  
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Tablo 1: Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik İstatistikleri 
GSYH 
(Milyar 

TL) GSYHARGEH 

ARGE 
(Milyon 

TL) 
ARGE 

PERSONELİ ARAŞTIRMACI YAYIN PATENT 
FAYDALI 
MODEL 

653 0,53 3435 29 24 8379 1784 932 
748 0,48 3615 38 33 10807 1152 1222 
818 0,52 4239 40 34 13156 2262 1497 
959 0,59 5669 49 39 16300 3461 1924 

1001 0,6 6044 54 43 17438 5165 2456 
1125 0,72 8126 63 50 20092 6189 3016 
1131 0,73 8200 67 53 24093 7137 2986 
1079 0,85 9165 74 58 24846 7241 2882 
1277 0,84 10775 82 64 27786 8343 3033 
1389 0,86 11935 93 72 28194 10241 3244 

Kaynak: http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/istatistikler/BTY_Stat.pdf 

Bulgular ve Tartışma 

Yukarıdaki büyüme modellerinden ve yenilikçilik değişkenlerinden hareketle bu modelde 

GSMH’daki değişimler Ar-Ge temelli olarak Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge oranları, patent 

başvuru sayıları, faydalı model başvuru sayıları, tam zamanlı çalışan araştırmacı sayıları, tam 

zamanlı çalışan Ar-Ge çalışan sayıları ve bilimsel yayın sayıları ile incelenecektir. Buna göre 

model; 

GSMH= β0 + β1Ar-Ge Harcamaları + β2Ar-Ge Harcamalarının GSMH İçindeki Oranı + 

β3Ar-Ge Personel Sayısı + β4Araştırmacı Sayısı + β5Bilimsel Yayın Sayısı + β6Patent 

Başvuru Sayısı + β7Faydalı Model Başvuru Sayısı 

Tablo 2: Model Özeti	

Model Özeti (b) 
Model R R2 Düzeltilmiş R2 Std. Hata 

1 0,984708 0,969649 0,908947 69,87131 

a 
Tahminciler: (Sabit), FAYDALI_MODEL, ARAŞTIRMACI, PATENT, YAYIN, 
ARGE, ARGE_PERSONELİ 

b Bağımlı Değişken: GSMH  
 

Tablo 2 determinasyon katsayısının 0,9696 yani bağımlı değişken olan GSMH değişkenindeki 

değişimlerin yaklaşık % 0,97’unun Ar-Ge, araştırmacı sayısı, Ar-Ge personeli, bilimsel yayın, 

tescilli patent sayısı ve faydalı ürün tescil sayısı bağımsız değişkenleri ile açıklanabileceğini 

göstermektedir. 
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Tablo 3: ANOVA 

ANOVA(b) 
Model 

 
Kareler Top. sd Ort. Kareler F p 

1 Regresyon 467910 6 77985 15,97399 0,0223 
  Artık 14646 3 4882     
  Toplam 482556 9       

a 
Tahminciler: (Sabit), FAYDALI_MODEL, ARAŞTIRMACI, PATENT, YAYIN, ARGE, 
ARGE_PERSONELİ 

b Bağımlı Değişken: GSMH 

Tablo 3 ise bütün olarak modelin testidir. Buna göre model 0,02 düzeyinde anlamlıdır. Anova 

ve katsayılar tablosuna göre çoklu regresyon modeli; 

GSMH= 370,468 + 0,0157Arge + 14,356Argepersonel – 7,351Araştırmacı - 0,008Yayın – 

0,012Patent + 0,113Model 

şeklinde kurulabilir.  

Tablo 4: Katsayılar 

Katsayılar(a) 

Model 
  
  

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

t p 

Korelasyon 
Eşdoğrusallık 
İstatistikleri 

B 
Std. 
Hata Beta 

Zero-
order Partial Part Tolerans VIF 

1 
  
  
  
  
  
  

Sabit 370,468 169,901   2,180 0,117           
ARGE 
HARCAMALARI 0,015 0,083 0,188 0,176 0,872 0,973 0,101 0,018 0,009 113,333 

ARGE PERSONELİ 
SAYISI 14,356 47,041 1,277 0,305 0,780 0,977 0,174 0,031 0,001 1730,086 
ARAŞTIRMACI 
SAYISI -7,351 50,017 -0,480 -0,147 0,892 0,974 -0,085 -0,015 0,001 1052,533 
YAYIN SAYISI -0,008 0,021 -0,246 -0,379 0,730 0,966 -0,214 -0,038 0,024 41,606 
PATENT SAYISI -0,012 0,063 -0,158 -0,189 0,862 0,969 -0,109 -0,019 0,014 69,048 
FAYDALI MODEL 
SAYISI 0,113 0,103 0,417 1,094 0,354 0,953 0,534 0,110 0,070 14,341 

(a) Bağımlı Değişken: GSMH 
 

Tablo 5: Pearson Korelasyon 

 DEĞİŞKENLER 1 2 3 4 5 6 7 
GSMH 1             
ARGE 
HARCAMALARI 0,973 1           
ARGE PERSONELİ 
SAYISI 0,977 0,993 1         
ARAŞTIRMACI 
SAYISI 0,974 0,989 0,999 1       
YAYIN SAYISI 0,966 0,978 0,983 0,981 1     
PATENT SAYISI 0,969 0,985 0,981 0,974 0,972 1   
FAYDALI MODEL 
SAYISI 0,953 0,929 0,933 0,929 0,951 0,949 1 



 62 

 

Tablo 5’de yer alan korelasyon değerleri incelendiğinde bütün değişkenlerin birbirleri ile olan 

ilişkilerinin pozitif ve çok güçlü olduğu sonucuna varılmaktadır. Yani, GSMH değişkeni 

yenilik değişkenleri arasındaki bu çok yüksek ilişki çoklu doğrusal bağlantı probleminin 

varlığına işarettir. 

Tablo 6: Eşdoğrusallık Teşhisi 

Eşdoğrusallık Teşhisi (a) 

Model Boyut Özdeğer 
Koşul 
İndeksi Varyans Oranları 

1 

 
Sabit ARGE 

ARGE 
PERSONELİ 

ARAŞTI
RMACI YAYIN 

PATEN
T 

FAYDALI
MODEL Sabit ARGE 

1 6,848 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2 0,134 7,154 0,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 
3 0,011 25,085 0,001 0,012 0,000 0,001 0,000 0,000 0,521 
4 0,004 39,891 0,614 0,001 0,000 0,001 0,176 0,345 0,020 
5 0,002 61,101 0,249 0,045 0,002 0,005 0,791 0,134 0,379 
6 0,001 81,507 0,035 0,742 0,005 0,015 0,017 0,202 0,040 

7 0,000 
450,84

3 0,014 0,199 0,992 0,978 0,015 0,312 0,040 
(a) Bağımlı Değişken: GSMH 

 

Tablo 6 sabit ve diğer yedi bağımsız değişkenin katsayılarını, t değerlerini ve anlamlılık 

düzeylerini göstermektedir. Bu katsayılar tek tek incelendiğinde Ar-Ge harcamaları, personel 

sayısı, araştırmacı sayısı, bilimsel yayın, tescilli patent ve faydalı model değişkenleri 

anlamsızdır. GSMH büyümesini analiz etmek için tercih edilen yenilikçilik değişkenlerinin 

genel olarak anlamlı bir model oluştururken, tek tek incelendiğinde anlamsız sonuçlar vermesi 

değişkenler arasındaki yüksek ilişki düzeyi, VIF değerlerinin 10’dan büyük olması ve 

özdeğerlerden hareketle hesaplanan 228266,66 (6,848/0,00003369) oranının da 1000’den 

daha büyük olması çoklu doğrusal bağlantı probleminin varlığına işaret etmektedir. Ayrıca 

özdeğerlerin sıfıra yaklaşması da çoklu doğrusal bağlantı problemine işarettir. 4-7’ye kadar 

olan özdeğerlerin sıfıra yakın olmaları bu EKK sonucunun çoklu bağlantı problemine sahip 

olduğunu göstermektedir. Koşul indeksi incelendiğinde ise 7. Değişkenin koşul değerinin 

çoklu doğrusal probleme işaret edecek seviyede olduğu görülmektedir. Buna göre veri setinin 

ve modelin çoklu doğrusal bağlantı probleminden arındırılması gerekmektedir.  

Bağımsız değişkenlerin çoklu doğrusal bağlantı ile ilgili istatistikleri incelendiğinde söz 

konusu verilerde güçlü çoklu doğrusal bağlantı probleminin var olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

nedenle EKK yöntemi ile elde edilen sonuçlar geçerliliğini ve tutarlılığını kaybetmektedir.  

Farklı bir söylem ile çoklu doğrusal bağlantılı verilerde, regresyon katsayılarının standart 
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hataları, büyüklükleri ve işaretleri doğru bir biçimde tahmin edilememektedir. Verilerde çoklu 

doğrusal bağlantı probleminin var olması durumunda Ridge Regresyon yöntemi EKK 

yöntemine göre daha durağan ve kavramsal beklentilere uygun sonuçlar vermektedir.  

	

Şekil 4: Ridge İzi 

Şekil 4’de yer alan Ridge izi dikey eksende standartlaştırılmış β katsayılarını yatay eksende 

k’nın artan değerlerinin bulunduğu ve her bir k ya karşılık gelen β değerlerinin izlerinin 

olduğu bir grafiktir. En soldaki eksen çizgisinde k=0 için β’nın EKK regresyon değerleri 

vardır. k arttıkça bu regresyon değerleri başlangıçta çok fazla değişim gösterir, sonra 

durağanlaşmaya başlar. Yanlılık sabiti k ile yanlı standartlaştırılmış regresyon katsayıları 

arasındaki grafik incelendiğinde çok küçük (k=0,03) bir yanlılık sabitinden sonra regresyon 

katsayılarının daha durağan hale geldiği tespit edilmiştir.  

Varyans şişirme faktörü grafiğine göre yukarıdaki grafikte k’nın VIF değerleri üzerindeki 

etkisi görülmektedir. Eğer uygun k değeri seçilmişse tüm VIF değerlerinin 10’dan küçük 

olması gerekir. Yukarıdaki grafik için k=0,03 düzeyinde VIF değerlerinin 10’dan küçük 

olduğu görülmektedir.  
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Tablo 7: Standartlaştırılmış Ridge Regresyon Katsayıları 

k ARGE ARGE_PERSONELİ ARAŞTIRMACI YAYIN PATENT FAYDALI_MODEL 
0,0000 0,1881 1,2768 -0,4796 -0,2458 -0,1581 0,4169 
0,0010 0,2582 0,5216 0,0940 -0,2095 -0,0568 0,3921 
0,0020 0,2578 0,4033 0,1760 -0,1880 -0,0299 0,3804 
0,0030 0,2520 0,3531 0,2057 -0,1698 -0,0127 0,3710 
0,0040 0,2456 0,3243 0,2193 -0,1537 0,0006 0,3629 
0,0050 0,2396 0,3051 0,2261 -0,1392 0,0115 0,3556 
0,0060 0,2341 0,2911 0,2294 -0,1260 0,0208 0,3491 
0,0070 0,2291 0,2801 0,2307 -0,1139 0,0289 0,3431 
0,0080 0,2247 0,2712 0,2309 -0,1028 0,0361 0,3377 
0,0090 0,2207 0,2638 0,2305 -0,0926 0,0425 0,3326 
0,0100 0,2171 0,2575 0,2295 -0,0831 0,0483 0,3279 
0,0200 0,1948 0,2218 0,2152 -0,0166 0,0853 0,2944 
0,0300 0,1841 0,2052 0,2035 0,0216 0,1044 0,2738 
0,0300 0,1841 0,2052 0,2035 0,0216 0,1044 0,2738 
0,0400 0,1779 0,1954 0,1953 0,0464 0,1160 0,2595 
0,0500 0,1739 0,1889 0,1895 0,0637 0,1238 0,2488 
0,0600 0,1712 0,1843 0,1851 0,0765 0,1293 0,2403 
0,0700 0,1692 0,1809 0,1817 0,0864 0,1334 0,2334 
0,0800 0,1676 0,1782 0,1791 0,0941 0,1366 0,2276 
0,0900 0,1664 0,1760 0,1769 0,1004 0,1390 0,2226 
0,1000 0,1655 0,1743 0,1751 0,1055 0,1410 0,2183 
0,2000 0,1603 0,1653 0,1656 0,1296 0,1490 0,1930 

Şekil 5: VIF Grafiği 
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0,3000 0,1574 0,1609 0,1610 0,1368 0,1502 0,1804 
0,4000 0,1549 0,1576 0,1576 0,1394 0,1497 0,1723 
0,5000 0,1525 0,1548 0,1547 0,1402 0,1484 0,1662 
0,6000 0,1502 0,1522 0,1520 0,1399 0,1468 0,1613 
0,7000 0,1480 0,1497 0,1495 0,1391 0,1451 0,1571 
0,8000 0,1458 0,1474 0,1472 0,1381 0,1433 0,1535 
0,9000 0,1437 0,1451 0,1449 0,1368 0,1414 0,1502 
0,9796 0,1421 0,1434 0,1432 0,1357 0,1400 0,1478 
1,0000 0,1416 0,1430 0,1427 0,1354 0,1396 0,1472 

 

Tablo 7’de; k=0 dana başlayarak bazı k değerleri için standartlaştırılmış Ridge katsayıları yer 

almaktadır. Bu tablo Ridge izi grafiğinde verilen değerlerin tablosudur. Çoklu bağlantı 

problemi EKK kestirimlerini işaret ve büyüklük olarak etkileyebilmektedir. Eğer böyle bir 

durum söz konusu ise bu problemi ortadan kaldırabilecek bir k değerinin seçilmesi 

gerekmektedir. Tablo 7 işaret ve büyüklük bakımından katsayıların kuramsal beklentilere 

cevap verip vermedikleri hakkında da bilgi vermektedir. Tabloya göre bütün k değerlerinde 

GSMH ile Yenilikçilik değişkenleri arsında pozitif bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bu 

durum kuramsal açıdan da beklentilere cevap verebilmektedir. Bu durumda k=0,03 uygun 

değer olarak seçilmiştir. 

Tablo 8: VIF Değerleri 

k ARGE ARGE_PERSONELİ ARAŞTIRMACI YAYIN PATENT FAYDALI_MODEL 
0,0000 113,3329 1730,0860 1052,5334 41,6062 69,0479 14,3410 
0,0010 72,8232 128,9495 94,4138 37,0022 41,8762 12,8159 
0,0020 58,3047 47,8070 43,7017 33,5723 35,6741 11,9835 
0,0030 48,1417 26,7474 29,3222 30,6316 31,3751 11,2997 
0,0040 40,5385 18,0351 22,6594 28,0779 28,0310 10,7165 
0,0050 34,6657 13,4754 18,7330 25,8429 25,3193 10,2095 
0,0060 30,0243 10,7226 16,0814 23,8739 23,0648 9,7627 
0,0070 26,2875 8,8944 14,1344 22,1294 21,1561 9,3644 
0,0080 23,2319 7,5953 12,6245 20,5756 19,5168 9,0060 
0,0090 20,6994 6,6250 11,4087 19,1850 18,0923 8,6809 
0,0100 18,5757 5,8725 10,4029 17,9352 16,8421 8,3840 
0,0200 8,1959 2,7003 5,3462 10,1975 9,5462 6,3461 
0,0300 4,7435 1,7063 3,4233 6,6174 6,2919 5,1417 
0,0300 4,7435 1,7063 3,4233 6,6174 6,2919 5,1417 
0,0400 3,1519 1,2236 2,4325 4,6561 4,4964 4,3089 
0,0500 2,2758 0,9410 1,8413 3,4614 3,3869 3,6874 
0,0600 1,7366 0,7568 1,4550 2,6784 2,6491 3,2029 
0,0700 1,3782 0,6279 1,1862 2,1368 2,1322 2,8141 
0,0800 1,1265 0,5330 0,9903 1,7463 1,7553 2,4956 
0,0900 0,9419 0,4606 0,8424 1,4553 1,4718 2,2305 
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0,1000 0,8020 0,4038 0,7276 1,2326 1,2530 2,0070 
0,2000 0,2768 0,1664 0,2688 0,3944 0,4112 0,8895 
0,3000 0,1507 0,0998 0,1497 0,2016 0,2116 0,5078 
0,4000 0,1002 0,0710 0,1005 0,1277 0,1342 0,3322 
0,5000 0,0745 0,0556 0,0751 0,0915 0,0960 0,2369 
0,6000 0,0595 0,0464 0,0602 0,0710 0,0743 0,1792 
0,7000 0,0499 0,0402 0,0505 0,0581 0,0606 0,1417 
0,8000 0,0433 0,0358 0,0438 0,0494 0,0514 0,1158 
0,9000 0,0385 0,0326 0,0389 0,0432 0,0448 0,0971 
0,9796 0,0355 0,0305 0,0359 0,0394 0,0407 0,0857 
1,0000 0,0348 0,0300 0,0352 0,0385 0,0398 0,0832 

Tablo 8’de k=0 dan başlayarak bazı k değerleri için VIF değerleri verilmektedir. Bu tablo VIF 

değerleri grafiğinde gösterilen değerlerin tablosudur. Tüm VIF değerlerinin 10’dan küçük 

olduğu ilk değer k değeri olarak tercih edilebilir. Burada tüm değişkenlerin VIF değerlerinin 

10 değerinin altında olduğu ilk değer k=0,03’dür.  

Tablo 9: k Analiz Tablosu 

k R2 Sigma B'B Ave VIF Max VIF 
0,0000 0,9696 69,8713 2,1548 503,4912 1730,0860 
0,0010 0,9688 70,8922 0,5484 64,6468 128,9495 
0,0020 0,9683 71,4388 0,4411 38,5072 58,3047 
0,0030 0,9679 71,9068 0,3972 29,5863 48,1417 
0,0040 0,9675 72,3331 0,3689 24,6764 40,5385 
0,0050 0,9671 72,7299 0,3476 21,3743 34,6657 
0,0060 0,9668 73,1034 0,3303 18,9216 30,0243 
0,0070 0,9665 73,4577 0,3157 16,9944 26,2875 
0,0080 0,9661 73,7957 0,3033 15,4250 23,2319 
0,0090 0,9658 74,1194 0,2925 14,1152 20,6994 
0,0100 0,9656 74,4309 0,2829 13,0021 18,5757 
0,0200 0,9631 77,0937 0,2277 7,0554 10,1975 
0,0300 0,9609 79,2981 0,2038 4,6540 6,6174 
0,0300 0,9609 79,2981 0,2038 4,6540 6,6174 
0,0400 0,9589 81,2697 0,1910 3,3782 4,6561 
0,0500 0,9571 83,0975 0,1831 2,5990 3,6874 
0,0600 0,9553 84,8251 0,1779 2,0798 3,2029 
0,0700 0,9535 86,4768 0,1741 1,7126 2,8141 
0,0800 0,9518 88,0673 0,1712 1,4412 2,4956 
0,0900 0,9501 89,6068 0,1689 1,2338 2,2305 
0,1000 0,9484 91,1019 0,1671 1,0710 2,0070 
0,2000 0,9323 104,3622 0,1567 0,4012 0,8895 
0,3000 0,9169 115,5835 0,1504 0,2202 0,5078 
0,4000 0,9022 125,4454 0,1452 0,1443 0,3322 
0,5000 0,8879 134,2884 0,1404 0,1049 0,2369 
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0,6000 0,8741 142,3240 0,1360 0,0818 0,1792 
0,7000 0,8607 149,6974 0,1318 0,0668 0,1417 
0,8000 0,8477 156,5141 0,1278 0,0566 0,1158 
0,9000 0,8351 162,8539 0,1240 0,0492 0,0971 
0,9796 0,8254 167,6001 0,1211 0,0446 0,0857 
1,0000 0,8229 168,7793 0,1204 0,0436 0,0832 

Tablo 9 k’nın seçimine bağlı olarak bazı istatistiklerde meydana gelen değişimleri 

göstermektedir. R2 değerini maksimum yapan çözüm EKK’dır. Bu nedenle k=0 için R2 en 

büyüktür. Seçilen k için bu değerden çok büyük bir sapmanın olmaması gerekmektedir. 

Sigma, hata kareler ortalamasının kareköküdür. Bu değeri minimize eden çözüm EKK’dır. Nu 

nedenle seçilen k değeri için bu değerden çok büyük sapmanın olmaması gerekmektedir. B’B 

standartlaştırılmış regresyon katsayılarının kareleri toplamıdır. k’nın seçimine göre bu 

değerlerin durağanlaştırılması gerekmektedir. Ortalama VIF her k değerine karşılık gelen VIF 

değerlerinin ortalamasını verir. En büyük VIF her k değerine karşılık gelen VIF değerlerinin 

en büyüğünü verir. Uygun k değerinde tüm VIF değerlerinin 10’dan küçük olması gerektiği 

için k değeri bu tablodan rahatlıkla belirlenebilir. k=0,03’den itibaren en büyük VIF değeri 

10’dan küçük olduğu için k=0,03 olarak belirlenebilir.  

Tablo 10: k=0,03 için Ridge ve EKK Karşılaştırması 

Bağımsız 
Değişkenler 

Ridge 
Katsayısı 

EKK 
Katsayısı 

Standartlaştırılmış 
Ridge Katsayısı 

Standartlaştırılmış 
EKK Katsayısı 

Ridge 
Standart 

Hata 

EKK 
Standart 

Hata 

ARGE 
HARCAMALARI 0,01427 0,01458 0,18410 0,18810 0,01927 0,08299 
ARGE 
PERSONELİ 2,30772 14,35620 0,20520 1,27680 1,67664 47,04109 
ARAŞTIRMACI 3,11937 -7,35138 0,20350 -0,47960 3,23732 50,01688 
YAYIN 0,00071 -0,00808 0,02160 -0,24580 0,00965 0,02132 
PATENT 0,00792 -0,01199 0,10440 -0,15810 0,02173 0,06342 
FAYDALI MODEL 0,07410 0,11280 0,27380 0,41690 0,07004 0,10307 
R2 0,9609 0,9696 

    Sigma 79,2981 69,8713 
    

k=0,03 değerine göre Ridge katsayıları EKK katsayıları, Standartlaştırılmış Ridge Katsayısı, 

Standartlaştırılmış EKK Katsayısı, standart hatalar, R2 ve Sigma değerleri Tablo 10’da  

görülmektedir. Ridge regresyon çoklu bağlantı problemini ortadan kaldırdığı için bu yöntemle 

elde edilen kestirimlerin standart hatalarının EKK regresyonu ile elde edilen kestirimlerden 

daha düşük çıkması gerekmektedir. Tablo 10’a göre özellikle güçlü çoklu doğrusal bağlantıya 

neden olan Yayın ve Patent değişkenlerinin kestirimlerinde standart hatalar %50’den fazla 
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oranda azalmıştır. Ayrıca analiz sonucunda R2 EKK için 0,9696, Ridge regresyon için 0,9609 

olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak Ridge regresyon R2’de önemli bir değişime yol açmadan 

daha güvenilir, daha düşük standart hatalı kestirimler vermiştir.  

Tablo 11: Ridge Regresyon Katsayıları 

Bağımsız Değişkenler  Regresyon 
Katsayıları Standart Hata 

Standartlaştırılmış 
Regresyon 
Katsayıları 

VIF 

Sabit 406,5075 
   ARGE HARCAMALARI 0,01426588 0,01926958 0,1841 4,7435 

ARGE PERSONELİ 2,307718 1,67664 0,2052 1,7063 
ARAŞTIRMACI SAYISI 3,119372 3,237319 0,2035 3,4233 
YAYIN SAYISI 0,000709289 0,00965132 0,0216 6,6174 
PATENT SAYISI 0,00792357 0,02172822 0,1044 6,2919 
FAYDALI MODEL 
SAYISI 0,07409932 0,07004076 0,2738 5,1417 

 
Tablo 11 k=0,03 için Ridge regresyonun detaylı çözümünü vermektedir. Ridge regresyon 

modelinde incelenen bağımsız değişkenlerin (Ar-Ge Harcamaları, Ar-Ge Personeli, 

Araştırmacı, Yayın, Patent, Faydalı Model) hepsi Gayri Safi Milli Hâsıladaki değişimleri 

açıklamada anlamlıdır. Bu sonuçlara göre GSMH’daki değişimleri etkileyecek faktörlere 

ilişkin regresyon denklemi; 

GSMH= 406.5075 + 0.01426588*ARGE + 2.307718*ARGE_PERSONELİ + 
3.119372*ARAŞTIRMACI + 0.0007092888*YAYIN + 0.00792357*PATENT +  
0.07409932*FAYDALI_MODEL 
olarak elde edilmiştir. Ayrıca tablodaki katsayılardan GSMH üzerinde en fazla etkiye sahip 

faktörün Araştırmacı Sayısı değişkeninin olduğu, bunu sırasıyla Ar-Ge Personeli ve Faydalı 

Model Sayısı, Ar-Ge Harcamaları, Patent Sayısı ve Yayın Sayısı değişkenlerinin izlediği 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 12: k=0,03 için ANOVA Tablosu 

Değer Kaynağı sd HKT HKO F-Roranı Prob 
Sabit  1 1,04E+07 1,04E+07     
Model 6 463691,4 77281,9 12,29 0,032 
Hata 3 18864,59 6288,196     
Toplam 9 482556 53617,33     
Bağ. Değ. Ort. 1018         
Sigma 79,30         
R2 0,96         
Değişim Katsayısı 0,08         
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Tablo 12  k=0,03 için ridge regresyon modelinin önemliliğini test eden Varyans analizine 

ilişkin bilgiler sunmaktadır. p<0,05 olduğu için Ridge Resresyon modeli genel olarak 

anlamlıdır. Bir başka ifade ile; GSMH değişkenindeki değişimler Ar-Ge Harcamaları, Ar-Ge 

Personeli, Araştırmacı Sayısı, Yayın Sayısı, Patent Sayısı ve Faydalı Model Sayısı 

değişkenleri ile açıklanabileceği söylenebilir. GSMH’daki değişimlerin %96’sı yenilikçilik 

değişkenleri ile açıklanabilmektedir.  

Sonuç Öneriler ve Kısıtlar 

Küresel ölçekte bilgi çağına girilmesi ile birlikte uluslararası rekabetin artması, ülkeleri 

teknolojik yenilikleri takip etmeye zorlamıştır. Ülkelerin yenilikçilik düzeylerini 

tanımlamakta veri olarak kullanabilecekleri değişkelerden biri olan Ar-Ge harcamaları, 

ülkelerin diğer ülkelere göre ekonomik pozisyonlarını da belirlemektedir. Bu nedenle Ar-Ge 

ve Yenilikçilik alanına yapılacak yatırımları arttırmak önem kazanmıştır. Ar-Ge ve 

Yenilikçilik harcamaları ile milli gelir düzeyi değişkeni üzerinde etkin bir ilişki olduğu 

görülmektedir.  

Bu çalışmada Türkiye’nin son 10 yıllık verileri ile GSMH büyümesi Ar-Ge tabanlı büyüme 

değişkenleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Model genel olarak anlamlı ve yüksek derecede 

ilişki katsayısına sahiptir. Bu durum çoklu doğrusal bağlantı probleminin varlığına işaret 

etmiştir. İlgili çoklu bağlantı testleri ile çoklu bağlantı probleminin varlığı ortaya 

konulmuştur. Çoklu bağlantılı değişkenler ile yapılan EKK tahminleri yanıltıcı sonuçlar 

verebilmektedir.  

Romer (1990’e göre sürekli bir büyüme oranının uzun dönemde  yakalanması, ekonomi 

tarafından Ar-ge sektörüne aktarılan bilim adamı, araştırmacı, teknik elamanlar gibi nitelikli 

işgücünün miktarı ile doğru orantılıdır. Nitekim EKK yöntemi ile elde edilen regresyon 

modelinde kavramsal söylemlerin aksine GSMH ile araştırmacı sayısı, özgün bilimsel yayın 

sayısı ve patent başvuru sayıları ile ters ilişki tespit edilmiştir. Kavramsal söylemler ve 

istatistiksel açıdan değişkenler arasındaki çoklu bağlantı probleminin arındırılarak 

değişkenlerin durağanlaştırılması için Ridge regresyon yöntemi tercih edilmiştir. Ridge 

Regresyon yanlı regresyon yöntemlerinden biridir. Bu yöntem standart hataları EKK 

yöntemine göre daha düşük tutarak açıklayıcılık oranına nispeten az bir oranda düşüş 

sağladığı ve değişkelerin durağanlığını sağladığı için tercih edilmektedir. Bu yöntem ile 

yapılan analizler sonucunda EKK yönteminin aksine GSMH ile araştırmacı sayısı, özgün 

bilimsel yayın sayısı ve patent başvuru sayıları ile doğru yönlü ilişki tespit edilmiştir. 

Modellerin GSMH’daki değişimi açıklama oranını gösteren R2’ler incelendiğinde ise iki 
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yöntemin arasında önemli bir farkın olmadığı tespit edilmiştir(EKK R2: 0,9696 ve Ridge 

R2:0,9609). 

Ridge regresyon yöntemi ile kurulan model sonucunda bütün inovasyon değişkenlerinin (ar-

ge personel sayısı, araştırmacı sayısı, bilimsel yayın ve tescilli patent) anlamlı sonuçlar 

verdiği görülürken; EKK ile yapılan analizlerde ise bazı inovasyon değişkelerinin modeli 

açıklamada anlamsız görülmektedir. Ayrıca Ridge regresyon modeli incelendiğinde 

GSMH’daki değişimi açıklamaya en fazla katkının araştırmacı sayısı ve Arge personeli 

sayısının yaptığı görülmektedir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğu için yeterli 

araştırmacı ve Ar-Ge personeline sahip değildir. Eğer gerekli yatırım ve doğru bir planlama 

yapılabilir ise araştırmacı ve Ar-Ge personelindeki artış GSMH üzerinde de önemli etkiler 

yapma potansiyeline sahiptir. Bilimsel yayın sayısı ve GSMH arasında çok düşük bir ilişkinin 

tespit edilmesi ile ilgili göstergeler, ülkemizin bilimsel bilgi üretme yeteneğini ekonomik ve 

toplumsal faydaya dönüştürmekte tam olarak başarılı olamadığını göstermektedir. Türkiye’de 

yapılan Ar-Ge çalışmaları plansız, Ar-Ge ve araştırmacı sayıları ve kaliteleri düşük ve 

bilimsel yayınların uygulamaya katkıları neredeyse yok denecek kadar azdır. İşletmeler ile 

bilim dünyası birbirinden kopuk işbirliğinden uzaktır. Bu nedenle Türkiye’nin ve Türk 

işletmelerinin inovasyon ve Ar-Ge uygulamalarına büyüme ve yeni pazar fırsatları yakalamak 

için gereken önemi vermesi ve gerekli işbirliklerini artırmalıdır.  

Türkiye’nin ekonomik hedefleri Ar-Ge ve inovasyon hedefleri ile uyumlu olmak zorundadır. 

Türkiye yeni bir kalkınma paradigması geliştirmeli ve çok sayıda makro ve mikro kalkınma 

projesi üretmelidir. Bu projeler, sektörlerin ve şirketlerin rekabetçi güçlerinin artırılması, 

yenilikçilik kapasitenin geliştirilmesi, yepyeni ürün ve hizmetlerin üretilmesi, yaşanabilir bir 

çevre gibi birçok soruna çözüm bulmalı ve sonuca ulaşmalı, başarıyla hayata geçmelidir. 

Çalışma yeni bir model tanımlaması olduğu için ve veri seti dar olduğu için daha geniş bir 

veri seti ile farklı yenilikçilik değişkenleri tanımlanarak model geliştirilebilir. 
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Firma Yenilikçiliği ve İhracat Performansı Arasındaki İlişki Üzerinde 

Rekabet Yoğunluğunun Düzenleyici Etkisi 

Moderator Effect of Competitive Intensity on Relationship Between Firm 

Innovation and Export Performance 
Fatih Koç1  Lütfi Biçimveren2   Binnaz Çinar3 

Özet: 

Bu çalışmanın temel amacı, firma yenilikçiliği ile ihracat performansı arasındaki ilişki 

üzerinde rekabet yoğunluğunun düzenleyici etkisinin var olup olmadığının incelenmesidir. Bu 

amaç doğrultusunda, ilgili değişkenleri içeren bir model geliştirilmiştir. Araştırma amacına 

ulaşmak için; Balıkesir, Bursa ve Kayseri illeri Organize Sanayi Bölge’lerinde faaliyette 

bulunan ve ihracat yapan firmalar üzerinde anket yöntemi ile ihtiyaç duyulan veriler 

toplanmıştır. Toplam 321 anket dikkate alınarak analizler yapılmıştır. Analizler, SPSS ve 

AMOS programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, rekabet 

yoğunluğunun firma yenilikçiliği ile ihracat performansı arasındaki ilişki üzerinde 

düzenleyici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekabet Yoğunluğu, Firma Yenilikçiliği, İhracat Performansı, Aracı 

Etki. 

Abstract: 

This study aims examining whether competitive intensity has moderator effect on relationship 

between firm innovation and export performance. In accordance with this purpose, a model 

was developed including related variables. In order to achieve this aim, the data was 

collected from firms that are operating and exporting in Balıkesir, Bursa and Kayseri 

Organized Industrial Zone using survey method. The analyses has been carried out with 321 

valid questionares. SPSS and AMOS package programs have been used in the analyses. As a 

result of this study, the moderator effect of competitive intensity has been detected on 

relationship between firm innovation and export performance. 

Keywords: Competitive Intensity, Firm Innovation, Export Performance, Moderation Effect. 
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Giriş 

Firmalar, iç pazarda belirli bir süre faaliyet gösterdikten sonra veya nadiren de olsa doğrudan, 

dış pazarlara açılmaktadırlar. Bu sayede firmalar, satışların artmasını sağlayarak hem kârın 

maksimize edilmesi hem de büyüme hedeflerine ulaşmayı sağlayacaktır. Ancak uluslararası 

pazarlardaki firmaların sayıca fazlalığı rekabet ortamının gerilmesine ve ticaret şartlarının 

zorlaşmasına neden olabilmektedir. Artan rekabet yoğunluğu sebebiyle uluslararası pazarlarda 

firmalar, belirledikleri hedeflere ulaşmada zorluk çekebilmektedirler. Bunun yanı sıra rekabet 

yoğunluğu, pazardaki liderlik konumunu arzulayan firmaların karşılaşılabileceği bazı 

zorlukları beraberinde getirmektedir. Firmalar ve rakiplerinin rekabet yoğunluğu içerisindeki 

rekabet güçlerinin asıl kazanımları, sağladıkları rekabet avantajı ve performanstır (Çavuşgil 

ve Zou, 1994).  

İhracat performansı ile ilgili araştırmalar incelendiğinde, çoğu çalışmada rekabet gücü, 

rekabet yoğunluğu ve yenilik gibi terimlerin yer aldığı gözlemlenmiştir (Çavuşgil ve Zou, 

1994; Aaby ve Slater, 1989; Madsen, 1987; Ma, 2004). Firmalar, rakiplerine göre rekabet 

avantajı kazanmak için, rakip firmalardan daha hızlı ve daha fazla yenilik çalışmaları ortaya 

koymalarıyla birlikte bu çalışmaları ticarileştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca yeniliklerin 

sadece ortaya çıkarılması tek başına yeterli olmamakla beraber bunların sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasıyla elde edilen başarının tekrarlanması da gerekli olmaktadır. Bu noktada, yenilik 

kapsamında yer alan konumlandırma, tasarım, ambalaj ve reklam çalışmaları, fiyatlandırma, 

tutundurma ve dağıtım firmalar tarafından özellikle dikkat edilmesi gereken faktörlerdir 

(Korkmaz vd. 2009, s.84). Dolayısıyla yenilikçilik performansı yüksek olan firmaların ihracat 

performanslarının da olumlu yönde etkilenebileceği söylenebilir (Branch, 1974; Nassimbeni, 

2001; Guan ve Ma, 2003). Çalışmalarda incelendiği üzere, bu araştırma sonucu için de firma 

yenilikçiliğinin ihracat performansı üzerinde pozitif etkisinin olması beklenmektedir. 

Yenilikçiliğin gerçekleştirilmesinde firmaların asıl amacı, sahip oldukları varlıklarını pazarda 

var olan rekabete karşı etkin bir şekilde koruyabilmek ve firma adına azami miktarda fayda 

sağlayabilmektir. Buna göre, rekabet yoğunluğunun düşük olduğu pazarlarda yenilikleri 

gerçekleştirmek firmalar açısından büyük bir öneme sahiptir (Arrow, 1962) ve önemli oranda 

firmaya rekabet avantajı sağlamaktadır. Ancak rekabetin yoğun olduğu pazarlarda, 

yenilikçiliğin bu etkisinin nasıl şekilleneceği, firmalar için cevaplanması gereken önemli bir 

sorudur. Buradan hareketle; bu çalışmanın temel amacı, firma yenilikçiliği ile ihracat 

performansı arasındaki ilişki üzerinde rekabetin yoğunluğunun düzenleyici etkisinin var olup 

olmadığının saptanmasıdır. Bu etkinin tespit edilmesi durumunda, rekabetin yoğun olduğu ve 

düşük olduğu pazarlarda firma yenilikçiliği ile ihracat performansı arasındaki ilişkinin nasıl 
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değişeceği tespit edilmiş olacaktır. Bu çalışmada, rekabet yoğunluğunun düşük olduğu 

durumlarda firma yenilikçiliğinin ihracat performansı üzerinde pozitif bir etkisinin olacağı, 

rekabet yoğunluğunun yüksek olduğu durumlarda ise söz konusu değişkenler arasındaki olası 

etkinin azalacağı (zayıflayacağı) beklenmektedir.  

Literatür İncelemesi 

Firma Yenilikçiliği 

Artan rekabet koşulları ve küreselleşmeyle birlikte firmalar her geçen gün sayısı artmakta 

olan rakip firmalardan bir adım daha önde olabilmek, firma yaşam süresini maksimum 

kılmak, sürdürülebilirliği sağlamak, planladıkları sürede hedeflerine ulaşabilmek ve yeni 

projelerde başarılı olabilmek için her alanda yenilikçiliğe odaklanmalıdırlar. 

OECD (2005, s.32)’ye göre, yeni veya yeni denilebilecek çoğunlukta geliştirilmiş mal veya 

hizmetlerin üretimi, üretim sürecindeki yenilik, ürünlerin pazarlama metotlarında büyük 

çoğunlukta farklılık ve değişiklik, ekonomik gelişmeyi ve istihdamı körükleyen kurumsal 

yenilikler olarak adlandırılan inovasyon hem ulusal hem de uluslararası arenada ülkenin 

dolaylı olarak topyekûn kalkınmasına ivme kazandıran etkili bir faktördür. Ülkelerin 

uluslararası pazarda başarıyı yakalayabilmeleri için firmalarda ihracat performansını arttırıcı 

unsurlara yönelmeleri gerekmektedir. Porter (1990)’a göre inovatif yoğunlukta ürünler üreten 

firmaların diğer firmalara göre bir adım önde olması kaçınılmazdır (Konsolas, 1999, s.81). 

Firmalar inovasyonla birlikte, hem mevcut müşterilerin başka firmalara yönelmesinin önüne 

geçebilir, hem de yeni müşterileri firma portföyüne dahil edebilir (Bakaouros ve Samara, 

2010, s.81). Firmalar üretimlerinde inovatif düşünce yapısıyla, yeni ve daha iyi ürünlerle 

sonuçlanan araştırmalarda bulunabilirler. Bu sayede dünya pazarında rekabet gücünü 

koruyabilen bir firma potansiyeline sahip olma ve insanlığın yaşam kalitesini arttırabilme 

gücüne sahip olabilirler. İnovasyon, firmanın toplumsal anlamda ekonomik değerini 

korumaya ve arttırmaya yardımcı olur ve bu sayede inovasyonların devamı neticesinde firma 

uzun vadede pazarda kalıcı olabilir. 

Başarılı bir inovasyon için, firmaya özgü yapının inovasyonu teşvik edecek şekilde olması 

gerekmektedir. Bu yapı içerisinde inovatif faaliyetler anlık değil, sürdürülebilir ve 

geliştirilebilir nitelikte olmalıdır. Aksi halde oluşturulan yenilik müşteri gözünde 

sıradanlaşacaktır. Bu amaçla, firmalarda inovasyon temelli düşünce yapısını oluşturabilmek 

için istihdam edilecek personelin niteliğinde bu yapıyla örtüşen özellikleri tespit etmek ve 

buna uygun personeller istihdam etmek, firmalardaki inovatif düşünce yapısının 

güçlendirilmesinde etkili olabilir (Gündoğdu ve Sunay, 2012, s.62). Firmaların inovasyonla 
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büyümeyi, müşteri potansiyelini artırmayı hedeflediği ve inovasyonun da firmaların pazar 

performansını hem ulusal sınırlar içerisinde hem de uluslararası alanda arttırmasını 

tetikleyeceği söylenebilir. 

Literatürde inovasyon konusunda, firmalar tarafından yapılan yeniliklerin müşteriler ve 

üreticiler arasında geri bildirim sürecinden geçirildikten sonra uluslararası başarı 

sağlayabileceği iddia edilmektedir. (Beise-Zee ve Rammer, 2006, s.208). Ancak 

araştırmalarda firmaların yenilikçiliği ile firmaların uluslararası rekabetçiliği arasındaki 

ilişkiye nadiren yer verilmiştir (Ruttan, 1997).  

Kumar ve Siddharthan (1994), Vernon (1966), Roper ve Love (2002) ve Wakelin (1998) 

çalışmalarında firmalardaki yenilikçiliğin ihracat performansına pozitif ve anlamlı etkilerini 

tespit etmişlerdir. Bu çalışmalarda elde edilen bulgulardan yola çıkarak firmalardaki yenilikçi 

faaliyetlerin uluslararası alandaki ihracat performansının arttırılmasında önemli bir faktör 

olduğu söylenebilir. Buna göre firmalar müşterilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerinde yer alan 

özelliklere sahip, çağın gerektirdiği seviyeye uygun, üretim yapıldığı alandaki eksikliği 

dolduracak, yeni veya yeni denilebilecek çoğunlukta geliştirilmiş ürünler üreterek uluslararası 

alanda etkinlik sağlayabilir. Ancak küreselleşen iş piyasasında uluslararası anlamda üretim 

yapan firma sayısı her geçen gün arttığından, firmaların ihracatını etkileyebilecek diğer 

unsurlar da ortaya çıkmaktadır. 

İhracat Performansı 

İhracat, firmalar için dış ülke pazarlarına açılma ve sürdürülebilirliği sağlama açısından en 

avantajlı yollardan biri olmaktadır (Bradley, 1999, s.284). Cavuşgil ve Zou (1994)’e göre 

ihracat performansı, uluslararası bir pazara ürünün ihraç edilmesiyle birlikte planlama ve 

ihracat stratejilerinin uygulanması sonucunda ekonomik ve stratejik firma hedeflerinin 

gerçekleşmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ihracat performansı tanımıyla Shoham 

(1998), firmaların uluslararası pazar satışlarından elde ettiği çıktılar şeklinde ifade etmektedir. 

Bu çıktıların yüksek olması, ihracat performansının da yüksek olacağına işarettir (Shoham, 

1998).  

İhracat performansı, firmaların ihracatta ne derece başarı gösterip göstermediği ile alakalıdır. 

Firma ihracat performansında başarılı olabilmesi için, pazardaki varlığını ve sürekliliğini 

koruyabilmelidir. İhracat performansının yüksek olması ise, firma yönetici ve çalışanlarının 

dış pazarlarda rekabete hazır olduklarının göstergesidir (Torlak vd., 2007). İhracat yoluyla 

firmalar, âtıl operasyon kapasitelerini değerlendirmekte ve üretim verimliliklerini 

geliştirebilmektedir. Firmaların tüm firma fonksiyonları bazında sahip oldukları yenilik 
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yetenekleri, ihracat performanslarını olumlu etkilemekte ve firmaların uluslararası pazarda 

rekabet şansını artırmaktadır (Korkmaz vd., 2009, s.84).  

Rekabet Yoğunluğu 

Rekabet yoğunluğu, piyasada yer alan rakiplerin artmasıyla birlikte, rakiplerin davranışlarına 

bağlı olarak firmaların fırsat ve kaynakları birbirinden ayırt etme gücü ve piyasa rekabet gücü 

olarak tanımlanabilmektedir (Tsai ve Hsu, 2012; 2014, s.295). Porter (1980)’a göre rekabet 

yoğunluğu ise, işletme veya firmaların piyasada mücadele halinde olduğu endüstri 

içerisindeki rekabet derecesidir. 

Rekabet yoğunluğu, piyasadaki rakiplerin sayısının çokluğu ve daha fazla büyüme 

potansiyelinin bulunmaması nedeniyle rekabetin şiddetli olduğu bir durumdur (Martin ve 

Javalgi, 2016, s.2044). Buna göre yeryüzü üzerinde her geçen gün artan nüfus, buna paralel 

olarak gelişen iş gücü ve bu sayede artan firma sayısı ülkeler arası ticarette de etkili 

olmaktadır. Aynı sektördeki firmaların sayıca fazlalığı, hammadde tedarikinde yaşanan 

sorunlar ve ürün ticareti hususunda karşılaşılan engeller, ülkeler arası arenada firmaların 

güçlük yaşamasına sebep olmaktadır.  

Yüksek rekabet yoğunluğu; promosyonlar, ürün geliştirmeleri ve dağıtımı yoluyla, ürün 

farklılaşması, ürün alternatifleri, yeni ürün geliştirilmesi ve reklamların artmasıyla farklı zevk 

ve tercihlere sahip müşterilerin ürün hakkında tatminkarlığını sağlayabilmek amacıyla, 

saldırgan rakipler tarafından uygulanan bir hamleler sonucu ortaya çıkar (Adnan, Abdullah ve 

Ahmad, 2015, s.463; Bengtsson ve Solvenell, 2004). Bunun yanı sıra, pazarda çok sayıda 

veya denk büyüklükte firmaların bulunması, rakiplerin farklı strateji, köken veya kişiliklerinin 

olması ve pazardan çıkış engellerinin (ekonomik, stratejik veya duygusal nedenlerle) yüksek 

olması rekabetin daha yoğun yaşandığını ifade eden başlıca faktörlerdir (Su, 2003, s.38).  

Pazardaki rekabet yoğunluğu arttıkça, firma pazarlama yöneticilerinin de işi zorlaşmaktadır. 

Bu tür pazarlarda hem konumlandırma güçlüğü bulunmakta hem de tüketicilerin ürünün 

kalitesi, fiyatı, ödeme koşulları, satış sonrası hizmetler vb. birçok konudaki beklentileri 

yüksek olmaktadır (Polat ve Avşar, 2015, s.213).  

Firma Yenilikçiliği, İhracat Performansı ve Rekabet Yoğunluğu Üzerine Yapılan 

Çalışmalar, Araştırmanın Hipotezleri ve Araştırmanın Modeli 

Yenilik veya yeni ürünlerin geliştirilmesinde firmaların temel amaçları, hayatta kalmak, 

karlarını maksimize etmek, büyümek, kendilerini rekabete karşı korumak veya piyasada 

kendilerine hatırı sayılır bir yer edinmek olarak sıralanabilir. İhracat yapan firmalar, dış 

pazarlara girebilmek ve bu pazarlarda etkili olabilmek, rekabet edebilmek ve kar elde 

edebilmek için yenilikçi olmak ve yenilikleri takip etmek zorundadırlar. Firmalar gelen 



 78 

taleplerin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla yeniliklere açık olmalıdır. 

Yenilikçi firmalar maliyetleri düşürerek, ihracat karlarını ve dış pazar paylarını 

artırabileceklerdir. Dolayısıyla yenilikçilik, ihracat performanslarının da artmasına yardımcı 

olacaktır (Kırbach ve Schimiedeberg, 2008, s.436-437).  

Rogers (2004), Avustralya’da bulunan 3400 firmayı dikkate alarak bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Üç yılda tamamladığı çalışma analizleri sonucunda, ihracatçı firmaların 

diğer firmalara kıyasla daha çok yenilikçi yapılarının olduğunu ifade etmiştir.  

Beise-Zee ve Rammer (2006) çalışmasında 4786 firma üzerinde Alman İnovasyon Anketi 

uygulaması yapmıştır. Buna göre firmaların yenilikçi faaliyetlerinin ihracat performansı 

üzerindeki etkisinin tespiti amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre firmaların yapmış 

oldukları yenilikçi faaliyetlerin ihracat performansı üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisi tespit 

edilmiştir. Angelo (2012) çalışmasını İtalya’daki yüksek teknlojili üretim yapan firmalar 

üzerine uygulamıştır. Üç yıl uygulama süresi bulunan çalışmada firmaların yenilikçi 

faaliyetlerinin firmaların ihracat performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda firmaların inovatif faaliyetlerinin ihracat performansı üzerinde pozitif ve anlamlı 

etkisi tespit edilmiştir. 

İhracat performansı ve firma yenilikçiliği üzerine gerçekleştirilen araştırmaların bir kısmında 

da Ar-Ge faaliyetleri üzerinde yoğunlaşıldığı ve Ar-Ge faaliyetlerinin yenilikçiliğin bir ölçütü 

olarak incelendiği görülmektedir (Sterlacchini, 1999). Gkypali vd., (2015), çalışmasını 

Yunanistan’da üretim yapan 300 firma üzerinde uygulamıştır. Çalışmadaki örneklemi 

oluşturan firmaların Ar-Ge faaliyetinde bulunmaları ve ihracat yapmaları analiz için gerekli 

bir koşul olarak belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, Yunanistan’da üretim yapan 

firmaların yenilikçi faaliyetlerinin ihracat performansı üzerindeki etkisini belirlemede, firma 

yaşı moderatör değişkeni olarak kullanılmış ve anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca, genç ve 

olgun firmaların yenilikçi faaliyetlerinin ihracat performansı üzerindeki etkisinde Ar-Ge 

birikiminin aracı değişken olabileceği hususunda tahminlerde bulunulmuştur. Yapılan 

analizler sonucunda pozitif ve anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Calantone vd., (2002) 

çalışmalarını Amerika’da bulunan 400 teknoloji firması üzerine uygulamıştır. Bu firmalarda 

Ar-Ge departman başkanları veya başkan vekilleri ile görüşülerek gerekli veriler elde 

edilmiştir. Çalışma sonucunda firma yenilikçiliğinin ihracat performansı üzerine anlamlı ve 

pozitif sonuçlarına ulaşılmıştır. İsrail’de 111 firma üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, 

firmaların Ar-Ge harcamaları ile ihracat davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda, ihracat performansının artmasında firma yenilikçiliğinin önemli bir etken olduğu 

tespit edilmiştir (Guan ve Ma, 2003). 
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Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, bu araştırmadaki belirlenen hedef ile aynı 

doğrultuda sonuçların yer aldığı görülmektedir (Sterlacchini, 1999; Guan ve Ma, 2003; Ito ve 

Pucik, 1993; Kumar ve Siddharthan, 1994; Vernon, 1966; Roper ve Lqve, 2002). Bu 

çalışmaların aksine, firma yenilikçiliğinin ihracat performansı üzerinde herhangi bir etkiye 

sahip olmadığı araştırmalarda yer almaktadır (Wakelin, 1998; Willmore, 1992; Lefebvre vd., 

1998). Örneğin, Guan ve Ma (2003) tarafından Çin’de yer alan 213 sanayi firması üzerinde 

pazarlama, Ar-Ge faaliyetleri, yurt içi üretim artış oranı ve pazar payının ihracat performansı 

üzerindeki etkisi ölçmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre 

Ar-Ge faaliyetleri, yurt içi üretim artış oranı ve pazar payının ihracat performansı üzerinde 

etkili olmadığı saptanmıştır. 

Yapılan tüm bu literatür çalışmaları sonucunda, yenilikçiliğin bazı türlerinin bazı pazarlarda 

ihracat performansı üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılsa da, genel olarak yenilikçiliğin 

ihracat performansını pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında, bu 

çalışmada firma yenilikçiliği ile ihracat performansı arasında beklenen ilişki aşağıdaki şekilde 

hipotez haline getirilmiştir: 

H1: Firma yenilikçiliğinin ihracat performansı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

Madsen (1989) ve Ambler vd., (1999) pazarlama araştırmacıları tarafından yapılan 

çalışmalarda, rekabetçi yoğunluğun ihracat performansı üzerinde olumsuz etkilediği 

saptanmıştır.  

Jermias’in 2006 yılında S&P 500 üzerinde yapmış olduğu çalışmada, firmaların 

yenilikçilikleri ile performansları arasındaki ilişki üzerinde rekabet yoğunluğunun düzenleyici 

etkisi ölçülmüştür. Yapılan analizler sonucunda, etkileşim değişkeninin negatif etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, daha sonraki grafiksel gösterimde rekabetin yoğun olduğu 

pazarlarda, yenilikçiliğin performans üzerinde artırıcı bir etkiye sahip olduğu ifade edilmiştir. 

Zamora, Benito ve Gallego’nun (2013) çalışamalarında firma yenilikçiliği ile performans 

arasındaki ilişkide rekabetin yoğunluğu düzenleyici etkisi incelenmiştir. Diğer çalışmaların 

aksine bu çalışamada, İspanya’daki küçük işletmeler dikkate alınmıştır. Yapılan analizler 

neticesinde,  örgütsel ve süreç inovasyonları ile performans arasındaki ilişkide rekabetin 

yoğunluğunun düzenleyici etkiye sahip olduğu ve yüksek rekabetin yoğunluğunda bu ilişkinin 

negatif etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Lichtenthaler (2009) çalışmasını Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki 155 orta ve büyük 

boydaki firma üzerine uygulamıştır. Çalışmada firmaların yenilikçi faaliyetlerinin firma 

performansı üzerine etkilerinin belirlenmesinde çevresel moderatör değişkenlerin (patent 

koruması, teknolojik karmaşıklık, işlem oranı ve rekabet yoğunluğu) etkisi incelenmiştir. 
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Yapılan analizler sonucunda firmaların yenilikçi faaliyetlerinin firma performansına etkisinde 

patent koruması, teknolojik karmaşıklık, işlem oranı ve rekabet yoğunluğu değişkenlerinin 

moderatör etkisi tespit edilmiştir. Rekabetin yoğunluğunu düzeleyici değişken olarak ele 

alındığı analizde, etkileşim değişkeninin (rekabetin yoğunluğu * yenilikçilik) pozitif etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Adnan, dullah ve Ahmad’ın (2015) yılındaki çalışmasında Malezya’daki 64 Ar-Ge 

firmasından elde ettiği verilerle insan kaynakları yönetimi uygulamalarının firma performansı 

üzerindeki etkisinde, rekabet yoğunluğunun moderatör etkisini tespit etmeye çalışmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda rekabet yoğunluğunun moderatör etkisinin anlamsız olduğu 

tespit edilmiştir.  

Yapılan literatür çalışmaları sonucunda, rekabet yoğunluğunun yenilikçilik ve performans 

arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye sahip olduğu ve olmadığını gösteren çalışmalara 

rastlanılmıştır. Ayrıca, rekabet yoğunluğunun performans üzerinde negatif bir etkiye sahip 

olduğu belirlenmiştir.  Bu bilgiler ışığında, bu çalışma için aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 

H2: Firma yenilikçiliği ile ihracat performansı arasındaki ilişki üzerinde rekabet 

yoğunluğunun düzenleyici etkisi vardır. 

Organize Sanayi Bölge’lerinde faaliyette bulunan ve ihracat yapan firmaların firma 

yenilikçiliği, ihracat performansı ve rekabet yoğunluğu bağlamından incelenmesi amacıyla 

geliştirilen model aşağıda sunulmuştur.  

 

 
Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

Bu modele göre, firma yenilikçiliğinin ihracat performansı üzerinde pozitif bir etkisinin 

olmasını varsayılmaktadır. Bununla birlikte, rekabetin yoğun olduğu durumlarda (pazarlarda) 

bu ilişkinin zayıflayacağı, rekabet yoğunluğunun düşük olduğu durumlarda (pazarlarda) ise, 

söz konusu ilişkinin güçleneceği öngörülmektedir. 
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Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma, Balıkesir, Bursa ve Kayseri illeri Organize Sanayi Bölge’lerinde faaliyette 

bulunan ve ihracat yapan firmaların firma yenilikçiliği, ihracat performansları ve rekabet 

yoğunlukları değişkenleri açısından incelemek üzere tasarlanmıştır. Buradan hareketle, bu 

çalışmanın temel amacı, firma yenilikçiliği ile ihracat performansı arasındaki ilişki üzerinde 

rekabet yoğunluğunun düzenleyici etkisinin var olup olmadığının tespit edilmesidir. 

Araştırmanın amacına ulaşmak için Balıkesir, Bursa ve Kayseri illeri Organize Sanayi 

Bölge’lerinde faaliyette bulunan ve ihracat yapan firmalardan anket yöntemi ile veri 

toplanmıştır. Ankete katılan bireyler, firma sahipleri/yöneticileri, ihracat ile sorumlu kişiler, 

pazarlama müdür ve müdür yardımcılarından oluşmaktadır. Bu kişilerle yüz yüze görüşülerek 

anket uygulaması yapılmıştır. Anket formunda yer alan soruların doğru kaynaklardan elde 

edilmesi ve araştırma konusuna hâkim olunabilmesi amacıyla özellikle bu kişilerin 

seçilmesine dikkat edilmiştir. Anket uygulaması aşamasında öncelikli olarak, soruların 

anlaşılırlığını ve belirlenen amaca yönelik cevapları elde etme gücünü tespit etmek amacıyla, 

Kasım 2015 tarihinde ankette yer alan ölçekleri cevaplamayı kabul eden 52 firma ile ön test 

uygulaması yapılmıştır. Gerçekleştirilen ön test uygulamasında, sorularda herhangi bir 

düzeltmeye ihtiyaç olmadığı anlaşılmıştır. Ön test aşamasında 52 firmaya uygulanan 

anketlerden elde edilen veriler nihai analizlere dâhil edilmemiştir. Daha sonra bu araştırma 

için, Kasım 2015- Şubat 2016 tarihleri arasında 343 firma ile görüşme yapılmıştır. Firmaların 

seçiminde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve her bir firmada yalnızca bir kişi ile 

iletişim kurularak anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla her bir kişi bir firmayı 

temsil etmektedir.  Geri dönüş yapılan anket formları içerisinden eksik veya hatalı doldurulan, 

soruların bir kısmında okunmadan işaretlendiği ve aynı seçeneğin işaretlendiği anlaşılan 22 

anket formu analiz kapsamına dâhil edilmemiştir. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra, 

analiz kapsamında kullanılabilecek toplam 321 anket, verilerin analizinde kullanılmıştır.    

Araştırmada yer alan değişkenlerin ölçülmesi amacıyla ayrıntılı bir literatür incelemesi 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ölçeklerden, çalışmaya uygun olduğu düşünülen ölçekler, 

anket formuna dâhil edilmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanmış olan anket 

formu, çalışmanın amacı hakkında yer alan bilgilendirme kısmı dâhil üç bölümden 

oluşmaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde demografik özelliklere ve firmanın ihracat 

bilgilerine ilişkin bazı temel bilgileri ölçmeye dayalı sorular bulunmaktadır. Üçüncü bölümde 

ise, araştırmanın modelini oluşturan değişkenleri ölçmeye dayalı sorular yer almaktadır. 

Sabuncu’nun (2014) çalışmasından uyarlanan firma yenilikçiliği ölçeği, 5 sorudan 

oluşmaktadır. İhracat performansı ölçeği, Al-Aali vd., (2013) ve Kaplan’ın (2013) 
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çalışmalarından elde edilmiştir ve 4 sorudan oluşmaktadır. Son olarak rekabet yoğunluğu 

ölçeği ise, Morgan vd., (2003) yılındaki çalışmasından elde edilmiştir ve 4 sorudan 

oluşmaktadır. Araştırmada 5’li Likert Ölçeği [Kesinlikle katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), 

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum (3), Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5)] 

kullanılmıştır. 

Araştırmanın Bulguları 

Demografik Faktörlere İlişkin Bulgular 

Ankete katılan katılımcıların, %25,8’i 23-30 yaş, %22,9’u 31-38 yaş, %27,7’si 39-46 yaş, 

%13,7’si 47-54 yaş, %9,9’u 55 ve üzeri yaş aralığında bulunmaktadır. Araştırmaya 

katılanların %24,6’sı kadın, %75,4’ü erkektir. Ankete katılan cevaplayıcıların %69,5’i evli, 

%30,5’i bekârdır. Diplomasız ve ilköğretim düzeyinde eğitim seviyesine sahip olanların oranı 

%6,2, lise düzeyinde eğitim görenlerin oranı %22,1, önlisans mezun olanların oranı %17,1, 

lisans mezunu olanların oranı %40,8, lisansüstü (master/doktora) mezunu olanların oranı ise 

%13,8 şeklindedir.  

Anket cevaplayıcılarına firmanın yaşı, firmanın dış ticaret yapma süresi ve firmanın dış ticaret 

gelirinin yıllık ne kadar veya gelirin yüzde kaç olduğunu belirlemek için sorular 

yöneltilmiştir. Ankete katılımcılarının sahip olduğu veya çalıştığı firmanın yaşı %10,5’i 0-9 

yaş, %20,9’u 10-19 yaş, %28,2’si 20-29 yaş, %17,1’i 30-39 yaş, %10,8’i 40-49 yaş, %3,6’sı 

50 ve üzeri yaş aralığında bulunmaktadır. Ayrıca, cevaplanmış anketler içinde 28 adet 

cevaplanmamış firma yaşı sorusu bulunmaktadır. Firmanın kaç yıldır dış ticaret ile ilgilendiği 

sorusunda, %30,8’i 0-9 yıl, %40’ı 10-19 yıl, %15,5’i 20-29 yıl, %7,2’si 30-39 yıl ve %1,2’si 

40 ve üzeri yıl aralığından oluşmaktadır ve 32 anket cevaplayıcılar tarafından boş 

bırakılmıştır. Ankete katılanlar tarafından firmanın dış ticaret yıllık gelirin yüzdesi, %12,1’i 

%5-%14, %15,3’ü %15-%24, %24,8’i %25-%34, %19,3’ü %35-%44, %11,5’i %45-%54, 

%9,9’u %55-%64 ve %6,8’i %65 ve üzeri yüzdelik aralığında bulunmaktadır ve 2 anket 

cevaplayıcılar tarafından boş bırakılmıştır. 

Firmaların yıllık gelirleri üzerinden, KOSGEB’in Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 

Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliği (www.kosgeb.gov.tr) 

kullanarak, araştırmaya katılan işletmeler sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre, 

işletmelerin %69,8’i küçük işletme, %24,9’u orta büyüklükteki işletme ve %5,3’ü büyük 

işletmedir. 
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Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğini belirlemek için açıklayıcı faktör analizi (AFA) 

ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirliği için ise, 

Cronbach’s Alpha katsayısı ve CR (composite Reliability) değeri hesaplanmıştır. Aşağıda, 

AFA’ya göre geçerlilik ve güvenilirliğe ilişkin analiz sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Açıklayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik 

ÖLÇEKLER VE KULLANILAN 
İFADELER 

FAKTÖR 
YÜKLERI ÖZDEĞER AÇIKLANAN 

VARYANS ALPHA 

FİRMA YENİLİKÇİLİĞİ 
FY1 0,818 

4,936 37,967  
0,899 

FY2 0,873 
FY3. 0,878 
FY4  0,824 
FY5  0,743    
REKABET YOĞUNLUĞU     
RY1  0,836 

2,343 18,025  
0,804 

RY2  0,767 

RY3 0,756 

RY4  0,737 
İHRACAT PERFORMANSI 
IP1  0,867 

1,809 13,914  
0,860 

IP2  0,881 

IP3 0,797 
IP4 0,712 
Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis. 
Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization. 
Açıklanan Toplam Varyans: 69,907 

Faktör analizi işlemi yapılmadan önce verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı ve 

örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değerinin tespit edilmesi ve yorumlanması gerekmektedir. KMO 

testi değerinin 0,60’dan büyük olması önerilmektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014, s.396). 

Yapılan analiz sonucunda KMO değeri 0,817 olarak hesaplanmıştır. KMO analizinden sonra 

ise ana kütle içindeki değişkenler arasında bir ilişkinin var olup olmadığını belirlemek 

amacıyla Bartlett’ın Küresellik Testi sonuçları incelenmiştir. Faktör analizinin 

uygulanabilmesi için bu testin sonucunun anlamlı çıkması (p<0,05) istenmektedir (İslamoğlu 
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ve Alnıaçık, 2014, s.396). Bu test değerinin anlamlı çıkması ilişkinin varlığını ve bu verinin 

faktör analizi yapmak için uygun olduğunu göstermektedir (Nakip, 2006, s.428-429). Bu 

araştırma özelinde Bartlett’ın Küresellik Testi’nin anlamlılık düzeyi 0,001 olarak 

hesaplanmıştır. Gerek KMO gerekse Bartlett’ın Küresellik Testi sonuçları araştırma 

verilerinin faktör analizi yapmak için uygun olduğunu ve örnek büyüklüğünün bu analiz için 

yeterli olduğunu göstermektedir. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör yapılarını belirlemek için öncelikle açıklayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. Faktör analizi rotasyon yöntemi Varimax olarak tercih edilmiştir. Yapılan 

faktör analiz sonucunda üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmaktadır. Tüm faktör yükleri 0,50’nin 

üzerindedir. Bu durum ölçeklerin geçerliliği hakkında önemli bilgiler sunmaktadır (İslamoğlu 

ve Alnıaçık, 2013, s.375; Hair vd., 2010). Açıklayıcı faktör analizi yanı sıra güvenilirlik 

sonuçları da önemlidir. Güvenilirlik analizi sonuçları incelendiğinde, tüm değişkenlerin 

güvenilirlik düzeyinin 0,60’tan fazla olduğu görünmektedir. Bu durum ise, ölçeklerin 

güvenilir olduğunu göstermektedir.  

Araştırmada kullanılan ölçeklerin ve soruların hangi çalışmalardan alındığı yöntem kısmında 

belirtilmiştir. Soruların bir kısmının daha önce Türkçe’ ye uyarlanmadığı ve tek bir 

çalışmadan alınmadığı için, açıklayıcı faktör analizinin (AFA) yanı sıra doğrulayıcı faktör 

analizinin de (DFA) yapılması gerekmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi ise, AMOS yapısal 

eşitlik programı kullanılmış ve analiz sonuçları Tablo 2‘de sunulmuştur. 

Tablo 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Araştırmada Kullanılan Ölçekler Std. Faktör 
Yükleri 

Bileşik Güvenirlik 
(CR) AVE 

RY4 <--- 
Rekabet 
Yoğunluğu 

0,746*** 

0,776 0,539 
RY3 <--- 0,819*** 
RY1 <--- 0,625*** 
RY2 <--- * 
FY4 <--- 

Firma 
Yenilikçiliği 

0,658*** 

0,886 0,664 
FY3 <--- 0,778*** 
FY2 <--- 0,903*** 
FY1 <--- 0,895*** 
FY5 <--- * 
IP4 <--- 

İhracat 
Performansı 

0,852*** 

0,869 0,629 
IP3 <--- 0,941*** 
IP2 <--- 0,685*** 
IP1 <--- 0,659*** 
*** Tüm Faktör Yükleri 0,001 düzeyinde anlamlıdır. 
* Kullanılan ifadenin faktör yükü düşük olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. 
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DFA iki aşamada yapılmıştır. İlk aşamada bazı model uyum değerlerinin istenilen düzeyde 

çıkmaması sonucu, bazı iyileştirilmeler yapılmıştır. Rekabet yoğunluğu ve firma yenilikçiliği 

ölçeklerinden birer soru düşük faktör yüküne sahip olduğu için ilgili ölçeklerden çıkarılmıştır. 

Yapılan ikinci faktör analizi sonucunda, tüm ölçeklerin faktör yüklerinin 0,60’ın üstünde 

olduğu ve tüm yüklerin anlamlılıklarının 0,001 düzeyinde olduğu görülmektedir. Bunun yanı 

sıra CR (güvenilirlik) ve AVE (yakınsak veya uyuşum geçerliliği –convergent validity-) 

değerleri incelendiğinde, CR değerlerinin 0,70’in üstünde ve AVE değerlerinin 0,50’nin 

üstünde olduğu görülmektedir (CR’nin 0,70’in ve AVE’nin 0,50’nin üstünde olması istenir). 

Tüm bu sonuçlar ışığında ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik şartlarını karşıladığını 

söyleyebiliriz (Hair vd., 2010, s.578; Gaskin, 2011; Byrne, 2010, s.73). DFA’nın her iki 

aşamasına yönelik elde edilen sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 3’te yer alan model 

uyum değerlerine bakıldığında bazı değerlerin (CMIN/DF, CFI, GFI, AGFI, RMSEA) kabul 

edilebilir uyum düzeyinde, bazı değerlerin ise (RMR) iyi uyum düzeyinde olduğu 

görülmektedir (Hair vd., 2010, s.578; Gaskin, 2011; Byrne, 2010, s.73). 

Tablo 3: Model Uyum Değerleri Sonuçları 

 CMIN/
DF 

RMR CFI GFI AGFI RMSEA 

İyi 
Uyum 

0<x2/Df
<2  

0≤SRMR≤
0,05  

0,97≤CFI≤
1,00 

0,95≤GFI≤
1,00  

0,90≤AGFI≤
1,00  

 
0≤RMSEA≤0,

05  
 

Kabul 
Edilebil
ir Uyum 

0<x2/Df
<5 

0,05≤ 
SRMR≤0,1

0  

0,95≤CFI<
0,97 

0,90≤GFI<
0,95 

0,85≤AGFI<
0,90 

0,05<RMSEA
≤0,08 

İlk 
analiz 
sonucu 

5,463 0,068 0,883 0,849 0,778 0,118 

Düzelt
me 
yapıldık
tan 
sonra 

3,060 0,047 0,957 0,934 0,892 0,080 

Kaynaklar: Byrne, 2010; Arbuckle, 2012; Hair vd., 2010; Bayram, 2016. 

Tablo 4’te ayrışım geçerliliğine yönelik değerler sunulmuştur. Ayrışım geçerliliğini sağlamak 

için, her MSV değerinin ASV değerinden küçük olması istenir. Ayrıca, araştırmada kullanılan 

değişkenlere yönelik AVE değerlerinin kök dışına çıkmış halini gösteren diyagonal 
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bölümdeki rakamların değişkenler arasındaki korelâsyonlardan büyük olması istenir. Bu iki 

durumun karşılanması ayrışım geçerliliğinin (discriminant validity) sağlandığını gösterir 

(Gaskin, http://statwiki.kolobkreations.com).  

Tablo 4: Ayrışım Geçerliliğine Yönelik Değerler 

MSV ASV  Firma Yenilikçiliği Rekabet Yoğunluğu İhracat Performansı 

0,118 0,079  0,815 
  

0,207 0,124  0,200 0,734 
 

0,207 0,163  0,344 0,455 0,793 

Hipotezlerin Testi 

Araştırma kapsamında iki hipotez geliştirilmiştir. Birinci hipotez, firma yenilikçiliğinin 

ihracat performansı arasındaki etkinin tespit edilmesi için kurgulanmıştır. İki değişken 

arasındaki etkiyi tespit etmek için SPSS istatistiksel paket programı kullanılarak regresyon 

analizi yapılmıştır. İkinci hipotez ise, firma yenilikçiliği ile ihracat performansı arasında 

rekabet yoğunluğunun düzenleyici etkisinin olup olmadığının tespit edilmesi için 

kurgulanmıştır. Düzenleyici etkiyi tespit etmek için temel olarak Baron ve Kenny’in 

moderatör etki yöntemi temel alınmıştır. Ancak analizleri gerçekleştirmek için Andrew 

Hayes’in geliştirdiği PROCESS makrosu kullanılmıştır. PROCESS makrosu ise, SPSS paket 

programı alt yapısı ile çalışmaktadır.   

Firma yenilikçiliğinin ihracat performansı üzerindeki etki düzeyini ve rekabet yoğunluğunun 

firma yenilikçiliği ve ihracat performansı arasındaki düzenleyici etkisine ilişkin göstergeleri 

içeren analiz sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5: Regresyon Analizi ve Düzenleyici Etki Analizleri 

Model 
Regresyon 

Katsayısı 

Std. 

Hata 
t p LLCI ULCI 

Sabit 3,7851 0,0436 86,7510 0,001 3,6993 3,8709 

Rekabetin Yoğunluğu 0,2899 0,0485 5,9792 0,001 0,1945 0,3853 

Firma Yenilikçiliği 0,2708 0,0552 4,9011 0,001 0,1621 0,3794 

Etkileşim Değişkeni 

(Firma Yen x Rek. 

Yoğ) 

-0,2254 0,0412 -5,4732 0,001 -0,3065 -0,1444 

Modele İlişkin 

Değerler 

R R2 F P   

0,5306 0,2815 57,875 0,001   
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Regresyon analizi sonucunda, firma yenilikçiliği ve ihracat performansı arasında kurulan 

regresyon modelinin anlamlı olduğu ve modelin bağımsız değişkeni açıklama gücü 0,281 

olduğu belirlenmiştir. Firma yenilikçiliğinin ihracat performansını pozitif etkilediği ve bu 

etkinin 0,001 düzeyinde anlamlı olduğu Tablo 5’te ifade edilmektedir. Bu sonuçlar 

neticesinde, H1 hipotezi desteklenmiştir.  

Yapılan analizler sonucunda, etkileşim değişkeninin anlamlı bir etkiye (Regresyon 

Katsayısı=-0,2254; P=0,001) sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda, rekabet 

yoğunluğu değişkeninin firma yenilikçiliği ile ihracat performansı arasındaki ilişki üzerinde 

düzenleyici etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu sonuçlardan hareketle, H2 hipotezi 

desteklendiği söylenebilir.  

Bu analizlerden sonra, düzenleyici değişkenin farklı düzeylerinde (yüksek ve düşük olması) 

firma yenilikçiliği ile ihracat performansı arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek ve etkinin 

yapısını görmek amacıyla, Şekil 2’de sunulan grafik oluşturulmuştur. Bu grafiğin 

oluşturulmasında, Gaskin’in geliştirdiği Stats Tool Package isimli Excel makrosundan 

yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Rekabet Yoğunluğunun Farklı Düzeylerinde Firma Yenilikçiliği ve İhracat 

Performansı Arasındaki İlişki 

Şekil 2’de rekabet yoğunluğunun iki farklı düzeyine göre firma yenilikçiliği ile ihracat 

performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Düşük rekabet yoğunluğu durumunda (mavi 

çizgi), firmanın yenilikçilik düzeyi arttıkça ihracat performansının da arttığı; firmanın 

yenilikçilik düzeyi azaldıkça, ihracat performansının da azaldığı görülmektedir. Yüksek 

rekabet yoğunluğu durumunda ise, (kırmızı çizgi) firma yenilikçiliğinin ihracat performansı 

üzerinde etkisi olmakla birlikte, firma yenilikçiliğinin ihracat performansını artırma 
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yeteneğinin azaldığı görülmektedir. Şekil 2’de görüldüğü üzere düşük rekabet yoğunluğu 

eğrisinin eğimi, yüksek rekabet yoğunluğu eğrisinin eğiminden daha büyüktür. Nitekim düşük 

yenilikçilikte firma performansının da düşük olacağı görülmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmadaki analizlerden elde edilen bulgular neticesinde, firma yenilikçiliğinin ihracat 

performansını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülmektedir. Buna göre firmaların 

yenilikçi faaliyetlerini arttırmaları, firmaların uluslararası arenadaki ihracat performansını 

arttırmalarına neden olacağı söylenebilir. Ülke bazında üretim yapan yenilikçi firmalar, artan 

ihracat performansı ile birlikte, ülkeye rekabet gücü kazandıracaktır ve ekonomik büyümeye 

katkı sağlayacaktır. Firmaların yenilikçi düşünce yapısına uygun personeller istihdam etmesi, 

üretimde kullanılan makine ve teçhizatların yeni teknolojiye uygun hale getirilmesi, yenilikçi 

fikirlerin firma ve ülke bazında teşviklerle desteklenmesi, yenilikçilik faaliyetlerini 

arttırabilmesinde ve dolaylı olarak ihracat performansında olumlu sonuçlar sağlayabilmesinde 

etkili olacağı söylenebilir. Bu noktada özellikle ihracat yapan firmalara, rekabette avantaj 

sağlamaları için, yenilikçiliğe odaklanmaları gerektiği önerilebilir. Bu yenilikçilik tüketicilere 

rakiplerinden daha fazla değer sunma niteliğinde olmalıdır. 

Araştırmanın diğer bir önemli sonucu ise, firma yenilikçiliği ile ihracat performansı 

arasındaki ilişki üzerinde rekabet yoğunluğunun düzenleyici (moderatör) etkiye sahip olduğu 

yapılan analizler sonucu saptanmıştır. Buna göre, rekabet yoğunluğunun düşük olduğu 

durumlarda firmanın yenilikçiliği arttıkça ihracat performansının da arttığı görülmektedir. 

Rekabet yoğunluğunun yüksek olduğu durumlarda ise, firma yenilikçi düzeyinin pazardaki 

diğer rakiplerle karşılaştırıldığında zayıfladığı veya böyle algılandığı ve bunun sonucunda da 

ihracat performansını artırma yeteneğinin azaldığı görülmektedir. Aslında firmaların ihracat 

performanslarının, rekabet yoğunluğunun düşük olduğu ortamlara göre azalmadığı, yalnızca 

rekabetin yoğun olduğu ortamlarda firma yenilikçiliğinin artması durumunda ihracat 

performansında beklenen artışın gerçekleşmediği görülmektedir. Jermias (2006) ve 

Lichtenthaler (2009) çalışmalarında, rekabet yoğunluğunun yenilikçilik ve performans 

arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye sahip olduğu ve rekabetin yoğun olduğu durumlarda bu 

etkinin daha güçlendiğini öne sürülmüştür. Bu bulgu, bu çalışmada bulunan sonuç ile 

örtüşmemektedir. Bunun nedeni incelendiğinde, Jermias (2006) ve Lichtenthaler (2009) 

çalışmalarında daha çok büyük işletmeler üzerine araştırma yapıldığı görülmüştür. Doğal 

olarak, büyük işletmelerin hem rekabet gücü hemde yenilikçilik yeteneği oldukça yüksektir ve 

büyük ihtimalle bu firmalar pazarı yönlendiren lider firmalardır. Yoğun rekabetin 

belirleyicileri bu firmalar olduğu için, yenilikçilik ve performans arasındaki ilişki yoğun 
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rekabet ortamında bu firmalar için olumsuz gerçekleşmemektedir. Bu araştırmada ele alınan 

firmaların yapıları dikkate alındığında, bu firmaların yaklaşık %95’i KOBİ niteliğindedir. 

Hatta, yaklaşık %70’i küçük işletmedir. Doğal olarak, bu firmaların uluslararası pazarlarda 

yoğun rekabete uyum sağlayabilmeleri zordur. Bu çalışma sonucunda, rekabet yoğunluğunun 

firma yenilikçiliği ve ihracat performansı arasındaki pozitif etkiyi zayıflatmasının nedeni 

olarak, bu çalışmada incelenen firmaların KOBİ niteliğinde olması gösterilebilir. Bunu 

destekler nitelikte Zamora vd., (2013) çalışmasında, firma büyüklüğünün yenilikçilik ve 

performans arasındaki ilişkiyi düzenlediği ve büyük firmalar için bu ilişkinin daha güçlü 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Zamora vd., (2013) çalışmasında bulunan sonuç bu çalışma 

elde edilen bulguyu destekler niteliktedir. 

Firmaların rakiplerle hangi alanda (fiyat rekabeti, ürün rekabeti ya da kalite açısından 

üstünlük gibi) rekabet edeceğine karar vermesi ve bu alanda yoğun çaba sarf etmesi, son 

derece önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, her firmanın her alanda, pazardaki yoğun rekabete 

uyum sağlaması olası değildir. Büyük ve güçlü firmalar, istediği düzeyde yenilik yapabileceği 

için pazardaki yoğun rekabete ayak uydurabilir. Ancak KOBİ düzeyindeki firmalar bu 

noktada sıkıntı yaşayabilirler. Firma büyüklüğü ile bağlantılı olarak, yenilikçi faaliyetlerde 

bulunan firmanın yenilik hususunda lider firma ya da takipçi firma olması da rekabette 

avantaj sağlamasında belirleyici bir unsur olabileceği söylenebilir. Uluslararası pazardaki 

yenilikçi faaliyetler konusunda lider konumunda olan (görece olarak daha büyük) ve 

pazardaki farklı ya da çoğunlukla farklılaştırılmış ürünleri pazara ilk sunan hem rakip odaklı 

hem de müşteri odaklı ürünler üreten firmaların, rekabet konusunda diğer firmalara göre daha 

fazla avantaj sağlayacağı söylenebilir. Özellikle rekabetin yoğun olduğu pazarlarda rakipleri 

takip ederek onların yaptığı yenilikleri kopyalayıp piyasada tutunmaya çalışan firmalar 

rekabet konusunda zorluk çekeceği söylenebilir. Ayrıca her ülkenin ekonomi ve pazar yapıları 

farklı olabileceğinden firmaların yenilikçi faaliyetlerini bu yapıları dikkate alarak 

yönetmeleri, yoğun rekabet ortamında onları ulaşmak istedikleri hedeflere götürebilir.  

Bu araştırma, ihracat yapan firmalar özelinde gerçekleştirilmiştir. Firmaların hangi alanda 

ihracat yapıldığına bakılmaksızın, ihracat üzerine faaliyette bulunması göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu nokta, bu çalışmanın önemli kısıtlarından biridir. Daha sonraki 

yapılacak araştırmalarda firmaların hangi alanlarda ihracat yaptığı gözlemlenebilir ve ayrı ayrı 

bu alanlar üzerinde analizler gerçekleştirilebilir. Çalışmanın diğer bir kısıtı ise, araştırmanın 

ana kitlesi olarak belirlenen Organize Sanayi Bölge’sindeki firmalardır. Rekabet 

yoğunluğunun firma yenilikçiliğinin ihracat performansı üzerindeki etkisini azaltmasının 

nedeni, araştırma için seçilen firmalar olabilir. Bu firmalar, çok büyük firmalar olmadığı için 
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yenilikçi kabiliyetleri rekabette yetersiz kalabilmektedir. Gerçekleşecek diğer çalışmalarda 

daha büyük firmalar örneklem olarak belirlenirse, sonuçlarda farklılıkların olabileceği 

söylenebilir. Araştırma zaman ve maliyet kısıtından dolayı, kolayda örnekleme yöntemi tercih 

edilmiştir. Bundan sonra gerçekleştirilecek olan çalışmaların daha kapsamlı ve uzun dönemde 

elde edilecek örneklem ile analizlerin gerçekleştirilmesi, sonuçların genelleştirilmesi 

bakımından daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırma, Balıkesir, Bursa ve Kayseri 

illerinde uygulanmış olup, bu illerden alınan verilerle analizler uygulanmıştır. Aynı araştırma, 

farklı şehirlerde uygulanıp, farklı sonuçlara ulaşabileceği gibi, sonuçların genelleştirilmesi 

açısından da daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, firma yenilikçiliğinin ihracat 

performansına olan etkisinde düzenleyici roldeki farklı değişkenler ile tespit edilip analizler 

gerçekleştirilebilir.  

Kaynakça 

Aaby, N. E., Slater, S.F. (1989). Management Influences on Export Performance: A Review 

of the Empirical Literature 1978-88. International Marketing Review, 6(4), 7-26. 

doi.org/10.1108/EUM0000000001516  

Adnan, Z., Abdullah, H., Ahmad, J. (2015). Assessing the Moderating Effect of Competition 

Intensity on HRM Practices and Organizational Performance Link: The Experience of 

Malaysian R&D Companies. Procedia Economics and Finance, 462-467. doi: 

10.1016/S2212-5671(16)00057-5. 

Al-Aali., Lim, J.- S., Khan, T., Khurshid, M. (2013). Marketing Capability and Export 

Performance: The Moderating Effect of Export Performance. S. Afr. J. Bus. Manage, Vol: 

44, No: 3, 59-70. 

Ambler, T., Styles, C., Xiucun, W. (1999). The Effect of Channel Relationships and Guanxi 

On the Performance of Inter-Province Export Ventures in the People's Republic of China. 

International Journal of Research in Marketing, Vol. 16, No. 7, 5–87. 

doi.org/10.1016/S0167-8116(98)00011-1. 

Angelo, A. (2012). Innovation and Export Performance: A Study of Italian High-tech SMEs. 

Journal of Management, 393-423. doi:10.1007/s10997-010-9157-y.  

Arrow, K. (1962). Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In the 

Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors. A Report of the 

National Bureau of Economic Research, 609-626. 



 91 

Bakaouros, Y., Samara, E. (2010). Innovation Management Techniques: A Strategic Tool for 

SMEs in An Innovative Region. International Journal of Innovation Science, 81-90. 

doi.org/10.1260/1757-2223.2.2.81. 

Bayram, N. (2016). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: AMOS Uygulamaları, Ezgi 

Kitapevi, 3. Baskı. 

Beise-Zee, R., Rammer, C. (2006). Local User-Producer Interaction in Innovation and Export 

Performance of Firms. Small Business Economics, 207-222. doi:10.1007/s11187-006-

0013-z. 

Bengtsson, M., Solvell, O. (2004). Climate of Competition, Clusters and Innovative 

Performance. Scandinavian Journal of Management, No: 20, 225-244. 

doi.org/10.1016/j.scaman.2004.06.003. 

Branch, B. (1974). Research and Development Activity and Profitability: A Distributed Log 

Analysis. Journal of Political Economy, 82(5), 999–1011. 

Byrne, B. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS. New York: Routledge Taylor & 

Francis Group. 

Calantone, R., Cavusgil, S., Zhao, Y. (2002). Learning Orientation, Firm Innovation 

Capability, and Firm Performance. Industrial Marketing Management, 515-524. 

Cavuşgil, S. T., Zou, S. (1994). Marketing Strategy Performance Relationship: An 

Investigation of the Empirical Link in Export. Journal of Marketing, 58(1), 1–21. 

doi:10.2307/1252247. 

Gaskin, J. (2011). Retrieved From. https://www.youtube.com/watch?v=JkZGWUUjdLg. 

Gaskin,J. http://statwiki.kolobkreations.com/index.php?title=Confirmatory_Factor_Analysis. 

Erişim Tarihi: 12.07.2017. 

Gkypali, A., Rafailidis, A., Tsekouras, K. (2015). Innovation and Export Performance: Do 

Young and Mature Innovative Firms Differ? Eurasian Business Review, 397-415. 

doi:10.1007/s40821-015-0030-4. 

Guan, J., Ma, N. (2003). Innovation Capability and Export Performance of Chinese Firms. 

Technovation, 23, 737-747. doi.org/10.1016/S0166-4972(02)00013-5. 

Gündoğdu, F., Sunay, H. (2012). İnovasyon ve Türk Spor Yönetiminde İnovasyon 

Uygulamaları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 61-66. 

Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R. (2010). Multivariate Data Analysis. London: 

Pearson Education. 

Hair, J.F., Lukas, B., Roberts, K., Lee-Lukas, S. 2014. Marketing Research. McGraw-Hill, 

Australia. 



 92 

Ito, K., Pucik, V. (1993). R&D Spending, Domestic Competition, and Export Performance of 

Japanese Manufacturing Firms. Management Science, 43(5), 610-622. 

Doi:10.1002/smj.4250140107. 

Jermias, J. (2006). Competitive Intensity as a Quası Moderator of The Relationship Between 

Innovative Efforts and Performance, Gadjah Mada International Journal of Business, 

September-December, 8(3), 281–299. 

Ju, M., Zhao, H. (2009). Behind Organizational Slack and Firm Performance in China: The 

Moderating Roles of Ownership and Competitive Intensity. Asia Pacific Journal of 

Management, 26(4), 701-717. doi:10.1007/s10490-009-9148-1. 

Kaplan, M. (2013). İhracat Performansına Etki Eden Faktörler ve Pazarlama Planlama 

Yeteneği ile İhracat Performansı İlişkisi Üzerine Bir Araştrma. Yüksek Lisans Tezi, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 

Çanakkale. 

Kirbach, M., Schmiedeberg, C. (2008). Innovation and Export Performance: Adjustment and 

Remaining Differences in East and West German Manufacturing. Economics of 

Innovation and New Technology, 17(5), 435-457. doi.org./10.1080/10438590701357189. 

Konsolas, I. (1999). The Competitive Advantage of Nations: The Case of Greece. Retrieved 

From. http://etheses.lse.ac.uk/2514/1/U615463.pdf. 

Korkmaz, S., Ermeç, A., Yücedağ, N. (2009). İşletmelerin Yenilikçi Kabiliyetleri ve İhracat 

Performanslarına Etkileri, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, 

83-104. 

Kumar, N., Siddharthan, N. (1994). Technology, Firm Size and Export Behaviour in 

Developing Countries: The Case of Indian Enterprises. Journal of Development Studies, 

289-309. doi.org./10.1080/00220389408422362. 

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelik, 

http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mevzuat/KOB%C4%B0'lerin_Tanimi,_

Yonetmelik.pdf. Erişim Tarihi: 13.07.2017  

Lefebvre, E., Lefebvre, L., A., Bourgault, M., (1998). R&D-Related Capabilities as 

Determinants of Export Performance. Small Business Economics, 10, 365-377. 

doi:10.1023/A:1007960431147. 

Lichtenthaler, U. (2009). Outbound Open Innovation and Its Effect on Firm Performance: 

Examining Environmental Influences. R&D Management, 317-330. doi: 10.1111/j.1467-

9310.2009.0056.x. 



 93 

Ma, Hao. (2004), Toward Global Competitive Advantage Creation, Competition, Cooperation 

and Competition. Management Decision, Vol. 42, No:7, 907-924. 

doi.org/10.1108/00251740410550961. 

Madsen, T. K. (1989). Successful Export Marketing Management: Some Empirical Evidence. 

International Marketing Review, 6(44), 41-57. doi.org/10.1108/EUM0000000001518. 

Martin, S., Javalgi, R. (2016). Entrepreneurial Orientation, Marketing Capabilities and 

Performance: The Moderating Role of Competitive Intensity on Latin American 

Interational New Ventures. Journal of Business Research, 2040-2051. 

doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.149. 

Morgan, N. A., Zou, S., Vorhies, D. W., Katsikeas, C. S. (2003). Experiential and 

Informational Knowledge, Architectual Marketing Capabilities, and the Adaptive 

Performance of Export Ventures: A Cross-National Study. Decision Sciences, 34(2), 287-

321. doi:10.1111/1540-5915.02375. 

Nassimbeni, G., (2001). Technology, Innovation Capacity, and The Export Attitude of Small 

Manufacturing Firms: A Logit/Tobit Model. Research Policy, 30(2), 245–262. 

doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00114-6. 

OECD. (2005). Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological 

Innovation Data. Retrieved Haziran 06, 2017, from OECD: 

http://www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf. 

Polat, C., Avşar, R. (2015). Yoğun Rekabet Ortamında Pazarlama Stratejileri: Deterjan 

Sektöründe Bir Örnek Olay Çalışması. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4), 203-242. 

Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors. NewYork: The Free Pres. 

Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press. 

Rogers, M. (2004). Networks, Firm Size and Innovation. Small Business Economics , 141-

153. 

Roper, S., Love, J. (2002). Innovation and Export Performance: Evidence from UK and 

German Manufacturing Plants. Research Policy, 1087-1102. doi.org/10.1016/S0048-

7333(01)00175-5. 

Ruttan, V. (1997). Induced Innovation, Evalutionary Theory and Path Dependence: Sources 

of Technical Change. Economic Journal, 1520-1529. doi:10.1111/j.1468-

0297.1997.tb00063.x. 



 94 

Sterlacchini A. (1999). Do Innovative Activities Matter to Small Firms in non-R&D-Intensive 

Industries? An Application to Export Performance, Research Policy, 28, 819-832. 

doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00023-2. 

Sabuncu, B. (2014). KOBİ'lerde Yenilik ve Engellerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: 

Denizli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi. 103-123. 

Su, K. T. (2003). Rekabet Hukukunda Teşebbüslerin Hakim Durumunun Belirlenmesinde 

Pazar Gücünün Ölçülmesi, Rekabet Kurumu, Ankara. 

Torlak, Ö., Kula, V., Özdemir, Ş. (2007). Türk İşletmelerinin İhracat Performansı 

Belirleyicileri. Gazi Ünivrsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 

103-114. 

Tsai, K. H., Hsu, T. T. (2012). Linking Cross-Functional Collaboration, Innovation 

Performance, and Competitive Intensity: Towards a Mediated Moderation Perspective. 

Asian Journal of Technology Innovation, 20(1), 113–126. 

doi.org/10.1080/19761597.2012.681438. 

Tsai, K., Hsu, T. (2014). Cross-Functional Collaboration, Competitive Intensity, Knowledge 

Integration Mechanisms, and New Product Performance: A Mediated Moderation Model. 

Industrial Marketing Management, 293-303. doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.08.012. 

Vernon, R. (1966). International Investment and International Trade in the Product Cycle. 

Quarterly Review of Economics, 190-207. doi.org/10.2307/1880689. 

Wakelin, K. (1998). Innovation and Export Behaviour at the Firm Level. Research Policy, 

829-841. doi.org/10.1016/S0048-7333(97)00051-6. 

Willmore, L. (1992). Transnational and Foreign Trade: Evidence from Brazil. Journal of 

Development Studies, 28(2), 314-335. doi.org/10.1080/00220389208422234. 

Zamora, E. G., Benito, O. G., Gallego, P. M. (2013). Organizational and Environmental 

Factors as Moderators of the Relationship Between Multidimensional Innovation and 

Performance, Innovation: Management, Policy & Practice, 15(2), 224–244. 

 

 

 

  



 95 

Yeşil İşletme Stratejilerine Etki Eden Faktörlerin İhracat Bağlamında 

İncelenmesi: Keşifsel Bir Yaklaşım 

Understanding the Drivers of Green Business Strategies in an Exporting 

Context: An Exploratory Approach 
Özet Bildiri 

Nilay Bıçakcıoğlu1 

Anahtar Kelimeler: Yeşil işletme stratejileri, ihracat, keşifsel araştırma 

Keywords: Green business strategies, exporting, exploratory study 

Giriş ve Çalışmanın Amacı: 

Son yıllarda sanayinin gelişmesi ile hızla artan çevresel sorunlar özellikle daha katı yasal 

kurallara tabi olan ve çevre duyarlılığı daha yüksek olan müşteriler ile çalışan ihracatçı 

firmalar üzerinde giderek artan bir baskı yaratmaktadır (Baker ve Sinkula, 2005; Leonidou 

vd., 2015). Bunun üzerine, firmalar da stratejik planlarını çevreci bakış açısı ile yeniden ele 

alıp, çevresel faaliyetlere daha fazla yer verecek şekilde uyarlamaya başlamışlardır (Buysse 

ve Verbeke, 2003; Banerjee, 2001; Aragon-Correa ve Sharma, 2003). Bu konunun 

uluslararası bağlamda taşıdığı büyük öneme rağmen, literatürdeki bir çok araştırma iç pazar 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte, önceki çalışmalarda uluslararası kapsamda kısıtlı 

sayıda dışsal (örneğin, toplumsal farkındalık, rekabet düzeyi) ve içsel faktörler (örneğin, 

örgütsel kültür ve çevre duyarlılığı) ortaya konulmuştur (Leonidou vd., 2015). Bu çerçevede, 

çalışmada ihracat işletmelerinin yeşil işletme stratejilerini benimsemelerini tetikleyen çeşitli 

faktörlerin keşifsel bir araştırma ile teorik temellere dayandırılarak ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır.  

Literatür Analizi   

Yeşil yönetim sürekli öğrenme ve gelişimin yardımıyla rekabet avantajı elde edebilmek için 

atık yönetimi, kirliliği önleme, ürünlerin bilinçli kullanımı, kurumsal sosyal sorumluluk gibi 

faaliyetleri kapsayan tamamen firmanın stratejik planı ile birleştirilmiş bir süreç olup, yasal 

uygunluğun ötesine geçme ihtiyacından kaynaklanan bir araştırma alanı olarak tanımlanabilir 

(Pane-Haden vd., 2009: Hart, 2005). Literatürde firmaların yeşil yönetimini konu alan çok 

farklı sayıda kavram yer almasına rağmen (örneğin, doğa dostu, çevreci, ekolojik, 

sürdürülebilir), bu kavramların hepsi de çevresel yönetim stratejilerini geliştirerek ve 

firmalara maliyet azaltma (örneğin, enerji, materyal, hizmet ve emek maliyetleri), gelir 
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arttırma (örneğin, ürün farklılaştırma) ve paydaş ilişkilerini geliştirme gibi çeşitli fırsatlar 

sağlayarak çevreci ve yeşil konuların yönetiminden sorumlu bütünsel yönetim politikaları, 

uygulamaları ve prosedürleri anlamına gelmektedir (Menon vd., 1999; Banerjee, 2001; Lee ve 

Ball, 2003; Hull ve Rothenberg, 2008; Ambec ve Lanoie, 2008). 

Yeşil yönetim 1990'lı yıllarda ortaya çıkmasına rağmen, son 20 yılda çok büyük ve hızlı bir 

artış göstermiştir (Leonidou ve Leonidou, 2011; Chabovski vd., 2011). Ancak uluslararası 

bağlamda ihracatçı firmaların çevreci faaliyetleri ile ilgili literatürde çok az araştırma 

yürütülmüş olduğu görülmektedir (Leonidou ve Leonidou, 2011). Mevcut literatürdeki yeşil 

yönetimin ihracat bağlamındaki öncülleri, içsel ve dışsal öncüller olarak iki ana grupta 

toplanmaktadır. İncelenen dışsal faktörler toplumsal farkındalık düzeyi ve rekabet düzeyi 

(Leonidou vd., 2015), makro çevresel faktörler (ekonomik, yasal, sosyo-kültürel ve 

teknolojik) ve mikro çevresel etkenler (rekabet yoğunluğu, müşteri özellikleri, paydaşların 

baskısı) (Zeriti vd., 2014), çevresel kurumsal uzaklık (Aguilera-Caracuel vd., 2013), algılanan 

kirletme potansiyelleri ve müşteri odağı (Tatoğlu vd., 2014), kurumsal baskı (Lin ve Ho, 

2016), ülke farklılıklarının insan kaynakları ve çevresel yönetim sistemleri uygulanması 

arasındaki moderatör rolü (Wagner, 2015) olmak üzere özetlenebilir. 

Diğer yandan, önceki çalışmalarda araştırılmış olan içsel faktörler ise, örgütsel yeşil kültür ve 

yönetimin yeşil duyarlılığını (Leonidou vd., 2015), çevre dostu ihracat pazarlama stratejilerini 

etkileyen kaynakları (örneğin, fiziksel, finansal ve deneyimsel kaynaklar) ve yetenekleri 

(paylaşılmış vizyon, çapraz fonksiyonel koordinasyon, teknolojiyi algılama) (Leonidou  ve 

diğerleri, 2013), örgütsel öğrenme, uluslararası farklılaştırma ve ihracat faaliyetinin 

uzunluğunu (Aguilera-Caracuel vd., 2012), insan kaynakları yönetimini (Wagner, 2015), 

temel teknolojik unsurlar ve piyasa dışı yetenekleri (Poisson-de Haro ve Bitektine, 2015), 

yöneticilerin tutum ve algıları ve firmaların ihracata bağımlılığını (Marshall vd., 2010), 

örgütsel sindirici kapasitenin çevresel uygulamaların standardizasyonu üzerindeki etkisini 

(Pinkse vd., 2010), örgütsel ustalığın kurumsal uzaklık ve çevresel performans arasındaki 

ilişki üzerindeki aracılık rolünü (Lin ve Ho, 2016) kapsamaktadır. 

Tasarım ve Yöntem  

Yeşil yönetim ihracat bağlamında çok fazla incelenmediğinden, bu çalışmada yeni teorik 

bakış açıları ortaya koyma ve keşfedilmemiş bilgileri ortaya çıkarabilme şansı veren keşifsel 

bir araştırmanın yürütülmesi düşünülmüştür. İmalatçı ihracat firmalar ile uygulamakta 

oldukları yeşil işletme stratejileri/uygulamaları hakkında yüz yüze ve yarı yapılandırılmış 

derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşme soruları yeşil yönetim literatüründen 
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yararlanılarak oluşturulmuştur (Kvale, 2007). Görüşmeler 45 ile 90 dakika arasında sürmüş 

olup, ihracat ve yeşil işletme stratejileri konularına hakim olduğu düşünülen üst düzey 

yöneticiler (pazarlama, kurumsal iletişim, ihracat, fabrika ve genel müdürler) ile 

yürütülmüştür. Örneklem büyüklüğü yapılan her yeni görüşmeden daha fazla farklı bir görüş 

ortaya çıkmadığı düşünülen doyum noktasına erişilmesiyle belirlenmiştir (Strauss ve Corbin, 

1998). Bu yaklaşım doğrultusunda, toplamda 22 firma ve çoklu katılımcı yaklaşımı 

benimsendiğinden 35 yönetici ile görüşülmüştür (Tablo 1). Katılımcı firmaları belirlemek için 

kartopu örnekleme yönteminden yararlanılmıştır (Salganik ve Heckathorn, 2004).  

Tablo 1. Katılımcı firmaların demografik özellikleri 

Firma Pozisyon Çalışan 
sayısı 

Firma 
yaşı 

İhracat 
yaptığı 

ülke 
sayısı 

Uluslararasılaşma 
yaşı 

Yeşil 
stratejilere 
başladığı 

yıl 

Toplam 
ihracat/
Toplam 
satışlar 

1 - Süt ve süt ürünleri 
firması 

1A - 
Sürdürülebilirlik 

Kalkınma Komitesi 
Başkanı 

1172 44 28 35 2007 %10 

2 - Hazır giyim ve 
tekstil ürünleri firması 

B1 - İhracat uzmanı 
B2 - Sosyal 

Uygunluk Müdürü 
10700 14 12 5 2009 %16 

3 - Organik tekstil ve 
hazır giyim imalatçı 

firması 

C1 - İhracat ve 
Pazarlama Müdürü 72 20 6 20 2000 %100 

4 - İnşaat, kaplama ve 
bağlantı ürünleri 

firması 

D1 - İhracat 
sorumlusu 

D2 - İhracat 
sorumlusu 

D3 - Kurumsal 
İletişim Müdürü 

155 35 12 21 2009 %40 

5 - Zeytin ve zeytin 
yağı ürünleri firması 

E1 - Genel Müdür 
E2 - Teknik Genel 
Müdür Yardımcısı 

E3 - Çevre 
Mühendisi 

E4 - Çevre Uzmanı 

90 102 50 18 2000 %60 

6 - Kağıt ve kağıt 
ürünleri firması  

F1 - Üretim 
Müdürü/Karbon 

Lideri 
380 45 27 40 2000 %35 

7 - Kağıt hammaddesi 
ve kağıt ürünleri 

firması 

G1 - İhracat Müdürü 
G2 - Çevre 
Mühendisi 

130 42 16 13 2010 %40 

8 - Otomotiv yan 
sanayi ürünleri fiması 

H1 - Kalite, 
Güvence ve sistem 

Müdürü 
150 34 67 11 2008 %80 

9 - Araç üzeri ekipman 
ürünleri firması 

I1 - ARGE Merkezi 
Müdürü 250 43 37 17 2000 %50 

10- Tekstil malzeme 
ve hazırgiyim firması 

J1 - İnsan 
Kaynakları Müdürü 

J2 - Çevre 
Mühendisi 

1303 30 3 30 2000 %100 

11 - Organik hazır 
giyim ürünleri firması K1 - İhracat Müdürü 19 12 11 7 2010 %98 
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12 - Alkollü içecek 
ürünleri firması 

L1 - Fabrika 
Müdürü  19852 48 65 18 1995 %8 

13 - Kimyasal sanayi 
ürünleri firması 

M1 - İhracat 
Müdürü 160 19 2 17 1998 %10 

14 - Yem ve balık 
ürünleri firması 

N1 - Makine Bakım 
Müdürü/Karbon 

Lideri 
450 34 3 20 2012 %50 

15 - Demir çelik 
ürünleri firması O1 - ARGE Şefi 1100 42 16 23 2014 %34 

16 - Otomotiv yan 
sanayi ürünleri firması 

P1 - Genel Müdür 
P2 - Kurumsal 
İletişim Müdürü 

3500 37 4 20 2004 %90 

17 - Gıda ürünleri 
firması 

Q1 - Genel Müdür 
Q2 - Çevre 
Mühendisi 

76 39 4 28 1994 %35 

18 - Koruyucu boya ve 
kaplama malzemeleri 

firması 

R1 - Kalite Yönetim 
Sistemi Uzmanı ve 

Çevre Görevlisi 
170 31 3 10 2011 %2 

19 - Gıda ürünleri 
paketleme firması 

S1 - Fabrika 
Müdürü 

S2 - Çevre ve Enerji 
Yöneticisi 

310 32 20 30 1998 %67 

20 - İnşaat ve yapı 
malzemeleri firması 

T1 - Teknik Genel 
Müdür 530 28 2 15 2000 %3 

21 - Hazır giyim 
ürünleri firması 

U1 - 
Sürdürülebilirlik 

Lideri 
U2 - İş Güvenliği ve 
Çevre Koordinatörü 

3722 17 3 18 2014 %100 

22 - Alkolsüz içecek 
ürünleri firması 

V1 - İnsan 
Kaynakları Müdürü 

V2 - Kurumsal 
İletişim Müdürü 

2219 53 10 50 1992 %56 

Bütün görüşmeler ses kaydı altına alınmış olup, veri analizi için her biri yaklaşık 5 saat ve 

toplamda 130 sayfa süren ses kaydı çözümlemeleri yapılmıştır. Yöneticiler ile yapılan 

derinlemesine görüşmelerde elde edilen veriler daha önceden bilinmeyen ve keşfedilmemiş 

faktörlerin açığa çıkarılmasına yardımcı olması amacı ile gömülü teori yaklaşımından 

yararlanılarak analiz edilmiştir (Glaser ve Strauss, 1967). Veri analizi büyük sayıdaki yazılı 

metinlerin kodlanıp, temalar altında toplanmasına ve nitel verinin sayısallaştırılmasına olanak 

sağladığından NVivo programı kullanılarak yapılmıştır (Bazeley, 2009). Araştırmanın bir 

sonraki kısmında ampirik çalışmanın sonuçları sunulmuştur.  

Bulgular ve Tartışma  

Bu ampirik çalışmada ihracat firmalarının çevre ile ilgili faaliyetlerde bulunmalarına ve yeşil 

işletme stratejilerini benimsemesine etki eden faktörler incelenmiştir (Tablo 2). Katılımcı 

firmalar tarafından en çok vurgulanan içsel faktörler, yeşil işletme stratejilerinin geliştirilmesi 

ve uygulanmasında önemli bir dayanak teşkil eden: (a) dinamik yetenekleri ve (b) kaynakları 

kapsamaktadır. Firmaların yeşil işletme uygulamalarını yürütebilmeleri ve hem çevre hem de 

ekonomik performanslarını geliştirebilmeleri için firma yetenekleri ve kaynakları ile ilgili 

kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir (Kirchoff vd., 2015). Bununla 

birlikte, yöneticilerin çoğunlukla belirtmiş olduğu dışsal faktörler ise: (a) paydaşların baskısı 
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(Henriques ve Sadorsky, 1999); (b) kurumsal bazlı faktörler (Polonsky, 1995); (c) ağ bazlı 

faktörler (Peattie, 1992) olmak üzere üç başlıkta incelenmiştir. 

İlk olarak, firma yetenekleri hızla değişen ve fazlasıyla rekabete dayalı bu çevrede hayatta 

kalabilmek ve üstün rekabetçi pozisyonunu ve performansını elde edebilmek için 

yetkinliklerini geliştirme, birleştirme ve yeniden oluşturma gibi firma kabiliyetlerinin tümünü 

ifade etmektedir (Teece vd., 1997). Yapılan derinlemesine görüşmeler sonucu ortaya çıkan 

yetenekler stratejik, örgütsel, ilişkisel ve bilgi-bazlı yetenekler olmak üzere her biri kendi 

içerisinde çeşitli alt kategorilere sahip olan dört ana kategori altında toplanmıştır.   

Bir diğer içsel faktör olan firma kaynakları ise firmaların güçlülük ve zayıflıklarını yansıtan 

sahip olduğu varlıklar anlamına gelmektedir (Wernerfelt, 1984). Görüşme verilerinden elde 

edilen kaynaklar, somut ve soyut olmak üzere kendi içerisinde alt kategorileri olan iki temel 

kategori altında sınıflandırılmıştır. Görüşme yapılan yöneticilerden biri iç aydaşların etkisini 

şu şekilde belirtmiştir: 

 "Özellikle yönetim kurulu üyelerimiz çevre ile ilgili konularda çok duyarlı 

 olduğundan, biz de işletme modelimize bu konuları entegre etmeye başlamış 

 bulunuyoruz. - Firma  16   

Görüşme verilerinin analiz sonuçlarına göre, paydaşların baskısı, firmaları çevresel 

girişimlerde bulunmaya teşvik eden  dışsal faktörlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır 

(Buysse ve Verbeke, 2003). Ayrıca paydaşlar firmaların negatif çevresel etkilerini azaltma 

yönünde kararlar verilmesi yönünde baskı oluşturan iç ve dış paydaşlar olarak ikiye 

ayrılmıştır (Freeman, 1984). Katılımcılardan biri şu şekilde belirtmiştir: 

 "Çevresel konular çok maliyetli olduğundan, biz sadece yasa ve kanunlara göre ne 

 gerekiyorsa zorunlu olarak onu yapıyoruz." - Firma 7  

Kurumlar örgütlerin operasyonlarını etkileyen başlıca faktörler olarak tanımlanmış (Peng vd., 

2008) ve kural ve yaptırımlar bütünü olarak literatürde belirtilmiştir (North, 1990). Görüşme 

veri analizine dayanarak, kurumsal bazlı değişkenler ev sahibi ülke ve menşe ülke olarak iki 

alt kategoride gruplandırılmıştır. Özellikle devlet desteği ve teşvikleri çevre dostu stratejileri 

benimserken hem yöneticiler hem de araştırmacılar için çok ciddi bir rol oynamaktadır 

(Zhang vd., 2014): 

 "Geçen yıl güneş enerjisi üzerine çok büyük bir yatırım yaptık.  Ancak eğerki Tarım 

 Bakanlığı tarafından desteklenmemiş olsaydı, böyle bir yatırıma hiç giremezdik. Şuan 

 da bu yatırımın yüzde 50'si devlet tarafından karşılanıyor." - Firma 5  

Ağlar, literatürde "iki veya daha fazla birbiriyle bağlantılı grupların birbirleri ile karşılıklı 

değişim ilişkileri" olarak tanımlanmaktadır (Axelsson ve Easton, 2016). Firmaların ağ 



 100 

davranışları, "fırsat yaratma" -çevre ile ilgili seminerler ve konferanslar vasıtası ile ihracat 

işletme fırsatları yakalama- ve "ağ ilişkileri" -tedarikçiler, müşteriler, dış örgütler ile çevre ile 

ilgili yapılan işbirlikleri- olmak üzere iki alt kategoride birleştirilmiştir (Thornton vd., 2013). 

Katılımcılardan biri görüşlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir: 

 "Şeker kamışı üretimi çok fazla su gerektirdiğinden, bu yıl çok yeni olarak 

 tedarikçilerimiz ile su tüketimimizi azaltma amacıyla işbirlikleri yapmaya başladık. Bu 

 doğrultuda, çiftçiler ile sürdürülebilir şeker üretimi üzerine yeni bir sistem kurabilmek 

 için çalışmalarımıza başladık." - Firma 22 

Tablo 2. İhracat İşletmelerinin Yeşil İşletme Stratejilerini Etkileyen Faktörler 
Üçüncü derece 

tema İkinci derece tema Birinci derece tema Frekans 

Firma yetenekleri Stratejik yetenekler Stratejik proaktivite 15 
  Çapraz fonksiyonel koordinasyon 12 
  Paylaşılmış vizyon 11 
  Fırsat tanımlama 9 
  Uluslararası büyüme yönelimi 5 
    
 Örgütsel yetenekler Sürekli yenilik 17 
  Örgütsel adaptasyon 14 
 

 
Pazarlama yetenekleri (yeni ürün 
geliştirme, farklılaştırma, müşteri elde 
tutma)  

10 

 
 

İnsan kaynakları yetenekleri 
(Uzmanlaşma, teşvik yönetimi, personelin 
yeniden dağıtımı) 

10 

  Üretim yetenekleri (Kalite, üretim 
esnekliği) 9 

  Örgütsel değişim 9 
 

 
Araştırma ve geliştirme yetenekleri 
(Mühendislik, operasyonel, teknik, 
geliştirme) 

8 

  Girişimcilik yönelimi 7 
  Tedarik zinrici yönetimi 5 
    
 İlişkisel yetenekler İlişki kurma yeteneği 10 
  Ağlar arası yetenekler 5 
    
 Bilgi-bazlı yetenekler Örgütsel öğrenme 17 
  Pazar yönlülük 16 
  Örgütsel sindirici kapasite 12 
  Teknolojiyi algılama 8 
    
Firma kaynakları Somut kaynaklar Finansal kaynaklar 18 

  İnsan kaynakları 17 
  Fiziksel kaynaklar 9 
  Teknolojik kaynaklar 6 
    
 Soyut kaynaklar Yönetimsel destek 20 
  Kurum kültürü 18 
  Deneyimsel kaynaklar 10 
  Kurumsal itibar 10 
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  Bilgi kaynakları 9 
  Zincir üyeliği 8 
  Yabancı sermayeli ortaklık 6 
  Sosyal sermaye 2 
    

Paydaşların 
Baskısı    

 İç paydaşların baskısı Öz düzenleyiciler 8 
  Çalışanlar 5 
  Hissedarlar 3 
    
 Dış paydaşların baskısı Yasal düzenleyici çerçeve 18 
  Tüketici talebi 16 
  Rakipler 14 
  Dış kuruluşlar 10 
    

Kurumsal-bazlı 
faktörler 

   

 Menşe ülke bazlı 
kurumsal faktörler  

Devlet teşvik politikaları 18 

  Devlet yaptırımları 4 
  Bürokrasi 3 
    
 Ev sahibi ülke bazlı 

kurumsal faktörler 
Yönetmelikler 18 

  Çevresel toplumsal farkındalık seviyesi 10 
  Ekonomik gelişim seviyesi  7 
    

Ağ-bazlı faktörler    
 Fırsat yaratma Ticari etkinliklere katılım 11 
  Ticari birlik ve komitelerle karşılıklı 

etkileşim 
5 

  Kar amacı gütmeyen kuruluşlara üyelikler  4 
  İtibar kazanma amaçlı fırsat arayışları 4 
    
 Ağ ilişkileri Müşteriler ile işbirlikleri 16 
  Dış kuruluşlar ile işbirlikleri 14 
  Tedarikçiler ile işbirlikleri 13 
  Yerel acentalar ile işbirlikleri  2 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Bu çalışma uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren firmaların yeşil işletme stratejilerini 

uygulamasını tetikleyen değişkenleri belirli teorik yaklaşımlar ve geniş kapsamlı bir bakış 

açısı sağlayarak belirlemeyi amaçlamıştır. Bu araştırma mevcut literatüre çeşitli kuramsal 

katkılar yapmaktadır. İlk olarak ihracat operasyonlarının araştırmacılar tarafından kısıtlı 

olarak çalışılmış kısmını küreselleşme etkisi ile yükselen bir eğilim olan yeşil bir perspektif 

ile ele almaktadır. İkinci olarak, literatürde çok fazla sayıda bölünmüş ve daha çok ulusal 

bağlamda yürütülmüş çalışmalara rastlanıldığından, bu çalışmada yeşil yönetim kavramına 

uluslararası bağlamda daha kapsamlı bir bakış açısı ile odaklanılmıştır. Dolayısı ile, ulusal 

bağlamda yürütülen çalışmalardaki çevre ile ilgili kavram ve konular, uluslararası literatüre 

adapte edilmiştir. Ayrıca, büyük ve gelişmekte olan ancak uluslararası pazarlama 
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literatüründe çok fazla incelenmemiş olan bir pazarın kendine özgü özellikleri hakkında 

önemli bilgiler sağlamaktadır. Son olarak ekolojik konular ile ilgilenen ihracat işletmelerinin 

dikkat etmesi gereken faktörleri bütüncül bir yaklaşım ile ortaya çıkararak karar vericilere 

yardımcı olmaktadır.  

Buna ek olarak, bu çalışmanın sonuçları ihracat işletmelerine de önemli çıkarımlar 

yapmaktadır. Yöneticilerin çevre dostu uygulamaları faaliyete geçirebilmeleri ve 

yürütülebilmeleri için gerekli olan uygun kaynakları (örneğin, yönetimsel destek, finansal 

kaynaklar vb.) ve yetenekleri (örneğin, örgütsel adaptasyon, sürekli yenilik vb.) tanımaları ve 

edinmeleri gerekmektedir. Ayrıca, yabancı pazarlar (özellikle gelişmiş ülkeler) firmaların 

çevresel standartlar ile uyumlu olmasına ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine çok daha 

duyarlı olduğundan, ihracat yöneticilerine uluslararası pazarlarda uzun dönemli başarı elde 

edebilmeleri için çevresel konuları hayata geçirmeye karşı istekli ve gönüllü olmaları 

önerilmektedir. 

Ancak her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da bir takım kısıtları mevcuttur. Çalışmada 

gömülü teori yaklaşımı benimsendiğinden, temsili örneklem seçimi yerine teorik doygunluk 

ilkesine dayanarak örneklem sayısı belirlenmiştir (Geiger ve Turley, 2003). Bunun yanı sıra, 

bu araştırma sadece imalatçı ihracat firmalar üzerine yapılmıştır. Katılımcı firmaların farklı 

sektörlerden seçilmesine özen gösterilmesine rağmen, çalışmada yer verilemeyen sektörlerde 

bulunmaktadır. Son olarak, bu çalışmada elde edilen kalitatif bulguların gelecekteki 

araştırmacılar tarafından kantitatif çalışmalar ile desteklenmesi önerilmektedir. Ayrıca, 

gelecek araştırmaların sadece öncüllere odaklanmak yerine, strateji ve çıktıları da inceleyip 

yeşil yönetim kavramını bir bütün olarak ele almaları önerilebilir. Buna ek olarak, bu çalışma 

sadece ihracat odaklı pazara giriş yöntemi kapsamında yürütüldüğünden, ileriki çalışmaların 

daha farklı pazara giriş şekilleri (örneğin, doğrudan yabancı yatırım, ortak girişim vb.) 

bağlamında yürütülmesi de önerilmektedir.         
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Müşteri Odaklılık ile Müşterilerin Bilgi ve Farkındalık Düzeyi Bazında 

Ülkelerin İnovasyon Yetenekleri ve İhracat Performansları Arasındaki 

İlişki 

Relationship of Innovation Capabilities and Export Performance of 

Countries According to Their Customer Orientation and Buyer 

Sophistication 
 Aslıhan Kıymalıoğlu1   Yağmur Öz2 

Özet: 

Ülkelerin büyümeleri ve küresel rekabet üstünlüğü elde etmelerinde, rekabet avantajına yol 

açan etmenlerden pazarlama boyutunu oluşturan talep koşullarını belirleyen değişkenler 

müşteri odaklılık düzeyi ile müşterilerin bilgi ve farkındalık düzeyidir. Bu değişkenler 

kullanılarak ülkelerin gruplandırılmasını ve inovasyon yetenekleri açısından 

değerlendirilerek rekabetin önemli bir göstergesi olan ihracat performansları ile 

karşılaştırılmasını içeren bu çalışma kapsamında, öncelikle Küresel Rekabet Edebilirlik 

Endeksi’nde yer alan ülkelerden verilerine ulaşılabilenler için, talep boyutunu oluşturan 

değişkenlerin endeks değerleri kullanılarak kümeleme analizi yapılmıştır. Elde edilen ülke 

kümeleri, inovasyon endeks değerleri ortalamalarına göre karşılaştırılmış, sonrasında 

ülkelerin ihracat performanslarıyla ilişkilendirilmiştir. 136 ülkenin talep koşullarını 

belirleyen değişkenler için endeks değerleri kullanılarak yapılan hiyerarşik kümeleme 

analizine göre ülkeler 8 küme altında gruplanmışlardır. 7. Ve 8. Küme ile kalan diğer 

kümeler arasında inovasyon yetenekleri açısından yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı 

bir fark bulunmuştur. Ülkelerin ihracat performansları incelendiğinde en yüksek değere sahip 

ilk 10 ülkeden 8’inin 7. Ve 8. Kümeler içinde yer aldığı görülmüş, bulgular bu doğrultuda 

yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Müşteri Odaklılık, Müşteri Bilgi ve Farkındalık Düzeyi, 

İhracat Performansı, Kümeleme Analizi, Varyans Analizi 

Abstract: 

Customer orientation and buyer sophistication act as determinants of demand conditions, 

constituting the marketing dimension of competitive advantage of nations in their growth and 

gaining global competitive edge. Within the context of this research aiming at evaluating the 

innovation capabilities of countries and comparing them according to their export 
																																																													
1	Akdeniz Üniversitesi, aslihank@akdeniz.edu.tr	
2	Akdeniz Üniversitesi, yagmuroz@akdeniz.edu.tr	
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performances, which is an important indicator of competition; primarily a cluster analysis 

was made by using the index values of demand conditions of countries from the Global 

Competitiveness Report. Obtained country clusters were compared according to their 

innovation index values, and later the findings were related to export performances of the 

countries. As a result, 136 countries were clustered under 8 groups in the hierarchical 

clustering analysis with regards to the variables determining demand conditions. Analysis of 

variance results indicated a significant difference in terms of innovation capabilities of 

countries in the 7th and 8th cluster compared to the rest. Evaluation of export performances 

revealed that eight countries out of top ten in terms of export values were in the 7th and 8th 

clusters and the findings were discussed within this light. 

Keywords: Innovation, Customer Orientation, Buyer Sophistication, Export Performance, 

Cluster Analysis, Analysis of Variance 

Giriş  

Ekonomik performans ve rekabet gücünü etkileyen temel faktörlerden biri olan inovasyon, 

firmaların fiyat temelli rekabetten uzaklaşarak, katma değer yaratmayı ön plana çıkarmalarına 

ve böylece büyümelerine imkân veren, bunun sonucu olarak da ülkelerin küresel rekabet 

ortamındaki başarısında önemli ve belirleyici bir rol üstlenen bir süreçtir. Çağın hızla değişen 

ihtiyaçlarına ayak uydurmak zorunda olan firmalar ve ülkeler, katma değer yaratarak 

ürünlerin tercih edilir olmasını sağlamalı, bu nedenle de talepkar ve sofistike alıcıların 

isteklerini göz önünde bulundurarak bilgi üretmeli, teknolojik yenilik yapmalı ve AR-GE 

faaliyetlerine önem vermelidir. 

Ülkeler küreselleşen pazarlarda kendi üretmiş oldukları mal ve hizmetler için daha fazla pay 

almaya çalışmaktadırlar ki bu durum, rekabet avantajı elde etme çabalarıyla eş değerdir. 

Ülkelere refah, zenginlik ve büyüme sağlayan inovasyon ise rekabet avantajı elde etmede 

önemli bir süreç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle günümüzde inovasyon kavramı çeşitli 

model ve değişkenlerle ilişkilendirilerek araştırmalara konu olmaktadır. 

Küreselleşmeye bağlı olarak artan dış ticaret faaliyetleri, ülkelerin ekonomileri için önemli bir 

yere sahiptir (Dhanaraj ve Beamish, 2003; Singh, 2009). Bu nedenle rekabet avantajı elde 

etmede ve ekonomik büyümede önemli bir rol oynayan ihracat faaliyetlerinin performansını 

belirleyen faktörlerin neler olduğunun yeterince anlaşılması gerekmektedir.  

İhracat performansını etkileyen faktörlerden biri olan (Vernon, 1966; Krugman, 1979) ve 

yalnızca firmalar açısından değil, ulusal boyutta da ele alınan inovasyon kavramı, pazarlama 

perspektifinden değerlendirildiğinde inovasyon sürecinin sadece ürüne değil, aynı zamanda 

pazarın talep ve isteklerine odaklanması gerektiğini vurgulamaktadır (Drucker 1973, s.64-65). 
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Bu yaklaşım, Porter (1990a) tarafından geliştirilen ulusal inovasyon kapasitesi modeli 

kapsamında, ulusların inovasyon kapasitesini belirleyen dört temel boyuttan biri olan talep 

boyutunda yer almakta ve müşteri odaklılık (customer orientation) ile müşterilerin bilgi ve 

farkındalık düzeyi (buyer sophistication) değişkenleriyle açıklanmaktadır.  

Ekonomik büyümeyi ve rekabet gücünü tetikleyen önemli unsurlardan biri olan ihracat 

performansı, ülkelerin inovasyon yeteneklerinden de etkilenmektedir. İnovasyon yeteneği 

fazla olan ülkeler, ihracatta fiyat bazında geliştirilen bir rekabet stratejisi yerine, daha üstün 

bir değer sunarak daha verimli bir performans sergilemekte ve bu durum da ülkelerin 

kalkınmasına imkân sağlamaktadır.  

Bu bilgiler ışığında mevcut çalışmanın amacı; ülkelerin inovasyon kapasitesinin talep 

boyutunu belirleyen değişkenler olan müşteri odaklılık düzeyi ile müşteri bilgi ve farkındalık 

düzeyi bazında ülkeleri kümeleyerek, bu kümelerde yer alan ülkeler arasında inovasyon 

yeteneği açısından anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını belirlemektir. Sonrasında söz 

konusu kümelerde yer alan ülkeler ihracat performansları açısından karşılaştırılarak 

yorumlanacaktır. Bu amaçla, gelişen teknoloji ile birlikte anlık büyük miktardaki ikincil 

veriye saniyeler içinde ulaşmanın kolaylığından da yararlanılarak Dünya Ekonomik 

Forumu’nun Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi ve Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından 

sunulan Trade Map ikincil verilerinden elde edilen büyük veri ayıklanıp analiz edilerek 

anlamlı ilişkiler bulunmaya çalışılan keşfedici bir araştırma yapılmıştır. Daha çok ekonomik 

değişkenlerle ilişkilendirilen ülkelerin inovasyon yeteneği ve ihracat performansı ilişkisinin, 

pazarlama uygulamaları ve inovasyon perspektifinden talep koşullarına göre nasıl 

şekillendiğini görebilmek açısından çalışma önem taşımaktadır.  

Çalışmanın literatür analizi bölümünde inovasyon ve ulusal inovasyon kapasitesi kavramları 

ile inovasyon kapasitesi ve ihracat performansı arasındaki ilişki açıklanmış; pazarlamanın bu 

ilişkideki yerine değinilmiştir. İzleyen bölümde çalışmanın tasarımına, yöntemine ve yapılan 

analizler sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiş; sonuç bölümünde ise bu bulgular 

yorumlanarak tartışılmıştır.  

Yazın Taraması  

İnovasyon Kavramı 

En temel ve kapsamlı tanımıyla inovasyon; “yeni veya önemli bir şekilde iyileştirilmiş ürün 

(mal veya hizmet) veya sürecin, yeni bir pazarlama yönteminin veya yeni bir örgütsel 

yaklaşımın işletme uygulamalarında, işyeri örgütlenmesinde veya dış ilişkilerde kullanılması” 

şeklinde tanımlanmaktadır (OECD/Eurostat, 2005). Firma düzeyinde ve ulusal düzeyde 
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ilerlemenin temel kaynaklarından biri olan inovasyon (Fagerberg, 1994), firma düzeyinde ele 

alındığında ürün, süreç, pazarlama ve örgüt inovasyonu olmak üzere dört ana başlıkta 

sınıflandırılırken; ulusal düzeyde de değerlendirilebilmektedir.  Ulusal inovasyon kapasitesi, 

politik ve ekonomik bir varlık olarak, bir ülkenin ticari açıdan ilişkili inovasyon üretme 

potansiyelidir (Stern, Porter ve Furman, 2000). Bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi ulusal 

kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Her ne kadar inovasyon 

faaliyetleri firmalar düzeyinde gerçekleşse de, bu faaliyetler ülkedeki ulusal politikalar 

doğrultusunda şekillenmektedir. Bu nedenle bir ülkedeki inovasyon faaliyetlerinin yoğunluğu 

firmaların stratejileri ile ulusal politika ve stratejilerin etkileşimine ve uyumuna bağlıdır. 

İnovasyon, gelişmiş ekonomilerde rekabet avantajının en önemli kaynağıdır ve ulusal 

inovasyon kapasitesinin oluşturulması, ülkenin rekabetçiliği ve refah düzeyiyle güçlü bir 

ilişkiye sahiptir (Porter ve Stern, 2002). Uluslararası alanda rekabet avantajına sahip olmak 

isteyen ülkelerin, bu süreci etkileyen faktörleri ve bu faktörler arasındaki bütüncül ilişkileri 

kavrayarak, kendileri için üstünlük yaratacak avantajlara sahip olmaları ekonomik büyüme ve 

küresel rekabet için oldukça önemlidir.  

Ulusal İnovasyon Kapasitesi 

Ulusların büyümesini ve rekabet gücünü etkileyen inovasyon kapasitesi gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde farklılık göstermektedir. Gelişmekte olan ve inovasyona sınırlı 

miktarda yatırım yapan ülkelerde emek yoğun ürünler ve hammadde ihraç edilirken, ileri 

teknoloji ürünleri ithal edilmekte; gelişmiş ekonomilerde ise bu durumun tam tersi 

gözlenmektedir. Dış ticaret açığının sürekli hale gelmesine ve buna bağlı olarak da ekonomik 

büyüme ve kalkınmanın yavaşlamasına neden olan bu durumun gelişmekte olan ülkeler lehine 

dönüştürülmesi için ulusal inovasyon kapasitesinin değerlendirilip, ülkelerin bu kapasiteyi 

oluşturan faktörler açısından rekabet avantajı yaratacak değerler geliştirmeleri gerekmektedir.  

Ulusların inovasyonu sürdürme potansiyeli olarak tanımlanan ulusal inovasyon kapasitesi 

Porter (1990a) tarafından dört ana faktör ve bu boyutları etkileyen dolaylı iki faktörle 

tanımlanmıştır (Şekil 1). Bazı ulusların diğerlerine göre neden belirli sektörlerde daha 

rekabetçi olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlayan ve Elmas Modeli olarak adlandırılan bu 

modeldeki itici güçlerden biri kaliteli ve uzmanlaşmış girdidir. İkinci faktör söz konusu 

endüstride yerel rekabetin yoğunluğu, üçüncü faktör ise ilişkili endüstrilerin varlığıdır. 

Modelin son boyutunu oluşturan talep koşulları ise ürün ve hizmetlere yönelik yerel talebin 

özelliklerini içermektedir. Modeli etkileyen dolaylı iki faktör ise şans ve devletin rolüdür. 
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Şekil 1. Ulusal endüstri kümelerinde inovasyon kaynağı 

Kaynak: Porter, 1990b 

İnovasyon araştırmaları kapsamında inovasyon sürecinin ülke düzeyinde incelenmesi için 

kavramsal bir çerçeve oluşturan ulusal inovasyon sistemi yaklaşımında, Elmas Modeli’nin 

yanı sıra farklı bakış açıları ve modeller kullanılarak ulusların inovasyon sistemleri ve 

kapasiteleri incelenmiştir. Liu ve White (2001) ulusal inovasyon sisteminin eğitim, AR-GE, 

uygulama, nihai kullanım ve ilişkilerden oluşan beş temel faaliyet çevresinde kurgulandığını 

ifade etmişlerdir. Balzat ve Pyka (2006) ise ulusal inovasyon sistemini değerlendirirken iki 

model geliştirmiş ve inovatif girişimler, kurumlar, bilgi temeli, finans koşulları ve açıklıktan 

oluşan birinci modele sektöre özgü değişkenleri ekleyerek ikinci modeli oluşturmuşlardır.  

Ulusal inovasyon kapasitesindeki ve potansiyelindeki farklılıklar, içsel büyüme 

perspektifinden ele alındığında refah ve ekonomik performansta gözlenen kalıcı farklılıkların 

en temel nedenlerinden birini oluşturmaktadır (Rodríguez-Pose ve Crescenzi, 2008). Bu 

sistemi oluşturan faktörlerin ve bu faktörler arası ilişkilerin anlaşılması, ulusların inovasyon 

gücünü ve buna bağlı olarak da ekonomik kalkınma düzeylerini artıracaktır. Ulusal inovasyon 

kapasitesini belirleyen faktörlerden biri olan talep boyutunda ise, daha gelişmiş ürün / hizmet 

talep eden ve bilinçli tüketicilerin varlığı, firmaları inovasyon yapmaları için tetiklemektedir. 

Müşterilerin değişen taleplerini karşılayabilmek ve hem yerel hem de küresel pazarda rekabet 

etmek durumunda olan firmalar, tüketici talepleri doğrultusunda şekillenen pazarda var 

olabilmek amacıyla inovasyon yapmalıdırlar.  

İnovasyon Kapasitesi ve İhracat Performansı İlişkisi 

Ulusal inovasyon kapasitesinde belirleyici bir rol oynayan talep koşullarının yapısı, ülkelerin 

ekonomik gelişmişlik düzeylerine ilişkin önemli bir gösterge olan ihracat performansı 
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(Balassa, 1978) için de önemlidir. Ekonomik gelişmeye bağlı olarak refah seviyesinin 

artmasını, farklı sektörlerde sunulan hizmetlerin daha kaliteli hale gelmesini ve ülkedeki 

yaşam standardının yükselmesini sağlayan ihracatın faydalarından biri de farklı 

segmentlerdeki müşterilerin taleplerine bağlı olarak ürün geliştirme, inovasyon ve AR-GE 

faaliyetlerini teşvik etmesidir. 

Firmaların ve buna bağlı olarak ülkelerin ihracat performansları, uluslararası rekabet gücü 

açısından da önem taşımaktadır. Uluslararası rekabet gücü “ülkede yaşayan tüm bireylerin 

yaşam standartlarında artış meydana getirecek bir biçimde, ülkede yerleşik işletmelerin 

uluslararası piyasalarda ürettikleri mal ve hizmetleri satabilme yeteneği” (Ulengin, Önsel ve 

Karaata, 2011, s.12) olarak tanımlanmaktadır. Ancak sadece firmaların rekabetçi bir 

stratejiyle hareket etmeleri tek başına yeterli olmayacaktır.  Firmaların faaliyet gösterdikleri 

ülkelerin rekabet avantajını oluşturan etkenler açısından güçlü olmaları, firmaların yenilik 

yapma kapasitelerini geliştirmelerine ve uluslararası standartlarda mal/hizmet üretip 

satmalarına ve uluslararası alanda rekabet edebilecek güce sahip olmalarına imkân 

sağlayacaktır.  

Uluslararası pazarlarda firmaların kendilerine yer bulabilmeleri, rekabet üstünlüğü sağlayarak 

ihracat gelirlerini arttırabilmeleri ile mümkün olacaktır. Gelişen teknoloji ve küreselleşen 

dünya göz önüne alındığında ihracatın arttırılmasında, katma değer yaratmayan ürünlerin 

uluslararası pazarlara sunulması yeterli olmayacaktır. İhracatı geliştirmek için ülkelerin, yeni 

ve yaratıcılığı yüksek ürünleri destekleyen inovasyon faaliyetleri yürütmeleri gerekmektedir. 

Firma stratejisinin önemli bir parçası ve uluslararası rekabet avantajının kaynağı olan 

inovasyonun (Azar ve Ciabuschi, 2017) verimliliği artırarak ve buna bağlı olarak büyümeyi 

tetikleyerek ihracat başarısını arttırdığı çeşitli araştırma bulgularıyla da kanıtlanmıştır (Hirsch 

ve Bijaoui, 1985; Hughes, 1986; Guan ve Ma, 2003; DiPietro ve Anoruo, 2006; Özer ve 

Çiftçi, 2009; Cassiman, Golovko ve Martinez-Ros, 2010; Yıldırım ve Kesikoğlu, 2012; 

Göçer, 2013; Özbek ve Atilla, 2013; Hwang, Hwang ve Dong, 2015; Sungur vd., 2016; Azar 

ve Ciabuschi, 2017). 

Yerel ürünler için rekabeti ve buna bağlı olarak verimliliği artıran ve teknik bilginin 

yayılımını sağlayarak ekonomik büyümeyi tetikleyen ihracatın (Balassa, 1978; Park ve Prime, 

1997) şekillenmesinde, söz konusu ürünlerin/hizmetlerin pazarını oluşturan tüketicilerin 

önemli bir rolü bulunmaktadır. Tüketici talep ve istekleri, firmaları ürün/hizmet ve süreçler 

konusunda katma değer yaratacak yenilikler, yani inovasyon yapmaya itmektedir. Böylece, 

firmalar hem yerel hem de uluslararası pazarda rekabet avantajı elde etmekte, firmaların 
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büyümeleri de ülke ekonomisinin büyümesine ve toplumun refahına olumlu şekilde 

yansımaktadır.  

Uluslararası ticaret faaliyetlerinde pazarlama alanında yapılan inovasyon; üründe yeniliği, 

yeni pazarlara girilmesini ve yeni pazarlama uygulamalarının kullanılmasını kapsamaktadır 

(Tokucu ve Yüce, 2013). Artan rekabet koşullarında ülkelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, 

ekonomik olarak büyüyebilmeleri ve güçlü bir konuma sahip olabilmeleri inovasyonu itici bir 

güç olarak kullanmalarına bağlıdır. Ulusal inovasyon kapasitesini belirleyen faktörlerin 

ülkeler bazında ele alınarak değerlendirilmeleri ve ülkelerin güçlü oldukları faktörlerin ortaya 

çıkarılarak zayıf oldukları faktörler için stratejiler geliştirmeleri ulusal kalkınma ve buna bağlı 

olarak firma büyümesi ve toplum refahı için oldukça önemlidir.  

Bu doğrultuda çalışma kapsamında müşteri odaklı yaklaşıma sahip olma ve müşterilerin 

nitelikli olmalarına göre ülkeler ortak bir kümeye dâhil edilmiş; bu kümeler arasında 

inovasyon değerleri açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığı değerlendirilmiş ve en fazla 

ihracat değerlerine sahip ülkeler incelenerek bulundukları kümeler bazında karşılaştırılmıştır.  

Araştırmanın Metodolojisi  

Çalışmada, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 yılı Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 

Raporu’nda bulunan müşteri odaklılık düzeyi, müşterilerin bilgi ve farkındalık düzeyi, 

ülkelerin inovasyon düzeyi verileri; Uluslararası Ticaret Merkezi’nin Trade Map internet 

sitesinden ise ülkelerin 2016 yılı toplam ihracat değerlerine ait ikincil veriler kullanılmıştır.  

Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi, Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun 2005 yılından 

beri ülkelerin rekabet edebilirliğini ve verimliliğini belirleyen unsurlarını ortaya koyarak, 

ulusal rekabet edebilirliklerinin mikro ve makro ekonomik temellerini ölçen ve bu doğrultuda 

politika yapıcılara yol gösteren detaylı bir çalışmadır. Raporun Türkiye ile ilgili kısmını 

TÜSİAD - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu hazırlamaktadır. 

Dünya Ekonomik Forumu; üretim faktörü, verimlilik ve yenilik odaklı ekonomiler olarak 

ülkelerin kalkınmışlık düzeylerine göre Tablo 1’de verilmiş olan üç ana başlık ve 12 alt 

bileşen altında toplamıştır. 
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Tablo 1. Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi (114 gösterge) ana başlıkları ve alt 

bileşenleri 

Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi bileşen değerleri, her bir gösterge için 1 en kötüyü, 7 en 

iyiyi ifade edecek şekilde 1 ile 7 arasında değişen bir puan aralığında tasarlanmıştır. Ancak 

“Mobil-Cep Telefonu Abonelikleri”, “Devlet Bütçe Dengesi” gibi farklı değerler alan 

göstergeler de bulunmaktadır. Bu göstergelerin aritmetik ortalaması alt endeks değerlerini 

oluşturmaktadır. Genel endeks değerleri ise, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklı 

endeks ağırlıkları kullanılarak hesaplanmaktadır. 

Müşteri odaklılık düzeyi ile müşteri bilgi ve farkındalık düzeyi değişkenleri, Küresel Rekabet 

Edebilirlik Endeksi “Verim Arttırıcı Göstergeler” ana başlığı altındaki “Mal Piyasası 

Verimliliği” alt bileşenleri arasında talep koşullarını ölçen değişkenler olarak yer almaktadır. 

İnovasyon değişkeni ise “Yenilik ve Gelişmişlik Faktörleri” ana başlığı altındaki 7 adet 

“İnovasyon” göstergesi ile ölçülmektedir. Bunlar; “Yenilik Kapasitesi”, “Bilimsel Araştırma 

Kurumlarının Kalitesi”, “AR-GE Harcamaları”, “AR-GE’de Üniversite Sanayi İşbirliği”, 

“İleri Teknoloji Ürünleri Alımı”, “Bilim İnsanı ve Mühendislerin Varlığı” ve “Patent 

Başvuruları(milyon nüfus başına)” başlıklarından oluşmaktadır. 

Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 2016-2017 raporu, meta veri dosyasında adı geçen 152 

ülkeden (Angola, Belize, Burkina Faso, Gine, Guyana, Haiti, Libya, Myanmar, Porto Riko, 

Seyşeller, Surinam, Svaziland, Suriye, Doğu Timor) 14 ülkenin verileri bulunmadığı için 138 

ülkeyi kapsamaktadır. Yeşil Burun Adaları ve Tayvan; ihracat değeri verilerine Uluslararası 

Ticaret Merkezi tarafından, istatistiki güncel veri sağlayan Trade Map’ten ulaşılamadığı için 

çalışmaya dâhil edilmemişlerdir.  

Çalışmada yapılan istatistiksel analizlerde Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 23. 

versiyonu kullanılmıştır. 

 

 

Temel Gereksinimler 
(45 gösterge) 

Verim Arttırıcılar 
(53 gösterge) 

Yenilik ve Gelişmişlik Faktörleri 
(16 gösterge) 

1.  Kurumlar (21 gösterge) 
2.  Altyapı (9 gösterge) 
3.  Makroekonomik Çevre (5 

gösterge) 
4.  Sağlık ve İlköğretim (10 gösterge) 

5.  Yükseköğrenim ve İşbaşı Eğitim 
(8 gösterge) 

6.  Mal Piyasası Verimliliği (16 
gösterge) 

7.  İş Gücü Piyasası Verimliliği (10 
gösterge) 

8.  Finansal Piyasa Gelişimi (8 
gösterge) 

9.  Teknolojik Hazırlık (7 gösterge) 
10.  Pazar Büyüklüğü (4 gösterge) 

11.  İş Dünyasının Yetkinliği (9 
gösterge) 

12.  İnovasyon (7 gösterge) 
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Bulgular  

136 ülkenin talep koşullarını belirleyen değişkenler olan müşteri odaklılık düzeyi ile 

müşterilerin bilgi ve farkındalık düzeyi değişkenlerinin endeks değerleri kullanılarak, ülkeleri 

benzerliklerine göre gruplandırmak için hiyerarşik kümeleme yöntemlerinden Ward Bağlantı 

Yöntemi kullanılmıştır (Hair vd., 2014, s.442). Analiz sonucuna göre, ülkeler 8 küme altında 

gruplanmışlardır. Kümelerin oluşturulmasında kullanılan değişkenlerin bu kümelere ait 

ortalama değerleri Tablo 2’de, kümede bulunan ülke sayıları ile birlikte verilmiştir. 

Tablo 2. Ülke kümelerinin talep koşulu değerleri ve kümelerdeki ülke sayıları 
  1. 

küme 
2. 
küme 

3. 
küme 

4. 
küme 

5. 
küme 

6. 
küme 

7. 
küme 

8. 
küme 

Tüketici Odaklılık Düzeyi 4,09 3,85 3,98 4,75 5,04 4,53 5,73 5,52 
Tüketicilerin Bilgi ve Farkındalık 
Düzeyi 2,87 3,44 2,21 2,84 3,47 3,68 4,82 4,13 

Kümedeki Ülke Sayısı 24 13 12 13 23 23 12 16 

 
Tablo 2’de yer alan ortalama değerler incelendiğinde 7. ve 8. kümelerin müşteri odaklılık ile 

müşterilerin bilgi ve farkındalık düzeylerine ilişkin aldıkları değerlerin oldukça yüksek 

olduğu görülmektedir. Tablo 3’te ise, her bir kümede yer alan ülkeler listelenmiştir. 

Tablo 3. Kümeleme analizi sonucu oluşan gruplarda yer alan ülkeler 
1. küme 2. küme 3. küme 4. küme 5. küme 6. küme 7. küme 8. küme 
Bhutan 
Bolivya 
Kamerun 
Fildişi Sahili 
Dominik 
Cumhuriyeti 
Ekvador 
Gabon 
Gürcistan 
Gana 
Mali 
Moldova 
Moğolistan 
Karadağ 
Mozambik 
Nepal 
Nikaragua 
Nijerya 
Pakistan 
Paraguay 
Tanzanya 
Tunus 
Venezuela 
Zambiya 
Zimbabve 

Cezayir 
Arjantin 
Bangladeş 
Barbados 
Botsvana 
Etiyopya 
İran 
Jamaika 
Lesotho 
Liberya 
Namibya 
Trinidad ve 
Tobago 
Vietnam 

Benin 
Bosna-Hersek 
Burundi 
Çad 
Demokratik 
Kongo 
Cumhuriyeti 
Madagaskar 
Malavi 
Moritanya 
Sırbistan 
Sierra Leone 
Uganda 
Yemen 
 

Brunei  
Hırvatistan 
Çek 
Cumhuriyeti 
Mısır 
El Salvador 
Gambiya 
Honduras 
Kenya 
Letonya 
Makedonya 
Romanya 
Senegal 
Slovakya 

Arnavutluk 
Ermenistan 
Bahreyn 
Kolombiya 
Kosta Rika 
Yunanistan 
Guatemala 
Endonezya 
İtalya 
Ürdün 
Lübnan 
Litvanya 
Mauritius 
Meksika 
Peru 
Filipinler 
Polonya 
Portekiz 
Ruanda 
Slovenya 
İspanya 
Sri Lanka 
Türkiye 
 

Azerbaycan 
Brezilya 
Bulgaristan 
Kamboçya 
Şili 
Çin 
Kıbrıs 
Macaristan 
Hindistan 
İsrail 
Kazakistan 
Kuveyt 
Kırgızistan 
Laos 
Malta 
Fas 
Umman 
Panama 
Rusya Fed. 
Suudi 
Arabistan 
Tacikistan 
Ukrayna 
Uruguay 

Hong Kong  
Japonya 
Kore 
Lüksemburg 
Norveç 
Katar 
Singapur 
İsveç 
İsviçre 
Birleşik 
Arap 
Emirlikleri 
İngiltere 
Amerika 
  

Avustralya 
Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
İzlanda 
İrlanda 
Malezya 
Hollanda 
Y. Zelanda 
Güney 
Afrika 
Tayland 
 

Kümeleme analizi sonucunda oluşan ülke gruplarının, müşteri odaklılık düzeyi ile 

müşterilerin bilgi ve farkındalık düzeyinden oluşan eksenlere sahip grafik üzerindeki 

gösterimleri Şekil 2’de sunulmuştur.  
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Şekil 2. Müşteri odaklılık ile müşterilerin bilgi ve farkındalık düzeyine göre ülke 

kümeleri 

Ülkelerin grafikteki konumları ve kümelenme özellikleri bir arada değerlendirildiğinde, ilk üç 

kümede yer alan ülkelerin büyük çoğunluğunu, IMF raporlarında Sahraaltı Afrika ile Latin 

Amerika ve Karayip ülkeleri olarak gruplandırılan ülkelerden oluştuğu görülmektedir. 7. ve 8. 

kümeleri ise büyük çoğunluğu gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler oluştururken, Orta Doğu’da 

ve Asya’da bulunan birkaç ülke de bu kümelere dâhil olmuştur. Grafikte birbirine daha yakın 

konumlandıkları gözlenen 4., 5. ve 6. gruplarda yer alan ülkeler ise gelişmekte olan Asya ve 

Avrupa ülkelerini, bağımsız devletler topluluğu ülkelerinin büyük kısmını ve bazı latin 

Amerika ülkelerini içermektedir.     

Yapılan kümeleme analizinde 8 grup altında toplanan ülkeler arasında, inovasyon değerleri 

açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla varyans analizi (ANOVA) 

yapılmıştır. Varyans analizinin temel varsayımı olan varyansların homojenliği testinin 

sonucunda Levene test istatistiğinin anlamlılık değerinin 0,05’ten büyük olduğu (p=0,162) 

görülmüş; varsayımın sağlandığını gösteren bu bulgu doğrultusunda analiz sonuçları 

incelenmiştir (Kalaycı, 2016, s. 138). 

Varyans analizi sonucunda kümelenen ülke grupları arasında, inovasyon değerlerinin 

ortalamaları açısından anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (Tablo 4). Ortalama değerler 

arasındaki farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla çoklu 

karşılaştırmaları yapılmıştır. Çoklu karşılaştırma tablosunda yer alan ortalama farklar 
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sütunundaki değerler incelendiğinde, 7. ve 8. grupta yer alan ülkelerin inovasyon değerleri 

ortalamaları ile diğer gruplarda yer alan ülkelerin inovasyon değerleri ortalamaları arasında 

0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu ve bu iki kümenin aynı alt gruba dâhil edildikleri 

görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda, Şekil 2’de görüldüğü üzere, müşteri odaklılık düzeyi 

ile müşterilerin bilgi ve farkındalık düzeyi açısından daha yüksek değerlere sahip olan 7. ve 8. 

grupta kümelenen ülkelerin diğer gruplardaki ülkelerden daha inovatif olduğu bulgusu elde 

edilmiştir.  

Tablo 4. Ülke kümeleri inovasyon değeri varyans analizi bulguları 

 Kareler toplamı Serbestlik derecesi Ortalama kare F p. 
Gruplar arasında 73,070 7 10,439 58,100 ,000 
Gruplar içinde 22,997 128 ,180   
Toplam 96,068 135    

İnovasyon değeri ile ihracat performansı arasındaki etkileşimi görmek amacıyla, 2016 yılı için 

toplam ihracat değeri en fazla olan ülkeler incelenmiştir. En fazla ihracat değerine sahip ilk 10 

ülke sırasıyla Çin, ABD, Almanya, Japonya, Hollanda, Hong Kong, Kore, Fransa, İtalya ve 

İngiltere’dir. Bu ülkelerden 8’inin, kümeleme analizi sonucunda 7. ve 8. grupta yer aldığı 

görülmüştür. Birinci sırada yer alan Çin 6. kümede; dokuzuncu sırada yer alan İtalya ise 5. 

kümede yer almıştır. İhracat değeri bazında ilk 10’da yer alan ülkelerin ve Türkiye’nin, 

çalışmada kullanılan değişkenlere ait değerlerinin bütüncül olarak görülmesine imkân verecek 

radar grafiği Şekil 3’te sunulmuştur.  

Şekil 3. Ülkelerin değişkenler bazında radar grafiği  
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İnovasyonun göstergelerinden biri olarak kabul edilen AR-GE faaliyetlerinin göstergesi olan 

fikri mülkiyet hakları (Furman vd., 2002) açısından ilk 10 ülke karşılaştırıldığında ise Küresel 

Rekabet Edebilirlik Endeksi’nde Çin’in endeks değeri 4,4, İtalya’nın endeks değeri ise 4,1 

olarak hesaplanmıştır. 7. ve 8. kümede yer alan diğer ülkelerin endeks değerleri ise ülkelerin 

ihracat performansı sıralamalarına göre ABD (5,69), Almanya (5,80), Japonya (6,09), 

Hollanda (6,19), Hong Kong (6,2), Kore (4,7), Fransa (6,4),  İngiltere (6,2) şeklindedir. Bu 

değerler açısından ele alındığında Çin ve İtalya’nın, ilk 10’da yer alan diğer ülkelerden farklı 

gruplarda kümelenmesinde, bu ülkelerin fikri mülkiyet haklarını koruma konusundaki 

eksikliklerinin etkili olduğunu söylemek mümkündür.  

İnovasyon yeteneğinde önemli bir değişken olan eğitim faktörü açısından söz konusu 

ülkelerin Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi’nde yer alan “Yükseköğrenim ve İşbaşı 

Eğitim” endeks sıralamalarına bakıldığında,  7. ve 8. kümede gruplanan ülkelerin en iyi ilk 25 

ülke içinde yer aldığı gözlemlenirken, İtalya’nın 43., Çin’in 54. ve Türkiye’nin ise 50. sırada 

yer aldığı; bu değerlerden yola çıkarak inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi için eğitim 

kalitesinin de arttırılmasının gerektiği görülmektedir.  

Ülkelerin inovasyon kapasitesinin talep boyutunu oluşturan müşteri odaklılık düzeyi ile 

müşterilerin bilgi ve farkındalık düzeyi açısından ve inovasyon değerleri açısından bulunduğu 

kümedeki ülkelerden daha düşük değerlere sahip olan Çin’in ihracat değerinin yüksek olma 

nedeni araştırıldığında; ağırlıklı olarak, herhangi bir inovatif özelliği bulunmayan taklit 

ürünler ürettiği ve fason üretim yaptığı görülmektedir.  İnovasyonun önemini anlayan ve 

inovatif faaliyetler gösteren Çin, Ulusal İnovasyon Programı’nı kurarak, AR-GE, patent ve 

yüksek teknoloji ürün ve hizmet ihracatına yatırım yaparak son 20 yılda artan bir hızlı 

büyümesine rağmen hala rakiplerine kıyasla yeterince katma değer sağlayan ürün 

üretememektedir. Örneğin, dünyanın en büyük akıllı telefon ve kişisel bilgisayar üreticisi 

olmasına rağmen, bu ürünlerde ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı devreler ve altyapı 

yazılımları için diğer ülkelere bağımlıdır, yani bazı temel teknolojilerde henüz gelişmiş 

ülkeleri yakalayamamıştır. Çin'de faaliyet gösteren, inovasyon yeteneğine sahip ve dünya 

çapında rekabet edebilen sınırlı sayıda şirketi bulunmaktadır. Ülkenin; araştırma ve eğitim 

reformları, pazar odaklı teknoloji yeniliği, fikri mülkiyet hakları koruması, teknoloji 

ticarileştirilmesi gibi alanlarda kat etmesi gereken uzun bir yol bulunmaktadır. 

Gelişmiş ülkeler arasında yer alan ancak inovatif yetenekleri açısından 5. kümede bulunan 

İtalya’nın, ihracat değeri yüksek olmasına rağmen diğer gelişmiş ekonomilerden farklı bir 

grupta yer almasının çeşitli nedenlerini sıralamak mümkündür. Bunlardan biri ülke 

ekonomisini ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturması ve bu nedenle Euro 
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bölgesindeki diğer ülkelerin standartlarında üretim ve inovasyon yapamamasıdır. Ayrıca ihraç 

edilen ürünlerin genel olarak ileri teknoloji ürünü olmaması da ülkenin inovasyon yeteneği 

açısından farklı bir kümede sınıflanmasına neden olmuştur. İtalya’nın ihraç ettiği ürünler 

içerisinde ileri teknoloji ürünlerinin payı %7,2 iken, bu değer diğer gelişmiş ülke 

ekonomilerinde ortalama %20 civarındadır. Üretilen ürünlerin türlerine bakıldığında genel 

olarak marka değeri yüksek ancak inovatif değeri düşük olan giyim, güneş gözlüğü ve gıda 

ürünlerinin (makarna, şarap gibi) yer aldığı görülmektedir. Örneğin, “Made in Italy” etiketli 

İtalyan gıda maddeleri, ülkede ihracatının 1/5’ini oluşturmaktadır. Ülkedeki inovasyon 

kapasitesinin gelişmesinde, politik istikrarın zayıf olması dolayısıyla ortaya çıkan krizler de 

kısıtlayıcı etkiye neden olmaktadır. Politik sıkıntılara bağlı olarak şekillenen kamu 

politikaları, firmaların inovasyon kararlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle AR-GE 

konusunda yapılacak teşvikler inovasyon için oldukça önemlidir ve pek çok OECD ülkesi bu 

aracı kullanmaktadır. 

Türkiye’ye bakıldığında ise, ülkenin gerçek potansiyelinin altında performans gösterdiği 

düşünülmektedir. İnovasyon ve AR-GE çalışmalarına ayrılan bütçenin ve önemin 

yetersizliğinin, Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu’nda genel puanlama açısından 55. sırada 

olan ülkenin, inovasyon açısından bakıldığında 71. sıraya gerilemesine neden olduğu 

sonucuna varılmıştır. Son 15 yılda Türkiye ihracat performansı açısından önemli bir mesafe 

kat etmesine rağmen, toplam ihracat değerinin düşük olmasında, ihraç edilen ürünler arasında 

yüksek teknoloji ürünleri oranının yalnızca %2 olmasının payı bulunmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler  

Yaşam standartları yüksek ve gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler incelendiğinde, bu ülkelerin 

uluslararası pazardaki yerlerini, sunulan ürünlerin fiyatları bazında rekabet etmek yerine, 

standartların dışında yöntemler kullanıp yenilikçi ürünler üreterek, bir başka ifadeyle 

ürünlerine değer ekleyerek sağladıkları görülmektedir. Yenilikçi ürün fikrinin doğması ve 

hayata geçirilmesi, ancak müşteriler ile sürekli etkileşim içinde olmak ve onların ihtiyaçlarına 

çözüm bulmak için ihtiyaçlarını anlamak ile mümkündür. Bilgi ve farkındalık düzeyi yüksek, 

yani gereksinimleri konusunda sofistike tercihleri olan talepkar müşteriler,  rekabetçi firmaları 

inovasyon yeteneklerini geliştirmeye teşvik ederken, firmalara inovatif faaliyetlerin mutlak 

amacının da müşteriler için değer yaratmak olduğunu hatırlatmaktadırlar.  

Küresel ekonomik gelişmeler, firmaları uluslararası pazarlara açılmaya yöneltirken, 

müşterilerden edinilen bu değerli bilgileri inovasyon yetenekleri ile geliştirerek pazara 

yenilikçi ürün olarak sunabilen firmalar, inovasyon yetenekleri sayesinde rakipleri karşısında 
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üstünlük elde etmektedirler. Ülkelerin ihracat performanslarının günümüzde ve gelecekte 

inovasyona dayalı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İnovasyonu temel alan ve ihracata 

yönelik üretim yapan ülkeler uluslararası rekabet ortamında başarı göstermektedirler.  

Pazarlama alanında, ürünlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesine yönelik oluşturulan 

stratejilerde fiyat odaklı rekabetin küresel anlamda etkin ve sürdürülebilir olmaması 

firmaların ve ülkelerin uluslararası ticaret stratejilerinde ürünlere değer ekleyerek rekabet 

etme yaklaşımı geliştirmelerine neden olmuştur. İnovasyonun ülkeler için önemli bir büyüme 

ve rekabet avantajı sağladığı bilgisi, çalışma sonucunda inovasyon değeri yüksek olan 

ülkelerin ihracat performanslarının da yüksek oluşu bulgusuyla desteklenmiştir. İnovasyon 

sürecinde farklı boyutlar etkili olmakla birlikte, pazarlamaya ilişkin değişkenlerin bu süreçte 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

İnovasyon açısından düşük endeks değerine sahip olan ülkelerin katma değeri yüksek ürünleri 

ihraç edilebilir hale getirmeleri için üniversitelerini araştırmaya daha fazla yönlendirmeleri ve 

benzer şekilde firmalarını da AR-GE faaliyetlerine önem vermeye teşvik etmesi 

gerekmektedir. Bunun için de bilim insanı ve mühendislerinin varlığını, bilimsel araştırma 

kurumlarının kalitesini, AR-GE harcamalarını ve üniversite-sanayi işbirliğini artırmaya 

çalışmalıdır. İnovasyon yeteneği yüksek olan ülkelerin ihracat değerleri ile ileri teknoloji ürün 

ihracat değerleri ve dünya sıralamalarındaki benzerlik göz önüne alındığında, bu rekabetçi 

ortamda daha fazla pay almak isteyen ülkelerin ileri teknoloji ürünlerinde bir katma değer 

yaratarak kendilerini kanıtlamalarının gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

İkincil verilerden faydalanarak yapılan bu keşfedici araştırma bir ön çalışma niteliğindedir. 

Pazarlama stratejilerinin kurgulanmasında fiyat odaklı rekabet yaklaşımı yerine katma değer 

sunan yeniliklerin vurgulanmasının fiyatlandırma amaçlarının gerçekleştirilmesinde daha 

etkin olacağı varsayımı, inovasyon yeteneği yüksek olan ülkelerin değer ekleme yoluna 

giderek ihracat performanslarında rekabet avantajı elde ettiklerini gösteren çalışma 

bulgularıyla da desteklenmiştir. Mevcut çalışmada irdelenen ilişkilerin merak uyandırıcı 

olduğu ve yeni araştırma sorularına kapı açacağı düşünülmektedir. Konunun, daha geniş ve 

farklı zaman aralıkları için, ülkelerin talep koşullarına, inovasyon yeteneğine ve ihracat 

performansına etki eden başka değişkenler de dâhil edilerek farklı istatistiksel yöntemler 

yardımı ile ele alınması faydalı olacaktır. Genel olarak iktisadi boyutuyla incelenen inovasyon 

kavramının, pazarlamaya ilişkin daha farklı değişkenler eklenerek araştırılması ve 

açıklanmasının, pazarlama alanında çalışan akademisyenler ve iş dünyası için yol gösterici 

olacağı düşünülmektedir.     
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Introduction and Aim of the Research  

Pursuing international opportunities is a prevalent growth path for many firms. However, it 

takes years for some firms even to make an export and still fail, whereas some firms seek 

internationalization from the start. So, this research aims to find out answers for "Why are 

some firms going abroad faster than others?”, and “What are the factors that affect the speed 

of early internationalization efforts?" 

 While answering those questions, we develop a novel conceptual model for the definition of 

speed. In Physics, speed is equal to distance divided by time. However, internationalization 

literature equates speed with time. CAGE framework provides a perfect definition of distance 

which is measured and presented by Pankaj Ghemawat (2004). So, in this research, we 

operationalize speed specifically for new ventures, investigate the antecedents of speed and 

understand its relationship with the firm level characteristics mainly according to its 

technology intensity classification. 

In addition, there are few studies explaining the internationalization phenomenon in emerging 

markets (Musteen et. al., 2010; Nowinski & Bakinowska, 2012). This research also aims to 

contribute to the literature by examining international new ventures in Turkey. 

Literature Review  

In the last two decades; many studies have shown internationalization process of new 

ventures; yet, still there are some conflicts in the definition of early internationalization speed 

due to multidisciplinary structure of literature (Cressy, 2006; Jones et. al., 2011; Coueurderoy 
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& Murray 2014; Nowinski & Bakinowski 2012). Many researchers take time as the only 

dimension for measuring the speed by taking the period from inception of the firm to the very 

first international activity into consideration (Hilmersson, 2014; Ramos et. al., 2011, Acedo & 

Jones, 2007; Zucchella et. al. 2007; Pla-Barber & Escriba, 2006). However, we argue, time 

alone cannot be the only variable in measuring the internationalization speed. In addition, 

international entrepreneurship literature states speed as one of the three core dimensions of 

internationalization, extent and speed being the others (Zahra & George, 2002; Oviatt & 

McDougall, 2005; Jones & Coviello, 2005; Mathews & Zander, 2007; Cesinger & Kraus, 

2012). We measure internationalization speed by utilizing CAGE distance scores and analyze 

the speed concept with a new conceptual approach, which enables to compare different 

industries by bringing metric units with gravity model (Ghemawat, 2001). Thus, as the main 

contribution of this study, we argue new measurement allows a more accurate perspective for 

the speed variable. It will also help to understand the internationalization process of new 

ventures by analyzing the underlying factors in more depth. 

Second; new manufacturing high technology firms have become one of the most prevalent 

subjects in International Entrepreneurship (IE) literature (Styles & Seymour, 2006). This 

limits comparison studies between high and low technology intense sectors (Zahra & George, 

2002, Peiris et. al. 2012). So, we compare firms based on their technology intensity. 

Third; many studies in IE literature are based on developed countries, overlooking emerging 

countries. Especially these studies focus on U.S. and some developed countries such as 

Australia, Denmark, UK, etc. (Reuber & Fischer, 1997; Oviatt & McDougall 2004; Johnson, 

2004; Dimitratos & Jones, 2005; Ramos et. al., 2011; Texeira & Coimbra, 2014). So, we 

present an emerging country perspective with data collected in Turkey. 

Methodology 

It is a quantitative study, which examines the relationship between the factors affecting the 

internationalization speed for new ventures in Turkey. 

Previous research claims internationalization speed is the time elapsed between establishment 

and the first international trade activity in another country (Khavul et. al., 2010; Jörgensen, 

2014) but this one-dimensional speed measurement misses the target country characteristics 

and thus distance (Zahra et al., 2005). When examining the process of internationalization, it 

is necessary to evaluate three different dimensions together which are extent, scale and speed 

(Zahra et. al, 2005). Therefore, we develop a new conceptual model by adding those missing 
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dimensions replacing the generally used time-dependent speed concept. Our conceptual view 

for formula of speed measurement is as follows; 

Avg. Internationalization speed =             
(
#$%$&'(
)*+), -.$&)

0
*12

(3∗(356))/8
 

n     ~ # of countries has been entered (scope) 

Ti ~ Date of firms’ first international activity  

T0 ~ Date of firm’s establishment 

Jh ~ Home country 

Jf ~ Host Country 

Sl ~ Firm’s Industry 

dJhJfSl ~ 'Ghewemat CAGE Distance Score' Industry specific distance from home country to 

host country 

P ~ Type of entry 

PJf ~ Perceived effect of preferred type of entry in host market 

In order to measure speed, we use the data CAGE metric distance score from home country to 

host country (Ghemewat, 2017). Then we calculate the speed ourselves by placing the 

variables from survey results in the mentioned formula. We perform the survey in KOSGEB 

(Small and Medium Business Development and Support Administration), Technoparks and 

ITO (Istanbul Chamber of Commerce) by using online survey link. 

In the second part of the research, we investigate the antecedents of internationalization speed. 

Our conceptual model is shown in the following figure: 

 
Thus, our hypotheses are; 

H1: Technology intensive ventures internationalize earlier than lower ones. 



 123 

H2: Network has an accelerating effect on the speed of early internationalization. 

H2a: Technology intensive ventures use network connections more effectively than lower 

ones. 

H3: International experience has an accelerating effect on the pace of early 

internationalization.  

H3a: The level of competence in international experience of managers and employees of 

technology intensive International New Ventures (INV) are higher than lower ones. 

H4: International vision has an accelerating effect on the pace of early internationalization. 

H4a: Managers/Entrepreneurs of technology intensive INVs have a stronger international 

vision than lower ones. 

H5: Nascent entrepreneurs’ proactiveness (EO) will have a positive influence on the speed of 

early internationalization. 

H5a: Nascent entrepreneurs of technology intensive INVs adopt proactive strategies more 

than lower ones. 

H6: Nascent entrepreneurs’ risk-taking behavior (EO) will have a positive influence on the 

speed of early internationalization. 

H6a: Nascent entrepreneurs of technology intensive INVs adopt risk-taking strategies more 

than lower ones. 

H7: Nascent entrepreneurs’ innovative behavior (EO) will have a positive influence on the 

speed of early internationalization. 

H7a: Nascent entrepreneurs of technology intensive INVs adopt innovative strategies more 

than lower ones.  

H8: The focus strategy of venture has an accelerating effect on pace of early 

internationalization. 

H8a: Technology intensive INVs adopt on focus strategy more than lower ones. 

H9: The marketing differentiation strategy of venture has an accelerating effect on pace of 

early internationalization. 

H9a: Technology intensive INVs adopt on marketing differentiation strategy more than lower 

ones. 

H10: The technology differentiation strategy of venture has an accelerating effect on pace of 

early internationalization. 

H10a: Technology intensive INVs adopt on technology differentiation strategy more than 

lower ones. 
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We use a 5-point Likert scale in our survey with items from literature (Pla-Barber & Escriba-

Esteve, 2006; Zhou et al., 2007; Felicio et al., 2013). For use of the items, we translated them 

into Turkish. Based on the most recent definition in the literature, the sampling criteria we are 

looking for are as follows: 

- According to NACE codes, samples must belong to manufacturing sector part C group 10-

33 or Commerce sector part G group 46-47; 

- Number of employees less than 250; 

- Established between 2011-2016; 

- Having foreign trade activity (except import) within 3 years since its founding 

- Must be Turkish based firm. 

We use above criteria as qualification questions in the survey to eliminate the remaining firms 

filling the survey.  

Pearson correlation, explanatory factor analysis, cluster analysis and logistic regression 

analysis are performed for questionnaire responses. 

Analysis and Result 

We are currently in data collection stage. We completed pilot interviews with some 

companies. At the time of presentation in congress, we plan to present our findings. 

Conclusion, Limitations and Implications 

In this study, we would like to show speed is a function of more complex set of variables by 

taking into account the cultural, administrative, geographical and administrative distance of 

the target country. This might help to companies in selecting which countries to enter in 

which speed. One major limitation of the study is internationalization is measured as the first 

international activity of the company in the equation. So, firms with different entry modes 

might have a different definition of internationalization. On the other hand, a major 

implication of the study is firms can have a better understanding of the affects of firm level 

and individual level internal factors on internationalization speed. 
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Perakende Mağaza Formatları ile Hedef Müşterileri Arasındaki İlişki: 

Ankara’da Faaliyet Gösteren Gıda Odaklı Mağazalar Üzerine Bir 

Araştırma 

The Relationship between Retail Store Formats and Its Target Customers:  

A Research on Food Oriented Stores in Ankara  
Şuayıp Özdemir1    İzzet Gülşen2 

Özet: 

Günümüz perakendecilik sektöründe rekabet her zamankinden daha da yoğun bir hal almış ve 

yeni alanlara kaymaktadır. Perakendeci kuruluşlar rekabetçi olmak ve daha fazla pazar payı 

kazanmak için sınırlı ürün dizisi sunan indirimli mağazalar (discount mağaza), klasik 

süpermarketler, hipermarket, depo (toptancı) kulüpleri gibi farklı formatta (türde) mağaza 

açmaya odaklanmışlardır. Hedef müşterinin satınalma davranışlarını yaş, cinsiyet ve müşteri 

türleri gibi demografik profillere dayalı anlamak, perakendecilere her bir mağaza formatı 

için daha uygun bir perakende pazarlama karması oluşturmalarını sağlayacaktır. Bu 

araştırmanın amacı, gıda odaklı perakendecilere stratejik karar verme süreçlerinde mağaza 

formatı ve perakende pazarlama karması ile ilişkili ve etki ettiği varsayılan üç önemli 

değişken hakkında bilgi sunmaktır. Bu üç değişken (1) alışveriş sepetinin ortalama miktarı, 

(2) yaş ve (3) müşteri grubudur. 

Anahtar Kelimeler: Perakendecilik, Gıda Odaklı Perakendecilik, Mağaza Formatları, Hedef 

Müşteri, Mağaza Seçimi 

Abstract: 

Nowadays competition is intensified more than ever and shifting to new arenas in retailing. In 

order to be competitive and gain more market share most of the retail institutions are focused 

to open different kinds of store formats such as limited-line (discount) store, conventional 

supermarket, hypermarket and warehouse (club) store. An understanding of target customer 

shopping behaviour based on demographic profiles such as age, gender and types of 

customers will enable retailers to build a proper retail marketing mix for each types of retail 

formats. The purpose of this research is to provide information for food-oriented retailers on 

three key variables that are assumed to have an interrelationship and effect on the store 
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formats and retail marketing mix in strategic decision making. These three variables are (1) 

average size of the shopping basket, (2) age and (3) customer groups. 

Keyswords: Retailing, Food Oriented Retailing, Store Formats, Target Customer, Store 

Choice 

Giriş ve Çalışmanın Amacı  

Günümüzde şiddeti artarak devam eden rekabet ve pazarın her zamankinden daha da yoğun 

bir hal almış olmasından dolayı perakendeci kuruluşlar rekabet avantajı bağlamında sürekli 

farklı yöntemler ve yeni perakende mağaza formatları ile pazarlama stratejilerini geliştirmek 

ve pazar üstünlüğünü korumak istemektedirler. Örneğin Migros M, 3M ve 5M gibi, Metro 

grubu Metro, Real, BİM A.Ş BİM ve FİLE gibi farklı mağaza formatlarıyla hizmet 

sunabilmektedir. 

 Perreault vd., (2017, s.310)’nin ifadesine göre, perakendeciler bir stratejiyi geliştirirken, 

pazarlama karması sorunlarının hepsine ilişkin politikaları belirleyen bilinçli kararlar 

vermelidir. Bilinçli olarak verilmesi gereken kararlardan birisi de müşterilerin tercihini 

kazanabilecek doğru perakende mağaza formatlarının belirlenmesidir.   

Bu çalışmanın amacı, son zamanlarda gıda odaklı mağazalarda artarak devam eden yeni 

mağaza formatlarının (mağaza çeşitlerinin) örneğin, sınırlı ürün dizisi sunan indirimli 

mağazalar (discount mağaza), klasik süpermarketler, hipermarket, depo (toptancı) kulüpleri 

gibi farklı formatta (türde) mağazaların perakende pazarlama karması; sundukları farklı fiyat 

politikası, ürün çeşitlendirme, hizmet kalitesi, mağaza tasarımı, lokasyon vb. pazardaki hedef 

müşterisiyle ne derecede bir ilişki sağlayabiliyor sorusuna cevap aramaktır. Öte yandan bu 

araştırmanın amacı, gıda odaklı perakendecilere stratejik karar verme süreçlerinde mağaza 

formatı ve perakende pazarlama karması ile ilişkili ve etki ettiği varsayılan üç önemli 

değişken hakkında bilgi sunmaktır. Bu üç değişken (1) alışveriş sepetinin ortalama miktarı, 

(2) yaş ve (3) müşteri grubudur. 

Literatürde Mağaza Formatı ve Gıda Odaklı Perakendecilik 

Perakende mağaza formatı, hedef pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için perakendeci 

kuruluşların faaliyetlerinin doğasını; perakende karmasını yani sunulan mal ve hizmet türleri, 

fiyatlandırma politikası, reklam ve tanıtım programları, mağaza tasarımı ve görsel satışı, 

kendine özgü lokasyonlar ve müşteri hizmetleri olarak ifade edilmektedir (Levy ve Weitz, 

2012, s.112). 

Perakende mağazalarda alışveriş yapan müşterilerin davranışları dünya genelinde 

araştırmalara hep konu olmuştur. Müşterilerin satınalma davranışları, alışveriş yaptıkları 
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mağazaya ve alışveriş eylemiyle olan ilgileri düzeyinde değişmektedir. Uzun yıllardır 

pazarlama araştırmacıları, çeşitli satınalma durumlarında tüketicilerin mağaza seçimleriyle 

ilgili konuları değerlendirmişlerdir (Jayasankara, vd., 2011, s.69). 

Tüketici davranışlarının önceden incelenmesi, geliştirilecek pazarlama karmasının 

tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına tam olarak uymasına fırsat veren bilgiler toplamak 

anlamına gelir. Toplanan bilgilerle strateji geliştirmek kolaylaşır ve arzulanan sonuçların elde 

edilmesi olasılığı artar. (Odabaşı ve Barış, 2014, s.17). Bir başka açıdan işletme, yerel pazarı, 

müşterilerini, ürünlerini, onların satın alma alışkanlıklarını ve tercihlerini ne kadar iyi bilirse, 

pazarlama girişimlerini, ürünlerini ve hizmetlerini almaya en yakın olan müşteri grup ve 

gruplarına o kadar iyi odaklanır (Scarborough, 2014, s.273). Ayrıca, birçok pazarlama 

uzmanı, küçük işletmelerin yaptığı en büyük pazarlama hatasının hizmet ettikleri hedef pazarı 

tam olarak tanımlayamamaları olduğunu vurgulamaktadır.  

Professor Malcolm P. McNair’in, “pekakendecilik çemberi” teorisinde, perakende gelişim 

modelleri ile ilgili önemli bir hipotez ortaya atılmıştır. Bu hipoteze göre yeni perakendeci 

mağaza formatları pazara düşük statülü, düşük marjlı, düşük fiyatlı işletmeler olarak girerler. 

Bunlar daha sonra yavaş yavaş hem artan yatırımlar hem de daha yüksek işletme maliyetleri 

ile daha karmaşık kuruluş ve tesisler haline gelirler. Sonunda, yüksek maliyetli, yüksek fiyatlı 

perakende satıcıları olarak aynı düzen içerisinde geçen yeni perakende formatlarına karşı 

savunmasız bir şekilde olgunlaştıkları ifade edilmektedir (Hollander, 1960, s.37). 

Farklı perakende formatlarını anlamak yönetimsel açıdan çok önemlidir, çünkü perakendeci 

işletmeler için rekabet aracı olarak kullanılma etkisine sahiptir (Zentes vd., 2007, s.9). Her 

perakendecinin bir hedef müşteri kitlesi vardır. Aynı bünyede, değişik formatta mağazacılık 

yapılsa da, her formatın (türün) hedef kitlesi de farklıdır (Tunçalp, 2011, s.173). 

Perakendeciler bir strateji geliştirdiklerinde hem müşterilerini hem de rakiplerini dikkate 

almalıdırlar. Başarılı perakendeciler, hedef pazardaki tüketicilerin ihtiyaçlarını rakiplerinden 

daha iyi bir biçimde tatmin ederler. Bir perakende formatın seçimi hedef pazardaki 

tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacak perakende karmasını belirler (Aydın, 2010, 

s.95). Perakende karmasının dört unsuru perakendecilerin sınıflandırılması için özellikle 

faydalıdır: sunulan ürün veya hizmetin türü, sunulan ürünlerin çeşitliliği, cinsi, müşteri 

hizmetleri seviyesi ve ürünlerin fiyatıdır. Farklı türdeki perakendeciler benzersiz avantajlar 

sunmaktadır. Bir tüketicinin seçeceği perakende mağaza formatı, tüketicinin aradığı faydalara 

bağlıdır (Levy ve Weitz, 2012, s.30). Mağazalar, mevcut pazar içinde bir hedef kitle seçerek 

onlara hitap ederler.  Kuşkusuz mağazalar, tüm tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayamaz. 

Bu anlamda mağazalar, kendilerini bazı özellikler bakımından farklılaştırdıklarında 
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amaçlarını daha kolay gerçekleştirebilirler. Dolayısıyla müşterilerin önüne çok değişik 

boyutlarda, farklı önceliklere sahip mağaza türleri çıkmaktadır (Özdemir, 2008, s.12). 

Perakende mağazalar, pek çok farklı türde ve boyutlarda oluşurlar. Sundukları hizmetin 

seviyesi, ürün karmasının genişliği ve derinliği, uygulanan göreceli fiyatlama ve nasıl 

organize olduklarına bağlı olarak sınıflandırılabilirler (Kotler ve Armstrong, 2016, s.411).  

Perakendeci kuruluşlar ve işleyişleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Bunun nedeni, 

ülkelerin ekonomik büyümelerindeki farklılıkların yanı sıra kültürel, sosyal, yasal, politik, 

fiziki ve teknolojik ortamlardır (Kacker, 1988, s.41).   

Gıda odaklı perekendecilik, tüketicilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda her türlü gıda ve 

içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş mağazalardır. Bu tür mağazaların ürün 

karmasının en az üçte ikisine yakını gıda ve içeceklerden diğeri gıda dışı ürünlerden 

oluşmaktadır. Ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekle beraber günümüzde çok bilinen türü 

klasik süpermarketlerdir. Fakat sonradan oluşan, sınırlı sayıda ürün dizisi sunan indirimli 

mağazalar, kolaylık mağazalar ve depo (toptan) mağazalar formatında gıda odaklı mağaların 

sayısı da oldukça fazladır. 

Tablo 1. Gıda Odaklı Perakende Mağaza Formatlarının Özellikleri 

 Klasik 
Süpermarketler 

Sınırlı Sayıda Ürün 
Dizisi Mağazalar 

(Discount) 

Birleşik Mağaza 
(Süpermağaza / 
Hipermarket) 

Depo (Toptancı) 
Kulüpleri 

Kolaylık 
Mağaza 

 
Gıda Yüzdesi 

 

 
% 70 - 80 

 
% 80 - 90 

 
% 30 - 40 

 
% 60 

 
% 90 

Büyüklük 
(ortalama m2) 

3.250 – 3.750 650 – 1.000 15.000 – 18.500 9.500 – 14.000 300 - 500 

Stok Tutma 
Birimi (SKU) 

30.000 – 40.000 1.000 – 1.500 100.000 – 150.000 20.000 2.000 – 3.000 

Çeşitlilik Vasat Dar Geniş Geniş Dar 
Ürün 

Çeşitlendirme 
(Asorti) 

Vasat Sığ Derin Sığ Sığ 

Ambiyans Zevkli En düşük Vasat En düşük Vasat 
Hizmet Elverişli Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı 

Fiyatlama Orta En düşük Düşük Düşük Yüksek 
Kasa (POS) 

Sayısı  
6 - 10 3 - 5 10+ 5+ 1 - 3 

Yıllık Toplam 
Satış (Milyar $) 

125 20 100 - 200 35 130 

Brüt Kâr Marjı 
Yüzdesi 

% 20 - 30 % 10 - 12 % 15 - 18 % 12- 15 % 25 - 30 

Kaynak:  Levy ve Weitz, 2012, s.35; Berman ve Evans, 2007, s.142’den uyarlanmıştır. 

Sınırlı Ürün Dizisi Sunan İndirimli Mağazalar (Discount Mağaza) 

Bu tür mağazalarda en önemli öğe indirimdir. İndirimli mağazalar, genellikle alışılagelmiş 

fiyatların aşağısında ucuz ve markalı dayanıklı ve daynıksız ürünler satan, sınırlı servis veren 

perakendeci işletmelerdir. Bu mağazalarda çok az sayıda eleman istihdam edilir. Sınırlı ve 
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seri ürün dizisiyle çalışmalarından ötürü, satın almada pazarlık güçleri yüksektir (Tek ve Orel, 

2008, s.66). İndirimli mağazalar karakteristikleri bakımından yüksek indirim ve düşük indirim 

iki türlü tanımlanabilir. Yüksek indirimli mağazalar; market markaları, çok düşük fiyat, çok 

az çeşit, sadece paketli tüketim ürünleri sunarken, düşük indirim mağazaları; ulusal markalar, 

düşük fiyat, daha az çeşit, paketli ve açık ürünler sunarlar. (Bocutoğlu ve Atasoy, 2001 s.34).  

Sınırlı ürün dizisi sunan indirimli mağazaların ilk kuruluş menşei Avrupa’dır ve 1970’li 

yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’ne ihraç edilmiştir. Sadece 2000 civarında stok tutma 

birimi (SKU), düşük fiyatlı özel markalı ürünleriyle (private label) %20-30 oranlarında 

süpermarketlerden daha düşük fiyatlarla satarlar. Bu formatın en bilinen ve lideri Aldi 

mağazasıdır (Berman ve Evans, 2007,s.141). Aldi, Amerika Birleşik Devletleri’ne 1976’da, 

İngiltere’ye ise 1990 yılında girmiştir (Levy ve Weitz, 2012, s.36). Türkiye’de ise Aldi’ye çok 

benzerliği ile bilinen, en başarılı ve ilk kurulan indirimli mağaza markası 1995 yılında kurulan 

BİM’dir. Çoğunluğu özel marka ve ortalama 600 stok tutma birimi (SKU) ile sınırlı, ortalama 

200 – 500 metrekareli satış alanı, ortalama 2 – 4 adet POS kasa, 3 – 7 çalışanı, tanzim, teşhir 

ve mağaza iç tasarım seviyesi düşük iş modeliyle, Türkiye genelinde Mayıs ayı, 2017 yılı 

itibariyle toplamda 5.785 adet mağazaya ulaşmıştır. En büyük rakipleri ise A101 ve Şok 

ulusal indirimli mağazalarıdır.  

Klasik Süpermarketler 

Etimolojik yönden “üsün pazar” veya “dev pazar” anlamına gelen süpermarket, mağaza satış 

alanı, satış hacmi ve yönetim biçimleri bakımından, aynı tür ticareti yapan, alışılmış, 

geleneksel gıda maddesi perakendecilerinden çok daha büyük farklı bir tasarımda olan bir 

gıda perakendecisi (mağaza) türüdür (Tek ve Orel, 2008, s.54). 

 Süpermarketlerin temel düşüncesi, Amerika Birleşik Devletlerinde 1930 yıllarındaki 

gerçekleşen ekonomik kriz döneminde, geniş mağazalı, gıda üzerinde ihtisaslaşan, self-servis 

şeklinde ve geniş ürün yelpazeziyle gelişmiştir. İlk dönemlerde, müşteriler mağazaya 

girdikten sonra tezgâh arkasında satış ve sunum hizmeti alınırken, daha sonraları bazı 

yenilikçiler, maliyetleri düşürmek bağlamında self-servis, geniş ürün yelpazesi ve geniş 

mağazalı satış ve hizmet düşüncesini ortaya atmışlardır (Perraulth vd,.  2017, s.313)   

Süpermarketler için çeşitli tanımlar geliştirilmiştir. Uluslararası selfservis örgütüne göre 

süpermarket, en azından 400 m2  satış alanı olan, temel olarak çabuk bozulabilir besin 

maddeleri içermek üzere bakkaliye maddeleri çoğunlukta olup toplam satışların en fazla 1/3’ü 

kadar besin dışı maddeler bulunduran seçal (self-servis) mağazalardır (Oluç, 2006, s.378).  

Klasik süpermarketler genelde yüksek stok devir hızına (adetli satışlar) bağlıdırlar.  Bu tür 

mağazaların, kâr marjları düşüktür. Brüt kâr marjları genelde satışların %20 – 30 civarındadır. 
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Net kâr marjları ise %1 – 3 civarındadır. Diğer gıda odaklı mağazalara göre rekabetin çok 

yoğun olduğu mağaza türleridir (Berman ve Evans, 2007, s.139). Amerika’da, Kroger, 

Safeway, Albertsons, SuperValu,  Publix, H.E. Butt, Stop & Shop, Giant, Winn-Dixie, Whole 

Foods ve Wegmans; Avrupa’da, Tesco, Carrefour S.A, Edeka, Rewe, Ahold-Delhaize Group, 

Migros, Coop ve Jumbo; Türkiye’de ise Migros, Beğendik, Makro Market, Altunbilekler, 

Yunus Market, Pehlivanoğlu, Çağdaş, Özhan, Mopaş, Akyurt ve Groseri en çok bilinen ve 

organize süpermarket mağazaları olarak gösterilebilir 

Hipermarket 

Hipermarketler geniş metrekareli ve ortalama (9,000-28,000 m2) alan ve % 60-70 gıda ve 

%30- 40 oranında genel ürün dizisi (gıda dışı) birleşiminden oluşan mağazalardır. Dünyanın 

ikinci büyük perakendecisi Carrefour hipermarketler işletmektedir. Hipermarketler, ortalama 

40,000 – 60,000 (SKU-Stok keeping unit); gıda, hırdavat, spor malzemeleri, mobilya, beyaz 

eşya, bilgisayar ve elektronik benzeri stok tutma birimi (SKU)’ye sahiptirler. II. Dünya 

savaşından sonra Fransa’da kurulmuştur. (Levy ve Weitz, 2012, s. 38). Genellikle şehir 

dışında kurulan bu mağazalar, özellikle otomobili olan tüketicileri hedeflemektedir. 

Tüketiciler hipermarketlerden genellikle haftalık veya daha uzun süreli gereksinimlerini 

karşılamak üzere alışveriş yaparlar (Tek ve Orel, 2008, s.59). Türkiye’de mevcut durumda 

hipermarket türünde mağazası olan zincirleri; Özdilek, Adese, Real (Beğendik), 5M Migros, 

Tesco-Kipa (Migros) ve CarrefourSA olduğunu söyleyebiliriz. 

Depo (Toptancı) Kulüpleri  

Depo kulüpleri (Warehouse Club), düzensiz ve sınırlı yiyecek ve genel ürün çeşitlerini düşük 

fiyat ve çok az bir hizmetle nihai tüketicilere ve küçük işletmelere sunan perakendecilerdir. 

Pek çok depo kulübünün küçük işletmeler ve bireysel şekilde iki türlü üye yapısı mevcuttur 

(Levy ve Weitz, 2012, s. 39-40). Depo kulüpleri, 1970’li yılların sonlarına doğru açılmışlardır 

(Berman ve Evans, 2007, s.141).  

Amerika’da, küçük işletmelerin ve fiyat odaklı nihai tüketicilerin genelde toplu alışverişleri 

için tercih ettikleri ve ortalama 50-100 ABD doları karşılığında yıllık üyelik kartı alarak üye 

olunan en yaygın depo kulüp zincirleri, Costco, BJ’s Wholesale Club ve Sam’s Club (Wal-

Mart) mağazalarıdır. En ayırıcı özelliklerinden biri toptancı ile perakendeci arasında bir 

fiyatlama politikası uygulayan bir iş modelidir. Ülkemizde de ilk 1990’da açılan, Avrupa 

menşeili Metro “Cash and Carry – Peşin Öde Götür” 20.000 çeşit gıda ve 30.000 çeşit gıda 

dışı ürünü ile Türkiye genelinde hizmet veren toptancı mağaza zinciridir. Müşterileri genelde, 

esnaflar; kantin, büfe, restoran, kurumların personeli, küçük işletmeler ve bireysel nihai 

tüketicilerdir. Günümüzde ise, üyelik talep etmeden, Metro yapısına çok benzer ve kendisine 
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en çok rakip olan, Ankara merkezli, Nev Gross, Cep Gross, Rize Gross, ANKA Gross 

(Altunbilekler) “çok al az öde” yaklaşımıyla açılan depo mağaza türlerinin sayıları her geçen 

gün artmaktadır. 

Tasarım ve Yöntem  

Araştırma, gözleme dayalı elde edilen birincil verileri ve bu çalışmadan elde edilen verilerin 

analizini içermektedir. Altunışık vd., (2012, s.101)’ne göre, gözlemsel bir çalışmada olgunun 

hali hazırdaki durumu soru sorarak değil, gözlem yoluyla belirlenir. Araştırmacı, insanların 

davranışlarını sistematik bir şekilde gözler, bunları kaydeder, analiz eder ve yorumlar 

şeklinde ifade etmişlerdir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Şekil 1: Araştırmanın modeli 

Araştırmada analize tabi tutulacak hipotezler şöyle geliştirilmiştir: 

H1:  Perakende mağaza formatı ile müşteri grubu arasında bir ilişki vardır. 

H2:  Perakende mağaza formatı ile yaş grubu arasında bir ilişki vardır. 

H3:  Perakende mağaza formatı ile alışveriş sepetinin ortalama miktarı arasında bir ilişki 

vardır. 

Maliyet ve zaman kısıtlarından dolayı araştırmanın anakütlesini Ankara il merkezinde farklı 

sosyo-ekonomik bölgelerde konumlanmış ve araştırma konusu olarak belirlenen birbirinden 

farklı dört organize gıda perakendeciliği yapan; sınırlı ürün dizisi sunan indirimli (discount 

mağaza), süpermarket, hipermarket ve depo (toptancı) mağaza formatında alışveriş yapan 

müşteriler oluşturmaktadır.  

Ölçek için geliştirilen müşteri grubu, yaş grubu ve alışveriş sepetinin ortalama miktarı 

boyutunda üç değişkenin verilerine ulaşmak için belirlenen bölgelerde hafta içi ve hafta sonu 

Müşteri Grubu 
• Kadın 
• Erkek 
• Aile 
• Esnaf 

Yaş Grubu 
• Genç (35 ve altı) 
• Orta (35-55) 
• Yaşlı (55-üzeri) 

 

Alışveriş Sepetinin 
Ortalama Miktarı 
• Düşük 
• Orta  
• Yüksek 

 

Mağaza Formatları 
• İndirimli (discount) mağaza 
• Süpermarket 
• Hipermarket 
• Depo (Toptan) Mağaza  

H1 

H2 

H3 
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farklı gün ve saatlerde dört farklı gıda perakende mağaza formatının müşteri çıkış kapısında 

bizzat alışveriş yapan yani elinde poşet ya da alışveriş arabası ile çıkan 1000 adet civarında 

müşteri fotoğraf makinesi ile kaydedilmiştir. 

Daha sonra, araştırmanın güvenirliği ve genellenebilirliğini artırmak için kaydedilen 1000 

adet fotoğraf lokasyon ve perakende mağaza formatları şeklinde bilgisayar üzerinde farklı 

klasörlerde organize edilmiştir. Çalışmanın örneklemini oluşturmak için bu klasörler 

içerisinde dört farklı mağaza formatına ait eşit sayıda yani herbir mağaza formatı için 135 

adet ve toplamda 540 adet (n=540) fotoğraf basit olasılıklı (tesadüfi) örnekleme yöntemi ile 

seçilmiştir. Basit olasılıklı (tesadüfi) örneklemede kümeyi teşkil eden her elemanın örneğe 

girme şansı eşit bulunmaktadır. Dolayısıyla hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık 

eşit olacaktır. (Arıkan, 2013, s.120). Daha sonra araştırma modeli için belirlenen değişkenler; 

(1) alışveriş sepetinin ortalama miktarı, (2) yaş ve (3) müşteri grubu SPSS ver.22’de 

kodlamıştır. Örneğin, müşteri grubu için 0= “kadın”, 1= “erkek”, 2= “aile” ve 3= “esnaf”.  

Daha sonra herbir mağaza formatı için 135 adet ve toplamda 540 adet (n=540) fotoğraf şekil 

2’de gösterildiği gibi ayrı ayrı incelenerek üzerinde değişkenlere tabi olan veriler analiz için 

SPSS paket programına aktarılarılmıştır.  

Analizde iki veya daha fazla değişken grubu arasında oranlardan hareketle farklılık bulunup 

bulunmadığını incelemek için kullanılan Ki-kare (Chi-Square) bağımsızlık testi kullanılmıştır. 

(Kalaycı, 2014, s.90). 

Aşağıdaki şekil 2’de gösterilen 16 adet fotoğraf araştırmanın örneklemini oluşturan toplam 

540 fotoğraf içerisinde seçilmiştir. Gözleme dayalı yöntemin ve fotoğraflar üzerindeki 

değişkenlere ait verilerin hangi yöntemle oluşturulduğunu daha açık bir şekilde göstermek 

maksadıyla verilmiştir. 
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Şekil 2. Çalışmanın Örneklemini Oluşturan Fotoğraflardan Birkaç Görüntü 

Bulgular ve Tartışma  

Tablo 2’deki perakende mağaza formatı ile müşteri grubu arasındaki ilişki incelendiğinde, 

toplamda 540 kişilik müşterinin %41,3’ü (223 kişi) erkek, %37,8’i (204 kişi) kadınlar,  

%15,0’i (81 kişi) ailedir ve %5,9’u (32 kişi) da esnaftır.  

 

 



 135 

Tablo 2. Perakende Mağaza Formatları ile Müşteri Grubu’nun Ki-kare Analizi 

Sonuçları 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplamda 135 kişilik sınırlı ürün dizisi sunan indirimli mağaza (discount mağaza) müşterisi 

içerisinde erkekler, %49,6 (67 kişi) birinci sırada; kadınlar, %43,7 (59 kişi) ile ikinci sırada; 

aile, %6,7 (9 aile) üçüncü sırada alışveriş yaptıkları gözlemlenmiştir. 

Toplamda 135 kişilik süpermarket müşterisi içerisinde kadınlar, %47,4 (64 kişi) ile birinci 

sırada; erkekler, %40 (54 kişi) ile ikinci sırada; aile, %12,6 (17 kişi) ile üçüncü sırada 

alışveriş yaptıkları gözlemlenmiştir. Esnaf grubunun bu formatı hiç tercih etmediği 

söylenebilir. 

Toplamda 135 kişilik hipermarket müşterisi içerisinde, erkekler %44,4 (60 kişi) ile birinci 

sırada; kadınlar, %41,5 (56 kişi) ile ikinci sırada; aile, %14,1 (19 aile) üçüncü sırada alışveriş 

yaptıkları gözlemlenmiştir.    

Toplamda 135 kişilik depo (toptancı) kulüpleri müşterisi içerisinde, erkekler %31,1 (42 kişi) 

ile birinci sırada; aile, %26,7 (36 aile) ile ikinci sırada; esnaf (bakkal, işyerleri, büfe, kantin 

vb…),  %23,7 (32 esnaf) üçüncü sırada; kadınlar,  %18,5 (25 kişi) ile en az alışveriş yaptıkları 

gözlemlenmiştir. Burda dikkat çekilmesi gereken nokta, orijinalinde bu perakende mağaza 

formatının müşteri grubu esnaf iken araştırmanın bulguları doğrultusunda üçüncü sıraya 

düştüğü gözlemlenmiştir. Öte yandan, homojen bir müşteri grubu kitlesine yaklaştığı 

söylenebilir. Bu değişimin farkına varan mevcut klasik süpermarket perakendecileri bu 
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formatta da mağaza açmaya yönelmişlerdir. Pazarlama karmasında da sadece esnaf grubunu 

değil artık nihai tüketicileri de doğrudan hedeflediklerini söyleyebiliriz.  

Pearson Ki-kare anlamlılık düzeyi (significance) 0,000 (P<0,05) olduğundan daha önceden 

belirlediğimiz perakende format özellikleri ile müşteri grupları arasında istatistiksel olarak 

ilişki olduğuna dair H1 hipotezi (Pearson Ki-kare bağımsızlık testi, P<0,05) kabul edilir. 

Tablo 3. Perakende Mağaza Formatları ile Yaş Grubu’nun Ki-kare Analizi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3’deki Perakende mağaza formatı ile yaş grubu arasındaki ilişki incelendiğinde, 

toplamda 540 kişilik müşterinin %61,1 (330 kişi) orta (35-55) yaş grubu birinci sırada; %31,7 

(171 kişi) yaşlı (55 ve üzeri) ikinci sırada; en az yoğunlukta da %7,2 (39 kişi) de genç (35 ve 

altı) yaş grubu aralığında olduğu gözleme dayalı belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, 

Türkiye’de gıda mağaza alışverişlerini en çok yapan orta yaş grubudur şeklinde bir yorum 

yapılabilir. Bu araştırma yönteminde, gözleme dayalı yaş aralığı belirlendiği için yanılma payı 

söz konusu olabilir.  
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 Müşterilerin yaş gruplarına göre belli bir perakendecilik formatına yoğunlaşıp 

yoğunlaşmadığı analiz edilmiştir. Toplamda 540 müşteri içerisinde %7,2 (39 kişi) olan genç 

(35 ve altı) yaş grubunun %61,5 (24 kişi)’si birinci sırada sınırlı ürün dizisi sunan indirimli 

mağaza (discount mağaza) müşterisi, ikinci sırada %20,5 (8 kişi) süpermarket, üçüncü sırada 

ise %17,9 (7 kişi) ile hipermarket formatında yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Bu bulgular 

doğrultusunda, depo (toptancı) mağaza formatında bu yaş grubunun alışveriş yöneliminin pek 

olmadığı söylenebilir. Öte yandan, birinci sırada sınırlı ürün dizisi sunan indirimli mağaza 

(discount mağaza) müşterisinin birinci sırada genç (35 ve altı) yaş grubunun tercih ettiği ve 

bunun sebebi bu tür mağaza formatlarının kısmen eski mahalle bakkalı yapısında daha hızlı 

olması ve düşük fiyatlı satış yapmasıdır. 

Toplamda 540 müşteri içerisinde %61,1 (330 kişi) olan orta (35-55) yaş grubunun %31,5 

(104 kişi)’si birinci sırada depo (toptancı) kulüplerinde, ikinci sırada %25,8 (85 kişi) ile 

süpermarket, üçüncü sırada %23 (76 kişi) hipermarket,  en az  ve dördüncü sırada da %19,7 

(65 kişi) ile sınırlı ürün dizisi sunan indirimli mağaza (discount mağaza) formatında 

yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle, bu yaş grubunun en çok alışveriş 

yapan grup olduğu ve bütün formatlara homojen dağıldıkları söylenebilir. 

Toplamda 540 müşteri içerisinde %31,7 (171 kişi) olan yaşlı (55 üzeri) yaş grubunun %30,4 

(52 kişi)’si birinci sırada hypermarket, ikinci sırada %26,9 (46 kişi) sınırlı ürün dizisi sunan 

indirimli mağaza (discount mağaza), üçüncü sırada %24,6 (42 kişi) ) süpermarket, en az  ve 

dördüncü sırada da %18 (31 kişi) ile depo (toptancı) kulübü formatında yoğunlaştığı 

gözlemlenmiştir. 

Pearson Ki-kare anlamlılık düzeyi (significance) 0,000 (P<0,05) olduğundan daha önceden 

belirlediğimiz perakende mağaza formatlarının farklı yaş grupları arasında istatistiksel olarak 

ilişki olduğuna dair H2 hipotezi kabul edilmiştir.  
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 Tablo 4. Perakende Mağaza Formatları ile Alışveriş Sepetinin Ortalama Miktarı Ki-

kare Analizi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplamda 135 kişilik sınırlı ürün dizisi sunan indirimli mağaza (discount mağaza) müşterisi 

içerisinde alışveriş sepetlerinin ortalama miktarının dağılımı, düşük, %91,9 (124 kişi) birinci 

sırada; orta, %5,9 (8 kişi) ile ikinci sırada; yüksek, %2,2 (3 kişi) ile üçüncü sırada olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Toplamda 135 kişilik süpermarket müşterisi içerisinde alışveriş sepetlerinin ortalama 

miktarının dağılımı, düşük, %81,5 (110 kişi) birinci sırada; orta, %11,1 (15 kişi) ile ikinci 

sırada; yüksek, %7,4 (10 kişi) ile üçüncü sırada olduğu gözlemlenmiştir. 

Toplamda 135 kişilik hipermarket müşterisi içerisinde alışveriş sepetlerinin ortalama 

miktarının dağılımı, düşük, %74,1 (100 kişi) birinci sırada; orta, %16,3 (22 kişi) ile ikinci 

sırada; yüksek, %9,6 (13 kişi) ile üçüncü sırada olduğu gözlemlenmiştir. 
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Toplamda 135 kişilik depo (toptancı) kulüpleri müşterisi içerisinde alışveriş sepetlerinin 

ortalama miktarının dağılımı, yüksek, %54,1 (73 kişi) birinci sırada; orta, %28,1 (38 kişi) ile 

ikinci sırada; düşük, %17,8 (24 kişi) ile üçüncü sırada olduğu gözlemlenmiştir. 

Pearson Ki-kare anlamlılık düzeyi (significance) 0,000 (P<0,05) olduğundan daha önceden 

belirlediğimiz perakende mağaza formatı ile alışveriş sepetinin ortalama miktarı arasında 

istatistiksel olarak ilişki olduğuna dair H3 hipotezi kabul edilmiştir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Günümüz mevcut perakendecilik sektöründe perakendeci kuruluşlar pazardaki rakipleriyle 

olabildiğince şiddetli bir rekabet halinde oldukları gözlenmektedir. Bu süreçte, bazı 

perakendeci kuruluşların varlıklarını sürdürebilme ve rekabetçi olabilme bağlamında mevcut 

iş modelleri dışında diğer bir deyişle mevcut perakende mağaza formatları (türleri) dışında 

yeni arayışlar içerisine girerek yenilikçi olmak yerine rakiplerinin iş modellerini kopyalarak 

daha çok pazar payı elde edeceklerini öngörmektedirler. Fakat bu karar sürecinde iyi bir 

perakende stratejisi ve pazarlama karması örneğin, sundukları farklı fiyat politikası, ürün 

çeşitlendirme, hizmet kalitesi, mağaza tasarımı, lokasyon vb. hedef pazar müşterisinin tüketim 

ve alışveriş davranışlarıyla ne derecede bir ilişki sağlayıp sağlamayacağı konusunda yerterli 

bir pazar araştırması yapılmadığından başarız oldukları da bilinen bir gerçektir. Yönetimsel 

olarak yapılan bu stratejik hatalar, “müslüman mahallesinde salyangoz satmak” deyimiyle 

özetlenebilir. 

Levy ve Weitz, (2012, s.112), perakende stratejisi; perakendecinin hedef pazarının, hedef 

pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için perakendecilerin planladığı mağaza formatının ve 

perakendecinin sürdürülebilir bir rekabet avantajı için planladığı temel dayanakladır. Hedef 

pazarı da perakendeci kuruluşun planları doğrultusunda kaynaklarının ve perakende 

karmasının odaklanacağı pazar segmenti olarak ifade etmektedirler. 

Perakendeciler bir stratejiyi geliştirirken, pazarlama karması sorunlarının hepsine ilişkin 

politikaları belirleyen bilinçli kararlar vermelidir. Bu kararların hepsi müşterilerin o 

perakende mağazayı seçmesi, kendisine ne türlü bir kazanç ve ne maliyeti olacağı 

hususlarında etkili olacaktır. Bu pazarlama karması kararlarının birleşimi, bir perakendecinin 

sunumunu diğer bir perakendeciden farkılı kılar. Bu kararlar, müşterilerin bir perakendeciyi 

diğer bir perakendeciyle karşılaştırması durumunda o perakendecinin konumlandırmasını 

güçlü kılar. Bir perakendeci, hedef müşterilerin ekonomik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını 

göz önüne almalıdır. Eğer bu pazarlama karması hedef kitleye üstün bir değer oluşturmazsa 

perakendecenin başarısız olacağı ifade edilmektedir (Perreault vd., 2017, s. 310). 
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Ekonomik ve toplumsal yaşantıda meydana gelen değişimler aile üyelerinin satın alma 

kararları üzerindeki rollerini önemli ölçüde değiştirmektedir. Geleneksel yaşam tarzında 

erkeğin mutfak ve temizlik alanında ilgisi yokken, erkekler bugün bu alanla ilgilenir hale 

geldiler. Yine geleneksel aile yaşamında evin ihtiyacı için satın alınan mallara tek söz sahibi 

erkek iken, bugün aile üyelerinin çoğu satın alma kararlarının değişik aşamalarında söz sahibi 

duruma gelmişlerdir (İslamoğlu ve Altunışık, 2008, s.213-214). Araştırmamızın bulguları da 

bu ifadeyi istatiksel değerlerle doğrulamaktadır. Dolayısıyla, yöneticiler perakende pazarlama 

karması geliştirirken geleneksel bir bakış açısıyla değil daha yenilikçi ve hızla değişen yaşam 

tarzlarına göre ve bütün aile üyelerinin alışveriş davranışları doğrultusunda hazırlaması 

gerekliliğini güçlendirmektedir. 

Araştırmanın bulguları sonucunda, perakendeci kuruluşların karar vericilerine pazar bilgisi 

sunmak bağlamında Ankara’da gıda perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren dört farklı 

mağaza formatı ile ilişkili alışveriş sepetinin ortalama miktarı, müşterilerinin yaş ortalaması 

ve müşteri gruplarının (erkek, kadın, aile ve esnaf) farklılaşıp farklılaşmadığının ve 

farklılaşma yönünün belirlenmesine çalışılmıştır. Elde edilen bulguların perakendeci 

kuruluşlar tarafından ilave pazarlama bilgisi olarak stratejik formülasyon ve perakende 

pazarlama karması sorunlarının hepsine ilişkin politikaları belirleme sürecinde dikkate 

alınması durumunda hedef kitleye yönelik konumlamaların daha bilinçli ve verimli 

olabileceği söylenebilir. 

Çalışmada elde edilen bulgular ve değerler her ne kadar araştırma konusunun bütününü 

oluşturmuyorsa da gıda odaklı perakendecilere stratejik karar verme süreçlerinde mağaza 

formatı ve perakende pazarlama karması ile ilişkili ve etki ettiği varsayılan üç önemli 

değişken hakkında bilgi ve bulguların elde edildiği söylenebilir. Bu üç değişken (1) alışveriş 

sepetinin ortalama miktarı, (2) yaş ve (3) müşteri grubudur. 

Araştırma için seçilen gözleme dayalı veri toplama yönteminden kaynaklanan birtakım 

kısıtlar da bulunmaktadır. Çalışmanın amacı ile ilişkili olması arzu edilen bazı değişkenlerin 

demografik bilgileri elde edilememiştir. Bu değişkenler, eğitim, meslek, gelir ve medeni 

durumdur. Konu ile ilgili ileride yapılacak benzer çalışmalara anket yöntemi tercih edilerek 

bu değişkenlere ait veri ve bulguların oluşturulması önerilebilir. 
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Service Failure Classification for Small Package Carriers  
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Introduction   

With increased service orientation and customer awareness, the question of how companies 

sustain good relationships with customers become a significant question for both academics 

and practitioners (Lin et al., 2011). Accordingly, several service firms concentrate on service 

quality and excellence for obtaining and maintaining a pool of loyal and profitable customers 

(Karatepe, 2006). However, failures are inevitable especially in service industries (Webster 

and Sundaram, 1998). Since failures are the reason for the loss of customers, they have been 

studied in a wide range of service industries (Nikbin et al., 2012).  

With the expansion of Internet, “remote” channels (e.g. e-retailing) made shopping easier than 

ever (Edwards et al., 2011) thus, besides ordinary demands, small package carriers (SPC) gain 

importance as they are important transporters of time-sensitive products. They become key 

partners for the success/failure of businesses by affecting consumers’ online and offline 

experience, and satisfaction. However, since delivery failure rates are frequent, there is a need 

to investigate failures experienced by SPCs.  

Service Failure   

As services have unique characteristics, it is impossible to offer 100% error-free service (Fisk 

et al., 1993), and this makes failures common in service industries. Failures are real or 

perceived service related problems (Maxham III, 2001) such as flawed or irresponsible 

services (Palmer et al., 2000). Similarly, failures are performances which cannot meet 

customers’ experiences (Hoffman and Bateson,1997). Previous research tries to classify 

failures (See Table 1), for instance as process and outcome failures (e.g. Smith and Bolton, 

2002; Smith et al., 1999; Zhu et al., 2004). While process failures are related with the manner 

the service is being delivered, outcome failures focus on the core service received by 

customers (Grönroos, 1988; Parasuraman et al., 1991). 
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Table 1. Categorization of Failures 

Authors Categorization 

Bitner et al. (1990) Employee Response to Service Delivery System 

Failures, Employee Response to Customer Needs and 

Requests, Unprompted and Unsolicited Employee 

Actions 

Smith et al. (1999) Process Failures and Outcome Failures 

Holloway and Beatty (2003)  Delivery Problems, Web-Site Design Problems, 

Customer Service Problems, Payment Problems, 

Security Problems, Miscellaneous, Others  

McColl-Kennedy and Sparks 

(2003) 

Failures Related with Service Product, Failures Related 

with Service Providers, Failures which are Outside the 

Service Provider’s Control, Customer-Related Failures 

Failures result with intensive, immediate and emotional responses (Seiders and Berry, 1998) 

such as dissatisfaction and negative word-of-mouth, which in turn translates as losses to 

service firms (Smith and Bolton, 1998). Therefore, companies try to take corrective actions 

for failures, which is called service recovery, to prevent the negative consequences of failures. 

However, before taking corrective actions, it is essential for service firms to identify failures 

(Tax et al.,1998). 

Despite failures has been generally studied in different fields, there is a gap in logistics 

industry. Although, it is well studied from B2B perspective, there is a need to study logistics 

failures from customers’ perception (Oflaç et al., 2012). This has become especially important 

with the increase of e-retailing. The e-commerce volume of Turkey has increased by 35% in 

2014, and people spent 2.18 billion euros on retail websites (TUBISAD, 2014). These e-

retailers generally use SPC for delivery, thus, there is an increasing demand towards their 

services. However, from online retailing context, delivery problems are the most frequent 

failures (Holloway and Betty, 2003) which highlights the common nature of failures in this 

field as well. Therefore, developing failure classification schemes of SPC from customer 

perception, which is the objective of this study, is essential since it may help practitioners to 

develop better customer service strategies. 

Methodology 

The objective of this study is developing failure classification schemes of SPCs. To achieve 

this, critical incident technique was used. As collecting details of incidents as they happen is 
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hard and may raise ethical questions, critical incidents were gathered from an online Turkish 

complaint web-site (sikayetvar.com). The web-site is an online platform providing customers 

with an opportunity to write complaints about a specific company. Thus, this web-site offers 

real life events which allows us to observe direct human behaviour (Flanagan, 1954) by 

eliminating recall bias, and re-interpretations of the situation (Michel, 2001).  

Sikayetvar.com contains complaints from several industries. As the objective was related with 

the failures of SPC, logistics industry was selected. According to the number of complaints 

written past year, the order of the companies are as follows:  

Table 2. Numbers of Complaints 

Company Number of Complaints1 
Yurtiçi Kargo 20.329 
Aras Kargo 13.624 
MNG Kargo 9.873 
Sürat Kargo 7.782 
PTT Kargo 2.852 

Although the required number of incidents is a general problem while collecting data, 50 or 

100 incidents are considered satisfactory (Flanagan, 1954). Accordingly, present study 

collected 750 complaints, 150 complaints for each company2.  

For analysing data, suggestions of Strauss and Corbin (1990) were followed. Firstly, axial 

coding was conducted through giving a code for each sentence and/or incident. Later, data 

were compared and grouped to find out similarities and differences in selective coding phase. 

To increase validity and trustworthiness of the study, theoretical triangulation was used by 

utilizing several perspectives to interpret a single set of data (Decrop, 1999). Moreover, to 

secure an accurate analysis, triangulation between incidents, researcher’s interpretations, and 

the existing literature was conducted simultaneously. 

Preliminary Findings  

Data analysis was conducted to categorize failures faced by SPC. The preliminary findings 

were based on the analysis of 300 complaints for two companies (Yurtiçi and Aras Kargo), 

and concentrated on the three broad categories (See Table 3) provided by Bitner et al. (1990). 

 

 

																																																													
1 Besides, the number of complaints, web-site itself offers some statistics regarding the satisfaction levels, and 
appreciation rate. 
2 The related data is gathered between 11 May 2017 and 30 June 2017. Sikayetvar.com is a user-generated web-
site, and thus it is like a living organism. This shows that, the data (the number of complaints) could change 
within time since customers may choose to delete their complaints or may have more complaints in time.		
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Table 3. Small Package Carriers’ Failures  

 Count1 Percentage (%) 
Employee response to service delivery 
system/Product Failures 

  

Slow or unavailable service 139 29,83 
Policy problems 34 7,3 

Failures related with the product sent 28 6 
Failures related with carriers’ system 201 43,13 

Total 402 86,26 
Employee Response to Customer Needs and 
Requests 

  

                                  Customer order/request 15 3,22 
                 Customer blaming himself/herself 2 0,43 

Total 17 3,65 
Unprompted and Unsolicited Employee Reactions   

Mischarged  5 1,07 
                         Rude reactions of employees 37 7,94 

Bad information 5 1,07 
Total 47 10,08 

Employee response to service delivery system/Product Failures 

The subgroups here is directly related with the core offerings of carriers. Slow or unavailable 

service and policy problems subgroups are similar to Kelley et al. (1993). Slow or unavailable 

service involves late arrivals of packages due to being understaffed. SPC’s policies lead to 

policy problems, such that if you cannot pick your product from the branch, it will send back 

to sender after three days. These policy problems make customers, especially the ones who 

works 9 a.m to 18 p.m, furious since employees do not make an exception, and act according 

to carriers’ policy. Failures related with the product sent include deformed or damaged 

products, damaged packages, or lost products. Whereas failures related with carriers’ system 

include unreachable call centre or branch representatives, none or falsified information 

sharing through online system, or mistakes related with customer information written in 

online system.  

Employee Response to Customer Needs and Requests 

Group 2 failures involve incidents in which customers were making special requests from 

carriers. Customer order/request subgroup contains situations in which customers require 

special couriers or a refund. Although not mentioned much, customer mistakes are also 

included in this group. Despite the similarity of the heading to Bitner et al.’s (1990), in these 

incidents, customers acknowledge their mistake by selecting the carrier regardless having 

negative experiences before.  

																																																													
1 The total count is more than 300 since some complaints refer to more than one code. 
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Unprompted and Unsolicited Employee Reactions 

The last group is not directly related with carriers’ core offerings, but with actions of their 

personnel. Failures in mischarged group contains situations in which customers are 

mischarged for the service due to, for instance, an employee’s pricing error. The other 

subgroup, rude employees, is related with unkind, and careless behaviours of employees 

during service delivery. These reckless behaviours have negative effects on customer 

satisfaction levels (Lee et al., 2013). In the last subgroup, bad information, customers are 

provided with incorrect information by employees, and this results with misplaced cargos.   

Conclusion  

The study aims to categorize service failures of SPC through critical incident technique. By 

preliminary analysis of 300 complaints gathered from sikayetvar.com, the study concludes 

that failures could be grouped into three categories. When number of complaints are analyzed, 

it is seen that customers mostly complain about employee responses to service delicery 

system/product failures. This is because this category is directly related to core offerings of 

SPCs. The number of complaints regarding other categories are lower since they are related 

with actions of the personnel. From a theoretical point of view, this means customers of SPCs 

weigh the inequity felt more if they experience a failure with the core offerings. 

The results of the study may help managers to prioritize failures. For instance, if failures 

related with damaged goods are high, it is better to change packaging. Managers may choose 

to train employees when the complaints regarding incorrect information or reckless 

behaviours of employees are high. Besides, this categorization may also help companies to 

provide customers with better recovery strategies. 

There are some limitations of this research. Due to methodology, it is not possible to 

generalize the results. Therefore, further studies may choose quantitative methods to classify 

failures. 
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Uluslararası Ticarette Lojistik Merkezlerin İhracat Sürecine Etkileri: 

Konya İli Örneği 

Effects of Logistics Centers to Export Process in International Trade: The 

Case of Konya Province 
Özet Bildiri 

Muhammed Turğut1    Hasan Gedik2 

Anahtar kelime: Uluslararası Ticaret, Lojistik, Lojistik Köy, İhracat 

Key Words: Internatıonal Trade, Logıstıcs, Logıstıcs Village, Export 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Küreselleşmenin etkisi ile birlikte endüstriyelleşmenin hızla artması, lojistik faaliyetleri ve 

lojistik sektörünü giderek gelişen bir sektör konumuna getirmiştir. Bu gelişmeler sonucunda 

lojistik faaliyetlerin daha hızlı, daha güvenilir ve daha az maliyetle yapılabilmesi adına 

lojistik köyler gündeme gelmiştir. Lojistik köyler, lojistik ile ilgili bütün faaliyetlerin bir arada 

yapıldığı özellikli alanlardır. Lojistik maliyetlerin azaltılması, birden fazla taşıma türünün bir 

arada kullanılması,  daha kaliteli taşıma yapılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve şehir içi 

trafiğin rahatlaması gibi avantajları bulunan lojistik köyler; kuruldukları bölgenin ekonomik 

gelişimine, istihdamına ve uluslararası piyasalarda rekabetçi olmasına katkı sağlamaktadır. 

Dünyada rekabetin çok yoğun olduğu piyasalarda işletmeler varlıklarını sürdürebilmek için 

lojistik maliyetleri en aza indirmek zorundadırlar. Araştırmanın amacı, lojistik köylerin 

ihracat sürecine sağlayacak katkıları ortaya koymak, ihracat firmalarının yöneticilerinin 

lojistik köy algılarını ölçmek, Konya ili özelinde lojistik köylere farkındalık yaratmak, lojistik 

köylerin ihracat performansıyla ilişkisini ortaya koymaktır. 

Literatür Analizi 

Dünyada ticaret hacmindeki büyümeye paralel olarak, rekabet koşulları oldukça zor bir hal 

almıştır. Pazarlama stratejilerinde bir takım değişiklikler ortaya çıkarmış, karlılığı arttırmak 

üzerine farklı politikalar izlenmiştir. Tüm bu durum çalışmanın türleri ve iş süreçlerinde bir 

takım değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Bu farklılıklar, hem ulusal hem de uluslar arası lojistik 

zincirinin gerçeklemesinde intermodal taşımacılık, kombine taşımacılık, çok türlü taşımacılık, 

depo ve stok yönetimi, 3PL lojistik işletmeleri, gümrük ve sigorta yönetimi gibi alanların 

doğmasını ve tüm bu hizmetlerin mümkün olduğunca kaliteli, hızlı, birbirine bütünleşmiş ve 
																																																													
1	KTO Karatay Üniversitesi, muhammedturgut01@gmail.com	
2 KTO Karatay Üniversitesi, hasan.gedik@karatay.edu.tr 
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ölçek ekonomisinden yararlanarak en az maliyetle gerçekleşmesi gerektiğini ortaya 

koymuştur. Bunu gerçekleştirmek için de ortaya çıkan tüm bu lojistik faaliyetler ve hizmet 

alanları lojistik köyleri doğurmuştur. (Aydın ve Öğüt, 2008). 

Meidute (2004) yapmış olduğu “The Development and Perspectives of Logistics Centres in 

Lithuania” isimli çalışmasında, ilk olarak lojistik köylerin tanımını yapmış, bir lojistik köyün 

nelerden oluştuğunu, bu alanlarda nelere ihtiyaç duyulduğunu anlatmıştır. Litvanya’da 

faaliyet gösteren 4 lojistik köyü anlattığı çalışmada lojistik köylerin bulundukları bölgelere 

ticari, altyapısal ve ekonomik açıdan katkıda bulunduğunu savunmuştur. Kaynak ve Zeybek, 

(2007) "İntermodal Terminallerin Gelişiminde Lojistik Merkezler" adlı çalışmalarında artan 

intermodal taşımacılığının önemlerine değinmiş ve Türkiye'deki oluşumları ele almışlardır. 

Rimiene ve Grundey (2007) "Logistics Centre Concept through Evolution and Definition" 

başlıklı çalışmalarında ticarette küreselleşmenin çoğalmasıyla önemi giderek artan lojistik 

köylerin gelişimi ve tanımı üzerinde yoğunlaşmışlardır. Ayrıntılı bir literatür taraması yapıp 

geçmişten günümüze lojistik köylerin geçirdiği değişimlerin araştırmasını yapmışlardır. 

Rimiene ve Virvilaite (2007) yapmış oldukları “Logistics Centre Site Selection in the 

Logistics Network” isimli çalışmada lojistik ağında lojistik merkezi konumu seçimini 

irdelemiş ve yer seçiminde toplam lojistik maliyetlerin azaltılmasını temel almışlardır. Aydın 

ve Öğüt , (2008) "Lojistik Köy Nedir?" isimli çalışmalarında o yıllarda Türkiye'nin yeni 

duymaya başladığı bu terimi açıklanmış, bu terimle ilgili kavramları tanımlanmıştır. Lojistik 

köylerin özellikleri, faydaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiş, lojistik köylerin 

ülkemize getireceği kazançlara değinilmiştir."Avrupa ve Türkiye'de Lojistik Köyleri" isimli 

çalışmada Avrupa'da var olan lojistik köy örnekleri verilmiş ve Türkiye'de yapılması 

planlanan lojistik köyler hakkında bilgiler sunulmuştur. Kara vd. , (2009) "Küresel Ticarette 

Lojistik Üslerin Önemi ve Türkiye"  isimli çalışmada Türkiye'nin lojistik üs olabilme 

performanslarını incelemişlerdir. Bezirci ve Dündar, (2011) "Lojistik Köylerin İşletmelere 

Sağladığı Maliyet Avantajları" başlıklı çalışmada, lojistik köylerin bölgedeki firmalara 

sağlayacağı kolaylıklar ve avantajlardan bahsetmiştir.  Akandere, (2013) "Lojistik Köylerin 

Etkin Yönetimi: Konya İline Bir Model Önerisi" ile lojistik ve lojistik köy kavramları 

tanımlanmış Konya iline yönelik lojistik köy önerisi sunulmuştur. Kebeci, (2015) "Lojistik 

Köylerin Pazarlama Sürecine Etkisi: Karabük Özelinde Sektörel Algı Durumu" isimli 

çalışmada lojistik köylerin işletmelerin pazarlama sürecine yapacağı katkılar araştırılmış. 

Karabük özelindeki işletmelerin bu konudaki görüşleri ele alınarak lojistik köylerin 

avantajlarından bahsedilmiştir. 
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Lojistik köyler ile ilgili literatürde ki çalışmalar incelediğinde; çoğunluk olarak lojistik köy 

projelendirmesi ve planlama aşamasında; potansiyel aday lokasyonlar arasından en uygun 

alanın seçilmesi probleminin incelendiği gözlemlenmektedir (Çevik ve Yılmaz,2016). 

Tasarım ve Yöntem 

Bu araştırma nicel verilere dayalı genel tarama modelinde (betimsel) uygulamalı bir 

araştırmadır. Lojistik köylerin ihracat sürecine etkisine ilişkin, ihracat yapan firma 

yöneticilerinin görüşleri nelerdir? Sorusu araştırmamızın ana problemini teşkil etmektedir. 

Yöneticilerin görüşlerinin; Dağılım düzeyleri nedir? Cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

farklılık göstermekte midir? Yaş değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Firma 

faaliyet süresi değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Görev ve eğitim durumu 

değişkeni ortak etkisine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? İhracat süresi ve ihracat 

yapılan ülke sayısı değişkeni ortak etkisine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Soruları 

ise çalışmamızın alt problemlerini teşkil etmektedir. Araştırma evreni, Konya ilinde faaliyet 

gösteren Konya Ticaret Odasına kayıtlı ihracat yapan firmalar (α=344) tespit edilmiştir. 

İhracat yapan firmalar içerisinde tesadüfî seçim yapılarak, bu firmalardaki farklı cinsiyet ve 

lojistik pozisyonunda görev alan kişiler ile yüz yüze görüşülerek, önceden hazırlanmış olan 

anket formunu doldurmaları istendi, elde edilen cevaplar neticesinde nicel verilere ve 

katılımcı bilgilerine ulaşıldı. Araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşturulmuştur. 

Anket ölçeği oluşturulurken Sevgi Kebeci’nin “Lojistik Köylerin Pazarlama Sürecine Etkisi: 

Karabük Özelinde Sektörel Algı Durumu” isimli çalışmasından yararlanılmıştır. İhracat 

sürecine ilişkin olabilmesi adına bazı sorularda revize yapılmış, yeni sorular eklenmiştir. 

Anket 2 bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, firma bilgileri, demografik bilgilere yer 

verilirken, ikinci bölümde katılımcıların lojistik köy algılarını ölçmeye yönelik ölçeğe yer 

verilmiştir.Araştırma kapsamında katılımcılara toplam 36 soru sorulmuştur.Ölçeğimizin 

güvenirliğine baktığımızda (Cronbach’s alpha değerleri) .922 ile oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. .Bu sorular 5'li Likert ölçeği kullanılarak oluşturuldu ve katılımcıların 

verdikleri cevapların katılım düzeyleri ölçülmeye çalışıldı. Ölçek verilerinin normal dağılıma 

uyup uymadığı Frekans dağılım grafiği, Kolmogorov-Smirnov testi, Q-Q plot grafiği, Uç 

değerler grafiği ve Betimsel istatistik tabloları ile test edildi. Yapılan testlerin sonucuna göre 

analizlerin parametrik analizlere uygun olduğu görülmektedir. Bu nedenle ilgili analizlerde 

parametrik test yöntemlerinden İndependent Sample T testi, ANOVA ve MANOVA testleri 

kullanılmıştır. Anlamlı farkın bulunduğu durumlarda farklılığın hangi gruplar arasında 
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olduğunu anlamak için çoklu karşılaştırma testlerinde (post hoc test) testi TUKEY 

kullanılmıştır. Araştırmanın anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

İhracat yapan firmaların yöneticilerinin lojistik köy algısı incelendiğinde “Lojistik köyler 

sayesinde nakliye aracı bulmadaki zorluklar azalacaktır. Lojistik köyler nakliye maliyetlerini 

düşürecektir. Lojistik köyler ihracatı artıracaktır ve Lojistik köy sayesinde parsiyel yük 

sevkiyatındaki zorluklar kalkacaktır ”maddelerinin tamamının “Tamamen Katılıyorum” 

referans aralığında olduğu görülmektedir. “Lojistik köyler, lojistik  maliyetlerinin düşmesine 

yardımcı olacaktır, Lojistik köyler gümrük kolaylığı sağlayacaktır, Lojistik köyler depolama 

kolaylığı sağlayacaktır ve Lojistik köyler, ürünlerin hedef pazarlara hızlı ulaşımını 

sağlayacaktır ”maddelerinin tamamının “Katılıyorum” referans aralığında olduğu 

görülmektedir. İhracat yapan firmaların yöneticilerinin görüşleri cinsiyet değişkenine göre 

ortalamaları arasındaki farkların ortaya konulması için yapılan t testi analizinde (t=6.793)  

istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İhracat yapan firmaların 

yöneticilerinin görüşleri yaş değişkenine göre ortalamaları arasındaki farkların (F=10.144) 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. İhracat yapan firmaların yöneticilerinin 

görüşleri firma faaliyet süresi değişkenine göre ortalamaları arasındaki farkların (F=2.755) 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Firmalarda görev yapan yöneticilerin 

görev/statü değişkenine göre (F=4,992) ve eğitim durumu değişkenine göre (F=2,126) 

istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Yöneticilerin hem statüleri ve hem de eğitim 

durumları ortak etkisine göre (F=5,489) istatistiki olarak da anlamlı bulunmuştur. Firmaların 

ihracat süresi değişkenine göre  (F=8,137) ve ihracat yaptığı ülke sayısı değişkenine göre 

(F=4,600) istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Firmaların ihracat süresi ve ihracat 

yapılan ülke sayısı  değişkenlerinin ortak etkisine göre (F=2,197) istatistiki olarak da anlamlı 

bulunmuştur. Türkiye'de lojistik köy alanında yapılan çalışmalarda genellikle lojistik köyler 

için yer önerisinde bulunulmuştur. Bu çalışmalar arasında Akandere(2013), Ceran (2010) ve 

Kır (2016) tarafından ; Konya ve Kars'ta araştırma yapılmış çevresel faktörler incelenerek 

kurulması en uygun lojistik köy yerleri önerilerinde bulunulmuştur.Bezirci ve Dündar (2011) 

'ın yaptığı araştırmada ise lojistik köylerin işletmelere sağlayacağı maliyet avantajlarından 

bahsedilmiş, lojistik köylerin kurulmasıyla işletmelerin elde edeceği avantajlar ortaya 

konulmuştur. Çıkan sonucun lojistik köylerin işletmelere maliyet açısından avantajlar 

doğuracağı ve olumlu yönde olacağı görülmüştür. Karabük bölgesinde ise lojistik köylerin 

pazarlama sürecine etkisine yönelik Kebeci (2015) tarafından yapılan araştırmada Karabük 
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ilinde yer alan üretim firmalarının lojistik köy algısı değerlendirilmiştir. Araştırmada, 

işletmelerin lojistik köyleri desteklediği ve yöneticilerin tamamının lojistik köylerin 

pazarlama süreçlerine katkı sunacağı sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de yapılan çalışmalarda 

lojistik köy çalışmaları çok kısıtlı olsa da var olan çalışmalarda lojistik köylerin maliyet 

düşürmeye ve pazarlamaya olumlu katkılar sunacağı belirtilmiştir. Bizimde yaptığımız 

çalışmada o sonuçlara benzer şekilde lojistik köylerin ihracata katkı sunacağı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

İhracat yapan firmaların lojistik köy algısını ölçmeye yapılan çalışmamızda elde edilen 

sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan yöneticilerin % 83’4’ünü erkeklerin 

oluşturduğu dikkat çekmektedir. Kadın yöneticilerin çok daha az yer aldığı sonucuna 

varılmıştır. Fakat lojistik köy algıları ölçüldüğünde kadınların erkeklere oranla lojistik köye 

daha olumlu baktıkları gözlemlenmiştir. Yöneticilerin büyük bir çoğunluğunun 46 yaş üzeri 

grubunda olduğu görülmüştür. Farklı yaşlardan katılımcılar anketi cevaplamasına rağmen 

lojistik köylerden beklentileri ve algıları ilgili farklılık bulunmamıştır. Katılımcıların farklı 

cirolara sahip olmaları da lojistik köylerden beklentileri ve algıları etkilememiştir. 

Katılımcıların ihracat yaptıkları ülke sayısı arttıkça lojistik köylere duyulan ihtiyacında arttığı 

görülmüştür. Eğitim düzeyi arttıkça lojistik köylerden beklenen ve algılanan hizmetin artması 

gerektiği düşünülürken farklı eğitim düzeyine sahip katılımcıların eşit seviyede düşüncelere 

sahip oldukları görülmüştür. Yöneticilerin şirketteki pozisyonu ve eğitim durumları tek tek ele 

alındığında lojistik köy algısını ölçmede görev tek başına da anlamlı ve önemli bir 

durumdayken eğitim düzeyinin tek başına önemli olmadığı sonucuna ulaştık. Ama ikisinin 

ortak etkisi ele alındığında ise çıkan sonucun anlamlı olduğu görülmüştür. İhracat yaptığı ülke 

sayısı ve ihracat yaptığı süre ise hem tek tek ele alındığında anlamlı  hem de ikisinin ortak 

etkisi ele alındığında anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Uygulamaya ve araştırmaya yönelik vereceğimiz önerilerimiz ise şunlardır; Lojistik köylerin 

işlevsel faaliyetleri hakkında ve ihracata etkisine ilişkin firmalara gerekli bilgilendirmeler 

yapılmalıdır. Kurulacak lojistik köy konusunda farkındalık yaratmak, Konya’nın sorunlarına 

dikkat çekmek ve böylece gerek kamunun gerekse özel sektörün enerjisini doğru ve ortak bir 

hedefe odaklanması sağlanmalıdır. Konya’nın diğer şehirlerle bağlantısının gerek demiryolu 

gerekse havayolu ile güçlendirilmesi yapılmalıdır. Ülkemiz ve Konya’mızın ihracatının 

artması için lojistik köylerin kurulması ve verimli bir şekilde organize edilmesi gereklidir. 

Uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek ve lojistik maliyetlerin en asgari düzeye 
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düşürülmesi açısından lojistik köylerin potansiyelinin farkındalığını oluşturmak gereklidir. 

İhracat sürecindeki zorlukların ve yasal prosedürlerin daha hızlı ve daha kolay yapılabilmesi 

için lojistik köylere önem verilmesi gereklidir. Konya gibi ihracat potansiyeli yüksek olan bir 

şehrin lojistik faaliyetlerinin daha düşük maliyet ve daha güvenilir lojistik faaliyetlerle 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Maliyetlerin düşürülmesi, gelişmiş ve teknik uygulamaların 

kullanılması ihracat sürecine pozitif katkılar sunacağından dolayı lojistik köylerin altyapısı 

sağlam, modern teknolojiyle kuşatılmış binalardan oluşturulması gereklidir. Lojistik köylerin 

ihracata etkisine ilişkin nitel bir çalışma ile konunun uzmanları ile derinlemesine 

araştırılabilir. Konya ili dışında başka illerde de bu çalışma yapılabilir. Türkiye genelini 

kapsayacak yeni bir araştırma yapılabilir. 
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Collection and Distribution Points in E-Retailing:  

A Solution to the Last Mile Delivery Problem 
Özet Bildiri 

Çağlar Aktepe1   Ceren Altuntaş Vural2 

Keywords: Distribution channels, e-tailing, logistics, service innovation 

Introduction 

Global e-retailing volume has reached  $1,6 trillion in 2016 ($5,8 billion3 in Turkey) 

(TUSIAD, 2017). With the rapid development of e-commerce, the problems between e-

retailing logistics and traditional logistics services have come to light. Problems experienced 

by the customers during online shopping, especially in the delivery processes, indicate that 

existing service supply chains do not operate efficiently and can not meet the growing 

demand. The Turkish experience shows similar evidence with the recent closure of the largest 

players in the e-retailing market like Markafoni and Limango that left many complaints 

behind, where delivery problems have the first row.  

Collection and delivery points (CDPs) where customers can collect, pay for and return their 

online purchases have emerged as a solution to the growing complexity and the problems 

arising in the delivery processes of e-retailing (Kamarainen and Punakivi, 2002; McKinnon 

and Tallam, 2003; McLeod et al., 2006; Weltevreden, 2008; Song et al., 2009; Xu et al., 2011; 

Wang et al., 2014). A similar service innovation has been introduced also in Turkish market 

by Bukoli, but unfortunately this initiative has ended its operations recently pointing the 

market conditons as the main force behind this decision (Webrazzi, 2017). These 

developments in the e-commerce market combined with the scarce attention to the marketing 

perspective of CDPs in the scholarly literature are the main motivations of this paper. In this 

context, the aims of this paper are twofold. The first one is to explore an existing service 

innovation initiative and the market conditions that caused this initiative to end. The second 

one is to explore and describe the tendencies and perceptions of the Turkish e-retailing 

consumer about the online cargo delivery problem and CDPs as a solution to this problem.  

Literature Review 

Due to the nature of e-retailing, it requires same-day shipments and small order sizes (Cho et 

al., 2008). In the Turkish cargo sector, 7 million adresses are visited and 5 million kilometers 

																																																													
1	Dokuz Eylül Üniversitesi, aktepe.caglar@gmail.com	
2	Dokuz Eylül Üniversitesi, ceren.altuntasvural@gmail.com	
3 Calculated with the exchange rate accepted by TUSIAD report.  
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are traveled per day (Kut, 2017). Thus, to meet the increasing daily order volumes in an 

efficient way is getting harder for both e-retailers and their logistics partners.  

As shown in Table 1, the majority of complaints about private online shopping sites (on the 

customer complaints platform “sikayetvar.com”) are for cargo services, and this rate is the 

highest in Markafoni.com, which has just ended its operations. In addition, the most preferred 

cargo companies in Turkey (Yurtiçi Kargo - %40, MNG Kargo - %15, Aras Kargo - %13 

(Atmaca and Turgut, 2015) have the highest number of complaints (71.617, 25.360, 34.888) 

under the “logistics” category on sikayetvar.com. Besides, according to the studies in the 

Turkish e-commerce sector, problems encountered by the consumers in the cargo service 

procurement are mostly about delivery processes including late deliveries, missing/ damaging 

packages, returns, lack of communication and order tracking problems (Kayabaşı, 2010; 

Deniz and Gökmerdan, 2011; Büyükkeklik et al., 2014; Ünal and Yücel, 2014; Atmaca and 

Turğut, 2015; Boruhan et al., 2015; Duran, 2017).  

Table 1. Customer Complaints for Private Online Shopping Sites (number) 
	

Total	complaints	
Complaints	including	the	

term	“cargo”	

Markafoni.com	 8687	 3036	(%34,9)	

Morhipo.com	 5802	 1455	(%25)	

Trendyol.com	 10503	 3471	(%33)	

Limango.com.tr	 2023	 555	(%27,4)	

1v1y.com	 1916	 618	(%32,2)	

Source: 15-months data from www.sikayetvar.com (02.07.2017) 

It is widely acknowledged that the logistics activities in e-retailing differ from the activities 

carried out by traditional physical store retailing (Ghezzi et al, 2012; Lee and Wang, 2001; 

Cho et al., 2008). Moreover, the last mile delivery process, which accounts for 30% of total 

logistics costs, and increasing home delivery failures has become the major bottleneck in e-

retailing (McLeod et al., 2006; Song et al., 2009; Wang et al., 2014). Thus, the success of e-

commerce businesses has started to be evaluated in terms of the efficiency of their distribution 

networks (Cho et al., 2008) and new logistics strategies have been required in the e-retailing 

environment.  

As an innovative solution to this problem, CDPs refer to different local stores, gas stations, 

post offices and the like or unattended lockers which either belong to or in collaboration with 

the cargo carrier firm, where customers can collect and return their packages and also pay for 

them (Weltevreden, 2008; Xu vd., 2011; Wang vd., 2014). In practice, CDP concept has two 

different types: locker points and service points. They both provide common services, but the 
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main difference between them is that while the locker points are kind of boxes using 

technology (PIN codes, barcodes and the like) to perform the process as a self-service 

method, the service points are managed by the store personnel as carrier’s depots 

(Weltevreden, 2008). The main advantage of CDPs to customers is that they can collect/return 

their deliveries from the points which are close to their homes or work places within a broader 

time frame (Xu et al., 2011). For the carriers, CDPs provide a more flexible structure against 

the uncertainties in the demand (Wang et al., 2014), reduce wasted milage and costs caused 

by redelivery operations (McLeod et al., 2006), prevent the theft or loss of goods (McKinnon 

and Tallam, 2003; Weltevreden, 2008). On the other hand they have some disadvantages as 

well, especially for the operation side. As this concept requires a very high degree of 

collaboration and complex operations between supply chain members, operational difficulties, 

malfunctions can easily arise and the lack of top management support prevents logistics firms 

from investing in CDPs (Xu et al., 2011). 

Although there are some studies in different parts of the world that measure the perceptions of 

consumers regarding CDPs (e.g. Xu et al., 2008; Weltevreden, 2008), the Turkish market 

lacks the scholarly attention on this basis. Considering the e-commerce potential in Turkey 

and the latest developments in the market, especially the negative ones, this study is an 

attempt to address this gap in order to understand how potential consumers evaluate the last 

mile delivery problems and CDPs as a solution.  

Methodology 

The research process was designed in accordance with the exploratory and descriptive nature 

of the study. A questionnaire that was developed by the researchers and based on previous 

studies focusing on the consumer perspective of CDPs was applied to a sample of 351 

consumers. Snowball sampling method which is a type of convenience sampling was used in 

order to collect the data from the online networks of the researchers and spreading the 

questionnaire to the networks of these first circles of respondents. Although this sampling 

method might create a limitation in terms of the reliability of the results, considering the 

preliminary and exploratory nature of the study and the sample’s representativeness of the 

potential e-commerce consumer in Turkey (TUSIAD, 2017), the results might provide 

important insights for future studies with larger and randomized samples.  

Simultaneously An in-depth semi-structured interview was conducted with the general 

manager of the single example of a CDP initiative from Turkey, Bukoli. Such an approach 

was adopted in order to provide multiple types of data from multiple sources, one service 
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provider (the only CDP service provider) and the potential users of the service. Especially 

after the retrieval of Bukoli from the market, the interview questions were designed in order 

to understand the reasons behind the market failure and to understand if this was a consumer 

acceptance problem for a service innovation. Five interview questions were directed to the 

interviewee and the interview which took 55 minutes was recorded for further analysis. The 

data was analyzed in an exploratory manner to understand the existing conditions and some 

quotations were used to emphasize the important points among the answers to the interview 

questions.  

Results 

The demographic characteristics of the sample are shown in Table 2. The majority of the 

internet user profile in Turkey is defined as under 35 high educated individuals and nearly 1/3 

of them are considered to be e-commerce consumers (TUSIAD, 2017).   

Table 2. Demographic Profile of the Sample 
 Frequency Percent %   Frequency Percent % 

Gender    Monthly Income   

Male 160 45,58  <1300 TL 37 10,54 
Female 191 54,42  1301 - 2000 TL 24 6,80 

Age    2001 - 4000 TL 113 32,19 
18 - 23 19 5,41  4001 - 6000 TL 85 24,22 
24 - 29 90 25,64  >6000 TL 92 26,21 
30 - 35 85 24,22  Working Status   
36 - 41 52 14,81  Employed 262 74,64 

>42 105 29,91  Unemployed 89 25,36 
Education    Online 

Purchasing 
Frequency 

  

Primary 5 0,01  Every day 11 3,13 
High School 14 3,99  Once in a week 31 8,83 

University 200 56,98  Once in two weeks 51 14,53 
MA 81 23,08  Once in a month 110 31,34 

PhD 51 14,53  Rarely 139 39,60 
    Never 9 2,56 

The cargo delivery preferences and the perceptions towards CDPs were measured after 

removing the 9 respondents stating that they don’t shop online and 1 respondent stating that 

he/she only shops for football match tickets online. The remaining 241 responses were again 

analyzed on frequency basis (Table 3 and Table 4). In addition to the below given questions, 

respondents were requested to list their most preferred delivery types in online shopping, how 

their last three online purchases were delivered, their concerns related with online shopping, 

and cargo delivery problems they face in online shopping.  
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Table 3. Last-mile Delivery Preferences 
 Frequency Percent % 

Cargo Delivery Preference   
Delivery to Work Place 169 49,56 

Home Delivery 148 43,40 
Personal Pick from Cargo Office 14 4,11 

Delivery to another Address 7 2,05 
Online Purchasing and Offline Collection 3 0,88 

Cargo Company Effects   
None 164 48,09 

If there are no options other than that e-tailer, I buy from them 
even I don't like the cargo company 

130 38,12 

I never buy from that e-tailer if they work with a cargo company 
that I don't like 

47 13,78 

Needing to go to a cargo office for a personal cargo   
Rarely 108 31,67 

Sometimes 94 27,57 
Frequently  79 23,17 

Never 51 14,96 
Always 9 2,64 

The first two rows for the preferred delivery types are delivery to work place and home 

delivery respectively. Personal collection from cargo company offices, delivery to another 

address and online order-offline pick up options were very rarely preferred. The last three 

online purchases by the respondents were delivered mostly to the work place and to the 

respondent himself/herself, home delivered to the respondent himself/herself and delivered to 

a third party either at home or at the work place. Neighbours and security officers were 

frequently preferred. Also personal pick up from the nearest offline store was mentioned by a 

small group.  

Product concerns related with online shopping take the first row among all which is closely 

followed by privacy concerns related with personal information, concerns related with return 

processes if needed and security concerns related with payment processes. Cargo delivery 

concerns are the fourth most frequently mentioned category.  

When the respondents were asked about the problems they faced regarding cargo delivery 

processes, late deliveries got the highest score (210). It is closely followed by the 

communication problems with cargo companies where respondents complain about cargoes 

not being delivered even if they were at home/work. Cargo personnel attitudes, cargo 

damages, problems with cargo tracking processes have similar scores (72, 74, 79). Wrong 

address problems, returns, extra payments and cargo losses are less frequently mentioned. 
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Only 8 of the respondents stated that they never experienced any problems with cargo 

companies in their online purchases.  

Table 4. CDP Preferences 
 Frequency Percent % 

CDP Awareness   
Yes 135 39,59 
No 206 60,41 

Would you like to use a CDP if one is opened close to you   
Yes 287 84,16 
No 54 15,84 

Which one would you prefer the most among home 
deliveries 

  

Delivery to the closest CDP 44 12,90 
Home delivery (If failed, delivery to the nearest cargo office) 85 24,93 

Home delivery (If failed, delivery to the nearest CDP) 212 62,17 
For which operation would you like to use a CDP   

Collection 84 24,63 
Returns 57 16,72 

Both 181 53,08 
None 19 5,57 

Under which condition would you prefer a CDP the most   
If close to home 179 52,49 
In all conditions 64 18,77 

If close to work/school 59 17,30 
If on the way to work/school 39 11,44 

How would you travel to this most preferred CDP?   
By walk 217 63,64 

By car 101 29,62 
By urban transportation 13 3,81 

By bike 9 2,64 
By motorbike 1 0,29 

According to the responses, the majority of the sample has not heard about  CDPs before (a 

definition was presented with the questionnaire). They are willing to use CDPs only when a 

home delivery fails, for both deliveries and returns, if the CDP is close to home and is 

accessible by walking. They are to be mostly preferred for textiles and shoes, electronics and 

accessories/giftware purchases.  

The top most preferred type of CDPs are lockers where customers access through 

pins/barcodes received by their mobile phones. The second group is composed of the local 

grocery stores, supermarkets, flower shops, drug stores, pet shops closely followed by nearby 

shopping malls and gas stations.  
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Lastly, respondents were requested to list the positive and negative aspects they consider 

about CDPs. The most frequently mentioned positive aspects are (1) the broad time frame that 

covers off-duty hours and weekends for cargo collection, (2) possibility to pick cargo up on 

the way to work/school without an extra effort, (3) decreased contact with the cargo company 

and their related delivery problems. On the other hand, the most frequently mentioned 

hesitation is the cargo security closely followed by possible additional costs. Parking 

problems and potential time loss are other mentioned categories by the respondents. 56 

respondents stated that they don’t have any hesitations towards CDPs. Difficulties to carry 

heavy or large size cargoes indicate hesitations towards cargo types that could be delivered 

through these solutions.  

The analysis of the interview data enlights the situation in Turkey towards CDPs from a 

different perspective where the results sometimes support the questionnaire findings and 

sometimes offer different insights. The first question was about the reasons behind the closure 

decision which can be summarized under three main headings: (1) consumer, (2) competition, 

(3) supply chain structure and business model. In accordance with this study’s purposes the 

first dimension is analyzed in-depth and only the related results are presented regarding the 

other two dimensions.  

Bukoli, being the single CDP solution in the Turkish market, was firstly and only introduced 

in Istanbul and had a relatively high preference rate when compared with world benchmarks 

with reference to real usage rates. However the Turkish consumer can hardly be described as 

an early-adapter and has a slow pace in chaging his/her consumption habits. Also the existing 

commuting habits and work place regulations create barriers against CDP usage.  

“4 years ago, plazas in Istanbul started to avoid accepting personal cargo 

deliveries of employees. There were regulations to come against this habit but 

nothing significant has changed until then… Service buses of companies create 

a main barrier against CDP usage. CDPs should be located close to main 

urban transportation stations and people should be able to collect or drop 

cargoes on the way like it is mostly observed in developed countries. However 

the existence of service buses encourage the consumers to order their cargoes 

to their work places and carry them after working hours.”  

Despite this situation, the mostly preferred CDP locations for Bukoli were the points close to 

high density urban transportation stations. Nevertheless the scale was not enough. This result 

is contradicting with the sample’s responses stating that they prefer the walking option first 

for a potential CDP. It was discussed that in a very large city like Istanbul, it is hard to 
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establish and manage a network of local stores withing the walking range of potential 

consumers. When this condition is combined with the weather and traffic conditions actually 

points closer to urban transportation stations can be a better option for Istanbul.  

A second important issue is related with the consumer profile. Technology acceptance rates 

and the interest in technological developments, lack of trust, negative, prejudiced orientation 

towards innovations were all among the barriers against the market acceptance for such 

business models. 

“The potential consumer responses were about risks such as :-What if the 

grocery’s sit on my box? –What if he throws it away? –What if I don’t want to 

communicate with him? Nobody has ever asked –Can I also use this channel 

for my broken-down electronic appliances’ repair services? However, lack of 

trust to the local stores does not make sense. We would immediately cover the 

costs for a damaged or lost cargo if such a thing happened, but that local store 

would lose many customer because of such a behavior. The local stores were 

the most motivated component of this distribution chain actually. They were 

providing such a customer experience that none of the traditional employees 

could because their main motivation was not to deliver cargo but to sell extra 

cheese!”  

These results are supporting the hesitations listed by the consumer sample in this study.  

Another aspect was the advantage of CDPs in return cargo processes. It is stated that the 

customer value proposition is much higher in return processes but there are two main 

categories of barriers against this process; 1- fraud propensity of the consumer, 2- 

transportation and information technology regulations in Turkey. In addition to these, 

although Bukoli had the technological infrastructure for collecting returns through its locker 

network, the macro environment forces inhibited such an opportunity.  

“In a city where terror risk is so high such Istanbul, letting every one to put 

any cargo into an unattended box in the city center is impossible.” 

Lastly, the main gap in the e-commerce market is said to be the availability of multiple 

delivery options providing different value propositions. In order to convince the Turkish 

customer to CDPs, these solutions should be positioned as a complementary component of the 

existing delivery systems.  

“In a simple case a consumer should be able to choose among (1) CDP as the 

delivery mode by knowing that he/she won’t be at home during delivery, (2) 

CDP can be selected if the recipent is not found at home, (3) CDP is the point 
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where the consumer leaves a cargo at a previously decided location and the 

collector picks it up from there, (4) the delivery can be done within a certain 

reserved time period, (5) the delivery can be done during the night time or 

dueing the weekend, (6) the delivery is diverted to a local grocery’s because 

the recipient’s program has suddenly changed and he/she won’t be at home as 

planned during the purchase”  

These all provide different value propositions to e-commerce consumers and they represent 

the main gap in the market in terms of distribution channel opportunities.  

Conclusions 

This study is an exploratory and a descriptive effort to analyze the perceptions of the Turkish 

consumer towards CDPs. It contributes to the e-commerce, e-retailing and distribution 

channel literature by being one of the first attempts to analyze the Turkish market. The results 

indicate that the consumers are still not adequately aware about this solution but they are 

willing to try it if they are provided the opportunity, despite the fact that the largest city in 

Turkey has been receiving this service for nearly four years. The interview results and the 

existing experience by the only CDP service provider in Turkey suggest that there is a gap 

between what the consumers say and they do when it comes to innovations. However, there 

still was a considerable interest and usage rate for this first attempt.  

The study has many practical implications for businesses that consider to introduce similar 

service innovations and also for the e-commerce sector. Correct positioning strategies for 

CDP services can only be handled in cooperation with service providers. Consumers should 

be acknowledged and educated about the delivery alternatives. The existing picture seems to 

be an arena where each party in the supply chain is complaining but not providing any 

solutions and this causes an unhealthy growth where largest players need to leave the market.  

The study is not without its limitations though. The sampling method can be randomized and 

the sample size can be enlarged to represent the population in a better way. Cluster sampling 

methods can be applied in order to see if there are differences between cities in Turkey in 

terms of CDP perceptions as local conditions are highly influential. Cargo companies, e-

commerce companies and the producers can be included in future studies in order to take a 

multiple perspective towards delivery service innovations. Also in-depth studies such as focus 

groups or longitudinal in-depth interviews with potential and actual consumers of CDPs may 

provider rich data in order to understand consumer response to these solutions.  
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Social Media As A Tool For Value Co-Creation: Stakeholder Marketing 

Perspective  

Birlikte Değer Yaratım Aracı Olarak Sosyal Medya: Paydaş Pazarlaması 

Yaklaşımı 
Ebru Sürücü1   Gül Denktaş Şakar2 

Abstract: 

This study provides a close look at the contribution of social media to stakeholder 

engagement efforts through stakeholder marketing and Service-Dominant Logic (SDL) lenses. 

The main aim of this study is to identify the social media interactions of two selected shipping 

companies through their relationships with stakeholders and to understand how such 

interactions shape value in-use between the companies and their stakeholders. Content 

analysis and multiple case study design are employed in the study. Having examined each of 

the cases in terms of content of the posts, followers’ comments, engagement rates, stakeholder 

classifications, popularity, virality, commitment etc., it provides an overview regarding the 

social media’s role in stakeholder engagement as well as value co-creation. The findings are 

supported with the semi-structured interviews so that in-depth insight is gained regarding the 

companies in focus. The study contributes to the theoretical discussion over stakeholders’ 

role in the value co-creation processes of the companies via social media. 

Keywords: Social Media, Stakeholder Marketing, Stakeholder Engagement, Service 

Dominant Logic, Value Co-creation. 

Özet: 

Bu çalışma, paydaş pazarlaması ve hizmet baskın mantık bakış açılarıyla sosyal medyanın 

paydaş katılımına etkisini incelemektedir. Bu çalışmanın temel amacı, seçilen iki denizcilik 

şirketinin paydaşları ile olan ilişkileri aracılığıyla sosyal medya etkileşimlerini belirlemek ve 

bu etkileşimlerin şirketler ve paydaşları arasında nasıl değer oluşturduğunu anlamaktır. 

Çalışmada içerik analizi ve çoklu vaka analizi yöntemleri kullanılmıştır. Her bir işletmeyi, 

gönderilerin içeriği, takipçilerin yorumları, katılım oranları, paydaş sınıflandırmaları, 

popülerlik, viralite ve bağlılık vb. açılarından inceleyerek, çalışma, sosyal medyanın paydaş 

katılımı oluşturma ve paydaşlarla birlikte değer yaratmadaki rolünü incelemektedir. Elde 

edilen bulgular, yarı yapılandırılmış görüşmelerle desteklenmekte, böylece incelenen 
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şirketlere yönelik derinlemesine bilgi elde edilmektedir. Çalışma, sosyal medya aracılığıyla 

şirketlerin değer yaratma süreçlerinde paydaşların rolüne yönelik değerlendirmeler sunmakta 

ve ilgili yazına katkıda bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Paydaş Pazarlaması, Paydaş Katılımı, Hizmet Baskın 

Mantık, Birlikte Değer Yaratma.  

Introduction 

There is an increasing use of social media in various industries. Although social media 

marketing is common in the business- to-consumer (B2C) area, it has also started to gain 

momentum in business-to-business (B2B) sector. Many B2B companies have begun to 

investigate how to integrate their social media activities to their marketing efforts. By doing 

this, although main target is considered as the customer, many other parties, namely the 

stakeholders, are also affected in various ways from the social media marketing activities of 

the companies. However, there is a lack of integration between stakeholder concept and the 

marketing theories. As De Bussy et al. (2003, p.150) purported “ a fruitful cross-fertilization 

between stakeholder and marketing theories is clear and, as yet, apparently under-explored.” 

In addition, there is an increasing awareness by marketing scholars becoming interested in 

broader stakeholder context (Frow and Payne, 2011, 224). In addition, the studies related to 

social media considering the stakeholder perspective are still extremely limited and a solid 

grounding for understanding how social media is used for stakeholder engagement is missing 

(Krumay and Geyer, 2016, p.254).  

The purpose of this study is to identify how social media affects the integration between the 

companies and their stakeholders. More precisely, the study aims to explore how value co-

creation is established as a result of stakeholder engagement (social media-oriented 

stakeholder engagement) through the use of specific social media platforms of the selected 

shipping companies. In addition to the value propositions originating from the companies, 

stakeholders’ contributions via social media are also discussed in order to find out the main 

concepts from the perspectives of SDL and stakeholder marketing. Given the very limited 

previous research into the social media’s impact on stakeholder engagement, it is expected 

that this study will have relevance and transferability beyond the specific sector in which the 

research is conducted. Specifically, the objectives of the study are to; (1) reveal how value 

propositions of the shipping companies and the contributions of stakeholders generate value 

through social meda use and (2) develop an understanding of the selected shipping 

companies’ understanding of social media’s use and its impacts in social media-oriented 



 164 

stakeholder engagement and value co-creation (value in-use). The paper is structured as 

follows. First, a literature review on the integration between stakeholder marketing and SDL, 

the effect of social media in stakeholder engagement and value co-creation are provided. 

Then, the methodology of the study is explained. Following the methodology section, 

findings of the content analysis and the case study are provided and discussed. Finally, the 

conclusions and recommendations summarize the findings from the research and suggest 

implications for management and opportunities for future research. 

Stakeholder Marketing: Service-Dominant Logic Perspective 

In rapidly changing, competitive and turbulent marketing environment, performance 

sustainability of the companies has broadened to cover additional issues that reach far beyond 

the return to shareholders (Clulow, 2005, p. 978). As Morash and Lynch (2002, p.26) 

purported, business opportunities for competitive advantage can be gained through the parties 

who address the various stakeholders with policies capable of traversing the globe. As Crane 

and Desmond (2002, p.565) mentioned, there must be a greater focus on greater 

understanding of marketing decision making from which a better understanding of the 

morality embedded in societal marketing practices rather than descriptive marketing theory 

and practices. Understanding the influence of various stakeholders is considered as a critical 

approach to managing marketing strategy and related performance (Clulow, 2005; p. 980).  

While marketing has been integrating its interface with society, stakeholder theory was 

gaining ground in business ethics and management literature (Parmar et al. 2010, p.407). In 

addition, the idea of integrating multiple stakeholder relationships to the marketing processes 

of the companies rather than focusing on a single stakeholder relationship has been evolving 

over the last decade (Sen et al. 2006, p.158). As Hull et al. (2011) mentioned, contribution 

from management literature has enabled the development of stakeholder theory for marketing 

by providing a framework for examining how different stakeholders affect or affected by 

marketing efforts of the companies.  

As Freeman (1984, p. 46) defined a stakeholder is “any group or individual who can affect or 

is affected by the achievement of the organization’s objectives”. Stakeholders can be 

categorized as the primary (communities, customers, employees, suppliers, and financiers) as 

the ones that define the business and secondary players (government, competitors, consumer 

advocate groups, social-interest groups, and media) impacting the relationships with the 

primary ones (Freeman et al. 2007; Gould, 2012). The secondary group is viewed as a 

difficult group in terms of determining what is in the best interest of such a vast and 

heterogeneous group (Harrison et al. 2015, p.859). Having its roots from strategic 
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management literature, stakeholder theory “attempts to articulate a fundamental question in a 

systematic way: which groups are stakeholders deserving or requiring management attention, 

and which are not” (Mitchell et al. 1997, p. 855). As De Bussy et al. (2003, p.148) 

highlighted, the marketing and stakeholder concepts have many issues in common that 

marketing is viewed as a narrower version compared to the stakeholder concept.  

Since Freeman’s (1984) seminal work on stakeholder theory, the concept has been integrated 

into academic business research including marketing. Stakeholder marketing has gained 

momentum in the recent literature and scholars focused on different aspects of stakeholder 

relations in consumer and business markets. By advocating a critical change in the focus of 

the marketing, Hillebrand et al. (2015, p. 411) asserts that marketing discipline should switch 

from its rather limited focus on customers toward a view of marketing that acknowledges the 

interrelatedness of stakeholders.   

Several authors asserted that the focus on customer-supplier relationships should be extended 

to the network of stakeholder relationships (Flint and Mentzer, 2006; Gummesson, 2008; 

Lusch et al. 2007). As Hillebrand et al. (2015, p.425) highlighted, the role of the marketing in 

business processes has been reduced to tactical decision-making and it is believed that 

marketing can again influence strategic decision making by adopting stakeholder marketing 

perspective (Webster and Lusch, 2013, p.398). Bhattacharya and Korschun (2008, p.113) has 

brought an up-dated attention for the existence of an extended number of stakeholders and 

stakeholder marketing was defined as “activities within a system of social institutions and 

processes for facilitating and maintaining value through exchange relationships with multiple 

stakeholders” (Hult et al. 2011, p. 57). Miller and Lewis (1991, p. 55) proposed the 

stakeholder approach and two value exchange models to assist market managers to 

strategically manage the marketing function. Payne et al. (2005, p.858) examined the 

development, extension and use of the “six markets” model provided a framework for 

analyzing stakeholder relationships.  

Relationship marketing perspective was also considered in the stakeholder relationships and 

development of marketing strategies bringing an emphasis on stakeholder collaboration. 

These are mainly on mutual commitment and trust (Morgan and Hunt, 1994, p.23), the 

interactions within networks of relationships (Gummesson, 1999, p.79), the creation of 

exchanges of mutually beneficial value (Christopher et al. 2002). Duncan and Moriarty (1998) 

adapted a communication-based marketing model for stakeholder groups including customers, 

employees, suppliers, channel partners, the media, shareholders, government regulators and 

the community. Jurgens et al. (2010, p. 769) investigated how US firms can develop an 
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approach to stakeholder relations, which fits the northern European environment through 

business-to-business marketing approach.  

In a conceptual study discussing the implications for firm performance, marketing theory, 

empirical research, and marketing practice within the perspective of stakeholder theory, 

Hillebrand et al. (2015, p. 411), argued that (1) there is a shift in terms of value exchange 

from dyadic to complex, (2) the tension between stakeholder interests has become explicit 

rather than implicit and (3) control over marketing activities has become dispersed rather than 

centralized.  

In the light of the recent studies on stakeholder relations and marketing practices, there is an 

increasing attention on the perspective of value-creation, value exchange and value 

propositions through the lenses of stakeholder relations and stakeholder engagement. This 

coincides well with the Service-Dominant Logic (SDL) perspective of marketing since SDL is 

collaborative, reducing tension and potentially facilitates greater value alignment between 

stakeholders (Abela and Murphy, 2008, p.39). SDL is viewed as a value-co-creation model 

that considers all actors as resource integrators, tied together in shared systems of exchange – 

service ecosystems or markets (Vargo, 2011, p.220). Vargo and Lusch (2006) firstly focused 

on customer-supplier relationships and then they extended their concept to involve value 

configurations of social actors interacting and exchanging across networks, which favors the 

involvement of many actors or parties to the value creation process. Normann and Ramirez 

(1993) made the first contribution regarding the importance of non-customer stakeholders and 

their potential for the co-creation of new forms of value.  

Although there was a great contribution from relationship marketing regarding the importance 

of multiple stakeholders, the stakeholder perspective has received little attention within SDL 

perspective (Frow and Payne, 2011, p. 223). Two basic types of resources that are considered 

as the main inputs for the service provision are suggested (Vargo and Lusch, 2004, p.2). 

While operand resources such as all tangible resources including the facilities and 

infrastructure-related properties are those upon which an operation is performed to produce an 

effect, operant resources including knowledge, skill, capabilities, and all related intangible 

resources are employed to act on operand resources (Constantin and Lusch, 1994, p.246). 

Integration of these resources enables the organizations to develop the service provision 

termed as “value-in use” (Vargo et al., 2008, p.149). Apart from value-in-use, SDL focuses 

heavily on “value propositions” which establish connections and relationships among service 

systems (Vargo et al. 2008, p.148). The relationship between value propositions and value 

creation among various stakeholders is critical (Frow and Payne, 2011) for the application of 
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the best possible strategies to segments of stakeholders. According to Grönroos (2011, p.290), 

value co-creation can take place supposing that interactions between the firm and the 

customer can occur directly. By focusing on the creation of value, Gummesson (2008, p.16) 

argues that relationships with other stakeholders may influence the customer relationships so 

that a diverse network of stakeholders creates value. Rather than building dyadic 

relationships, stakeholder marketing focuses on co-creation in network relationships (Frow 

and Payne, 2011, p.224). In line with Freeman’s (1984) argument, Clarkson (1995, p.1994) 

mentioned that organizations should balance differing stakeholder interests rather than 

focusing on maximizing the benefits of one stakeholder. The exchange of the value is critical 

for the companies since how a firm treats its customers influences the attitudes and behavior 

of the firm’s employees, and how a firm behaves towards the communities in which it 

operates influences the attitudes and behavior of its suppliers and customers (Cording et al. 

2014, p.39).  Exchange of value can be facilitated by dialogical perspective in order to 

enhance the relationships between the stakeholders and the company.  

As highlighting the dialogical perspective, Ballantyne and Varey (2006, p.228) argued that it 

consists of extensive communication and knowledge sharing between all relevant 

stakeholders through trust, learning and adaptation within the marketing system. Information 

sharing activity together with dialogue forms the basis of knowledge identified in value 

propositions (Frow and Payne, 2011, p.234). In case of value creation process, SDL argues 

that an enterprise can only offer value propositions but value itself is created during in-use 

experience. As Frow and Payne (2011) discussed, the companies should understand and 

manage the in-use experience with their stakeholders. Since value co-creation processes of the 

company may differ from one stakeholder to another, co-creation of value propositions with 

each stakeholder must be managed carefully.  

Stakeholder Engagement and Value Co-Creation via Social Media 

Social media is seen as a new medium of business communication considering the latest 

development in the Internet.  In the first generation of Internet, Web 1.0, companies were only 

able to share their knowledge, information related to products and services with their 

stakeholders. Interaction was only one-way; from company to customers. The applications 

and systems were only static and channeled content (Schneckenberg, 2009, p.513). However, 

Web 2.0 has started evolutionary process of the Internet as a marketing environment 

(Constantinides and Fountain, 2008, p.232). This time interaction has become bi-directional 

and companies have started not only to collect information from their customers; but also 

redefined stakeholders’ expectations without any restriction in time, place and medium 
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(Bonson and Ratkai, 2013; Kim and Ko, 2012). In this case, social media provides many 

opportunities for stakeholder groups to be informed, identify common interests, express and 

share opinions and demands, organize, and coordinate interventions allowing to support 

stakeholder engagement efforts (Lutz and Hoffman, 2013, p.1). Engagement can be 

considered as a critical issue for the development of on-going relationships with relevant 

stakeholders (Smith et al. 2011), key in the implementation of value creation (Baden, 2010), 

as well as a tool for the development of collaboration and achievement of shared goals 

(Andriof and Waddock, 2002). According to Gao and Zhang (2006, p. 725), engagement is a 

“developmental exercise” that enhances “mutual understanding.” As Nelson and Zadek 

(2000) mentioned, engagement creates ¨alchemy” of relationships, where resources 

experience transformation as well as simply being combined. Krick et al. (2005) identified the 

shift in stakeholder engagement from responding to the pressure of interest groups to 

incorporating stakeholder engagement to their governance structures in order to maintain 

strategic competitiveness. Pedersen (2006, p.138) defined stakeholder engagement as a 

process involving several ‘filters’—such as choosing the right interaction partners and 

defining adequate responsibilities.  Stakeholders are not only considered conditional, but also 

essential for a process of external engagement in the twenty-first century (Jawahar and 

McLaughlin 2001; Waddock 2005). Vargo (2009, p.375) highlighted that the purpose of 

interactions between stakeholders is to co-create some form of value. In this case, social 

media can act as an integrator tool for the stakeholders and the organizations in order to co-

create value. Based on the literature and the elaborations of the authors regarding the 

integration of social media, stakeholder marketing and SDL perspectives, the research 

framework is suggested in Figure 1.  

This paper consisted of two phases. At the first phase, a content analysis was carried out by 

focusing on companies’ value propositions and stakeholders’ feedbacks. Social media is 

viewed as an integrator and a tool for the value co-creation process between the companies 

and the stakeholders. Value propositions consisted of the main content of the social media 

that the companies provided to their stakeholders. The target audience is generally the 

stakeholder group of the company and there may be more than one target audience in 

accordance with the content of the post as well. On the other hand, stakeholders contribute to 

the value exchange process through their comments to the posts and the popularity, virality 

and the commitment values of the posts may provide an insight regarding the social media 

effectiveness of the companies.   
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Figure 1: Research Framework  

All stakeholders may potentially be viewed as co-participants in the service provision 

(Laczniak, 2006, p.448) through their comments (including the commitment, popularity and 

virality metrics) and value cannot be created in isolation from stakeholders and the primary 

focus has been on value-in-exchange between the buyers and sellers (Lusch et al. 2006, 

p.274).  

In the second phase of the study, the value propositions and the stakeholder contributions are 

integrated and social media-oriented stakeholder engagement and value in-use is generated 

consecutively. While stakeholder engagement allows the organizations to access information 

from their stakeholders (Sharma, 2005), social media-oriented stakeholder engagement 

provides all available outcomes and feedbacks related to the social meda presence and directs 

companies to modify their post contents in accordance with the feedback originating from 

various stakeholder groups. This knowledge can then be used to generate approaches that 

successfully impact operations and profitability, that is, to create value-in use. Furthermore, 

with the help of case studies and desk research, SM-oriented stakeholder engagement was 

classified as five main sections as relationship marketing, measuring stakeholder engagement, 

barriers, capabilities and stakeholder customization.   
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Methodology 

The objective of this study is to identify the impact of social media on stakeholder 

relationships of the selected shipping companies. The study also aims to reveal how social 

media tools and the contents of the posts build stakeholder engagement within the stakeholder 

marketing approach. Mixed method approach (triangulation) was applied and a content 

analysis and a case study approach have been adopted. The main assumption about 

triangulation in social science literature is of developing a more effective method for 

capturing and fixing of social phenomena in order to realize a more accurate analysis and 

explanation¨ (Cox and Hassard, 2005, p.111). Researchers are able to increase the accuracy of 

their judgments by collecting different kinds of data concerning on the same phenomenon 

(Jick, 1979, p.602). According to Gillham (2000, p.13) since different methods have different 

strengths and weaknesses, if they are converged then reasonably confident results can be 

achieved. Thus, content analysis could be an effective approach, which provides a set of rule-

based procedures for the methodological analysis material. In fact, content analysis is referred 

as a method of analyzing data in the context of performing case study research (Yin, 2003, 

p.110). In this study, firstly, a quantitative content analysis for past six months (15.12.2016-

15.06.2017) was employed in order to analyze the social media characteristics of the selected 

shipping companies in terms of social media platforms, number of posts and followers, 

engagement rates, popularity, commitment and virality, contents of the posts and 

classification of the posts according to stakeholder groups. Following the content analysis, 

case study approach was employed in order to get a deeper insight regarding the companies 

through document analysis, desk search and semi-structured interviews.  

Data Collection  

Content Analysis and Sample Selection  

Content analysis is a systematic technique for analyzing information and content, in written or 

symbolic materials (Neuman, 1997, p.31).  Anderson and Kanuka (2003, p.174) stated that 

content analysis is an appropriate method for e-research, though it is “often associated with 

the analysis of text documents and in e-research documents are often e-mail, chats or 

computer conferencing transcripts”. This methodology generates valid, rigorous, reliable and 

replicable researches (Sampert and Trimble, 2010). Since content analysis may be seen as a 

method where the content of the message forms the basis for drawing inferences and 

conclusions about the content (Nachmias and Nachmias, 1976), this approach was employed 

in order to get an insight regarding the post contents of social media tools within the context 
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of stakeholder engagement. The coding and analytical unit for this study is the Facebook and 

Instagram posts of the selected shipping companies within a time framework of six months 

(15.12.2016-15.06.2017). In early studies using content analysis of social media platforms, a 

wide range of data collection procedures as well as time periods has been used. While Berger 

and Paris (2013) used only one day in their research on Facebook posts; McCorkindale (2010) 

used two weeks; Wallace et al. (2011) used four weeks; Shen and Bissel (2013) used eighteen 

weeks and Pinto and Yagnik (2016) used sixteen weeks.  

Since Smith et al. (2012, p. 111) and Bonson and Ratkai (2013, p.788) mentioned in their 

study that particular media, such as Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram seem to offer 

more opportunities for marketers to collaborate with stakeholders to circulate positive 

sentiment and increase the visibility of brands so that two shipping firms’ Facebook, 

Instagram, LinkedIn and Twitter accounts were examined in detail.  In this research, six 

months (or 24 weeks) of posts, from December 2016 to June 2017 for a total of 792 posts are 

reviewed to both measure stakeholder engagement rates and examine the relationship between 

followers and shipping companies deeply on Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter. 

Later on, content analysis was conducted to Facebook and Instagram in terms of both posts 

and comments. During this stage, 379 posts and 3230 Facebook and Instagram comments 

were examined for two selected shipping companies.  Table 1 provides information regarding 

the selected cases in the study.  

Table 1. Case Desciptions 
 Maersk  Arkas 

Establishment Date & Place 1904 /Denmark 1902/Izmir 
Fleet Capacity 639 (244 owned – 395 chartered) 44 (37 owned – 7 chartered) 
Container Ship Numbers 590 container ships 47 container ships 
TEU 3,422,858 73,731 
Container Fleet Ownership 
Rank 

 
1 

 
20 

Revenue $35,464(million) n/a 
Employee Number 29,200 employees  

(7,600 seafearers) 
 

7300 employees 
Currently Office Numbers 324 offices (in 115 countries) 62 offices (14 in Turkey, 24 in other 

countires) 

Maersk has become active in digital platforms since October 2011. In less than 11 months, 

Maersk attracted more than 400,000 fans on Facebook and constituted a presence in nine 

platforms with nine different purposes (Cambie, 2012). In 2012, Maersk won various awards 

about their social media campaigns; becoming an example for B2B companies (Agerdal-

Hjermind, 2014, p.7). Moreover, scholars from MIT and Harvard universities published case 

stories regarding the success of Maersk in social media (Wichmann, 2013, p. 3). In terms of 
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second case, Arkas has been one of the biggest contributors to Turkey’s foreign trade by 

being the leader of private port management. While providing services with Marport, the 

highest volume container-handling port in Turkey (annual 2,3 million TEU capacity) and 

Autoport (Turkey’s first car terminal with annual 400.000 vehicle capacity), Arkas acquired 

the partnership of Terminal del Golfo port to make use of its know-how in port sector abroad 

as well. For this study, Maersk is chosen since it is in the first rank in the container fleet 

ownership and Maersk also won awards regarding its success in social media. Arkas is chosen 

as a case study firm since it is established in Turkey and it has the largest container fleet in 

Turkey ranking 24th in the world in a study on Container Fleet Ownership done by Clarkson 

Research Services Limited, while according to a report based on Alphaliner’s analyses 

published in December by Dynamar B.V., Arkas ranks 20th among international container 

shipping lines as of based on the number of vessels it operates and its total transportation 

capacity (Arkas, 2017). Besides, it was observed that the shipping and logistics industry in 

Turkey still lack an understanding of the importance of social media so that Arkas was 

considered since it invests in their social media platforms heavily and outsource it when 

necessary.   

At the beginning of the research process, it was planned to make a Skype interview with 

Maersk since the social media executive was located in Denmark. However, this meeting was 

not executed because the Maersk was exposed to a cyber attack just before the date of the 

interview. Thus, the questions were shared by mail and the answers were given by the Maersk 

’s social media executive. Offering low cost, range of participants, time for reflection, saying 

things that would not be said face-to-face, working with a set of interviews simultaneously, 

being able to conduct interviews with long distances (such as participants from different 

countries) and overcoming interviewer effects are some of the benefits of e-mail interviews 

(Hunt and McHale, 2007, p.1416-1417).  Moreover, in early studies using e-mail interview, a 

wide range of sample type as well as sample sizes has been used. Murray (1995) interviewed 

five nurses; while Persichitte et al. (1997) interviewed with six education professionals. 

Kennedy (2000) conducted in-depth, e-mail interviews with 17 women. Murray (2004) 

conduceted interviews with 35 prosthesis users both e-mail and face-to-face. Olivero and Lunt 

(2004) interviewd semistructured long e-mail and face-to-face interviews with 28 Internet 

users.   

For Arkas, a face-to-face interview was held on 28 June 2017 with the Arkas’s social media 

manager. The interview lasted one hour and then, a follow-up e-mail interview was conducted 

with the social media manager as well. The questions in the interviews were based on an 
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extensive literature review on the role of social media in stakeholder engagement and value 

co-creation. Interview questions are provided at the end of the study. 

Moreover, there are number of case studies about Maersk ’s social media usage that are 

studied in schools. Since, case studies were found to enrich the study, these case studies were 

also used in the analysis section with the interview results. So, data on this study were 

gathered with a combination of desk research including documents, reports, web sites, e-mails 

and semi-structured interviews with two social media and pulse managers in case study 

companies.  

Coding Procedure 

An Excel code sheet was used to record information regarding Facebook and Instagram, 

between December 2016-June 2017. During the coding procedure, coding topics were used 

for both post content and comment content analysis, which were developed by the authors. 

There were no structured categories based on content analysis. For post content, 5 main 

coding topics were identified considering their context and named as special occasions (such 

as Christmas celebration, religious holidays, national days etc.); advertisements regarding 

existing services and new services (such as release of a new service to a new port cluster, 

services at ports etc.); sectoral information (such as regulatory changes in the shipping 

industry, news related to the maritime industry etc.); CSR (corporate social responsibility-

voluntary events, campaigns etc.) and content related with resources which are operand 

resources (usually tangible such as ships, cranes, new offices, IT systems etc.)  and operant 

resources (intangible resources such as basic skills, competences and capabilities of the 

employees) that are capable of creating value and considered as the key to competitive 

advantage (Vargo and Lusch, 2008a, p.36). 

Moreover, for comment content analysis, similar procedure was performed. For comment 

content, 7 main coding topics were determined by the authors. These are “thanks and 

appreciation” (comments that are related to followers’ admiration, their support for company 

and/or greetings for company’s achievements), “innovation suggestions” (comments which 

offers innovation in services or processes), “complaints” (followers’ complaints about the 

process, service or any other situation), “job applications” (comments related to carreer 

opportunities, job applications), “organizational citizenship” (comments from employees or 

employees’ relatives who are highly honored to be a part of the company), “others” 

(comments, which only have emoji and/or comments about unrelated topics) and “company’s 

answers” (company’s responses about followers’ posts. These responses can be about job 

applications, carreer opportunities and/or complaints).  
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Lastly, for stakeholder classification, Hult et al. (2011)’s approach of primary and secondary 

stakeholders was used. While customers, employees, shareholders, regulators, suppliers and 

community are classified in primary stakeholders; special interest groups, competitors, trade 

associations, mass media and social media are listed in secondary stakeholders’ category.  

To analyze format of post and elements included, indications (No=0, Yes=1) were made 

whether or not a number of items were present. In terms of post contents, coders considered 

the main target group/stakeholder of each post and the main theme of the post. One post could 

include multiple stakeholder groups and/or contents and were coded as such.  

Results of the Content Analysis 

In order to identify the specific types of communication patterns between companies and their 

stakeholders, a content analysis was conducted over the course of six months. Thus, data for 

this study were obtained through a content analysis on the digital media platforms of the two 

shipping companies. At the first step of the content analysis, the social media performance of 

the shipping companies was measured with their presence, quantity of followers and 

engagement rates. In order to select the digital media platforms, four platforms (Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Instagram) were viewed. Table 2 shows the total follower numbers for 

each shipping companies as of 24 June 2017.  

Table 2. Shipping Companies’ Social Media Presence and the Number of Followers 
Social Media Platforms Facebook Twitter LinkedIn Instagram 

Shipping Company     
Maersk  2,432,099 58,700 204,436 92,500 
Arkas 11,586 94* 41,348 3,988 

Source: Compiled by Authors 
* Arkas does not have a Twitter account  
 
Engagement rate is a commonly used formula for quantifying the success of the social media 

accounts. Engagement rates higher than 1 implies a successful account; while between 0.5 

and 0.99 are seen as moderate and rates below 0.5 represents an unsuccessful company. To 

measure the engagement rate, the following formula was used (Saglam et al. 2016, p.447):  

Engagement Rate = 9:;<=	?:==:@AB	C3;AB<D;E:3	FAB	G<H
9:;<=	?:==:@ABI

 x 100 

To calculate total follower interaction, likes, comments, shares, replies and retweets on 

Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram accounts of the shipping companies, the posts 

shared within the six months period were analyzed. Table 3 shows the total number of posts 

(TMP) and the engagement rates (ER).  
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Table 3. Total Number of Posts and Engagement Rates on Social Media 
 Facebook Twitter LinkedIn Instagram 
 TMP ER TMP ER TMP ER TMP ER 
Maersk  111 0.74 262 0.22 98 0.11 59 2.60 
Arkas 101 2.62 0 0 53 0.23 107 7.76 
Source: Compiled by Authors 

For both companies, highest engagement rates originate from Instagram, which means that 

Instagram achieved biggest interaction between company posts and followers. Facebook is 

seen as the second social media platform that followers mostly engage with the companies. 

Since there are huge differences between follower numbers of companies, it can be tricky to 

deduce based on the results that are shown in Table 2. Thus, more analysis is required to 

measure the companies’ interaction with the followers. According to Bonson and Ratkai 

(2013, p.793), popularity, commitment and virality metrics can be used to measure the 

quantity of feedback from stakeholders.  The formulas used for the calculation of these 

metrics are shown in Table 4. The findings listed in Table 4 can also be used to assess the 

situation of competitors and their presence in social media.  

Table 4. Measurement of Reactivity, Dialogic Communication and Stakeholder 

Engagement 

Name Sign Formula Measures 
Popularity P1 Number of posts with likes/ 

total posts 
Percentage of the total posts that 

have been liked 
 P2 Total likes/ total number of 

posts 
Average number of likes per 

post 
 P3 (P2/number of fans) *1,000 Popularity of messages among 

fans 
Commitment C1 Number of posts with 

comments/total posts 
Percentage of the total posts that 

have been commented on 
 C2 Total comments/total posts Average number of comments 

per post 
 C3 (C2/number of fans) *1,000 Commitment of fans 
Virality V1 Number of posts with 

shares/total posts 
Percentage of the total posts that 

have been shared 
 V2 Total shares/total posts Average number of shares per 

post 
 V3 (V2/number of fans) *1,000 Virality of messages among fans 
Source: Bonson and Ratkai, 2013 

Based on the formulas in Table 4, Table 5 and Table 6 were prepared to show the popularity, 

commitment and virality of the social media pages of shipping companies. However, since 

Arkas does not have Twitter account, measurements for Arkas is based on Facebook, 

LinkedIn and Instagram accounts. 
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Table 5. Maersk ’s Social Media Platform Popularity, Commitment and Virality Results 
 Popularity Commitment Virality 

P1 P2 P3 C1 C2 C3 V1 V2 V3 

Facebook 1 1466,29 0,6 0,99 20,48 0,008 0,99 223,3 0,092 
Twitter 1 32,12 0,55 0,29 0,51 0,0087 0,99 16,5 0,28 
LinkedIn 1 231,7 1,13 0,31 3,01 0,015 n/a n/a n/a 
Instagram 0,83 2236,9 2,42 1 12,92 0,14 n/a n/a n/a 
 
Table 6. Arkas’ Social Media Platform Popularity, Commitment and Virality Results 
 Popularity Commitment Virality 

P1 P2 P3 C1 C2 C3 V1 V2 V3 
Facebook 1 113,33 9,78 0,27 1,03 0,089 0,51 13,25 1,14 
LinkedIn 1 177,42 4,29 0,53 1,89 0,056 n/a n/a n/a 
Instagram 0,79 157,45 39,48 0,37 0,85 0,21 n/a n/a n/a 

Both Maersk’s and Arkas’ each post on Facebook and LinkedIn is liked by at least one 

follower. This fact is also valid for Maersk’s Twitter account as well. For Instagram, both 

companies’ value is less than 1 meaning that for Maersk’s Instagram account approximately 

83 posts out of 100 is liked by at least one follower; while for Arkas’ Instagram account the 

number is 79. According to P2, for Maersk Facebook has the highest average number of likes 

per posts while for Arkas, LinkedIn has the highest value. According to P3, Instagram has the 

highest value for popularity among followers for both Maersk and Arkas. For Maersk, all 

posts got comments on Instagram. Moreover, for Facebook only 1 post out of 111 posts did 

not get any comments. However, this situation is different for Twitter and LinkedIn. 29 posts 

out 100 get comment on Twitter and for LinkedIn the number is 31. When Arkas C1 results 

are examined, it is seen that only 53 out of 100 posts get comments. This number was 37 and 

27 for Instagram and Facebook respectively. According to C2 metric for Maersk, Facebook 

has the highest value, meaning that each post got 20 comments on average, while Maersk’s 

Instagram posts get 12 comments on average. For Maersk, Instagram has the highest 

commitment value in all social media platform, which is followed by LinkedIn. However, for 

Arkas, Instagram has the highest commitment value in all social media platform, which is 

followed by Facebook. Virality calculations are based on the number of shares. In LinkedIn 

and Instagram, the researchers were not able to see these results so calculations for Maersk’s 

virality measurement could only be made for Facebook and Twitter account while for Arkas’s 

virality measurement was only for Facebook. V1 shows the percentage of the total posts that 

were shared by the followers. According to results for Maersk, posts in both Facebook and 

Twitter have a sharing rate of 0,99; while for Arkas, Facebook has a sharing rate of 0,51. 

Each post in Maersk ’s Facebook account is shared 223 times on average; while for the 
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Twitter, the number is 16. Besides, each post in Arkas’s Facebook account is shared 13 times 

on average. Lastly, for Maersk Twitter has the highest value on virality of messages among 

fans with the value of 0,28. Facebook has 0,092 value which shows that contents that are 

shared on Twitter becomes more viral than Facebook.  Table 7 and Table 8 show which 

stakeholders that Maersk and Arkas mainly focus and target in their Facebook and Instagram 

posts.  

Table 7. Classification of Facebook Post Contents According to Stakeholder Groups (%) 
Primary Stakeholders Maersk  Arkas 
Customer 0,47 0,17 
Employees 0,68 0,27 
Shareholder 0,009 0,03 
Regulator 0,009  
Supplier 0,51 0,17 
Community 0,12 0,49 
Combined 0,23 0,27 
Secondary Stakeholders   
Special Interest Group 1 1 
Competitor 0,61 0,41 
Trade Associations 0,63 0,44 
Social Media 1 1 

According to Table 7, it is seen that 68 % of Maersk ’s Facebook posts were mainly focused 

on employees. This was followed by suppliers (51%) and then the customers (47%). Besides, 

all of the posts were related with special interest groups such as people who like marine 

environment, transportation activities etc. Moreover, it was seen that 63 % and 61 % of all 

posts targeted both trade associations and competitors as well. Considering Arkas, it was 

clearly seen that public was the most targeted primary stakeholder group (49%). 27 % all 

posts were focused on employees. Moreover, 27 % of all posts were related with all primary 

stakeholder groups. As in Maersk case, both special interest groups such as sports 

enthusiastics, art lovers etc. had highest value. Lastly, huge amount of posts - 44 % and 41 %- 

targeted trade associations and competitors respectively.   

According to Table 8, it was seen that 78 % of Maersk’s Instagram posts were focused on 

employees (62 % for customers and 57 % for suppliers). Besides, 91 % of the posts were 

related with special interest groups such as people who like marine environment, 

transportation etc. Moreover, it was seen that three out of four posts were focused on both 

trade associations and competitors. 

Considering Arkas, it was clearly seen that public was the most targeted primary stakeholder 

group (48%). 21% of all posts were focused on employees. Moreover, 34 % of all posts were 
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related with all primary stakeholder groups. Lastly, huge amount of posts -45 % and 43 %- 

targeted trade associations and competitors respectively. 

Table 8. Classification of Instagram Post Contents According to Stakeholder Groups 

(%) 
Primary Stakeholders Maersk  Arkas 
Customer 0,62 0,13 
Employees 0,78 0,21 
Shareholder  0,019 
Regulator 0,017  
Supplier 0,57 0,13 
Community 0,017 0,48 
Combined 0,17 0,34 
Secondary Stakeholders   
Special Interest Group 0,91 1 
Competitor 0,74 0,43 
Trade Associations 0,74 0,45 
Social Media 1 1 

Considering Table 7 and Table 8, it can be seen that while Maersk’s Facebook posts mainly 

targeted their employees, suppliers and customers; Arkas basically focused on public and 

employees. Similar patterns can also be observed in Instagram as well. While Maersk’s main 

target stakeholder groups were employees, customers and suppliers; Arkas basically focused 

on public and the employees. Table 9 and Table 10 show the post contents of Maersk and 

Arkas in Facebook and Instagram.  

Table 9. Analysis of Facebook Post Contents 
 Maersk   Arkas 

Special Occasions 0,027 0,12 
CSR 0,34 0,68 
Advertisement   

Existing Service Advertisement 0,46 0,13 
New Service Advertisement 0,19 0,08 

Sectoral Information 0,42 0,13 
Resources   

Tangible Resources 0,67 0,18 
Intangible Resources 0,27 0,22 

According to Table 9, Maersk mostly shares Facebook posts about their existing service and 

releases advertisements related to those services. Besides, Maersk shares its tangible 

resources such as ships, ports etc. in Facebook posts. Also, sectoral information and CSR 

practices were generally provided in Facebook posts. Considering Arkas, almost 70% of all 

Facebook posts provided information about CSR practices. Moreover, 22 % of their posts 

were related to their intangible sources such as IT applications or human resources.  
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Maersk’s three out of four Instagram posts were related with their tangible resources like 

ships, cranes, ports etc. Moreover, Maersk provided advertisements about existing services in 

60 % of its Instagram posts. Besides, Maersk shared sectoral information in their Instagram 

posts. Considering Arkas, almost 70 % of all Instagram posts provided information about 

CSR practices. 24 % of Arkas posts were related to its intangible sources such as IT 

applications or human resources. 

Table 10. Analysis of Instagram Post Contents 
 Maersk  Arkas 
Special Occasions 0,051 0,09 
CSR 0,24 0,69 
Advertisement   

Existing Service Advertisement 0,60 0,11 
New Service Advertisement 0,086 0,04 

Sectoral Information 0,55 0,047 
Resources   

Tangible Resources 0,76 0,17 
Intangible Resources 0,14 0,24 

Considering Table 8 and Table 9, it can be concluded that Maersk’s post contents mainly 

consisted of its tangible resources, existing services advertisements, sectoral information and 

CSR applications. However, Arkas mainly shared posts related with its CSR applications and 

their intangible resources.  

Figure 2 and Figure 3 show Facebook and Instagram comment content distribution for both 

Maersk and Arkas. Comments, which explain the same emotions, are summarized under the 

same title. Thus, six groups are formed as ‘thanks and appreciation’, ‘complaints’, ‘job 

applications’, ‘organizational citizenships’, ‘others’ and ‘company’s answers’; which is 

explained above. Considering Figure 2 and Figure 3, it can be deduced that Maersk’s 

followers on both Facebook and Instagram shares similar patterns in their comments. In both 

social media platforms, most of the comments belongs to ‘Thanks and Appreciation’ (36% in 

FB; 41% in Instagram) category and ‘Others’ (41% in FB and 46% in Instagram) division. 

Moreover, for both Facebook and Instagram, followers have the same tendency about job 

applications.  In Facebook, 5 % of all comments originate from the followers who want a 

career in Maersk; while in Instagram it is 7%. It is clearly seen that in Facebook, followers are 

more enthusiastic to share their feelings regarding how proud they are for being a Maersk 

member with their comments, which is 8 % of all comments. However, in Instagram a 

different situation was observed that only 2 % of the followers’ left comments about 

‘organizational citizenship’. Lastly, in Facebook comments, 1 % of total comments belonged 

to complaints that come from customers, suppliers or communities. However, in Instagram 
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instead of having a ‘complaints’ category; there is a division called as ‘Maersk’s answers’, 

which has 4 % of total comments. 

For Arkas, it can be deduced that followers on both Facebook and Instagram shares similar 

patterns in their comments. In both social media platforms, most of the comments belonged to 

‘Thanks and Appreciation’ (64% in FB; 59% in Instagram) category and ‘Others’ (20% in FB 

and 30% in Instagram) category. Followers on Facebook post more comments about job 

application (8%) than the Instagram followers (4%). Moreover, it can be seen through 

Facebook that followers are more enthusiastic to share their feelings regarding how proud 

they are for being a Arkas member with their comments, which is 7 % of all comments.  

 

 
Figure 2. Maersk and Arkas Facebook Comment Content Analysis 
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Figure 3. Maersk & Arkas Instagram Comment Content Analysis 

Case Study Research 

Since a qualitative case study approach both enables the study of complex and dynamic 

processes (Cassell and Symon, 1994, p.7), and explores the emerging insights (Adams and 

Schvaneveldt, 1985; Yin, 2003), it was considered as the appropriate method for getting a 

deeper insight regarding the cases observed. In addition, the interaction between social media 

and stakeholder relationships is an underdeveloped area and has many gaps in the literature so 

that multiple case study design is employed in this study. Case study is ¨an empirical inquiry 

that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the 

boundaries between phenomenon and context are not clearly evident¨ (Yin, 2003, p.23). Case 

studies offer the “opportunity for a holistic vies of a process” (Patton and Appelbaum, 2003, 

p.63). Also, case study research has important role on generating hypothesis and building 

theory (Kohlbacher, 2006, p.24). Since multiple cases research can cause unique academic 

contribution (Eisenhardt, 1989, p.541), this study employed a two-case study approach in 

order to identify the similarities as well as the differences between two cases. Also, multiple 

case designs give an opportunity for richer and deeper analytical comparison (McCarthy et al. 
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2014, p.188). Understanding multiple case design leads to understand and theorize better 

about some still larger collections of cases (Stake, 2005, p.446).  In this study, two selected 

shipping companies were deemed sufficient to generate theoretical insights. Case studies can 

be implemented for various reasons. Eisenhardt (1989, p.546) divided these reasons as 

providing description, testing theory and generating theory. Case study approach generally 

uses a combination of different types of methods: interview, observation, questionnaires and 

documentary sources. Data on the case study companies were gathered through a combination 

of desk research, based on online documents and web sites, and semi-structured and e-mail 

interviews with two shipping companies’ corporate communication and social media 

executives. To familiarize researchers with shipping companies, desk research has also been 

carried out. Desk research focused on; social media presence of the case study companies, all 

types of digital media platforms, industry web sites and key social media industry reports. 

With the help of desk research, researchers were able to identify the business need for the 

research and had more informed view from which to classify the findings and consecutive 

discussions. Moreover, semi-structured and e-mail interviews are used to generate qualitative 

data was used (Saunders et al. 2009, p.320).  

Results of the Case Study 

In the first phase of the study, content analysis showed that both Maersk and Arkas employ 

different post content for each type of social media tools. However, comment content analysis 

showed that followers in different social media tools do not always display the behavior 

required by the media tool. For example, not only the LinkedIn followers but also Facebook 

and Instagram followers can write comments about the job applications. Likewise, comments 

related with organizational citizenship can be seen in both Facebook and Instagram, as well.  

This section explains the findings of the case study generated from the interviews with key 

informants supported by insights from desk research and content analysis. Findings are 

examined in the light of previous literature. Five key SM-oriented stakeholder engagement 

issues were described by the authors based on the analysis of the interviews (see Figure 1).  

SM-Oriented Stakeholder Engagement 

Relationship Marketing 

Along with the increasing use of social media tools, companies have started to use social 

media in their marketing activities (Neti, 2011; Michaelidou et al. 2011). Case study results 

supports this phenomenon as well. Shipping firms synchronize their social media contents and 

their marketing activities. Interviewee from Maersk said that:   
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All our marketing campaigns have a social element; some campaigns are created with the 

social channels as key channel in mind, clearly tailoring the asset to social relevance and 

applicability. 

Interviewee from Arkas implied that: 

We provide insight and integration from stakeholders’ demographic and social knowledge 

and synchronize these insights with our marketing activities. 

Moreover, over the last decade, marketing interest in relationship based strategic approaches 

has been raised tremendously correspondingly opening global markets, continuing 

deregulation of industries and application of new information and communication 

technologies (Payne et al. 2005, p.857) which eventually increased the importance of 

relationship marketing. Relationship marketing is defined as ¨an orientation that seeks to 

develop close interactions with selected customers, suppliers and competitors for value 

creation through cooperative and collaborative efforts¨ (Parvatiyar and Sheth, 1994, p.1). 

According to relationship marketing literature, there should be an understanding of the value 

generating process between stakeholders and firm (Donaldson and O’Toole, 2002; Grönroos, 

1997; Payne and Holt, 1999) and social media tools act as a catalyst in relationship created 

between firms and stakeholders. Moreover, results of the case study and desk research 

showed that, shipping firms have similar understanding that matches with the literature. 

Result of desk research for Maersk company revealed that: 

…approachability and personality are our social media keywords… 

Interviewee from Arkas implied that: 

Accessibility is one of the most important criteria affecting the relationships. We cannot 

produce anything if we cannot reach our customers. Social media tools make companies 

accessible. In addition to accelerating processes, social media tools also bring two sides 

together on a common sense…. 

The continuity of communication between the firm and the stakeholder is crucial to keeping 

relationships alive (Duncan and Moriarty, 1998; Grönross, 2004). Considering literature, case 

study results showed similar pattern. About this subject, interviewee from Maersk mentioned 

that: 

We are responding to comments and inquiries through both direct messages and comments to 

our posts in almost real time, always verifying the facts with internal stakeholders.   

While interviewee from Arkas implied that  
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We are in constant contact with all of our stakeholders. Sometimes we create solutions for 

users who transmit their requests through our website and sometimes through our social 

media channels.   

As a result, both literature and case study results showed that firms use social media tools as a 

way of relationship marketing tool. 

Barriers 

According to literature, firms confront some barriers during the usage of social media such as   

lack of resources (money, time and trained workforce), negative views about usefulness, 

unfamiliarity with the particular technology, lack of technical or management support, 

difficulty of determining return on investment (ROI), lack of control of marketing messages 

and their distribution, lack of general technical knowledge and personal innovativeness 

among personnel, creating proper content for social media (Buehrer et al. 2005; Venkatesh 

and Davis, 2000; Michaelidou et al. 2011; Marshall et al. 2000; Cruz and Fill, 2008; Avlonitis 

and Panagopoulos, 2005; Frambach and Schillewaert 2002; Mehrtens et al. 2001; Weinberg 

and Pehlivan, 2011; Ahearne et al. 2005; Järvinen et al. 2012). However, case study results 

revealed that only few of the barriers that are explained above, was seen in this study. In the 

literature, it is implied that lack of management/technical support were seen as significant 

barriers to using technology (Buehrer et al. 2005; Del Aguila-Obra and Padilla-Melendez, 

2006) and case study findings also highlight this barrier. Content analysis showed that Arkas 

does not have official Twitter account. When this situation is asked, interviewee of Arkas 

explained this as: 

We don’t have an official Twitter account because in case of an emergency, we cannot take 

technical support from Twitter headquarters and we cannot take precautions against 

objectionable comments. That’s why we don’t have official account. Moreover, we are aware 

of the fact that there are some fake accounts seems like Arkas’ official account and we have 

still continuing courts related this issue.  

Moreover, for Maersk the biggest barrier is related with the lack of control regarding the 

marketing messages and their distribution (Cruz and Fill, 2008, p.743) and trained employees 

who are eligible to manage accounts according to geographic locations considering local 

requirements -such as Twitting in local language- (Honeycutt et al. 2005, p.317). Especially 

these two barriers are also valid for Twitter account. Interviewee from Maersk implied that: 

A massive drawback from Twitter is the fact that it does not allow for geo-targeting to certain 

countries or regions, requiring locally handled Twitter accounts for local language content.  
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Results of the case studies showed that both shipping firms have barriers during the usage of 

social media tools and interestingly both firms have difficulties in managing their Twitter 

accounts.  

Measuring Stakeholder Engagement 

Firms, which use social media tools, aim to increase their brand awareness, try to maintain bi-

directional communication with the followers and enable value co-creation during these 

processes (Garcia-Haro et al. 2015; Marengo et al. 2013). In this manner, firms regularly 

share different types of posts considering which social media tool to share. The key point is to 

determine how much stakeholders benefit from these posts and how much engagement rate is 

provided. Various formulas are used in the literature to determine these engagement rates. The 

formula used in this study in content analysis part is one of them. Besides, semi-structured 

and e-mail interviews showed that both shipping firms employ their own stakeholder 

engagement rate formulas. Arkas prefers to use their own evaluation system based on world-

accepted algorithms; while Maersk is using a specific social media management tool and 

regular social channel surveys. Interviewee from Maersk implied that: 

……regular social channel survey across our main global channels on LinkedIn, Facebook, 

Twitter and Instagram to evaluate our follower base, their specific needs and if we are 

answering these needs without content.  

Besides, desk research about Maersk revealed that (Katona and Sarvary, 2014, p.147) 

……..social media is about communication, not marketing. It’s about engaging, not pushing. 

Interviewee from Arkas mentioned that:  

We have prioritized evaluatiation of the feedback from all of our stakeholders in both digital 

and offline solutions. We need to observe the reaction so that we can express ourselves 

correctly to all the stakeholders that we are interacting with.   

Moreover, both of the shipping firms give priority to stakeholder engagement however, they 

have different methods while achieving it. Interviewee from Arkas mentioned that: 

Honest and sincere communication always wins. When we tell our story as transparent as 

possible, our stakeholders understand and develop appropriate attitudes accordingly. We 

explain our story and leave comments to our valuable stakeholders.  

Result of interview with the Maersk implied that: 

We always include a call to action in any post that can be clearly measured and followed up. 

The end goal for us is to tie social media to commercial success.   

Moreover, a case study about Maersk, revealed that Maersk  has similar understanding in 

stakeholder engagement issue as in the Arkas (Katona and Sarvary, 2014, p.146) 
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….the goal in a nutshell was to ¨get closer to our customers¨ while understanding the other 

opportunities to get better press coverage, gain higher employee engagement, develop more 

brand awareness and so forth…. 

Capabilities 

Lusch et al. (2006, p.275) focused on two critical competences in facilitating knowledge 

sharing as collaborative capability (the ability to work with other parties in an open, honest 

and symmetric manner) and absorptive capability (ability to absorb new information from 

stakeholders and the environment). In the proposed framework, communication capability is 

used rather than collaborative capability since the companies need to find the most 

appropriate communication methods with respect to social media based on various 

stakeholder groups. For instance, while more professionals in the industry mainly prefer 

LinkedIn and the post contents are generated based on the interests and needs of such 

stakeholders, Instagram may provide different posts according to its main profile. Interviews 

with and desk research showed that, the companies differentiate their posts according to the 

type of social media tool they are going to share the posts. A case study about Maersk implied 

that (Katona and Sarvary, 2014, p.150) 

In general, the company used Facebook to engage with followers in a very visual and 

conversational way. Twitter as a news outlet (initially), and LinkedIn as a platform to reach 

our customers.    

….there are often very different people on different platforms. On LinkedIn, we learned that 

this is where customers want to interact with us.  

Besides, interview with the Arkas revealed that, Arkas can benefit from the absorptive 

capability via social media. Interviewee from Arkas mentioned that: 

A follower who wants to transport the product from South Africa to Russia, asks if there is a 

proper service. If these questions concentrate on the same route, it is likely that a new service 

will be added on that route.  

A case study about Maersk implied that (Katona and Sarvary, 2014, p.150) 

….. our customers want industry news, service updates…., and they want to have discussion 

with us and even co-create products with us.  

Stakeholder Customization 

Case study revealed that the contents are organized according to the social media where the 

shipping companies share their posts. Interviews show that both Maersk and Arkas give top 

priority on Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter and YouTube as main digital media tools. 

Since each digital media tool targets different type of stakeholders (Kane et al. 2012, p.19), 
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both of the firms differentiate their post content accordingly. Interviewee from Arkas implied 

that:  

……. we can apply many different methods to interact with each of our stakeholders. 

…. all social media tools have different dynamics and critical prescriptions in themselves. 

Stakeholders, which prefer LinkedIn and Instagram, don’t expect the same contents. While in 

LinkedIn, stakeholders are wondering how much turnover the firm has in the first quarter of 

the year, in Instagram/Facebook followers can be curious about new ship or new service. 

Interviewee from Maersk mentioned that:  

…...we are still finding it cumbersome that each of the different platforms have different 

community management capabilities.  

Moreover, both firms reach a consensus on determining the post content; (1) what firm wants 

to give with the story that it has and (2) which stakeholders does firm want to address with 

stories.  Besides, it is concluded that creating post content is another important area that firms 

must study on it. About this issue, interviewee from Maersk implied that: 

The absolute decisive factor is: are we offering value to our followers and customers with our 

posts. 

Moreover, result of desk research about Maersk revealed that: 

….. approachability and personality are our social media keywords. While we are a B2B 

company, our customers are people who just like in B2C also would like to interact with us 

(Katona and Sarvary, 2014, p.147). 

Also, Wichmann mentioned in one of his interviews that  

…management trusted me to handle social media. We’ve taken a more explorative approach 

and focused on getting the culture and the organization on board. Moreover, we also received 

flexibility from the legal department (Edelman, 2013, p.1).  

Interviewee from Arkas mentioned that:   

Agenda, quality of content, quality of materials, visual quality, and communication tone are 

the factors that we consider as priority when preparing our contents. In addition, we pay 

attention to the dynamics of the events. We try to avoid cross-points as much as possible; 

while trying to produce media-friendly content. Our goal is to convey the subject in the most 

understandable way.   

Conclusion  

This exploratory study aims to identify the social media interactions of two selected shipping 

companies through their relationships with stakeholders and to understand how such 
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interactions shape value in-use between the companies and their stakeholders. Considering the 

very limited previous literature about social media’s impact on stakeholder engagement, this 

study aimed to (1) reveal how value propositions of the shipping companies and the 

contributions of stakeholders generate value through social meda use and (2) develop an 

understanding of the selected shipping companies’ understanding of social media’s use and its 

impacts in social media-oriented stakeholder engagement and value co-creation (value in-

use). For this purpose, a literature review about integration between stakeholder marketing 

and SDL, the effect of social media in stakeholder engagement and value co-creation is made. 

In this study, a triangulation approach is applied with a content analysis and a case study 

approach.  

Results of the content analysis and case study showed that Maersk shared highest number of 

posts in Facebook while Arkas preferred Instagram. Arkas has the highest engagement rates 

in all platforms that Arkas has an official account (see Table 3).  Moreover, case study 

revelaed that both shipping firms use their own engagement rate tools to measure. Metrics 

showed that Maersk is incredibly popular and gets incredible amount of ¨likes¨ in Facebook. 

Moreover, Maersk gets more ¨likes¨ in both LinkedIn and Instagram comparing with Arkas. 

In fact, this metric verifys the case studies written about Maersk ’s success on social media 

platforms (Katono and Sarvary, 2014; Wichmann, 2013; Agerdal-Hjermind, 2014). However, 

considering popularity among fans, Arkas seemed more popular in all social media platforms 

(see Table 5-6). While Maersk gets more comments in Facebook; Arkas gets more comments 

on Instagram and LinkedIn. In all social media platforms, Maersk gets more comments in 

each post that they share. Moreover, almost all posts that Maersk shares on Facebook, was 

reposted by the followers, and Maersk ’s virality on Facebook is higher than Arkas. About 

post contents, Maersk mostly targets their employees as the first stakeholder group, followed 

by customers, suppliers and competitors. This result is also verified with the desk research. 

This was an expected situation because at the beginning of the Maersk ’s social media 

journey, Wichmann-as the ex social meda manager- targeted their employees (Katona and 

Sarvary, 2014, p. 148). Content analysis about post contents showed that in Facebook target 

stakeholder group for Arkas was community. For the Instagram, similar patterns were seen 

considering both shipping firms (see Table 7-8).  Morover, results of the case study supported 

the results of the content analysis. Case study showed that both Maersk and Arkas give 

importance on what they share in which social media platform. Furthermore, both firms have 

similar process on determining the post contents for their stakeholders, which is (1) what firm 

wants to give with the story that it has and (2) what kind of stakeholders does firm want to 
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address with stories. Maersk mostly shares posts about their tangible resources such as their 

ships, terminals, containers etc.; advertisements about their existing services and gives 

sectoral information for people. Considering stakeholder group that Maersk targets, mainly 

these posts seems proper. Arkas prefers to share posts about their CSR activities such as a 

new art exhibit in town; a concert which Arkas is the main sponsor and result of a sport games 

which is related with marine. For the Instagram, similar patterns were seen considering both 

shipping firms (see Table 9-10). Content analysis about comments showed that in both 

Maersk and Arkas receive similar comments. Biggest percentage of the comments is related 

to thanks, appreciation and unrelated topics. An interesting result showed that followers in 

both Facebook and Instagram use these social media platforms as a tool for job application. 

Furthermore, employees share their feelings about being a member in their current firm while 

writing comments under the firms’ posts (see Figure 2-3). Apart from content analysis, case 

study revealed that both shipping firms have some barriers about using social media. Both 

Maersk and Arkas experience problems with their Twitter accounts. While Maersk has 

problems regarding the lack of control on the messages and their distribution; Arkas has 

problems related with management and technical support issues.  

Theoratical and Managerial Implications 

This study examines the relationship between stakeholder and firm value creation through 

social media. Since the use of the stakeholder theory in this field is very limited, study aimed 

to make contributions to literature. Literature implies that firms change their post contents 

according to social media tool and their targeted stakeholder group (Kaplan and Haenlein, 

2010, p.62). However, after the results of the study were examined, it was revealed that the 

target stakeholder group was not always affected by the post or that it was not enough to 

resort to a single social media tool for types of sharing such as LinkedIn. In general LinkedIn 

is used as a social media tool that for prospective employees’ and stakeholders who looks for 

different carrier opportunities (Brennan and Croft, 2012, p.102). However, content analysis 

revealed that stakeholders often ask questions and gather information about carrear 

opportunities from not only LinkedIn but also Facebook and Instagram. Content analysis 

revealed that sometimes even posts, which are related with existing or new services, got 

comments about career and job opportunities. Considering this result, managers should be 

aware of the fact that social media tools are not always used within the scope of the task 

assigned to them such as LinkedIn as a professional network or YouTube as a vide sharing 
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platform. Thus, from time to time managers can give information about business or career 

opportunities other than LinkedIn.  

According to literature, social media have been used as tool for crowdsourcing (Jussila et al., 

2013; Kärkkäinen et al., 2010; Kärkkäinen et al.,2012; Simula et al., 2013; Jussila, 2015). 

Estelles-Arolas and Gonzales (2012, p.9) defined crowdsourcing as ¨ a type of participative 

online activity in which qn individual, an institution, a non-profit organizations or company 

proposes to a group of individuals of varting knowledge, heterogeneity and number, via a 

flexible open call, the voluntary undertaking of a task ¨. In other words, crowdsourcing is a 

way to access the intelligence distributed among a crowd (Chanal and Caron-Fasan, 2010; 

Schenk and Guittard, 2011). The ideology behind crowdsourcing is using wisdom of 

individuals rather than depend on few experts (Surowiecki, 2005, p.22). However, study 

results showed that for case companies, there is no return on behalf of crowdsourcing. Thus, 

another important implication for managers is to encourage ever social media stakeholder to 

find new ideas and share those ideas. Or achieving this, incentives can be offered or 

participation for crowdsourcing activity can be increased by raising awareness.  

Limitations and Recommendations for Further Research 

This study aimed to identify how social media affects the integration between the companies 

and their stakeholders. For this purpose, a triangulation approach has been adopted. However, 

this study has some limitations. The study has been conducted in a specific sector and at a 

specific point in time. First, it would be convenient to understand whether the observations 

generated in this study are relevant for other industries. Second, the evaluation of social media 

usage is relatively new concept for the literature. Thus, a similar study can be repeated in the 

future as a longitudional study. Thirdly, since know-how related to social media is limited, the 

interviews were conducted with only one expert, namely the social media manager. So, as a 

future research idea considering holistic approach, study can be repeated with the interviews 

and the contributions of the with operation and/or marketing managers. Also, with increased 

number of participants, a focus group study can be made.  

Same research framework can be applied for one group of stakeholder instead of whole 

stakeholder groups. Moreover, this study’s framework can be applied to more firms or one 

firm can be taken as a unit of analysis. In this study, selected shipping firms were holdings 

and the social media platforms of the holding are investigated. However, in future sub-

companys (port company, shipbuilsing company, terminal management company etc.) can be 

taken as a unit of analysis and same study can be applied to them to view whether or not there 
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is a difference between sub-companies’ social media interactions and the holdings’ 

interactions. Furthermore, a scale, which measures stakeholder engagement via social media, 

can be developed based on the SM-oriented stakeholder engagement topic and its sections as 

relationship marketing, measurement, barriers, stakeholder customization and capabilities.  
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Appendix 

Intervıew Questıons 

1. How do you evaluate and build value co-creation opportunities with your stakeholders 
via social media?  
2. What kind of information do you get or expect to get from your stakeholders via social 
media?  
3. How does Maersk use social media to build online relationships with its stakeholders? 
(How do you understand the expectations of stakeholders by social media?) 
4. How do you determine stakeholders’ salience via social media? Do you have a 
specific study for stakeholder identification? 
5. What barriers does Maersk face in social media (in case of different social media tools 
such as Facebook, Instagram etc.) for the development of relationships with stakeholders? 
6. When generating the content of your posts in social media, which factors do you 
consider? (e.g. tangible and intangible resources and characteristics of the company, meeting 
stakeholder’s expectations, classification of stakeholders, CSR, sustainability efforts) (How 
do you generate the posts?)  
7. Do you build different content for different stakeholders? Is there any differentiation 
in your social media strategy based on stakeholder groups? 
8. What are the critical success factors for stakeholder engagement via social media? 
How do you think companies can be successful? 
9. How do you embed the stakeholder engagement/stakeholder relationships to your 
marketing activities? 
10. Which social media tool(s) (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Google plus) do 
you think are critical for stakeholder engagement and value co-creation? 
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Motivasyon ve İlgilenimin Destinasyon Deneyiminin Algılanan Değeri 

Üzerindeki Etkisi  

The Effects Of Motivation and Involvement on Perceived Value of The 

Destınation Experience 
Aycan Külahlı1     Binnaz Çinar2     Fatih Koç3     Volkan Özbek4     Özge Akyel5 

Özet: 

Bu araştırmanın amacı, Bursa il merkezini ziyaret eden turistlerin motivasyonlarının ve tatil 

yapmaya yönelik ilgilenim düzeylerinin tatil deneyiminden algıladıkları değer üzerindeki 

olası etkilerini tespit etmektir. Bu amaca ulaşmak için, Bursa il merkezinde yer alan 5 yıldızlı 

bir otelde konaklayan yerli turistler arasından seçilen 400 kişi üzerinde anket yöntemiyle bir 

uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi kolayda örnekleme yöntemiyle 

belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, itici motivasyonel faktörlerden kaçış ve sosyalleşme 

boyutunun ilgilenim üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu ortaya konmuştur. Buna ek olarak, 

motivasyonel faktörlerden rahatlama boyutunun ve ilgilenimin algılanan değer üzerinde etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, İlgilenim, Algılanan Değer 

Abstract: 

This study aims to determine potential effects of involvement and motivation of tourists 

visiting Bursa city center on the perceived value of destination experience. In order to achieve 

this aim, a survey was conducted on conveniently selected 400 domestic tourists staying at a 5 

star hotel in Bursa city center. Data analyses revealed that escape and socialization 

dimensions of push factors have positive effects on involvement. Further, relaxing dimension 

of push factors and involvement were found to exert significant effects on the perceived value 

of the destination experience.  

Keywords: Motivation, Involvement, Perceived Value 

1. Giriş 

Motivasyon, kişilerin davranışlarıyla ilgili olarak, onların içinde gerçekleşen ve bu 

davranışları harekete yönlendiren dürtü olarak ifade edilmektedir (Önen ve Tüzün, 2005). Bu 

dürtü, bireyi iç veya dış uyaranların etkisiyle harekete hazır hale getirerek, onun bir takım 
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4	Balıkesir Üniversitesi, vozbek@balikesir.edu.tr	
5 Balıkesir Üniversitesi, ozgeakyel4@gmail.com 
	



 204 

davranışlarda bulunmasını ve bu davranışları devam ettirmesini sağlamaktadır. Kısaca 

motivasyon, davranışı harekete geçiren iç faktörleri ve bireyi davranışa teşvik eden dış 

faktörleri ifade etmektedir (Kocabulut, 2016, s.49). Turizm literatüründe ise motivasyon, 

kişileri seyahat etmeye ve turizm faaliyetlerine katılmaya hazırlayan sosyal ve psikolojik 

etkenler olarak ifade edilmektedir (Kao vd., 2008, s.18). Bu noktada, motivasyon kavramı ve 

motivasyonel unsurlar turizm sektörü açısından derinlemesine irdelenmesi gereken bir konu 

olarak öne çıkmaktadır. 

İlgilenim kavramı, tüketici davranışlarının tahmini ve incelenmesinde tüketicilerin ilgi 

düzeylerinin bilinmesi açısından son derece önemlidir (Prebensen vd., 2013, s.256). Bu 

kavram, son zamanlarda eğlence, dinlenme ve turizm davranışlarını anlamak için belirleyici 

bir kavram olarak kullanılmaktadır (Karadamar ve Taşkın, 2016, s.42). İlgilenim, tüketicilerin 

satın alma davranışları üzerinde etkili olan nedensel ya da motivasyonel değişkenlerden 

biridir. Bu nedenle, tüketicilerin ilgilenim seviyesinin farklılaşması, satın alma karar 

sürecinde de birbirlerinden farklılaşmalarını sağlamaktadır (Kapferer ve Laurent, 1985/1986). 

İlgilenim değişkeni pek çok pazarlama kavramıyla ilişkilendirilen ve yarım asırdır tüketici 

davranışı alanında sıklıkla incelenen bir kavramdır (Michaelidou ve Dibb, 2008). Son 

zamanlarda da motivasyon ve ilgilenim kavramı arasındaki ilişkiler turizm pazarlaması 

çalışmalarında irdelenmektedir (Josiam, vd., 1999; Josiam vd., 2005; Hsieh, 2007). Diğer 

taraftan, bu iki kavramın ilgili destinasyona yönelik algılanan değeri artırma noktasında fayda 

sağlayacağını ortaya koyan bazı çalışmalar da bulunmaktadır (Prebensen vd., 2014; Prebensen 

vd., 2013). Bu çalışmalarda, yüksek motivasyona ve yüksek ilgilenim düzeyine sahip olarak 

bir destinasyonu ziyaret eden turistlerin, bu destinasyondan algıladıkları değerin de yüksek 

olacağına yönelik bulgular ortaya konmaktadır. Türkiye’de turistleri herhangi bir 

destinasyonu ziyaret etmeye motive eden faktörleri ya da onların ilgilenim düzeylerini ortaya 

koymaya yönelik bazı çalışmalar bulunmakla birlikte, bu kavramların algılanan değer 

üzerindeki etkisinin bir model yardımıyla test edildiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Turistlerin herhangi bir destinasyonu ziyaret etmesine neden olan motivasyonel faktörleri ve 

tatile yönelik ilgilenim düzeylerini ortaya koymak tek başına anlık bir fotoğraf çekmekten 

fazla bir anlam ifade etmeyecektir. Oysa bu değişkenlerin algılanan değer üzerindeki 

etkilerinin ortaya konmasıyla, motivasyon ve ilgilenim değişkenlerinin turist nezdindeki 

destinasyon değerini etkilemesi bakımından ne denli önemli olduğu tespit edilmiş olacaktır. 

Zira günümüzde değer artışı sağlayacak her değişken turist sürekliliğini sağlamak ve turizm 

gelirlerini artırmak bakımından irdelenmek durumundadır. Bu noktadan hareketle bu 

araştırmanın amacı, çeşitli araştırmalarla ortaya konmuş olan turist motivasyonlarının ve 
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turizme yönelik ilgilenim düzeylerinin destinasyon deneyiminin algılanan değeri üzerindeki 

pozitif etkilerini Bursa destinasyonu özelinde ortaya koymaktır.  

2. Literatür Araştırması 

2.1. Turizmde Motivasyon Kavramı 

Her turist, turistik faaliyetlere katılırken belirli bir motivasyonla hareket eder. Motivasyonel 

faktörler kişilerin tatil kararı verirken motivasyon değişkenleri tarafından nasıl itildiğini ve 

destinasyon tarafından nasıl çekildiğini açıklamaktadır (Baloğlu ve Uysal, 1996; Kozak, 

2002; Yoon ve Uysal, 2005). Bu noktada, turizm çalışmalarında insanları tatil satın alma 

davranışına motive eden, itici ve çekici faktörler ön plana çıkmaktadır (Yoon ve Uysal, 2005). 

Bireyleri kendi içlerinden gelen güçler tarafından bir bölgeye gitmeye iten sebepler itici 

faktörler olarak adlandırılırken, kişilerin ihtiyaç ve isteklerine cevap veren destinasyon 

özellikleri çekici faktörler olarak tanımlanmaktadır (Baloğlu ve McCleary, 1999; Yoon ve 

Uysal, 2005). İnsanların tatil yerini seçmeden önce tatile gitme kararı vermesi gerekmektedir 

(Klenosky, 2002, s.385). Bu bağlamda, karar sürecinde çekici faktörlerden önce itici faktörler 

gelmektedir (Demir, 2010, s.1042). 

İtici motivasyonlar insanların daha çok içsel durumlarıyla ilişkili olarak bireyleri seyahat 

etmeye hazırlamakta, onları seyahate yönelten davranışları anlamaya yardımcı olmakta ve 

turistlerin satın alma kararlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır (Albayrak, 2013, 

s.150). İtici motivasyonlarla ilgili yapılmış olan çeşitli çalışmalarda (Crompton, 1979; Jang ve 

Cai, 2002; Kim vd., 2003; Beerli ve Martin, 2004; Prebensen vd., 2013; Ding ve Schuett, 

2013) bu motivasyonların; kaçış, iç dünyanın keşfi, rahatlama, sosyal etkileşim, dinlenme, 

macera, sağlık, prestij, kendini gerçekleştirme, akraba ve tanıdıkları ziyaret, ilişkileri artırma, 

gezme, rutinden kaçma gibi faktörler olduğu görülmektedir. 

Çekici motivasyon unsurları insanların tatil amacıyla belirli bir destinasyonu seçmesini 

sağlayan cazibe unsurlarıdır (Kim vd., 2003). Seyahat kararı verildikten sonra kişileri belirli 

bir destinasyona çeken faktörler, destinasyon seçeneklerinin özellikleri ile ilgilidir (Demir, 

2010, s.1043). Çekici faktörlerle ilgili yapılan çalışmalarda bu unsurların eğitim, yenilik 

(Crompton, 1979), ucuz uçak bileti, güneş, sahiller, sportif aktiviteler (Klenosky, 2002), 

festivaller, diğer eğlence fırsatları, kolay ulaşım ve konaklama olanakları (Kim ve Lee, 2002) 

gibi bir destinasyona ait somut özellikler olduğu belirtilmiştir. 

İnsanların bir destinasyonu neden ziyaret ettikleri ve o destinasyonu seçme nedenlerinin neler 

olduğunun anlaşılmasının, destinasyona yönelik ziyaretçi talebini artırmada etkili olacağını 

söylemek mümkündür (Bayrakcı, 2014, s.9). Bir başka deyişle, seyahat motivasyonlarının 

anlaşılması pazar bölümlendirmesinin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasına olanak 
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tanımaktadır. Turistleri seyahate yönelten sebeplerin araştırılması, araştırmacıların turist 

davranışı konusunda daha iyi neticelere ulaşmasını sağlayacaktır (Kılıç vd., 2011, s.363-364). 

2.2. İlgilenim Kavramı 

İlk kez Sherif ve Cantril tarafından 1947 yılında ortaya atılan ilgilenim kavramı psikoloji, 

siyaset bilimi, turizm ve pazarlama gibi çeşitli alanlarda tanımlanmıştır (Kim vd., 2013, 

s.350). Havitz ve Dimache (1999, s.123) tarafından ilgilenim, bir eğlence amaçlı aktivasyon 

veya ilişkili ürüne karşı oluşan motivasyon, uyarılma veya ilgideki gözlemlenemeyen durum 

olarak ifade edilmiştir. Mitchell’e (1979, s.194) göre ilgilenim “belirli bir uyaran veya durum 

tarafından harekete geçirilen uyarılma, ilgi ve motivasyon miktarını ifade eden içsel durum 

değişkeni, bir kişisel değişken”dir. Bir başka tanıma göre ilgilenim, “genel anlamda, bireyin 

ihtiyaçları, kişisel değerleri ve ilgi alanlarına bağlı olarak herhangi bir obje/ürün ile algılanan 

ilişkisi” olarak tanımlanmıştır (Zaichkowsky, 1985, s.342).  

Krugman (1965) tüketici ilgisini yoğunluğa göre yüksek ve düşük ilgilenim şeklinde 

açıklamıştır. Tüketiciler, satın alma ile ilgili olarak düşük ilgilenimden yüksek ilgilenime 

doğru bir yönelim gösterdiğinde satın alma kararı gitgide daha karmaşık hale gelir (Penpece, 

2006, s.22). Tüketicinin herhangi bir ürüne ilgilenim düzeyi o ürünün kendisi için ne kadar 

önemli olduğuna bağlıdır. Kişi için ürün ne kadar önemliyse, satın alma kararı o oranda daha 

fazla risk içerir ve tüketicinin daha karmaşık bir işlem sonucunda karar vermesine sebep olur. 

Düşük ilgilenimli ürünler ise, kişi için önemsiz ve risksizdir, dolayısıyla tüketici satın alma 

kararını kolaylıkla ve hemen verebilir (Arslan ve Bakır, 2010, s.232). 

Prebensen, Woo ve Uysal (2014, s. 914) turizm sektörüne yönelik olarak yaptıkları 

çalışmalarında, tatil amacıyla seyahat etmenin kişisel ilgilenimin bir göstergesi olduğunu 

ifade etmektedir. Yazarlar aynı çalışmada, cevaplayıcıların tatile yönelik ilgilenim düzeylerini 

ölçmekte ve bu kavrama turist ilgilenimi adını vermektedir. Literatürde genellikle herhangi 

bir ürüne ya da objeye yönelik olarak daha dar anlamda kullanılan ilgilenim kavramı, bu 

çalışmada Prebensen, Woo ve Uysal (2014) tarafından kullanılan “tatile yönelik ilgilenim” 

şeklinde daha geniş anlamda kullanılmış ve “turist ilgilenimi” şeklinde adlandırılmıştır. 

Turizm sektöründe bireyi tatil yapmaya yönelten; rahatlama, kaçış, yenilik, eğlence, bilgi 

arayışı, vb. gibi itici motivasyonel faktörlerin oluşması bireylerin tatil yapmaya yönelik 

ilgilenim düzeyini de artıracaktır. Yüksek düzeyde gösterilen ilgi, satın alma sürecinin iyi 

işlemesini ve çeşitli bilgilerin araştırılıp değerlendirilmesini özendirir. Tüketici pek çok bilgi 

elde eder, bunları derinliğine inceler ve satın alma kararını yoğun bir değerlendirme 

sonucunda verir (Karalar vd., 2011, s.246). 
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2.3.  Algılanan Değer Kavramı 

Günümüzde değer, herkes tarafından önemli bir konu olarak kabul edilen pazarlama 

kavramlarından biridir. Değer, tüketiciler tarafından algılandığı zaman daha büyük bir öneme 

sahip olmaktadır. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, algılanan değer kavramına 

ilişkin ortak bir tanımın olmadığı görülmektedir (Zeithaml, 1988, s.2; Parasuraman ve 

Grewal, 2000, s.167-168). Zeithaml’a göre algılanan değer, tüketicilerin satın alma işlemini 

gerçekleştirmesi sonrasında mal veya hizmetlere ödediği fiyat üzerinden değerlendirme 

yapması ve hizmet faydasını maliyetleri ile karşılaştırmasıdır (Zeithaml, 1988, s.7). Diğer 

tanımlarda algılanan değer; tüketicin algıladığı fayda ve maliyet arasındaki farklılık, algılanan 

faydanın algılanan maliyete oranı ya da algılanan fiyatın algılanan kaliteye oranı olarak ifade 

edilmektedir (Day, 1994, s.38; Khalifa, 2004, s.647; Cronin vd.,  2000, s.195). Dolayısıyla 

algılanan değer, müşterinin bir ürünün faydasını bütüncül olarak değerlendirmesi şeklinde 

açıklanabilmektedir. Bu bağlamda, müşteriye değer sağlama, işletmenin verdikleri ile değil, 

müşterilerin aldıkları; diğer bir ifade ile algılamalarıyla bağlantılıdır. Müşteriye değer 

sağlama oranının artırılması için, iki farklı seçenek söz konusudur. Bu seçenekler, faydaların 

artırılması ya da maliyetlerin aşağıya çekilmesi olarak ifade edilmektedir (Güler, 2009, s.65).  

Algılanan değer kavramıyla ilgili ilk çalışmalar imalat sektörü üzerine yapılmış olsa da daha 

sonraki yıllarda hizmet sektörü ve turizm sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmiştir 

(Bezirgan, 2014, s.526). Turizm ve hizmet sektörü alanlarında algılanan değer; fiyat, sosyal 

faktör, hizmet kalitesi ve duygusallık olarak açıklanmaktadır. Bununla birlikte, bu faktörler 

üzerinden ifade edilen algılanan değerin, tüketicilerin memnuniyetini etkileyip 

etkilemediğinin değerlendirilmesi önemli bir nokta olarak gösterilmektedir (Petrick, 2004, 

s.398-399). 

Bütün bu ifadeler incelendiğinde algılanan değer, müşterinin bir ürünü satın alma öncesinde, 

sırasında ve sonrasında fiyat-kalite dengesini gözeterek geniş çaplı olarak değerlendirmesi ve 

olumlu ya da olumsuz bir sonuca varması olarak ifade edilmektedir. Olumsuz sonuç düşük 

algılanan değere, olumlu sonuç ise algılanan değerin yüksek olduğuna işarettir (Özbek, 2016, 

s.69). 

2.4. Motivasyon, İlgilenim ve Algılanan Değer Kavramları Arasındaki İlişkiler 

Motivasyon tüm davranışların arkasındaki itici güç olarak tanımlandığından, turist 

motivasyonunun ilgilenim, algılama, memnuniyet gibi turist tutum ve davranışlarını 

etkilemesi beklenmektedir (Prebensen vd., 2014). Motivasyon ve ilgilenim arasındaki ilişkiler 

pek çok turizm araştırmasında incelenmiştir (Clements ve Josiam, 1995; Josiam vd., 2005; 

Josiam vd., 1999; Kyle vd., 2006). Bu çalışmaların ortak noktası, motivasyon ne kadar güçlü 
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ise ilgilenim seviyesinin o kadar yüksek olacağı sonucudur. İlgilenim kavramı turizm 

endüstrisinde "bir tatil yerine yönelik ilgi veya motivasyon yoğunluğu" olarak 

tanımlanmaktadır (Lehto vd., 2004, s.805).  

Prebensen ve arkadaşları (2013) tarafından Norveç’te gerçekleştirilen bir çalışmada, 

destinasyon deneyiminin algılanan değeri ve seyahat motivasyonu arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Çalışmada, itici seyahat motivasyonunun destinasyon deneyiminin algılanan 

değeri üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde 

Prebensen ve arkadaşları (2014) Kuzey Norveç’teki ziyaretçi çekim merkezlerine yönelik 

yürüttükleri çalışmada, destinasyon deneyiminin algılanan değerinin öncüllerini (motivasyon, 

ilgilenim ve tecrübe) ve sonuçlarını (memnuniyet ve sadakat) incelemişlerdir. 1152 

katılımcıyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda, motivasyon ve tecrübe değişkeninin 

destinasyon deneyiminin algılanan değeri üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca motivasyonun ilgilenim üzerinde pozitif bir etkisi olduğu 

sonucu da bulunmuştur.  

Hsieh (2007) 416 macera katılımcısı ile gerçekleştirdiği çalışmasında Tayvan'daki beş macera 

faaliyeti (yamaç paraşütü, dağcılık, tüplü dalış, sörf ve kaya tırmanışı) motivasyonu ile 

ilgilenim arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma sonucunda, başarı, rahatlama, fiziksel 

baskıdan kaçma ve sosyal etkileşimin ilgilenimi etkileyen dört motivasyonel faktör olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Çin’deki kaya tırmanma alanındaki 365 dağcı üzerinde gerçekleşen farklı bir çalışmada, 

çeşitli itici motivasyonel faktörler ile ilgilenim arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda motivasyonel faktörlerden eğitimin ilgilenimin çekicilik boyutu üzerinde; başarı 

ve risk alma boyutunun ilgilenimin risk önemi boyutu üzerinde ve motivasyonel faktörlerin 

tüm boyutlarının (eğitim/doğal çevre, başarı/otonomi, risk alma/araştırma, stresten kaçma, 

sosyal etkileşim) ilgilenimin sembolik değer boyutu üzerinde etkili olduğu bulunmuştur (Ding 

ve Schuett, 2013). 

Josiam ve arkadaşları (1999) tarafından yürütülen bir çalışmada, öğrenciler bahar yarıyılı 

tatilinde incelenerek itme / çekme motivasyonu ile ilgilenim seviyeleri arasındaki ilişki 

araştırılmıştır. Sonuçlar, yüksek düzeydeki ilgilenimin, itme ve çekme motivasyon faktörleri 

ile önemli derecede ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.  Ayrıca, Josiam ve arkadaşları (2005) 

turist alışveriş ilgilenimi, itme / çekme motivasyonları, alışveriş turist kümesi tipolojileri ve 

bir gezi sırasında alışverişte harcanan zaman ve paranın miktarı arasındaki ilişkileri incelediği 

çalışmalarında, ilgilenim düzeylerinin itme ve çekme motivasyon faktörleri ile önemli 

derecede ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. 
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Kyle ve Chick (2004) Güneydoğu Ulusal Ormanı’nda üç farklı kamp alanından seçilen 

kampçılar üzerinde yaptıkları çalışmada motivasyon ve ilgilenim arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Araştırma sonucunda motivasyonun ilgilenim üzerinde pozitif bir etkiye sahip 

olduğu bulunmuştur. Kyle ve arkadaşları (2006) ulusal ormandaki çeşitli alanlarda 

kampçıların motivasyonu ve sürekli ilgilenim arasındaki ilişkiyi inceledikleri bir başka 

çalışmada, motivasyonun sürekli ilgilenim üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu tespit etmiştir.  

Yukarıdaki araştırmaların sonuçlarından hareketle, aşağıdaki hipotezlerin farklı bir 

örneklemle test edilmesinin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   

H1: İtici motivasyonel faktörlerden otonomi boyutunun ilgilenim üzerinde pozitif yönlü ve 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: İtici motivasyonel faktörlerden kaçış boyutunun ilgilenim üzerinde pozitif yönlü ve 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: İtici motivasyonel faktörlerden sosyalleşme boyutunun ilgilenim üzerinde pozitif yönlü ve 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: İtici motivasyonel faktörlerden rahatlama boyutunun ilgilenim üzerinde pozitif yönlü ve 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H5: İtici motivasyonel faktörlerden otonomi boyutunun algılanan değer üzerinde pozitif yönlü 

ve anlamlı bir etkisi vardır. 

H6: İtici motivasyonel faktörlerden kaçış boyutunun algılanan değer üzerinde pozitif yönlü ve 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H7: İtici motivasyonel faktörlerden sosyalleşme boyutunun algılanan değer üzerinde pozitif 

yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır. 

H8: İtici motivasyonel faktörlerden rahatlama boyutunun algılanan değer üzerinde pozitif 

yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır. 

H9: İlgilenimin algılanan değer üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Bu çalışmada, Bursa il merkezini ziyaret eden turistlerin motivasyonlarının ve tatil yapmaya 

yönelik ilgilenim düzeylerinin tatil deneyiminden algıladıkları değer üzerindeki olası 

etkilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu etkiler Şekil 1’de yer alan araştırmanın teorik 

modelinde görülmektedir. 
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    MOTİVASYON 

 

Şekil 1. Araştırmanın Teorik Modeli 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın ana kütlesi, Bursa il merkezini ziyaret eden yerli turistlerden oluşmaktadır. Bu 

araştırmanın uygulaması, 2016 yılı Nisan-Mayıs aylarında Bursa ilinde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada bu bölgenin kullanılmasının nedeni, Bursa’nın önemli turizm destinasyon 

merkezlerinden biri olmasıdır. Araştırma, Bursa il merkezinde faaliyet gösteren beş yıldızlı 

bir otelde konaklayan yerli turistler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma, kolayda 

örnekleme yöntemiyle belirlenen 400 yerli turist üzerinde anket yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir.  

3.3. Anket Formunun Tasarımı 

Araştırmada kullanılan anket formu iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, tüketicilerin 

demografik bilgilerini ortaya koymaya yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci kısımda ise; 

motivasyon, ilgilenim ve algılanan değer soruları yer almaktadır.  

Turizm literatüründe turistlerin seyahat motivasyonları üzerine yapılmış birçok çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmaların çoğunda hem itici hem de çekici faktörler incelenirken 

(Baloğlu ve Uysal, 1996; Jang ve Cai, 2002; Yoon ve Uysal 2005; Yousefi ve Marzuki, 

2012), bazı çalışmalarda sadece itici faktörler (Fodness, 1994; Cha vd., 1995), bazılarında ise 

sadece çekici faktörler (Sirakaya ve McLelland, 1997; Klenosky, 2002; Demir, 2010; Evren 

ve Kozak, 2012) incelenmiştir (Çetinsöz ve Artuğer, 2014, s.574). Bu çalışmada itici faktörler 

kullanılmış olup, çekici unsurlar çalışma kapsamına alınmamıştır. Motivasyon ölçeğinin 

soruları Ding ve Schuett’in (2013) çalışmasından (3 boyut: otonomi, sosyalleşme, kaçış) ve 

Prebensen ve arkadaşlarının 2013 yılındaki çalışmasından (1 boyut: rahatlama) alınmıştır. 

Ölçek 4 boyut ve 20 sorudan oluşmaktadır. Motivasyon ölçeği sorularında Bursa il merkezini 

ziyaret eden turistlerin tatil motivasyonlarını kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılmıştır. 

KAÇIŞ 

SOSYALLEŞME 

RAHATLAMA 

İLGİLENİM 

DESTİNASYON 
DENEYİMİNİN 
ALGILANAN 

DEĞERİ  

OTONOMİ 
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İlgilenimin ölçümüne yönelik birçok farklı ölçek bulunmaktadır. Bunlar arasında, 

Zaichkowsky’nin (1985) Kişisel İlgilenim Envanteri (Personal Involvement Inventory-PII) en 

sık kullanılan ilgilenim ölçeklerinden biridir. Bu ölçekte semantik farklılıklar ölçeğiyle 

ölçülen 20 sıfat çifti bulunmaktadır. Zaichkowsky sonraki çalışmasında ilk kullandığı ölçeği 

eleştirmiş ve soru sayısını 10’a indirmiştir (Zaichkowsky, 1994, s.70). Bu araştırmada, 

tüketicilerin tatil yapmaya yönelik ilgilenim düzeylerini belirlemek amacıyla, 10 adet 2 

kutuplu sıfat çiftlerinden oluşan Zaichkowsky’nin (1994) revize edilmiş PII ölçeği 

kullanılmıştır.  

Destinasyona yönelik deneyimin algılanan değerini ölçmek için Prebensen ve arkadaşlarının 

2013 yılındaki çalışmasında kullandığı ölçekten alınan 6 soru kullanılmıştır. Ölçek, Bursa 

destinasyonuna uygun hale getirilmiştir. Algılanan değer ve motivasyon ölçekleri 5’li Likert 

Ölçeği şeklinde hazırlanmıştır. İlgilenim ölçeği 5’li semantik farklılık ölçeği şeklinde 

düzenlenmiştir. 

4. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın bu bölümünde analizler sonucunda ulaşılan bulgular yer almaktadır. Verilerin 

analizinde SPSS 20.0 ve AMOS 18.0 programları kullanılmıştır. Araştırma modelinin test 

edilmesinden önce, veriler doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla sınanmıştır. Ardından, 

yapısal eşitlik modeli ile araştırma hipotezleri test edilmiştir.  

4.1. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan bireylerin yaşlarının ortalaması 34,15’tir. Aylık gelirlerinin ortalaması ise 

6223,62 TL olarak tespit edilmiştir. Cevaplayıcıların %51,3’ü kadın, %48,7’si erkektir. 

Katılımcıların eğitim düzeyleri; %3,8’i ilköğretim, %34,7’si lise, %54,5’i üniversite ve %7’si 

ise yüksek lisans/doktora mezunu şeklindedir. Araştırmaya katılan turistlerin %54,5’i evli; 

%45,5’i bekârdır. 

4.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları 

Doğrulayıcı faktör analizi iki farklı aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada model uyum 

değerlerinin (CMIN/DF=3,295; SRMR=0,0567; GFI=0,817; AGFI=0,782; CFI=0,909; 

TLI=0,898; RMSEA=0,076) istenilen düzeyde çıkmaması nedeniyle, ikinci aşamaya 

geçilerek otonomi boyutundaki B1-B2 kodlu sorular, değer boyutundaki D2-D3 ve D4-D5 

kodlu sorular ile ilgilenim boyutundaki C4-C8 kodlu sorular arasında birleştirme yapılmıştır. 

Bunun yanı sıra, motivasyon ölçeğinin rahatlama boyutunda bulunan B14 ve ilgilenim 

ölçeğinden C2 kodlu sorular düşük faktör yüküne sahip olduğu için çıkarılmıştır. Bu 
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işlemlerden sonra model uyum değerleri şu şekilde gerçekleşmiştir: CMIN/DF=2,437; 

SRMR=0,0530; GFI=0,866; AGFI=0,836; CFI=0,947; TLI=0,940; RMSEA=0,060. 

DFA sonucunda, motivasyon ölçeğinin öngörüldüğü gibi 4 boyutlu olduğu, ilgilenim ve 

destinasyon deneyimine yönelik algılanan değer ölçeğinin tek boyuttan oluştuğu görülmüştür. 

Ölçeklerin yakınsak geçerliliği (convergent validity) için AVE ve CR değerleri önemli birer 

gösterge niteliğindedir. Tablo 1’de görüldüğü gibi, AVE değerleri bir değişken dışında 

(rahatlama=0,479) kabul edilebilir sınırı aşmış; CR değerleri ise tüm değişkenler için kritik 

değerin (>0,70) üzerinde değerler almıştır (Hair vd., 2010). Ölçeklerin ıraksak geçerliliği 

(discriminant validity) için ise Fornell ve Larcker’in (1981) hesaplama yöntemi kullanılmıştır. 

Buna göre, bir boyutun AVE değerinin karekökü o boyutun diğer boyutlarla olan 

korelasyonundan yüksek bir değer alıyorsa ıraksak geçerlilik sağlanmaktadır. Tablo 2’deki 

değerler incelendiğinde bu kriterin tüm değişkenler için sağlandığı görülmektedir. Bu 

bulgulardan hareketle, araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin yakınsak ve ıraksak 

geçerliliğinin olduğu söylenebilir.  

Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

          SCALES Std. Regresyon 
Katsayısı CR AVE 

D7 <--- DEĞER 0,820 

0,904 0,617 

D6 <--- DEĞER	 0,897 
D5 <--- DEĞER	 0,776 
D3 <--- DEĞER	 0,803 
D2 <--- DEĞER	 0,831 
D4 <--- DEĞER 0,536 
B20 <--- KAÇIŞ 0,736 

0,949 0,788 
B19 <--- KAÇIŞ 0,939 
B18 <--- KAÇIŞ 0,955 
B17 <--- KAÇIŞ 0,903 
B16 <--- KAÇIŞ 0,889 
B4 <--- OTONOMİ 0,870 

0,909 0,717 
B3 <--- OTONOMİ 0,977 
B2 <--- OTONOMİ 0,852 
B1 <--- OTONOMİ 0,657 
C10 <--- İLGİLENİM 0,584 

0,945 0,660 

C9 <--- İLGİLENİM	 0,809 
C8 <--- İLGİLENİM	 0,900 
C7 <--- İLGİLENİM	 0,829 
C6 <--- İLGİLENİM	 0,902 
C5 <--- İLGİLENİM	 0,872 
C4 <--- İLGİLENİM	 0,863 
C3 <--- İLGİLENİM	 0,854 
C2 <--- İLGİLENİM	 * 
C1 <--- İLGİLENİM	 0,631 
B10 <--- SOSYALLEŞME 0,682 0,749 0,602 
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          SCALES Std. Regresyon 
Katsayısı CR AVE 

B9 <--- SOSYALLEŞME 0,859 

B8 <--- RAHATLAMA 0,665 

0,729 0,479 
B11 <--- RAHATLAMA 0,822 

B13 <--- RAHATLAMA 0,565 

B14 <--- RAHATLAMA * 

             Tüm ifadeler 0,001 düzeyinde anlamlıdır         * Bu ifade ölçekten çıkarılmıştır 

 

Ölçeklerin yapısını belirledikten sonra, değişkenler arasındaki ilişkilerin ve değişkenlere 

ilişkin bazı tanımlayıcı istatistiklerin sunulması gerekmektedir. Tablo 2’de bu bilgiler 

sunulmuştur. 

Tablo 2. Değişkenler Arası Korelasyonlar ve Bazı Tanımlayıcı İstatistikler 

DEĞİŞKENLER 1 2 3 4 5 6 ORT. STD. SAP. 

(1) DEĞER 0,785      3,922 1,016 

(2) KAÇIŞ 0,304** 0,888     3,743 1,336 

(3) OTONOMİ 0,188** 0,128* 0,847    2,988 1,414 

(4) İLGİLENİM 0,157** 0,094 -0,022 0,812   4,281 0,830 

(5) SOSYALLEŞME 0,317** 0,597** 0,307** 0,090 0,776  3,673 1,327 

(6) RAHATLAMA 0,403** 0,655** 0,336** 0,002 0,619** 0,692 3,366 1,117 

Köşegendeki koyu değerler AVE değerlerinin karekökünü göstermektedir. 
**. Korelasyonlar 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
*. Korelasyonlar 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 2’de değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları görülmektedir. Katsayılar 

incelendiğinde, değişkenler arasındaki anlamlı en düşük korelasyonun kaçış ve otonomi 

arasında bulunduğu (0,128); en yüksek korelasyonun ise kaçış ve rahatlama arasında olduğu 

görülmektedir (0,655).  

4.3. Hipotezlerin Testi 

Araştırmanın modeline uygun olarak geliştirilen hipotezler Yapısal Eşitlik Modellemesi 

kullanılarak test edilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
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Tablo 3. Yapısal Eşitlik Modeli ile Hipotezlerin Test Sonuçları 

Hipotezler Değişkenler R2 
Std. 

β 
S.E. C.R. p Sonuçlar 

H1 ilgilenim <--- otonomi 

0,06 

-0,004 0,027 -0,140 0,889 Desteklenmedi 

H2 ilgilenim <--- kaçış 0,131 0,070 1,878 0,060 Desteklendi 

H3 ilgilenim <--- sosyalleşme 0,162 0,078 2,069 0,039 Desteklendi 

H4 ilgilenim <--- rahatlama -0,223 0,086 -2,594 0,009 Desteklenmedi 

H5 değer	 <--- otonomi 

0,29 

0,011 0,040 0,268 0,789 Desteklenmedi 

H6 değer <--- kaçış -0,108 0,106 -1,021 0,307 Desteklenmedi 

H7 değer	 <--- sosyalleşme -0,011 0,116 -0,091 0,928 Desteklenmedi 

H8 değer	 <--- rahatlama 0,535 0,137 3,894 0,001 Desteklendi 

H9 değer	 <--- ilgilenim 0,228 0,085 2,684 0,007 Desteklendi 

Yapılan yol (path) analizi sonucunda ortaya çıkan model uyum değerleri; CMIN/DF=2,529; 

SRMR=0,0541; GFI=0,860; AGFI=0,830; CFI=0,944; TLI=0,936; RMSEA=0,062 şeklinde 

gerçekleşmiştir. Tablo 3’te yer alan araştırma hipotezlerinin test sonuçları incelendiğinde itici 

motivasyonel faktörlerden kaçış ve sosyalleşme boyutunun tüketici ilgilenimi üzerinde pozitif 

ve anlamlı (sırasıyla β=0,131, p=0,060, p<0,10; β=0,162 p=0,039, p<0,05) bir etkisi tespit 

edilmiştir.  Ancak literatürdeki araştırmaların aksine motivasyonel faktörlerden rahatlama 

boyutunun ilgilenim üzerinde negatif (β=-0,223, p=0,009) bir etkisi tespit edilmiştir. Otonomi 

boyutunun ise ilgilenim üzerinde anlamlı bir etkisi saptanmamıştır. Bu sonuçlara göre H2 ve 

H3 hipotezleri desteklenirken, H1 ve H4 hipotezleri desteklenmemiştir. Motivasyonel 

faktörlerden rahatlama boyutunun algılanan değer üzerinde anlamlı ve güçlü bir etkisi tespit 

edilirken (β=0,535, p=0,001), otonomi, kaçış ve sosyalleşme boyutunun algılanan değer 

üzerinde anlamlı bir etkisi saptanmamıştır. Buna göre H5, H6, H7 hipotezleri 

desteklenmezken, H8 hipotezi desteklenmiştir. Araştırma bulguları, ilgilenimin algılanan 

değer üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğunu doğrulamaktadır (β=0,228; p=0,007). Bu 

sonuca göre H9 hipotezi desteklenmiştir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Turistlerin destinasyon seçim kararları üzerinde çok sayıda faktör etkili olmaktadır. Bu 

faktörlerden birisi de bireylerin tatil gereksinimi duymalarına neden olan itici motivasyonel 

faktörlerdir. Bu çalışma, Bursa’ya gelen turistlerin motivasyonlarının ve tatil yapmaya 

yönelik ilgilenim düzeylerinin Bursa’da yapılan tatil deneyiminden algıladıkları değer 



 215 

üzerindeki etkilerini tespit amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bulgular, itici motivasyonel 

faktörlerden sosyalleşme ve kaçış boyutunun ilgilenim boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı 

etkilerini ortaya koymaktadır. Bu sonuç, turistlerin sosyal etkileşimde bulunma ve günlük 

rutinden kaçış gibi faktörlerden motive olmaları halinde tatil yapmaya yönelik ilgilenim 

seviyesinin artacağını göstermektedir.  

Araştırma bulguları itici motivasyonel faktörlerden rahatlama boyutunun ise ilgilenim 

üzerinde negatif bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgu literatürle ters 

düşmektedir. Zira motivasyonel faktörlerin tamamının ilgilenim üzerinde pozitif bir etkisi 

beklenmektedir. Oysa bu sonuç, turistlerin bir destinasyonu ziyaret etme niyeti aşamasında 

rahatlama unsurundan motive olmaları durumunda turizme olan ilgilenimlerinin azalacağı 

anlamına gelmektedir. Bu noktada ayrıntılı bir değerlendirme yapıldığında, rahatlama 

sorularının dini mekanlarda rahatlama, huzur bulma, dini anlamda kendini eğitme 

sorularından oluşmasının böyle bir etkiye neden olduğu sonucuna varılmıştır. Çünkü 

Türkiye’de yaşayan yerli turistler, dini anlamda huzur bulmayı bir turistik faaliyet olarak 

değil, dini bir vecibe olarak görebilmektedir. Bu duruma, turistlerin hac ve umre ziyaretlerini 

turistik bir ziyaret olarak görmeyip, dini bir zorunluluk ya da huzur bulma aracı olarak 

görmeleri örnek verilebilir. Dolayısıyla, bu araştırma özelinde rahatlama motivasyonu arttıkça 

turizme olan ilgilenimin azalacağı, dine olan ilginin artacağı beklenebilir. Bu nedenle, pek 

çok dini ve tarihi mekâna sahip olan Bursa’da yapılan bu araştırmada böyle bir sonucun 

ortaya çıkması makul karşılanabilir.  

Araştırmanın diğer bir sonucu, destinasyonu ziyaret eden turistlerin itici motivasyonel 

faktörlerin rahatlama boyutundan motive olmaları durumunda deneyime dayalı algıladıkları 

değerin yükseleceği bulgusudur. Bu sonuç, Bursa’ya rahatlama motivasyonuyla gelen 

turistlerin Bursa deneyiminden algıladıkları değerin artacağını göstermesi bakımından 

önemlidir. Bu sonuçlar daha önceki turist motivasyonu araştırmaları ile benzerlik 

göstermektedir (Hsieh, 2007; Prebensen vd., 2013; Ding ve Schuett, 2013; Prebensen vd., 

2014). 

Araştırmanın başka bir önemli sonucu ise, ilgilenimin destinasyon deneyiminden algılanan 

değer üzerindeki pozitif etkisidir. Bu sonuç, tatil yapmaya yönelik ilgilenim seviyesinin 

yüksek olmasının algılanan değeri de yükselteceğini göstermektedir. Bu sonuçlara göre tatil 

yapmaya yönelik potansiyel müşterilerin ilgilenimlerini arttırmanın algılanan değeri olumlu 

yönde etkileyeceği söylenebilir. Bu bağlamda, yüksek deneyim değeri elde etmek için turist 

ilgilenimini arttırmak gerekmektedir. 
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Bu araştırma sonucunda, bireylerin turizme yönelik ilgilenim düzeylerini artırmak için 

motivasyonel faktörlerden sosyalleşme ve kaçış unsurlarının önemi ortaya konmuştur. Bursa 

ilinde turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmecilere, bu iki motivasyon unsurunu göz ardı 

etmemeleri önerisinde bulunulabilir. Bu noktada, yeni insanlarla tanışma, yeni arkadaşlıklar 

kurma ve günlük rutin işlerden uzaklaşmayı vurgulayan hizmet tasarımları ve reklamlar 

faydalı olabilir. Diğer taraftan, motivasyonel faktörlerden rahatlama ve ilgilenimin 

destinasyon deneyiminin algılanan değeri üzerindeki etkisi de sektörde yer alan kişi ve 

kurumların üzerinde durması gereken sonuçlardır. Bursa destinasyonunun yerli turistler 

nezdindeki değerini artırmak için Bursa’nın rahatlatıcı, dinlendirici ve huzur verici 

özelliklerine vurgu yapmak yararlı olabilecektir. Ayrıca, yerli turistlerin turizme olan genel 

ilgilerinin artması da Bursa destinasyonuna yönelik algılanan değeri yükseltebilecektir. Bu 

konu ise, sadece Bursa ilinin değil tüm Türkiye’nin turizme ilişkin bir sorunudur. Yerli 

turistlerin turizme yönelik genel ilgi problemi, ancak devlet kurumları, STK’lar ve özel 

işletmelerin sinerji oluşturarak yürütecekleri kapsamlı bir çalışma ile çözülebilir.  

Bu araştırmada turist ilgilenimi tek boyutlu olan Zaichkowsky’nin (1994) Revize Edilmiş 

Kişisel İlgilenim Envanteri (Revised Personal Involvement Inventory) ile analiz edilmiştir. 

Başka bir çalışmada, çok boyutlu Tüketici İlgilenim Profili (CIP) ölçeği veya diğer ilgilenim 

ölçekleri kullanılarak modelin geçerliliği sınanabilir. Bu çalışmada algılanan değerin öncülleri 

olarak motivasyon ve ilgilenim değişkenleri kullanılmıştır. Gelecek çalışmalarda tecrübe, 

normlar, beklentiler gibi algılanan değerin diğer öncülleri araştırma kapsamına dâhil 

edilebilir. Araştırmada gerekli izinlerin alınmasının zorluğundan ve maliyet fazlalığından 

dolayı kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve sadece Bursa il merkezini ziyaret ederek 

beş yıldızlı bir otelde konaklayan yerli turistler örnekleme dâhil edilmiştir. Sonraki 

çalışmalarda farklı destinasyonlarda ya da farklı ülke ve kültürleri temsil eden turistleri de 

içeren geniş kapsamlı çalışmalar yapılabilir.  
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  Destinasyon İmajı, Hedonik Alışveriş Değeri ve Yerel Halkın Olumlu 

Özelliklerinin Yabancı Turistler Üzerindeki Etkileri 
Fulya Açıkgöz1   Esra Arıkan2 

Özet:  

Destinasyon pazarlaması alanında son yıllarda yapılan çalışmalar destinasyon imajına ek 

olarak hedonik alışveriş değeri ve yerel halkın olumlu özelliklerinin de turistlerin tutum ve 

davranışları üzerinde belirleyici bir rol oynayabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak bu 

alandaki araştırmalar halen sayıca oldukça kısıtlıdır. Bu çalışma, destinasyon imajı, hedonik 

alışveriş değeri ve yerel halkın olumlu özelliklerinin destinasyon memnuniyeti, destinasyon 

aidiyeti, pozitif ağızdan ağıza iletişim ve gelecekte tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki 

doğrudan ve dolaylı etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. İstanbul’un turistik mekanlarından 

kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 328 yabancı turiste, yüz yüze anket uygulanmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda, destinasyon imajı, hedonik alışveriş değeri ve yerel halkın 

olumlu özelliklerinin destinasyon memnuniyetini artırdığı, destinasyon memnuniyetinin de 

hem doğrudan hem de destinasyon aidiyeti üzerinden dolaylı olarak pozitif ağızdan ağıza 

iletişimi ve gelecekte tekrar ziyaret etme niyetini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Destinasyon imajı, destinasyon memnuniyeti, destinasyon aidiyeti, 

hedonik alışveriş değeri, yerel halk. 

Abstract: The recent studies conducted in the field of destination marketing reveal that, in 

addition to destination image, hedonic shopping value and positive attributes of local people 

can play a decisive role on tourists’ attitudes and behavior. Yet, there is still limited number 

of research in this field. This study aims to investigate the direct and indirect effects of 

destination image, hedonic shopping value and positive attributes of local people on 

destination satisfaction, destination attachment, positive word-of-mouth communication and 

future revisit intention. A face-to-face survey was conducted with 328 foreign tourists who 

were chosen by using convenience sampling method from the touristic places of Istanbul. As a 

result of the analyses conducted, the destination image, hedonic shopping value and positive 

attributes of local people were found to increase destination satisfaction. It was also found 

that destination satisfaction favorably affected positive word-of-mouth communication and 

future revisit intention both directly and indirectly (through destination attachment). 
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shopping value, local people.  

1. Giriş 

Turizm sektörü ciddi bir gelir kaynağı olarak ülkemiz ekonomisinde önemli bir rol 

oynamaktadır (Önen, 2008). Bu önemli rolün bir sonucu olarak, ülkemizin turizm alanındaki 

başarısını artırabilecek potansiyel faktörler akademik alanda yapılan birçok çalışmanın da 

temelini oluşturmaktadır. Özellikle destinasyon pazarlaması alanında yapılan çalışmalar, 

ülkemizin turistik bölgelerinin algılanan imajlarının nasıl iyileştirilebileceğini ve ziyaretçiler 

tarafından nasıl daha çok tercih edilebileceğini araştırmaktadır. Bu çalışmaların birçoğunda, 

destinasyon imajı belirleyici bir değişken olarak ele alınmakla birlikte özellikle son yıllarda 

yapılan çalışmalar destinasyon imajından bağımsız olarak hedonik alışveriş değeri ve yerel 

halkın olumlu özelliklerinin de bu bağlamda belirleyici bir rol oynayabileceğini 

öngörmektedir (Sirakaya-Turk vd., 2015; Nam vd., 2016). Her yıl milyonlarca yabancı turisti 

ağırlayan ve bir alışveriş cenneti olarak nitelendirilen İstanbul için de bu faktörler ziyaretçi 

deneyiminin kalitesini arttırmak adına büyük önem taşımaktadır. Bu önemden yola çıkarak, 

bu çalışmanın amacı, destinasyon imajı, hedonik alışveriş değeri ve yerel halkın olumlu 

özelliklerinin destinasyon memnuniyeti, destinasyon aidiyeti, pozitif ağızdan ağıza iletişim ve 

gelecekte ziyaret etme niyeti üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini araştırmaktır. 

2. Kuramsal Çerçeve 

2.1. Destinasyon İmajı 

1970 yılından itibaren çalışılmaya başlanan ve gittikçe popülerliği artan destinasyon imajı 

kavramı, destinasyon pazarlamasında, farklılık yaratabilmek ve turistlerin düşüncelerinde 

olumlu bir konum elde etmek için kullanılmaktadır (Gnoth vd., 2007). Ancak, insanların sahip 

olduğu farklı psikolojik ve sosyolojik faktörler yüzünden, destinasyon imajı anlaşılması, 

ölçülmesi ve takip edilmesi oldukça zor bir kavramdır (Üner vd., 2006). Bu sebepten ötürü, 

destinasyon imajının tanımı hakkında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Örneğin; Kotler (1994) 

destinasyon imajını, bir kişinin varış noktası ile ilgili inançları, fikirleri ve o yer ile ilgili 

intibaların toplamı olarak tanımlarken (aktaran Uçkun vd., 2016), Kılıç ve Akyurt (2011) 

destinasyon imajının belirli bir turist alanının destinasyon açısından algılanan imajı olduğunu 

savunmaktadır. Farklı şekilde tanımlamalar olsa da destinasyon imajı üzerine şu ana kadar 

yapılan çalışmalarda genellikle söz konusu destinasyonun çekici, farklı ve özgün özelliklere 

sahip olmasının önemi vurgulanmıştır (Ceylan, 2011).  
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Turistlerin destinasyon noktasını seçmelerindeki nedenler çoğu zaman farklılık göstermiştir. 

Bu yüzden, destinasyon imajı çeşitli faktörlerden oluşmaktadır (Prayag, 2007). Bu faktörler o 

yerin fiziksel özellikleri gibi somut verilerden oluşabileceği gibi, soyut verilere de 

dayandırılabilir (Lin vd., 2007; Tasci vd., 2007). Yapılan araştırmalara göre destinasyon imajı 

hem bilişsel hem de duygusal değerlendirmelerden oluşmaktadır (Hosany vd., 2006). 

Duygusal değerlendirmeler, o yer hakkındaki hissiyatlara dayanırken, bilişsel 

değerlendirmeler, o destinasyonla ilgili daha çok fiziksel bilgileri esas alır (Boo ve Busser, 

2005; Govers vd., 2007). Her araştırmacının, bu değerlendirmeleri ele alış biçimi farklıdır. 

Örneğin; Gallarza (2002) destinasyon imajını karmaşık, çok boyutlu, göreceli ve dinamik 

olarak dört özellik açısından incelerken, Beerli ve Martin (2004) daha çok doğal kaynaklar, 

genel altyapı, turist altyapısı, turistlerin boş zaman aktiviteleri, kültür-tarih ve sanat, politik ve 

ekonomik boyutlar, doğal çevre, sosyal çevre ve destinasyonun yeri gibi özellikler üzerinde 

durmuşlardır. Bu çalışmada ise, Prayag’ın (2009) çalışmasından yola çıkarak, destinasyon 

imajı yemek kültürü, hizmet, erişim kolaylığı, iklim, kültürel ve tarihsel güzellikler, 

konaklama ve eğlence seçenekleri gibi özellikler üzerinden incelenmiştir.  

2.2. Hedonik Alışveriş Değeri ve Yerel İnsanların Olumlu Özellikleri 

Yakın zamanda yapılan akademik çalışmalar destinasyon imajından ayrı olarak hedonik 

alışveriş değeri ve yerel halkın olumlu özelliklerinin de önemli rol oynayabileceğini ortaya 

koymaktadır (Sirakaya-Turk vd., 2015; Nam vd., 2016). İlk olarak, alışverişin turistler için en 

popüler eğlence aktiviteleri arasında yer alması (Hong ve Littrell, 2003), destinasyon 

pazarlaması alanındaki çalışmalarda alışverişin önemli bir çekici güç olabileceği fikrini 

desteklemektedir (Yu ve Littrell, 2005). Ziyaretçiler bir ürünü veya bir hizmeti satın almasalar 

bile, alışveriş sürecini eğlenceli bir aktivite olarak değerlendirebilirler (Sirakaya-Turk vd., 

2015). Bu süreçte turistler bilmeden ya da bilerek yaptıkları alışverişe hedonik bir değer; yani, 

duygusal olarak, yapılan aktiviteden hemen tatmin olma durumu (Babin ve Harris, 2007), 

biçmektedirler. Yapılan gezilerde alışveriş harcamaları toplam harcamaların ciddi bir 

bölümünü oluşturmakta (Wong ve Law, 2003) ve destinasyonun alışveriş açısından 

ziyaretçilerine sunduğu hedonik değer, değerlendirme aşamasında önemli bir rol 

oynayabilmektedir (Sirakaya-Turk, 2015). 

Hedonik alışveriş değerine ek olarak, yerel halkın olumlu özellikleri de ziyaretçilerin 

destinasyona yönelik değerlendirmelerinde ve tercihlerinde önemli bir rol oynayabilmektedir 

(Eusebio ve Carneiro, 2012). Yakın zamanda yapılan akademik çalışmalarda turistler ve yerel 

halk arasındaki ilişkinin geliştirilmesinin önemli bir rekabet avantajı unsuru olabileceği 

öngörülmektedir (Luo vd., 2015).  Yerel halkın yardımsever davranışlara sahip olmaları ve 
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ziyaretçilerin sorularını içtenlikle cevaplandırmaları ziyaretçiler için önem arz etmekte olup 

(Keh vd., 2013), yerel satış elemanlarının olumlu tutum ve davranışları ziyaretçilerin söz 

konusu destinasyona yönelik imaj algılarını güçlendirmektedir (Hui ve Wan, 2003). Bunlara 

ek olarak, yerel satış elemanlarının fiziksel özellikleri de turistler açısından dikkate alınan 

başka bir faktördür. Nam vd., (2016), yapmış oldukları araştırmada, yerel halkın fiziksel 

olarak daha çekici olması durumunda, turistlerin onlarla bir bağ kurma olasılığını da 

yükseldiğini gözlemlemişlerdir. 

2.3.Destinasyon Memnuniyeti 

Destinasyon memnuniyeti ziyaretçilerin o yere yönelik değerlendirme ve davranışlarında 

belirleyici bir rol oynayabileceğinden destinasyon pazarlaması alanında yapılan çalışmalarda 

da sıklıkla ele alınmaktadır. Destinasyon memnuniyeti, ziyaretçilerin o destinasyonda 

geçirdiği deneyimin nasıl olduğunu değerlendirmemizi sağlayan, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını 

karşılamaya ve de ortamın algılanan kalitesini yüksek tutmaya yönelik önemli bir kavramdır 

(Ramkissoon vd.,2012). Destinasyon memnuniyeti, en kısa şekilde, ziyaretçilerin beklentileri 

ile söz konusu destinasyonun sağladığı performans arasındaki ilişki olarak da tanımlanabilir. 

Eğer söz konusu destinasyonun sağladığı performans, ziyaretçilerin beklentilerinden daha 

fazlasını karşılıyor ise, ziyaretçiler için bu deneyimin memnun edici olduğu söylenebilir 

(Yüksel ve Yüksel, 2001).  

Destinasyon memnuniyetini etkileyen faktörler destinasyon pazarlaması alanında yapılan 

çalışmalarda sıklıkla ele alınmıştır. Bu faktörlerin bazılarının olası etkileri üzerinde fikir 

birliğine henüz varılamamış olsa da, şu ana kadarki bulgular destinasyon imajının (Chen ve 

Tsai, 2007; Chi ve Qu, 2008; Prayag, 2009), hedonik alışveriş değerinin (Sirakaya-Turk, 

2015) ve yerel halkın olumlu özelliklerinin (Nam vd, 2016) destinasyon memnuniyetini 

doğrudan etkilediği yönündedir.   

2.4. Destinasyon Aidiyeti 

Aidiyet kavramı daha öncelerde yoğun olarak psikoloji, sosyoloji ve yönetim alanlarında ele 

alınırken, son dönemde pazarlama ve turizm alanında yapılan çalışmalarda da sıklıkla 

karşımıza çıkmaktadır (Bezirgan ve Koç, 2014). Destinasyon pazarlaması alanında da 

turistlerin ziyaret ettikleri yerler ile aralarında kurdukları duygusal bağ destinasyon aidiyeti 

olarak adlandırılmaktadır. Bir başka deyişle, destinasyon aidiyeti ziyaretçilerin söz konusu 

destinasyona karşı hissettikleri yoğun duyguların sonucunda oluşan bir tür duygusal bağlılıktır 

(Veasna vd., 2013). Destinasyona yönelik hissedilen bu aidiyet duygusu ziyaretçilerin gerek 

ziyaretleri süresindeki gerek ise ileriye yönelik tutum ve davranışlarını etkileyebilecek 

güçtedir (Alexandris vd., 2006).  Bir destinasyona karşı aidiyet duygusu yüksek olan 
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ziyaretçiler, ziyaretleri sırasında kendilerini adeta evlerinde gibi hissetmekte ve söz konusu 

destinasyona tekrar tekrar gelme isteğindedirler (Chubchuwong ve Speece, 2016). Bu durumu 

destinasyon memnuniyetinin yüksek olması ile ilişkilendirmek mümkündür. Çünkü yapılan 

araştırmalar destinasyon memnuniyetinin destinasyon aidiyeti üzerine olumlu bir etkisi 

olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (Zenker ve Rutter, 2014). 

2.5. Turistlerin Gelecekte Tekrar Ziyaret Etme Niyeti ve Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim 

Ziyaretçilerin yaşadıkları deneyimleri sonucunda o destinasyon ile ilgili oluşan 

memnuniyetleri ve aidiyet duyguları, ileriye yönelik karar ve davranışlarını etkileyebilir. 

Destinasyon memnuniyeti ve aidiyeti yüksek olan ziyaretçiler genellikle söz konusu 

destinasyonu yakın zamanda tekrar ziyaret etme eğilimindedirler (Chi ve Qu, 2008; Yüksel 

vd., 2010; Chen vd., 2014). Bu ziyaretçiler tercih edilen destinasyonda daha çok para harcama 

eğilimi de gösterebilirler (Alegre ve Juaneda, 2006). Bunlara ek olarak, söz konusu 

destinasyonda deneyimlerinden memnun olan ve aidiyet duygusu geliştirmiş olan ziyaretçiler 

pozitif ağızdan ağıza iletişim yoluyla bu olumlu deneyimleri çevrelerindekileri ile paylaşıp, 

onları söz konusu destinasyonu ziyaret etmeleri yönünde teşvik edebilirler (Leong vd.,2015).  

3. Hipotezler ve Araştırma Modeli 

Şu ana kadar değinilen çalışmalarda destinasyon imajı, hedonik alışveriş değeri ve yerel 

halkın özelliklerinin destinasyon memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini 

ve oluşan bu memnuniyetin de doğrudan ve/veya dolaylı şekilde destinasyon aidiyetini, 

pozitif ağızdan ağıza iletişimi ve gelecekte tekrar ziyaret etme niyetini olumlu şekilde 

etkileyebileceğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular ışığında aşağıdaki hipotezler 

oluşturulmuştur. 

H1: Destinasyon imajı destinasyon memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir. 

H2: Hedonik alışveriş değeri destinasyon memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir. 

H3: Yerel halkın olumlu özellikleri destinasyon memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir. 

H4: Destinasyon memnuniyeti destinasyon aidiyetini olumlu yönde etkilemektedir. 

H5: Destinasyon memnuniyeti pozitif ağızdan ağıza iletişimi olumlu yönde etkilemektedir. 

H6: Destinasyon memnuniyeti gelecekte tekrar ziyaret etme niyetini olumlu yönde 

etkilemektedir. 

H7: Destinasyon aidiyeti pozitif ağızdan ağıza iletişimi olumlu yönde etkilemektedir. 

H8: Destinasyon aidiyeti gelecekte tekrar ziyaret etme niyetini olumlu yönde etkilemektedir.  
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Şekil 1 Araştırma Modeli 

4. Araştırmanın Metodolojisi 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Örnekleme Süreci 

Bu çalışmanın amacı, destinasyon imajı, hedonik alışveriş değeri ve yerel halkın olumlu 

özelliklerinin destinasyon memnuniyeti, destinasyon aidiyeti, pozitif ağızdan ağıza iletişim ve 

gelecekte tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini tespit etmektir. 

Destinasyon imajının söz konusu değişkenler üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara 

mevcut literatürde sıklıkla rastlanmakla birlikte hedonik alışveriş değeri ve yerel halkın 

olumlu özelliklerinin olası etkilerini destinasyon imajından bağımsız olarak inceleyen 

çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu eksikliği gidermek adına özellikle son yıllarda yapılmış 

olan çalışmalar hedonik alışveriş değeri ve yerel halkın olumlu özelliklerinin ayrı birer 

değişken olarak ele alınmasının mevcut literatüre önemli katkı sağlayacağını açıkça ortaya 

koymaktadır (Nam vd., 2016; Sirakaya-Turk vd., 2015). Bu amaç doğrultusunda hazırlanan 

kavramsal modele bağlı olarak bir anket çalışması yürütülmüştür. Anket çalışması yüz yüze 

görüşme tekniği ile 12.06.2017 – 22.06.2017 tarihleri arasında İstanbul’un popüler turistik 

mekanlarında kolayda örneklem yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu zaman diliminin 

sonunda analize elverişli toplam 328 anket elde edilmiştir.  

4.2. Anket Formunun Oluşturulması ve Kullanılan Ölçekler  

Üç bolümde yapılandırılan anket formunun ilk bölümünde katılımcılara İstanbul’u şu anki 

ziyaretleri ile ilgili bazı sorular sorulmuştur. İkinci bölümde ise uygulama kapsamında test 

edilen değişkenlere yönelik ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelerin tümü, daha önceki 

çalışmalarda geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçekler kapsamında oluşturulmuştur. 
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Destinasyon imajı değişkeni için kullanılan ölçek, Prayag (2009) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmadan uyarlanmıştır. Hedonik alışveriş değeri değişkeni Sirakaya-Turk vd.’nin (2015) 

çalışmasından alınmış altı ifade ile ölçülürken, yerel halkın olumlu özelliklerine yönelik 

değişken için Nam vd.’nin (2016) on ifadeli ölçeği kullanılmıştır.  Destinasyon 

memnuniyetini ölçmeye yönelik dört ifade ve destinasyon aidiyetini ölçmeye yönelik üç 

ifade, sırasıyla Chen ve Phou’nun (2013) ve Yüksel vd.’nin (2010) çalışmalarından 

uyarlanmıştır. Son olarak, pozitif ağızdan ağıza iletişim ve gelecekte tekrar ziyaret etme 

niyetini ölçmeye yönelik ifadeler Harrison ve Walkers’ın (2001) ve Sirakaya-Turk vd.’nin 

(2015) çalışmalarından alınmıştır. Bu kısımda yer alan değişkenlerden sadece destinasyon 

imajı yedili anlamsal farklılaştırma ölçeği (1=Çok olumsuz, 7=Çok olumlu) kullanılarak 

ölçülmüştür. Bunun haricindeki tüm ölçekler yedili Likert ölçeği kapsamında katılımcılara 

sunulmuştur (1=Kesinlikle katılmıyorum, 7=Kesinlikle katılıyorum). Anketin üçüncü 

kısmında ise demografik özelliklere ilişkin yaş, cinsiyet, medeni durum, ikamet edilen ülke, 

eğitim ve kişisel gelir durumu gibi sorular yer almaktadır.  

4.3. Veri Analiz Yöntemi 

Araştırma modelinin test edilmesinde iki aşamalı yaklaşım benimsenmiştir. Bu kapsamda 

öncelikle ölçüm modelinin test edilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 

yapılmıştır. DFA aşamasında test edilen ölçüm modelinin güvenilirlik ve geçerlilik testleri 

yapılmıştır. Daha sonra, yapısal eşitlik modellemesi ile çalışmada önerilen araştırma modeli 

kapsamında hipotezler test edilmiştir. Analizlerde SPSS 22.0 ve AMOS 18 istatistik paket 

programları kullanılmıştır. 

5. Analiz ve Bulgular 

5.1. Örneklemin Demografik Özellikleri 

Araştırma kapsamında analize alınan verilerin elde edildiği örnekleme ilişkin frekans ve 

yüzde dağılımları Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1 Örneklem Özellikleri 

Cinsiyet	 n	 %	 Medeni	Durum	 n	 %	
Kadın	 161	 49,1	 Evli	 122	 37,2	
Erkek	 167	 50,9	 Bekar	

Diğer	
Eksik	

179	
26	
1	

54,6	
7,9	
0,3	

Yaşınız	 n	 %	 Aylık	Kişisel	Gelir	 n	 %	
18-24	 76	 23,2	 1000	Euro’dan	az	 78	 23,8	
25-34	 127	 38,7						 1000-1999	Euros	 85	 25,9	
35-44	 69	 21,1	 2000-2999	Euros	 59	 18,0	
45-54	 24	 7,3	 3000-3999	Euros	 54	 16,5	
55-64	
65	ve	üzeri	
Eksik	

19	
9	
4	

5,8	
2,7	
1,2	

4000-4999	Euros	
5000	Euro’dan	fazla	

25	
16	
	

7,6	
4,9	

	 	 	 Eksik																	 11	 3,3	
En	son		
bitirilen	okul	

n	 %	 İkamet	edilen	ülke	 n	 %	

İlkokul	 4	 1,2	 AB	ülkeleri	 157	 47,9	
Ortaöğretim					 6	 1,8	 Asya	ülkeleri	 128	 39,0	
Lise	 26	 7,9		 Kuzey/Güney	Amerika	 36	 11,0	
Üniversite	 196	 59,8	 Eksik	 7	 2,1	
Y.	Lisans/Doktora		 94	 28,7	 	 	 	
Eksik	 2	 0,6	 	 	 	
TOPLAM	 328	 100	 	 	 	

5.2. Ölçüm Modeli: Doğrulayıcı Faktör Analizi 

İki aşamalı yaklaşımın tercih edilmesi doğrultusunda, öncelikle doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) ile ölçüm modeli test edilmiştir. Model kapsamındaki yedi örtük değişken ile yapılan 

analizde, düşük standardize edilmiş parametre değerlerine sahip ve yüksek düzeyde hata 

değerleri veren gözlenen değişkenler elenmiştir. Geriye kalan gözlenen değişkenlere ait DFA 

sonuçları Tablo 2'de sunulmaktadır. Bu tablodaki uyum iyiliği değerleri incelendiğinde ölçüm 

modelinin uyum iyiliği değerleri açısından uygun sonuçlar verdiği görülmektedir: Serbestlik 

Derecesi (sd) = 790, χ2/sd = 1,925, RMSEA = 0,053, IFI= 0,935, TLI= 0,929, CFI = 0,935.  

Uyum iyiliği kriterlerinin sağlanmasından sonraki aşamada ise ölçüm modelinin güvenilirlik 

ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Ölçüm modelinin DFA sonuçlarına göre, tüm standardize 

edilmiş parametre değerleri ideal olarak öngörülen 0,70’den yüksek ve 0,01 düzeyinde 

anlamlıdır (Hair vd., 2009). Cronbach alfa katsayısı değerleri ise genel kabul görmüş değerin 

(0.70) üzerinde gerçekleşmiştir (Kalaycı, 2008). Aynı şekilde yapı güvenilirliği değerleri de 

Hair vd.’nin (2009) önerdiği 0,70’lik düzeyin üzerindedir. Bu değerler ölçüm modelinin 

güvenilirliğini sağladığı konusunda önemli kanıtlar olarak görülmüştür. 
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Tablo 2 Ölçüm Modelinin Uyum İyiliği ve Güvenilirliği 
 Standardize 

edilmiş parametre 
değerleri 

Güvenilirlik 
Katsayısı 
(Cronbach’s 
Alpha) 

Yapı Güvenilirliği 

Destinasyon imajı 0,701-0,798 0,938 0,938 
Yerel halkın olumlu özellikleri 0,703-0,842 0,935 0,931 
Alışveriş değeri 0,727-0,851 0,918 0,916 
Destinasyon memnuniyeti 0,756-0,880 0,840 0,857 
Destinasyon aidiyeti 0,802-0,931 0,909 0,913 
Pozitif ağızdan ağıza iletişim 0,774-0,865 0,906 0,908 
Gelecekte tekrar ziyaret etme niyeti 0,750-0,861 0,905 0,900 
Uyum iyiliği değerleri: p < 0,01, χ2 = 1520,825, Serbestlik Derecesi (sd) = 790, χ2/sd = 1,925, RMSEA = 0,053, 
IFI= 0,935, TLI= 0,929, CFI = 0,935. 

Geçerlilik konusunda ise ölçüm modelinin geçerliliği için, yapıyı oluşturan gözlenen 

değişkenler arasındaki ilişki düzeyinin yüksek olması (yakınsama geçerliliği) ve beraberinde 

yapıyı oluşturan gözlenen değişkenlerin diğer gözlenen değişkenler ile düşük düzeyde ilişkili 

olması (ayrım geçerliliği) gerekmektedir. Tablo 3 incelendiğinde, her bir yapıyı oluşturan 

gözlenen değişkenlerin ortalama açıklanan varyans değerlerinin önerilen sınır değer olan 

0,50’den yüksek olması, yakınsama geçerliliğinin sağlandığı konusunda önemli bir 

göstergedir (Bagozzi ve Yi, 1988). 

Tablo 3 Ölçüm Modelinin Ayrım ve Yakınsama Geçerliliği* 
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Destinasyon imajı 0,56       
Yerel halkın olumlu 
özellikleri 

0,563** 

(0,32) 
0,60      

Alışveriş değeri 0,530** 

(0,28) 
0,660** 

(0,44) 
0,65     

Destinasyon 
memnuniyeti 

0,555** 

(0,31) 
0,682** 

(0,47) 
0,630** 

(0,40) 
0,67    

Destinasyon aidiyeti 0,387** 

(0,15) 
0,575** 

(0,33) 
0,578** 

(0,33) 
0,706** 

(0,50) 
0,78   

Pozitif ağızdan ağıza 
iletişim 

0,462** 

(0,21) 
0,609** 

(0,37) 
0,594** 

(0,35) 
0,738** 

(0,54) 
0,697** 

(0,49) 
0,66  

Gelecekte ziyaret 
etme niyeti 

0,285** 

(0,08) 
0,496** 

(0,25) 
0,538** 

(0,29) 
0,596** 

(0,36) 
0,702** 

(0,49) 
0,705** 

(0,50) 
0,69 

*Diyagonal sütunda yer alan değerler yapıların Ortalama Açıklanan Varyans (AVE) 

değerleridir. Diğer değerlerden üstte olan değişkenler arasındaki korelasyonu, altta parantez 

içinde belirtilen paylaşılan varyans değerini göstermektedir.  

**0,01 seviyesinde anlamlı 
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Ayrım geçerliliğinin test edilmesinde ise Fornell ve Larcker (1981)  tarafından önerilen 

referans değerler dikkate alınmıştır. Tablo 3’te, örtük değişkenler arasındaki korelasyonların 

karelerinin (paylaşılan varyans değerlerinin), sınır değer olan her bir yapı için ortalama 

açıklanan varyans değerlerinden düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle ölçüm modelini 

oluşturan örtük değişkenler arasındaki ayrım geçerliliğinin sağlandığı söylenebilir. 

5.3. Yapısal Model 

Yapısal modelin test edilmesi sonucu elde edilen değerler Tablo 4’te sunulmaktadır. Sonuçlar 

modelin iyi seviyede uyum indekslerine sahip olduğunu göstermektedir: Serbestlik Derecesi 

(sd) = 800, χ2/sd = 1,983, RMSEA = 0,055, IFI= 0,930, TLI= 0,924, CFI = 0,930. Yapılan 

analiz sonucunda, araştırma modeli kapsamındaki sekiz ilişkinin tamamının anlamlı olduğu 

görülmektedir. Sonuçlar destinasyon imajının (β= 0,140), hedonik alışveriş değerinin (β= 

0,358) ve yerel halkın olumlu özelliklerinin (β= 0,418) destinasyon memnuniyeti üzerindeki 

beklenen anlamlı ve pozitif etkilerini ortaya koymaktadır. Böylece H1, H2 ve H3 hipotezleri 

desteklenmektedir. Destinasyon memnuniyetinin ziyaretçiler üzerindeki tutumsal ve 

davranışsal etkileri incelendiğinde ise; destinasyon memnuniyetinin destinasyon aidiyeti (β= 

0,764), pozitif ağızdan ağıza iletişim (β= 0,633) ve gelecekte tekrar ziyaret etme niyeti (β= 

0,256) üzerinde pozitif bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Bu bulgular H4,H5 ve H6 

hipotezlerini desteklemektedir. Son olarak, bulgular destinasyon aidiyetinin hem pozitif 

ağızdan ağıza iletişim (β= 0,281), hem de gelecekte tekrar ziyaret etme niyeti (β= 0,587) 

üzerindeki pozitif etkisini ortaya koyarak H7 ve H8 hipotezlerini desteklemektedir.  

Tablo 4 Yapısal Modelin Hipotez Testi Sonuçları 

  β Durum 
H1 Destinasyon imajı → Destinasyon memnuniyeti 0,140* Kabul 
H2 Hedonik alışveriş değeri →  Destinasyon memnuniyeti 0,358*** Kabul 
H3 Yerel halkın olumlu özellikleri→  Destinasyon 

memnuniyeti 
0,418*** Kabul 

H4 Destinasyon memnuniyeti →  Destinasyon aidiyeti 0,764*** Kabul 
H5 Destinasyon memnuniyeti →  Pozitif ağızdan ağıza 

iletişim 
0,633*** Kabul 

H6 Destinasyon memnuniyeti →  Gelecekte tekrar ziyaret 
etme niyeti 

0,256*** Kabul 

H7 Destinasyon aidiyeti →  Pozitif ağızdan ağıza iletişim 0,281*** Kabul 
H8 Destinasyon aidiyeti → Gelecekte tekrar ziyaret etme 

niyeti 
0,587*** Kabul 

R2 Destinasyon memnuniyeti 0,667  
Destinasyon aidiyeti 0,583  
Pozitif ağızdan ağıza iletişim 0,751  
Gelecekte tekrar ziyaret etme niyeti 0,640  

*** p< 0,001, ** p< 0,01, * p< 0,05 
Uyum iyiliği değerleri: p < 0,01, χ2 = 1586,429, Serbestlik Derecesi (sd) = 800, χ2/sd = 1,983, 
RMSEA = 0,055, IFI= 0,930, TLI= 0,924,CFI = 0,930. 
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6. Sonuç ve Öneriler 

Turizm sektörü ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı olmakla birlikte hem bu sektördeki artan 

uluslararası rekabet, hem de son yıllarda yaşanan terör olayları; özellikle yabancı turistleri 

ülkemize çekmeyi oldukça zorlaştırmıştır. Destinasyon pazarlaması alanında yapılan 

çalışmaların genelinde destinasyon memnuniyeti önemli bir değişken olup memnuniyete etki 

edebilecek olası faktörler, Türkiye’nin bu sektördeki rekabet avantajını arttırabilmek için 

birçok çalışmada detaylarıyla ele alınmıştır. Bu faktörler içinde belki de en öne çıkanı 

destinasyon imajı olup olumlu destinasyon imajının destinasyon memnuniyeti üzerindeki 

olumlu etkisi açıkça ortaya konmuştur. Son yıllarda ise hedonik alışveriş değeri ve yerel 

halkın olumlu özellikleri gibi yeni faktörler ilgili akademik yazında ele alınmaya başlamıştır. 

Önemli bir turizm merkezi olan İstanbul için de bu faktörler şüphesiz belirleyici güce sahiptir. 

Bu önemden yola çıkarak, bu çalışma destinasyon imajı, hedonik alışveriş değeri ve yerel 

halkın olumlu özelliklerinin destinasyon memnuniyeti, destinasyon aidiyeti, pozitif ağızdan 

ağıza iletişim ve gelecekte tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini 

ele almaktadır. Çalışmanın bulguları, destinasyon imajının, hedonik alışveriş değerinin ve 

yerel halkın olumlu özelliklerinin destinasyon memnuniyeti üzerindeki olumlu etkisini 

desteklemekle birlikte, özellikle yerel halkın olumlu özelliklerinin ve hedonik alışveriş 

değerinin destinasyon imajına göre memnuniyet üzerinde daha güçlü bir etkisi olduğunu 

ortaya koymaktadır.  Bulgular, ayrıca destinasyon memnuniyetinin destinasyon aidiyeti, 

pozitif ağızdan ağıza iletişim ve gelecekte tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki olumlu yönde 

etkilerini desteklemektedir. Önemli bir diğer bulgu ise destinasyon memnuniyetinin pozitif 

ağızdan ağıza iletişim ve gelecekte tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki doğrudan etkisinin 

yanı sıra, aidiyet aracılığıyla da dolaylı bir etkisi olduğudur. Bu durum destinasyon aidiyetinin 

önemini açıkça ortaya koymaktadır. Aidiyet duygusu yüksek olan turistler hem pozitif 

ağızdan ağıza iletişimde bulunmakta hem de gelecekte o destinasyonu tekrar ziyaret etme 

niyetindedirler. Bu bulgular şüphesiz İstanbul’un önemli bir turizm merkezi olarak rekabet 

avantajının arttırılması için büyük önem taşımaktadır.  

Sonuçların değerli olmasının yanı sıra araştırmada birtakım kısıtlar da mevcuttur. Çalışmada 

zaman ve bütçe tasarrufu sağlamak için tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda 

örneklem kullanılmıştır. Bu durum sonuçların genellenebilirliği açısından bir kısıt 

yaratmaktadır. Ayrıca anket, İstanbul’un turistik mekanlarında yüz yüze görüşme tekniğiyle 

ve tamamen gönüllülük esasına dayanarak uygulandığından, belirlenen zaman dilimlerinde 

ancak kısıtlı sayıda katılımcıya ulaşılmış ve örneklem hacmi düşük sayıda olmuştur. 

Sonuçların genellenebilirliği açısından ileride yapılacak çalışmaların daha büyük örneklem 
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hacimleriyle yapılmasında fayda olacaktır. Ayrıca çalışmada kullanılan destinasyon imajı, 

alışveriş değeri, yerel halkın olumlu özellikleri ve destinasyon aidiyeti değişkenleri bazı 

çalışmalarda çok boyutlu ölçülmüştür. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda, bu çok 

boyutlu yapı dikkate alınarak farklı sonuçlara ulaşılabilir. Son olarak, çalışmada kısıtlı sayıda 

değişken kullanılarak bir model oluşturulmuştur. Başka çalışmalarda farklı değişkenler 

kullanılarak model zenginleştirilebilir.  
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Introduction and Study Objectives  

Flow, which is the psychology of optimal experience (Csikszentmihalyi, 1990), is regarded as 

a central aspect of tourism experience, or even as the tourism experience itself (e.g., Brunner-

Sperdin et al., 2012; Cary, 2004; Lin & Kuo, 2016). One of the tourism experiences that 

might result in a flow state for tourists is the heritage site visit, which is a complex experience 

rich in cognitive, reflective, and emotional benefits (Biran et al., 2011; McIntosh, 1999). 

During such visits, tourists may set personal connections with what they see and may even 

have transcendental experiences (Cameron & Gatewood, 2000). Experience-related factors 

can also be effective in reaching the flow state (Novak et al. 2000; Rose et al. 2012). One of 

the experiential characteristics with a facilitating impact on flow is authenticity. The aim of 

this study is to examine the interrelationships between authenticity (perceived and existential), 

flow, enjoyment, and loyalty within the context of heritage site visits. Using flow theory, we 

try to respond to three research questions: (1) What influence do perceived and existential 

authenticities have on tourist flow? (2) What is the impact of tourist flow on enjoyment? (3) 

What is the impact of enjoyment on tourist loyalty to heritage sites?  

Background Literature  

Flow is a state of consciousness in which attention is freely invested to attain an individual’s 

goals (Csikszentmihalyi, 1990). Flow experiences are characterized by a balance between 

challenges posed by an activity and skills needed by a person to perform that activity; focused 

attention dedicated only to the task-relevant information; clear goals and immediate feedback; 

merging of action and awareness; a sense of control; a freedom from anxiety about one’s own 

self; loss of track of time; and an experience that is rewarding on its own without any 
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expectation of future benefit. Individuals enjoy flow experiences, because such experiences 

enable them to unlock their potential and they feel that they accomplish something 

unexpected and unimagined (Csikszentmihalyi, 1990; 1994). 

Flow research within the tourism context reveals that experience-related and personal factors 

have been examined as the antecedents of flow. For example, challenges and playfulness 

associated with the activity are reported to positively influence flow in adventure tourism 

contexts (Tsaur et al., 2015; Wu & Liang, 2011), while skills of the tourist are also found to 

contribute to flow (Wu & Liang, 2011).  Flow is also a predictor of emotional state in hotel 

stays (Brunner-Sperdin & Peters, 2009; Brunner-Sperdin et al., 2012), whereas it leads to 

positive emotions and satisfaction in adventure tourism (Wu & Liang, 2011). Flow has also a 

facilitating role in strengthening the effect of trust on the tour guide on tourist shopping 

behavior (Chang, 2014).  

Authenticity of experiences is verified by evaluating some truth or fact concerning their 

features (Newman & Dhar, 2014). Authenticity may involve perceived and existential 

dimensions. In assessing perceived authenticity, consumers compare “a composite picture” of 

an experience based on their existing knowledge, with the phenomena they are exposed to in 

terms of closeness to perceived reality (Grayson & Martinec, 2004). Existential authenticity 

denotes a conceivable existential state of being that could be driven by tourist activities 

(Wang, 1999).  Authenticity is effective on flow, because when tourists “... believe they are in 

the presence of something authentic, they can feel transported to the context to which the 

object or location is authentically linked, and thus they feel more connected with the context” 

(Grayson & Martinec, 2004, p.302). Heritage sites involve the visitors concentrating their 

attention on a temporary world beyond the monotony of everyday life and forget their daily 

problems and anxieties (Csikszentmihalyi, 1994). Flow is also a positive experience that leads 

to a positive emotional state (Schouten et al., 2007). Based on these rationales, we propose the 

following hypotheses.  

H1: Perceived authenticity will have a positive influence on flow.   

H2: Existential authenticity will have a positive influence on flow.  

H3: Flow will have a positive influence on enjoyment.   

H4: Enjoyment will have a positive influence on loyalty.   
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Research Design and Methodology  

The study was conducted on Ephesus heritage site, Izmir, Turkey. We gathered the data from 

foreign visitors through a self-administered questionnaire throughout three months. The 

visitors were asked to complete the questionnaire at the gate at the end of their visit. The 

questionnaire comprised scales corresponding to the constructs, namely perceived 

authenticity, existential authenticity, flow, enjoyment, and loyalty, as well as questions about 

the demographics of respondents. Perceived authenticity  scale was based on Lu et al. (2015), 

existential authenticity on Kolar and Zabkar (2010), flow on McGinnis et al. (2008), 

enjoyment on Bakker (2008), and loyalty on Bigné et al. (2008) and Sirakaya et al. (2015). 

All scale items involved seven-point Likert-scales ranging between “1 = strongly disagree” 

and “7 = strongly agree”. The questionnaire was conducted in English.  

In total, 131 useful questionnaires were collected. 53.8 percent of respondents are female.  

The sample's age breakdown is as follows: 2.3 percent 18-24 years, 23.4 percent 25-34 years, 

26.6 percent 35-44 years, 20.3 percent 45-54 years, 18.8 percent 55-64 years, and 8.6 percent 

65 years or older. 57.9 percent of the respondents are married, while single and 

divorced/separated respondents constitute 33.3 percent and 8.7 percent of the sample, 

respectively.  98.4 percent of the respondents have at least an undergraduate degree. The great 

majority of the sample (i.e., 65.2 percent) has an annual household income over €50,000. The 

majority of the respondents (i.e., 20.4 percent) are from China, followed by Germany (i.e., 

10.8 percent) and Belgium (i.e., 10.8 percent). 

Findings and Discussion 

In order to examine the data and analyze the hypothesized relationships, PLS path modeling 

was performed. Firstly, the measurement model was estimated to evaluate the validity and 

reliability of the multi-item constructs. Convergent validity was verified, as the outer loadings 

of all indicators are above the threshold level of .70 (Hair et al., 2017) and the AVE values for 

each construct exceed the recommended level of .50 (Fornell & Larcker, 1981). Since the 

squared roots of AVE values of all constructs are higher than their correlation estimates with 

other constructs, discriminant validity was ensured. As for the internal consistency, all 

composite reliability values are greater than the cut-off point of .70 (Hair et al., 2017) and all 

Cronbach Alpha values are above the suggested mark of .70 (Nunnally, 1978), implying a 

high reliability for each theoretical construct. 

To test the hypotheses, the structural model was run by calculating the significance levels on 

the basis of 5,000 bootstrapping samples (Hair et al., 2017).  The variances explained (i.e., R2) 
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by flow, enjoyment, and loyalty exceed the minimum value of .10 (Falk & Milller, 1992), 

indicating good predictive powers of the related constructs. Adopting the blindfolding 

technique (Tenenhaus et al., 2005), the predictive relevance of each dependent variable (i.e., 

Q2) was assessed. Since flow, enjoyment, and loyalty have Q2 values higher than zero 

(Sarstedt et al., 2014), the model demonstrates adequate predictive relevance. In terms of the 

model fit, the SRMR value exhibits an acceptable model quality for the structural model (Hu 

& Bentler, 1998).   

In line with H1, authenticity is conducive to flow (β = .16, p < .10, f2 = .03). Regarding the 

linkage between experiential authenticity and flow, experiential authenticity has a favorable 

influence on flow, supporting H2 (β = .37, p < .05, f2 = .13). Moreover, conforming to H3, 

flow was found to be significantly correlated with enjoyment (β = .39, p < .05, f2 = .18). 

Furthermore, enjoyment affects loyalty significantly and substantially, lending support to H4 

(β = .68, p < .05, f2 = .84). 

Conclusions, Implications, and Limitations  

Our study has shown that both perceived authenticity and existential authenticity experienced 

during heritage visits are influential on the flow state of tourists, although existential 

authenticity has a stronger effect on flow. We also demonstrate that flow is instrumental in 

enhancing the enjoyment of tourists, while enjoyment has a strong positive impact on tourist 

loyalty. These show that tourist flow generates positive emotional states, which are converted 

into positive behavioral intentions.    

Executives of heritage sites are recommended to manage the expectations of tourists from the 

heritage site visits. For example, they could provide information in various media about the 

heritage site and help tourists shape their expectations. We also suggest them to help tourists 

in experiencing existential authenticity. In order to do that, they could help visitors to set 

existential connections with heritage site. For example, establishing a library of antique 

history and culture in a heritage site may help visitors to experience meaningful personal 

values such as learning. It is important to eliminate all the external distractions in the heritage 

site which can force visitors to being untrue to themselves. These would enhance tourists’ 

flow states and consequently their enjoyment. As enjoyment is a strong predictor of loyalty, 

they should also encourage tourist to share their flow experiences in various social media, 

which can (e.g., website forum) or cannot (e.g., social media) be under the control of the 

heritage site administration. Both would encourage other tourists to visit the same place.  
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The findings of the study should be interpreted within the context of certain limitations. First, 

the study was conducted in one heritage site in one country, which indicates that it needs 

contextual expansion to ensure external validity. In addition, data were collected with a self-

administered questionnaire from visitors at the end of their visits, although tourists may go 

through different states of mind during their visits, hence using experiential sampling method 

could have provided deeper understanding into the flow states of tourists. Although we found 

that authenticity is a critical driver of flow, it is important to assess qualitatively what 

constitutes the authenticity perceptions of tourists in heritage sites. Future research could also 

be conducted on the other relevant antecedents of flow for heritage sites (e.g., challenge-skill 

balance).  

References are available from the authors upon request. 
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Introduction and Purpose of Study 

We argue that the Argonauts, the Anabasis, the Travels of Marco Polo and Evliya Celebi 

fascinate more than the Hollywood inventions Indiana Jones and the like. 10 geolocations in 

the wider area of the Eastern Black Sea set the stage for the entire world history establishing a 

red threat to connect with the international audience through meaningful narratives. The 

heritage trail Connecting Cultures. A truly Eurasian Story, materialized through an iBook at 

the Appstore and an in situ game is funded by the 699493 Project DIVERTIMENTO under 

the EU COSME Programme for SMEs. It builds an attempt to weave a cohesive digital 

cultural heritage narrative for tourism focusing on the emotional interactivity with visitors. 

We argue that by managing cognitive loads to facilitate understanding from a working 

memory perspective, a new heritage experience is created, where supply and demand may 

converge in situ assisted by both technology and content. 
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Literature Review (Conceptual/Theoretic Framework) 

 The experience of visitors at heritage places is a complex and personal interaction between an 

individual and the heritage environment, natural, built or intangible. Experiential travel is 

rooted in the antiquity with Pausanias, producing the first travel documentaries, followed by 

the Grand Tour nobility travelers and later on the Baedeker readers. It regained contemporary 

understanding from the reference work Experience Economy, where the authors demonstrate 

that there is a fourth level of economic value called “experience” and that customers are 

willing to pay a premium for it (Pine and Gilmore, 1999).  The study Economy of Culture in 

Europe in 2006, and the UN report Creative Economy in 2008 establish the concept of 

creative economy and the domain specific expertise. In 2014, the year of the digitalization of 

European cinema theaters, the INTERREG IVC report Creative Industries showcases that 

Europe has reached the point, where the internationalization and export of creative services 

and products will give new impetus to the cross sectoral economy (Amann and Lange, 2014). 

In the creative economy, the triangle technology, economy and society are converging and 

traditional skills are being challenged by a constantly changing knowledge ecosystem (HUK, 

2010:3; Bruel, 2013:19). This semantic shift is generating new cultural consumers: 

individuals thinking and operating in the creative environment become exactly those skilled 

visitors who wish to be intellectually challenged, understand, appreciate and then participate 

and be involved at heritage places: (Armstrong and Weiler, 2003:14-16; Jurowski, 2009:1; 

Jager and Sanche, 2010:181; Tussyadiah, 2014, Bulencea and Egger, 2015, 2015). The post-

war development of mass cultural tourism has led to a “serial reproduction” of culture and the 

onset of a “vicious cycle” of decline in leading cultural destinations (Russo, 2002; Richards 

and Wilson, 2006). Faced with mass consumption, critically thinking individuals seek refuge 

in less tangible forms of culture that require higher levels of cultural capital and competence 

to master (Richards, 2012).  

It is exactly this gap that DIVERTIMENTO is called to fill offering a genuine cultural 

heritage experience challenging intellectually both the onsite and dislocated audiences with 

audio-visual and media formats that require skills and participatory engagement. Seventy 

different experiences beyond nice places and good views are formed at seventy heritage 

places from Turkey to Spain that engage the senses in physical, emotional and spiritual way  

They are designed to offer discovery and learning, and create strong memories. They connect 

to genius loci, meeting visitor needs for unique, authentic experiences and community needs 

to narrate their cultural self.  
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Design and Method  

Connecting Cultures is devoted to provide a deeper understanding of heritage places. A 

scenario relates to ten cultural heritage objects enabling visitors to select desired objects in the 

locations of interest. Heritage assets gain new significance, as they reclaim hidden values 

through a sophisticated audiovisual narrative that allows for cognitive-emotional encounters 

an stimulates imagination and participatory exchanges. The selected geo-locations are 

accessible via the the eBook for iOS, Android and Windows operating systems and services 

attached around them, ensured through the constantly updating Google map, integral part of 

the eBook. 

Table 1: Connecting Cultures. A truly Eurasian Story: Selection of Geolocations 

OBJECT	 DESCRIPTION	 LATITUDE	 LONGITUDE	

Cape	Jason	 The	cape	where	Jason	and	the	Argonautes	passed	on	their	way	
to	Colchis.	Part	of	a	protected	area	today,	it	has	a	lot	to	tell	

41°	07'	60"N				 37°	40'	56"E	

Giresun	
Island	

The	kingdom	of	the	Amazons		attracted	equally	the	Argonauts,	
the	Greek	colonists	and	the	Romans.	It	became	an	warning	
system	for	defense	in	the	Middle	Ages.	A	protected	area	today,	
it	enchants	with	beauty.	

40°	55'	44"	N	 38°	26'	10"	E	

Sumela	
Monastery	

The	1600	years	old	Monastery	arrived	its	peak	under	Alexios	II	
of	Trebizond	in	1360	equally	enjoying	privileges	under	the	
Ottoman	rule.	It	was	abandoned	in	1924	following	the	
population	exchanges	as	set	by	the	treaty	of	Lausanne	

40°	41'	31"	N				 39°	39'	28"	E	

Ayasofya	
Museum		

Rebuilt	in	full	splendor	by	the		Manuel	I	of	Trebizond	(1238-
1263)	it	narrates	the	story	of	a	pocket	imperium,	founded	by	
the	Grand	Comnenoi	Dynasty,		that	survived	in	exile	from	1204	
to	1461.	

41°	0'	10"	N	 39°	41'	47"	E	

	Zil	Castle			 Built	by	the	Byzantine	Dynasty	of	the	Grand	Comnenoi	in	the	
13th	century,	the	medieval	castle	in	the	Firtina	valley	served	as	
watchtower	over	the	Silk	Road.	Today	it	fascinates	the	eye	with	
its	breathtaking	vistas.	

40°	57'	32"	N			 40°	57'	46"	E	

Bedesten	
Bazaar		

A	single-domed	covered	bazaar	among	Turkey’s	covered	
bazaars-	probably	founded	by	Genoese	merchants	in	the	14th	
century-	it	is	detailed	described	by	world	traveler	Evliya	Celebi	
in	1640.	

41°	40'	35"	N	 26°	33'	17"	E	

Memis	Aga	
Mansion		

Built	in	1856	by	the	warlord		Memis	Yakupoglou		as	private	
mansion	and	local	administration	it	is	a	fine	example	of	
defensive	architectural	structure	with	incorporated	luxury	
facilities.	

40°	54'	48"	N				 40°	9'	51"	E	

	Ataturk	
Pavillion		

An	exceptional	example	of	European	architecture,	it	was	built	
in	1890	by	the	Greek	banker	Konstantinos	Kapayannidis	as	his	
private	mansion.	Today	it	hosts	the	Ataturk	Museum	in	
Trabzon.	

40°	11'	42"	N			 29°	2'	24"	E	

Trabzon	
Museum		

Built	in	1913	as	the	private	mansion	of	the	Greek	banker	
Konstantinos	Theofylaktos,	it	is	a	clear	sign	of	the	economic	
prosperity	of		the	“world	center	Trabzon”	before	World	War	I.	
Today	it	hosts	the	City	Museum.	

41°0'	41"	N				 39°43'	22"	E	

Santa	Ruins		 9	wealthy	villages	close	to	the	silver	mine	area	of	the	Roman,	
Byzantine	and	Ottoman	Empire.	They	fell	victim	to	World	War	I	
(1914-1918).		

40°	58'	33"	N	 39°	44'	15"	E	
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The conditions and means to produce a validated knowledge pattern and thus a visitation 

motive at heritage places was the main focus of the in situ research conducted in August 2015 

(the heritage trail) and in May 2017 (the heritage game).  Three research questions prevailed:  

a) which are the experiences that take place during the cultural trail;  

b) can the trail facilitate visitors without prior knowledge to bridge the spatiotemporal gap 

from the remote past through existing cognitive-emotional narratives;  

c) is information validated by domain specific expertise. 

 Other questions have emerged during the field research are:  

• if the iBook format is exemplifying new skills for new jobs that can boost innovation 

at regional level; 

• how the inclusion of the technological condition into the heritage experience is 

producing a value- driven interaction, especially for the youth innate to the digital world;  

• how is the cultural narrative affecting the cognitive paradigm and which types of 

experiences impact the production-consumption process in heritage settings.  

By applying a trans-disciplinary approach in heritage education and media literacy 

Connecting Cultures has envisaged to transform the locus into a participatory value-

generating public space. A significant effort has been made to coordinate the different expert 

skills available onset and organize heritage contents as:   

● each story object is presented through  cohesive story telling;  

● stories are told in the language of non-captive audiences;   

● a hermeneutic and participatory paradigm is created, where non-captive-audiences 

think contextually and act autonomously in a self-directed learning modus. 

Table 1: Connecting Cultures. A truly Eurasian Story: Selection of Geolocations 

		
LOCATION	 STORY	TITLE	 1st	SUBTITLE	 2nd	SUBTITLE	

1	 Cape	Jason	 JASON	AND	MEDEA	
Jason,	king	of	Iolkos	 		

Medea,	Princess	of	Colchis	 		

		 		 		 		 		

2	

Giresun	Island	
BIRDS	WITH	ARROW	

FEATHERS	

A	General	with	…	taste!	 		

Hippolyta’s	Girdle	 		

The	Birds	of	the	God	of	War	 		

The	story	of	Mother	Earth	 		
		 		 		 		 		

3	 Sumela	
Monastery	

THE	VERGIN	OF	THE	
BLACK	ROCK	

The	Shrine	of	the	Golden	Forest	 		

Three	Emperors	 		

The	March	of	the	Myriads	in	Mesopotamia	 		

The	conquest	of	Bagdad	 		
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Findings and Discussion  

The field research revealed that the new race of connected consumers is looking for authentic 

experiences at heritage places, exploiting all possibilities for the co-creation of context. While 

most cultural and tourism-oriented services include exceptional scenic or heritage assets to 

attract consumer flows, Connecting Cultures generates customized experiences and points of 

enthusiasm, broadened and deepened by the stories and their interpretation. A series of 

outcomes describe the desired impacts of the application, i.e., what visitors do, think, or feel 

as the result their encounter with Connecting Cultures: 

Cognitive engagements described how visitors and stakeholders engaged mentally with the 

asset content – actively and passively, how they reflected on suggested topics, and how they 

made connections between ideas. Embedded in a longer narrative, the eBook gave visitors the 

possibility to contextual information is assessed among groups, comparisons are drawn in the 

proximity of authentic assets, geolocations and new meanings are created and shared via the 

through apps and Social Media Tools as literature denotes (Hargittai and Walejko, 2008; 

Fotis, Buhalis and Rossidis, 2011; Neuhofer, Buhalis and Ladkin, 2012; 2013a and b; Leung 

and et. 2013).  

Social engagements described stakeholders view their own heritage contrasted with the 

knowledge random visitors have about the territory. 

		 		 		 		 		

4	 Ayasofya	
Museum		

A	POCKET	EMPIRE	 	 		

		 		 		 		 		

		 	Zil	Castle			 LEGENDARY	LADY	HSI	

The	state	of	thousand	cities	

Herodotus,	Father	of	
History	
Zhang	Qian,	envoy	of	
Emperor	Han	Wudi	in	
the	western	regions	

The	Smugglers	   

The	Golden	Passport	 		

The	French	Ambassador	 		

		 		 		 		 		

6	 Bedesten	Bazaar		 THE	BOOK	OF	TRAVELS	 		 		

		 		 		 		 		

7	 Memis	Aga	
Mansion		

INSURGENTS	BY	HABIT	

Powerful	Aghas	and	Derebeys	 		

Osman	Pasha	Hazinedaroglou	 		

Memis	Agha	Hacı	Yakupoglu	 		

		 		 		 		 		

8	 	Ataturk	Pavillion		 THE	AUTUMN	TOUR	 		 		

		 		 		 		 		

9	 Trabzon	Museum		 BEYOND	THE	LIMITS	 		 		

10	 Santa	Ruins		 THE	BRITISH	CONSUL	 		 		



 247 

Emotional engagements described how visitors have felt after having acquired “expertise” 

about the Eastern Black Sea, perception, understanding, and new knowledge lead to 

excitement, passion, awe, inspiration, but also to familiarity and security. The eBook has 

revealed that positive emotional engagements are connected to familiarity and the security of 

freely moving at a spatial scale.  Familiarity is a result of prior knowledge: previous onsite-

virtual experiences, experiences of others, by means of visual, verbal and sensory stimuli and 

last but not least by information acquisition through ongoing quests Observed behavior of the 

sample has proved to be congruent with the risk-reduction strategy theory formulated by 

scholars (Walmsley and Jenkins, 1994, Ankomah et al., 1996,  Ryan, 2000, Gursoy and 

McCleary, 2004, Kerstetter and Cho, 2004, Yovcheva et al. 2013),  however as mobile 

technologies impact the knowledge pattern, further inquiries are needed to shed more light 

into the correlation heritage knowledge – cultural consumption. 

Conclusion, Suggestions and Restrictions  

Communicating culture in support of heritage tourism is a very complex activity that 

integrates many different disciplines and many talents. It goes beyond the "find and show" 

interpreting and providing elements that, while they create strong emotions, they retain a clear 

trace of a rational path. In the formal education context, historians for example produce 

validated information, by using archives, documents, letters, newspapers, pictures, reports in 

support of the thesis itself. This is the typical structure of a lesson. But over the document 

analysis, within the education context of an inspiring cultural heritage experience, a story is a 

set of relationships between documents, which are the bridges between one event and another, 

between a letter and an article, argumentative connections between the elements of the story. 

These reports become in the audiovisual language transitions between shots, the very 

dynamics of the passage of audiovisual time. A new visual expression follows, that exploits 

the possibilities of digital systems not only to be produced but designed, manufactured and 

distributed.   

The production of audiovisual programs and projects contains expertise that has its roots in 

the immense cultural heritage of Europe. They are therefore extremely attractive in the 

overseas market, meaning for each heritage institution, that a database is not anymore only a 

storage space, but an opportunity to spread knowledge and create culture. The technologies 

behind this mode of expression are the most advanced in the digital landscape and a process 

of interchange and discussion on the topic becomes extremely interesting.  
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Kibarca Anlatır Mısın? Reklam Dili ve Reklama Karşı Tutum Üzerine Bir 

Araştırma 

Can you say it politely? A Research on The Language of Advertising and 

Attitudes Towards Advertising 
Özet Bildiri 

Begüm Yetişer1 

Anahtar Kelimeler: Kibarlık Teorisi, Reklam, Reklam Tutumu, Algılanan Risk 

Keywords: Politeness Theory, Advertising, Attitude Towards Advertising, Perceived Risk 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Sevdiğimiz, ilgi duyduğumuz reklamların kullandığı dil, bize o ürünü sevdiriyor, satın 

almamızı sağlıyor mu? Bizi o ürünü alırken risk de almaya teşvik ediyor mu? Bu soruları 

yanıtlamak için bu çalışmada daha sıklıkla dilbilim literatüründe yer alan kibarlık teorisi, 

reklam mesajlarına uygulanmış ve reklam tutumları ölçülmüştür.   

Çalışmanın amacı reklamlarda kullanılan farklı dil seçeneklerinin reklam tutumu ve reklamda 

bahsedilen ürün hakkındaki görüşleri değiştirip değiştirmediğidir. Reklam, planlı bir iletişim 

biçimi olmakta olup, sunulan ürün hakkında kişisel olmayan ve iknaya dayalı bir mesaj 

içermektedir (Erdoğan, 2002). Reklamların başlıca iletişim özelliği olan ikna (Elden, Ulukök 

ve Yeygel, 2005),  Miller’a (1980) göre iletişim alanında üç boyutta incelenmiştir. Miller’a 

(1980) göre reklama karşı tepki değiştirme, geliştirme ve farklılaştırma tepkileri oluşmaktadır. 

Reklamlarda kullanılan dil ise tüketiciler tarafından mesajın algılanış biçimini değiştirerek bu 

üç boyutta bir tutum değişikliğine sebep olmaktadır.  

Literatür, reklamlarda yabancı dil (Yücel, 2004), tek cinsiyete ait dil kullanımı (Dağabakan, 

2016) ve cinsiyet ve kibar dil arasındaki ilişki (Vázquez Hermosilla, 2012) dahilinde dil 

konusunu işlemiştir. Ancak literatürde reklamda kullanılan dilin türü ile reklam tutumu 

arasındaki ilişki henüz çalışılmamıştır. Çalışmanın önemi (1) henüz literatürde kullanılan 

reklam dili ile reklam tutumları arasındaki ilişki henüz çalışılmamış olması ve (2) semantik ve 

dil bilimi literatürü ile pazarlama ve reklamcılık literatürünü birleştiren multidisipliner bir 

çalışma olmasıdır. 

Literatür Analizi  

Kibar bir dil kullanımının, literatürde sosyal uzaklık, göreli güç dağılımı ve zorla kabul 

ettirme derecesine göre üç faktör ile özetlendiği görülmektedir (Bremmen, 2006). Güç 

																																																													
1	Dokuz Eylül Üniversitesi, Gent Üniversitesi, yetiserbegum@gmail.com	



 254 

dağılımı ve zorla kabul ettirme dereceleri kibar dil kapsamında en az seviyede iken, sosyal 

uzaklık derecesi çalışmanın literature belkemiğini oluşturmaktadır. Brown ve Levinson’un 

(1987) açıklaması; kibar dilin, sokak diline ve küfürlü dile uzak; resmi, kuralcı bir dil 

olduğudur. Ayrıca kişiler arasında kullanılan dilin, bireylerin statü farkı ve kişisel yakınlık 

derecesine göre hitap etme farkının da kibar dil kullanımından kaynaklandığı belirtilmiştir 

(Brown ve Levinson, 1987). Goffman (1959), sembolik etkileşim teorisini sosyal uzaklığın 

sosyal roller açıklamada temel unsur olduğunu belirtmiştir. Sosyal uzaklık her ne kadar kişisel 

benlik ile diğer kişiler arasındaki fark olarak tanımlansa da, yeni araştırmalar psikolojik 

uzaklık teorisinin (Liberman ve Trope, 2010) bir uzantısı olan sosyal uzaklık kavramı ile 

kibarlık teorisini bağdaştırmış durumdadır. Şu halde sosyal olarak birbirinden uzak kişiler 

birbirlerini daha az tanıdıkları için daha kibar ve resmi bir dil, sosyal olarak birbirlerine yakın 

kişiler ise daha informel bir dil kullanıldığını düşünmek yanlış değildir.  Kibarlık aynı 

zamanda sosyal etkileşimde bilginin kolay akışını sağlamaktadır (Saz-Rubio ve Pennock-

Speck, 2009).  

Jenkins ve Dragojevic (2011) kibarlık teorisini kullanarak bireylerin reklamdaki mesajın kaba 

ve zorla kabul ettirilmek istenen bir olgu olduğunu algılarlarsa reklama karşı bir direnç 

gösterdikleri görülmüştür. Bu katılımcılar, kullanılan kaba dilin ürünü kendilerine kabul 

ettirmede başarılı olmadığını göstermiştir. Şu halde ikna edici iletişim reklam dünyasında her 

zaman etkili mesaj, etkili psikolojik (renk, koku, tat, duygular, vd.), sosyolojik (aile, sıcaklık, 

vd.) kavramların yanı sıra, mesajın kendi dili ile de farklılık göstermektedir. Reklam 

iletişiminde kaba dilli bir reklama olumsuz tutum atfeden boomerang etkisinin yaşanmaması 

için (Jenkins ve Dragojevic, 2011), ikna edici mesajlar kibar bir dil kullanmalıdır. Kibar dil, 

dolayısıyla ikna edici mesajın olumlu bir tutuma dönüşmesini sağlayacaktır (Perloff, 2010).  

Brown ve Levinson’un kibarlık teorisi Grice’nin (1975) söylenenden daha fazlasını anlatma 

eğilimini dillendiren “işbirliği ilkesi”’ni ayrıntılı açıklama arzusu ile ortaya çıkmıştır. İşbirliği 

ilkesi ise söylenenden daha fazlasını anlatmaya çalışmak (Aysever, 2001), genellikle etkili 

iletişimin ancak iletenin doğru, bilgi verici, alakadar ve açık olduğu zamanlarda 

gerçekleştiğini belirtmektedir (Kiyama, Tamaoka, Takiura, 2012). Dolayısıyla kibar dil 

kullanan reklam, katılımcılara göre daha doğru söylemli gelecek ve daha inanılır 

gözükecektir. Doğruluğun yanında algılanan risk ise, tüketicilerin öngöremedikleri sonuçlar 

ortaya çıktığında oluşan belirsizliktir (Yee ve San, 2011). Tüketici araştırmaları, algılanan 

riski belirsizliğin artması ve dolayısıyla olumsuz sonuçların olasılığı olarak tanımlamıştır 

(Oglethorpe and Monroe, 1987). Olumlu tutumun yanı sıra kullanılan kibar dilin, katılımcılar 

nezdinde ürüne karşı daha çok risk alma davranışı olarak yansıyabilecektir.  
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Tasarım ve Yöntem 

• Çalışmanın türü uygulamalı bir çalışmadır. Çalışmalarda iki ayrı reklam metni, iki ayrı 

grup katılımcıya uygulandığından, bu çalışma gruplararası bir çalışma olmaktadır. Bu nedenle 

analiz öncesinde reklam grubunu belirlemek amacıyla (0=kontrol grubu ve 1=kibar dil grubu 

olmak üzere) “reklam tipi” isimli nominal değişkenler yaratılmıştır. Kibarlık teorisine gore 

güç ve zorla kabul ettirme kavramları sabit tutulduğunda, kibarlığın bir sosyal uzaklık 

fonksiyonu olarak görev yapacağı ortaya atılmıştır (Yang, 1992). Holtgraves ve Yang’ın 

(1992) da çalışmasında yaptığı üzere güç farklılıkları ve zorla kabul ettirme kavramları bu 

çalışmada da sabit tutulmuştur. Şu halde, çalışmayı içeren tüm reklam metinlerinde her iki 

konuşmacı arasında sosyal statü farkı ve emir dili yer almamaktadır. Şu halde iki kişi arasında 

olan diyalogta kullanılan dil farkı ölçülmeye çalışılmıştır.   

• Çalışmanın tasarımı nedenseldir. Reklamlarda kullanılan dil ile reklam ve ürüne karşı 

olan tutum arasındaki nedensel ilişki çalışmanın ana sorusu olmaktadır.  

• Çalışmanın ilk problemi reklamda kullanılan dil farklılığı (kibar veya kontrol) ile 

reklam ve ürün tutumu arasındaki nedensel ilişkiyi saptamaktır. Bu ilişki, üç çalışmada farklı 

reklam seneryoları kullanılarak, reklamın kibar bir dille yazılmış hali veya kontrol hali 

kullanılmıştır. Çalışmanın bir diğer problemi ise reklam tipi ile algılanan risk, algılanan 

reklamın doğruluğu ve reklamın kolay algılanması isimli değişkenlerin nedensel ilişkisini 

belirlemektir.    

• Çalışmanın ilk hipotezi kibar dil kullanılan reklamın, kontrol reklama kıyasla daha 

olumlu (a) reklam tutumu, (b) ürün tutumu ve (c) ürünü alma isteği yaratabileceğidir. İkinci 

hipotez ise kibar dil kullanılan reklamın, kontrol reklama kıyasla daha (a) kolay ve (b) doğru 

olarak algılandığıdır. Üçüncü hipotez ise katılımcıların kibar dil kullanılan reklamı 

gördüklerinde kontrol reklama kıyasla önerilen ürünü almak için daha çok risk alabilecekleri 

şeklindedir.   

• Tüm çalışmalar, kolayda örneklem yöntemi ile toplanılmış olup, anket çevrimiçi 

hazırlanarak Amazon Mturk platformu yardımı ile Amerika’da ikamet eden Amerikalı 

katılımcılara uygulanmıştır. Çalışmanın genel bir örneklem uzayı içerisinde olması amacı ile 

yaş, cinsiyet, gibi demografik kısıtlara gidilmemiştir. Katılımcılar anketi yanıtladıktan sonra 

kendilerine 20 cent ücret ödenmiştir. Tüm çalışmalar, 2016 aralık ve 2016 ocak ayları 

içerisinde toplanmıştır. Dört çalışma yapılmıştır, ankete katılımcıların sayısı sırası ile 70, 200, 

156, 100 şeklindedir.   
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• Çalışmanın analizi boyunca SPSS analiz programı kullanılmıştır. Frekans analizleri 

yardımıyla demografik analizler gerçekleştirilmiştir. Hipotez testi için bağımsız değişken 

olarak kullanılan Reklam Türü değişkeni için nominal değer kodlanmıştır. Katılımcıların iki 

reklam türü arasındaki grup farkına bakılacağı için bağımsız T-test analizi uygun görülmüştür.   

Bulgular ve Tartışma 

Katılımcılar anketin amacını açıklayan girişten sonra iki gruba ayrılarak farklı reklamlar 

gözlenmlemişlerdir. Reklamlar seneryo şeklinde hazırlanmıştır. Anketin devamında tüm 

katılımcılar reklama karşı 3 madde, 7’li Likert reklam tutum ölçeği (attitude towards the 

advertisement; MacKenzie ve Lutz, 1986), 3 madde, 7’li Likert reklamda belirtilen markaya 

karşı tutum ölçeği (MacKenzie ve Lutz, 1986; aplha=0.91); 3 madde, 7’li Likert satın alma 

niyeti ölçeği (Belch vd., 2004), ve 7 madde, 7’li Likert inanılırlık ölçeği (Ohanian, 1990) 

sorulmuştur. Ölçeklerin güvenilirlik katsayıları metin içinde alfa değerleri ile gösterilmiştir. 

Son olarak tüm katılımcılar demografik soruları yanıtlamışlardır. İlk üç çalışmadan farklı 

olarak bu çalışmada katılımcılara 3 ifade ve 7’li Likert ölçeği ile reklam metnini anlamada ne 

derece zorluk yaşadıkları (Chang, 2009), 5 ifade 7’li Likert ölçeği ile reklam metninde ifade 

edilen iddiaların algılanan doğruluğu (Ohanian, 1990), ve 3 ifade 7’li Likert ölçeği ile 

reklamda bahsi geçen ürüne karşı algılanan risk tutumları (Grewal, Gotlieb & Marmorstein, 

1994) ölçülmüştür. Son olarak tüm katılımcılar demografik soruları yanıtlamışlardır. İlk üç 

çalışmada, bağımsız T-test analizleri sonucunda katılımcıların reklamda daha kibar bir dil 

kullanıldığında reklama karşı (kontrol grubu ile kıyasla) genel tutumlarının ve reklamda bahsi 

geçen ürüne karşı tutumlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca kibar reklam 

katılımcıların (kontrol grubu ile kıyasla) daha çok bahsedilen ürünü almaya istekli 

olabileceklerini göstermiştir. Kibar dil kullanılan reklam ise kontrol grubuna göre daha 

inanılır çıkmıştır. Son çalışmada ise kibar dille yazılmış reklam metni ile kontrol metin 

arasında, reklamın vermek istediği mesaj ve kolay anlama arasında bir fark görülememiştir. 

Reklam metninin algılanan doğruluğu açısından ise kibar dille hazırlanmış metnin, kontrol 

grubuna kıyasla daha doğru ifadeler içerdiği katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Son olarak 

ise katılımcıların kibar dille yazılmış reklam metnindeki ürünü almak için (kontrol grubuna 

kıyasla) daha fazla risk alabileceklerini ortaya çıkmıştır. Katılımcıların demografik özeti 

Tablo 1’de, bulguların özeti ise Tablo2’de gözlemlenmektedir.  
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Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Yapılan 4 çalışmada reklamda kullanılan kibar dilin, kontrol reklama kıyasla daha olumlu 

reklam ve ürün tutumuna yol açtığı görülmektedir. Dolayısıyla birinci hipotez doğrulanmıştır. 

Kaynak (reklam) ve izleyen (katılımcı) arasındaki ilişkiye bağlı olmakla beraber	 (Brown & 

Levinson, 1978, 1987; Goldsmith, 2008), pozitif tutumdaki kaynak mesajının (kibar dil 

kullanılan reklam) daha olumlu tutum sergileyeceği literatüre uygun olarak görülmüştür 

(Jenkins ve Dragojevic, 2011). Kibar dil, reklamdaki negatif, zorlayıcı bir dil kullanımından 

dolayı oluşan reklama ve ürüne karşı olan direnci kırmış, daha pozitif tutum olarak ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca ikinci hipotez de doğrulanarak, kibar dilin daha doğru, inanılır ve daha kolay 

anlaşılır olduğu gözlemlenmiştir. Reklam mesajının kibar dil ile kırılan direnç karşısında 

katılımcılar tarafından daha iyi gözlemlendiği, dolayısıyla reklama karşı tutum geliştirmeden 

önce dikkatin ürüne ve ürünün vermek istediği mesaja çekildiği görülmüştür. Ürün mesajı ise 

dolayısıyla daha kolay anlaşılmış, ve gerçek ve doğru bir içeriğe sahip olduğu düşünülmüştür. 

Bu esnada reklamın olası manipülatif etkisinin varlığı, ileriki çalışmalarda incelenerek, 

manipülatif bilgi taşıyan reklamlara karşı dahi katılımcıların bu denli olumlu tutum sergileyip 

sergilemedikleri incelenebilir. Son olarak üçüncü hipotez de doğrulanarak kullanılan kibar 

dilin katılımcılarda daha çok risk alma eğilimi doğurduğu gözlemlenmektedir. Kullanılan 

reklamlardaki yazılım ve araba lastiği gibi kolayda ulaşılabilir ürünler, risk derecesi hali 

hazırda düşük ürünler olmaktadır. Şu halde gelecek çalışmalarda pahalı ve finansal riski daha 

yüksek olan ürünlerle aynı etki yakalanacak mı incelenebilir. Bu çalışmada finansal riski 

düşük ürünlerle inceleme yapıldığında kibar dilin ikinci hipotez ile paralel olarak daha doğru 

mesaj verdiği öngörülmüş ve buna uygun olarak üründen gelecek herhangi bir risk (ürünün 

bozuk çıkması, çalışmaması, istenilen özelliklerinin bulunmaması, vd.) kullanılan dil 

sayesinde göz ardı edilmiştir.  

Çalışmadan çıkan sonuçlar, reklamcılar için pratik, kibar, açık bir dil kullanımının daha 

olumlu tutuma yol açtığı, dolayısıyla reklamlarda bu tarz dil kullanımının daha etkili 

olacağını göstermektedir. Akademisyenler için ise bu çalışma multidisipliner bir çalışma 

olduğu için özellikle yazılı reklamlarda arka plan rengi, kullanılan dil biçimi, harflerin uyumu 

ve kibar ve kibar olmayan dil ile birlikte zengin bi araştırma platformu sunmaktadır.  

Çalışmada reklam türü değişkeninin iki gruba sahip olması yalnızca bağımsız t-test 

analizlerinin yapılmasını sağlamıştır. İleriki çalışmalarda farklı ölçme teknikleri ile daha ileri 

istatistik analizleri uygulanabilir. Ayrıca çalışma Amerikalı katılımcılarla gerçekleştirilmiştir, 

çalışmanın genellenebilir olması için daha farklı kültürlerden katılımcıların da incelenmesi, 

kültür farkının reklam ve ürün tutumundaki yerinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.  
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Tablolar 

Tablo1 – 4 Çalışmanın Demografik Özellikleri 
 N Yaş (Myaş) Cinsiyet (%Kadın) 

Çalışma 1 70 41 62.0 

Çalışma 2 200 39 51.6 

Çalışma 3 156 38 56.5 

Çalışma 4 100 37 54.3 

 

Tablo 2 – 4 Çalışma Bulgularının Özeti Bağımsız T-Testi Sonuçları  

(Bağımsız Değişken olan Reklam Türü 0=Kontrol, 1=Kibar olarak kodlanmıştır)  

 
Bağımlı 

Değişken/ler 
F P Mkibar Mkontrol 

Çalışma 1 

Reklam Tutumu 0.38 0.05* 5.22 4.40 

Ürüne Karşı 

Tutum 
0.08 0.02* 5.48 4.46 

Alım İsteği 0.06 0.03* 4.59 3.46 

İnanılırlık 1.57 0.05* 5.28 4.77 

Çalışma 2 

Reklam Tutumu 0.47 0.06 4.83 4.42 

Ürüne Karşı 

Tutum 
1.34 0.03* 5.04 4.61 

Alım İsteği 6.15 0.04* 4.28 3.81 

İnanılırlık 3.10 0.00** 5.17 4.45 

Çalışma 3 

Reklam Tutumu 12.39 0.00** 4.98 3.86 

Ürüne Karşı 

Tutum 
6.94 0.00** 5.04 4.29 

Alım İsteği 1.63 0.00** 4.24 3.55 

İnanılırlık 0.36 0.00** 4.89 4.39 

Çalışma 4 

Reklam Tutumu 0.51 0.49 4.42 4.14 

Ürüne Karşı 

Tutum 
1.16 0.02* 5.73 4.91 

Alım İsteği 0.01 0.11 4.01 3.33 

İnanılırlık 0.38 0.00** 5.34 4.77 

Algılanan 

Kolaylık 
1.07 0.07 6.37 6.04 

Algılanan 

Doğruluk 
2.33 0.00** 5.35 4.43 

Algılanan Risk 5.95 0.00** 5.47 4.55 
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Sosyal Medya Sitelerinin Marka Boyutlari Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Kavramsal Bir Çalişma 

A Conceptual Study on the Effect of Social Media Sites on Brand 

Dimensions 
Naci Büyükdağ1   Ayşe Nur Soysal2    Olgun Kitapcı3 

Özet: 

Günümüzde işletmeler tüketicileri ile bağ kurmak için marka kavramını kullanmaktadırlar. 

En popüler iletişim kanallarından birisi olan sosyal medya da işletmeler tarafından 

markalarını öne çıkarmak amacıyla aktif bir şekilde kullanılmaktadır.  Pek çok araştırmacı, 

sosyal medyanın marka üzerinde pozitif bir etkisi olduğuna dair sonuçlar bulmuştur, ancak 

bu çalışmalardan çok azı, sosyal medya sitelerinin marka boyutları üzerindeki etkisini 

araştırmaya yönelik olmuştur. Bu çalışma  sosyal medya siteleri 

(Facebook,Twitter,Instagram) ile marka boyutları arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik 

kavramsal bir çalışma olup, çalışma ile bu konudaki literatür boşluğunun doldurulması 

amaçlanmaktadır.  Bu kavramsal çalışma ile literatürdeki boşluğa yönelik önermelerde 

bulunulmuştur. Sonuç olarak, işletmelerin bütçelerini doğru iletişim kanallarına harcanması 

önemlidir. Bu çalışma,  sosyal medya sitelerinin markalar için önemini vurgulamaya 

yöneliktir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Siteleri, Marka Farkındalığı, Marka Imajı, Marka 

Tutumu, Marka Sadakati 

Abstract: 

Today, businesses use the concept of brand to connect with their consumers. Social media, 

one of the most popular channels of communication, is actively used by businesses to 

highlight their brands. Many researchers have found that social media has a positive impact 

on the brand. However, very few of these studies have focused on exploring the impact of 

social media sites on brand dimensions. This study is a conceptual study for explaining the 

relationship between social media sites and brand dimensions, and it is aimed to complete the 

literature gap in this study. This conceptual study has led to the development of proposals 

about the gap in the literature. As a result, it is important that businesses spend their budgets 

on the right channels of communication. This study emphasizes the importance of social 

media sites for brands. 
																																																													
1	Akdeniz Üniversitesi, nbuyukdag@akdeniz.edu.tr	
2	Akdeniz Üniversitesi, nursoysal@akdeniz.edu.tr	
3	Akdeniz Üniversitesi, okitapci@akdeniz.edu.tr	
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Giriş 

Teknoloji alanındaki hızlı ve büyük gelişmeler, her sektörde rekabetin şiddetinin artması, 

İnternetin günlük yaşamda sosyal, ticari vb. alanlarda aktif olarak kullanımı işletmelerin uzun 

vadede varlığını sürdürebilmeleri, müşteri bağlılığı ve marka sadakati oluşturabilmeleri için, 

sürekli olarak yeniliğe açık olmalarını, ürün hattını sürekli yenilemelerini zorunlu hale 

getirmiştir. İşletmeler hem rakiplerine karşı ayırt edici bir rekabet avantajı elde etmek hem de 

sahip olduğu markasını koruyabilmek için teknolojik ve küresel değişimleri de göz önünde 

bulundurarak pazarlama faaliyetlerinde bulunmalıdır. Teknolojik gelişmelerin en 

önemlilerinden birisi de İnternettir ve müşterilerin bir takım sosyal medya araçları ile online 

ortamda faaliyet gösteren işletmelerden haberdar olmalarını sağlamaktadır. İşletmeler sanal 

ortamda da etkin ve verimli bir iletişim aracı olarak sosyal medya iletişim kanallarını 

kullanmalıdırlar.  

Literatür Analizi 

Küreselleşmeyle birlikte müşterinin istek ve ihtiyaçlarının çeşitlenmesi, beklentilerinde artış 

olması ve teknolojiyle birlikte hızlı değişimlerin meydana gelmesi işletmeleri müşterilerinin 

istek ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek amacıyla inovasyon yapmaya yöneltmiştir. 

(Altunışık vd.,2016,s.340). İnovasyon, işletme içi faaliyetlerde, işyerinde veya dış ilişkilerde 

yeni veya önemli oranda iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), süreç, yeni bir pazarlama 

yöntemi veya yeni bir örgütsel yöntemin gerçekleştirilmesidir (Klavuz,O., 2005; Altunışık 

vd., 2016, s.341). İşletmeler inovasyon yaparken  ürün, süreç, organizasyonel ve pazarlama 

inovasyonu gibi farklı yöntemleri kullanmaktadırlar (Altunışık vd., 2016,s.342). Bu 

yöntemlerden pazarlama inovasyonu, ürün fiyatlandırması ya da tanıtımında, ürün 

konumlandırma ve ürün tasarımında önemli değişiklikler içeren yeni bir pazarlama 

yönteminin uygulanması olarak tanımlanan pazarlama yenilikleridir (Geldes ve Felzenstein., 

2013, s.109). Pazarlama inovasyonu kapsamında işletmelerin tutundurma aracı olarak en çok 

kullandığı araçlardan birisi de sosyal medyadır. Örneğin, 2012 yılında Fortune 500 

dergisindeki şirketlerin % 73'ü Twitter'da resmi bir şirket hesabına sahipken, %66’sı da 

Facebook’da resmi bir  şirket hesabına sahiptir (Abzari et al., 2014, s.822). Kaplan ve 

Haenlein (2010), sosyal medyayı “Web 2.0'ın ideolojik ve teknolojik temellerini baz alan ve 

kullanıcı tarafından içeriğin oluşturulmasına ve değiştirilmesine izin veren bir grup İnternet 

tabanlı uygulama” şeklinde tanımlamışlardır. Diğer bir ifade ile, sosyal medya insanların 
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birbirleriyle bilgi alışverişinde bulundukları, inançların, deneyimlerin ve fikirlerin ifade 

edildiği, müşteri marka etkileşimi sağlayan, satın almaya yönelik farkındalık ve tutum 

oluşturan, satın alım sonrasında da müşteriyle iletişimi sağlayan en önemli iletişim 

kanallarından birisidir (Saravanakumar and SuganthaLakshmi, 2012, s.4444; Hudson et al., 

2016, s.27; Mangold and Faulds, 2009, s.358; Kudeshia et al., 2016, s.257). Sosyal medya, 

geleneksel iletişim kavramını farklı bir ortama taşıyarak iletişimde büyük bir değişime neden 

olmuş ve küçük ve büyük ölçekli bütün işletmelerin daha düşük maliyet ile müşterilerine 

ulaşmasına zemin hazırlamıştır  (Shi et al., 2016, s.578; Kaplan and Haenlein, 2010,s.68; 

Michaelidou et al., 2011, s.1154; Braojos-Gomez et al., 2015, s.443; Karaduman, 2013, s.466-

467). Şirketler sahip oldukları resmi sosyal medya siteleri ile müşterileriyle birebir ve çift 

yönlü bir  iletişim süreci başlatmışlardır. İşletmelerin kullanmış oldukları sosyal paylaşım 

siteleri, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçtiği, fotoğraf ve video gibi içerik 

paylaşımında bulundukları ve birbirleriyle arkadaşlık kurmalarına izin veren sitelerdir. Sonuç 

olarak, sosyal medya iletişim kanallarının kullanılması işletmelere katma değer sağlamakta ve 

pazarlama iletişimi için kullanılması önerilmektedir (Kaur, 2016). 2009 yılı itibariyle  150'den 

fazla sosyal paylaşım ağı (SNS) bulunmaktadır ve 2009 yılı itibariyle en popüler sosyal 

medya ağı olarak Facebook bulunmuştur (Michaelidou et al., 2011, s.1153). Saravanakumar 

ve SuganthaLakshmi’ye (2012) göre Facebook ve Twitter bireysel kullanıcılar ve işletmeler 

tarafından en çok kullanılan sosyal paylaşım siteleridir ve bu siteler tanıtım ve marka imajının 

oluşturulması veya geliştirilmesi için kullanılmaktadırlar. İşletmeler sosyal medya iletişim 

kanallarını marka değeri oluşturma, müşteri sadakatini artırma, tutundurma, müşteri ile güçlü 

ve samimi ilişkiler kurma, daha düşük maliyetle müşteriye ulaşma, müşteri hakkında bilgi 

toplama, aktif müşteri katılımını sağlama, potansiyel müşteriye ulaşma, kendi resmi web 

sitelerinin kullanım yoğunluğunu arttırma, yeni pazarlara ulaşma, marka toplulukları 

oluşturma, müşteriden geribildirim alma, pazarlama maliyetlerini düşürme, marka 

farkındalığını artırma, marka imajını geliştirme, markaya olan güveni olumlu yönde etkileme 

gibi amaçlarla kullanmaktadırlar (Saravanakumar and SuganthaLakshmi, 2012, s.4444-4445; 

Godey et al., 2016, s.5834; Abzari et al., 2014, s. 823; Enginkaya and Yılmaz, 2014, s.219-

220; Kaur, 2016, 34; Thackeray et al., 2008, s.338; Michaelidou et al., 2011, s.1155; 

Papasolomou and  Melanthiou, 2012, s.319; Felix et al., 2017, s.119; Laroche et al., 2013, 

s.76). Mangold ve Faulds (2009), sosyal medya iletişim kanallarının gelecekte markaların 

müşterilerine ulaşabilmeleri açısından en önemli medya iletişim kanalı olabileceğini 

söylemektedir (Moro vd., 2016, s.3341). Bu durum Kemp (2016) tarafından yapılan çalışma 
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ile de desteklenmektedir. Çünkü Kemp (2016), Türkiye’de aktif sosyal medya kullanıcılarının 

Türkiye nüfusunun %53’lük ve aktif mobil sosyal medya kullanıcılarının Türkiye nüfusunun 

%43’lük kısmını oluşturduğunu söylemektedir. Diğer bir ifade ile sosyal medya iletişim 

kanalı çok büyük bir pazarı işaret etmektedir. Sosyal medya iletişim kanalları marka dışında 

da pek çok amaç için kullanılabilir olmasına rağmen, bu çalışmada sosyal medya iletişim 

kanallarının marka boyutları üzerindeki etkisine değinilecek ve kavramsal bir model 

önerilecektir. Bu amaca ilişkin olarak sosyal medya iletişim kanallarının marka boyutlarından 

marka farkındalığı, marka imajı, marka tutumu ve marka sadakati üzerindeki etkisi 

incelenecektir. Aaker (1996) marka farkındalığını “marka varlığının tüketici zihnindeki gücü” 

şeklinde tanımlamakta ve müşterinin marka tercihi durumunda aşinalık bulunan markanın 

üstünlük kazanacağını belirtmektedir. Ayrıca Aaker (1996), müşterinin önceden gördüğü 

markayı hatırladığı zaman, işletmenin kendi markasını desteklemek için markasına yatırım 

yaptığını ve bu markayı iyi bir marka olarak konumlandırdığını, marka farkındalığı olmayan 

bir markanın ise kötü bir marka olduğunu düşündüğünü söylemektedir. Bundan dolayı 

işletmeler açısından marka farkındalığı oluşturulması, işletmelerin gelecekte de var 

olabilmeleri açısından gerekli bir durumdur. Barreda vd. (2015) ise sosyal medyanın marka 

farkındalığını artırması için görsel etkileşim, sistem ve bilgi kalitesi ve aktiviteler için ödül  

değişkenlerine önem verilmesini önermektedir. Moro vd. (2016), Felix vd. (2017), Nisar ve 

Whitehead (2016), marka farkındalığı oluşturmak veya bu farkındalığı artırabilmek için 

sosyal medya iletişim kanallarının kullanılabileceğini; Wang ve Kim’de (2017), sosyal medya 

iletişim kanallarının marka farkındalığı oluşturma açısından kullanılması gerektiğini 

söylemektedir. Erdoğmuş ve Çicek (2012) ise etkili bir sosyal medya pazarlamasının ağızdan 

ağza iletişim aracılığıyla marka farkındalığını artırdığını belirtmektedir. Dijkmans vd. (2015), 

sosyal medyayı kullanan müşterilerin yoğun olması durumunda, müşterilerin online ağızdan 

ağıza iletişimleri neticesinde müşteri olmayan tüketiciler arasında şirketin ününün artacağını 

ve bunun da marka sadakatine sebep olabileceğini söylemektedir. Schivinski ve 

Dabrowski’de (2016) firma kaynaklı sosyal medya içeriklerinin marka farkındalığını artırmak 

için uygun bir araç olduğunu belirtmektedir. Sonuç olarak sosyal medya kullanımının marka 

farkındalığı üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu söylenebilir. Literatür göz önüne alındığında, 

sosyal medya iletişim kanallarının marka farkındalığı üzerinde pozitif etkisinin olduğu 

söylenmekle beraber hangi sosyal medya sitelerinin marka farkındalığı oluşturmak için 

kullanılması gerektiğine dair bir çalışma bulunmamaktadır. Literatürdeki bu boşluk 

çalışmanın kavramsal gelişimini oluşturmaktadır. Sosyal medya iletişim kanallarının marka 

farkındalığı üzerindeki etkisine yönelik önerme ise aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 
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Önerme 1: Sosyal medya iletişim kanalları (Facebook, Twitter, Instagram) marka farkındalığı 

üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. 

İşletmelerin kendi markalarına yönelik olarak oluşturmuş oldukları marka farkındalıkları, 

işletmenin marka imajıyla da desteklenmelidir. Keller (1993) marka imajını, “tüketici 

zihninde yer alan marka çağrışımları aracılığıyla yansıtılan markaya ilişkin algılar” şeklinde 

tanımlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, tüketicinin zihninde marka çağrışımlarına yönelik olumlu 

algılar, işletme-tüketici arasındaki mesafeyi kısaltmaktadır. Daha olumlu bir marka imajı, 

markalaşmış ürüne ve özelliklerine yönelik daha olumlu bir tutuma sebep olmakta ve 

tüketicinin istek ve ihtiyaçları karşılayan ürünlere yönelik marka farklılaştırması 

sağlamaktadır (Lien vd., 2015). Moro vd.’ne göre (2016), sosyal medya reklamları marka 

imajı üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Enginkaya ve Yılmaz (2014), viral pazarlama 

kampanyalarının marka imajı oluşturmada önemli olduğunu söylemektedir. Felix vd. (2017), 

içerik paylaşımlarının marka imajı geliştirmede kullanılabileceğini belirtmektedir. Ibrahim vd. 

(2017), marka imajı geliştirmede Twitter sosyal medya iletişim kanalının anlamlı etkisinin 

olduğundan bahsetmektedir. Erdoğmuş ve Çicek (2012), sosyal medya kampanyalarının 

marka imajı oluşturmada önemli olduğunu söylemektedir. Dijkmans vd. (2015), işletme 

tarafından oluşturulan sosyal medya içeriklerinin marka imajını geliştirme açısından anlamlı 

olduğunu söylemektedir. Leung, vd. (2015), otellerin sosyal medya sayfası kullanmalarının 

etkili bir otel marka imajı sağlanmasında pozitif etkisi olduğunu belirtmektedir. Bruhn vd. 

(2012), sosyal medya iletişiminin marka imajı üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu 

söylemektedir. Sonuç olarak sosyal medya kanallarının marka imajı üzerinde etkili olduğu 

söylenebilir. Ancak hangi sosyal medya kanallarının marka imajı üzerinde etkili olduğu 

konusunda literatürde boşluk bulunmaktadır. Bundan dolayı test edilmesi planlanan ikinci 

önerme aşağıdaki gibidir. 

Önerme 2: Sosyal medya iletişim kanalları (Facebook, Twitter, Instagram) marka imajı 

üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Tüketiciye yönelik yapılan pazarlama iletişiminin bir diğer amacı da markaya ilişkin olumlu 

tutum oluşturmaktır. Marka tutumu, tüketicinin markaya ilişkin değerlendirmelerinin tümüdür 

ve tüketicinin davranışı temelinde biçimlendiğinden dolayı çok önemlidir (Keller, 1993). 

Sosyal medya iletişimi markaya ilişkin olumlu tutum oluşturma açısından da kullanılabilirdir. 

Abzari vd. (2014), sosyal medyanın marka tutumu oluşturma da geleneksel reklamlara göre 

daha etkili olduğunu bulgulamışlardır ve marka tutumunun da satın alma niyeti üzerinde etkili 

olduğuna değinmişlerdir. Dijkmans vd. (2015), işletme tarafından oluşturulan sosyal medya 

içeriklerinin marka tutumu açısından gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Alalwan vd. (2017), 
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19-24 yaş arasındaki gençlerin sosyal medya reklamlarına karşı pozitif tutum içinde olduğunu 

ve Facebook ve Twitter sitelerindeki sosyal medya tecrübesinin tüketici tutumu üzerinde 

etkili olduğunu söylemiştir. Leung, vd. (2015), otellerin sosyal medya sayfası kullanmalarının 

markaya ilişkin tutum oluşturmada etkili olduğunu ancak Facebook ve Twitter iletişim 

kanalının pazarlama aracı olarak farklılık oluşturmadığını belirtmişlerdir. Schivinski ve 

Dabrowski (2016), tüketici tarafından oluşturulan sosyal medya içeriklerinin markaya ilişkin 

olumlu tutum geliştirmede ve marka değeri oluşturmada güçlü bir etkisi olduğunu ancak firma 

tarafından geliştirilen sosyal medya içeriklerinin sadece marka tutumu oluşturmada etkili 

olduğunu söylemişlerdir. Sonuç olarak sosyal medya iletişim kanallarının markaya ilişkin 

olumlu tutum geliştirmede etkili olduğu söylenebilir, ancak hangi sosyal medya kanallarının 

marka tutumu oluşturmada etkili olduğuna yönelik literatürdeki çalışmaların yetersiz veya 

eksik olmasından dolayı yapılması planlanan çalışma ile bu boşluğun doldurulması 

hedeflenmektedir. Bu boyuta ilişkin önerilen önerme aşağıdaki gibidir. 

Önerme 3: Sosyal medya iletişim kanalları (Facebook, Twitter, Instagram) marka tutumu 

üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Satılan veya satın alınmak istenen ürün üzerine marka 

sadakati aracılığıyla değer konumlandırması yapılması durumunda öngörülebilir satış ve kar 

akışı beklenebilir (Aaker, 1996). Altunışık vd.’ne göre (2016) marka sadakati, öğrenilen bir 

tutum olup kalıcı davranış eğilimleri ile sonuçlanmaktadır. Odin vd. (2001) de marka 

sadakatini aynı markanın tekrarlanan satın almaları şeklinde ifade etmiş ve aynı markaya karşı 

güçlü bir tutum olduğunu söylemiştir. Benzer şekilde Aaker’da (1991) marka sadakatini 

müşterinin markaya olan bağlılığı şeklinde ifade etmiştir. Marka sadakati tutum öğesini 

içerisinde barındırdığından dolayı, bilişsel öğrenme yoluyla değiştirilebilir. Bundan dolayı 

marka sadakati konumlandırması yapılırken sosyal medya iletişim kanalları kullanılabilir. 

Laroche vd. (2012), sosyal medya iletişim ağlarında marka toplulukları kurularak tüketicide 

güven oluşturulabileceğini ve güven kavramının marka sadakatini etkilediğini söylemiştir. 

Balakrishnan vd. (2014), Munnukka vd. (2015) ve Habibi vd. (2016) sosyal medya 

topluluklarının marka sadakati üzerinde etkili olduğunu ifade etmiştir. Erdoğmuş ve Çicek 

(2012), sosyal medya platformunda arkadaşlar arasındaki paylaşımların marka sadakatini 

pozitif etkileyebileceğini belirtmiştir. Gamboa ve Gonçalves  (2014), Facebook iletişim 

kanalının müşterinin sadakatini artırmak için yeni bir yol olduğunu söylemiştir. Literatürdeki 

bu çalışmalar göz önüne alınırsa aşağıdaki önerme sunulabilir. 

Önerme 4: Sosyal medya iletişim kanalları (Facebook, Twitter, Instagram) marka sadakati 

üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  Sonuç olarak literatürde yer alan çalışmaların bulgularına 

göre; markaya ilişkin boyutların (marka farkındalığı, marka imajı, marka tutumu ve marka 
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sadakati) sosyal medya iletişim kanallarından pozitif olarak etkilendiği söylenebilir. Ancak 

hangi sosyal medya iletişim kanallarının bu boyutlar üzerinde anlamlı etkisi olduğuna dair 

çalışma olmamasından dolayı, bu kavramsal çalışma ele alınmıştır.   

Sonuç 

Aaker (1996), güçlü markalar oluşturma adlı kitabında güçlü marka oluşturma sürecinde 4 

önemli boyutu belirlemiştir. Bunlar marka farkındalığı, marka sadakati, algılanan kalite ve 

marka çağrışımlarıdır. Bu boyutlar dikkate alındığında algılanan kalite boyutu hariç diğer 

marka boyutlarının pazarlama iletişiminden doğrudan etkilenebileceği söylenebilir. Bunun 

içinde kullanılması gereken yollardan birisi sosyal medya iletişim kanallarıdır ve etkin 

maliyet avantajı, çift yönlü iletişim, yoğun bir tüketici ortamı gibi pek çok avantaj 

sağlamaktadır. Ancak işletmelerin maliyet avantajını kullanabilmeleri için hangi sosyal 

medya sitelerinin hangi marka boyutları üzerinde etkisi olduğunu bilmeleri önemli bir 

konudur. İşletmeler sosyal medya sitelerini kullanarak tüketicilerle aktif ve etkili bir iletişimi 

daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. Bu durumda işletmeler bütçelerini 

optimum şekilde kullanabilecek ve ülkeye katma değer sağlayabileceklerdir. Sosyal medya 

siteleri aracılığıyla maliyet avantajı elde eden işletmelerin müşteriyle olan ilişkilerinin uzun 

vadede devam etmesi ve memnuniyetin sağlanması mümkün hale gelebilecektir. Artan 

rekabet ortamında sosyal medya siteleri, işletmelerin markalarını ayakta tutabilmeleri ve uzun 

vadede varlığını devam ettirebilmeleri için etkili iletişim kanallarıdır. İşletmelerin sosyal 

medya sitelerini etkin ve verimli bir şekilde kullanarak faaliyette bulunmaları hem maliyet 

açısından hem de markaları açısından önem arz etmektedir. Bu amaca ilişkin olarak 

çalışmanın kavramsal çıkarımı olarak şekil 1 önerilmektedir. 

 
Şekil 1: Sosyal medya siteleri- marka boyutları ilişkisi üzerine kavramsal yapı 
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Şekil 1’deki kavramsal çalışma neticesinde işletmeler, ihtiyaç duydukları marka değişkenine  

ilişkin olarak bütçelerini harcayabilecek ve gelirlerinin etkin yönetilmesinin önü açılacaktır. 
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Youtube Marketing: Examining Sponsorship Effect of Youtubers And 

Consumers’ Willingness To Buy  

Youtube İle Pazarlama: Youtuber'larin Sponsorluk Etkisinin İncelenmesi 

ve Tüketicilerin Satin Alma Niyetleri 
Özet Bildiri 
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Anahtar Kelimeler: YouTube, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik, Sponsorluk, Denek 

İçi Tasarım, Kaynak Güvenirliliği 

 

Social media is an interactive platform that allows consumers to communicate with one other 

(Mangold and Faulds, 2009, p.359). While consumers interact with other end users, they 

inadvertently became marketing employees. The evolution of the user-generated content 

(UGC) formed a new group of people, which are called UGC creators (Jonas, 2010, p.122). 

They are not personally known by the consumers, but they may influence a company or brand 

image through their own perception (Jonas, 2010, p.122). These formations started to affect 

the end users’ preferences and choices while purchasing products (Mangold and Faulds, 2009, 

p.360). Consequently, social media has become an important factor that affects consumer 

behavior (Mangold and Faulds, 2009, p.358). As a reason of this, social media is a very 

important marketing tool and companies should understand how they can develop brand 

strategies through social media. However, companies don’t have sufficient knowledge and 

experience on this, and the factors that influence this effect. In this sense, there is a scarcity of 

literature about this topic.  

This study examines explicit sponsorship, where the company directly contacts with the 

content creator to feature its products. By using the source credibility and attribution theory, 

this study analyzes the sponsorship effect in UGC on a major social media platform, 

YouTube. The aim of this study is to outline which factors affect the viewer’s willingness to 

purchase a product and to examine if a video’s sponsorship effect changes the viewers’ 

opinion. By understanding the effect of same content creators sponsored and self-produced 

(unsponsored) videos on source credibility, consumers’ perceived value, word of mouth 
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(WOM), willingness to buy and exploratory buying behavior tendencies on YouTube, this 

study will contribute to the literature. Furthermore, Mir and Rahman (2013) in their article 

suggested future studies to examine “the impact of advertising messages embedded in user 

generated YouTube content on consumer attitudes and behavioral intentions” (p. 650). This 

further proves that the topic of this study is a gap in the literature and it is an original one to 

study. Most of the previous studies have focused on to the social networking sites (Lu et al., 

2014; Ryan and Jonas, 2010; Mir and Zaheer, 2012). Also, UGC is studied among researchers 

(Cheong and Morrison 2008, MacKinnon 2012, Mir and Rehman 2013). However, UGC 

sponsored by a brand in a major social media platform such as YouTube has not been studied. 

This study is the one of the first to investigate the sponsorship effect in UGC on YouTube. 

Therefore, this study contributes to the practice by investigating advertisement techniques 

with UGC creators on YouTube. While sponsorship is a common method for companies, the 

approach of using famous YouTubers for sponsorship is a new marketing strategy that 

companies need to be aware of. Most research has focused on the UGC in written form, such 

as recommendations in blogs and reviews on forums (Hautz et al., 2014, p.2; Cheong and 

Morrison, 2008). However, UGC exists in both verbal and video forms. This study focuses on 

the latter form. Product reviews that are broadcasted on online platforms are the most popular 

UGC (Bambauer-Sachse and Mangold, 2013, p.373). Because of this, marketers must be 

knowledgeable about the opportunities and risks that UGC has on companies, and they 

carefully follow what consumers post (Bambauer-Sachse and Mangold, 2013, p.373). In order 

to contribute the existing literature, this study merges insight from attribution theory to make 

predictions about the consumer’s information processing with source credibility. The 

potential contribution of this study to the literature by using the attribution theory is to 

discover the consumer’s information processing about the source’s trustworthiness in UGC on 

YouTube by comparing the findings of sponsored and unsponsored videos. Moreover, this 

study focuses on the beauty content of YouTube, and the results are important to marketers 

who are looking for ways to integrate their brands or interested in giving advertisement on 

UGC and start a business with YouTubers. This study is significant for marketers, as it 

examines how consumers perceive UGC for both videos. 

To investigate the effects of these videos on consumers, an experimental study is designed. In 

this study, the experiments analyze the differences between the same content creator’s 

sponsored and unsponsored videos to understand its effects on the same respondents. Since 

multiple measurements are made on the same subjects and same people take part in all stages 

of the experiment, the study used within subject design. In the study, two user-generated 
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videos are shown to the respondents. The former being self-produced and latter being 

collaborated with a brand. A survey is given to the viewers right after being subjected to the 

videos. For the purpose of this study, judgmental sampling technique is used to choose the 

best participants that will fit for the experiment. Since beauty content is discussed in the 

videos, with this non-random sampling technique, the experiment was exclusive to females. 

The data was collected throughout the provinces of Izmir to obtain balanced data regarding to 

the different demographics of the participants. To have control over displaying the user- 

generated YouTube videos, large groups of people were gathered together to collect data. 

Therefore, the experiment was conducted through mass demonstration, as it is easier to collect 

that amount of data. A total of 241 respondents answered the questions for both videos. 

However, in order to ensure that the viewers are not aware which video is sponsored, and 

which isn’t, the sponsorship is not mentioned on the survey. Since this is an experimental 

study, for the manipulation check, it is important to know if the viewers recognize the video 

that they are watching is sponsored or not. To evaluate the findings, the study used SPSS 

software tool to conduct mean comparison analysis. Since this study has a within subject 

design where multiple measurements are made on to the same subjects, in SPSS software 

ANOVA is applied to test the differences between the related means. The study investigated 

the effects of source credibility dimensions in terms of attractiveness, expertise and 

trustworthiness, the consumer’s perceived value, WOM intentions and the consumer’s 

willingness to buy the products that are shown in the videos. Since the experiment is 

manipulated by selecting the specific sponsored video, the variables and the results of the 

impacts that are tested for both videos are compared at the end.  

On YouTube, when an ad and sponsorship is used as a marketing strategy, where the 

sponsoring company pays the YouTuber for her/him to advertise the brand or the product, 

companies should note that when the sponsored and unsponsored videos are compared, 

sponsored videos have a positive effect. The communicator’s character has a significant effect 

on the persuasiveness of the message (Ohanian, 1990, p.39). The video’s sponsorship effect 

created an impact on the source’s perceived expertise. With the influence of an ad and brand, 

the endorser is considered more experienced and knowledgeable about makeup and consider 

more qualified in giving advice about makeup in sponsored videos. In terms of the source’s 

perceived trustworthiness, a sponsored video has a negative impact. The endorser is 

considered more honest, sincere and trustworthy in an unsponsored video, which makes sense 

as there isn’t a specific brand, it is viewed as more reliable by respondents. Nevertheless, 

sponsored videos influence the respondents’ WOM intentions and willingness to buy 
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positively which means that the ad is working. An ad that is embedded into the sponsored 

video strengthened the consumers WOM intentions and willingness to buy. With the 

influence of an ad and brand, consumers considered to recommend and purchase the product 

that is mentioned in the sponsored video. Clearly, it can be said that, focus on particular brand 

positively strengthened the respondents WOM and purchase intention, which what is desired 

from the marketer’s side. To summarize, if a company wants to advertise their brand in 

YouTube, becoming a sponsor to the video that is related with their products content will 

work. Sponsorship increases the source’s perceived expertise, decreases endorsers 

trustworthiness, however this doesn’t reflect on the willingness to buy.  The impact of a 

specific brand positively effects the consumers’ willingness to buy, and WOM intention 

become stronger when it is compared with the video that doesn’t contains any sponsorship. In 

short it can be concluded that sponsorship is working. Marketers must take into consideration 

the results that are found out in this study if they are consider a designing advertisement 

strategy in the YouTube platform. From the YouTuber’s side these findings are also important 

for while deciding to feature which company’s products in their video. The change that can be 

implemented in further research is to change the experiments design. It is suggested for future 

research to conduct the same experiment with between subjects design to compare the 

perception of the two opposite groups. 
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Instagram Reklamlarında Ürün Destekçisi Olarak Sosyal Medya Fenomeni 

Kullanımının Reklama Yönelik Tutum ve E-WOM Niyetine Etkilerinin 

İncelenmesi 

Determining the Effects of Micro-Celebrity Endorsed Instagram 

Advertisements on the Attitudes towards Advertisements and E-WOM 

Intentions 
Mutlu Yüksel Avcılar1  Banu Külter Demirgüneş2    Mehmet Fatih Açar3 

Özet: 

Bu çalışmanın amacı, Instagram reklamlarında mesaj kaynağı olarak sosyal medya fenomeni 

kullanımının, reklama karşı tutum ve E-WOM niyeti üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Bu 

çalışmada, mesaj kaynağı 3 (yalnız ürün, fenomen ve ünlü) X ürün ilgilenim düzeyi 2 

(ilgilenim düzeyi: yüksek ve düşük) gruplar arası deney tasarımı uygulanmıştır. Analiz için 

veriler, deney çalışmasına katılan 150 üniversite öğrencisinden, yüz yüze anket yöntemi ile 

elde edilmiştir.  Analiz sonucunda mesaj kaynağının, ürün ilgilinim düzeyinin ve etkileşim 

etkisinin reklama karşı tutum ve E-WOM niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkiye 

sahip olduğu tespit edilmiştir.  Analiz sonuçlarına göre, sosyal medya fenomeni destekçi 

türünün, öğrencilerin reklama yönelik tutumunu ve E-WOM niyetini etkilediği tespit 

edilmiştir. Ayrıca, analizler sonucunda, mesaj kaynağının (fenomen ve ünlü) algılanan 

kaynak güvenilirliğini oluşturan çekicilik ve iyi niyet boyutlarını istatistiksel olarak anlamlı 

bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Araştırmanın bulguları, pazarlama yöneticilerine sosyal 

medya reklamında yer alacak destekçi türü seçim kararlarında yardımcı olabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ünlü ve Fenomen Destekçi, Reklam Etkinlik Modeli, Algılanan Kaynak 

Güvenilirliği, Sosyal Medya Reklamı, Elektronik Ağızdan Ağıza Iletişim. 

Abstract: 

The purpose of this study is to determine the effects of the social media micro-celebrities as 

an endorser type in the Instagram advertisements on the attitudes towards advertisements and 

E-WOM intentions. This study had an endorser type 3 (message source: product only, micro-

celebrity and celebrity) X product involvement level 2 (level: high and low) between-subject 

experiment design. Data were collected from 150 university students who participated in the 

experiment by using face to face survey method. Analysis results showed that endorser type, 
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product involvement level, and the interaction of endorser type and product involvement level 

had a statistically significant effect on the attitude towards the Instagram advertisements and 

E-WOM intentions. Results indicated that students’ attitude towards the advertisement were 

more influenced by micro-celebrity compared to only product advertisement. Moreover, 

students’ E-WOM intention was more influenced by micro-celebrity compared to celebrity 

endorser and only product advertisements. Results also showed that the endorser type 

(message source: micro-celebrity and celebrity) significantly influenced the perceived 

attractiveness and goodwill dimensions. Our findings would help marketing managers about 

a choice of endorser type. 

Keywords: Social media advertisements, celebrity and micro-celebrity endorsement, 

advertising effectiveness model, perceived source credibility, electronic word of mouth. 

Giriş 

Son yıllarda işletmeler, marka farkındalığı sağlamak, ürünleri hakkında bilgi vermek ve 

tüketicileri satın almaya ikna etmek için sosyal medya uygulamalarında yer alan reklam ve 

elektronik ağızdan ağıza iletişim (WOM) gibi çeşitli pazarlama iletişim stratejilerini yoğun 

olarak kullanmaktadırlar (Kim ve Jeong, 2016, s.1243). Günümüzde, reklamlarda ünlülerin 

destekçi olarak kullanılması, etkili pazarlama iletişim stratejilerinden biri olarak kabul 

edilmektedir (Erdogan, 1999, s.291; Eisend ve Langner, 2010, s.527). McCracken (1989) 

reklamda ünlü destekçi kavramını; toplum tarafından tanınan ve bu tanınırlıklarını, herhangi 

bir reklamda görünerek kullanan kişiler şeklinde tanımlamıştır (s. 310). Bob Hope’un Texaco 

(DeSarbo ve Harshman, 1985, s.17), Madonna’nın Pepsi (Erdogan, 1999, s.294), Micheal 

Jordan’ın Nike (Erdogan vd., 2001, s.39), Michael Schumacher’ın Omega (Eisend ve 

Langner, 2010, s.527), David Beckham’ın Unicef (Unicef, 2017) reklamlarında yer alması bu 

uygulamalardan sadece birkaçıdır. Reklamda ünlü destekçi kullanımının, reklam mesajının 

güvenilirliğini arttırdığı belirtilmektedir (Spry vd., 2011, s.883). Bunun yanında, reklamda 

ünlü kullanımı, mesajın tüketicinin hafızasında tutulabilmesi ve hatırlanabilmesi, tüketicilerde 

reklama ve markaya yönelik olumlu bir algının geliştirilebilmesi ve tüketicilerde satın alma 

niyeti oluşturabilmesi açısından katkı sağlamaktadır (Roozen ve Claeys, 2010, s.76). 

Reklamda ünlü destekçi kullanımının; yüksek maliyetli olması, ünlünün markayı gölgelemesi 

ve marka imajını olumsuz yönde etkileyebilmesi gibi birtakım dezavantajları bulunmaktadır 

(Erdogan, 1999. s.295). 

Günümüzde sosyal medya, önemli pazarlama iletişim araçlarından biri haline gelmiştir (Fard 

vd., 2016, s. 2). İşletmeler, markalarını, ürünlerini ve hizmetlerini hedef gruplara tanıtmak 
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için sosyal medyanın etkileşimli iletişim gücünden yararlanmaktadırlar (Ketelaar vd., 2016, 

s.2603). İşletmeler; Instagram, Facebook, Twitter gibi yaygın olarak kullanılan sosyal medya 

sitelerinde marka ve ürünleriyle ilgili mesajların yer aldığı video ve fotoğraf içerikleri 

oluşturarak tüketicilerin dikkatini çekmeye ve bu içeriklerin elektronik ağızdan ağıza iletişim 

(E-WOM) aracılığıyla diğer kullanıcılar arasında yayılmasını sağlamaya çalışmaktadırlar (Jin 

ve Phua, 2014, s.181).  

Çevrimiçi ortamda ortaya çıkan E-WOM geleneksel WOM ile aynı temel özellikleri taşıyan 

bir WOM türü olarak kabul edilmektedir (Yeh ve Choi, 2011, s.145). E-WOM iletişimi web 

tabanlı sosyal paylaşım sitelerinde paylaşım yapma, tartışma forumlarında veya haber 

gruplarında fikir beyan etme gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilmektedir (Thurau vd., 2004, 

s.39). Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin güvenilirliği ve 

paylaşım gücü dolayısıyla, E-WOM önemli bir pazarlama iletişim stratejisi haline gelmiştir 

(Kim ve Jeong, 2016, s.1244). Tüketiciler, sosyal medyada, diğer tüketicilerle etkileşim 

kurarak ve diğer tüketicilerin davranışlarını gözlemleyerek, kendi davranışlarında belirleyici 

olan bilgiler kazanmaktadırlar (Phua vd., 2017, s.2). Sosyal medya kullanıcılarının, 

markalarla ilgili yaptıkları paylaşımlar, diğer kullanıcıların algılarını ve davranışlarını 

şekillendirmede etkili olabilmektedir (Knoll ve Proksch, 2015, s.1).  

Son yıllarda sosyal ağlarda çok sayıda takipçiye sahip olan sosyal medya fenomenleri (mikro-

ünlü/micro-celebrity) dijitalleşen dünyanın yeni ünlüleri olarak kabul edilmektedirler 

(Jargalsaikhan ve Korotina, 2016, s.20). Sosyal medya fenomeni kavramı, sosyal medyanın 

kendilerine verdiği imkanlar sayesinde hazırladıkları içeriklerle insanların ilgisini çeken ve 

web üzerinden bilinirliklerini artıran kimseler olarak tanımlanmaktadır (Marwick ve Boyd, 

2011, s.141). Sosyal medya fenomenleri; sanat, spor, moda, siyaset, mizah, teknoloji, alışveriş 

vb. birçok alanda takipçilerinin ilgisini çekebilecek paylaşımlar yaparak kendilerine olan 

hayranlığın devamını sağlamakta ve sosyal medya hesaplarını özenle yönetmektedirler 

(Marwick ve Boyd, 2011, s.140). Günümüzde işletmeler, özellikle genç tüketicilerde ürün ve 

markalarına yönelik dikkat, ilgi ve farkındalık oluşturabilmek için sosyal medya 

fenomenlerini reklamlarında destekçi olarak kullanmaktadırlar. Sosyal medya fenomenleri, 

sosyal medya hesaplarından ürünler hakkındaki pozitif değerlendirmelerini video veya 

fotoğraflar aracılığıyla kendisini takip eden kitleye aktarabilmektedir (Amelina ve Zhu, 2016, 

s.234). 

Reklamlarda ünlü destekçi kullanımı konusunda geçmişten günümüze kadar yapılan çok 

sayıda araştırmada (Fung, 2017; Kim ve Jeong, 2016; Silvera ve Austad, 2004; Dean ve 

Biswas, 2001; Jin ve Phua, 2014; Djafarova ve Rushworth, 2017; Kutthakaphan ve 
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Chokesamritpol, 2013) ünlü destekçi türünün tüketicilerin reklama yönelik tutum ve E-WOM 

niyetini etkilediği tespit edilmiştir. Ancak, literatür incelendiğinde, sosyal medya 

fenomenlerinin reklamlarda destekçi olarak kullanılmasının reklam etkinliği üzerindeki 

etkisini tespit etmeye yönelik sınırlı sayıda araştıramaya ulaşılmaktadır. Bunun yanında, 

literatürde, sosyal medaya reklamlarında ürün destekçisi olarak kullanılan fenomenlerin 

reklam etkinliği açısından ünlülerle veya diğer destekçi türleriyle kıyaslandığı bir çalışmaya 

ulaşılamamıştır.  

Yukarıdaki bilgiler ışığında bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Çalışmanın birinci amacı, 

Instagram’da yer alan reklamlarda mesaj kaynağı olarak sosyal medya fenomeni kullanımının 

tüketicilerin reklama karşı tutum ve E-WOM niyetleri üzerindeki etkilerini tespit etmektir. 

Çalışmanın ikinci amacı ise mesaj kaynağı olarak kullanılan sosyal medya fenomeni ve ünlü 

destekçi arasında kaynak güvenilirliği boyutlarının (çekicilik, uzmanlık, güvenilirlik, iyi 

niyet) düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmektir. 

Literatür İncelemesi 

Reklamda ünlü kullanımı, araştırmacıların yoğun ilgi gösterdiği konulardan biridir (Till ve 

Busler, 2000, s.1). Literatürde, işletmelerin ünlü kullanılan reklamların başarılı olmasını 

sağlayacak, bir diğer ifadeyle, reklamın etkinliğini artıracak etkenlerin neler olduğunu 

tespitine yönelik çok sayıda araştırma yer almaktadır (Atkin ve Block, 1983; Amos vd., 2008; 

Till ve Busler, 2000; Knoll ve Matthes, 2017). Örneğin, Atkin ve Block (1983), alkollü ürün 

reklamlarında ünlü kullanımının genç tüketicilerin tutumlarını ileri yaştaki tüketicilere göre 

daha fazla etkilediğini tespit etmişlerdir. Bir diğer araştırmada, Till ve Busler (2000), protein 

bar reklamlarında sporcuların kullanılmasının aktörlere göre reklamın etkinliğini daha fazla 

artıracağını belirtmişlerdir. Amos vd. (2008), ünlülere yönelik olumsuz tutumların reklamın 

etkinliğini negatif olarak etkilediğini tespit etmişlerdir. Knoll ve Matthes (2017), reklamı 

yapılan ürünün ünlü tarafından örtülü bir şekilde desteklenmesinin reklamın etkinliğini 

artırdığını tespit etmişlerdir. 

Reklam etkinliği, bir reklam kampanyasının ya da belirli bir reklamın belirlenen reklamcılık 

hedeflerine ne ölçüde ulaştığını gösteren sonuçlar olarak tanımlanmaktadır (Beerli ve Santana, 

1999, s.11). Reklam etkinliği, Lavidge ve Steiner (1961)’ın geliştirdiği reklam etkinlik 

modeliyle açıklanmaktadır (s.61).  Modele gore; reklamlar bilişsel, duygusal ve davranışsal 

olmak üzere üç temel psikolojik boyutu etkilemektedir.  Ayrıca modele göre, destekçinin 

cinsiyeti, destekçinin türü, destekçinin ürünle uyumu, desteğin açıklığı ve reklamının sıklığı 

değişkenleri reklamın etkinliğini etkilemektedir (Knoll ve Matthes, 2017, s.56). Reklam 

Etkinlik Modeli Şekil 1’de yer almaktadır. 
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 Şekil 1: Reklam Etkinlik Modeli  

Kaynak: Knoll, J. & Matthes, J. (2017). “The Effectiveness of Celebrity Endorsements: A 

Meta-Analysis”, Journal of the Academy of Marketing Science, 45 (1), s. 56’dan 

uyarlanmıştır. 

Reklamın bilişsel etkisi, dikkat, farkındalık ve algıları kapsamaktadır (Grewal vd. 1997, s.2). 

İşletmeler, yoğun mesaj trafiği dolayısıyla, reklamlara yönelik dikkat ve ilgiyi en üst düzeye 

çıkarabilmek amacıyla reklamlarında hedef grubun olumlu duygular beslediği ünlüleri 

kullanmaktadırlar (Pieters vd., 2002, s.766). İşletmeler, ünlüler aracılığıyla ürün ve markaları 

hakkında farkındalık yaratarak, tüketicileri desteklenen ürünlere ulaşmaya daha fazla motive 

etmeyi amaçlamaktadırlar (Knoll ve Matthes, 2017, s.57). Dean ve Biswas (2001), ünlü 

destekçi kullanılan reklamların farklı türde destekçilerin kullanıldığı reklamlara göre 

farkındalık yaratma, bilgi verme ve reklama karşı olumlu tutum geliştirme aşamalarında daha 

etkili olduklarını tespit etmişlerdir. Bir diğer araştırmada, Friedman vd. (1976), ünlü destekçi 

kullanılan reklamların ürünlerin yüksek fiyatlı olarak algılanmasını etkilediğini tespit 

etmişlerdir. 

Reklamın duygusal etkisi ise ürüne yönelik ve reklama yönelik tutumu kapsamaktadır (Knoll 

ve Matthes, 2017, s.57). İşletmelerin öncelikli amacı, reklamı uygulamaya koyduktan sonra 

tüketicilerde reklama ve ürüne yönelik olumlu hisler uyandırmaktır (Shimp, 1981, s.9). Fung 

(2017), ünlü kullanılan reklamların, uzman veya akran kullanılan reklamlara göre, reklama 

karşı tutumu daha yüksek düzeyde etkilediğini belirlemiştir. Kim ve Jeong (2016) ise ünlü 

destekçi kullanılan reklamların ünlü olmayan destekçi kullanılan reklamlara göre reklama 

karşı tutumu belirlemede daha etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Bir diğer araştırmada, 
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Silvera ve Austad (2004) ise ünlü destekçiye yönelik tutumun reklamı yapılan ürüne yönelik 

tutumu etkilediğini tespit etmişlerdir. 

Reklamın davranışsal etkisi, reklamı yapılan ürünü satın alma veya viral olarak reklamı 

başkalarıyla paylaşma gibi eylemleri içermektedir (Knoll ve Matthes, 2017, s.57). Satın alma 

niyeti, tüketicinin ürünle ilgili genel bir değerlendirme yaptıktan sonra ürünü satın alma 

ihtimali olarak tanımlanmaktadır (Lin ve Lu, 2010, s.20). Gupta vd. (2015), reklamda ünlü 

kullanımının satın alma niyetini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediğini tespit 

etmişlerdir. Bu araştırmanın sonucuna benzer olarak, Fung (2017), kanser hastalığının 

önlenmesine yönelik reklamlarda ünlü kullanımının tüketicilerin aşı yaptırma davranışını 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediğini belirlemiştir. Öte yandan, Khan vd. (2016), 

reklamda ünlü kullanımının tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir etkiye sahip olmadığını tespit etmişlerdir. Benzer olarak, Kutthakaphan ve Chokesamritpol 

(2013) de reklamda ünlü kullanımın Y jenerasyonunun satın alma niyeti üzerinde çok fazla 

etkili olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Literatür incelendiğinde, reklamda ünlü kullanımının 

satın alma niyetine etkisi ile ilgili araştırma bulgularının tutarlı olmadığı görülmektedir. Buna 

karşılık, konuyla ilgili yapılan araştırmaların genelinde reklamda ünlü kullanımının reklama 

ve ürüne yönelik tutum üzerinde etkisinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Reklamın bir başka davranışsal etkisi olan ağızdan ağıza iletişim (WOM) niyeti bir işletmenin 

ürünleri veya hizmetleri hakkında olumlu veya olumsuz bir şekilde tavsiyede bulunma 

ihtimalini temsil etmektedir (Maxham ve Netemeyer, 2002, s.242). WOM iletişimine katılan 

tüketiciler genellikle mesajı gönderenlerin güvenilirliklerinden ve aralarındaki sosyal bağın 

yakınlığı ve gücünden etkilenmektedirler (Kim ve Jeong, 2016, s.1245). Jin ve Phua (2014), 

Twitter’da takipçi sayısı fazla olan ünlü destekçilerin daha güvenilir olarak algılandığını ve 

takipçi sayısının E-WOM niyetini artırdığını dolayısıyla, tüketicilerin takipçi sayısı fazla olan 

kaynaktan gelen reklam mesajlarını başkalarıyla paylaşamaya daha istekli olduklarını tespit 

etmişlerdir. Bir diğer araştırmada, Ketelaar vd. (2016), tüketicilerin sosyal medyada 

arkadaşlarından gelen reklam mesajlarını paylaşma eğilimlerinin, işletme hesaplarından gelen 

reklam mesajlarına göre sosyal bağları dolayısıyla daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. 

Djafarova ve Rushworth (2017), Instagram üzerinde ürün reklamı yapan ünlülerin kaynak 

güvenilirliklerinin, genç kadın kullanıcıların E-WOM niyetine önemli düzeyde etki ettiğini 

tespit etmişlerdir. Kutthakaphan ve Chokesamritpol (2013), Instagram reklamlarında 

kullanılan ünlü destekçilerin E-WOM dolayısıyla genç hedef kitleye ulaşmada önemli 

olduğunu belirlemişlerdir. 
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Tüketicilerin ürünlere yönelik ilgilenim düzeyi, reklama ve ürüne karşı tutum düzeyi, satın 

alma niyeti ve E-WOM niyetinin belirleyicilerindendir (Kim ve Jeong, 2016, s.1245). 

İlgilenim, kişinin kişisel ihtiyaç, değer ve ilgi alanlarına dayalı olarak bir nesneye yönelik 

algıladığı ilgi düzeyi olarak tanımlanmaktadır (Zaichkowsky, 1985, s.342). Petty vd. 

(1983)’ne göre reklamda ünlü kullanımı, düşük ilgilenim düzeyine sahip tüketicilerin 

davranışsal niyetleri üzerinde, yüksek ilgilenime sahip tüketicilere göre daha etkilidir. Benzer 

olarak, Kim ve Jeong (2016), düşük ilgilenimli tüketicilerin ünlünün çekiciliğinden, yüksek 

ilgilenimlilere göre daha fazla etkilendiği sonucuna ulaşmışlardır. Bir diğer araştırmada Choi 

vd. (2005), reklamda ünlü kullanımının düşük risk kategorisinde düşük ilgilenime sahip 

ürünlere yönelik tutumları etkilemede, yüksek risk kategorisindeki yüksek ilgilenime sahip 

ürünlere göre daha önemli olduğunu tespit etmişlerdir.   

Reklam etkinlik modelinde ayrıca reklamın etkinliğini etkileyebilecek aracı değişkenler de 

yer almaktadır (Knoll ve Matthes, 2017, s.56). Tüketiciler, reklamı yapılan ürünün özellikleri, 

kendi kişisel özellikleri ve reklamın özelliklerini içeren bu değişkenlere göre reklamlara farklı 

tepkiler verebilmektedirler (Morin, 2012, s.415). Bu bağlamda, destekçinin cinsiyeti, destekçi 

ile ürün uyumu, desteğin açıklığı, desteğin sıklığı, ürün tanınırlığı ve destekçinin türü 

reklamın etkinliğini etkileyebilmektedir (Knoll ve Matthes, 2017, s.56).  

Destekçi ünlünün cinsiyeti, reklam etkinliğinin belirleyicilerinden bir tanesidir (Morin, 2012, 

s.415). Konuyla ilgili araştırmalar incelendiğinde, Kenton (1989) erkek ünlülerin uzmanlık ve 

prestij, kadın ünlülerin ise iyi niyet ve tarafsızlık özellikleri açısından daha inandırıcı 

olduğunu belirlemiştir. Bir diğer araştırmada, Petroshius ve Crocker (1989), reklamda 

kullanılan destekçinin cinsiyetinin reklama karşı tutum ve satın alma niyeti üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığını tespit etmişlerdir. 

Bir diğer reklam etkinlik belirleyicisi ise ünlü destekçi ile markanın uyumudur (Amos vd., 

2008, s.216). Marka ve destekçi arasındaki uyum, taraflar arasında anlam ve etki transferinin 

gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır (Fleck vd., 2012, s.653). Fleck vd. (2012) ünlü 

destekçi ile marka arasındaki uyumun reklama karşı tutumu önemli ölçüde etkilediğini 

belirlemişlerdir. Bir diğer araştırmada, Till ve Busler (2000), ünlü destekçi ile marka 

arasındaki uyumun reklama ve markaya karşı tutumu önemli ölçüde etkilediğini ancak, satın 

alma niyeti üzerinde belirleyici olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Reklam etkinliğini etkileyen bir diğer değişken destekçinin türüdür (Knoll ve Matthes, 2017, 

s.58). Reklamda destekçi kullanımı ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu 

araştırmalarda ünlü (Spry vd., 2011), uzman (Biswas vd., 2006), akran (Fung, 2017), ünlü 

olmayan destekçi (Kim ve Jeong, 2016), işletme sahibi (Maronick, 2005), avatar (Holzwarth 
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vd., 2006), mikro-ünlü (Jargalsaikhan ve Korotina, 2016) gibi birçok destekçi türü reklam 

etkinliğine katkıları ve tüketicilerin tutum ve davranışları üzerindeki etkileri açısından 

incelenmiştir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde, Biswas vd. (2006) ünlü destekçilerle 

uzman destekçilerin kullanıldığı reklamların etkinliğini karşılaştırmışlardır. Teknolojik 

ürünlere yönelik yaptıkları bu araştırmada, uzman destekçilerin ünlü destekçilerden daha 

etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Fung vd. (2017) kanser hastalığının önlenmesi konusunda 

yapılan reklamların etkinliğini incelemişlerdir. Ünlülerle akranların kıyaslandığı araştırmanın 

sonucuna göre, ünlülerin reklama yönelik tutum ve reklam etkinliğini daha yüksek düzeyde 

etkilediğini tespit etmiştir. Bir diğer araştırmada, Kim ve Jeong (2016), müzikal gösteri 

reklamında kullanılan ünlü destekçilerle ünlü olmayan destekçilerin etkinliğini 

karşılaştırmışlardır. Araştırma kapsamında; ünlülerin, ünlü olmayan destekçilere göre reklama 

dikkat çekme konusunda etki düzeylerinin daha yüksek olduğu, mesajın güvenilirliği 

konusunda ise etki düzeylerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Maronick (2005)’in 

reklam etkinliği konusunda işletme sahibi ile ünlüyü kıyasladığı araştırmada, işletme 

sahibinin ünlüye göre daha bilgili ve güvenilir olarak algılandığı tespit edilmiştir. 

Jargalsaikhan ve Korotina (2016) Instagram’da sosyal medya fenomenlerinin paylaştığı 

içeriklere ürün yerleştirmeleri, indirim kodu teklif etmeleri ve ürünler hakkında tavsiyede 

bulunmalarının tüketicilerin tutum ve satın alma niyetlerine etkisini inceleyen bir araştırma 

yapmışlardır. Araştırma sonucuna göre, tüketicilerin sosyal medya fenomenlerine 

güvendiklerini ve genel olarak bu pazarlama aktivitelerine karşı olumlu bir tutum 

sergilediklerini tespit etmişlerdir. Bunun yanında, indirim kodu teklif etme stratejisinin, 

tüketicilerin satın alma niyetini etkilemede ürün yerleştirme ve tavsiye verme stratejilerine 

göre daha etkili olduğunu belirlemişlerdir. 

Literatür incelendiğinde, sosyal medya fenomenlerinin reklamlarda kullanılmasının reklam 

etkinliğine etkisini araştıran sınırlı sayıda araştırma olduğu ve sosyal medya fenomenlerinin 

reklam etkinliği açısından ünlülerle kıyaslandığı bir çalışmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında bu araştırmada, Instagram reklamında mesaj kaynağı olarak fenomen 

kullanımının, izleyicilerin reklama karşı tutum ve E-WOM niyetine etkisinin tespit edilmesine 

yönelik hipotezler geliştirilmiştir. Bu hipotezler:  

H1A: Instagram reklamında kullanılan mesaj kaynağı açısından (yalnız ürün, fenomen ve ünlü) 

izleyicilerin reklama yönelik tutum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

vardır. 

H1B: Instagram reklamında kullanılan mesaj kaynağı açısından (yalnız ürün, fenomen ve ünlü) 

izleyicilerin E-WOM niyeti düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. 
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Reklamda kullanılan ünlülerin güvenilirlikleri reklamın ikna ediciliğini artırması ve 

tüketicilerin tutumlarını etkilemesi açısından önemli bir rol oynamaktadır (Thamaraiselvan 

vd., 2017, s.3). Alıcının ürün hakkında yeterince bilgisinin olmadığı ve ürün hakkında iddia 

edilen özelliklerin ancak deneyim yoluyla kanıtlanabileceği durumlarda ünlünün güvenilirliği 

daha çok ön plana çıkmaktadır (Munnukka vd., 2016, s.182). Reklamda ünlü kullanımının 

etkinliğini araştıran çalışmalarda, genel olarak, ünlünün güvenilirliği Ohanian (1990) 

tarafından geliştirilen kaynak güvenilirliği ölçeği yardımıyla ölçülmüştür (Yoon ve Kim, 

2016; Veen ve Song, 2013; Jin ve Phua, 2014; Fung, 2017). Ohanian’a göre kaynak 

güvenilirliği kavramı, mesaj kaynağının reklama maruz kalanları etkileyebilecek olumlu 

özelliklerinin tümünü ifade etmektedir. Ohanian (1990) tarafından geliştirilen kaynak 

güvenilirliği modelinde, destekçi kullanılan reklamların etkinliğinin destekçinin sahip olduğu 

olumlu kişisel özelliklerin (çekicilik, uzmanlık, güvenilirlik) düzeyine bağlı olduğu 

belirtilmiştir. 

Çekicilik boyutu, mesajın etkinliğinin kaynağın olumlu fiziksel özelliklerine bağlı olduğunu 

varsaymaktadır (Fleck vd., 2012, s.652). Reklamda yer alan ünlünün fiziksel çekiciliği, 

reklamın tüketicilerle ilk temasta kabul görmesi ve tüketicilerde olumlu izlenim yaratması 

açısından oldukça önemlidir (Apeyoje, 2013, s.3). Eisend ve Langner (2010)’in yaptığı 

araştırmaya göre ünlünün fiziksel çekiciliği tüketici üzerinde etkisini ilk izlenimde ortaya 

koyarken, ünlünün uzmanlığı daha sonraki süreçte etkisini göstermektedir (s.2).  

Uzmanlık boyutu, destekçinin bilgi düzeyi, deneyim ve becerileri açısından doğru kaynak 

olarak algılanma derecesini ifade etmektedir (Erdogan, 1999, s.298). Destekçinin reklamı 

yapılan ürün hakkında oldukça bilgili ve tecrübeli olması durumunda, tüketiciler o ürüne karşı 

olumlu bir tutum sergilemektedirler (Ohanian, 1990, s.42). Destekçilerin ürünler hakkındaki 

uzmanlıkları iddialar ve ürünler arasında mantıklı bir bağlantı oluşturabilmekte, böylece 

reklamda yer alan iddialar daha inandırıcı hale gelebilmektedir (Choi vd., 2005, s.94). Knott 

ve James (2004), reklamda kullanılan ünlünün uzmanlığının reklamın etkinliğini belirlemede 

çekicilik ve güvenilirliğe göre daha önemli olduğunu tespit etmişlerdir. 

Güvenilirlik boyutu, ürün hakkında iddialarda bulunan destekçiye yönelik güven ve kabul 

düzeyi olarak tanımlanmaktadır (Ohanian, 1990, s.41). Tüketicilerin güvenilir olarak 

algıladıkları bir destekçiden gelen mesaj ürünler hakkında tutum değişikliğini önemli düzeyde 

etkilemektedir (Amos vd., 2008, s.215). Literatürde, güvenilirliğin reklamın etkinliği 

üzerindeki etkisinin onaylandığı çok sayıda çalışma mevcuttur (Ohanian, 1990; Amos vd., 

2008; Yoon ve Kim, 2016; Veen ve Song, 2013).  Pornpitakpan (2004)’ın araştırmasına göre 
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güvenilir mesaj kaynağı tüketicilerin markaya yönelik tutumlarını önemli düzeyde 

etkilemektedir.  

Kaynak güvenilirliğinin bir başka boyutu olan iyi niyet (McCroskey ve Teven, 1999) 

alıcıların, mesaj kaynağının içtenliğine inanma düzeyini temsil etmektedir (Westerman vd., 

2014). Konuyla ilgili literatür incelendiğinde Phua vd. (2017) yaptıkları araştırmada 

Instagram’da elektronik sigara reklamlarında yer alan ünlülerin algılanan iyi niyetlerinin 

tüketicilerin elektronik sigaraya karşı tutumlarını ve elektronik sigara kullanma niyetlerini 

önemli ölçüde etkilediğini tespit etmişlerdir. Yukarda verilen bilgiler kapsamında bu 

çalışmada, Instagram reklamlarında destekçi olarak kullanılan ünlüler ve sosyal medya 

fenomenleri arasında, kaynak güvenilirlik düzeyleri (çekicilik, uzmanlık, güvenilirlik, iyi 

niyet) bakımından, istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığına yönelik hipotezler 

geliştirilmiştir. Bu hipotezler: 

H2: Instagram reklamlarında destekçi olarak kullanılan ünlü ve sosyal medya fenomeni 

arasında kaynak güvenilirliğini oluşturan boyutların düzeyi açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark vardır. 

H2A: Ünlü ve sosyal medya fenomeni arasında yeterlik/uzmanlık düzeyi açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark vardır. 

H2B: Ünlü ve sosyal medya fenomeni arasında güvenilirlik düzeyi açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark vardır. 

H2C: Ünlü ve sosyal medya fenomeni arasında iyi niyet düzeyi açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark vardır. 

H2D: Ünlü ve sosyal medya fenomeni arasında çekicilik düzeyi açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark vardır. 

Araştırma kapsamında test edilecek hipotezlerin yer aldığı araştırmanın kavramsal modeli 

Şekil 2’de yer almaktadır. 

 
Şekil 2: Araştırmanın Kavramsal Modeli 
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Kaynak: Phua, J, Jin, S.V., Hahm, J, M. (2017). “Celebrity-Endorsed e-Cigarette Brand 

Instagram Advertisements: Effects on Young Adults’ Attitudes Towards e-Cigarettes and 

Smoking Intentions”, Journal of Health Psychology, s. 4’den uyarlanmıştır. 

Yöntem 

Instagram reklamında yer alan destekçi türü ve ürün ilgilenim düzeyinin reklama karşı tutum, 

E-WOM niyeti ve kaynak güvenilirliğini oluşturan boyutlara etkilerini test edebilmek için 3x2 

gruplar arası son test deney tasarımı gerçekleştirilmiştir. Deney sürecinde, reklamda yer alan 

destekçi türü 3 (mesaj kaynağı: yalnızca ürün reklamı, fenomen ve ünlü) X ürün ilgilenim 

düzeyi 2 (ilgilenim düzeyi: yüksek ve düşük) faktörlerin düzeyini göstermektedir.  

Deney tasarımında, deney birimleri eşit sayıda (her grupta 50 öğrenci olacak şekilde) ve 

tesadüfi olarak kontrol ve deney gruplarına atanmış ve her bir grupta yalnızca test sonrası 

ölçme işlemi gerçekleştirilmiştir. Gruplar arası son test deney tasarımı uygulanırken dikkat 

edilmesi gereken en önemli nokta, deney birimlerinin tesadüfi seçiminin sağlanmasıdır. 

Deney birimlerinin, kontrol ve deney gruplarına tesadüfi olarak atanması, deney dışı bırakılan 

diğer tüm değişkenlerin neden olduğu farkları gruplara tesadüfi olarak dağıtarak kontrol 

altında tutmayı sağlamaktadır. Ayrıca, tesadüfi seçim yapmak sureti ile geçersizlik 

kaynaklarından biri olan seçim etkisi ortadan kaldırılmış olmaktadır (Kurtuluş, 2004, s.263-

264). 

Deney Tasarımı 

Analiz için veriler, deney çalışmasına gönüllü olarak katılan 150 üniversite öğrencisinden yüz 

yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Deney sürecinin ilk aşamasında, deneysel uyarıcı 

olarak çalışmada kullanılacak Instagram sayfası görselini tespit etmek için ürün, fenomen ve 

ünlülerin Instagram sayfaları incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, Lay’s marka cips 

ürününün uygun Instagram sayfası görsellerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 

belirlenen marka cips ürününün, kolayda ürün olması, üniversite öğrencilerinin sık tükettiği 

ve öğrenciler tarafından bilinen bir ürün olması nedeniyle çalışmada deneysel uyarıcı olarak 

Lay’s markasına ait Instagram sayfası görsellerinin kullanılmasına karar verilmiştir.  

Deney sürecinin ikinci aşamasında, deneyde uyarıcı olarak kullanmak amacıyla Instagram 

sayfası görselleri hazırlanmıştır. Görseller hazırlanırken, Instagram sayfasında yer alan diğer 

faktörler (takipçi sayısı, beğeni sayısı, gönderi sayısı vb.) deneklerin reklama yönelik tutum 

ve E-WOM niyetine yönelik algı ve tutumlarını etkileyebileceği için Instagram sayfası 

görsellerinden çıkarılmıştır. Böylece, mesaj kaynağını oluşturan 3 koşul için üç ayrı görsel 

hazırlanmıştır. Bu görseller; kontrol grubu için yalnız ürün/markanın yer aldığı görsel, 

fenomen grubu için fenomen destekçinin yer aldığı görsel ve ünlü grubu için ünlü destekçinin 



 284 

yer aldığı görseldir. Deneyde uyarıcı olarak kullanılan Instagram sayfası görselleri Şekil 3’te 

yer almaktadır.  

Şekil 3: Çalışmada Kullanılan Deneysel Uyarıcı Görselleri 

Deney sürecinin üçüncü aşamasında, hazırlanan öğrenci listesi yardımıyla deney birimleri her 

grupta 50 öğrenci yer alacak şekilde, tesadüfi sayılar tablosundan yararlanılarak, kontrol ve 

deney gruplarına tesadüfi olarak atanmıştır. Ayrıca, deney birimleri, kendilerine tesadüfi 

olarak atanan deneysel uyarıcılara maruz bırakılmıştır. Deney birimlerinden, kendilerine 

gösterilen Instagram sayfası görselinde yer alan ürün, marka ve destekçi türünü dikkatlice 

incelemeleri ve sonrasında kendilerine dağıtılan anket formunu doldurmaları istenmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda, deneklerin tamamının, Instagram sayfası görselindeki 

uyarıcıyı (ürün/marka ve destekçi türünü) doğru bir şekilde tanımladıkları tespit edilmiş ve 

böylece, bağımsız değişkendeki değişimlemenin (manipulation checks) kontrolü 

gerçekleştirilmiştir. Ürün ilgilenim düzeyini belirlemede, deneye katılan öğrencilerin ürün 

ilgilenim ölçeğine verdiği yanıtların medyan değeri kullanılmıştır. Ürün ilgilenim düzeyi 

medyan değerinden (medyan=3,5) yüksek olanlar, yüksek ilgilenim grubuna diğerleri ise 

düşük ilgilenim grubuna ayrılmıştır. 

Araştırmada Kullanılan Ölçüm Araçları 

Araştırma kapsamında çekicilik, güvenilirlik, uzmanlık (Ohanian, 1990), iyi niyet (Mc 

Croskey ve Teven) boyutlarını içeren kaynak güvenilirliği, 7’li semantik farklılıklar ölçeği 

kullanılarak ölçülmüştür. Ölçekte yer alan çekicilik boyutu (Cronbach's α=0,928); güvenilirlik 

boyutu (Cronbach's α =0,926) uzmanlık boyutu (Cronbach's α =0,923) beşer değişkenden 

oluşmaktadır. Aynı şekilde, alıcıların, mesaj kaynağının içtenliğine inanma düzeyini temsil 

eden iyi niyet boyutunun (Cronbach's α=0,906) değişken sayısı beştir.  

Katılımcıların reklama yönelik tutumları altı değişkenden oluşan 7’li semantik farklılıklar 

ölçeği yardımıyla ölçülmüştür (Cronbach's α=0,958). Reklama karşı tutum ölçeği altı 
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değişkenden oluşmaktadır (Ketelaar vd. 2016). E-WOM niyeti, Jin ve Phua (2014) tarafından 

geliştirilen ölçekten uyarlanan ve dört değişkenden oluşan 7’li Likert tipi ölçek yardımıyla 

ölçülmüştür (Cronbach's α=0,979). Ürün ilgilenimi, Zaichkowsky, (1985) tarafından 

geliştirilen ölçekten uyarlanan 18 değişkenden oluşan 7’li semantik farklılıklar ölçeği 

aracılığıyla ölçülmüştür (Cronbach's α=0,955). Markaya karşı tutum, Ketelaar vd. (2016) 

tarafından geliştirilen ve dört değişkenden oluşan 7’li semantik farklılıklar ölçeği yardımıyla 

ölçülmüştür (Cronbach's α=0,942). Kullanıcıların sosyal medya kullanım düzeyleri, Rosen 

vd., (2013) tarafından geliştirilen sosyal medya kullanım ölçeğinden uyarlanan ölçek 

yardımıyla ölçülmüştür (Cronbach's α=0,937). Tüketicilerin, Instagram uygulaması 

kapsamında; içerik paylaşma, içerik yorumlama, içerik beğenme, yeni birini takip etme, 

mesajlaşma, story bölümüne durum içeriği ekleme, diğerlerinin story paylaşımlarını izleme, 

canlı yayın yapma, canlı yayın izleme, paylaşılan içerikleri özel mesaj yoluyla paylaşma 

sıklıkları 7’li Likert tipi ölçek yardımıyla (1: Hiç-7: Çok sık) ölçülmüştür.  

Katılımcıların Özellikleri 

Deneysel çalışma, Osmaniye Korku Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinde eğitim alan ve düzenli olarak Instagram 

uygulamasını kullanan toplam 150 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Deneye katılmaya gönüllü 

olan öğrencilere, Pazarlama Yönetimi ve Uluslararası Pazarlama dersleri kapsamında ek puan 

verileceği belirtilmiş, toplam 200 öğrenciden 150’si deneye katılmaya gönüllü olmuştur. 

Deneye katılan öğrencilerin 75’i (%50) erkek, 75’i (%50) kadınlardan oluşmaktadır. 

Katılımcıların 81’i (%54) dördüncü sınıf, 69’u (%46) üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerden 

oluşmaktadır. Öğrencilerin 75’i (%50) İşletme Bölümü öğrencisi iken, 75’i (%50) Yönetim 

Bilişim Sistemleri Bölümün’de okumaktadır. Deneye katılan öğrenciler, aylık ortalama gelir 

düzeyi olarak, 8’i (%5) 500 TL ve altı, 12’si (%8) 501-1.000 TL, 70’i (%47) 1.001-1.500 TL 

ve 60’ı da (%40) 1.501-2.000 TL aylık gelire sahip olduklarını belirtmişlerdir. Günlük düzenli 

olarak Instagram kullanımına ayrılan süre açısından, 36 öğrenci (%24) 45 dakikadan az, 60 

öğrenci (%40) 46-90 dakika arası, 26 öğrenci (%17) 91-180 dakika arası ve 28 öğrenci de 

(%19) 180 dakikadan daha fazla süreyi Instagram kullanımına ayırdıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilere arkadaşları dışında en çok takip ettikleri hesaplar sorulduğunda, 40 öğrenci (%27) 

ünlüleri, 50 öğrenci (%33) fenomenleri, 25 öğrenci (%17) Instagram’da ye alan mağazaları, 

19 öğrenci (%13) içerik paylaşım hesaplarını, 10 öğrenci, (%7) kurumsal hesapları ve 6 

öğrenci de (%4) politikacıları takip ettiklerini belirtmişlerdir. Instagram kullanım amacı 

açısından; 96 öğrenci (%64) eğlence, 36 öğrenci (%24) bilgilenme, 12 öğrenci (%8) alışveriş 

ve 6 öğrenci (%4) paylaşım yapma amacıyla Instagram’ı kullandıklarını belirtmişlerdir. 
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Instagram sayfalarından paylaşım sıklıkları açısından; 32 öğrenci (%21) her gün, 36 öğrenci 

(%24) 2-3 günde bir, 40 öğrenci (%27) 4-6 günde bir, 22 öğrenci (%15) haftada bir kez ve 20 

öğrenci de (%13) ayda bir kez içerik paylaştıklarını belirtmişlerdir. Deney çalışmasına katılan 

öğrencilerin ortalama yaş düzeyi 21,4 yıl ve standart sapması da 1,54 yıl olarak 

hesaplanmıştır. Katılımcıların sosyal medya kullanım düzeyi, ortalama (3,36) ve standart 

sapma (1,33) ve reklamda yer alan markaya yönelik tutum düzeyi ortalama (3,94) ve standart 

sapma (1,30) olarak hesaplanmıştır. 

Analiz Yöntemi 

Analiz sürecinde ilk olarak, verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. 

Geçerlilik için faktör analizinden yararlanılmış analizler sonucunda ölçüm modelinde yer alan 

faktörlerin tek boyutlu olduğu ve değişkenlerin ilgili faktör altında sahip oldukları faktör 

yüklerinin (faktör yükü>0,709) yüksek olduğu tespit edilmiştir. Güvenilirlik düzeyleri için 

boyutların Cronbach's α değerlerine bakılmış ve analizler sonucunda faktörlerin Cronbach's α 

düzeylerinin >0,90 olduğu tespit edilmiştir.  

Analiz sürecinde, bağımsız değişkelerin ana etkisi ile etkileşim etkilerini test etmede Çok 

Değişkenli Kovaryans (MANCOVA) analizi ve kavramsal modelde yer alan hipotezleri test 

etmede ise Tek Değişkenli Kovaryans (ANCOVA) analizinden yararlanılmıştır. Kovaryans 

(ANCOVA) analizi, bir ya da daha fazla sayıda kovaryant değişkenin (confounding variable) 

bağımlı değişken üzerindeki etkisi düzeltildikten sonra yeni oluşturulan bağımlı değişkenin 

ortalama düzeyinin gruplar arasında farkının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test 

eden analiz yöntemidir. Deneysel çalışmalarda, ANCOVA, hata teriminden kovaryantlarla 

ilişkili yordanabilir varyans çıkarılarak ana etki ve etkileşim etkisi için F testinin gücünü 

arttırmaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2013, s.197). Analizler IBM SPSS 24.0 ve 

STATISTICA 7 istatistik paket programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Analiz Sonuçları 

Reklamda yer alan destekçi türü, ürün ilgilenim düzeyi ve etkileşim etkilerini (destekçi türü x 

ürün ilgilenim düzeyi) test edebilmek için çok değişkenli kovaryans (MANCOVA) analizi 

gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecinde, katılımcıların reklama yönelik tutum ve E-WOM niyeti 

değişkenleri bağımlı değişkenleri oluşturmakta ve reklamda yer alan destekçi türü (ünlü, 

fenomen ve yalnızca ürün reklamı) X ürün ilgilenim düzeyi (yüksek ve düşük) bağımsız 

değişkenleri oluşturmaktadır. Analiz sürecinde, katılımcıların sosyal medya kullanım düzeyi 

(ortalama=3,36, std. sapma=1,33) ve reklamda yer alan markaya yönelik tutum düzeyi 

(ortalama=3,94, std. sapma=1,30) ortak değişken (kovaryant) olarak alınmış ve ortak 
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değişkenlerdeki farklılıklar için istatistiksel düzeltme işlemi yapıldıktan sonra destekçi 

türünün ve ürün ilgilenim düzeyinin ana etkileri ile etkileşim etkisinin düzeyi tespit edilmiştir.  

Çok değişkenli kovaryans (MANCOVA) analizi sonucunda, ortak değişken (kovaryant) 

olarak alınan sosyal medya kullanım düzeyi (Wilks’ λ=0,954, F (2, 141) =3,496, p<0.05, 

Kısmi Eta-Kare (η2)=0,05, Güç=0,65) ve markaya yönelik tutum değişkenleri (Wilks’ 

λ=0,934, F(2,141)= 5,210, p<0.01, Kısmi Eta-Kare (η2)=0,07, Güç=0,82) katılımcıların 

reklama yönelik tutum ve E-WOM niyetini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediği 

tespit edilmiştir. Etki büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde, kişinin markaya yönelik var 

olan tutumları bağımlı değişkenleri sosyal medya kullanım düzeyine göre daha fazla 

etkilemektedir. Çok değişkenli kovaryans (MANCOVA) analizi sonucunda destekçi türü, 

ürün ilgilenim düzeyi, etkileşim etkisi ve kovaryant değişkenlerin bağımlı değişkenler 

üzerindeki etkileri Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Destekçi Türü ve Ürün İlgilenim Düzeyinin Reklama Yönelik Tutum ve E-

WOM Niyetine Etkisi 

Etkiler Test Değe
r F Etki 

df  
Hata 

df P 
Kısmi 

Eta 
Kare (η2) 

Gü
ç 

Destekçi Türü Wilks 
λ 0,755 13,66

4 4 282 0,000*
* 0,16 0,99 

Ürün İlgilenim Düzeyi Wilks 
λ 0,954 3,556 2 141 0,030* 0,06 0,65 

Destekçi Türü*Ürün İlgilenim Düzeyi 
Etkileşimi 

Wilks 
λ 0,881 4,83 4 282 0,000*

* 0,06 0,95 

Sosyalmedyakulduzey (Kovaryant) Wilks λ 0,954 3,496 2 141 0,032* 0,05 0,65 

Markayayoneliktutum (Kovaryant) Wilks λ 0,934 5,21 2 141 0,006*
* 0,07 0,82 

**P<0.01 ve * P<0.05. 

Çok değişkenli kovaryans analizi sonucunda, reklamda kullanılan destekçi türünün (ünlü, 

fenomen ve yalnızca ürün reklamı) reklama yönelik tutum ve E-WOM niyeti üzerindeki çok 

değişkenli ana etkisinin (Wilks’ λ=0,755, F (4, 282)= 13,664, p<0.001, Kısmi Eta-Kare 

(η2)=0,16, Güç=0,99. Box’s M Testi=31,66, p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. Ürün ilgilenim düzeyi (yüksek ve düşük) reklama yönelik tutum ve E-WOM niyeti 

üzerindeki ana etkisi (Wilks’ λ=0,954, F(2,141)= 3,556, p<0.05, Kısmi Eta-Kare (η2)=0,06, 

Güç=0,65. Box’s M Testi=6,55, P>0,05) istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca, reklamda 

kullanılan destekçi türü ile ürün ilgilenim düzeyinin etkileşim etkisi (Wilks’ λ=0,881, F (4, 

282)= 4,83, p<0.001, Kısmi Eta-Kare (η2)=0,06, Güç=0,95. Box’s M Testi=62,90, p>0,05) 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Etki büyüklükleri açısından değerlendirildiğinde, reklamda 

kullanılan destekçi türü, bağımlı değişkenleri daha yüksek düzeyde etkilemektedir. Çok 
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değişkenli kovaryans (MANCOVA) analizi sonucunda, bağımlı değişkenlerin ortalama 

düzeyleri ve standart hata düzeyleri Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2: Bağımlı Değişkenlerin Ortalama Düzeyleri ve Gözlem Sayıları 

Destekçi Türü 
Ürün İlgilenim 

Düzeyi 

RekYönTuT 

Ortalama 

RekYönTuT 

S. Hata 
E-WOM Ortalama E-WOM S. Hata 

 Gözlem  

Sayısı 

Yalnız Ürün Reklamı Düşük 3,415 0,236 1,636 0,424 23 

Yalnız Ürün Reklamı Yüksek 3,489 0,209 2,225 0,375 27 

Fenomen Düşük 4,405 0,202 3,386 0,363 26 

Fenomen Yüksek 4,449 0,21 5,558 0,377 24 

Ünlü Düşük 4,236 0,213 3,603 0,383 25 

Ünlü Yüksek 4,214 0,214 2,968 0,383 25 

Tablo 2 incelendiğinde, reklama yönelik tutum açısından en yüksek ortalama düzeyi 

(ortalama=4,45), ürün ilgilenim düzeyi yüksek fenomen destekçi grubuna aitken, en düşük 

ortalama düzeyi (ortalama=3,42), ürün ilgilenim düzeyi düşük yalnız ürün reklamı grubuna ait 

olduğu tespit edilmiştir. E-Wom niyeti açısından en yüksek ortalama düzeyi (ortalama=5,56), 

ürün ilgilenim düzeyi yüksek fenomen destekçi grubuna aitken, en düşük ortalama düzeyi 

(ortalama=1,64), ürün ilgilenim düzeyi düşük yalnız ürün reklamı grubuna ait olduğu tespit 

edilmiştir. Mesaj kaynağı olarak ünlü desteği kullanıldığı durumda, ürün ilgilenin düzeyi 

düşük olanların reklama yönelik tutum ve E-Wom niyetlerinin yüksek ilgilenim grubundan 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Mesaj kaynağı türü ve ürün ilgilenim düzeyi ana etkileri 

ile mesaj kaynağı türü ve ürün ilgilenim düzeyinin etkileşim etkileri Şekil 4’te yer almaktadır. 

Şekil 4: Destekçi Türünün Reklama Yönelik Tutum ve E-WOM Niyetine Etkileri 

Destekçi türünün reklama yönelik tutum üzerindeki tek değişkenli ana etkisini tespit 

edebilmek ve araştırma modelinde yer alan hipotezleri (H1A ve H1B) test edebilmek için tek 

değişkenli kovaryans analizi (ANCOVA) gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecinde, Alfa hatası (I. 
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tip hata) düzeyini kontrol altında tutmak için P değeri <0,025 olarak ayarlanmış ve tek 

değişkenli kovaryans analizi gerçekleştirilmiştir. Tek değişkenli kovaryans analizi sonucunda, 

reklamda yer alan destekçi türünün rekalama yönelik tutum üzerinde ana etkisinin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu (F (2, 145)=15,179 p<0.001, Kısmi Eta-Kare (η2)=0,17, 

Güç=0,99;H1A) ve reklamda yer alan destekçi türünün E-WOM niyeti üzerinde tek değişkenli 

ana etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (F(2,145)=27,586, p<0.001, Kısmi Eta-Kare 

(η2)=0,28, Güç=1;H1B) tespit edilmiştir. Gruplar arası hata varyanslarının eşitliğini test eden 

Levene test istatistiği sonuçları; reklama yönelik tutum için (F (2, 147)= 0,708, p= 0,493) ve 

E-WOM niyeti için (F(2, 147)= 1,495, p= 0,227) istatistiki olarak anlamlı değildir. Bu durum, 

hata varyanslarının gruplar arasında eşit dağıldığını göstermektedir. Bu nedenle, gruplar arası 

ortalamaların ikili karşılaştırılmasında Scheffe’nin ikili karşılaştırma testinden 

yararlanılmıştır. Analizler sonucunda, reklama yönelik tutum düzeyleri; yalnız ürünün yer 

aldığı görsel için ortalama 3,45 (std. sapma=1.13), fenomen destekçinin yer aldığı görsel için 

ortalama 4,43 (std. sapma=1.25) ve son olarak ünlü destekçinin yer aldığı görsel için ortalama 

4,32 (std. sapma =1.15) olarak hesaplanmıştır. Scheffe’nin ikili karşılaştırma test sonuçlarına 

göre reklama yönelik tutum düzeylerinin ortalamaları açısından yalnız ürün görseli ile 

fenomen destekçi ve yalnız ürün görseli ile ünlü destekçi grupları arasında farklar istatistiksel 

olarak (P<0,025) anlamlıyken reklama yönelik tutumun ortalama düzeyleri açısından fenomen 

destekçi ile ünlü destekçi grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(P>0,025). Böylece H1A hipotezi kabul edilmiştir. Analiz sonucunda, reklama yönelik 

tutumun ortalama düzeyi açısından en yüksek ortalamaya fenomen destekçinin sahip 

olduğunu belirtmek mümkündür. İlave olarak, E-WOM niyet düzeyleri; yalnız ürünün yer 

aldığı görsel için ortalama 1,88 (std. sapma =1.40), fenomen destekçinin yer aldığı görsel için 

ortalama 4,47 (std. sapma=1,61) ve son olarak ünlü destekçinin yer aldığı görsel için ortalama 

3,32 (std. sapma=1.57) olarak hesaplanmıştır. Scheffe’nin ikili karşılaştırma test sonuçlarına 

göre E-WOM niyetinin ortalamaları açısından yalnız ürün görseli, fenomen destekçi ve ünlü 

destekçi grupları arasında farklar istatistiksel olarak (P<0,025) anlamlı bulunmuştur. Böylece 

H1B hipotezi kabul edilmiştir. Analiz sonucunda, E-WOM niyeti açısından en yüksek 

ortalamaya fenomen destekçinin sahip olduğunu belirtmek mümkündür. 

Araştırma kapsamında geliştirilen H2 hipotezini test edebilmek için çok değişkenli kovaryans 

(MANCOVA) analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecinde, algılanan kaynak güvenilirliğini 

oluşturan dört boyut (yeterlik/uzmanlık, güvenilirlik, iyi niyet ve çekicilik) bağımlı 

değişkenleri oluşturmakta ve reklamda yer alan destekçi türü (ünlü ve fenomen) bağımsız 

değişkenlerin düzeylerini göstermektedir. Ayrıca, katılımcıların sosyal medya kullanım 
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düzeyi (Ortalama=3,36, Std. Sapma =1,33) ve reklamda yer alan markaya yönelik tutum 

düzeyi (Ortalama=3,94, Std. Sapma =1,30) ortak değişken (kovaryant) olarak alınmış ve ortak 

değişkenlerdeki farklılıklar için düzeltme yapıldıktan sonra destekçi türünün bağımlı 

değişkenlere olan çok değişkenli etki düzeyleri tespit edilmiştir. 

Çok değişkenli kovaryans (MANCOVA) analizi sonucunda, reklamda kullanılan destekçi 

türünün (ünlü ve fenomen) algılanan reklam güvenilirliğini oluşturan boyutlar üzerindeki çok 

değişkenli ana etkisi (Wilks’ λ=0,457, F(1,96)= 38,569, p<0.001, Kısmi Eta-Kare (η2)=0,54, 

Güç=1, Box’s M Testi=35,73, P>0,05) istatistiksel olarak anlamlıdır. Destekçi türünün, 

algılanan kaynak güvenilirliğini oluşturan dört boyut üzerindeki tek değişkenli ana etkisini ve 

araştırma modelinde yer alan hipotezleri (H2A, H2B, H2C, H2D) test edebilmek için tek 

değişkenli kovaryans analizi (ANCOVA) gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecinde, Alfa hatası (I. 

tip hata) kontrol altında tutmak için P değeri <0,0125 olarak ayarlanmış ve tek değişkenli 

kovaryans analizi gerçekleştirilmiştir. Tek değişkenli kovaryans analizi sonucunda, reklamda 

yer alan destekçi türünün (ünlü ve fenomen): kaynağın algılanan çekicilik düzeyi üzerinde ana 

etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu F(1,96)=60,641, p<0.001, Kısmi Eta-Kare 

(η2)=0,364, Güç=1;H2A), kaynağın algılanan güvenilirlik düzeyi üzerinde ana etkisinin 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (F(1,96)=0,782, p>0,05, Kısmi Eta-Kare (η2)=0,007, 

Güç=0,05;H2B), kaynağın algılanan yeterlik/uzmanlık düzeyi üzerinde ana etkisinin 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (F(1,96)=0,130, p>0,05, Kısmi Eta-Kare (η2)=0,001, 

Güç=0,02;H2C) ve son olarak kaynağın algılanan iyi niyet/ilgi düzeyi üzerinde ana etkisinin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu (F(1,96)=18,709, p<0.001, Kısmi Eta-Kare (η2)=0,15, 

Güç=1;H2D) tespit edilmiştir. Gruplar arası hata varyanslarının eşitliğini test eden Levene test 

istatistiği sonuçları; kaynağın algılanan çekicilik düzeyi için (F (1, 98) = 0,213, p= 0,645), 

kaynağın algılanan güvenilirlik düzeyi için (F(1,98)= 0,131, p= 0,717), kaynağın algılanan 

yeterlik/uzmanlık düzeyi için (F( 1,98)=1,388, p= 0,241) ve son olarak kaynağın algılanan iyi 

niyet/ilgi düzeyi için (F (1,98)= 0,502, p= 0,479) istatistiki olarak anlamlı değildir. Levene 

test istatistik sonuçları hata varyanslarının gruplar arasında eşit dağıldığını göstermektedir. Bu 

nedenle gruplar arası ortalamaların ikili karşılaştırılmasında Scheffe’nin ikili karşılaştırma 

testinden yararlanılmıştır. Kaynak güvenilirlik boyutlarına ait grup ortalama değerleri ve 

gruplar arası Scheffe ikili karşılaştırma test sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır. 
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Tablo 3: Kaynak Güvenilirlik Boyutlarına Ait İkili Karşılaştırma Test Sonuçları 
Kaynak 

Güvenilirlik 
Boyutları 

Destekçi Türü Ortalama S. Hata 
Ortalamaların Scheffe 

N %95 Güven Aralığı Test P 

Çekicilik Fenomen 3,159 0,168 2,825 3,494 0,000* 50 
Ünlü 5,06 0,176 4,711 5,41 50 

Güvenilirlik Fenomen 4,296 0,159 3,894 4,697 0,489 50 
Ünlü 4,092 0,166 3,671 4,512 50 

Yeterlik/Uzmanlık Fenomen 4,922 0,154 4,531 5,312 0,581 50 
Ünlü 5,002 0,161 4,593 5,41 50 

İyi Niyet/İlgi Fenomen 5,08 0,15 4,701 5,46 0,000* 50 
Ünlü 4,139 0,157 3,742 4,536 50 

*P<0,01 

Analizler sonucunda, algılanan çekicilik düzeyi ünlü destekçi için ortalama 5,06 (std. sapma 

=1,364) ve fenomen destekçi için ortalama 3,159 (std. sapma=1,426) olarak hesaplanmıştır. 

Scheffe’nin ikili karşılaştırma test sonuçlarına göre algılanan çekicilik düzeylerinin 

ortalamaları açısından ünlü destekçi ile fenomen destekçi grupları arasında farklar istatistiksel 

olarak (P<0,0125) anlamlıdır. Böylece H2A hipotezi kabul edilmiştir. Analiz sonucunda, 

algılanan çekicilik düzeyi açısından ünlünün fenomen destekçiden daha çekici olarak 

algılandığını belirtmek mümkündür. Analiz sonucunda, algılanan güvenilirlik düzeyi ünlü 

destekçi için ortalama 4,09 (std. sapma=1,273) ve fenomen için ortalama 4,292 (std. sapma 

=1,318) olarak hesaplanmıştır. Scheffe’nin ikili karşılaştırma test sonuçlarına göre algılanan 

güvenilirlik düzeylerinin ortalamaları açısından ünlü destekçi ile fenomen destekçi grupları 

arasında farklar istatistiksel olarak (p<0,0125) anlamlı değildir. Böylece H2B hipotezi kabul 

edilememiştir. Analiz sonucunda, algılanan güvenilirlik düzeyi açısından ünlü ve fenomen 

destekçi grupları arasında istatistiksel olarak fark olmadığını belirtmek mümkündür. Analiz 

sonucunda, algılanan yeterlik/uzmanlık düzeyi ünlü destekçi için ortalama 5,024 (std. 

sapma=1,239) ve fenomen için ortalama 4,922 (std. sapma=1,261) olarak hesaplanmıştır. 

Scheffe’nin ikili karşılaştırma test sonuçlarına göre algılanan yeterlik/uzmanlık düzeylerinin 

ortalamaları açısından ünlü destekçi ile fenomen destekçi grupları arasında farklar istatistiksel 

olarak (p<0,0125) anlamlı değildir. Böylece H2C hipotezi kabul edilememiştir. Analiz 

sonucunda, algılanan yeterlik/uzmanlık düzeyi açısından ünlü ve fenomen destekçi grupları 

arasında istatistiksel olarak fark olmadığını belirtmek mümkündür. Son olarak, algılanan iyi 

niyet/ilgi düzeyi ünlü destekçi için ortalama 4,139 (std. sapma=0,972) ve fenomen için 

ortalama 5,08 (std. sapma=1,331) olarak hesaplanmıştır. Scheffe’nin ikili karşılaştırma test 

sonuçlarına göre algılanan iyi niyet/ilgi düzeylerinin ortalamaları açısından ünlü destekçi ile 

fenomen destekçi grupları arasında farklar istatistiksel olarak (P<0,0125) anlamlıdır. Böylece 

H2D hipotezi kabul edilmiştir. Analiz sonucunda, izleyiciler tarafından fenomen destekçin iyi 

niyet/ilgi düzeyi açısından ünlü destekçiden daha ilgili olarak algılandığını belirtmek 

mümkündür. Böylece, yapılan analiz sonuçlarına dayanarak H2 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, Instagram reklamlarında mesaj kaynağı olarak sosyal medya fenomeni 

kullanımının, tüketicilerin reklama karşı tutum ve E-WOM niyetleri üzerindeki etkilerinin 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca, Instagram reklamlarında destekçi olarak 

kullanılan ünlü ve sosyal medya fenomeni arasında kaynak güvenilirlik (uzmanlık, 

güvenilirlik, iyi niyet, çekicilik) düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup 

olmadığı test edilmiştir.  

Araştırma sonucunda, katılımcıların reklama yönelik tutum düzeyleri açısından, yalnız ürün 

reklamı ile fenomen destekçi ve yalnız ürün reklamı ile ünlü destekçi grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Ancak, ünlü destekçi ile fenomen destekçi 

grupları arasında reklama yönelik tutum düzeyleri açısından anlamlı bir fark tespit 

edilememiştir. Bu sonuca dayanarak, reklamda destekçi kullanım startejisinin katılımcıların 

reklama yönelik tutumlarını olumlu bir şekilde etkilediğini belirtmek mümkündür. Araştırma 

sonucu, literatürde yer alan konuyla ilgili araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir 

(Fung, 2017; Kim ve Jeong, 2016; Silvera ve Austad, 2004; Dean ve Biswas, 2001). Ayrı bir 

çalışmada, Jargalsaikhan ve Korotina (2016), sosyal medya fenomenlerinin paylaştıkları 

içeriklere ürün yerleştirmelerinin ve ürünler hakkında tavsiyede bulunmalarının tüketiciler 

tarafından olumlu bir şekilde karşılandığını tespit etmişlerdir. Çalışma sonucunda, sosyal 

medaya fenomenlerinin de ünlü destekçiler gibi tüketicilerin reklama karşı tutumlarını olumlu 

şekilde etkileyebileceğini belirtmek mümkündür.  

Araştırma sonucunda, fenomen destekçi kullanılan reklamın, katılımcıların E-WOM niyetini, 

ünlü destekçi kullanılan ve yalnızca ürün kullanılan reklamlara kıyasla daha yüksek düzeyde 

etkilediği tespit edilmiştir. Bu araştırma sonucu, Kim ve Jeong (2016)’un yaptığı araştırma 

sonuçlarına benzerlik göstermektedir. Kim ve Jeong (2016), reklamda kullanılan ünlü 

destekçilerle ünlü olmayan destekçilerin etkinliğini karşılaştırmışlar ve ünlü olmayan 

destekçilerin, ünlü destekçilere göre tüketicilerin E-WOM niyetini etkilemede daha etkili 

olduklarını belirlemişlerdir. Konu ile ilgili olarak yapılan diğer bir çalışmada, Ketelaar vd. 

(2016), sosyal medya kullanıcılarının sosyal bağları dolayısıyla arkadaşlarından gelen reklam 

mesajlarını paylaşma eğilimlerinin, işletme hesaplarından gelen mesajlara göre daha yüksek 

olduğunu belirlemişlerdir. Araştırma sonuçlarına dayanarak, sosyal medya fenomeninin 

tüketicilerin E-WOM niyeti üzerinde ünlü destekçiye göre daha etkili olması fenomenlerle 

kurulan sosyal bağların ünlülere kıyasla daha güçlü ve güvenilir olmasıyla açıklanabilir.  

Araştırma sonucunda, reklama yönelik tutum ve E-WOM niyeti düzeyleri açısından en 

yüksek ortalamaya, ürün ilgilenim düzeyi yüksek fenomen destekçi grubunun sahip olduğu 
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belirlenmiştir. En düşük ortalamanın ise ürün ilgilenim düzeyi düşük yalnız ürün reklamı 

grubuna ait olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda fenomen destekçi grubunda, ürün 

ilgilenim düzeyi yüksek olanların reklama yönelik tutum ve E-WOM niyeti düzeylerinin ürün 

ilgilenimi düşük olanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak ünlü destekçi 

grubunda, ürün ilgilenim düzeyi düşük olanların reklama yönelik tutum ve E-WOM niyeti 

düzeylerinin ürün ilgilenimi yüksek olanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmamızın sonucu, Petty vd. (1983)’nin yaptıkları araştırma sonuçlarını 

desteklemektedir. Petty vd. (1983), reklamda ünlü kullanımının, düşük ilgilenim düzeyine 

sahip tüketicilerin davranışsal niyetleri üzerinde, yüksek ilgilenime sahip tüketicilere göre 

daha etkili olacağını belirtmişlerdir. Benzer olarak, Kim ve Jeong (2016) düşük ilgilenimli 

tüketicilerin ünlünün çekiciliğinden yüksek ilgilenimlilere göre daha fazla etkilendiği 

sonucuna ulaşmışlardır. Bir diğer araştırmada, Choi vd., (2005) reklamda ünlü kullanımının 

düşük ilgilenime sahip ürünlere yönelik tutumları etkilemede, yüksek ilgilenime sahip 

ürünlere göre daha etkili olduğunu tespit etmişlerdir.   

Araştırma sonucunda, mesaj kaynağının algılanan çekicilik düzeyi ve algılanan iyi niyet 

düzeyi açısından ünlü ve fenomen grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edilmiştir. Araştırma kapsamında, ünlü destekçinin fenomen destekçiye göre daha çekici 

olarak algılandığı tespit edilmiştir. Bu sonuca benzer olarak, Phua vd. (2017), ünlü 

destekçilerin ünlü olmayan destekçilere göre daha çekici algılandığını tespit etmişlerdir. 

Ayrıca, araştırma sonucunda iyi niyet boyutuna göre fenomen destekçinin ünlü destekçiye 

göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir.  

Güvenilirlik ve uzmanlık boyutları açısından ise fenomen destekçi ile ünlü destekçi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Ancak, güvenilirlik boyutuna göre 

fenomen destekçinin ünlü destekçiden daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuç, reklama yönelik tutum düzeyi açısından en yüksek ortalamaya 

fenomen destekçinin sahip olması yönünden Pornpitakpan (2004)’ın araştırmasıyla benzerlik 

göstermektedir. Pornpitakpan (2004)’ın araştırmasına göre mesaj kaynağının güvenilir olarak 

algılanması tüketicilerin markaya yönelik olumlu tutum geliştirmesine önemli düzeyde etki 

etmektedir. Aynı zamanda araştırmada uzmanlık açısından ünlü destekçinin fenomen 

destekçiye göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca benzer 

olarak Eisend ve Langner (2010), fiziksel olarak yüksek çekiciliğe sahip olan ünlülerin, düşük 

çekiciliğe sahip ünlülere göre uzmanlık açısından daha üstün algılandığını tespit etmişlerdir. 

Bu kapsamda sosyal medya reklamlarında çekici özelliklere sahip sosyal medya fenomeni 
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kullanımının ünlü kullanımına kıyasla daha düşük maliyetli olacağından, daha etkin bir 

alternatif strateji olarak uygulanabileceğini söylemek mümkündür. 

Bu araştırma, gelecekte konuyla ilgili yapılacak araştırmalara yol gösterebilecek birtakım 

kısıtlara sahiptir. Bu çalışmada, Instagram reklamlarında mesaj kaynağı olarak kullanılan ünlü 

destekçi ve fenomen destekçi türlerinin tüketicilerin tutum ve elektronik ortamda ağızdan 

ağıza iletişim niyetlerine etkileri açısından karşılaştırılmıştır. Gelecek çalışmalarda, diğer 

mesaj kaynağı türlerinin (işletme çalışanı, uzman, akran, avatar, fenomen vb.) reklam 

etkinliğine etkileri karşılaştırılabilir. Bunun yanında; reklam etkinliği açısından sporcu, 

oyuncu, müzisyen veya şovmen gibi ünlü destekçi türleri birbirleriyle karşılaştırılabilir. 

Araştırma kapsamında katılımcılara Instagram uygulamasını kullanırken karşılarına 

çıkabilecek reklamların ekran görüntüleri projeksiyonla gösterilmiştir. Gelecekteki 

çalışmalarda, katılımcıların fiziksel olarak Instagram’a girişi sağlanarak araştırmanın dışsal 

geçerliliği artırılabilir. Bu araştırmada takipçi sayısı, beğeni sayısı, gönderi sayısı gibi 

izleyicilerin algı ve tutumlarını etkileyebilecek faktörler görsellerden çıkarılmıştır. Gelecekte 

yapılacak konu ile ilgili çalışmalarda söz konusu faktörler araştırmaya dahil edilebilir. 

Çalışmada kullanılan destekçilere yönelik tutumlar istatistiksel olarak kontrol altına 

alınmamıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, ünlü ve sosyal medya fenomeni destekçiler 

ön test gerçekleştirilerek seçilebilir. Çalışmada mesaj kaynağının tüketicilerin tutum ve 

algıları üzerindeki etkileri incelenirken destekçinin cinsiyeti göz önüne alınmamıştır. 

Gelecekte konuyla ilgili yapılacak çalışmalarda cinsiyetin etkisi araştırılabilir. Çalışma 

kapsamında, sadece kolayda ürün olan Lay’s ürünü reklamlarının genç katılımcıların tutum ve 

niyetleri üzerindeki etkisi test edilmiştir. Gelecekteki çalışmalarda farklı ürün gruplarına ait 

reklamların farklı demografik özellikteki katılımcıların tutum ve niyetleri üzerindeki etkileri 

incelenebilir. Çalışmada uyarıcı olarak Instagram sayfası görselleri kullanılmıştır. Gelecek 

çalışmalarda uyarıcı olarak farklı sosyal medya uygulamalarının görselleri kullanılabilir. 

Ayrıca araştırma modeli, televizyon, gazete veya internet gibi farklı pazarlama iletişim 

kanallarında yer alan farklı destekçilerin kullanıldığı reklamlar için de test edilebilir. 

Araştırma sonuçları, uygulayıcılara reklam etkinliklerini iyileştirmelerinde yol gösterebilecek 

niteliktedir. Reklamda ünlü kullanımı, etkili pazarlama iletişim stratejisi olmasına rağmen 

yüksek maliyete sahip olması ve kullanılan ünlünün markayı gölgelemesi gibi birçok olumsuz 

özelliğe de sahiptir (Erdogan, 1999, s. 295). Bu özellikler göz önüne alındığında sosyal 

medya reklamlarında fenomenlerin kullanılması daha düşük maliyetle etkili bir şekilde genç 

hedef kitleye ulaşmada alternatif bir iletişim stratejisi olarak değerlendirilebilir. 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Pazarlama ve siyasetin renkli evliliği olarak betimlenen siyaset pazarlaması seçmen ihtiyaç ve 

beklentilerinin karşılanması amacıyla siyasal ürünün (parti, lider, aday, ideoloji, program vb.) 

üretilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasını ifade etmektedir. Siyaset 

pazarlamasının ticari pazarlamaya, tüketici davranışının da seçmen davranışına olan 

benzerliği; uygulayıcıları ve teorisyenleri siyasal ürünün de ticari ürün gibi pazarlanmasının 

siyasal rekabet avantajı kazanmak için gerekli olduğunu tartışmaya itmiştir. Siyasal pazarlama 

faaliyetleri ile siyasi parti, aday ve liderler hedef kitleleri olan seçmen gruplarına daha kolay 

ulaşmakta ve oy verme davranışlarını yönlendirebilmektedir. 

Siyasi partilerin seçmenlere ulaşması ve siyasal ürün hakkında bir iletişim süreci başlatması 

siyasal tutundurma faaliyetleri ile mümkün olmaktadır. Siyasal tutundurma; partinin, adayın, 

ya da liderin kendine ya da ürettiği siyasal ürüne ilişkin mesajları seçmenlere ya da seçmen 

gruplarına arzulanan şekilde dağıtan ve birçok elemandan oluşan detaylı bir iletişim sürecidir 

(İslamoğlu, 2002, 138). Siyasal iletişimin seçmen tarafından kabul görmesi ve akılda kalması 

için seçmenin siyaset hakkında temel bir bilgiye sahip olması gerekir. Ayrıca siyasal iletişim 

de seçmenin siyasal bilgilenme sürecine temel teşkil etmektedir. Siyasal bilgilenme, siyasal 

farkındalık ve tecrübeyi geliştirecektir (Jennings, 1996,  229). Bu sayede, seçmenin siyasal 

katılımı ve siyasal sistemde arzu ettiği şekilde temsili mümkün olacaktır. Rasyonel bir seçmen 
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davranışı, ancak, seçmenin doğru bilgilendirme sürecine maruz kalması ile mümkündür. Bu 

nedenle, siyasal tutundurma siyaset pazarlama karmasının en önemli unsurlarındandır.  

Siyasal tutundurmanın temel amacı seçmeni bilgilendirmektir ancak bu iletişimin önündeki en 

önemli engel alıcının tutundurma mesajlarına yönelik şüpheciliğidir. Genelde tutundurma 

faaliyetleri özelde reklam, tüketicinin işletme kaynaklı olduğu için yeterince güven 

duymadığı, mesajların abartılı ve gerçek dışı olduğunu düşündüğü dolayısıyla şüpheyle 

yaklaştığı iletişim faaliyetleridir. Bu şüphecilik tutundurma faaliyetlerinin başarısını olumsuz 

yönde etkilemektedir. Tutundurmaya yönelik şüpheci tutum, siyasete yönelik şüpheci tutumla 

birleştiğinde siyasi partilerin işlerinin oldukça zorlaşacağını söylemek mümkündür. Siyaset 

kurumu da siyasal katılım düzeyi düşük seçmenlerce güvenilmez bulunduğu için, siyasal 

mesajın bir filtre engeline takılmadan seçmene ulaşması güçtür. Bu bağlamda bu araştırmanın 

amacı; seçmenlerin siyasal tutundurma faaliyetlerine ilişkin şüpheciliğine genel bir bakış 

sağlamak, siyasal şüpheciliği etkileyen faktörleri belirlemek ve bu sayede uygulayıcılara etkin 

tutundurma stratejileri geliştirebilmektir.  

Literatür Analizi  

Kaynak konumundaki işletmeden alıcı konumundaki tüketiciye doğru gerçekleşen pazarlama 

iletişiminin temel amacı tüketiciyi arz edilen ürünün ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacağı 

yönünde ikna etmek ve satın almaya yönlendirmektir. Ancak gerek tüketicinin daha önce 

yaşadığı olumsuz tecrübeler gerekse pazarlama iletişimi faaliyetlerine olan genel güvensizlik 

eğilimi, bu süreçte verilen mesajlardan şüphe duyulmasına sebep olabilmekte ve iletişimi 

zedeleyen bir gürültü unsuruna dönüşebilmektedir. Tüketici şüpheciliği olarak 

kavramsallaştırılan bu durum, pazarlama iletişimi mesajlarına az ya da çok inançsızlık 

eğilimidir ve mesajların tüketiciler tarafından değerlendirilmesinde önemli role sahiptir 

(Ergeç, 2009: 172). Tüketici şüpheciliği pazarlama iletişimi faaliyetlerinin tamamına yönelik 

olabileceği halde bu alandaki araştırmalar genellikle reklam şüpheciliği üzerinde durmaktadır. 

Nitekim reklam, tutundurma karmasının diğer unsurlarından daha az güvenilir bulunan bir 

iletişim unsurudur. Ancak konu siyasal iletişim olduğunda diğer tutundurma karması 

elemanlarının güvenilirliğine de şüpheyle yaklaşıldığı söylenebilir. Emmert (2017) politik 

şüphecilik üzerinde durduğu araştırmasında vatandaşların hükümet edenlere karşı tutumlarını 

değerlendirmede güven-güvensizlik skalasının yetersiz kaldığı üzerinde durmakta ve bu 

sebeple geliştirilen modern ölçüm araçlarında orta noktayı ifade eden politik şüphecilik 

kavramından bahsedildiğini dile getirmektedir. Esasında politik şüphecilik, olumsuz bir 

kişilik özelliği, tutum ya da eğilim değil; demokratik bireyde bulunması gereken önemli 
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hasletlerdendir. Politik şüphecilik bugünkü ekonomik performans hakkında olumsuz bir 

tutuma işaret ederken, yarınki ekonomik performans hakkında ümitvar bir yaklaşımı ifade 

etmektedir. Dolayısıyla politik anlamda şüpheci seçmen aslında siyasal sistemin, onun ürünü 

olan siyasi partilerin, liderlerin ve adayların daha çok fayda ürettiği bir toplumun özlemini 

yaşamaktadır. 

Tüketici şüpheciliği üzerine oluşan yazın tarandığında kavramın kişisel özelliklerin yanı sıra 

işletme kaynaklı özelliklerle de ilişkilendirildiği görülmektedir. Nitekim şüphecilik okunulan, 

görülen ve duyulan her şeye; doğruluğu ispatlanana kadar sorgulayıcı bir bakış anlamında 

bireysel bir özellik olabileceği gibi zaman içerisinde tecrübeler neticesinde ortaya çıkan 

durumsal bir tutum da olabilmektedir. Bu sebeple siyasal tutundurma faaliyetlerine şüpheyle 

bakma, seçmenlerin tüm hayatlarına hükmeden sorgulayıcı, eleştirel bir bakıştan 

kaynaklanabileceği gibi; siyaset kurumuna ve onun ürünlerine olan güvensizlikten de 

kaynaklanabilir. Birinci durum demokratik ve katılımcı seçmen davranışının önünü 

açabilecekken, ikinci durum bir “Ağzıyla kuş tutsa” da yaranamayan siyaset ve siyasetçi 

gerçeğini ortaya çıkarabilecektir. Bu noktada siyasal tutundurma siyaset pazarlamasının en 

önemli silahı iken işlevsiz duruma düşebilecektir. Bu çalışmada siyasal tutundurmaya yönelik 

şüphecilik bireyin tüm hayatında sorgulayıcı ve eleştirel bir bakış açısına sahip olmasını ifade 

eden profesyonel şüphecilik (Hurtt, 2010) ile ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın 

birinci hipotezi şu şekilde formüle edilmiştir: 

H1: Seçmenlerin profesyonel şüphecilik eğilimleri siyasal tutundurma faaliyetlerine yönelik 

şüphecilik eğilimini etkilemektedir. 

Bireyin şüpheci tutumunu etkileyen önemli bir kişilik özelliği de kontrol odağıdır. Rotter’a 

(1966) göre birey davranışlarının altında yatan en önemli nedenlerden biri onların kontrol 

odaklarıdır ve iki tür kontrol odağı mevcuttur. İç kontrol odağına sahip bireyler başlarına 

gelen olayların, karşılaştıkları sonuçların kendi çabalarının bir sonucu olduğuna inanırken; dış 

kontrol odaklı bireyler yaşananların sorumlusunun hep dışsal bir güç (kader, şans, yaratıcı, 

güç sahipleri, devlet vb.) olduğuna inanmaktadır (akt. Karatekin vd., 2016: 5670). İç kontrol 

odağına sahip olanlar her şeyden ve herkesten öte kendilerine sorgulayıcı yaklaşırken, dış 

kontrol odaklı bireyler yaşadıklarının bir kader, kendi dışındaki bir gücün taktiri olduğunu 

düşünmekte ve eleştirel bir bakış açısı geliştirememektedir. Kontrol odağı tüketicilerin 

yaşadıkları tecrübelerde sorumluluk üstlenme ya da üstlenmemelerinin de önemli bir 

belirleyicisidir. İç kontrol odaklı birey olumsuz tüketim deneyimlerinde yetersiz ilgilenim ve 

bilgi arayışı gibi gerekçelerle faturayı kendisine keserken; dış kontrol odaklı birey hep işletme 

kaynaklı etik olmayan uygulamalara maruz kaldığını, daha ötesi aldatıldığını düşünmektedir. 



 304 

Nitekim literatürde kontrol odağını şüphecilik ile ilişkilendiren (Cleveland vd., 2005; Youn ve 

Kim, 2008) çalışmalara rastlanmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın ikinci hipotezi şu 

şekildedir: 

H2: Seçmenlerin kontrol odağı siyasal tutundurma faaliyetlerine ilişkin şüphecilik eğilimlerini 

etkilemektedir. 

Tüketicilerin şüpheci yaklaşımları bireysel özelliklerinden öte durumsal faktörlere bağlı 

olarak da gelişebilmektedir. Bu durumsal faktörlerin en önemlilerinden biri, bir satın alma 

kararında yanlış karar vermiş olma ihtimalinden kaynaklanan risk algısıdır. Yazında algılanan 

riski tüketici şüpheciliği ile ilişkilendiren (Youn, 2005; Soopramanien, 2011; Ju ve Haley, 

2014; Verbeke vd., 2015; Rajamma ve Paswan, 2016) çalışmalar mevcuttur. Siyasal satın 

alma davranışı olarak nitelendirilebilecek oy verme söz konusu olduğunda yanlış karardan 

dönmenin özellikle zaman maliyeti çok yüksek olduğu için, algılanan risk ticari bir satın 

almadan daha yüksek olabilmektedir. Bu bağlamda araştırmanın üçüncü hipotezi şu şekilde 

formüle edilebilir: 

H3: Seçmenlerin risk algısı siyasal tutundurma faaliyetlerine ilişkin şüphecilik eğilimlerini 

etkilemektedir. 

Kısaca tüketicilerin bir ürüne, bir markaya ve onu satın alma kararına atfettikleri önem olarak 

tanımlanabilecek tüketici ilgilenimi, satın alma öncesi ve sonrası pek çok tüketici davranışını 

şekillendirmektedir. Tüketici şüpheciliği de yazında ilgilenim ile ilişkilendirilen (Austin vd., 

2002; Koslow ve Beltramini, 2002; Rivera, 2006; Sher ve Lee, 2009; Chen ve Leu, 2011; 

Skarmeas ve Leonidou, 2013; Lee vd., 2015; Patel vd., 2017) kavramlardandır. Seçmen 

davranışlarının önemli bir belirleyicisi de seçmenin siyasal ilgilenim düzeyidir. İlgilenim 

seçmenin siyasal katılım düzeyini, siyaset kurumuna yönelik tutumlarını ve oy verme 

davranışını etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmanın dördüncü hipotezi şu şekildedir: 

H4: Seçmenlerin siyasal ilgilenim düzeyleri siyasal tutundurma faaliyetlerine ilişkin 

şüphecilik eğilimlerini etkilemektedir. 

Satın alma karar sürecinin önemli basamaklarından biri bilgi arayışı aşamasıdır. İhtiyacının 

farkına varan tüketici bu ihtiyacı karşılayacak alternatifleri belirlemeye, onlar hakkında bilgi 

toplamaya ve topladığı bilgiler ışığında en uygun alternatifi seçmeye çalışacaktır. Her ne 

kadar otomatik satın almalarda bu basamak çoğu zaman ya hiç yaşanmıyor, ya da hızlı 

geçiliyor olsa da bilgi; her tür satın almada tüketicinin sahip olmak istediği bir kaynaktır. 

Bununla birlikte bu bilgilenme sürecinde işletme kaynaklı olan bilgilere şüpheyle yaklaşma, 

onun yerine diğer tüketicilerden ağızdan ağıza iletişimle elde edilen bilgilere itibar etme 

eğilimi de yaygındır. Bu sebeple bilgi arayışı da yazında tüketici şüpheciliği ile 
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ilişkilendirilen (Delorme vd., 2009; Delorme vd., 2010; Archer-Brown vd., 2013; Lemke ve 

Luzio, 2014; Goh ve Balaji, 2016; Lee vd., 2016; Park vd., 2017) kavramlardandır. Siyasal 

satın alma sürecinde de seçmenler alternatifler arasından en uygununu seçmeye çalışırken 

bilgi aramaktadır. Bununla birlikte siyasal satın alma ancak psikolojik oy verme modelinin 

geçerli olduğu seçmenlerde otomatik bir satın almaya benzeyebilmekte; bunun dışında 

seçmen her seçimde alternatiflerle ilgili detaylı bilgi toplamaya çalışmaktadır. Ticari 

pazarlamadakine benzer şekilde seçmenler de siyasi parti kaynaklı mesajlara diğer seçmenler 

ve medya kaynaklı mesajlar kadar güvenmemektedir. Bu bağlamda araştırmanın beşinci 

hipotezi şu şekilde formüle edilmiştir: 

H5: Seçmenlerin bilgi arayışlarının yoğunluğu siyasal tutundurma faaliyetlerine ilişkin 

şüphecilik eğilimlerini etkilemektedir. 

Tasarım ve Yöntem 

Uygulamalı bir araştırma olarak tasarlanan bu araştırmada betimsel yaklaşım kullanılmıştır. 

Araştırmanın temel sorusu “Seçmenlerin siyasal tutundurma faaliyetlerine yönelik şüpheci 

eğilimlerinin belirleyicileri nelerdir?” sorusudur. Bu bağlamda siyasal iletişim sürecinin 

önündeki en önemli engellerden biri olan şüpheci yaklaşımların bireysel ve durumsal 

sebepleri incelenecek ve uygulayıcılara etkin baş etme stratejileri geliştirilmeye çalışılacaktır. 

Literatür analizi sonucu geliştirilen hipotezleri ifade eden araştırmanın tahmin modeli 

aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmanın anakütlesini Konya ili Selçuklu merkez ilçesinde ikamet eden seçmenler 

oluşturmaktadır. Anakütle büyüklüğü 1 Kasım 2015 seçim verilerine göre 391.972 seçmendir. 

Örneklem çerçevesini belirlemenin güçlüğü, zaman kısıtı ve konunun hassasiyeti dikkate 

alınarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme seçilmiştir. Toplam 

410 seçmene yüz yüze ve online anket uygulanmış, 20 anket eksik cevaplama nedeniyle 
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elenmiş analizler 390 geçerli anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veriler 1-10 Temmuz 2017 

tarihleri arası toplanmıştır. 

Araştırmanın veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde seçmenlerin 

genel özelliklerini sorgulayan sekiz adet kapalı ve açık uçlu soru yer almaktadır. İkinci 

kısımda 5’li Likert ölçeği ile sorulan profesyonel şüphecilik (Hurtt, 2010), kontrol odağı 

(Robinson ve Shaver, 1973), algılanan risk (Evrard ve Aurier, 1996) , ilgilenim (O’Cass, 

2002), bilgi arayışı (O’Cass, 2002) ve tüketici şüpheciliği (Obermiller ve Spangenberg, 1998) 

ölçekleri yer almaktadır. Üçüncü kısımda ise demografik özellikler sorgulanmaktadır. İlgili 

veri toplama aracı ile toplanan veriler SPSS paket programı yardımı ile analiz edilmiş, 

araştırmanın tahmin modelindeki hipotezlerin testinde çoklu doğrusal regresyon analizi 

kullanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Veri toplama aracının birinci ve üçüncü kısmında katılımcıların genel özellikleri ve 

demografik özelliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. İlgili değişkenler frekans analizine 

tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 

Tablo1.Katılımcıların Özellikleri 
  f %   f % 
Cinsiyet Kadın 192 49,2 Eğitim Okur yazar 2 0,5 

Erkek 198 50,8 İlkokul 50 12,8 
Cevapsız - - Ortaokul 22 5,6 
Toplam 390 100 Lise 68 17,5 

Yaş 18-25 86 22,1 Önlisans 41 10,5 
26-35 126 32,3 Lisans 148 37,9 
36-45 70 17,9 Lisansüstü 58 14,9 
46-55 56 14,4 Cevapsız 1 0,3 
56-65 33 8,5 Toplam 390 390 
66 ve üstü 19 4,8 Meslek İşsiz 13 3,3 
Cevapsız - - Ev hanımı 49 12,6 
Toplam 390 100 İşçi 26 6,7 

Gelir 1000 TL’den az 78 20 Memur 89 22,8 
1000-2000 TL 111 28,5 S.M. Erbabı 10 2,6 
2001-3000 TL 90 23,1 Esnaf 22 5,6 
3001-4000 TL 54 13,7 Öğrenci 66 16,8 
4001-5000 TL 35 9 Emekli 29 7,4 
5001-6000 TL 8 2,1 Özel sek.çal. 51 13,1 
6001 TL ve üstü 14 3,6 Akademisyen 17 4,4 
Cevapsız - - Diğer 17 4,4 
Toplam 390 100 Cevapsız 1 0,3 

Medeni 
hal 

Evli 230 59 Toplam 390 100 
Evli değil 159 40,7 Düzenli 

oy verme 
Evet 353 90,5 

Cevapsız 1 0,3 Hayır 36 9,2 
Toplam 390 100 Cevapsız 1 0,3 

Aynı 
partiye 
oy 

Evet 231 59,2 Toplam 390 100 
Hayır 127 32,6 Kampanya 

Takip 
Evet 202 51,8 

Kararsızım 27 6,9 Hayır 86 22,1 
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verme Cevapsız 5 1,3 Bazen 100 25,6 
Toplam 390 100 Cevapsız 2 0,5 

Sadakat Evet 159 40,8 Toplam 390 100 
Hayır 160 41,0 
Kısmen 70 17,9 
Cevapsız 1 0,3 
Toplam 390 100 

Tablo 1 incelendiğinde cinsiyet açısından birbirine yakın bir dağılımın olduğu görülmektedir. 

Yaş açısından 26-35 yaş aralığı, medeni durum açısından evliler, eğitim durumu açısından 

lisans mezunları, meslek açısından memurlar, gelir açısından 1000-3000 TL aralığı 

ağırlıktadır. Seçmenlerin büyük çoğunluğu düzenli olarak oy kullandığını beyan etmiştir. 

Genellikle aynı siyasi partiye oy verenlerin oranı yaklaşık %60’tır. Seçmenlerin yarısından 

fazlası siyasi partilerin seçim kampanyalarını takip ettiklerini söylemiştir. Kendini bir siyasi 

partinin sadık seçmeni olarak tanımlayanların oranı tanımlamayanların oranının neredeyse 

aynısıdır.  

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach Alpha katsayısı ile belirlenmiştir. 

Profesyonel şüphecilik ölçeğinin güvenilirliği 0,879; kontrol odağı ölçeğinin güvenilirliği 

0,779; algılanan risk ölçeğinin güvenilirliği 0,843; siyasal ilgilenim ölçeğinin güvenilirliği 

0,870; bilgi arayışı ölçeğinin güvenilirliği 0,795; seçmen şüpheciliği ölçeğinin güvenilirliği 

0,932’dir. Kullanılan ölçeklerin tamamı güvenilirdir.  

Araştırma hipotezleri çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Regresyon analizi 

bulguları aşağıdaki nihai araştırma modeli üzerinde özetlenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2=,255 F=27,605 p=0,000 

Şekil 1.Araştırmanın Nihai Modeli 

Nihai araştırma modeli incelendiğinde kurulan regresyon modelinin bütün olarak anlamlı 

olduğu ve varyansın %25,5’ini açıkladığı görülmektedir. Kurulan hipotezlerden H1 ve H3 
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P=  0,164   β= -,077 (H1 red) 

P=  0,000  β= ,246 (H2 kabul) 
P=  0,487  β= -,041 (H3 red) 

P=  0,000  β= ,245 (H4 kabul) 

P=  0,000  β= ,312 (H5 kabul) 
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reddedilmiş, diğer üç hipotez kabul edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında bireylerin dış kontrol 

odağına sahip olmaları, siyasal ilgilenim düzeyleri ve oy verme sürecinde bilgi arayışı 

içerisinde olmaları siyasal tutundurma faaliyetlerine yönelik şüphecilik düzeylerini 

etkilemektedir. Seçmen şüpheciliği ölçeğindeki ifadeler şüpheyi değil güveni ölçer nitelikte 

olduğu için beta katsayıları yorumlanırken bu ayrıntı dikkate alınmaktadır. Etkilerin yönü 

incelendiğinde bireylerin dış kontrol odağına sahip olmaları yani başlarına gelen olayların ve 

karşılaştıkları sonuçların bir dış gücün sorumluluğunda olduğuna dair inançları arttıkça, 

tutundurma faaliyetlerine ilişkin şüphecilik düzeyleri azalmaktadır. Bireyin daha az 

sorgulayıcı ve eleştirel olması olarak yorumlanabilecek bu durum uygulayıcıların işini 

kolaylaştıran bir durumdur. Dış kontrol odağına sahip seçmenler diğer tüm durumlarda 

olduğu gibi siyasal tutundurma faaliyetlerine de sorgulayıcı bir bakış açısıyla değil, güvenle 

yaklaşmaktadır. Bu sayede dış kontrol odağına sahip seçmenlerin siyasal iletişimde iknası çok 

daha kolay olacaktır.  

Bireylerin siyasal ilgilenim düzeyleri arttıkça siyasal tutundurma faaliyetlerine yönelik 

şüpheci tutumları da azalmaktadır. Oy verme kararına önem atfeden, siyasal katılım düzeyi 

diğer seçmenlerden daha yüksek olan yüksek ilgilenimli seçmenler siyasal tutundurma 

faaliyetlerini güven duyulmayacak bir iletişim süreci olarak değil, önemli bir bilgi edinme 

kaynağı olarak görmektedirler. Böylelikle yürütülen siyasal tutundurma faaliyetleri alıcıya 

doğru bir şekilde ulaşacak ve oy verme kararının verilmesinde önemli bir bilgi girdisi teşkil 

edecektir. 

Bireylerin oy verme karar sürecinde bilgi arayışlarının yoğunluğu arttıkça siyasal tutundurma 

faaliyetlerine olan şüphecilik düzeyleri azalmaktadır. Alternatifler arasından en uygununu, 

kendisine ve topluma en çok fayda yaratacak olanı seçmeye çalışırken bilgi arayan seçmen 

siyasal örgüt kaynaklı tutundurma mesajlarını da bu süreçte güvenilir bir bilgi kaynağı olarak 

değerlendirecektir. Bu durumda bilgi arayan, değerlendiren, bulduğu bilgiyi alternatifleri 

rasyonel bir şekilde değerlendirmek için kullanan seçmen esasında siyasi partiler için önemli 

bir hedef kitledir.  

Araştırma bulguları ticari pazarlama ve ticari reklama karşı tüketici şüpheciliğinden farklı bir 

duruma işaret etmektedir. Ticari pazarlamadaki tutundurma faaliyetlerine karşı şüpheciliği 

konu edinen araştırmalarda tüketicinin ilgilenim düzeyinin ve bilgi arayışının yüksek olduğu 

durumlarda özellikle reklama yönelik şüpheci eğilimlerinin artış gösterdiği gözlenmektedir. 

Ancak araştırma bulguları bu durumun siyaset pazarlamasında böyle ortaya çıkmadığına 

işaret etmektedir. Seçmenler siyasal reklam ve diğer tutundurma çabalarına ticari reklam ve 

tutundurma çabalarından daha çok güven duymaktadırlar. Bu sonuçta siyasal tutundurmanın 
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henüz seçmen için oldukça yeni bir iletişim unsuru olmasının payı olduğu düşünülmektedir. 

Seçmen henüz siyasal tutundurma için olumsuz bir refleks geliştirmemiştir denilebilir. Bu 

aşamada modern siyasal tutundurma, geçmişteki siyasal iletişim çabalarına (mitingler, seçmen 

ziyaretleri vb.) olan güvensizliği yıkmış ve bir bilgi kaynağı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu gelişmede medyanın etkisini yadsımamak gerekir. Medya siyasal iletişim mesajlarının 

seçmene ulaşmasında önemli bir mecradır ve etkin kullanıldığında seçmenin karar sürecini 

kolaylaştırıcı ve aydınlatıcı etki gösterebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında siyasal sisteme, 

siyasetçiye ve genel olarak siyaset kurumuna olan güvensizliği ve şüpheyi aşmada siyasal 

tutundurma araçlarının önemli bir reçete sunabileceği söylenebilir. Bu sayede siyasal 

tutundurma siyaset kurumunun “Ağzıyla kuş tutma” imkansızlığını bir imkana 

dönüştürebilecektir.  

Araştırma siyasal tutundurma faaliyetlerine ilişkin seçmen şüpheciliğini oldukça kısıtlı bir 

anakütlede konu edinmektedir. Farklı coğrafyalarda yapılacak daha kapsamlı araştırmaların 

farklı sonuçlar verebileceği düşünülmektedir. Yapılacak nicel araştırmalarda, tüketici 

şüpheciliğini etkileyebilecek başka bağımsız değişkenlerle kurulacak regresyon modellerinin 

resmin bütününü görmek açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra 

seçmenin siyasal tutundurma araçlarından hangilerine daha çok güvendiğini ve bilgi toplama 

sürecinde hangisinden daha çok faydalandığını ve siyasal tutundurma faaliyetlerinde hangi 

siyasi partilerin hangi uygulamalarını daha başarılı bulduklarını tespit etmeye yönelik nitel 

araştırmaların da daha derinlemesine bilgi sağlayacağı umulmaktadır. 
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Negatif Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (eWOM) Yayılımının 

Kontrolüne Yönelik Bir Sistem Önerisi ve Türkiye Havayolu Sektöründe 

Bir Uygulama 

A System Proposal for the Control of Spread of Negative Electronic Word-

of-Mouth (eWOM) and an Application of Airline Industry in Turkey  
Bahri Baran Koçak1    Özlem Atalık2 

Özet: 

Bu çalışmanın amacı, elektronik müşteri ilişkileri yönetimi (eMİY) kapsamında elektronik 

ağızdan ağıza iletişim (eWOM) yönetimi uygulayan işletmelere ürün ve hizmetleri 

doğrultusunda atılan olumsuz mesajların yayılımını kontrol etmek için yenilikçi bir karar 

destek mekanizmasının sunulmasıdır. Mesajların, yayıldığı kitleler üzerindeki olumsuz etkisini 

azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla, işletmelerin ürün ve hizmetleri hakkında 

olumsuz mesajlar paylaşan popüler kullanıcılar belirlendikten sonra bu kullanıcılar 

vasıtasıyla kitlelerin tekrar kazanılması doğrultusunda önlem alınmasını sağlayacak yenilikçi 

bir sistem önerisinde bulunulacaktır. Sistem önerisinin işleyişini görmek amacıyla 

havayolunda çevrimiçi müşterilere yönelik bir uygulama yapılmıştır. Uygulama için Analitik 

Hiyerarşik Süreçler (AHS), sentiment analizi ve makine öğrenmesi yöntemlerinden Naive 

Bayes ve C4.5 karar ağaçları algoritmaları kullanılmıştır. Bu doğrultuda negatif mesaj 

yayınlayan müşteriler tespit edilmiş ve bu müşterilerden hangilerine geri dönüt yapılacağı 

makine öğrenmesi yöntemiyle otomatik olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: eWOM, eMİY, Havayolu, Sentiment Analizi, AHS, Naive Bayes, C4.5 

Abstract: 

The purpose of this study is to present an innovative decision support system to control the 

propagation of negative  messages in the direction of products and services to businesses that 

implement electronic word-of-mouth (eWOM) management within the context of electronic 

customer relationship management (eCRM). An innovative system will be proposed that will 

enable users to take measures to regain the masses after they identify popular users who 

share negative messages about their product and services in order to reduce or eliminate the 

negative effects of messages on the masses the spread. In order to see the operation of the 

system proposal, an application was implemented for online customers in the airline sector by 

using Analytic Hierarchy Process (AHP), sentiment analysis and machine learning methods 
																																																													
1	Anadolu Üniversitesi, bbkocak@anadolu.edu.tr	
2	Anadolu Üniversitesi, oatalik@anadolu.edu.tr	
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that are Naive Bayes and C4.5 decision trees. In this direction, customers who publish 

negative messages have been identified and the feedback to these customers has been 

automatically determined by machine learning method. 

Keywords: eWOM, eCRM, Airline, Sentiment Analysis, AHP, Naive Bayes, C4.5. 

1. Giriş 

6 Ağustos 1991 tarihinde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından tasarlanan 

ve çevrimiçi hale getirilen ilk internet sitesinin öncülük yapmasıyla bilgi teknolojileri bugün 

milyonlarca kişiye ulaşmıştır. İnternet, yıllardan bu yana pazarlamacılar tarafından yüksek 

potansiyeli olan bir mecra olarak görülmüş ve şimdiye kadar bilinen pazarlamanın en güçlü 

formu olan dijital pazarlamanın gelişiminde ve değişiminde pay sahibi olmuştur  (Ryan, 2017: 

10-12). Her ne kadar TV, radyo ve magazin gibi internetten daha eski platformlarla ortaya 

çıkmış olsa da bu mecraların çevrimiçi ortamlarda hayat bulmasıyla birlikte dijital pazarlama; 

interaktif pazarlama, online pazarlama, e-pazarlama ve web pazarlama isimleriyle de 

anılmaya başlamıştır (Altındal, 2013).  Ürünlerin, hizmetlerin ya da markanın en az bir dijital 

veya elektronik medya bileşeni tarafından tutundurulmasını ifade eden dijital pazarlama, 

bugün her boyutta işletmenin çevrimiçi pazarda yükselmek ve kazançlı çıkmak için iş 

modellerine uyguladığı bir model haline gelmiştir (Sreedharan, 2015: 7-8). Burada bir bilgi 

teknolojisi ürünü olan internetin rolü büyüktür. Dolayısıyla işletmeler, kısa dönemde kar 

etmek, uzun dönemde hayatta kalmak ve dahası büyümek amacıyla senelerdir bilgi 

teknolojilerine yatırım yapmaktadırlar (Ross ve Beath, 2002). Bilgi teknolojilerinin kullanımı, 

firmaların daha önce görülmemiş geniş müşteri ilişkileri potansiyelinden faydalanmaları için 

de yeni imkanlar sunmaktadır. Hem geleneksel hem de çevrimiçi işletmeler arasında gittikçe 

artan rekabet sebebiyle müşteri memnuniyetini daim kılmak, potansiyel satışları artırmak ve 

müşteri sadakatini korumak; artık ticari başarının stratejik anahtarı haline gelmiştir (Phan ve 

Vogel, 2010). Dolayısıyla tüketici davranışının altında yatan gizemlerin ortaya çıkarılması 

sürecinde düşük maliyetli iş zekası üretmek, oldukça önem kazanmaktadır. Yeni ürünlerin 

yanı sıra, yeni rakipler, yeni pazarlar, farklı araştırma yöntemleri ve dahası; girişimcileri 

rekabetçi ve yaratıcı inovasyona yönlendirmektedir. Bu doğrultuda 21.yüzyılın teknolojisi 

olan internet, örgütlere ihtiyaç duydukları rekabetçi avantajı sağlayacak ve onları tamamen 

farklı kılacak önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. (Apăvăloaie, 2014). Bu noktada 

çevrimiçi pazarlama, ürün ve hizmetlerin pazarlanması ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi 

noktasında (Kotler ve Armstrong, 2012: 508) işletmeleri müşterileriyle iletişim konusunda 

yeni stratejiler üretmeye teşvik etmektedir. Bunlardan birisi de MİY yani elektronik Müşteri 
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İlişkileri Yönetimidir (Julta vd., 2001). Bu durumun ortaya çıkmasında bir etken de internetin 

dünyada günden güne artan milyarlarca kullanıcı sayısı gösterilebilir (Kemp, 2017). 

Çevrimiçi müşteri ilişkilerinin internet üzerinden yönetimi artık ihtiyaç duyulan bir rekabet  

avantajı haline gelmiştir. İşletmeler, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için internet, e-

posta, telefon ve faks gibi tüm iletişim kanallarında ve müşteriyle etkileşimli olan satış, 

hizmet, pazarlama ve diğer tüm alanlar arasında tutarlılık sağlamak durumundadır (Pan ve 

Lee, 2003). 

Tüketicilerin çevrimiçi ortamda işletmelerle doğrudan iletişim halinde bulunması, hizmetlerin 

iyileştirilmesi bakımından önemli fırsatlar da sunmaktadır. Bu durum e-MİY kapsamında 

işletmelere, tüketiciler tarafından yapılan olumsuz yorumlara cevap verme ve yapılan olumsuz 

yorumların elektronik ortamda ağızdan ağıza (electronic word of mouth-eWOM) yayılmasını 

sağlıklı bir biçimde yönetme becerisi kazandırmaktadır (Shaw ve Coker, 2012). 

Genel anlamıyla eWOM, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olumlu ya da olumsuz ifadelerin 

internet vasıtasıyla kitlelere yayılması olarak tanımlanmaktadır (Boo ve Kim, 2013). Özellikle 

sosyal iletişim hizmetlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte eWOM, güçlü bir pazarlama aracı 

haline gelmiştir. Bahsi geçen sosyal iletişim hizmetleri arasında sosyal ağlar (Facebook, 

LinkedIn, MySpace vs.), sanal gerçeklikler, çevrimiçi topluluklar (Youtube, Flickr vs.), 

mikrobloglar (Twitter) yer almaktadır (Jansen vd., 2009). Günümüzde aktif internet kullanıcı 

sayısı dikkate alındığında (Kemp, 2017) e-WOM' un geleneksel ağızdan ağıza iletişimden 

daha hızlı bir şekilde yayıldığı aşikardır (Wu vd., 2014). İnternet üzerinden atılan mesajların 

farkındalık, bilgiledinme, fikir, tutum, şimdiki ve gelecek satın alma davranışı ve 

değerlendirme gibi tüketici davranışı değişkenleri üzerindeki etkisi düşünüldüğünde 

(Mangold, 2009) internetteki mesajların yayılımının işletmelerin dikkatini çekmesi ve gerekli 

önlemlerin alınması doğrultusunda ipuçları verdiği düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, eWOM yönetimi uygulayan işletmelere ürün ve hizmetleri 

doğrultusunda atılan olumsuz mesajların yayılımını kontrol etmek için yenilikçi bir karar 

destek mekanizmasının sunulmasıdır. Mesajların yayıldığı kitleler üzerindeki olumsuz etkisini 

azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla, işletmeler hakkında olumsuz mesajlar paylaşan 

popüler kullanıcılar belirlendikten sonra bu kullanıcılar vasıtasıyla kitlelerin tekrar 

kazanılması doğrultusunda önlem alınmasını sağlayacak bir sistem önerisinde bulunulacaktır. 

Sistem önerisi doğrultusunda, yapılacak uygulamada, Twitter kullanıcılarının işletmelerin 

ürün ve hizmetlerine yönelik olumsuz mesajları, sentiment analiziyle ayrıştırılacak, ardından 

kullanıcıların takipçi ve paylaşım sayılarına bağlı olarak mesajın yayıldığı kitle sayısal 

anlamda ortaya çıkarılacaktır. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında e-WOM yayılımı ve 
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kontrolüne yönelik sistem önerisi gerekçeleriyle verilecek ve kullanılan veri seti ve yöntem 

ele alınarak havayolu sektörü üzerindeki uygulama yapılacak, sonrasında ise bulgular 

tartışılacaktır. 

2. Negatif Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin (eWOM) Yayılımı ve Kontrolüne 

Yönelik Sistem Önerisi 

Tatmin olmamış müşterilerin algıladıkları negatif tecrübelerinin elektronik ortamda yayılması 

olarak ifade edilen negatif eWOM, gelecek satın alma tecrübelerinin anlaşılması bakımından 

firmalarca önemli kabul edilmektedir (Boo ve Kim, 2013). Geçmiş çalışmalara bakıldığında 

özellikle negatif eWOM’ un daha hızlı bir şekilde yayıldığı ve genişlediği görülmektedir. Bu 

durumun ortaya çıkmasında insanların kötü olayları düşünme ve neden geliştirmeye daha 

yatkın olmaları (Abele, 1985; Pratto ve John, 1991; Taylor, 1991), kötü olayların daha çabuk 

hatırlanması (Bless vd., 1992; Skowronski ve Carlston, 1987), negatif davranışların gücünün 

ilişkilerin kalitesini, pozitif olanlara kıyasla daha fazla etkilemesi (Gottman, 1979; 1994), ve 

olumsuz performansın tatmini, olumlu performanstan daha fazla etkilemesi (Mittal vd., 1998), 

çeşitli sebepler olarak gösterilebilir (Cheung ve Lee, 2008). Tüketici davranışlarının altında 

yatan sebeplerin yanı sıra negatif eWOM’ un satın alma davranışı üzerindeki etkisi de 

düşünüldüğünde (Park ve Lee, 2009) negatif yorumların yayılımının kontrol altına 

alınmasının işletmeler açısından ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu 

çalışmada sunulacak sistem önerisinin işletmeye zarar veren negatif eWOM yayılımının 

kontrol edilmesinde gerekli bir araç olacağı düşünülmektedir. Sistem önerisi Şekil 1’ de 

gösterilmektedir.  

Sistem için ihtiyaç duyulan girdi, negatif eWOM’ un yayıldığı platformlara ait veriler olarak 

belirlenmiştir. Bu veriler, müşterilerin kullanıcısı olduğu sosyal medya platformlarının 

sunduğu API (Application Programming Interface-Uygulama Programlama Arayüzü)  

vasıtasıyla elde edilmektedir. 

Sistem, işletmenin sunduğu ürün ya da hizmete yönelik müşterilerin olumsuz ifadesini, 

kullanıcısı olduğu platformda takipçilerinin beğenmesi veya paylaşması sonucu yayılması ve 

bunun önlenmesi esasına göre çalışmaktadır. Şurası unutulmamalıdır ki sistem, çevrimiçi 

ortamda müşterisinin sorunlarını dinleyerek onları çözmeye çalışan ve bu şekilde sağlıklı 

MİY uygulayan işletmeler için kurulmuştur.  

Bilindiği üzere sosyal medya kullanıcılarının ifadeleri, gerek kendi takipçileri gerekse bu 

takipçilerin ifadeyi paylaşması ya da beğenmesi halinde onların takipçileri tarafından görünür 

hale gelmektedir. Bu durumda işletmenin ürün ve hizmetlerine yönelik herhangi olumsuz bir 

ifade, geniş kitlelere kolaylıkla yayılabilmektedir. İşletme, olumsuz ifadeye neden olan 
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durumu düzeltse bile muhatabı olduğu kullanıcı, değişen algısını sosyal medya hesabından 

duyurmadığı müddetçe takipçilerin işletme hakkındaki olumsuz ifadeyi zihinlerinde tutmaya 

devam edeceği bilinmektedir (Bless vd., 1992; Skowronski ve Carlston, 1987). 

Şekil 1: Negatif eWOM yayılımının kontrolüne yönelik sistem önerisi. 

Dolayısıyla eWOM yönetimi uygulayan işletmenin hâlihazır kötü imajı düzeltmek adına 

sorununu çözdüğü müşterisinin bu durumu, sosyal medya hesabından duyurmasını gelecekte 

sorulacak basit sorularla teşvik etmesi gerekmektedir. Böylece takipçiler açısından işletme 

hakkındaki olumsuz imajın düzelebileceği öngörülmektedir. Burada; “Hizmetlerimizden 

memnun kaldınız mı?” ya da “Hizmetlerimizi nasıl buluyorsunuz?” türünden sorulara, 

yaşadığı olumsuzluk işletme tarafından giderilen tüketicinin olumlu yanıt vermesi sağlanarak 

takipçilerinin bunu görmesi ya da paylaşması sonucunda imajın düzeltilebileceği 

düşünülmektedir. Tüm bunların sistem tarafından otomatik olarak yapılması işletmenin her 

kullanıcı için ayrı zaman harcamasını ve maliyetlere girişmesini de engelleyecektir. Bu 

noktada önerilen sistem için bilimsel algoritmalarla çalışan makine öğrenmesi yöntemlerinin 

kullanılması uygun görülmektedir. 

Yapay Zeka disiplininin bir alt dalı olan makine öğrenmesi, ortamdan edindiği bilgiyi referans 

alarak karşılaşılan bir problemi modellemeye yarayan ve denetimli ve denetimsiz öğrenme 

metotlarından oluşan teknikler olarak ifade edilmektedir. Denetimli öğrenme, önceden 
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gözlemlenmiş ve etiketlenmiş verileri kullanırken denetimsiz öğrenmede etiketlenmemiş 

verideki örüntüler ortaya çıkarılmaktadır (Nizam ve Akın, 2014). Bu doğrultuda sistemde 

denetimli öğrenme teknikleri uygulanmaktadır. 

Sistemin uygulanmasında ortaya çıkan sorunlardan biri de gelecekte soru sorulacak 

müşterilerin belirlenmesi işlemidir. Bunun için sosyal medya kullanıcılarının takipçi, 

paylaşım ve beğeni sayıları göz önünde bulundurularak karar aşamasında hangi kullanıcılara 

geri dönüş yapılacağı belirlenmelidir. Böylece denetimli makine öğrenmesinde hazırlanacak 

eğitim verisi için önemli bir sorun aşılmış olacaktır. 

Eğitim verisinin bir diğer girdisi ise negatif eWOM’ a sebep olan olumsuz yorumlardır. Bu 

yorumların belirlenmesi için yine denetimli makine öğrenmesi tekniğiyle sentiment (duygu) 

analizi yapılacaktır. 

Kullanıcıların etiketlenerek sistem eğitim verisine dahil edilmesi ve makineye öğretilmesi ile 

birlikte sınıflandırılmamış sosyal medya verileri, eğitim verisini referans alarak 

sınıflandırılacak ve gelecekte hangi kullanıcılara dönüt yapılması konusunda pazarlama 

yöneticilerinin öngörülerde bulunmasını sağlayacaktır.  

Hangi kullanıcılara dönüt yapılacağı belirlendikten sonra bu kullanıcılara gelecekte düzeltilen 

ürün ve hizmetlerle ilgili sorular sorularak olumlu yanıt alınması durumunda bu sorularla 

ilişkili negatif eWOM’ un kontrol altına alınacağı düşünülmektedir. 

3. Türkiye Havayolu Sektöründe Uygulama 

Önerilen sistemin uygulaması için Türkiye’ de faaliyet gösteren havayolu işletmelerine 

yönelik 12-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında atılmış 1745 tweet API’ler vasıtasıyla 

toplanmıştır. Sistem için gerekli olan olumsuz tweetlerin ayrıştırılması için sentiment analizi 

yapılmış ardından gelecekte soru sorulacak müşterilerin belirlenmesi için Analitik Hiyerarşik 

Süreçler (AHS) yöntemiyle tweetlere ait istatistikler, sosyal medyayı etkin kullan uzman 

pazarlamacılara göre önem derecelerine göre sıralanmıştır. 

Sosyal medyadaki kullanıcı yorumlarının olumlu, nötr ya da olumsuz olarak otomatik bir 

biçimde ayrıştırılması için sentiment analizi kullanılmaktadır. Bu analiz yapılırken çeşitli 

makine öğrenmesi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada sentiment analizi için Naive 

Bayes algoritması kullanılmıştır. 

Gelecekte ürün ve hizmetlerle ilgili soru sormak için kullanıcıların hangi kriterlere göre 

değerlendirileceği ve bu kriterlerin önem derecelerinin ortaya çıkarılması hususunda AHS’ 

nin etkin bir karar verme yöntemi olduğu literatür tarafından da desteklenmektedir. 

Belirlenmiş kullanıcılara gelecekte soru sorulup sorulmayacağı “evet/hayır” şeklinde 

etiketlenmiş ve eğitim setine C4.5 Karar Ağaçları algoritması uygulanmıştır. Bu algoritmanın 
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karar verme problemlerinde uygunluğu da literatür tarafından desteklenmektedir. Uygulanan 

yöntemler aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

- Sentiment Analizi: Literatürde fikir madenciliği, fikir çıkarımı ve etki analizi olarak 

da bilinen sentiment analizi (Leung, 2009) ağırlıklı olarak, şirketlerin, ürünlerinin veya 

markanın tüketicileri tarafından nasıl algılandıklarını analiz etmelerine olanak tanımakla 

birlikte dilbilim, Doğal Dil İşleme (NLP) ve Makine Öğrenmesi ya da Yapay Zeka gibi birçok 

farklı alanda kullanılan bir tekniktir (Dodd, 2014: 3) Çalışmada sentiment analizi için 

metinler öncelikle ön işleme aşamasından geçmiş ardından Naive Bayes algoritması ile 

sınıflandırılarak duygu kutuplarına ayrılmıştır. 

- AHS: AHS, bir probleme ait seçenekleri belli bir sıra içinde belirlemek ve temsil 

etmek için kullanılan bir yöntemdir (Dündar ve Ecer, 2008).Herhangi bir konuda karar 

verilirken insan yargısının karara dahil edilmesi sonucun etkinliğini arttırabilmektedir. Bir 

karar probleminde birden fazla seçenek bulunması halinde seçeneklerin değerlendirilmesi 

sürecinde yargılar farklılık gösterebilmektedir. Bu doğrultuda Çok Kriterli Karar Verme 

(ÇKKV) tekniklerinden biri olan AHS ortak ve etkin bir karar verme imkanı 

sağlayabilmektedir. Seçenekler ikili karşılaştırmalarla değerlendirilirken Saaty’ nin (1994a) 1-

9 arası ölçeği kullanılır (Saaty,1994a:26; Dündar ve Ecer, 2008). 

- Karar Ağaçları: Bu yöntem daha çok büyük ve karmaşık veri yığınlarının 

araştırılmasında ve modellenmesinde kullanılmaktadır. Karar ağaçları, veri ve metin 

madenciliği, makine öğrenimi vb. birçok alanda oldukça etkili araçlardır (Rookach ve Oded, 

2013; Sharmavd., 2013). Karar ağacı oluşturulurken Entropi kuralları esas alınır. Çalışma için 

Entropi tabanlı algoritmalardan olan C4.5 sınıflandırma algoritması kullanılmıştır. 

Sistem için yapılan uygulamada bahsi geçen yöntemlerin bir bütün içerisinde 

değerlendirildiğinde çalışmanın amacıyla uyum sağladığı düşünülmektedir. 

4. Bulgular 

Sistem önerisi için öncelikle Twitter API' lerinden elde edilen eğitim ve test verileri 

RapidMiner7.5 programında NaiveBayes ve C4.5 algoritmaları ile analiz edilmiştir. 

Naive Bayes ile otomatik metin sınıflandırması sonucu 12-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında 

Türkiye' deki havayolu firmalarına yönelik atılan toplamda 1745 tweet, sentimentlerine 

ayrıştırılmıştır. Bu sayıya, metin ön işleme aşamasında tekrar eden tweetler ve içinde reklam 

amaçlı, müşteri açısından bir duygu ifade etmeyen bağlantı linkleri (https://) bulunan mesajlar 

dâhil edilmemiştir. Uygulama için sentiment analizinin yapılma amacı, markaya yönelik 

olumsuz mesajların ortaya çıkarılmasıdır. Sentiment analizi sonucunda elde edilmiş bulgulara 
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göre atılan tweetlerin zamana bağlı frekansları Şekil 2' de gösterilmiştir. Bu doğrultuda en 

fazla tweetin 23-24 Mayıs tarihlerinde atıldığı görülmektedir.  

Müşterilerin sosyal medya platformlarında yayınladığı mesajların belli tarihlerde 

yoğunlaşması, markanın o tarihlerdeki faaliyetlerinin yoğunluğunun bir sonucu olarak 

değerlendirilebilir. Çalışmanın amacına bağlı olarak olumsuz mesajların toplu bir şekilde 

ortaya çıkmasının hangi sebeplerle gerçekleştiğini bu sayede anlamanın mümkün olduğu 

düşünülmektedir. 

 
Şekil 2: Atılan tweetlerin zamana bağlı frekansları.  

Çalışmadan elde edilen bir diğer bulgu da kullanıcıların Twitter’ a ne kadar süredir üye 

olduklarıdır. Twitter’ ı yeni kullanmaya başlayan bir kullanıcı ile uzun süredir kullanıcı olan 

kişilerin olumsuz mesajların yayılımı düşünüldüğünde pazarlamacılar için öneminin farklı 

derecelerde olabileceği düşünüldüğünden bu istatistik verilmiştir. Ancak uzmanlarca AHS 

yöntemiyle değerlendirildikten sonra bu istatistiğin geliştirilecek uygulamadaki önemi ortaya 

çıkacaktır. 
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Kişilerin Twitter' da ne kadar süredir kullanıcı olduklarına yönelik istatistikler ise Şekil 4' te 

gösterilmiştir. Buna göre kullanıcıların birçoğunun yaklaşık 7 yıldır Twitter kullandıkları 

görülmektedir. Havayoluna yönelik tweet atan kullanıcılar arasında Twitter’ a en fazla 

katılımın ise 2017 yılında olduğu görülmektedir. 

 
Şekil 3: Kullanıcıların üyelik başlangıç zamanları. 

Yapılan sentiment analizi sonucunda Naive Bayes algoritmasının sunduğu sınıflandırma 

başarısı, %76,53 olarak belirlenmiştir. Sınıflandırma oranının, makineye öğretilen eğitim 

verisinin zenginleştirilmesiyle artacağı öngörülmektedir. Bu sınıflandırma ile havayoluna 

yönelik atılan tweetlerin sentiment miktarları Şekil 4' te gösterilmiştir. Sentimentlerin zamana 
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bağlı değişimi ise Şekil 5' te gösterilmiştir. Şekil 2’ de gösterilen mesajların zamana bağlı 

frekansları ile sentimentlerin tarihe bağlı değişimlerinin birlikte değerlendirilmesi, bu 

tarihlerde marka uygulamalarıyla yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Olumsuz mesaj 

yayınlayan kullanıcılarla iletişime geçilirken bu uygulamaların göz önüne alınması ve 

gelecekte iyileştirilmesi sistemin sağlıklı işlemesi açısından önemlidir.  

 
Şekil 4: Sentiment miktarları  

 
Şekil 5: Sentimentlerin zamana bağlı değişimi. 
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Sentimentlerin zamana bağlı değişimine bakıldığında olumlu tweetlerin mayıs ayının 

sonlarında artış gösterdiği görülmektedir. Tweetler detaylı incelendiğinde havayolu 

markasının bu tarihlerde bir spor organizasyonuna sponsorluk yapmış olmasının bu durumun 

sebebi olduğu görülmüştür. 

Sentiment analizi ile elde edilen istatistikler kullanılarak negatif tweetlerin yayılımını kontrol 

etmek amacıyla hazırlanan karar destek sistemi uygulamasının sonraki aşamasında elde edilen 

olumsuz mesajlar, hazırlanan yeni bir eğitim setine dahil edilmiş ve C4.5 karar ağaçları 

algoritmasında makineye öğretilmiştir. Eğitim setinde negatif yorum yapan ve yaptığı yorum 

paylaşım ya da beğeni alan en az 1000 takipçiye sahip kullanıcılara, gelecekte sunulan 

hizmetlerle ilgili soruların sorulup sorulmayacağı (evet/hayır) şeklinde etiketleme yapılmıştır. 

Etiketleme yapılırken sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan pazarlamacıların fikirleri 

alınmıştır. Veri setindeki istatistiki etiketlerin pazarlamacılar açısından değeri, çok kriterli 

karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşik Süreçler (AHS) ile analiz edilmiştir. Bu 

analiz sonuçlarına göre Twitter' da yapılan yorumun "paylaşım" sayısı en yüksek değere, 

kişinin eski kullanıcı olması ise en düşük değerde çıkmıştır. Analiz sonuçları Tablo 1' de 

verilmiştir. 

Tablo 1: Pazarlamacılar açısından Twitter kullanıcılarının yorumlarına ait istatistiki 

etiketlerin önem dereceleri. 

Eski kullanıcı olması 9,43 

Kullanıcının "Takipçi" sayısı 21,49 

Kullanıcının takip ettiği kişi sayısı 9,54 

Yapılan yorumun "Paylaşım" sayısı 32,40 

Yapılan yoruma ait "Beğeni" sayısı 27,13 

 

Etiketleme yapılırken negatif ağızdan ağıza iletişim yoluyla mesajın yayılacak kişi sayısı yani 

olumsuz yorum yapan kullanıcının takipçi sayısı için kritik değer 1000 olarak belirlenmiştir. 

Bu sayı, sistemi kullanacak pazarlama yöneticilerinin eWOM yönetimi doğrultusunda 

değiştirilebilmektedir. Eğitim verisinin işlenmesi sonucunda elde edilen karar ağacı modeli 

Şekil 6' da gösterilmektedir. Böylece hangi kullanıcılara hangi durumlarda gelecekte soru 

sorulup sorulmayacağı, makineye öğretilmiştir. 
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Şekil 6: eWOM yayılımının kontrolü doğrultusunda hazırlanan karar destek sistemine 

ait karar ağaçları.  

Kullanıcılara sunulan hizmetlerle ilgili gelecekte soru sorulup sorulmayacağına yönelik 

makine öğrenmesinin ardından sisteme 1745 kullanıcı yorumlu test verisi işlenmiş ve bunun 

sonucunda %96.67 doğruluk payıyla sınıflandırma yapılmıştır. Sonuçlara göre kullanıcının 

takip ettiği kişi sayısı ve eski kullanıcı olmasının AHS’ de düşük önemde olması sonucu 

uygulama bu istatistikleri değerlendirmeye almamıştır. Sınıflandırma sonucuna göre gelecekte 

sunulan hizmetlerle ilgili soru sorulacak ya da sorulmayacak kullanıcı miktarları bu uygulama 

için şekil 7' de gösterilmiştir. 

 
Şekil 7: Karar ağaçları otomatik sınıflandırma sonuçları.  
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Sınıflandırma sonucuna göre sistem 620 kullanıcıya gelecekte hizmetlerle ilgili soru 

sorulması gerektiğini öngörmüştür. Buna göre 1 kullanıcı ise sistem tarafından herhangi bir 

sınıfa yerleştirilememiştir. 

5. Sonuç 

Bilgi teknolojilerinin yaşamın her alanına girmesiyle birlikte işletmeler, sosyal medyayı etkin 

kullanan tüketicilerle ilişkilerini en üst seviyede tutmakta ve bu ilişkileri inovatif sistemlerle 

desteklemektedirler. Makine öğrenmesi yöntemleri ile yapılan sınıflandırma ve duygu analizi 

bu inovatif sistemlerden sadece birisidir. Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi (eMİY) 

kapsamında yönetilen elektronik ağızdan ağıza iletişim ise olumsuz müşteri yorumları 

düşünüldüğünde işletmeler için olumsuz imaj başta olmak üzere büyük problemler oluşturma 

potansiyeline sahiptir. Müşterinin yaşadığı olumsuzluk çözüme kavuşturulsa bile daha 

önceden işletme hakkında yayınlamış olduğu olumsuz mesaj, bu müşterinin takipçilerine ve 

bu mesajı beğenen takipçilerin takipçilerine hali hazırda ulaşmakta ve mesajı paylaşan 

müşterinin işletme marka imajı düzelse bile takipçilerinin nazarında bu imaj bozulmaktadır. 

Bu nedenle işletmenin olumsuz mesajların yayılımını kontrol altına alabilecek yenilikçi ve 

bilgi teknolojilerine dayalı bir sistem kurması gerektiği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu 

çalışmada sunmuş olduğumuz sistem önerisi, olumsuz mesajları paylaşan popüler 

kullanıcılara, gelecekte işletmenin soracağı sorulara karşılık alacağı herhangi bir olumlu yanıt  

durumunda imaj üzerindeki olumsuz önyargının düzeltileceği fikrine dayanmaktadır. 

Uygulama için literatürde kabul gören ve yaygın olan Naive Bayes ve C4.5 algoritmalarının 

yanı sıra karar verme problemi için uygun görülen AHS yöntemi kullanılmıştır. Havayolu 

sektörü üzerinde yapılan uygulamada ise teorik olan sistemin uygulamaya geçirilebileceği 

sonucuna ulaşılmıştır.  
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Cinsel İçerikli Reklamlarda Üçüncü Kişi Algısı ve Satın Alma Niyetinin 

Bireylerin Yanlı İyimserlik Düzeyleri Bağlamında Değerlendirilmesi: 

Türkiye ve Kanada Karşılaştırması 

Examining Third-Person Perception and Purchase Intention in Suggestive 

Ads in the Context of Individuals' Optimistic Bias Levels: A Comparison of 

Turkey and Canada 
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Giriş ve Amaç  

Reklamda cinsel çekicilik kullanımı sıklıkla başvurulan bir yöntem olmakla birlikte, bu tür 

çekicilik unsurlarının hedef kitlesi tarafından nasıl algılandığı ya da bu algının satın alma vb. 

davranışsal bir niyete dönüşüp dönüşmediği hala tartışılan bir konudur. Dolayısıyla ilgili 

reklamlara yönelik tüketici tepkilerinin medya etkileri bağlamında organize edilmesi önemli 

bir husustur. 

Bu çalışmayla iki farklı kültürlerdeki bireylerin yanlı iyimserlik düzeyleri dikkate alınarak 

(nispeten iyimser ve nispeten kötümser) farklı ürünlerin cinsel içerikli basılı reklamlarına 

karşı kendilerinin ve diğerlerinin muhtemel etkilenimleri (algısal bileşen) ve satın alma 

niyetlerinin (davranışsal bileşen) sorgulanması amaçlanmıştır. 

Bu çalışmanın temel araştırma sorusu; faydacı ve hedonik ürünlerde gözlenen algısal ve 

davranışsal boşluk bireylerin yanlı iyimserlik düzeyleri ve kültürel geçmişlerine göre 

farklılaşmakta mıdır? şeklinde ifade edilmiştir. 

Çalışma farklı kültürel örüntüler ve tüketim kalıplarına sahip iki toplumun cinsel içerikli 

reklamlara yönelik algısal ve davranışsal tutumlarını psikolojik birtakım değişkenleri dikkate 

alarak karşılaştırması bakımından önemlidir.  
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Literatür  

Üçüncü Kişi Algısı ve Yanlı İyimserlik  

İlk kez 1983 yılında Davison tarafından ortaya atılan üçüncü kişi etkisi (third person effect), 

“ikna edici bir iletişime maruz kalan hedef kitle üyelerinin, iletişimin diğerlerinde 

kendilerinden daha etkili olacağı beklentisidir (Davison, 1983).” şeklinde tanımlamıştır. Bu 

tanım medya etkileri konusunda bireyler arasında algısal bir uyuşmazlığa ve dolayısıyla 

algısal bir boşluğa işaret etmektedir. Üçüncü kişi etkisinin algısal ve davranışsal olmak üzere 

iki bileşeni vardır. Algısal bileşene yönelik çalışmalar şiddet içerikleri (Hoffner vd., 1999; 

McLead vd., 1997), pornografi (Lee ve Tamborini, 2005 ; Lo vd., 2010), ticari reklam 

mesajları (Youn vd., 2000; Wan vd., 2003), haberlerdeki karalayıcı mesajlar (Cohen vd., 

1998), reçeteli ilaç kullanımları için doğrudan tüketiciye yönelik reklamlar (Delorme vd., 

2006; Huh vd., 2004), politik reklamlar (Meirick, 2004; Paek vd., 2005) medyadaki cinsel 

mesajlar (Pan vd., 2012) vb. konular üzerine, davranışsal bileşene yönelik çalışmaların ise 

sansür ve hükümetler tarafından yapılan bir takım düzenlemeler (Rojas vd., 1996; Salwen ve 

Dupagne, 1999; Youn vd., 2001; Lee ve Tamborini, 2005) üzerine yoğunlaştığı gözlenmiştir. 

Davranışsal bileşene yönelik akademik ilgi nispeten düşük görünmekle birlikte, son dönem 

çalışmalarda sansür dışındaki değişkenlere ilişkin değerlendirmelere rastlamak da 

mümkündür. Bunlar; reklamda bir cazibe unsuru olarak kıtlığın kullanılması ve algılanan 

etkileri (Eisend 2008; Sharma ve Roy, 2016), bağış yapma niyeti (Kim, 2013), online 

pazarlama ve ağızdan ağıza iletişim (Zhang ve Daugherty, 2009), ürün ya da markayı önerme 

istekliliği (Eisen, 2015) ve aldatıcı reklamlara karşı şüphecilik ve satın alma niyeti (Xie, 

2016) vb. pazarlama iletişimi açısından kritik karar alanlarını etkileyen ve teorinin uygulama 

alanlarını genişletme çabası içinde olan araştırmalar olarak özetlenebilirler. 

Bu çalışmada cinsel içerikli reklamlar özelinde araştırma sorularına yanıt aranmıştır. Çünkü 

ilgili reklam mesajının arzulanabilirliği üçüncü kişi teorisi bakımından önemli bir değişkendir 

(Gunther ve Thorson, 1992; Gunther ve Mundy, 1993; Henriksen ve Flora 1999; Peiser ve 

Peter, 2001). Ayrıca cinsel içerikli reklam literatürü dikkate alındığında da reklama konu olan 

ürünün (Peterson ve Kerrin, 1977; Richmond ve Hartman, 1982; La Tour vd., 1990; Grazer ve 

Kissling, 1995; Reichert vd., 2012; Chang ve Tseng, 2013) ve içerisinde yaşanılan kültürün 

(İsmail ve Melewar, 2014) reklamın algılanışı, reklam bilgisinin işlenmesi ve etkinliği 

üzerinde etkili olabileceğine yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sebeple ilgili değişkenler 

araştırma tasarımına dahil edilmiştir. 

Yanlı iyimserlik teorisi ise bireylerin, kötü şeylerin daha çok diğerlerinin başına geleceği 

konusundaki inançlarını öngörür (Chapin, 2013, s. 394). Weinstein, bireylerin karşılaştırmalı 
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risk değerlendirmeleri yaparken ben merkezci bir tutum takındıklarını ve diğerlerinin 

kendilerine göre daha fazla risk altında olduğu kanısını taşımalarını yanlı iyimserlik olarak 

kavramsallaştırmıştır (Chapin, 2000, s. 322). Bu teorinin medya etkilerine uyarlanması ise, 

bireylerin bir uyaranın zararlı/istenmeyen etkilerini değerlendirirken kendi kendine hizmet 

eder şekilde yanlı davranmasını ifade eder (Hullman, 2008, s. 53). Gunther ve Mundy (1993) 

medya etkileri konusundaki algısal çelişkinin yanlı iyimserlikten kaynaklandığını ifade 

etmişlerdir. Teoriye göre tüm bireyler kendilerini diğerlerinden daha akıllı ve medya 

etkilerine karşı daha korunaklı şeklinde, üstün görme eğilimindedirler (Chia vd., 2004, s. 111-

113; Chia ve Wen, 2010, s. 543). Esasında bu tutum gerçekçi olmayan bir iyimserliğe işaret 

etmektedir (Labi ve Oliver, 2009, s. 101).  

Üçüncü kişi algısı ve yanlı iyimserlik üzerine yapılan çalışmalarda iki değişkenin aynı 

mekanizmalar tarafından açıklanıp açıklanmadığı (Salwen ve Dupagne, 2003; Wei vd. 2007) 

ve yanlı iyimserliğin üçüncü kişi algısını açıklayan değişkenlerden birisi olup olmadığı 

(Chapin,2008) vb. üzerine çalışmalara rastlamak mümkündür.  

Tasarım ve Yöntem  

Bu araştırmada iki veya daha fazla değişkenin etkilerinin test edildiği bir deneysel serim türü 

faktöriyel tasarım kullanılmıştır. Deneysel düzende iki farklı kültür (Türkiye ve Kanada) ve 

iki farklı ürün kategorisi (hedonik -parfüm- ve faydacı -diş macunu-) temel alınarak basılı 

dergi reklamları tasarlanmıştır. Deneysel düzen ürün kategorisi denekler içinde olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Bu çalışmada çoklu veri toplama stratejilerini kapsayan ve bir bakıma kalitatif 

ve kantitatifin evliliği olarak (Erdoğan, 2000) değerlendirilen yöntemsel (methodological) 

üçleme benimsenmiş olup, veri setleri görüşmeler, gözlemler ve anket verileri vb. 

çeşitlenmiştir.  

İlk olarak, her iki kültürde de hedonik ve faydacı ürün gruplarını belirlemek amacıyla iki 

farklı ön çalışma yürütülmüştür. Yapılandırılmış anket formları aracılığıyla toplanan veriler 

analiz edilmiş ve hedonik ürün olarak parfüm, faydacı ürün olarak ise diş macunu 

belirlenmiştir. Ardından, araştırmada kullanılacak hipotetik reklamların her iki kültürde de 

nasıl algılandığı, barındırdıkları cinsellik düzeyi ve genel olarak reklam tasarımıyla ilgili diğer 

hususların denekler tarafından nasıl değerlendirildiği vb. konuları irdelemek amacıyla odak 

grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak ilgili reklamların algılanışıyla ilgili 

yapılandırılmış bir anket formu aracılığıyla veriler toplanmıştır ve cinsiyetler arası 

çaprazlamalarla farklı cinsiyet gruplarının ilgili reklamlarda kullanılan cinsellik düzeyine 

yönelik değerlendirmeleri istatistiksel analizler yardımıyla değerlendirilmiştir. Bu ön 
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çalışmaların ardından ise; temel araştırma sorularına anket aracılığıyla toplanan verilerle 

cevap aranmıştır.  

Araştırmada A4 renkli kuşe kâğıda kitapçık formatında bir anket formu kullanılmıştır. Bu 

kitapçıkta iki farklı ürüne ait birer adet tam sayfa reklam ile araştırmada ölçülmeye çalışılan 

değişkenlere ilişkin ifadeler yer almıştır. Araştırma değişkenlerinin ölçülmesinde Pan vd. 

(2012) tarafından kullanılan üçüncü kişi algısı ölçeği, Shiv vd. (1997) tarafından kullanılan 

satın alma niyeti ölçeği ve Gouveia ve Clarke (2001) tarafından kullanılan yanlı iyimserlik 

ölçeği uyarlanmıştır. Yanlı iyimserlik ölçeğinde üç olumlu ve üç olumsuz gelecek yaşam 

beklentisi sunulmuş ve katılımcıdan üniversitesindeki diğer öğrencileri dikkate alarak 

(doğrudan ölçüm) bu altı olayın kendi başına gelmesi olasılığını değerlendirmesi (kişisel risk 

tahminlemesi) istenmiştir. Bu ölçekte yer alan ters kodlu (kötümser/olumsuz) ifadeler analiz 

aşamasında düzeltilmiştir.  

İlgili literatür dikkate alınarak bu çalışmada kendi ve diğerleri şeklinde yapılan ölçüm hem 

üçüncü kişi algısı hem de satın alma niyeti için "algılanan boşluk" olarak skora 

dönüştürülmüştür. Bu skorun hesaplanmasında temel mantık, cinsel içerikli reklamın diğerleri 

üzerindeki muhtemel etkisinden kendi üzerindeki muhtemel etkinin çıkarılmasına 

dayanmaktadır. 

Araştırma kapsamında Türkiye'de (n= 400) ve Kanada'da (n=400) ilgili üniversitelerin İşletme 

Fakültesi öğrencilerinden kolayda örnekleme yoluyla veri toplanmıştır. Her iki üniversite için 

de gerekli etik izinler alınmış, veri toplama sırasında gönüllü katılım prosedürler izlenmiş ve 

veri toplama sonrasında deneklerle geri bilgilendirme (debrifing) formu paylaşılmıştır. Veriler 

sınıf içi ortamda toplanmış olup, denekler arası etkileşim mümkün olduğunca engellenmiştir. 

Araştırmaya katılım ön çalışmalarda pizza partisi ve çikolata ile, nihai araştırmaya katılım ise 

ekstra puan önerisiyle teşvik edilmiştir.  

Hipotez testlerine geçmeden önce, ilk olarak açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiş ve 

faktör üretme yöntemi olarak (extraction method) en büyük olabilirlik (methods of maximum 

likelihood) ve döndürme yöntemi (rotation method) olarak da promax metot kullanılmıştır. 

Güvenirlik analizi için de Cronbach Alfa katsayısı dikkate alınmıştır. Üçüncü kişi algısı ve 

satın alma niyeti beklendiği üzere tek faktörle, yanlı iyimserlik ise iki faktörle açıklanmış 

olup, KMO ve p değerleri dikkate alındığında ölçeklerin güvenirlik analizine uygun oldukları 

ve alpha katsayılarının eşik değer olan 0.70 den büyük oldukları gözlenmiştir.  

Bireylerin yanlı iyimserlik düzeylerini kategorik olarak belirlemek amacıyla medyan split 

yöntemine başvurulmuş ve gruplandırmada kullanılan medyan değeri Türk denekler için 3.5, 
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Kanadalı denekler için ise 4.0 olarak belirlenmiştir. Bireyler nispeten iyimser 1 (nCA= 222; 

nTR= 232) ve nispeten kötümser2 (nCA= 178; nTR= 168) olmak üzere gruplandırılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma  

Araştırma sorusuna yanıt bulmak amacıyla 4 bağımlı 2 bağımsız değişkenle MANOVA (Çok 

Değişkenli Varyans Analizi) gerçekleştirilmiş olup, varyans-kovaryans matrislerinin 

homojenliğini sorgulayan Box-M istatistik değerinin anlamlı olmadığı (0.054 > 0.05) 

görülmüş ve analiz sonuçları izleyen bölümde paylaşılmıştır. Sonuçlara göre ürün hedonik 

olduğunda deneklerin kültürel geçmişi ve yanlı iyimserlik düzeyleri algısal ve davranışsal 

boşluk üzerinde birlikte/etkileşimli bir etkiye sahip değilken [FAB
3(1,796)= 0,187, p= 0,66, η2 

= 0.072 ; FDB
4

 (1,796)=0.054, p= 0.81, η2 = 0.056 ] ürün faydacı olduğunda bu iki faktör 

algısal boşluk üzerinde marjinal düzeyde [F (1,796)= 3.834; p= 0.05, η2 = 0.498], davranışsal 

boşluk üzerinde ise anlamlı düzeyde [F (1,796)= 3.902, p= 0.04, η2 = 0.505]  

birlikte/etkileşimli bir etkiye sahiptir. Zira faktörlerin tek başına etkileri incelendiğinde de 

faydacı ürün için bireylerin kültürel geçmişinin davranışsal boşluk üzerinde anlamlı düzeyde 

[F (1,796) = 9.195, p= 0.03, η2 = 0.857] bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Yine söz 

konusu ürün faydacı olduğunda yanlı iyimserlik düzeyinin de davranışsal boşluk üzerinde 

marjinal düzeyde [F (1,796) = 3.539, p= 0.06, η2 = 0.968] anlamlı bir etkisi gözlenmiştir.  

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, anlamlı sonuçların cinsellikle 

doğrudan ilgili olarak değerlendirilmeyen faydacı üründe gözlenmiş olması önemlidir. Buna 

göre her iki kültürdeki bireylerin de iyimserlik düzeylerine göre algısal boşlukları birbirine 

yakın olmakla birlikte, nispeten kötümser Türklerin faydacı üründeki algısal boşlukları 

Kanadalılarınkinden daha büyüktür.   Davranışsal boşlukta ise genel olarak Türk deneklerin 

ortalamaları Kanadalılardan yüksek gerçekleşmiş olmakla birlikte, nispeten iyimser 

Kanadalıların ortalamaları nispeten kötümser Kanadalılardan daha yüksektir. Kendi arasında 

Türkler için çok büyük farklar söz konusu değildir.  

Algısal ve davranışsal boşluk kendi arasında kıyaslandığında ise satın alma niyeti gibi 

davranışsal bir tahminleme yapıldığında boşluğun nispeten arttığı görülmektedir. Dolayısıyla 

bireyler davranışsal bir sonuç söz konusu olduğunda diğerlerinin muhtemel etkilenimlerini 

daha yüksek ve kendilerininkini de daha düşük olarak belirtmişlerdir. Bu sonuç ürün hedonik 

olduğunda faydacıya nazaran da daha yüksek seyretmektedir.  

																																																													
1	Bahsi	geçen	olayların	diğerlerine	kıyasla	kendi	başına	gelme	ihtimalini	yüksek	gören	
2	Bahsi	geçen	olayların	diğerlerine	kıyasla	kendi	başına	gelme	ihtimalini	düşük	gören	
3	Kısaltma	-	AB:	Algısal	Boşluk		
4	Kısaltma	-	DB:	Davranışsal	Boşluk	
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Sonuçların bu şekilde gerçekleşmiş olması ürün kategorisine ve bireylerin kolektivist ya da 

bireyci bir toplumun parçası olmalarına bağlı olarak tartışılabilir.  

Buna göre ürün parfüm gibi doğrudan cinsellikle ilintili algılandığında kültürlere göre kendi-

diğeri ayrımında yanlı iyimserlik eğiliminin net bir etkisi gözlenemezken, diş macununda 

gözlenmiştir.  

Öte yandan Heine ve Lehman (1995) bireyci (Kanada) ve kolektivist (Japonya) iki kültürde 

bireylerin pozitif ve negatif olaylara yönelik kişisel risk algılarını karşılaştırmışlar ve bireyci 

bir toplumun parçası olan kişilerin kolektivist bir toplumun parçası olanlara nazaran daha 

yanlı iyimser oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Dolayısıyla yanlı iyimserlik konusunda 

kültürel farklılıklar olmakla birlikte, Kuzey Amerikalılarda yanlı iyimserlik düzeyi nispeten 

yüksektir sonucuna ulaşmışlardır. Yine Kitayama (1994)’ya göre Doğulu toplumlardaki 

bağımlı benlik yapısı daha çok ait olma duygusuyla ilgilidir. Zira kendisini diğerlerinden 

üstün bir şekilde değerlendirme eğilimi ve kişisel başarı motivasyonları Batılı toplumlara 

atfedilen kendini güçlendirme (self-enhancement) ile ilintilidir. Aksine Doğulular, diğerleriyle 

uyumu sürdürmek ve sağlamak adına kendilerini diğerleriyle eşit/benzer gören, kendi kendini 

eleştirebilen ve belki karşılaştırma yaptıkları gruba daha fazla odaklanan bir profil 

sergileyebilirler (Rose vd., 2008:1237). Ancak elde edilen sonuçlara göre Türklerin algısal 

boşlukları Kanadalılarınkinden daha büyük görünmektedir. Üstelik kolektivist bir kültürün 

parçası olan Türklerde, beklenilenin aksine yanlı kötümserlerin algısal boşlukları yanlı 

iyimserlerden daha yüksektir. Söz konusu davranışsal boşluk olduğunda da yine beklenilenin 

aksine Türklerde gözlenen boşluk Kanadalılarda gözlenenden daha yüksektir. İlginç bir 

şekilde kötümser Türklerdeki ortalamalar iyimserlerden çok düşük değil hatta kimi zaman 

daha yüksektir. 

Dolayısıyla elde edilen karmaşık bulgular bireyci ve kolektivist toplumlarda konunun çok 

yönlü ve farklı kültürlerde ve hatta farklı değişkenler eşliğinde ele alınmasının gerekliliğini 

bir kez daha vurgular niteliktedir. Zira Batıdaki kendini güçlendirme (gerçekçi olmayan 

iyimserlik) ve Doğudaki kendi kendini eleştirme (gerçekçi olmayan kötümserlik) literatürde 

tam anlamıyla ve her koşulda ortaya koyulabilmiş ve anlaşılabilmiş bir gerçeklik değildir.  
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Giriş ve Çalışmanın Amacı   

 “İyi yaşam” ile ilişkilendirilen spiritüelizm, iç kaynakları güçlü olan insanların, ahlâki 

bakımdan iyi hayatlar sürdüğünü varsayar (Van Dierendonck, 2012).  Bu çerçevede 

spiritüelliğin, din ile karıştırılması, beraberinde farklı disiplinlerde de tartışılmasına neden 

olmuştur. Özellikle pazarlama (Kale, 2004), yönetim, psikoloji, din, felsefe, hemşirelik- tıp, 

rehberlik-danışmanlık, alanlarında çalışan araştırmacılar (Kale, 2006), akademisyenler, 

yayıncılar ve kültür araştırmacıları (Schneiders, 1989) spiritüel kavramının tanımı konusuna 

odaklanmışlardır (Kale, 2006). Amaç; ihtiyaçların karşılanmasında, temel motivasyon 

öğelerinin anlamlarını ve farklılıklarını ortaya koyarak, ilgili alanlarda etkili stratejiler 

geliştirmektir. Bu çalışmanın başlangıç noktası,  dünyada farklı disiplinlerde çalışma alanı 

bulan spiritüellik konusunun, pazarlamanın hangi alanlarında, nasıl yer bulduğunun 

belirlenmesidir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı da öncelikle evrensel düzeyde ele 

alınan spiritüellik kavramına açıklık getirerek, Türkiye’de tüketicilerin pazarlama mesajlarına 

en fazla maruz kaldığı, marka-tüketici iletişim sürecinde önemli olan reklâmlarda, spiritüel 

öğelere yer verilip verilmediğini görmek ve ileri yönlü pazarlama stratejilerine ışık tutmaktır.  

Literatür Analizi (Kavramsal / Kuramsal Çerçeve)  

Spiritüel kavramı “tinsel, maddeyle ilgisi olmayan manevi olan” şeklinde tanımlamaktadır 

(http://tdk.gov.tr). İnsanoğlu, bedeni olmadan hayat bulamaz ise ruhu olmadan da huzur 

bulamaz. Bazı düşünürlere göre insanın ilâhi ruh ile ilişki araması olarak tanımlanan 

spiritüelizm, bütüncül felsefenin vazgeçilmez boyutlarından biridir. Her insanın spiritüel bir 

boyutu vardır. Bu nedenle de yaşamı boyunca karşılanması gereken spiritüel ihtiyaçları ortaya 

																																																													
1	Abant İzzet Baysal Üniversitesi, velioglu_m@ibu.edu.tr	
2	Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ozbakir_m@ibu.edu.tr	
3	Abant İzzet Baysal Üniversitesi, karsu_s@ibu.edu.tr	
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, coknaz_d@ibu.edu.tr 
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çıkar (Yılmaz,2012; Çınar ve Aslan, 2017). Bergin (1997) de bu konuda, insan davranışı 

açıklamalarında, spiritüelizmin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgular. 

Koenig, McCullough, Larson (2001)’na göre spiritüelizm; kişinin yaşam, yaşamın anlamı, 

kutsal veya üstün saydığı şeylere olan ilişkisine yönelik sorularının cevaplarını anlama 

konusunda kişisel arayışıdır. Spiritüelizm günümüzde, dini inançların ötesinde daha geniş bir 

kavram olarak görülür (Yılmaz ve Okyay, 2009). “Nefes almak”, “canlı olmak” anlamına 

gelen spiritüelizm, yaşamı hissetmek ve bireyin ilahi ruh ile ilişki araması dışında, yaşamının 

amacını oluşturan öğeleri de içerir (Çınar ve Aslan, 2017). Spiritüel inanç ve değerler, bir din 

ile bağlantılı olabilir ya da olmaya bilir. Dini inançları olmayan insanların da spiritüel 

boyutları vardır (Khairunnisa, 2014). Spiritüel ihtiyaçlar; güven, umut, sevgi, doğruluk, 

yaşamın anlam ve amacını bulma isteği, ilişkiler, bağışlayıcılık, yaratıcılık, tecrübe edinme, 

duygusallık, konuşma, teselli, ritüeller, dua etme ve ibadetlerden meydana gelir. Spiritüel 

değerler ise bireyin kendini iyi hissetmesini sağlayan öğelerdir (Aslan ve Konuk,2009). Kale 

(2006) çalışmasında, pazarlama akademisyenlerinin acilen spiritüalizmin modern tüketimdeki 

rolünü araştırmaya davet eder. Konu ile ilgili literatürde Haq, Jackson, Wong (2008)’nin 

spiritüel turizm pazarlaması, Pandey, Gupta, Arora (2009)’nın, işletmelerde spiritüel ortamın 

müşteri deneyimlerine etkisi, Elliot ve DeBerry-Spence (2010)’in renkler, semboller, 

deyimler vb. bağlantılar kullanarak tüketicinin mesajları spiritüel algılaması, Vasconcelos 

(2011)’un toplumsal pazarlama ile spiritüel pazarlama arasındaki ilişki araştırması, Sharma ve 

Sharma (2016)’nın tüketicilerin, spiritüelizm ile çevreye duyarlı ürün tercihine etkisi, Harizan 

ve Rahman (2016)’nın yeşil satın alma davranışı ile spiritüalizm ilişkisini inceleyen 

çalışmaları mevcuttur. Marmor-Lavie, Stout ve Lee (2009) reklâmlardaki spiritüel öğeleri 

açıklayan çalışmalarında; Reklâmda Spiritüellik Teorisi-RST (The Sipiruality in Advertising 

Framework) ile kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklâmlardaki spiritüel mesajları 16 

kategoride ele alır. Bu kategoriler; eyleme yönelik olma, büyük resmi görme, egodan arınma, 

anti-hedonizm-maddenin enerjisine inanma, insanların birlik olması, hayatın anlamını arama, 

gündelik yaşamda iletişim, içsel yolculuk, ritüellik, kendini gerçekleştirme, imkânsız hiçbir 

şey yoktur, anda yaşama, sorumluluk alma, şükretme, değişim-dönüşüm ve acıyı yok 

saymamadır. 

Tasarım ve Yöntem  

Betimsel araştırma şeklinde tasarımlanan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri 

olan ve yazılı ya da görsel materyallerin analizini kapsayan ‘doküman incelemesi’ 

kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi 
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içeren materyallerin analizini kapsamakta ve nitel araştırmalarda tek başına bir veri toplama 

yöntemi olarak kullanılabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Araştırma verilerinin elde edildiği doküman türü, reklâm filmleridir. Hangi reklâm filmlerinin 

inceleneceğine ilişkin karar, ölçüt örnekleme yöntemine göre verilmiştir. Bu kapsamda Brand 

Finance Türkiye’nin, 2016 yılında yayınladığı Türkiye’nin En Değerli Markaları listesinde ilk 

üç sırayı alan; Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve Arçelik markalarının yine 2016’da en çok 

izlenen birer adet reklâmı seçilmiştir. Reklâmlar, Marmor-Lavie, Stout ve Lee (2009)’nin 

reklâmlardaki spiritüel öğeleri açıklayan teorisi çerçevesinde analiz edilmiştir. RST, kitle 

iletişim araçlarında yayınlanan reklâmlardaki spiritüel mesajların, 16 kategoride ele alınması 

gerektiğini ileri sürer. Araştırma, tümden gelimci yaklaşım kullanılarak iki aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Analizlerin ilk aşamasında; dört araştırmacı, birbirinden bağımsız şekilde 

Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve Arçelik reklâmlarının RST’nin 16 spiritüel 

kategorisinden hangilerinin reklâmlarda var olup olmadığını incelemişlerdir. Bu aşamada, her 

bir araştırmacı birbirlerinden bağımsız şekilde, var olduğunu düşündükleri kategorileri, 

reklâmda kullanılan görsel öğe ve reklâm metni mesajı temelinde ayrı ayrı incelemiş ve ilgili 

gördükleri kategorileri tespit etmişlerdir. İkinci aşmada da dört araştırmacı bir araya gelerek, 

her bir reklâm için 16 kategori düzeyinde birbirlerinden bağımsız olarak tespit ettikleri 

kategorileri; görüş birliği, görüş çokluğu ve görüş ayrılığı verileriyle değerlendirmişlerdir. 

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirliği sağlamak için inandırıcılık, aktarılabilirlik, 

tutarlılık ve teyit edilebilirlik stratejileri kullanılmaktadır. Bu araştırmada inandırıcılık, 

araştırmacıların nitel araştırma konusundaki deneyim ve uzmanlıkları ile sağlanmıştır. 

Aktarılabilirlik için veriler amaçlı örnekleme yöntemine göre toplanmıştır. Tutarlılığın 

hesaplanmasında Miles ve Huberman (1994)’ın önerdiği güvenirlik formülü kullanılmıştır 

(Güvenirlik=Görüş Birliği/(Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı). Bu hesaplamalara göre Türk 

Hava Yolları reklâmı için araştırmacılar arasında görüş birliği yüzde 67, Türk Telekom için 

yüzde 68 ve Arçelik için yüzde 56’dır. Teyit edilebilirlik için yapılan analizler, daha sonra 

incelenebilmesi adına saklanmaktadır. Doküman incelemesi yönteminin kendine ait güçlü 

yönlerinden biri olan tepkiselliğin olmayışının da araştırmayı, geçerlik ve güvenirlik 

yönünden desteklediği düşünülmektedir. 

Bulgular ve Tartışma  

Bulgular, RST’nin 16 spiritüel kategorisi kapsamında dört araştırmacının ayrı ayrı tespit 

ettikleri spiritüel öğeler öne çıkarılarak gerçekleştirilmiştir. 

Türk Telekom reklâmı için araştırmacılar tarafından RST’nin 16 spiritüel kategorisinden 

dokuzu tespit edilmiştir. Görüş birliği/çokluğu olarak tespit edilen kategoriler, Şekil 1’de 
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sunulmaktadır. Analizlere göre en fazla spiritüel olduğu anlaşılan Türk Telekom reklâmında 

spiritüel kategorilerden "kendini gerçekleştirme", "imkânsız hiçbir şey yoktur”, "ritüellik" ve 

"değişim-dönüşüm" kategorileri için ise görüş birliği sağlanmıştır. Kategorilerden kendini 

gerçekleştirme, Maslow (1965)'a göre insan ihtiyaçlarının en yüksek seviyesidir. Bu durum, 

insanın temel ihtiyaçlarının tatmininden sonra ulaştığı evredir. Spiritüel insanlar, kişinin tüm 

olumlu potansiyelinden yararlanarak, kendi kendini gerçekleştirme aşamasına ulaşmayı 

arzular (Standifer, Evans, Dong, 2010). Reklâmda, Cristiano Ronaldo ve Ümmiye Koçak 

karakterleri ile sunulan kendini gerçekleştirme teması, araştırmacıların tamamının fikir birliği 

sağladığı kategoridir. Türk Telekom reklâmının temasının kendini geçekleştirme kategorisi 

üzerine kurgulanmış olması ve dört araştırmacının da bu öğeyi reklâmda görebilmiş olmaları, 

durumu destekler niteliktedir. Reklâmda ikinci kategori olan imkânsız hiçbir şey yoktur 

teması, spiritüel insanların kendilerini kısıtlamak istemedikleri ve bu dünyada kendi benliği 

ve şüpheleri dışında hiç kimse ya da hiçbir şey tarafından sınırlandırılamayacakları görüşüne 

dayanır (Langan, 2006). Dört araştırmacının da bu kategoriyi reklâmda görmüş olmaları 

Langan (2006)’ın çalışması ile desteklenmektedir. Üçüncü ortak kategori olan ritüellik; 

spiritüel insanların konsantrasyonunu, odaklanmasını ve dengeyi artırmak için ritüelizmi 

kullanma eğiliminde olduğunu ifade eder (Benner, 1989). Son kategori olan değişim-

dönüşüm ise spiritüel insanların kendilerini araştırmaya başladığında dikkât çeken şeylerden 

biri olarak değişime-dönüşüme ihtiyaç duymaları şeklinde tanımlanır (Chandler, Holden, 

Kolander, 1992;Schenieders, 1989). Reklâmda seçilen karakterlerin değişim- dönüşüm 

temelinde evrensel düzeyde kabul görebilecek örnek kişiler olması, araştırmacıların da ortak 

saptadığı durumdur. 

 
Şekil 1. Türk Telekom RST* 

 
*Görüş Birliği:  
  Görüş Çokluğu:  
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Türk Hava Yolları reklâmında RST’ye göre 16 spiritüel kategorinin yedisi tespit edilmiştir. 

Görüş birliği/çokluğu olarak tespit edilen kategoriler, Şekil 2’de sunulmaktadır. 

Araştırmacılar tarafından görüş birliği sağlanan kategoriler ise "içsel yolculuk" ve "insanların 

birlik olması"dır. 

İçsel yolculuk, spiritüel deneyimleri, bitmeyen-sonsuz manevi yolculuk olarak tanımlar 

(Kale, 2004;. Koenig, McCullough, Larson, 2001). Türk Hava Yolları’nın ulaşım sektöründe 

yer alması ve çekirdek hizmetinin “ulaşım-yolculuk” temelinde kurgulanması, kategori ile 

paralellik göstermektedir. Araştırmacıların görüş birliği sağladığı diğer kategori olan 

insanların birlik olması ise spiritüel insanların diğerlerinden “uzaklaşmaları” yerine 

“iletişim kurma ve yakınlaşma” temeline dayanır (Solomon, 2002). Bu kategori, reklâm 

metninde yer alan “dünyaları buluşturup farklılıklardan keyif alırlar” ifadesinin, hava yolu 

işletmeleri için çağrıştırdığı anlamı ifade eder.  

 
Şekil 2. Türk Havayolları RST* 

 

 

Arçelik reklâmı için RST’nin 16 spiritüel kategorisinden üç tanesi tespit edilmiştir. Görüş 

birliği/çokluğu olarak tespit edilen kategoriler, Şekil 3’de sunulmaktadır.  Arçelik reklâmında 

görüş birliği sağlanan hiçbir kategori bulunamamıştır. 

*Görüş Birliği:  
  Görüş Çokluğu:  
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Şekil 3. Arçelik RST* 

 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Türkiye’de pazarlama literatüründe ilk kez, reklâmlarda spiritüel mesajlar aranmış, 

uluslararası yazında önemi giderek artan spiritüellik kavramının anlamı ortaya konularak, 

literatürdeki spiritüel öğelerin uygulamada kullanılma durumu (bilinçli/bilinçsiz) 

belirlenmiştir.  

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ortaya konulduğu üzere, insanlar fizyolojik ihtiyaçlardan 

başlamak üzere alt düzey ihtiyaçların kendileri farkında olmalarına karşın üst düzey 

ihtiyaçlara doğru çıkıldığında farkındalık azalmaktadır. Bu bakış açısıyla oluşturulacak 

pazarlama mesajlarının üst düzey ihtiyaçlara yönelik olması, ürüne dikkât çekme, tüketici 

iletişimini güçlendirme gibi fonksiyonları yerine getirir. Günümüz tüketicisinin hızla değişen 

ve karmaşıklaşan tercihlerini etkileme yönünde Maslow’un kuramındaki basamaklar 

düzeyinde fizyolojik ihtiyaçların ötesinde, sosyolojik ve psikolojik ihtiyaçların öne 

çıkarılması ve bütünleştirilmesi, farkındalığın yaratılmasında önemlidir. Yapısı gereği 

spiritüelliğin evrensel değerler içermesi, düşünsel, tinsel ve ruhani soyut öğeler ile 

açıklanması, günümüzde sosyolojik ve psikolojik faktörlere bağlı pazarlama iletişim 

mesajlarının, farkındalık yaratmada en güçlü araçlarından biri olma potansiyelini ortaya 

koyar.   

Araştırmacıların analizlerine göre RST’nin ortaya koyduğu 16 spiritürel kategori kapsamında, 

en fazla spiritüel kategorinin bulunabildiği reklâm, Türk Telekomdur. Türk Telekom’un 

Brand Finance 2016 araştırmasında ikinci sıradan, Brand Finance 2017’de En Değerli Türk 

markalarında ilk sıraya yükselmiştir. Bu yükselişte, tinsel ve duygusal değerler ağırlıklı 

spiritüellik durumunun da etkisinin olduğu düşünülmektedir.  

* Görüş Çokluğu:  
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Araştırmacıların görüş birliği sağlayarak hiçbir spiritüel kategori belirleyemediği Arçelik 

markası, 2017 Brand Finance araştırmasında ilk üç marka arasına girememiştir1. Diğer iki 

ürün markasından farklı olarak somut ürün kategorisinde yer alan Arçelik’in mesajlarında, 

sosyolojik ve psikolojik öğelere daha fazla ağırlık vermesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bu çerçevede, yedinci sıraya düşen Arçelik reklâmında, araştırmacılar 

tarafından hiçbir spiritüel öğenin görülmemiş olması da bu sonucu destekler niteliktedir.   

Türkiye’de pazarlama alanında ilk kez çalışılan spiritüellik konusunun, farklı algılanabilmesi 

ve öznel olması, öncelikle kavramsal düzeyde anlaşılması ve diğer kavramlardan farklılığının 

ortaya konulması kapsamında, çalışmanın hem önemini hem de kısıtını oluşturur. Çalışmanın 

ileriye yönelik araştırmalarda farklı spiritüel yapıdaki hedef kitlelere ve farklı ürün 

kategorilerinde geliştirilecek pazarlama stratejileri için yol haritası oluşturması 

beklenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1TABLO 2:Brand Finance®Turkey 100 Brands - 2017, 2016, 2015. Türkiye’nin en değerli markalarının yıllık raporu  
2017 sıralama 2016 sıralama 2015 sıralama Marka 
3 1 4 Türk Hava Yolları 
1 2 2 Türk Telekom 
7 3 6 Arçelik 
Kaynak: http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-turkey-100-2017/, 15.06.2017; 
http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_turkey_100_2016_website_1.pdf, 14.04.2017.	
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Pazarlama İletişiminde İnovatif Bir Kanal Olarak Sosyal Medyanın 

Kullanımı: Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Araştırma 

Use of Social Media as an Innovative Channel in Marketing 

Communication: A Research on Automotive Sector 
Ahmet Sarıtaş1   İlknur Korkmaz2    Mustafa Zihni Tunca3 

Özet: 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişim süreci diğer alanlara olduğu gibi pazarlama 

disiplinine de önemli katkılarda bulunmaya devam etmektedir. Özellikle sosyal medyanın 

İnternet kullanıcılarının önemli bir kısmı tarafından yaygın olarak kullanıma başlanmasının 

bir sonucu olarak pazarlama alanında yaratıcılığın ön plana çıkarılabildiği, hedef kitle ile 

interaktif etkileşimi sağlayan çevrimiçi iletişim kanalları oluşmaya başlamıştır. Bunun 

sonucunda da bireyler ile işletmeler arasında etkileşimin güçlenmesinin yanı sıra daha geniş 

kitlelere daha kolay bir şekilde ulaşılabilme olanağı doğmuştur. Sosyal medyayı etkili bir 

iletişim kanalı olarak kullanabilmenin yolu ise sosyal ağların inovatif bir biçimde pazarlama 

stratejilerine adaptasyonundan geçmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de dış ticaretinde önemli 

paya sahip olan otomotiv sektöründe bir inovatif pazarlama kanalı olarak sosyal medya 

kullanımı ve bu kanalların performansını etkileyen faktörler analiz edilmiştir. Bu bağlamda, 

teknik, görsel ve kurumsal performans faktörleri temel alınarak sektörde yer alan işletmelerin 

Facebook, Twitter ve Instagram hesapları içerik analizi ile incelenerek bulgular 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Ölçeği,  Pazarlama İletişimi, İnovatif 

İletişim Kanalı, Otomotiv Sektörü 

Abstract: 

The rapid development process in the information and communication technologies have 

continued to provide important contributions into marketing discipline just like any other 

field. Especially as a result of that the social media has started to be used by significant 

number of internet users extensively, creativity has come forward in the field of marketing, 

and emerged on-line communication channels to provide interactive communication with 

target audience. Thus, not only the communication channels between individuals and 

companies have improved but also the companies have gained easier facilities to reach more 

																																																													
1	Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, saritas@mehmetakif.edu.tr	
2	Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, ikorkmaz@mehmetakif.edu.tr	
3 Süleyman Demirel Üniversitesi, mustafatunca@sdu.edu.tr 
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people. In order to use social media as an active communication channel, social networks 

should be adapted into the marketing strategies as an innovative way. In this study, use of 

social media as an innovative marketing channel in automotive sector which has significant 

amount of share in the export rate of Turkey and the factors affecting the performance of 

these channels have been analyzed. In this framework, Facebook, Twitter and instagram 

accounts of the companies in the sector have been examined by means of the content analysis 

on the bases of technical, visual and organizational performance factors and the findings 

have been evaluated.  

Key Words: Social Media, Social Media Scale, Marketing Communication, Innovativ 

Communication Channel, Automotive Sector. 

Giriş 

Yaşamış olduğumuz dünyada internetin gelişimi ve kullanımı farklı boyutlara ulaşmıştır ve 

hayatımızın her alanında etkili olmaya başlamıştır. Herkes kendisini bu gelişim ve değişime 

entegre etmeye ihtiyaç duymuştur. İşletmelerin birçok alanına entegre olan internet, 

işletmelere pazarlama faaliyetlerinde etkili bir araç olma işlevi de sunmaktadır. Pazarlama 

faaliyetleri incelediğinde etkili sosyal medya araçlarının kullanıldığı görülmektedir. 

Günümüzün pazarlama uygulamalarına gelinceye kadar pazarlama anlayışı ve 

yaklaşımlarında önemli değişimler yaşanmıştır. Günümüzde işletmeler, oldukça farklı bir 

rekabet arenası ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Ürün konusundaki farklılıkların gün 

geçtikçe güçleştiği, küresel pazar piyasalarının ve rakiplerin giderek fazlalaştığı, tatmin 

edilmesi zor hale gelen farklı bir müşteri potansiyelinin doğduğu bir ortamda firmalar, farklı 

pazarlama strateji ve yöntemlerini uygulamaya koymuşlardır. Bu yöntem ve stratejilerin 

başında özellikle işletmelerin pazarlama faaliyetlerini sosyal medya kanallarıyla etkin bir 

şekilde kullandığı, tüketicilere farklı yollarla ulaşmaya çalıştığı görülmektedir. 

Sosyal medya pazarlamasında işletmelerin tüketicileri, özellikle bilgi toplama ve satın alma 

süreçlerinde önemli ölçüde etkilediği ortaya çıkmıştır. Sosyal medya, müşteriyi anlama, 

ihtiyacı analiz etme konularında pazarlama alanında işletmelere önemli katkılar sunmaktadır. 

Bununla birlikte pazar araştırması, müşteri analizleri, pazarlama iletişimi ve reklam 

konularında da başarılı şekilde kullanılmaktadır.  

1. Sosyal Medya Kavramının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

1979’da Duke Üniversitesi’nden Tom Truscott ve Jim Ellis Usenet adında dünya çapında bir 

tartışma sistemi yaratarak sosyal medya kavramının ortaya çıkışına bir zemin hazırlamıştır. 

Bu sistem, internet kullanıcılarına dünya çapında sosyal mesajlar yayınlamasına olanak 

tanımaktadır. Yaklaşık 27 yıl öncesinde Bruce ve Susan Abelson tarafından kurulan Open 
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Diary isimli ilk sosyal ağ sitesi ile sosyal medya kavramı günümüzdeki anlamıyla 

kullanılmaya başlanmıştır. Open Diary bir kitleye çevrimiçi günlük yazılar yazan kişileri bir 

araya getirerek sosyal paylaşım ortamı oluşturmaktadır. ‘Weblog’ teriminin ilk kez 

kullanılmaya başladığı tarih de Open Diary adlı sosyal ağ sitesi kavramının ortaya çıkış 

zamanıyla eştir. Blog yazarlarından birinin ‘weblog’ terimini şakayla ‘we blog’ cümlesine 

çevirmesinden 1 yıl sonra terim ‘blog’ olarak kısaltılmış halde kalmıştır. İnternet erişiminin 

hızla artması ve popüler anlayışla birlikte Myspace ve Facebook gibi birçok farklı sosyal ağ 

siteleri ortaya çıkmıştır. Böylece günümüzde ‘sosyal medya’ olarak anılan popülerleşmiş bir 

kavram oluşmuştur (Kaplan ve Haenlein, 2010, s.60) 

O’Reilly Media’nın, 2004 yılında düzenlendiği konferans sonucunda Web 2.0 kavramı 

teknoloji dünyasında yer edinmiştir. Bu kavram çevrimiçi grupları, kullanıcılar tarafından 

web sitesi içeriğinin tasarlanmasını belirtmektedir (Aslan, 2017, s.232,233). Web 2.0 

teknolojisi ile birlikte internet hızlı bir ilerleme yaşayarak daha ucuz ve daha rahat erişime 

sahip olmuştur. Böylece internette yaşanan dünya çapındaki kullanım artışı insanların içerik 

paylaşabildiği, çevreyle iletişim kurabildiği, çeşitli paylaşımlarda bulanabildiği sosyal medya 

araçlarının ortaya çıkmasına ve kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde artışına katkıda 

bulunmuştur (Tengilimoğlu vd., 2014, s.79). Sosyal medyanın işlerlik kazanması sosyal ağ 

sitesi olan Sixdegrees’in 1997 yılında faaliyete başlaması ile artmıştır. Sixdegress sitesi 

kullanıcılarına profil oluşturmasına, arkadaşlarını ve arkadaşlarının arkadaşlarını kendi 

listelerine eklemesine olanak tanımıştır. Sixdegrees sosyal ağ ortamında işlevini yitirdikten 

sonra Facebook, Linkedin, Myspace, Youtube, Flickr, Foursquare, Instagram, Twitter gibi 

sosyal paylaşım siteleri geniş kitlelerin kullanımına açıldı. Myspace, Youtube ve Flickr gibi 

siteler video ve fotoğraf paylaşıma odaklanan medya paylaşım siteleridir. Foursquare ise 

kullanıcıların gezip gördükleri veya bulundukları mekanlar hakkında yorum yaptıkları, bilgi 

paylaştıkları bir sosyal ağ sitesidir. 2002 de kurulan ve 2003 yılında kullanıma açılan 

Linkedin, iş dünyasının profesyonel sosyal ağ ortamında iletişimini sağlar. 2004 yılında 

Harvard Üniversitesi öğrencileri için özel bir sosyal ağ olarak ortaya çıkan Facebook 2006 

yılında insanların profil sayfası oluşturarak kendilerini tanıtan bilgilerin yer aldığı, 

resimlerini, videolarını, durumlarını, bulundukları yeri ve ne hissettiklerini paylaşabildiği, 

arkadaşlarıyla iletişim kurabildikleri sosyal medya aracı olarak dünya çapında geniş kitlelerin 

kullanımına açılmıştır. Kullanıcıların ne yaptıklarının, nerede olduklarının ve nasıl 

hissettiklerinin kısa durum güncellemeleri şeklinde paylaştıkları ve diğer kişilerle iletişim 

kurabildikleri sosyal ağ sitesi olan Twitter 2006 yılında kurulmuştur (Kietzmann vd., 2011, 

s.242). Instagram ise kullanıcılara hayat anlarını mobil fotoğraf, video ile yakalama ve 
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arkadaşlarıyla paylaşma hizmeti sunan, resimlerin filtrelenebildiği, Ekim 2010’da kurulan 

sosyal medya aracıdır (Hu vd., 2014, s.595) 

2. Pazarlamada İnovatif Bir İletişim Kanalı Olarak Sosyal Medya 

İletişim insanoğlu için her zaman gündelik hayatında var olan bir kavramdır. İnsanlar 

çevreleriyle günlük yaşantının gereği olarak iletişim halinde bulunur, bir konu hakkında 

duygu ve düşüncelerini paylaşır, yakın çevrenin ne yaptığını hangi konuda meşgul olduğunu 

öğrenmek ister ve böylece içgüdüsünden yaşantısına akan bir sosyalleşme isteği ve durumu 

ortaya çıkar. Günümüzde teknolojik ilerlemenin sonucunda bu iletişim ve sosyalleşme isteği 

yüz yüze olan ortamlardan sanal ortama taşınmış, böylece yeni bir iletişim ağı olarak sosyal 

medya ortaya çıkmıştır (Özmen ve Villi, 2014, s.270). 

Sosyal medya; kullanıcıların bir konu, ürün veya hizmetler hakkında fikirlerini paylaştığı, 

sosyal bağlarını güçlendirmek ve bunu sürdürmek adına kişiye özgü profil sayfaların 

oluşturulduğu çevrimiçi grup türüdür (Can ve Serhateri, 2016, s.17). Kullanıcılar profil 

sayfalardaki bilgilerin diğer kullanıcılar tarafından görünürlüğünü ayarlayabilmekte ve hem 

var olan çevresiyle hem de yeni kişilerle iletişim kurabilmektedir (Büyükşener, 2009, s.39). 

Kullanıcıların profil sayfası aynı zamanda kişisel web sayfası niteliğini kazanmaktadır. 

Çünkü, kullanıcıların profil sayfalarında cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri, benimsediği dini, 

siyasi görüşü, kariyer durumu, eğitim bilgileri, iş bilgileri, sevdiği sözler, şiirler, kitaplar, 

diziler, filmler, paylaşılan resimler ve videolar gibi pek çok içerik yer almaktadır (Çelik, 

2014, s.30). Kullanıcıların bu bilgileri arkadaş listelerinde yer alan ya da profil sayfasını takip 

eden/beğenen diğer kullanıcılar tarafından görülebilmekte, paylaşılan içerikler 

beğenilebilmekte, içeriklerin altına yorum yapılabilmekte, aynı zamanda beğenilen bu 

içerikleri kendi sayfalarında paylaşılabilmektedir. Ayrıca, sosyal medya; kullanıcıların ilgi 

alanlarını, katıldığı etkinlikleri, anlık olarak güncellenen durumları internet ortamında 

paylaşmasına olanak tanıyan çevrimiçi sosyal topluluktur (Aydın, 2016, s.15). Sosyal medya, 

kullanıcıları ortak bir platformda bir araya getirerek günlük yaşantıdan uzak olmayan samimi 

bir konuşma ortamı da sunmaktadır (Can ve Serhateri, 2016, s.16). Bir başka tanıma göre 

sosyal medya; ürün ya da hizmetlerin tüketiciler tarafından değerlendirildiği sitelerden, sohbet 

odalarından, forumlardan, bloglardan, sosyal paylaşım sitelerinden oluşmakta ve karşılıklı 

iletişimin bir konu, gündem, kişi, ürün ya da hizmetler hakkında bilgilendirme, yorum 

yapılma, beğenilme, eleştiri, şikayet yönünde gerçekleştiği çevrimiçi platformlardır (Arat ve 

Dursun, 2016, s.114). Karşılıklı etkileşime olanak tanıyan ve kullanıcıların kişisel 

hayatlarıyla, ürün ya da hizmetleriyle ilgili bu tür bilgilerin paylaşılması sosyal medyayı 

güçlendiren ve popülerleştiren bir olgu olmasının yanı sıra bu bilgilerin yanlış kişiler 
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tarafından suistimal edilebilmesi de göz ardı edilmemeli, kullanıcılar buna yönelik önlemler 

almalıdır (Kara, 2016, s.63). Sosyal medyanın en çekici yönü ise, kişilerin deneyimlerine yer 

vererek sanal ortamdaki diğer kullanıcılarla bağ oluşturması, sosyal ağ sistemine katılımın ve 

bu sistemden çıkmanın kullanıcı isteğine bağlı kalarak kolay olmasıdır (Akar, 2010, s.109). 

Teknoloji ve internetin hızlı bir ilerleme kaydetmesiyle birlikte hem tüketici profili hem de 

pazarlama stratejilerinde değişiklikler yaşanmış, böylece yeni tüketici anlayışına ve 

davranışına uygun yeni pazarlama yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Yeni bir pazarlama 

yaklaşımında kendine yer edinen sosyal medya, insanların gündelik iletişim şekillerini ve 

ortamını değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda kullanıcıların işletmelerin ürün ya da 

hizmetlerine olan bakış açısını, satın alma kararlarını da değiştirerek tüketicilerin 

pazarlamanın her aşamasında etkin rol oynamasına yol açmıştır. Böylece tüketiciler bir 

mağazaya gidip alışveriş ihtiyacını karşılamak ya da satış elemanının ikna kabiliyetinden 

etkilenerek ürünü ya da hizmeti tüketen kişilerin şikayet veya memnuniyet gibi yorumlarını 

bilmeden bir ürün ya da hizmeti tüketerek var olan bu satın alma alışkanlıklarını değiştirmiş, 

artık sosyal medya sayesinde bir mağazaya gitmeden sanal ortamda alışveriş yapabilmekte, 

satın almayı planladığı ürün ya da hizmet hakkında tüketicilerin değerlendirmelerini görerek 

satın alma kararı vermekte ve aynı zamanda tüketmekten memnun kaldığı ya da şikayet ettiği 

ürün ya da hizmeti yorumlayarak sosyal medyada paylaşabilmektedir (Arat ve Dursun, 2016, 

s.113).  

İşletmeler, tüketicilerin satın alma kararı öncesinde sosyal medya sayesinde ürün ya da 

hizmetler hakkında bilgi düzeyinin artmasından dolayı tüketicilerin istek ve beklentilerine 

uygun pazarlama stratejileri aramaktadır (Can ve Serhateri, 2016, s.16,17). Bu yüzden sosyal 

medya; farkındalık, fikirler, satın alma davranışı, bilgi edinme, tutumlar ve satın alma sonrası 

değerlendirme gibi tüketici davranışının birçok yönünü etkileyen önemli bir faktördür. 

Böylece işletmeler, bu sosyal medya gücünün işletme yararına nasıl kullanabileceğini 

araştırır. İşletmeler, tüketiciden tüketiciye mesajları doğrudan kontrol edemezken, bu kontrolü 

ve yönlendirmeyi tüketicilerin diğer tüketicilerle olan konuşmalarını etkileyerek yapabilir 

(Mangold ve Faulds, 2009, s.358, 359). Bu açıdan sosyal medya pazarlaması; tüketicilerle 

işletme arasında iletişim bağının kurulmasını ve sürdürülmesini sağlayan, daha geniş kitlelere 

pazarlama faaliyetlerinin iletilmesine olanak tanıyan, tüketicinin istek, beklenti ve 

eleştirilerinin öğrenilmesine imkan veren, sosyal medya kullanıcılarını ve araçlarını 

işletmenin pazarlama hedefleri ve çıkarları yönünde kullanabilmesini sağlayan bir stratejidir 

(Yılmazdoğan ve Özel, 2014, s.40). Tüketiciler bir ürün ya da hizmeti satın almadan önce 

yakın çevresinin ürün ya da hizmet hakkındaki bilgisini, deneyimlerini, memnuniyetini ya da 
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şikayetlerini öğrenmeye çalışır ve satın alma kararını bu yorumlara göre şekillendirir. Aynı 

durum sosyal medya ortamında da geçerli olmaya başlamıştır. Artık tüketiciler, sosyal 

medyada da bir ürün ya da hizmeti satın alma kararını işletmelerin pazarlama stratejilerinden 

ve mesajlarından daha tarafsız ve güvenilir bulduğu kullanıcı yorumlarını inceleyerek 

vermektedir (Akar, 2010, s.115). Bu yüzden işletmeler, tüketicilerin hem beklenti ve 

isteklerine uygun ürün ya da hizmetler sunmak hem de kendi pazarlama hedeflerine yönelik 

tüketicilerin satın alma kararını etkilemek adına sosyal medyada pazarlama ve reklam gibi 

faaliyetlerde bulunmalıdır (Temel ve Akıncı, 2016, s.29). İşletmeler sosyal medya 

hesaplarında pazarlama ve reklam faaliyetlerini ürün ya da hizmetleriyle ilgili video, afiş, 

kampanya ve indirim gibi içerikler sunarak gerçekleştirebilir. Aynı zamanda özel günlere 

yönelik mesaj paylaşımı, tüketici yorumlarına, şikayetlerine ve sorularına geri dönüş 

yapmakla hem potansiyel hem de var olan tüketici kesimini etkileyerek işletme ve tüketici 

arasındaki bağı güçlendirebilir (Toksarı vd., 2014, s.7).  

Sosyal medya, işletmelerin tüketicilerle iletişimde bulunmasını kolaylaştırmanın yanı sıra 

tüketiciler hakkında bilginin düşük maliyetle öğrenilmesine de olanak tanır (Mane vd., 2005, 

s.1). Kullanıcıların işletmeye yönelik attığı tweet, blog yazısı, gönderi, video ve resim kartopu 

etkisi yaratarak işletmenin itibarına, marka imajına, satışlarına, cirosuna, hisse senedi 

fiyatlarına hatta hayatta kalmasına etki edebilir ve bu yüzden işletmeler sosyal medyanın ne 

olduğunu, nasıl işlediğini, tüketiciyle nasıl iletişim kurabileceğini öğrenmelidir (Kietzmann 

vd., 2011, s.241, 242). 

3. Sosyal Medya İletişim Kanallarının Performansını Etkileyen Faktörler 

İşletmeler, teknolojik ilerlemenin ve inovasyon faaliyetlerinin arttığı günümüz koşullarında 

pazarlama stratejilerini sosyal medyaya taşıyarak kurumsal kimliğinin yanı sıra ürün ve 

hizmetlerini tanıtan Facebook, Instagram, Twitter gibi sayfalar açmakta, tüketicinin bu 

sayfaları beğenip takip ederek işletmenin kampanyalarına katılabileceği, işletmenin daha 

geniş kitlelere ulaşarak ürünlerini tanıtabileceği, tüketicinin işletmeye daha rahat 

ulaşabileceği, işletmenin tüketiciyle doğrudan iletişime geçeceği sosyal bir alan 

oluşturmaktadır (Can ve Serhateri, 2016, s.17). Bu açıdan, işletmeler sosyal medyadaki 

sayfalarında ürün ya da hizmet tanıtımı ve bilgilendirme adına her gün paylaşım yaparak 

online tutundurma faaliyetlerinde bulunabilir ve tüketici taleplerini arttırabilir (Karakan vd., 

2016, s.307). İşletmeler sosyal medya ile ilgili çalışmalarının gerek tasarım gerek ise 

hesapların yönetilmesi boyutunda teknik kalite, görsel kalite ve kurumsallık faktörlerini göz 

önüne almaktadırlar (Sarıtaş ve Tilki, 2017, s.77). 
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3.1. Teknik Kalite Faktörleri 

Sosyal medya sayfalarında ürün ya da hizmet bilgilendirilmesinin yanı sıra işletmeye ait 

iletişim bilgileri açık ve net bir şekilde verilmeli, tüketicilerin sayfa üzerinden işletmeye özel 

mesaj atabilmesi sağlanmalı, böylece tüketici ve işletme arasındaki karşılıklı iletişime olanak 

tanınmalıdır. Ayrıca, işletmenin sosyal medyadaki sayfasını beğenen ve/veya takip eden 

tüketicilerin kişisel bilgilerinin güvenli ve gizli bir şekilde saklanıp korunacağı işletme 

tarafından taahhüt edilmelidir (Karabağ vd., 2010, s.20). Bir sayfanın hedef tüketiciler 

tarafından ziyaret edilmesinin kapsam ve içerik olmak üzere iki anahtarı bulunmaktadır. 

İşletmenin sayfasına tüketicilerin kolay ulaşılabilmesi, sayfanın yüklenmesinin kolaylığı 

kapsam, sayfadaki ürün ve işletmeyle ilgili haberlerin güncellenmesi, sayfayı çekici kılacak 

teknik faktörlerin bulunması ise içerik yönünden ele alınır (Fidan, 2008, s.159). İşletmelerin 

sosyal medyadaki ana sayfası tüketicinin ilk karşılaştığı sayfa olduğu için kullanılırlık, 

erişebilirlik, hız yönünden teknik olarak başarılı olmalıdır (Yeygel ve Temel, 2006, s.224). 

Sosyal medya sayfasının kullanım kolaylığı, erişebilirliği, hızı, bilgilerin yenilenme sıklığı 

sayfanın tüketiciler tarafından tekrar ziyaret edilmesini sağlar (Cevher, 2015, s.389). 

İşletmenin sayfasında güncel ve doğru linklerin varlığı, sayfaya yüklenen dosyaların indirilme 

hızının yüksekliği, ürün ya da hizmetlerle ilgili teknik desteğin ve kullanım kılavuzunun 

verilmesi hem sayfanın teknik yönden başarılı olmasını hem de markanın itibarına katkıda 

bulunulmasını sağlar (Karaosmanoğlu vd., 2016, s.160). İşletmelerin sosyal medyadaki 

sayfalarında tüketicilerin ürünler, hizmetler ve kurum kimliği hakkında yorum yapabilmesi ve 

tüketici deneyimlerinin paylaşılabilmesi sağlanabilir. Böylece tüketicilerin olumlu 

deneyimleri ve yorumları potansiyel tüketiciler için referans oluşturarak hem işletmeye hem 

de işletmenin ürün ve hizmetlerine güveni arttırır (Karakan vd., 2016, s.307). Tüketici 

yorumlarına ve sorularına hızlı ve yeterli cevap verme ise  sayfanın sürekli ziyaret  ve 

beğeni/takip düzeyini arttırarak işletmeye yönelik olumlu imaj algısına, markanın 

bilinirliğine, tüketici sadakatine ve bunun sonucunda oluşan satın alma davranışının artışına 

katkı sağlayabilir (Karaosmanoğlu vd., 2016, s.165). Tüketici ve işletme arasında interaktif 

iletişimi besleyen geri bildirimin alınabilmesi için sayfada uygun tasarımın ve linklerin olması 

gerekmektedir (Güllüpunar, 2012, s.80,85). İşletme tarafından paylaşılan bilgilerin ve sayfada 

bulunan uygulamaların tüketiciler tarafından beğenilmesi, yorumlanması ve kendi 

sayfalarında paylaşılması geri bildirim sağlama biçimidir. İnteraktif iletişime olanak sağlayan 

bu durum tüketici ve işletme arasında kurulan bağı güçlendirir (Keskin ve İmik Tanyıldızı, 

2015, s.468). Kurulan bu interaktif iletişimin devam ettirilmesi için tüketici şikayetleri dikkate 
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alınmalı, online anket gibi uygulamalarla şikayet ve beğeni durumları saptanmalıdır (Dalgın 

ve Karadağ, 2013, s.144). 

3.2. Görsel Kalite Faktörleri 

Kullanımı gittikçe artan sosyal medya uygulamalarında işletmeler kurum kimliklerini 

güçlendirmek adına ürün ya da hizmet tanıtımlarında görsel kimlik unsurlarına sayfalarında 

yer vermekte, görsel tasarımın kalitesi işletmelerin görsel yüzünü oluşturduğu için rakiplerine 

göre farklılık yaratabilmekte, tüketiciler tarafından hatırlanabilir olmakta ve tercih 

edilebilmektedir (Alakuş ve Aydın, 2015, s.3,9). 

Profil ve/veya kapak resminin yenilenme sıklığı ve renkleri, paylaşımlarda kullanılan 

açıklayıcı yazılar ve renkler, efektler, resim çözünürlüğü, kullanılan tablolar, grafikler ve 

şekiller, afiş, logo, amblem, slogan gibi marka kimliğini yansıtan unsurlar, animasyon ve 

eğlence içerikli uygulamalardaki görsel temalar işletmelerin sosyal medyada sayfalarındaki 

görsel tasarımın kalitesini yansıtmaktadır. Bu yüzden sayfanın görsel tasarımında 

kullanıcıların beklentilerine uygun olarak dikkat çekici ve görsel yönden zengin bir dizayna 

önem verilmesi gerekmektedir (Yeygel ve Temel, 2006, s.223). İşletmeyi yansıtan harf veya 

kelimelerden oluşan logonun, farklı ve kolay hatırlanabilir sembol olan amblemin, işletmenin 

kimliğini betimleyici kelime grubu olan sloganın okunması ve tüketiciye verilmek istenen 

mesaj açısından anlaşılması kolay ise işletmenin hedef kitlesinde farkındalık yaratarak görsel 

kaliteyi yakalayabilmektedir (Cevher, 2015, s.394). Sayfada paylaşılan video ve resimlerde 

takipçilerin sevdiği kişilerin ve eğlenceli içeriklerin bulunması, yarışma ve çekilişlerin 

yapılması takipçilerin bu uygulamaları kendi sayfalarında paylaşmasına, dolayısıyla takipçi 

sayısının artmasına ve ürün ya da hizmetlerin tüketimine katkı sağlamaktadır (Gümüş vd., 

2013, s.92) 

3.3. Kurumsallık Faktörleri 

Kurumlar sosyal iletişim araçlarını (web, sosyal medya vb.) farklı tanıtım alanlarıyla uyum 

sağlayarak tasarlarken kurum kimliğinin, kurum imajının, vizyon ve misyonunun tüketiciler 

tarafından doğru bir şekilde algılamasında farkındalık oluşturabilirler (Alakuş ve Aydın, 

2015, s.9). Bir kurumun ne olduğu, hedefi, tarihçesi, iş karması, organizasyon şeması, hedef 

kitleyle olan iletişim biçimi, pazardaki mevcut durumu ve rakiplerinden farkını tanımlayan 

kurumsal kimlik ve imajın (Akdağ Satır, 2012, s.47) iletilmesinde tüketicilerle kurum 

arasında iletişim ağı oluşturarak bir araç işlevi gören, işletmelerin internet ortamında yaşam 

alanı olan web, sosyal medya gibi sosyal iletişim araçları hem marka ve ürün ya da 

hizmetlerin reklamını yapmakta hem de işletmelerin sanal ortamda satış yeri olma gibi 

işlevleri barındırmaktadır (Yeygel ve Temel, 2006, s.214,217). 
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Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medyada kurulan kurum ve tüketici arasındaki 

iletişimin beğeni/takip durumuyla belirlenmesinden dolayı yüksek beğeni/takip alan bir 

işletme sayfasının tüketici gözünde iyi bir kurumsal imaja sahip, kaliteli ve başarılı ürün ya da 

hizmet sunan bir işletme olduğu anlaşılabilir (Keskin ve İmik Tanyıldızı, 2015, s.471). 

İşletmelerin var olma nedenine, neyi kim için yaptığına anlam getiren misyon ve gelecekte 

olması arzu edilen konumu belirtilen vizyon ifadelerinin sosyal medya hesaplarında 

belirtilmesi tüketiciye işletmenin var olma sebebini ve hangi hedefe doğru yürüdüğünü 

göstermesinde önemli bir etkendir (Cevher, 2015, s.395). Aynı zamanda, tüketicilerle 

karşılıklı bir iletişim sağlayabilmek için işletmenin güncel iletişim bilgileri yer almalıdır 

(Dalgın ve Karadağ, 2013, s.143). Sosyal medya sayfalarında işletmeyle ilgili basın bültenleri 

ve haberlerin, sponsorluk uygulamalarının, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, kazanılan 

ödüllerin, kalite standartlarının ve buna yönelik belgelerin (Yeygel ve Temel, 2006, s.222), 

yıllık faaliyet raporların, ürün ya da hizmet ve işletmeyle ilgili sıkça sorulan soruların, 

finansal raporların, planlanan yatırımların, yararlı linklerin yer alması (Yurdakul ve Öksüz, 

2007, s.119) kurumsallığın tüketiciye iletilmesini sağlayacaktır. İşletmenin sosyal medyadaki 

profil ya da kapak resminin marka kimliği ile ilişkili olması, özel günleri kutlama ve bu 

günlere yönelik etkinlikler düzenlenmesi marka değerinin artmasına katkı sağlayacaktır. 

Sosyal medya hesaplarıyla ilgilenen ayrı bir departmanın olması ise sosyal medya 

hesaplarının daha profesyonel bir şekilde işlerlik kazanmasını sağlayacaktır. 

4. Otomotiv Sektöründe İnovatif İletişim Kanalı Olarak Sosyal Medya Kullanımına 

İlişkin Uygulama 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Araştırmanın amacı, ülkemiz dış ticaretinde önemli paya sahip olan otomotiv sektöründe bir 

inovatif pazarlama kanalı olarak sosyal medya kullanımının ve bu kanalların performansını 

etkileyen faktörlerin analiz edilmesidir.  

Araştırmanın kapsamı ise Türkiye pazarında faaliyet gösteren ve Otomobil Distribütörleri 

Derneği (www.odd.org.tr) istatistiklerine göre 2016 yılı içerisinde ülkemizde en çok satışı 

gerçekleştirilen yerli ve ithal otomobil ve hafif ticari araç markalarının sosyal medya 

hesaplarıdır. 2016 yılı satış istatistiklerinde Türkiye pazarında 45 işletme olmasına rağmen 

araştırmamıza 30 işletme dahil edilmiştir. Bunun nedeni ilgili 30 işletmenin ülkemizde 

yapılan satışların %99’unu gerçekleştirmesidir. Araştırmamızda işletmeler tarafından en çok 

kullanılan sosyal medya araçlarından olan Facebook, Twitter ve Instagram hesapları, teknik 

kalite, görsel kalite ve kurumsallık faktörleri dikkate alınarak incelenmektedir.        
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4.2. Araştırmanın Yöntem ve Modeli 

Araştırmanın yöntemi olarak otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sosyal medya 

hesapları, nitel araştırma yöntemi olan içerik analizi ve daha önceden belirlenen ölçek vasıtası 

ile analiz edilmiştir (Sarıtaş ve Tilki, 2017, s.77). İçerik analizi, sözel ve yazılı verilerin belirli 

bir amaç bakımından sınıflandırılması, özetlenmesi, belirli değişken veya kavramların 

ölçülmesi ve anlam çıkarılması için ön çalışma yaparak kategorilere ayrılmasıdır (Tavşancıl 

ve Aslan, 2001, s.85). Çalışmada temel olarak içerik analizinin en çok kullanılan türü olan 

frekans analiz tekniği kullanılmıştır. Frekans analizi, verilerin hangi sıklıkla tekrar ettiğini ve 

bu unsurların sayısal, yüzdesel ve oransal olarak tekrar etme sıklığını gösterir (Demirci ve 

Köseli, 2009, s.345) 

Çalışma içeriğinde daha önce beyaz eşya sektöründe (Sarıtaş ve Tilki, 2017) tarafından 

uygulaması yapılan teorik bölümde detaylı olarak açıklanan 3 temel performans kriteri (teknik 

kalite, görsel kalite ve kurumsallık faktörü) ve 22 değerlendirme ölçütünden oluşan sosyal 

medya ölçeği kullanılmıştır.  

Araştırmaya konu olan sosyal ağlar ise kullanıcının ve firmaların sanal ortamda buluştuğu 

Facebook, Twitter, Instagram’dır. Facebook, Twitter ve Instagram sosyal ağları bir işletmenin 

ürünlerinin, markasının tanıtımını rahatlıkla yapmasını sağlayan, müşteri taleplerine yanıt 

vermek, bilgi desteği almak, artan üye sayısıyla birlikte daha geniş kitlelere duyurmayı ve 

tanıtmayı olanaklı hale getiren pazarlama ortamı sunmaktadır. Analizde yer alan markaların 

bütünü Facebook sosyal ağını etkin bir şekilde kullanmaktadır.  

Çalışmada mevcut durumun değiştirilmeden ve var olan durumun açıklandığı tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırma kapsamında belirtilen 30 işletmenin Facebook, Twitter ve İnstagram 

hesapları tarama modeli ile araştırmacılar tarafından taranmıştır. Sosyal medya hesaplarına 

ulaşma noktasında işletmelerin web sitelerinden de yararlanılmış, sadece resmi sosyal medya 

hesapları araştırmaya dahil edilmiştir.  Tarama yöntemi, araştırma konusu ile ilgili veriler 

daha önceden toplanmış ve kaydedilmiş ise, bu kayıtlardan ihtiyaç duyulan verilerin elde 

edilmesidir (Dündar, 2010, s.12). Elde edilen bulgular aşağıda yorumlanmıştır.  

4.3 Araştırmanın Bulguları 

Araştırmada bulgular sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter ve Instagram) üzerinde 

teknik kalite, görsel kalite ve kurumsallık faktörleri açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir.  
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4.3.1. Sosyal Medya Performansını Etkileyen Teknik Kalite Faktörleri 

Sektörde yer alan firmalara ait sosyal medya hesaplarının, sosyal medya ölçeğini oluşturan 

teknik kalite faktörlerine yönelik etkinlik yüzdelerinin ortalamaları Tablo 1.’de 

görülmektedir. 

Tablo 1: Sosyal Medya Teknik Kalite Etkinlik Oranları  

		 		 FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM 

		 KRİTERLER Var Yok Var Yok Var Yok 

		 Teknik Kalite % % % % % % 

1 
Ürün Tanıtımı ve 

Bilgilendirme 
100 0 100 0 100 0 

2 
Sayfada Açık ve Net 

İletişim Bilgileri 
100 0 100 0 73 27 

3 Günlük Paylaşım 100 0 100 0 100 0 

4 
Paylaşımlara Yorum 

Yapılabilme İmkânı 
100 0 100 0 100 0 

5 
Paylaşımlara Yapılan 

Yorumlara Geri Dönüş 
83 17 70 30 70 30 

6 
Şikâyet Yorumlarını 

Dikkate Alma 
70 30 70 30 47 53 

7 
Paylaşımlarda Resmi Web 

Sayfasına Yönlendirme 
23 77 34 66 3 97 

8 
Özel Mesaj Atabilme 

İmkânı 
100 0 53 47 87 13 

 

Firmaların sosyal medya hesapları Tablo 1.’de yer alan Teknik Kalite faktörü altında 8 

kriterle incelenmiştir. Tablo 1.’de Teknik Kalite kriteri içinde yer alan ölçütlere baktığımızda 

sektörün Facebook hesaplarında düzenli bir şekilde belirli aralıklarla paylaşım yaptıkları ve 

ürün tanıtımı ve bilgilendirme yapmış oldukları görülmektedir. Sektördeki firmaların 

müşterilere ulaşabilme ve etkileşim kurabilmek açısından iletişim bilgileri net olarak sayfada 

belirtilmekte ve özel mesaj atabilme imkanı bulunmaktadır. Yorum yapılabilirlik kullanıcılara 

açık tutulmasına rağmen yorumlara geri dönüş %83 oranında iken şikâyet yorumlarını dikkate 

alma %70 oranıyla daha düşük bir oranda kalmıştır.  
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Paylaşımlarda resmi web sayfasına yönlendirme ölçütü her 3 sosyal medya hesabında da 

kısıtlı kaldığı, sektörün paylaşımlarda yönlendirmeyi etkin kullanmadığı Tablo 1.’de 

görülmektedir.  

Teknik kalite faktöründe firmaların Twitter hesaplarına baktığımızda 5 firmanın Twitter, 4 

firmanın da Instagram hesabı bulunmadığı görülmektedir. Sektör Facebook sosyal ağında 

olduğu gibi Twitter ve Instagram hesaplarında da ürün tanıtım ve bilgilendirmelere yer 

vermekte ve iletişim bilgilerini açık ve net bir şekilde sayfalarında paylaşmaktadırlar.  

Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara ilişkin yorumlara geri dönüş Twitter ve 

Instagram hesaplarında %70 ile izlenim göstermektedir.  Aynı oran şikayet yorumlarını 

dikkate almada da benzerlik göstermektedir. 

Özel mesaj atabilme kriterinde Facebook’ta bu oran %100 iken Twitter’da  %53, 

Instagram’da %87 oranındadır. Instagram ile Twitter’da sektör kapak ve profil resimlerinin 

değişimleri sosyal ağların özelliklerinden kaynaklanan nedenler ile takip edilememekte ve bu 

verilere ulaşılamamaktadır.  

Facebook ve Twitter’a göre kıyaslandığında Instagram’da firmaların tamamının iletişim 

bilgilerinin açık olmadığı Tablo 1.’de görülmektedir. Instagram sosyal aracını kullanan 

firmalardan sadece 1 tanesi ürün bilgilendirme, resim, video vs. gibi paylaşımlarda resmi web 

sitesine yönlendirmeye yer vermiştir. 

4.3.2. Sosyal Medya Performansını Etkileyen Görsel Kalite Faktörleri 

Görsel kalite faktörleri açısından sosyal medya ölçeğinde belirlenen 7 kritere göre ilgili 

firmaların sosyal medya hesaplarından sektörün görsel kalite etkinlik yüzdelerinin ortalaması 

Tablo 2.’de görülmektedir.  

Tablo 2: Sosyal Medya Görsel Kalite Etkinlik Oranları 

		 		 FACEBOOK TWİTTER INSTAGRAM 

		 KRİTERLER Var Yok Var Yok Var Yok 

		 Görsel Kalite % % % % % % 

1 
Ürün tanıtımı için görsel afiş ve 

video kullanımı  
100 0 97 3 100 0 

2 
Profil ya da kapak resminin sık 

değişimi 
97 3         

3 
Paylaşımlardaki resim 

çözünürlüğüne önem verilme 
100 0 100 0 100 0 
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4 
Paylaşımlarda farklı renk 

kullanımı 
97 3 97 3 97 3 

5 Animasyon efekt paylaşımları 87 13 80 20 83 17 

6 
Her paylaşımda eklenilen 

açıklayıcı yazılar  
23 77 0 100 3 97 

7 
Resimlerde logo, marka ismi, 

marka kimliği kullanımı 
27 73 17 83 17 83 

Tablo 2’de Görsel Kalite faktörü altında yer alan kriterlere göre sektörün sosyal ağlarda 

tanıtımını görsel afiş ve video kullanarak yaptığı görülmektedir. Ürün tanıtımı için görsel afiş 

ve video kullanan tüm markalar paylaşımlarda aynı zamanda resim çözünürlüğüne önem 

verilme kriterine de dikkat etmiştir. Paylaşımlarda farklı renkler kullanımının %97 oranında 

olması; paylaşımlarda ağırlıklı olarak farklı renkler kullanıldığını göstermektedir.  

Profil ya da kapak resmi değişimi sıklığı oranı %97’dir. Sosyal ağlar üzerinde etkileşimde 

profil ve kapak resimleri etkin şekilde kullanılmaktadır. Resimlerde logo ve marka kimliği 

kullanma konusunda Facebook hesaplarında sadece 8 firma logo kullanmış, diğer sosyal 

hesaplarda bu oran daha azdır. Paylaşımlarda açıklayıcı yazılar ekleme konusunda da sektörde 

logo kullanmaya benzer durum mevcuttur. Twitter’da hiçbir firma paylaşımlarına açıklayıcı 

yazılar ekleme yapmamıştır. 

Instagram sosyal ağında olduğu gibi profil ya da kapak resmi değişimi takibi Twitter sosyal 

hesabında da takip edilememektedir.  

4.3.3. Sosyal Medya Performansını Etkileyen Kurumsallık Faktörleri 

Bir diğer temel faktörümüz ise 7 ölçütün olduğu ve işletmelerin sosyal medya kullanımına 

ilişkin kurumsallık faktörüdür. Kurumsallık faktörleri açısından sosyal medya ölçeğinde 

belirlenen 7 kritere göre sektörün kurumsallık etkinlik analizi Tablo 3.’de görülmektedir.  
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Tablo 3: Sosyal Medya Kurumsallık Etkinlik Oranları 

		 		 FACEBOOK TWİTTER INSTAGRAM 

		 KRİTERLER Var Yok Var Yok Var Yok 

		 Kurumsallık % % % % % % 

1 
Sosyal medya hesaplarıyla 

ilgilenen ayrı bir departman 
40 60 40 60 40 60 

2 
Güncel mevcut iletişim 

bilgileri 
100 0 100 0 73 27 

3 
Marka kimliği ile ilişkili 

profil ya da kapak resimleri  
100 0 100 0 100 0 

4 
Sosyal sorumluluğu 

destekleyen paylaşımlar 
13 87 10 90 17 83 

5 
Özel günleri kutlama ve bu 

günlere yönelik çalışmalar 
100 0 100 0 100 0 

6 

Sadece ürünlere yönelik 

olmayan başka konularda da 

güncel bilgilendirmeler 

3 97 17 83 7 93 

7 
Vizyon, misyon veya marka 

tanımı  
53 47         

Tablo 3.’te de görüldüğü gibi sektörde %40 oranında sosyal ağlar ile ilgilenen ayrı bir 

departman kurulmuştur. Firmaların sosyal medya hesaplarıyla ilgilenen ayrı bir departman var 

mı ölçütünün cevabı markalara mesaj atarak, mail ya da çağrı merkezi yoluyla ulaşılarak 

öğrenmeye çalışılmıştır. İletişime geçilen firmalardan sadece 23 tanesinden geri dönüş 

yapılmıştır. Geri dönüş yapan 23 firmadan 12 tanesinin sosyal medya hesaplarıyla ilgilenen 

ayrı bir departmanları olduğu, diğer 11 firmanın ise sosyal medya hesaplarını pazarlama 

birimleri veya dijital reklam ajansları ile yönettiği bilgileri elde edilmiştir. 

Sektör sosyal ağlarında mevcut iletişim bilgilerini paylaşmakta, marka kimliği ilişkili profil 

ve kapak resimleri kullanmaktadır. Ayrıca sektör %53 oranında misyon, vizyonlarına sosyal 

ağlarda yer vermekte ve temel marka kimliği tanıtımı için de sosyal iletişim kanallarını 

kullanmaktadır.  



 353 

Sektör sosyal medya hesaplarında kısmi de olsa sosyal sorumluluk projelerine yer 

vermektedir. Sosyal sorumluluk projelerinde sadece trafik ve benzeri konularda değil, çevre 

ve dezavantajlı gruplara yönelik paylaşımlar da yapılmaktadır. 

Kurumsallık Faktörü altında otomotiv sektörü incelendiğinde Facebook, Twitter ve Instagram 

sosyal hesaplarında özel günleri kutlama ve bu günlere yönelik paylaşımların olduğu Tablo 

3.’te görülmektedir. Öğretmenler Günü, 10 Kasım, 29 Ekim gibi özel günlerde firmalar 

görsellerle, animasyonlarla ve videolarla desteklenen paylaşımlar yapmıştır.  

Güncel bilgilendirme paylaşımı konusunda Twitter üzerinden, Facebook ve Instagram’a göre 

daha fazla ürünlerle ilgili olmayıp güncel paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Örneğin; 

sektörde bazı firmalar, İnovasyon Haftası, ODD 2016 Gladyatörleri, Tasarım Haftası gibi 

güncel paylaşımlara Twitter sayfasında yer vermiştir.  

Sonuç 

İnternetin gelişimiyle hayatımızın olmazları arasında yer edinen sosyal medya, bireylerin 

diğer bireylerle ve işletmelerle olan iletişim bağlantısını çok önemli derecede etkilemektedir. 

Sosyal medya, tüketicilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında ve işletmeler için ise 

pazarın nabzının tutulmasında önemli faydalar sunmaktadır. İşletmeler, ürün ve hizmetlerini 

sosyal ağlarda kullanıcılar tarafından elde ettikleri geri bildirimlere göre yeniden 

yapılandırabilmekte ve bu sayede tüketicilerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek 

ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini mümkün hale getirebilmektedir. Bu süreç, müşteri 

memnuniyetinin ve tatmininin önemli olduğu günümüz pazarlamacılığında çok önemli bir 

kazanım olarak değerlendirilebilir.  

Sosyal medya ortamlarının pazarlama açısından kullanımı dolayısıyla markaların; işletmelerin 

ürün veya hizmetleri konusunda ürün tanıtımlarının yapması ülkemizde yeni yeni önemi artan 

bir olgudur. Sosyal medya pazarlamasının değeri günden güne artış göstermekte işletmeler, 

yeni ürün tanıtımlarını, mevcut pazar bilgilerini gerek paylaşım siteleri gerek blog veya 

forumlar aracılığıyla tüketicilere ulaştırma zorunluluğu hissetmektedirler. Alternatifleri 

değerlendirme aşamasında sosyal medya sitelerinde beklenen en büyük özellik içerik ve site 

güvenliğinin sağlanmasıdır. Güvenli görülmeyen siteler satın alma kararını olumsuz 

noktalayacağı gibi güvenliğinden şüphe duyulmayan firmalardan, internetin sağladığı hız ve 

zaman kolaylığından dolayı, satın alınacak ürün veya hizmet için artı bir bedel ödenmeye razı 

olunmaktadır. 
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Otomotiv sektöründe yer alan otomotiv markaları sosyal medyayı etkili bir pazarlama iletişim 

kanalı olarak görmekte ve tüketicilerle bu sanal ortamda çeşitli ürün ve tanıtımları paylaşarak 

karşılıklı iletişim halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Sosyal medya web site ve ziyaretçi arasında etkileşim kurma, yer ve zaman kısıtlaması 

olmaması, bilgi güncellemeleri nedeniyle dinamik yapıda ve düşük maliyete sahip olması gibi 

avantajlar sağlamaktadır. 

Yapılan araştırmada sosyal paylaşım araçlarının tüketiciyi nasıl etkiledikleri, firmaların bu 

ortamlarda nasıl faaliyetlerini sürdürdükleri, iletişim sürecindeki bulgular faktör başlıkları 

altında yer alan kriterle incelenmiştir. 

Araştırmaya konu olan sosyal ağlar ise kullanıcının ve firmaların sanal ortamda buluştuğu 

Facebook, Twitter, Instagram’dır. Facebook, Twitter ve Instagram sosyal ağları bir işletmenin 

ürünlerinin, markasının tanıtımını rahatlıkla yapmasını sağlayan, müşteri taleplerine yanıt 

vermek, bilgi desteği almak, artan üye sayısıyla birlikte daha geniş kitlelere duyurmayı ve 

tanıtmayı olanaklı hale getiren pazarlama ortamı sunmaktadır. Analizde yer alan markaların 

bütünü Facebook sosyal ağını etkin bir şekilde kullanmaktadır. 5 firmanın Twitter, 4 firmanın 

ise Instagram hesapları bulunmamaktadır. 

Sosyal ağlar vasıtası ile sektör milyonlarca kişiye ulaşmakta, hedef kitle ile etkileşim kurmak 

amacıyla mesaj atabilme olanağı sağlamakta ve iletişim bilgilerini güncel tutmaktadır. Sosyal 

ortamda yapılan ürün paylaşımları görsel, animasyon ve videolarla desteklenmektedir. 

Çalışmanın bu bilgiler doğrultusunda, işletmeler için pazarlama faaliyetlerinde etkin sosyal 

medya kullanımına, sosyal medya hesaplarının performansının ölçümüne ve bu hesapların 

karşılaştırılabilmesine katkı sağlaması düşünülmektedir.  

Çalışma ön çalışma niteliğinde olup, farklı örneklem büyüklüklerinde ve/veya farklı 

sektörlerde, geçerlilik ve güvenilirlik ile ilgili analizler yapılarak çalışmanın geliştirilmesi 

düşünülmektedir. Her geçen gün değişen ve gelişen dünya ile birlikte teknolojinin, sosyal 

medya araçlarının ve sosyal medyanın pazarlama üzerindeki etkisi açısından ele alınıp 

incelenmesinde, bundan sonra farklı sektörlerde veya aynı sektör içerisinde firmaların sosyal 

medyayı kullanma etkinliğinin birbirleri ile karşılaştırılması gibi konularda araştırma ve 

çalışmalara bir kaynak olacağı düşünülmektedir.  
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Ünlü Kişilerin Kullanıldığı Reklamların Etkinliği Üzerinde Etkili Olan 

Faktörler: Kadın Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma 

Factors Affectıng The Effectıveness Of The Celebrıty Endorsement In 

Advertısıng: A Study On Female Consumers 
Özet Bildiri 

Gizem Tokmak1 
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İmaj Memnuniyeti 

Keywords: Advertising Effectiveness, Celebrity Endorsement, Social Comparison, Body 

Image Satisfaction 

Giriş ve Çalışmanın Amacı  

Bir reklamın etkin olarak değerlendirilebilmesi için, reklam izleyicisinin reklam mesajını 

kolaylıkla algılayabilmesi, ürün/marka ismini reklamı izledikten sonra da hatırlayabilmesi, ve 

ürüne/markaya karşı izleyicide olumlu yönde bir niyet oluşması gerekmektedir. Reklamların 

bu gibi amaçlara ulaşması için pazarlamacılar, ünlü kişilere reklamlarda yer vererek 

tüketicinin ilgisini çekmeye çalışmaktadırlar. Fakat çoğu zaman reklamlarda çekici bir model, 

oyuncu, şarkıcı veya sporcu gibi meslek dallarından seçilen bu ünlü kişiler, reklamı yapılan 

ürünün önüne geçerek tüketicinin ilgisini üründen ziyade kendi üzerlerinde 

toplayabilmektedir. Böylece reklamın etkinliğini azaltabilmektedirler. Bu çalışmada ünlü kişi 

kullanan reklamların etkinliği üzerinde etkili olan faktörlerin, kadın tüketicilerin bakış 

açısıyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmanın sadece kadın tüketicilere 

odaklanmasının sebebi, çalışmanın bağımlı değişkenlerinden olan sosyal karşılaştırma ve 

bedensel imaj memnuniyeti gibi unsurların, kadın tüketicilerde etkilerinin daha çok 

görülmesidir (Jackson, 1992; Richins, 1995; Çakı, 2011) . Çalışma ayrıca, bedensel imaj 

memnuniyeti ve sosyal karşılaştırma gibi sosyolojik kavramların pazarlama ile 

ilişkilendirilmesi açısından multidisipliner bir çalışma olma amacı da taşımaktadır.  

Literatür Analizi 

Reklamlarda en sık kullanılan ilgi çekici unsurlardan biri celebrity-ünlü kişilerdir (Atay, 

2011). McCracken (1989)’a göre ünlü kişi, kamuoyunun tanıdığı ve ilgi gösterdiği, sahip 

olduğu bu tanınırlık ve ilgiyi de reklamında oynadığı markanın/ürünün pazarlanması için 

kullanan kişidir. Reklamcılar çoğu zaman, izleyicilerin ilgisini çekmek, ürüne karşı bir cazibe 
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oluşturmak, reklamın etkinliğini ve sunduğu güven duygusunu artırmak için ünlü kişi 

kullanma yoluna giderken (Spielman, 1981), sevilen ve iyi bilinen ünlü kişilerin konumsal 

avantajlarından yararlanırlar (Keller, 2008). Ünlü kişiler her ne kadar etkinliği artırmak ve 

dikkat çekmek için reklamlarda kullanılsa da hedef kitlenin ilgisini ürün/marka üzerinden 

alarak hedef kitlenin ürünü/markayı hatırlamasını engelleyebilmektedir (Kuvita ve Karlicek, 

2014). Konuyla ilgili olarak yapılan bir çalışma, ünlü kişinin kullanıldığı reklamları 

izleyenlerin %80’inin reklamda kullanılan ünlü kişiyi hatırladıklarını; fakat ürünü 

hatırlamadıklarını göstermektedir (Oyedepo ve Akhinedor, 2012). 

Ünlü kişi kullanımının, reklamın etkinliği üzerindeki etkisi literatürde tartışılagelen bir 

konudur. Bu konuyla ilgili Friedman ve Friedman (1979) yapmış oldukları çalışmada, 

psikolojik ve sosyal riskleri yüksek olan mücevher vb. ürün grupları reklamlarında yer alan 

ünlü kişilerin, ürüne olan tutum ve satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu 

tespit etmişlerdir. Kamins (1989) de yapmış olduğu çalışmada ünlü kişilerin, marka tutumu ve 

satın alma niyeti üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olduğunu tespit etmiştir. Bush vd. (2004) 

reklamda yer alan tanınmış sporcu kişilerin, ağızdan ağıza pazarlama-word of mouth 

communication (WOM) niyeti ve marka bağlılığı üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu, genç 

kızların WOM niyeti ve satın alma niyeti üzerinde kadın ünlü kişilerin, erkek ünlü kişilere 

göre daha etkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ünlü kişinin birden fazla ürün/marka reklamında yer alıyor olması, etkinliğini yitirebilme 

olasılığı açısından önemli bir noktadır. Bir ünlü kişinin birden fazla marka reklamında yer 

alması, marka/lar için zarar verici olabilmektedir (Till, 1998). Tripp vd. (1994) yapmış 

oldukları çalışmada birden çok ürün reklamında yer alan ünlü kişilerin, tüketicilerin ünlü kişi 

algısını ve satın alma niyetini olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Araştırmalar, 

tüketicilerin birden çok ürün kategorisi ve/veya marka reklamında yer alan ünlü kişileri, tek 

bir ürün kategorisinde ve/veya marka reklamında yer alan ünlü kişilere göre daha az güvenilir 

ve ikna edici olarak bulduklarını göstermektedir (Mowen ve Brown, 1981; Tripp vd., 1994).  

Reklamda kullanılan ünlü kişinin ürün/marka ile uygunluğunun önemli olduğu kadar hedef 

kitle ile uygunluğu da önemlidir. Chrysler Pasifica spor vagonlarının reklamında yer alan 

Celine Dion, firmanin hedef kitlesi gençler olduğundan pek de başarıya ulaşamamış, bu 

nedenle firma, araçlarının hedef kitlesinin yaş ortalamasını 53’e çekerek ürünü yeniden 

konumlandırmıştır (Kuvita ve Karlicek, 2014).  

 

 

 



 360 

 

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışmada ünlü kişi kullanan reklamların genel olarak etkinliği üzerinde etkili olan, reklam 

izleyicisi kaynaklı ve reklam kaynaklı değişkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu 

çalışma, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla hazırlanan, 

tanımlayıcı araştırma türüne girmektedir. Bu çalışmada örneklem içerisinde yer alan 18-25 

yaş aralığındaki kadın üniversite öğrencilerinden kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 

400 kişi ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ankette Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (Sohn, 

2003), Bedensel İmaj Memnuniyeti Ölçeği (Franzoi ve Shields, 1984) ve Reklamın etkinliği 

ve yapısal özellikleri ile satın alma niyeti (Richins, 1991) ni ölçen soruların yer aldığı 

bölümler mevcuttur. Literatürde tüketicilerin bedensel imaj memnuniyetlerinin reklamlara 

olan tutumları üzerinde etkili olduğunu belirten çalışmalar mevcuttur. Bedensel imajından 

memnun olan tüketicilerin, reklamlar tarafından çekici modeller kullanarak yaratılan/dayatılan 

“idealleştirilmiş güzellik standartlarından” daha az etkilendikleri ve bu gibi reklamlara 

olumsuz yönde tutum geliştirme eğilimlerinin azaldığı görülmektedir (Richins, 1991; Richins, 

1996). Öte yandan dış görünüşünden memnuniyetsiz olan tüketiciler ise, reklamlarda 

gördükleri çekici modelden daha çok etkilenerek reklama karşı negatif yönde tutum 

geliştirmekte ve “idealleştirilmiş güzel-çekici model” tarafından tanıtılan ürünü satın almama 

davranışı göstermektedir (Richins, 1996; Lavine vd., 1999). İleri teknoloji ürünleri, otomobil 

vb. gibi yüksek ilgilenimli ürün reklamlarında olmasa da, özellikle fiziksel çekicilikle alakalı 

(kozmetik, giyim ürün reklamları vb.) ve sosyal riski yüksek olan ürün reklamlarında 

tüketicilerin söz konusu reklamları değerlendirmeleri noktasında bedensel imaj 

memnuniyetlerinin önemi artmaktadır. Bu sebeple, bedensel imaj memnuniyeti değişkeninin, 

araştırma modeline dahil edilmesine karar verilmiştir. İlgili değişkenler arasındaki ilişkilerin 

belirlenmesi için Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. 
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Araştırmanın Modeli: 

 
Yukarıdaki model doğrultusunda kurulan araştırmanın ana hipotezleri şu şekildedir: 

H1: Sosyal karşılaştırma, reklamın etkinliğini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

etkilemektedir. 

H2: Bedensel imaj memnuniyeti, reklamın etkinliğini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

etkilemektedir. 

H3: Reklamın yapısal özellikleri, reklamın etkinliğini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

etkilemektedir. 

Bulgular ve Tartışma 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonucunda elde edilen bulgular, reklamın etkinliği 

kriterlerinden biri olan hatırlama üzerinde sosyal karşılaştırma faktörlerinden karşılaştırma 

eğilimi boyutunun istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğunu göstermektedir (p: ,026). 

Bedensel imaj memnuniyeti faktörünün reklamın hatırlanması üzerinde anlamlı bir etkisi 

tespit edilmemiştir. Reklamın yapısal özellikleri faktörünün ise kadın ünlü kullanımı (p:,001) 

ve reklamın içeriği (p: ,000) boyutlarının, reklamın hatırlanması üzerinde istatistiksel olarak 

anlamlı etkide olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, reklamın etkinliği kriterlerinden bir diğeri 

olan ürüne olan niyet1 üzerinde sosyal karşılaştırma faktörlerinden sosyal algı boyutunun 

																																																													
1	 Reklamın etkinliğini gösteren değişkenlerden biri olan “ürüne olan niyet”, tüketicilerin ürünü deneme, 
araştırma, başkalarına tavsiye etme ve satın alma niyetlerini gösteren bir değişkendir (Severn vd., 1990; Richins, 
1991).	
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istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p: ,038). Bedensel imaj memnuniyeti 

faktörlerinden eksiklik hissinin (p: ,002); reklamın yapısal özelliklerinden ise kadın ünlü 

kullanımı (p: ,024), reklamın içeriği (p: ,000), ünlünün fiziksel çekiciliği (p: ,015), ve tüketim 

nesnesi algısı (p: ,003) boyutlarının ürüne olan niyet üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

etkileri bulunmuştur.     

Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, sosyal karşılaştırma eğiliminin reklamı hatırlama 

üzerinde etkili olup ürüne niyet üzerinde etkili olmadığı, tüketicilerin ünlü kişilerle kendilerini 

karşılaştırsalar dahi, bunun satın almaya yöneltme noktasında etkili olmadığı anlaşılmaktadır. 

Tüketiciler ancak karşılaştırma neticesinde bedensel imajlarında bir eksiklik hissettiklerinde 

satın alma niyeti gösterebilmektedir. Bununla birlikte kadın ünlü kullanımı reklamın etkinliği 

üzerinde etkiliyken erkek ünlülerin, kadın tüketicileri satın almaya yöneltme ve reklamı 

hatırlamaları noktasında etkisiz oldukları anlaşılmaktadır. Ünlülerin fiziksel çekiciliğinin 

hatırlama üzerinde etkili olmaması, söz konusu literatürle bağdaşmaktadır. Öyle ki, Kuvita ve 

Karlicek (2014), Oyedepo ve Akhinedor, 2012) yapmış oldukları çalışmada, ünlü kişilerin 

fiziksel çekiciliğinin hatırlama üzerinde herhangi bir etkisini tespit edememişlerdir. Ürün ve 

marka isminin hatırlanması değişkenlerinin, reklamın etkinliğinde oldukça önemli olarak 

tanımlandıkları (Severn vd., 1990; Richins, 1991) düşünüldüğünde, bu sonuçtan ünlü kişi 

kullanımının, tüketicinin ilgisini üründen çekip reklamın etkinliğini azalttığı düşünülebilir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Araştırma sonuçları, kadın tüketiciler açısından reklamlarda kadın ünlülerin kullanılmasının, 

erkek ünlülerin kullanılmasına göre reklamın etkinliğini daha çok artırdığını göstermektedir. 

Bu sonuç, söz konusu literatürle bağlantılıdır (bknz: literatür taraması bölümü). Reklamda 

kullanılan ünlü kişilerin fiziksel çekiciliğinin hatırlama üzerinde etkili olmayıp ürüne olan 

niyet (ürünü satın alma, araştırma, deneme vb.) üzerinde etkili olması, fiziksel olarak çekici 

bir ünlünün tüketicinin ilgisini üründen kendi üzerine çektiğini düşündürebilir. Bu açıdan da, 

elde edilen sonucun, söz konusu literatürle bağdaştığı görülmektedir.  

Bu çalışmada sadece söz konusu reklamlar için kadın tüketicilerin tutumları 

değerlendirilmiştir. Gelecek çalışmalarda erkek tüketicilerin de tutumları değerlendirilerek, 

iki grup arasında bir karşılaştırma yapılabilir. Ayrıca çalışmada katılımcılardan ünlü kişilerin 

kullanıldığı reklamları genel olarak düşünüp değerlendirmeleri istenmiştir. Gelecek 

çalışmalarda spesifik bir reklam üzerinden gidilerek reklamın başlığı, gövde metni, sloganı 

vb. gibi yapısal özelliklerinin hedef kitle tarafından algılanması üzerinde ünlü kişilerin etkisi 

daha detaylı bir şekilde analiz edilebilir.  
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1. Giriş ve Çalışmanın Amacı  

Pazarlama dünyasındaki dijital dönüşüm hem tüketicilerin kendi aralarında daha çok bağlantı 

kurmalarına, hem de güçlenerek seslerini sosyal medya vasıtasıyla duyurmalarına olanak 

tanımaktadır. Bu dönüşüm, bir markayı destekleyen, savunan ve marka topluluklarını 

oluşturan tüketicilerin sanal ortamda marka odaklı diyaloglarda rakip marka tutkunlarıyla 

karşı karşıya gelmelerine ve birbirleriyle yüzleşmelerine, hatta çatışmalarına zemin 

hazırlamaktadır. Benimsedikleri markaları destekleyen, koruyan, yücelten tüketicilerin 

bazıları daha da ileri giderek marka savaşçılarına dönüşebilmektedirler. Ortaya çıkan bu 

saldırgan profil, rakip markaya ve rakip marka kullanıcılarına karşı duydukları olumsuz 

duyguları eleştirme, aşağılama, küfür etme, kavga çıkartma gibi yollarla yansıtmaktadır. 

Tüketici kültürü açısından değerlendirildiğinde bu çalışma, sanal ortamda marka kullanıcıları 

arasındaki etkileşimi ve ortaya çıkan çeşitli kimlikleri anlamayı, marka savaşçılarını diğer 

kimliklerden ayırt eden özellikleri netleştirmeyi ve marka savaşçıları arasında oluşan bu 

çatışmayı tetikleyen etkenleri tanımlamayı amaçlamaktadır. Pazarlama stratejisi açısından 

bakıldığında ise, bu tip çatışmalar sonucunda oluşan diyaloglar ve içerik, markalarla ilgili 

kalıcı dijital ayak izleri yaratmaktadır. Kullanıcılar tarafından geliştirilen içerik (user-

generated content) markaların tüketici kaynaklı ve doğal reklamı için çok önemlidir (Kaplan 

ve Haenlein, 2010). Günümüzde, markaları ile ilgili dijital etkileşimi arttırmayı hedefleyen 

şirketlerin pazarlama stratejilerini oluştururken bu gerçekliği doğru değerlendirmeleri kritik 

önem taşımaktadır. 

2. Literatür Analizi 

Marka toplulukları hakkında oluşmuş yazın tüketici kültürü teorisi altında detaylı 

araştırmaları kapsamakla birlikte marka toplulukları arasındaki karşılıklı çatışmalar henüz 

kavramsal olarak derinlemesine ele alınmamıştır. Muniz ve O’Guinn (2001) marka 

																																																													
1	Özyeğin Üniversitesi, mina.seraj@ozyegin.edu.tr	
2	Boğaziçi University, tokera@boun.edu.tr	
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topluluklarının varlığını, topluluk üyelerinin kendilerine has nitelikleriyle ilgili 

farkındalıklarına (consciousness of kind), benimsedikleri gelenek ve ritüellerine ve diğer 

topluluk üyelerine karşı hissettikleri manevi sorumluluğa (moral responsibility) 

dayandırmaktadır. Marka topluluklarına has sundukları önemli bir bulgu ise, muhalif marka 

karşıtlığıdır. Bu kavram, marka topluluğu üyelerinin markayı kullanmayan diğer 

tüketicilerden kendilerini ayırt etmelerinden ortaya çıkar. Aynı zamanda muhalif davranış 

biçimi, rakip markaların kullanımını ve desteklenmesini de tamamen reddetmeye ve bunu 

savunanlara karşı çıkmaya dayalıdır. Marka toplulukları arasındaki çatışmaya literatürde en 

yakınlaşan kavram bu olmakla birlikte, oluşan çatışmanın temellerini ve sürekliliğini 

açıklamak için yeterli değildir.  

Literatürde topluluk içi çatışmayı tartışan makaleler az da olsa mevcuttur. Bu çalışmalar açık 

kaynak (Hemetsberger, 2006), yemek pişirme kültürü (de Valck, van Bruggen ve Wierenga, 

2009), uzun mesafe koşusu (Chalmers-Thomas, Price, and Schau 2013) ve özel marka kolalı 

içecek tüketimi (Husemann, Ladstaetter, and Luedicke 2015) üzerine odaklanan sanal 

topluluklar baz alınarak incelenmiştir. Topluluk üyeleri yoğunlaştıkları konu bazındaki 

standartları ve en iyi uygulamaları tartışırken bu çatışmalar ortaya çıkmaktadır. Toplulukları 

oluşturan kurucu veya temel üyeler ile olağan üyeler arasındaki statü ve fikir rekabeti bu tip 

gerilimlere zemin hazırlamaktadır.  

Marka toplulukları ve topluluk içi çatışmalar kısıtlı çerçevede tartışılmış olmakla birlikte 

rakip topluluklar arasındaki gerilim ve çatışma üzerine detaylı bir araştırma henüz mevcut 

değildir. Bu çalışma bahsedilen kavramı Apple ve Android kullanıcılarının oluşturduğu marka 

toplulukları arasındaki süregelen ve güncel gerilimi inceleyerek detaylandırmayı 

hedeflemektedir. Özellikle markalar arası rekabette iletişimin önemli bir kısmına zemin 

hazırlayan sosyal medya ve dijital platformlarda gerçekleşen etkileşimlerin sıklığı ve artış hızı 

düşünüldüğünde bu tip çatışmaların da artışı öngörülebilir. Marka stratejilerine ve özellikle de 

marka iletişimine doğrudan etkisi olabilecek içerikleri yaratan bu çatışmaların nasıl ortaya 

çıktığının anlaşılması ve etkileşim içeriklerinin araştırılması önemli bir soru işareti haline 

gelmiştir. 

3. Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışmada üç ana araştırma sorusuna cevap aranmaktadır: (1) markalarla ilgili 

etkileşimlerde özellikle sosyal medyada markayı tutkuyla savunan tüketiciler arasında yoğun 

bir çatışma ve hatta kavga gözlemlenmektedir; bu çatışma nasıl ve neden ortaya çıkmaktadır? 

(2) Dijital mecrada markalarla ilgili içerik üreten veya içeriğe maruz kalan çeşitli tüketici 

profilleri ortaya çıkmaktadır; bu profilleri nasıl tanımlayabiliriz ve markaları tutkuyla savunan 
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marka savaşçılarını diğer profillerden ayıran özellikler nelerdir? (3) Bu tip çatışmalar ve 

etkileşimler pazarlama stratejisi açısından şirketleri nasıl etkilemektedir ve şirketler bu 

oluşumu nasıl değerlendirebilir? Tüm bu sorular bizi uzun dönemli gözlem yapabileceğimiz 

ve zengin veri elde edebileceğimiz keşifsel yöntemlere dolayısıyla da nitel analiz metotlarına 

yönlendirmiştir. Marka toplulukları arasındaki çatışma olgusu ve bu olguda ortaya çıkan 

marka savaşçısı kimliği keşifsel bir araştırma tasarımı ile netnografya ve derinlemesine 

görüşme metodları kullanılarak araştırılmıştır. Netnografya bireylerin ve toplulukların sanal 

ortamda yarattıkları içeriği ve etkileşimlerini gözlemleyerek analiz eden nitel bir yöntemdir 

(Kozinets, 2002). Netnografya için araştırma sahalarının belirlenmesi Google arama motoruna 

“Apple”, “Android” anahtar kelimelerinin yanı sıra “Apple Androide’e karşı” veya “Android 

Apple’a karşı” tümceleri girilmiş ve yoğun trafik alan sitelerdeki doğrudan ilintili tartışmalar 

araştırılmıştır. Apple markası ile ilgili yoğun içerik paylaşılan MacFroum ve Android 

markasının tutkuyla konuşulduğu Phandroid siteleri devreye alınmıştır. Ayrıca her tip 

kullanıcının etkileşime girdiği Apple ve Android ile ilgili Youtube ve Facebook kanalları da 

taranmış ve yorum sayfaları dikkate alınmıştır. Veri olarak tüm bu sitelerdeki çatışma 

örnekleri internetten indirilmiştir. İndirilen verilerin yanı sıra sanal ortamdaki sübjektif 

gözlemler de analize dahil edilmiştir. Toplanan veri (arşiv verisi, mülakatlar ve gözlemler) 

dokuz yıllık bir zaman dilimini (2008-2017) kapsamakta olup yaklaşık 7000 yorum NVivo 

nitel veri araştırma programı kullanılarak analiz edilmiştir. Kodlama ve analiz sürecinde 

tekrarlayan kodlar parçadan bütüne ve bütünden parçaya yorumsama tekniğiyle 

değerlendirilmiştir (Creswell,2013). Ortaya çıkan ana temalar kuramsal bir çerçeve 

oluşturulmasını sağlamıştır. 

4. Bulgular ve Tartışma 

Marka toplulukları arasındaki rekabet ve çatışmayı incelediğimizde öncelikli olarak karşımıza 

dört tip tüketici çıkmaktadır. Bu tüketici tiplerini birbirinden ayıran ana iki boyut kullanılan 

marka konusunda duyulan tutku ve rakip marka kullanıcılarına karşı duyulan husumetin 

oluşturduğu Rekabet Gerilimi ile marka hakkındaki edinilen Bilinçtir. Rekabet gerilimi bir 

uçta konuya tarafsız ve içerik üretmeye hevesi olmayan marka tüketicilerini diğer bir uçta ise 

marka hakkında içerik yaratmayı kendine görev edinmiş tutkunları tanımlamaktadır. Bilinç 

ise kullanıcının kendi çabasıyla araştırdığı ve değerlendirdiği bilgiler veya tamamen kulaktan 

dolma duyumlarla yarattığı kişisel önyargılar bazında ortaya çıkmaktadır. Bu iki boyutla 

ortaya konan tipolojide konu hakkında araştıran ve markayı iyi tanıyanın Marka Savaşçıları 

(rekabet gerilimi yüksek) ve Marka Takipçileri (rekabet gerilimi düşük) ile konu hakkında 

bilinçsiz veya kulaktan dolma bilgilerle hareket eden Troller (rekabet gerilimi yüksek) ve 
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Olağan Kullanıcılar (rekabet gerilimi düşük) profilleri ortaya çıkmaktadır. Marka 

savaşçılarını özellikle ayırt eden nitelikler konu bazındaki derinlemesine bilgileri ve bu 

bilgileri kullanarak rakip markaya karşı duydukları şüpheyi ve hatta bazen de husumeti ve 

bazen nefreti diğer tüketicilere duyurmak amacıyla girdikleri tartışmalar ve kavgalardır. 

Savaşçı kimliğindeki tüketiciler konuyu tartışmak için özel zaman harcamakta, tartışma 

ortamları yaratmak için fırsat kollamakta, kendi tezlerini bilgi ve kanıt sunarak 

desteklemektedirler. Oysa trol olarak değerlendirdiğimiz profiller ise bilgi ve araştırmaya 

dayanmayan daha düşük nitelikli içeriklerin yaratılmasına, küfürlerin bile çok rahat sarf 

edildiği seviyesiz bir dil kullanımına başvurarak kavga ortamları yaratmaktadırlar. Marka 

savaşçılarını diğer benzer tanımlarla ortaya çıkan marka avukatları, marka fanları, marka 

misyonerlerinden ayıran ana özellik gerilim seviyeleri ve ortaya koydukları gayretteki savaşçı 

tutumdur.  

Tüketici bazlı yaratılan bu marka rekabeti ve çatışması bazındaki içerikler incelendiğinde bu 

tip diyalogları destekleyen ana unsurlar (1) tüketicinin sosyal kimliği (social identity) ve 

marka kişiliği (brand personality) arasındaki uyum, (2) şirketlerin reklam ve hakla ilişkiler 

bazındaki strateji ve söylemleri ve (3) markanın yarattığı miras olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Marka savaşçıları tartışmalarda özellikle marka kişiliğini ön plana çıkarmakta ve 

savunmaktadır. Sosyal kimlikleriyle bağdaşan marka kişiliği tartışmalardaki savları 

beslemekte ve tutkuyu arttırmaktadır. Şirketlerin pazarlama söylemleri yine son derece 

önemli olup marka savaşçıları tarafından tekrarlanarak tartışmalara fırsat hazırlamaktadırlar. 

Bu tip söylemler marka savaşçılarına sözel silahlar olarak destek olmakta ve etkileşimlerinde 

donanımlı olmalarını sağlamaktadır. Markaların dayandığı prensip ve hikayeler de, örneğin 

Apple’in kurucusu Steve Jobs’un hikayesi veya Android platformundaki açık kaynak 

prensibi, markaların tüketicilerine sağladığı marka mirasını güçlendirmekte ve tartışmalarda 

vurgulanan söylemler arasında yerlerini almaktadır. 

Şirketlerin pazarlama stratejisi açısından tüketiciler tarafından yaratılan içerikler günümüzde 

son derece önem arz etmektedir. Ağızdan ağıza yayılan tüketici kaynaklı pazarlama alanında 

bu çatışma içeriği kritik rol oynamaktadır. Şirketlerin, kendi marka savaşçılarına dolaylı 

olarak destek olması, kullanabilecekleri mesajlar üretebilmeleri, müzakerelerdeki saldırı ve 

savunmalarını güçlendirecek söylemler ve hikayeler geliştirmeleri oluşacak doğal içeriğe 

katkı sağlayabilmektedir. Marka savaşçılarının şirket reklam ve söylemlerini tekrar ve taklit 

ederek içerik yaratmaları buna işaret eden en önemli bulgulardan biridir. Dolayısıyla 

şirketlerin doğrudan müdahale etmeden tüketici bazındaki rekabete destek vermesi kendi 

markalarıyla ilgili oluşacak dijital ayak izlerine etki sağlayacaktır. 
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Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Çalışmamızın tartıştığı kavramlar dijital etkileşimlerin artmasıyla ortaya çıkan yeni ve henüz 

yeteri kadar araştırılmamış konulardır. Tüketici kaynaklı dijital çarpışmaları anlamak ve 

pazarlama stratejisinde oynayabilecekleri rolü irdelemek tüketici-marka ilişkilerinin 

perçinlenmesi açısından kritiktir. Çalışmamız özellikle kullanıcılar tarafından geliştirilen 

marka tartışmalarını oluşturan profilleri değerlendirerek ve bu tartışmaları tetikleyen marka 

kişiliği, reklam stratejileri, marka mirası ve marka hikayeleri konularını değerlendirerek bu 

alanda ilklerden biri olmayı hedeflemektedir. 

Marka rekabetinde tüketicilerin oynadığı rol konusunda nicel bazda araştırmalarla marka 

değerine bu tip etkileşimlerin nasıl etkisi olduğu ve bu etkinin büyülüğü değerlendirilerek 

pazarlama stratejilerine derinlemesine katkılar sunulabilir. Tüm nicel yöntemlerde olduğu gibi 

bulgular sübjektiftir. Bu tip araştırmaları Apple ve Android dışındaki diğer marka 

rekabetlerinde incelemek ve tartışmak sonuçların genelleştirilmesi açısından faydalı olabilir. 
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Marka - Maskot Çatışmasının Reklam Ve Marka Üzerindeki Etkileri 

Brand - Mascot Incongruıty And Its Effects On The Brand And The Ad 
Nuri Gülver1    Emine Eser Gegez2 

Özet: 

Marka maskotları tüketiciye bir ürün, hizmet ya da fikir hakkında bilgi vermek için kullanılan 

marka sözcüleridir. Günümüzde birçok marka tüketiciyle bağ kurmak için kendi maskotlarını 

yaratmakta ya da hali hazırda ünlü olan bir maskotu sahiplenmektedir. Markalar için en 

önemli konu ciddi medya bütçeleri ayırarak tüketici ile tanıştırdıkları marka maskotlarının 

hatırlanması ve beğenilmesidir. Hatırlanma ve beğeni literatürü incelendiğinde, hatırlanma 

ve beğeni için insan zihninde bilişsel sürecin başlamasını sağlayan çatışma kavramı ile 

karşılaşılmaktadır. Çatışmanın marka maskotları ile olan ilişkisinin incelenmesi reklam ve 

pazarlama literatüründe de üzerinde az durulmuş konulardan biridir. 

Marka ve maskot arasındaki çatışma seviyelerinin, maskotun hatırlanmasına, beğenilirliğine, 

yer aldığı reklama ve ait olduğu markaya karşı tutuma olan etkilerinin incelendiği bu 

çalışmanın içerikleri üç ana başlık altında toplanmıştır. İlk bölümde araştırmanın amacı, 

önemi ve yöntemleri açıklanmış, ikinci bölümde marka, maskot, hatırlanma ve beğenilirlik 

konularıyla ilgili literatür taraması yapılmış, üçüncü bölümde ise yapılan nicel araştırma 

anlatılmış ve sonuçları aktarılmıştır.  

Araştırmada Milka markasının Mor İnek maskotu, Sigortam.net markasının Keçi maskotu ve 

Türk Hava Yolları markasının Wingo maskotu üç farklı çatışma seviyesini temsil edecek 

şekilde incelenmiştir. Çalışma sonucunda “beklenmedik-alakalı” çatışma kategorisinde olan 

ve optimum çatışma seviyesindeki Mor İnek marka maskotunun diğer marka maskotlarına 

göre  daha çok hatırlandığı ve daha çok beğenildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Marka Maskotu, Çatışma, Reklam Hatırlanması, Reklam Beğenilirliği, 

Markaya Karşı Tutum. 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Araştırmamızın amacı, marka ve maskot arasındaki farklı çatışma seviyelerini test ederek, 

maskotun hatırlanma ve beğenilirliğini, tüketicilerin maskotun yer aldığı reklama ve ait 

olduğu markaya karşı nasıl tutum geliştirdiğini incelemektir. Marka maskotları şirketlerin 

insanlaşmasında büyük rol oynamış, sanayileşmedeki artış sonrası büyük şirketlerin 

tüketiciler gözünde samimi ve güvenilir olmasını sağlamıştır (Brown, 2010). Pazarlama 

																																																													
1	Medina Turgul DDB, nurigulver@gmail.com	
2 İstanbul Bilgi Üniversitesi, eser.gegez@bilgi.edu.tr 
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uzmanları marka yöneticilerini müşterilerle aralarında kalın sadakat duvarları inşa etmek 

yerine tüketicilerin anlayabileceği karakterlerde marka maskotlarına yatırım yapma önerisinde 

bulunduktan sonra, bu pazarlama modeli cansız markalara ruh kazandırmak açısından çok 

başarılı olmuştur. Hatta bazı tüketiciler cansız marka maskotlarıyla parasosyal ilişkiler 

kurmuştur. Örneğin Amerikan kadınlarının  tavsiyesini beklediği Betty Crocker isimli marka 

karakteri her gün 5000 adet hayran mektubu almıştır (Bhattacharya ve Sen, 2003). Bu 

bağlamda markayı temsil edecek maskotun hatırlanır ve beğenilir olması azami önem 

taşımaktadır.  

Çatışma ise zihin tarafından çok aşina bir durum gibi algılanacak bir tablo çizip, içine 

alışılmadık bir fark yerleştirilerek oluşturulmaktadır (Heckler ve Childers, 1992). Çatışmanın 

özgün olmasının sebebi, zihinsel yapımıza meydan okumasıdır. Çünkü çatışma insan zihninde 

önceden var olan bilgileri yeniden düzenlemeye zorlamaktadır (Yoon, 2013). Çatışma 

herkesin iyi bildiği bir kurgu içine bilinmedik bir olayın yerleştirmesiyle oluşur. Çatışma 

reklamda iyi uygulandığında reklam ve markaya karşı tüketicinin olumlu tutum geliştirmesini 

sağlama potansiyeline de sahiptir (Yoon, 2013). 

Günümüzde bilgisayar üretimi hareketli görsel tasarım teknolojisi hızla gelişmektedir. 

Özellikle bu teknolojiyi kullanarak, dijital olarak kendi maskotunu üretmek isteyen markalar, 

maskot yaratım sürecinde maskotun beğenilmesi ve hatırlanması için nasıl bir yol 

izleyecekleri konusunda kararsız kalmaktadır. Bu çalışma maskotları çatışma seviyelerine 

göre 3 gruba ayırarak, hatırlanma ve beğeninin hangi faktörlere göre değiştiğini 

incelemektedir. Bu sayede maskot yaratım sürecinde markalara somut ve ölçülebilir 

parametreler sunarak, maskotun görünümünü ve karakter özelliklerini çatışma seviyelerini 

farklılaştırarak değiştirme şansı vermektedir. İlerleyen süreçte bu çalışmada uygulanan 

çatışma gruplandırması diğer reklam unsurları için de uygulanarak reklamda hatırlanma ve 

beğeni konularında diğer akademik çalışmalara da fayda  sağlayabilir. 

Literatür Analizi 

Nihai Tüketici ve Maskot İlişkisi 

Marka maskotları tüketicilerin markanın belli özelliklerini hatırlaması için iyi bir görsel araç 

olarak kullanılmaktadır. (Kotler ve Amstrong, 1989). Marka maskotlarının popülerliği sadece 

tüketici reaksiyonlarıyla değil tüketici zihnindeki çok yüksek hatırlanma oranları ile de 

alakalıdır. Marka maskotlarının gücü benzersizliklerinde ve markanın inançlarıyla kurduğu 

güçlü bağlarda gizlidir (Malik ve Guptha, 2014).  
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Maskot bir ürün veya hizmet için hazırlanan reklam kampanyasının en önemli etkenidir. 

Güçlü bir marka maskotu tüketici tarafında karşılığı olan ilgi ve sempatinin sebebidir. Marka 

maskotları firmalara hayat vermekte ve markanın hatırlanmasını kolaylaştırmaktadır 

(Demireli vd., 2014). Firmalar marka maskotları vasıtasıyla tüketicinin markayı satın aldıktan 

sonra nasıl bir deneyim yaşayacağını tasvir edebilir (Ouwersloot ve Tudorica, 2001). Marka 

maskotlarının eğlenceli dünyası özellikle çocukları cezbetmektedir. Birçok farklı mecrada göz 

önünde bulunmaları çocukların gelecekte o markayı tercih etmesini etkilemektedir (Fischer 

vd., 1991). Çocuklar marka maskotlarıyla sosyal medyada, internette, filmlerde, televizyonda 

ve ambalajların üzerinde karşılaşarak sevdikleri marka maskotlarıyla parasosyal ilişkiler 

kurarlar (Richert vd., 2011). Daha büyük çocuklara oranla 7 yaşına kadarki çocukların 

kendilerini sözel bir şekilde ifade etmesi daha zordur. Bu yüzden marka maskotları gibi 

ikonik işaretler sayesinde çocuklar kendini daha kolay ifade edebilmektedir (Perrachio, 1992). 

Marka maskotları markaların insan gibi davranarak tüketiciyi markayı kendine yakın 

hissetmesi ve markayla bağ kurması için cesaretlendirir (Hofstede, 2001). Bu sayede marka 

maskotları kurdukları duygusal bağ ile tüketicinin markanın farkına varmasını sağlar (Loken 

ve John, 1993). Marka maskotlarının en önemli özelliklerinden biri de tüketiciyle bir ilişki 

inşa edebilmesidir. Bu ilişki üç şekilde isimlendirilebilir: sahte arkadaşlık, ortaklık ve evlilik  

(De Mooij, 2004). İnsanlar doğası gereği onlara karşı pozitif duygular taşıdıkları için 

akrabalarına ait tanıdık yüzleri daha kolay ayırt ederler. Bu durum marka maskotları için de 

geçerlidir. Eğer marka maskotu tüketicide pozitif duygular uyandırırsa kalabalıkta daha hızlı 

seçilir. Rakiplerinden daha kolay ayrışır (Bilde ve Lubin, 2001). 

Çatışma Kavramı 

Çatışma zihin tarafından çok aşina bir durum gibi algılanacak bir tablo çizip, içine alışılmadık 

bir fark yerleştirilerek oluşturulmaktadır (Heckler ve Childers, 1992). Diğer bir açıdan 

çatışma, beklentinin ortadan kaldırılması olarak da tanımlanmaktadır (McQuarrie ve Mick, 

1992). Konuşan bir bebeğin çevrimiçi ticaret sitelerinde hisse senedi alması ya da ortalama 

ağırlık ve boydaki kadın modellerin güzellik ürünlerini önermesi tüketicinin beklentileriyle 

örtüşmeyen reklam öğeleri olarak çatışma stratejilerinin güzel birer örneğidir (Yoon, 2013). 

Çatışmanın özgün olmasının sebebi, zihinsel yapımıza meydan okumasıdır. Çünkü çatışma 

insan zihninde önceden var olan bilgileri yeniden düzenlemeye zorlamaktadır (Yoon, 2013). 

Çatışma herkesin iyi bildiği bir kurgu içine bilinmedik bir olayın yerleştirmesiyle oluşur. Eğer 

bilinmedik bir kurgu ile bilinmedik bir olay birleştirilirse çatışma anlaşılmaz (Alden, 

Mukherjee ve Hoyer, 2000). Çatışma reklamda iyi uygulandığında reklam ve markaya karşı 

tüketicinin olumlu tutum geliştirmesini sağlama potansiyeline de sahiptir (Yoon, 2013). 
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Şema Çatışma Teorisi 

Anlamlandırma süreci boyunca zihnimizde aktif olarak zihinsel bağlantılar kurarız. 

Bağlantıların kurulduğu bu semantik ağ yapısına şema adı verilir. Şema günlük 

karşılaştığımız bilgileri etkili bir şekilde kodlamamıza, saklamamıza ve şifrelerini çözmemize 

olanak tanımaktadır. Yeni deneyimler yaşadığımızda geçerli şemalar tetiklenir ve yeni 

tecrübeler mevcut şema yapısına uygun şekilde saklanır (Barlet, 1932). Mandler'in (1982) 

çatışma teorisine göre yeni alınan ve şema ile uyumlu olan bilgi, anlaşılabilirliği kolay olduğu 

için zihin tarafından algılanmaya değer bir bilgi olarak anlaşılmayabilir. Şema çatışmasını 

oluşturan, yeni işlenen bilgilerin mevcut bilgi şemalarını yok etmek istemesidir. Zihnimiz bu 

çatışmayı ortadan kaldırmak için çalışır (Anderson, 1988). Bebek bezi reklamında bir bebek 

görmek gibi durumlar şema ile uyumlu bir tablo çizerken, hisse senedi satın alan ve konuşan 

bir bebek şemanın mevcut yapısıyla çatışmaktadır. Bu durum literatürde şema çatışması 

olarak yer alır (Mandler, 1982). 

Optimum Uyarılma Seviyesi 

Optimum uyarılma seviyesi tüketicinin karşılaştığı içeriğe tepki göstermesine ve bağ 

kurmasına izin veren uyarılma aralığıdır. Bunun az veya çok olduğu durumlarda tüketici 

içerikle ilgilenmemektedir (Lee ve Schumann, 2004). Çatışmanın optimum uyarılma 

seviyesinde olduğu durumlarda zihin bilgi işleme sürecini başlatır. Çatışma optimum 

uyarılma seviyesinin biraz üstündeyse bilgi düşük motivasyonla, zirvesindeyse yüksek 

motivasyonla işlenmeye başlar (Mandler, 1982). Ön işleme aşamasında karşılaşılan çatışma 

optimum uyarılma eşiğinin altında kalırsa yok sayılmaktadır, rahatsızlık yaratacak kadar çok 

olduğu durumlarda ise algısal bir engelleme ile karşılaşır (Hebb,1949). 

Tasarım Ve Yöntem 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışma marka ve maskot arasındaki çatışma seviyesinin maskotun hatırlanma ve 

beğenilirliğine, yer aldığı reklama ve ait olduğu markaya karşı olan tutuma etkilerini 

incelemektedir. Literatür taraması sonucu elde edilen bilgilere dayanarak nicel veri toplama 

yöntemlerinden biri olan anket yoluyla veriler toplanmıştır. Anket likert ölçeğine göre 

hazırlanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerle ilgili olarak güvenilirlik analizi uygulanmış, 

araştırmanın güvenilirliği Cronbach Alpha ile hesaplanmıştır. Hipotezler parametrik olan 

testler ile incelenmiştir. Araştırmada iki değişken arasındaki ilişki için basit regresyon analizi 

yapılmıştır. 
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Araştırma Modeli  

Yapılan yazın taramasına dayanarak bu çalışmada, çatışmanın maskotun hatırlanması ve 

beğenilmesi üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Tüketicinin maskotun yer 

aldığı reklama ve ait olduğu markaya karşı da olumlu tutum sergilemesi beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma modelinden yola çıkarak aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

H1: Marka ve maskot arasındaki çatışma, maskotun hatırlanmasını olumlu yönde etkiler. 

H2: Marka ve maskot arasındaki çatışma, maskotun beğenilmesini olumlu yönde etkiler. 

H3: Maskotun hatırlanması, maskotun yer aldığı reklama karşı tutumu olumlu yönde etkiler. 

H4: Maskotun beğenilmesi, maskotun yer aldığı reklama karşı tutumu olumlu yönde etkiler. 

H5: Maskotun yer aldığı reklama karşı tutum, maskotun ait olduğu markaya karşı tutumu 

olumlu yönde etkiler. 

Marka Maskotlarının Seçilmesi 

Heckler ve Childers’ın (1992) çatışmanın görseller üzerindeki etkisini incelediği 

çalışmasındaki kategoriler göz önünde bulundurularak; çatışmanın olmadığı, optimum ve çok 

fazla olduğu durumların hangi değişkenlere bağlı olduğu Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Çatışma Seviyeleri 

Çatışma Şaşırma Bağlantı Kurma 

Yok Beklenen Alakalı 

Optimum Beklenmedik Alakalı 

Çok fazla Beklenmedik Alakasız 

İnceleyeceğimiz marka maskotlarının hangi çatışma seviyesinde olduğunu belirlemek için 

hazırladığımız Maskot Çatışma Seviyeleri Belirleme Anketi İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki  

30 reklamcılık öğrencisi tarafından cevaplandı. Ankette bu üç kategoriye girmesi öngörülen 9 

marka maskotuna yer verildi: KFC Albay Sanders, Sigortam.net Keçi, Milka Mor İnek, 

Garanti UGİ, Coca-Cola Kutup Ayısı, Mr. Muscle Mr. Muscle, Türk Hava Yolları Wingo, 

ETİ Puf Konuşan Puf ve Pınar Konuşan Organlar.  

Anket sonucunda tüketiciler tarafından hangi marka maskotunun hangi çatışma seviyesinde 

algılandığı Tablo 2’de gösterilmektedir. Bu sonuçlara göre araştırmada “beklenen-alakalı” 

kategorisinde, çatışmanın olmadığı marka maskotu olarak incelenmek üzere Türk Hava 

Yolları Wingo, “beklenmedik-alakalı” kategorisinde, çatışmanın optimum olduğu marka 

maskotu olarak Milka Mor İnek, “beklenmedik-alakasız” kategorisinde çatışmanın çok fazla 

olduğu marka maskotu olarak Sigortam.net Keçi seçilmiştir. 

Tablo 2. Maskot Çatışma Seviyeleri Anket Sonuçları 

 

Marka ve Maskot 
Çatışma Seviyesi 

Beklenen 

Alakalı 

Beklenmedik 

Alakalı 

Beklenmedik 

Alakasız 

KFC Albay Sanders 23 4 3 

Sigortam.net Keçi 0 3 27 

Milka Mor İnek 0 29 1 

Garanti UGİ 7 11 12 

Coca-Cola Kutup Ayısı 10 9 11 

Mr. Muscle Mr. Muscle 15 9 6 

Türk Hava Yolları Wingo 25 4 1 

ETİ Puf Konuşan Puf 22 3 5 

Pınar Konuşan Organlar 8 16 6 

Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 

 Araştırmanın uygulama kısmında veriler ‘SurveyMonkey’ web sitesinin aracılığı ile 

düzenlenerek, anket çalışmasının linki Facebook, Twitter, bloglar, forumlar gibi sosyal medya 
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araçları ve e-posta gönderimleri sağlanarak katılımcıların çevrimiçi olarak anket formuna 

ulaşmaları hedeflenmiştir.  Zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle, araştırmanın örneklem 

büyüklüğü 360 olarak belirlenmiştir. 20.03.2017 – 20.04.2017 tarihleri arasında yayında olan 

ankete Milka için 120, Türk Hava Yolları için 120, Sigortam.net için 120 toplam 360 tüketici 

katılım göstermiş ve soruların tamamına cevap vermiştir. Ankete katılanların demografik 

profilleri Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5, Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de gösterilmektedir. 

Tablo 3. Ankete Katılan Tüketicilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet Kişi Sayısı Yüzde (%) 

Kadın 162 45 

Erkek 198 55 

Toplam 360 100,0 

Tablo 4. Ankete Katılan Tüketicilerin Medeni Duruma Göre Dağılımları 

Medeni Durum Kişi Sayısı Yüzde (%) 

Evli 116 32.2 

Bekar 244 67.8 

Toplam 360 100 

Tablo 5. Ankete Katılan Tüketicilerin Yaşlarına Göre Dağılımları 

Yaş Kişi Sayısı Yüzde (%) 

10-17 7 1,9 

18-25 96 26.7 

26-45 240 66.6 

46 yaş ve üzeri 17 4.8 

Toplam 360 100 

 

Tablo 6. Ankete Katılan Tüketicilerin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımları 

Eğitim Durumu Kişi Sayısı Yüzde 

İlkokul 2 0.6 

Ortaokul 3 0.8 

Lise 43 11.9 

Lisans 209 58 

Yüksek Lisans 90 25 

Doktora 13 3,7 

Toplam 360 100 
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Tablo 7. Ankete Katılan Tüketicilerin Çalışma Durumları 

Çalışma Durumu Kişi Sayısı   Yüzde 

Çalışan 260 72.2 

Çalışmayan 100 27.8 

Tablo 8. Ankete Katılan Tüketicilerin Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları 

Gelir Durumu Kişi Sayısı Yüzde 

2.000TL’den az 68 18.8 

2.000-4.999TL 166 46.2 

5.000-9.999TL 82 22.8 

10.000-14.999TL 22 6.1 

15.000TL’den fazla 22 6.1 

Toplam 360 100 

Sağlıklı bilgiler elde etmek ve veri kaybını önlemek amacıyla anket formlarındaki tüm 

soruların cevaplanması zorunlu hale gelmiş, tek bilgisayar üzerinden anketin bir kere açılması 

sağlanmıştır. Anket katılımcılarının cevaplarının verilen süre zarfında tamamlanması 

beklendikten sonra verilerin elektronik veri havuzunda toplanması sağlanmıştır. Anket 

çalışması toplanan veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı 

kullanılarak analizi yapılan verilerin öncelikle güvenilirlik analizi yapılmış daha sonra 

ifadeler için tamamlayıcı istatistiki analizler yapılmıştır. 

Yapılan araştırmada birincil veriler kullanılmıştır. Bu birincil veriler nicel (kantitatif) 

araştırma tasarımıyla elde edilmiştir. Bu çalışmada nicel veri toplama yöntemlerinden biri 

olan anket yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırma için gerekli verilerin elde edilmesinde anket 

soruları, ilgili literatürün taranması ve daha önce yapılmış benzer çalışmalarda yapılan 

anketler arasından seçilerek ve ayrı ayrı Türkçe’ye çevrilerek hazırlanmıştır. 

Anket formu beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde marka maskotunun resmi 

gösterilerek tüketicilerden marka maskotunun ismini yazmalarının beklendiği ve istenildiği 

takdirde geçilebilecek açık uçlu bir soru yer almaktadır. İkinci bölümde marka maskotunun 

beğenilmesini ölçmek için 42 ifade bulunmaktadır. Üçüncü bölümde tüketiciye marka 

maskotunun yer aldığı reklam filmi izletilerek, reklama karşı tutumu ölçmek adına 4 soru ve 

20 ifade bulunmaktadır. Dördüncü bölümde, tüketiciye maskotun ait olduğu marka logosu 

gösterilerek markaya karşı tutumu ölçmek adına 5 soru ve 25 ifade yer almaktadır. 

Ankettin son bölümünde cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, çalışma durumu, 

meslek ve aylık ortalama gelirle ilgili demografik sorulara yer verilmiştir. Kullanılan anket 



 376 

formu Ek 1’de yer almaktadır. Öncelikle pilot çalışma yapılarak ankete katılacak kişilerin 

soruları daha iyi ve daha net cevaplayabilecekleri şekilde tasarlanmaya önem verilmiştir. 

Ankette likert ölçeğine göre hazırlanmış sorular katılımcıların önermelerle ilgili görüşlerini, 

“Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, 

“Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde sıralanan seçeneklerden birini 

belirtmeleri istenmiştir. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklem Süreci 

Marka maskotları tüketicilerin karşısına birçok farklı medya kanalı vasıtasıyla çıktığı için 

örneklem çeşitli demografik özelliklere sahip olan tüketicileri içinde barındırmaktadır. 

Türkiye’de farklı demografik özelliklere sahip olup, marka maskotları konusunda bir tutuma 

sahip olan tüketiciler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi, anket 

katılımcılar yönüyle ‘olasılık dışı örneklem’ türlerinden ‘kolayda örnekleme’dir.  

Bulgular ve Tartışma 

Hipotez Testleri 

Araştırma kapsamında ele alınan tezler Basit Regresyon Analiz teknikleri kullanılarak test 

edilmiştir. Testler sonucunda bütün P değerleri 0,05’in altında çıkmış ve hipotezler kabul 

edilmiştir. 

Tablo 9. Hipotez Testlerinin Sonuçları 

Hipotezler     P değeri Sonuç 

H1: Marka ve maskot arasındaki çatışma, maskotun hatırlanmasını 

olumlu yönde etkiler. 
p<0.05 KABUL 

H2: Marka ve maskot arasındaki çatışma, maskotun beğenilmesini 

olumlu yönde etkiler. 
p<0.05 KABUL 

H3: Maskotun hatırlanması, maskotun yer aldığı reklama karşı 

tutumu olumlu yönde etkiler. 
p<0.05 KABUL 

H4: Maskotun beğenilmesi, maskotun yer aldığı reklama karşı 

tutumu olumlu yönde etkiler. 
p<0.05 KABUL 

H5: Maskotun yer aldığı reklama karşı tutum, maskotun ait olduğu 

markaya karşı tutumu olumlu yönde etkiler. 
p<0.05 KABUL 

İlk olarak Tablo 10’daki değerlere bakılarak çatışmanın hatırlanmayı tetikleyip tetiklemediği 

incelenmiştir. Çatışmanın optimum olduğu Milka markasında maskotun hatırlanma oranı 

%98,3’ken, bu değer çatışmanın yüksek olduğu Sigortam.net marka maskotu için %28,3 ve 

çatışmanın olmadığı Türk Hava Yolları marka maskotu için %9,2’dir. Ulaşılan bu sonuç, 
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marka ve maskot arasındaki çatışma seviyesinin maskotun hatırlanmasını olumlu etkilediğini 

göstermiştir. Tablo 10.1, yapılan Chi-Kare testi sonuçlarının da anlamlı olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 10. Maskot Hatırlanma Oranları 

Anketi Yapılan 

Marka Maskotu 

Doğru  

Bilindi 

Yanlış 

Bilindi 

Hatırlanma 

Yüzdesi 

Sigortam.net / Keçi 34 86 %28,3 

Milka 118 2 %98,3 

Türk Hava Yolları 11 109 %9,2 

Tablo 10.1. Maskot Hatırlanma Chi-Kare Testleri 

 Değer df Sig. 

Pearson Chi-Square 213.392a 2 .000 

Olasılık Oranı 258.918 2 .000 

Doğrusallık İlişkisi 8.871 1 .003 

İkinci hipotezde marka ve maskot arasındaki çatışma seviyesinin maskotun beğenilirliğine 

olan etkisini incelemek için Tek Yönlü Anova testi uygulanmıştır. Test sonucunda en yüksek 

beğeniyi optimum çatışma seviyesinde olan Milka markası almıştır. 

Tablo 11. Çatışma-Beğeni İlişkisi Analiz Sonuçları 

 Katılımcı 
Sayısı 

Ortalama Standart 
Sapma 

Standart 
Hata 

Sigortam.net 120 3,9250 2,18198 ,19919 

Milka 120 6,2183 1,62791 ,14861 

Türk Hava Yolları 120 5,1400 2,38547 ,21776 

Toplam 360 5,0944 2,28537 ,12045 

Ayrıca ikinci hipotezde beğeni değerleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek 

için parametrik olmayan testlerden Kruskal-Wallis uygulanmıştır. Test sonucunda marka ve 

maskot arasındaki çatışma seviyesinin maskotun beğenilmesinde anlamlı bir farklılığa yol 

açtığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 11.1. Çatışma-Beğeni İlişkisi Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Hipotez Test Sig Sonuç 
Maskot Beğeni dağılımı Marka 
ve Maskot arasındaki çatışma 
seviyesi ile aynı kategoridedir. 

Kruskal-Wallis ,000 Hipotez 
reddedilmiştir. 
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Üçüncü olarak Tablo 12’de maskotun hatırlanmasının reklama karışı tutum ile olan ilişkisi 

incelenmiştir. 

Tablo 12. Maskotun Hatırlanmasının Reklama Karşı Tutumla İlişkisi, Regresyon 

Analizi Sonuçları 

 Standart Beta (β) t Sig. 

Sabit  22,022 0.000 

Maskotun 

Hatırlanması 

.331 6,643 0.000 

R2=0.110 Düzeltilmiş R2=0.107 F=44,124 p=0.000b 

  Bağımlı değişken: Reklama Karşı Tutum 

Reklama karşı tutum bağımlı değişken; maskotun hatırlanması ise bağımsız değişkendir. 

Tekli regresyon modellerinde olduğu gibi belirlilik katsayısı (R2) 1’e ne kadar yakın ise 

mevcut olan model o kadar anlamlıdır.  Regresyon analiz sonuçlarına göre, maskotun 

hatırlanmasının, reklama karşı tutum ile olan ilişkisi anlamlı bir şekilde açıklanmaktadır 

(R2=0.444; F=142,309; p=0.000b). Maskotun hatırlanması ile reklama karşı tutum (β=0.237; 

p=0.000) aralarında anlamlı ilişkiler vardır. Buna göre; maskotun hatırlanması, reklama karşı 

tutumu olumlu yönde etkilemektedir. 

Dördüncü hipotezde maskotun beğenilirliğinin reklama karşı tutum ile olan ilişkisi 

incelenmiştir. Tablo 13’te yer alan değerlere göre maskotun beğenilirliği ile reklama karşı 

tutum arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 13. Maskotun Beğenilirliğinin Reklama Karşı Tutumla İlişkisi, Regresyon Analizi 

Sonuçları 

 Standart Beta (β) t Sig. 

Sabit  11,519 0.000 

Maskotun 

Beğenilirliği 

.624 15,097 0.000 

R2=0,389 Düzeltilmiş R2=0,387 F=227,927 p=0.000b 

  Bağımlı değişken: Reklama Karşı Tutum 
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Beşinci ve son hipotezde reklama karşı tutum ile markaya karşı tutum arasındaki ilişki 

incelenmiş, bulunan değerler Tablo 14’te gösterilmiştir. 

Tablo 14. Reklama Karşı Tutumun Markaya Karşı Tutumla İlişkisi, Regresyon Analizi 

Sonuçları 

 Standart Beta (β) t Sig. 

Sabit  26,367 0.000 

Reklama Karşı 

Tutum 

.516 11,394 0.000 

R2=0.266 Düzeltilmiş R2=0.264 F=129,816 p=0.000b 

  Bağımlı değişken: Markaya Karşı Tutum 

Yapılan regresyon analizi sonucunda reklama karşı tutumun, markaya karşı tutuma ilişkin 

açıklanan varyansı %26’dır (R2=0,266; F=129,816; p=0.000b). Bu sonuç, reklama karşı 

tutumun, markaya karşı tutumu pozitif ve anlamlı etkilediğini ortaya koymaktadır. 

Sonuç, Öneriler Ve Kısıtlar 

Sonuçlar  

Marka ve maskot arasındaki çatışma seviyesinin, maskotun hatırlanması, maskotun 

beğenilirliği, reklama ve markaya karşı tutuma olan etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada 

farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerin farklı sektörlerdeki üç firmaya ait marka 

maskotlarına karşı algıları ve bu algıların birbirine olan etkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada tüketicilerin algılarını ölçümleyebilmek için Sigortam.net, Milka ve Türk Hava 

Yolları firmaları kullanılmıştır. Hipotez testlerine bakıldığında marka ve maskot arasındaki 

çatışma seviyesi, maskotun hatırlanması, maskotun beğenilirliği, reklama karşı tutum ve 

markaya karşı tutum kavramları arasında güçlü ilişkiler bulunmaktadır. Çatışma seviyesinin 

optimum olarak kabul edildiği beklenmedik-alakalı çatışma kategorisindeki Milka markasının 

maskotu Mor İnek 120 örneklemin 118’i tarafından hatırlanarak, %98,3’lük bir hatırlanma 

yüzdesine ulaşmıştır. Mor İnek’e kıyasla çatışma seviyesinin çok yüksek olduğu ve 

beklenmedik-alakasız çatışma kategorisindeki Sigortam.net markasının maskotu Keçi 120 

örneklemin 86’sı tarafından doğru hatırlanamamıştır. Maskot %28,3’lük bir hatırlanma 

yüzdesine sahiptir. Son olarak çatışmanın olmadığı, beklenen-alakalı çatışma kategorisindeki 

Türk Hava Yolları markası 11 kişi tarafından hatırlanarak, %9,2 ile çalışmanın en az 

hatırlanan marka maskotu olmuştur. Analizler değerlendirildiğinde optimum çatışma 

seviyesine sahip olan “beklenmedik-alakalı” kategorisindeki marka maskotlarının, çatışmanın 

olmadığı ve çok fazla olduğu marka maskotlarına oranla daha fazla hatırlanıldığı sonucuna 
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varılmıştır. Rakamsal değerler göz önünde bulundurulduğunda “beklenmedik-alakasız” 

çatışma kategorisindeki marka maskotlarının “beklenen-alakalı” çatışma kategorisindeki 

marka maskotlarına oranla daha çok hatırlandığı sonucuna varılmıştır. %98,3’lük bir 

hatırlanma ile grafiğin en üstünde yer alan Milka’nın Mor İnek maskotu göstermektedir ki, 

markaların tercih edeceği maskot ilk bakıldığında alışılmadık, beklenmedik bir görüntüye 

sahip olup, tüketici tarafından marka ya da markanın içinde bulunduğu kategori ile bağlantısı 

kurulabildiğinde daha fazla hatırlanmaktadır. 

Bir marka maskotunun yaratılma sürecinde bir diğer önemli faktör de tüketiciler tarafından 

beğenilmesidir. İkinci hipotez sonucu ulaşılan değerler marka ve maskot arasındaki çatışma 

seviyesi ile maskotun beğenilirliği arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. “Beklenmedik-

alakalı” çatışma kategorisindeki Milka Mor İnek maskotu 120 örneklemin değerlendirmesiyle 

en yüksek puan seçeneğinin 7 olduğu beğeni ölçeğinden 6,2183 ortalama değerini alarak, en 

yüksek beğenilirlik skoruna sahip olmuştur. Çatışmanın olmadığı ve çatışma seviyesinin çok 

fazla olduğu diğer iki marka maskotu için beğeni skorları hatırlanmanın tam aksi şekilde 

sonuçlanmıştır. Tüketiciler, bilişsel süreç başlatmasının daha kolay olduğu “beklenen-alakalı” 

çatışma kategorisindeki Türk Hava Yolları Wingo maskotunun beğeni skorları, Sigortam.net 

Keçi maskotuna oranla daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuç, insanların anlamadığı ve marka ile 

bağlantı kurmakta zorlandığı marka maskotlarını beğenme konusunda da tereddüt 

gösterebileceği şeklinde yorumlanmıştır. Üçüncü ve dördüncü hipotezlerde maskotun 

hatırlanma ve beğenilirliğinin, maskotun yer aldığı reklama karşı tutuma olan etkileri 

incelenmiştir. Maskotun beğenilirliği ve hatırlanmasının reklama karşı tutumu olumlu 

etkilediği sonucuna varılmıştır. R kare değerlerine göre maskotun hatırlanması reklama karşı 

tutumu tek başına %11 etki ederken, maskotun beğenilirliği reklama karşı tutumu tek başına 

%38 etkilemektedir. Bu sonuca göre maskotun yer aldığı reklam filminin beğenilmesinde 

hatırlanmaya oranla maskotun tüketici tarafından beğenilmesi daha önemli bir role sahiptir. 

Son hipotezde maskotun yer aldı reklam filmine karşı tutumun, markaya karşı tutumu 

etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Maskotun yer aldığı reklam filmine karşı olumlu tutum 

geliştirilmesinin, markaya karşı tutumu olumlu etkilediği görülmüştür. Hipotez zincirinin 

başına geldiğimizde markanın tüketiciye sunacağı maskotun “beklenmedik-alakalı” çatışma 

kategorisinde olması, önce reklama sonra da markaya karşı olumlu tutum geliştirilmesine 

sebep olmaktadır. 

Öneriler 

Günümüzde bilgisayar üretimi hareketli görsel tasarım teknolojisi hızla gelişmektedir. 

Özellikle bu teknolojiyi kullanarak dijital olarak kendi maskotunu üretmek isteyen markalar, 
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maskot yaratım sürecinde maskotun görünüşe ve karakterine ekleyeceği beklenmedik-alakalı 

çatışmalar ile maskotlarının daha çok hatırlanmasını ve daha çok beğenilmesini 

sağlayabilirler. 

Bu çalışma sadece marka maskotları özelinde yapılmıştır. Markasının beğeni skorlarını 

yükseltmek hafızalarda daha fazla yer kazanmak isteyen markalar için daha birçok reklam ve 

pazarlama enstrümanı bulunmaktadır. Gelecekte marka ve maskot arasındaki çatışmanın; 

radyo spotu, afiş, reklam senaryoları, sosyal medya gönderileri ve sosyal sorumluluk projeleri 

gibi farklı içerik türleri için de incelenmesi reklamcı ve pazarlamacılar için yol gösterici 

sonuçlara ulaşmamızı sağlayabilir. Ayrıca çalışmalar daha fazla sayıda marka maskotu için 

farklı demografik özelliklere sahip daha fazla katılımcı üzerinde de incelenebilir. 

Kısıtlamalar 

İlk olarak tez çalışma bütçesiz olarak başlatıldığı için ankete katılan örneklem  internet 

üzerinden gönüllülük esasına göre seçilmiş ve her marka maskotu 120 örneklem tarafından 

değerlendirilmiştir. Bütçesel nedenlerden dolayı bu çalışma kapsamına göre benzerlerine 

oranla daha az katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmada test edilecek marka maskotları, kategorilerine göre İstanbul Bilgi 

Üniversitesi’nden 30 öğrenci ile yapılan bir anket sonucu seçildiği için çatışma haricindeki 

bütün değişkenler hesaba katılamamıştır. Bu sebeple; marka maskotunun ne zamandan beri 

tüketiciyle etkileşimde olduğu, televizyonda ne kadar sık frekansla gösterildiklerini açıklayan 

“Gross Rating Point” değerleri, tüketiciyle farklı mecralarda kurdukları ilişkiler veya kültürel 

açıdan tüketiciye olan yakınlık oranları bir değişken olarak çalışmada yer alamamıştır.  

Çatışmanın beğenilme ve hatırlanma üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada, 

hipotezlerimizin doğrulanmasını sağlayan beklenmedik-alakalı çatışma kategorisindeki Milka 

markasının maskotu Mor İnek 120 kişilik örneklemin 118’i tarafından hatırlanmıştır. 

Çalışmanın bu kategorisindeki marka maskotunun hatırlanma değerleri %100 oranına çok 

yakın olduğu için, bu sonucun çalışmaya aynı çatışma kategorisinde eklenecek farklı bir 

marka maskotu ile yeniden test edilmesi çalışmanın çıktılarına katkı sağlayabilirdi. Ancak 

zaman kısıtlaması ve örneklem sayısının yetersiz olması yüzünden her kategoriden bir marka 

maskotu test edildi.  

Örnekleme çevrimiçi olarak gösterilen ankette hatırlanma ve beğenilme ölçümü için marka 

maskotunun tek bir açıdan fotoğrafı gösterilmiştir. Farklı fotoğraflar, örneklemin farklı tutum 

sergilemesine neden olabilecektir. Yine örnekleme gösterilen ankette marka maskotunun yer 

aldığı sadece bir reklam filmi gösterilmiştir. Farklı reklam filmleri, reklama karşı tutum 

ölçümlerinde farklı sonuçlar doğurabilir. Sigortam.net markasının maskotu olan Keçi ve Türk 
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Hava Yolları markasının maskotu olan Wingo karakterleri birbirlerine yakın tarihlerde 

tüketici karşısına çıkarken Milka markasının maskotu olan Mor İnek’in lansmanı daha eski bir 

tarihe dayanmaktadır. Maskotların yaratılma tarihlerinin farklı olması beğenilme ve 

hatırlanmaya etkilemesi beklenen bir değişken olmasına rağmen, bu çalışmanın dışında 

bırakılmıştır. Çünkü çalışmada test edilecek marka maskotları, kategorilerine göre İstanbul 

Bilgi Üniversitesi’nden 30 öğrenci ile yapılan bir anket sonucu seçilmiştir.  

Son olarak markaların maskotları için yaptıkları medya satın alma miktarları, tüketicinin 

hatırlanma ve beğenmelerini etkileyebilecek bir başka değişkendir. Fakat markaların medya 

ajansları ile yaptıkları gizlilik sözleşmeleri gereği bu bilgilere ulaşılamamıştır. 
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In Search of Consumer’s Black Box: A Bibliometric Analysis of 

Neuromarketing Researches 
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Abstract:  

The use of neuromarketing (NM) has increased in recent years, mostly due to its potential to 

build more accurate insights about consumer behavior. Accordingly, as an alternative to the 

traditional market research, NM is widely attracting the attention of scholars in the different 

settings. Therefore, to achieve a better understanding of the conducted researches and 

suggest guidelines for the future studies, this study aims to develop a big picture of available 

literatures by use of state-of-the-art bibliometric analysis tools. To achieve this aim and 

investigate the trend, Journals, keywords, co-authorships, and the geographical distributions 

of scientific papers, 351 indexed articles in “Web of Science” database were selected as 

samples. The results of study indicated that NM is growing trend, Journal of Marketing 

Research was the main source for NM studies and related studies were mostly collaborative 

researches with more than one author. In addition, USA was the most productive country and 

eye tracking was the most frequently applied keywords.  

Keywords: Neuromarketing, Bibliometric analyses, Eye tracking, EEG, fMRI  
Özet:  

Son yıllarda neuro pazarlamaya (NP) yönelim, çoğunlukla tüketici davranışı hakkında daha 

doğru bilgiler verme potansiyelinden dolayı ve gelenksel pazarlama araştırma yöntemlerine 

bir alternatif olarak, artış göstermektedir. Bu nedenle, yapılan araştırmaların daha iyi 

anlaşılabilmesi ve gelecekteki çalışmalar için yönergeler önermek için, bu çalışma, mevcut 

literatürlerin en güncel bibliyometrik analiz araçlarını kullanarak büyük bir resim 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek ve bu eğilimi araştırmak için 

dergiler, anahtar kelimeler, ortak yazarlar ve bilimsel makalelerin coğrafi dağılımları, "Web 

of Science” veri tabanından 351 endeksli makale incelenmiştir. Çalışma sonucunda, NP'ya 

artan bir eğilim olduğu, Journal of Marketing Research’un NP çalışmalarının ana kaynağı 

olduğu ve bu çalışmaların çoğunlukla birden fazla yazar ile ortak araştırmalar olduğu 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunlara ek olarak, en üretken ülke Amerika ve en çok kullanılan 

anahtar kelime de “eye tracking” olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Neuro pazarlama, Bibliyometrik analiz, Eye tracking, EEG, fMRI 
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Introduction 

By increasing competition between firms and service providers, marketing research is being 

more and more important (Arora & Mahankale, 2013; Beri, 2008). In generally, it “involves 

the process of determining needs, setting goals to achieve these needs, prioritizing and 

planning tasks required to achieve these goals, although several other definitions exist” (M. 

Mostafa, 2014, p. 2176). While stile using of traditional methods such as surveys, interview 

and focus groups are the main preference of marketers, due to their easy using, accessibility 

and cost effectiveness, but emerging new technologies have risen a verity doubt about their 

efficiency to provide accurate information (Yılmaz, Korkmaz, Arslan, Güngör, & Asyalı, 

2014, p. 706). The rising criticize toward  the conventional market research is “mainly driven 

by the fact that people cannot (or do not want to) fully explain their preferences when 

explicitly asked” (Khushaba et al., 2013, p. 3804). As a result, application of neuroscience 

was suggested as an alternative to the traditional market research methods (Agarwal, 2014; 

Fugate, 2007; Fulcher, Dean, & Trufil, 2016; Hsu & Yoon, 2015). The combination of 

neuroscience (or neurobiology) and marketing has developed a new marketing sub-discipline 

identified as “Neuromarketing”(Braeutigam, 2017; Burgos-Campero & Vargas-Hernandez, 

2013; Javor et al., 2013; Lee, Broderick, & Chamberlain, 2007; Lee, Butler, & Senior, 2010; 

Lindell & Kidd, 2013; Mostafa, 2014; Morin, 2011; Nemorin, 2017). As an interdisciplinary 

area, psychology, neuroscience and marketing are the main foundations of neuromarketing  

(A. Booth & P.J. Freeman, 2014; Gbadamosi, 2016; Sebastian, 2014). Neuromarketing is 

defined as “the application of neuroscientific methods to analyze and understand human 

behavior in relation to markets and marketing exchanges” (Mostafa, 2014, p. 343). Such a 

definition has two results: firstly, it can shifts the focus of neuromarketing activities further 

than commercial using. secondly, it can broaden the scope of neuromarketing studies from 

merely consumer behavior, to comprise many more interests (Lee et al., 2007).  

While, using of neuroscience based techniques to examine customers is not new, but due to 

methodological issues they have not completely meet expectations until recently development 

in  technologies (Solnais, Andreu-Perez, Sánchez-Fernández, & Andréu-Abela, 2013: 70). 

Todays, marketers in search of “buy button (Kühn, Strelow, & Gallinat, 2016, p. 122)”  or 

“black box”(Singh & Sharma, 2010, p. 56)  of customer are mainly applied tools such as; 

“Functional magnetic resonance imaging (fMRI)” (Amit, Hoeflin, Hamzah, & Fedorenko, 
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2017), “electroencephalography (EEC)” (Kenning, Plassmann, & Ahlert, 2007), 

“magnetoencephalography (MEG)”  (Vecchiato et al., 2011), eye tracking (Hae Won Ju & 

Johnson, 2010), and mouse tracking (Ha et al., 2016). While the prior studies in 

neuromarketing  have been solely concentrated on brands (Khushaba et al., 2013) but by 

passing time, willing toward applying of neuromarketing in a variety of settings is rapidly 

growing. for instance, package design (Khushaba et al., 2013), advertising (Hae Won Ju & 

Johnson, 2010; Uva, Freitas, & Paiva, 2015), eating behavior (Khushaba et al., 2013), and 

Online Research (Tejkl, 2012). This extensiveness and diverse use of neuromarketing can 

bring some challenges for researchers. Accordingly, this study aims to develop a big picture 

of available literatures and present some considerations and guidelines for the future studies. 

Based on this, the following research questions (RQs) were designed.  

RQ 1: How many NM papers have been published each year since 2005? 

RQ 2: What are the highly-cited articles in NM? 

RQ 3: What are the main journals for NM researches? 

RQ 4: How is co-authorship between authors of NM related papers? 

RQ 5: How do different countries rank in terms of number of contributed papers? 

RQ 6: What are the most researched keywords in NM studies? 

Literature Review 

While the concept of neuromarketing was firstly put forward by Brighthouse Institute in 2001 

but it was the article of  Lovel (2002) in Atlanta Business Chronicle has drawn growing 

interest of marketers  toward NM (Lovel, 2002; Wilson, Gaines and Hill, 2008; Morin, 2011).  

Meanwhile marketing is trying to understand the psychology of human behavior, 

neuromarketing is trying to understand the biology of human behavior as Butler (2008) 

mentioned in his study.   Morin (2011) suggested neuromarketing as a novel research area 

which is composed of “neuroscience” and “marketing”. In field of advertising NM has been 

defined as “applying the methods of the neurology lab to the questions of the advertising 

world” (Thompson, 2003, 53 as cited Wilson, Gaines and Hill, 2008). The meaning of 

neuromarketing in marketing is same as the meaning of neuropsychology in psychology. 

Actually, while neuropsychology examines cognitive and psychological interactions between 

brain and individual, neuromarketing investigates consumer behavior from the brain 

perspective (Morin, 2011, 132).  
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The most questionised issue about NM is whether it is based on a theory or not? The previous 

studies have been showed that “neuromarketing is atheoratical” as Garcia and Saad (2008) 

mentioned before. It is not based on a theory and it is composed of different empirical studies 

(Garcia and Saad, 2008, 408).  

“Neurol Correlates of Behavioral Preference for Culturally Familiar Drinks” studied by Read 

Montague and his colleagues (Latane M. Montague, Samuel M. McClure, Jian Li, Damon 

Tomlin and Kim S. Cypert, 2004) can be identified as the first scientific research on NM 

(Morin, 2011, 132). In this study, participants were asked drink Coca Cola and/or Pepsi while 

their brain was scanning with fMRI machine. Concentration has been observed in different 

areas of participants' brains and these differences varied according to beverage brands. 

Results of this research showed that participants more liked Pepsi even if they said they prefer 

Coca-Cola (Montague, Montague, McClure, Li, Tomlin and Cypert, 2004).  

More or less same as the aboved mentioned study, Yucel and his collagues conducted a 

research (Coffee tasting experiment from the neuromarketing perspective) on 30 university 

students by using EEG. Participants were asked to drink 5 different coffees and try to find 

their favorite one. The result of study indicated that it was hard to participants to find their 

coffee brands (Yucel, Yucel, Yılmaz, Cubuk, Orhan and Simsek, 2015). 

 In an another study Walter, Abler, Ciaramidaro and Erk (2004) by focusing on the neural 

studies, investigated the effect of reward and motivation factors on behavior and they argued 

the use of those methods in neuromarketing studies cause of reward is an effective factor on 

decision making. They mentioned that the methods can help to understand which motives 

drive people (Walter, Abler, Ciaramidaro and Erk, 2004, 377). Similar to this work, Grimes 

(2006) Investigated studies evaluating brain activities for neuropsychological realization and 

applicability of those methods on neuromarketing (Grimes, 2006). 

While the use of NM is rising but the cost of analyses, slow down the development of NM 

related research. It is what that Isabella and colleagues (2015) emphasising on it in their 

study. As another problem they stated adaptation of neuro scientific theories on marketing 

(Isabella, Manzon and Dimoka, 2015). 

Doing NM research need some specific tools such as Eye Tracking, EKG 

(electrocardiogram), EDA (electrodermal activity), f EMG (electromyography), f MRI 

(magnetic resonance imaging) and EEG (electroencephalography) (Plassman et, 2012 p.2; 
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Isabella, Mazzon and Dimoka, 2015). Generally, some frequently used tools (Girisken, 2015) 

in the NM are the following three tools.  

EEG: “EEG is a non-invasive and silent technology directly sensitive to neural activity. The 

time resolution of the EEG is limited by the hardware, where, typically, a voltage is recorded 

every 1 to 3 milli-seconds” (Plassman et, 2007, p.155). It makes use of numerous electrodes 

attached to the individual’s head that recognize electronic signals which represent current 

brain activity (Roth,2013, p.6). Young (2002)’s research showed that advertisements are the 

first factor to be noticed for brand development and attention. Researchers mostly use EEG 

for understanding individual’s reactions toward TV advertisements (Lee et, 2007, p.201). 

FMRI: This method makes various studies by scanning display areas of the brain with using 

high resolution techniques in the fMRI give researchers chance to find the relationship 

between behavior and changes of the brain (Girisken, 2015, p. 18). By combining FMRI with 

the traditional data collection methods, it is possible to develop a new scale to assess personal 

mental abilities for salespeople and authors (Plasssman et al., 2015). A number of fMRI 

experiments have shown that new insights in marketing activities can change properties such 

as brand awareness (Plassman et al., 2012).  

Eye Tracking: This method is frequently used in NM researches. Eye tracking is used to 

determine the consumer’s eyes focus on which or where the target objects are (Girisken, 

2015, p. 16). Eye tracking by using of graph and color can give some evidence about where 

and how long individual gaze at object. Eye tracking method is mostly used for designing 

WEB page, product package and shelf (Özdoğan,2008, p. 135). 

Bibliometric Analysis 

 “Knowledge is cumulative” (Kline, 2009:28); previous scientific works construct the 

foundation of new ones. Accordingly, by growing the number of scientific researchers, 

scholars in order to “make sense of what has already been done, capture key lessons learned 

from the past, and identify directions for the future” (Kilubi, 2016, p. 3)  have widely started 

to use bibliometric analysis  (H. Chen, Jiang, Yang, Yang, & Man, 2017; Claveau, 2016; 

Kirby, 2011; Kumar & Shehbaz Husain Naqvi, 2010; Liao, Zhang, Wang, & Wang, 2016; 

Madani & Weber, 2016; magyar, 1974; windsor, 1976; Zyoud, Al-Jabi, & Sweileh, 2015).  

Bibliometric analysis is commonly known by Garfield (1972) (Benckendorff & Zehrer, 

2013). He suggested “Science Citation Index (SCI)”, which enabled the systematic 
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quantitative analysis of academic literature (Baykoucheva & Baykoucheva, 2015). 

Bibliometric offers a useful tool to represent the available literature about a research field. It 

involves quantitative and visual processes to identify patterns and dynamics in scientific 

publications (Y. Wang, Lai, Zuo, Chen, & Du, 2016). in other words, a bibliometric analysis 

is an effective tool to measure published studies with use of statistical methods to explore 

qualitative and quantitative changes in a certain scientific filed (D. Chen, Liu, Luo, Webber, 

& Chen, 2016). offers helpful information for professional who try to assess scientific activity 

(Heradio, Perez-Morago, Fernandez-Amoros, Javier Cabrerizo, & Herrera-Viedma, 2016), 

help armature researchers to find key studies and notable researchers (Benckendorff & Zehrer, 

2013).  Time and cost saving and generate more precise results (Bakri & Willett, 2011) are 

among the important reason why bibliometric analysis has attracted the attention of scholars. 

Generally, bibliometric studies include collecting data about; authors, journals, countries, 

institutes, research fields, keywords and citation analysis (Deng, Tian, & Zhang, 2009). More 

specifically, bibliometric studies can be divided into three groups: (1) review studies, (2) 

evaluative studies, and (3) relational studies (Koseoglu, Rahimi, Okumus, & Liu, 2016). 

Review study is mainly based on “frequency” or “basic statistics.” Evaluative studies are for 

assess the “scientific contributions” of a published study. Applying the number of cited papers 

and the total number of citations are the main applied methods in this type of studies 

(Benckendorff & Zehrer, 2013, p. 126). Relational studies are seeking to explore the 

relationships among various constituent parts of  the published researches (Stuart, 2014).  

 
Figure 1: Three types of Bibliometric 

(Koseoglu et al., 2016) 

Co-authorship and Co-citation analysis are the two most common applied techniques in 

relational studies (Capone, 2015). In addition, recently co-word analysis also has attracted the 
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attention of scholars (X. Chen, Chen, Wu, Xie, & Li, 2016; Hu & Zhang, 2015; Li, 2016; 

Topalli & Ivanaj, 2016; Wu & Leu, 2014)(see figure 1).  Bibliometric analysis includes six 

steps: 1) “Define the field under study, 2) Choose the database, 3) Adjust the search criteria, 

4) compile the categories of bibliographic information, 5) Codify the material retrieved, and 

finally, 6) Analyse the information” (Albort-Morant & Ribeiro-Soriano, 2016). 

Methodology 

“One of the most comprehensive bibliographic databases”(Keenan, 2016, p. 543) and 

“famous scientific citation index databases in the world” Web of Science (WOS) (formerly 

Web of Knowledge) which was introduced by Thomson (X. Wang, Fang, & Sun, 2016, p. 

918) was chosen as the database for this study. As a multi-disciplinary database index, 

scientific publications from 1898 to the present. Web of Science index includes 250 

disciplines (Fong & Liu, 2014). In addition, WOS makes available “citations to over 10,000 

high-impact journals” (Kimball, 2016, p. 93) and “over 160,000 international conference 

proceedings” (WOS, 2017). Web of Science contains a number of citation indexes. its core 

collection indexes provides access to six databases, namely:  “Science Citation Index 

Expanded (SCI-EXPANDED) --1980-present”, “Social Sciences Citation Index (SSCI) --

1980-present”, “Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present”, “Conference 

Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present”, “Conference Proceedings 

Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present”, and “Emerging 

Sources Citation Index (ESCI) --2015-present”(WOS, 2017). Moreover, Web of Science 

offers various useful tools, including personalization results, citation report, easy results 

exportation to reference manager tools (e.g. EndNote& Mendeley), easily save results in 

different formats, and citation map. Consequently, despite of the emerging alternative 

databases (e.g. Google scholar and Scopus) Web of Science is still the main choice of 

scholars for doing bibliometric analysis (Bornmann & Leydesdorff, 2017; Cañas-Guerrero, 

Mazarrón, Pou-Merina, Calleja-Perucho, & Díaz-Rubio, 2013; Chang, Lin, Chen, et al., 2016; 

Chang, Lin, Hwang, et al., 2016; González Sala & Osca Lluch, 2016; J. Purnell & Quevedo-

Blasco, 2013; Lin, Hwang, Hwang, & Chen, 2014; Mohamad & Masrek, 2013; Okhovati, 

Sharifpoor, Aazami, Zolala, & Hamzehzadeh, 2016; Zavadskas, Skibniewski, & 

Antucheviciene, 2014). After selecting database, by using the following filtering the search 

was conducted on 5 March 2017:  
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• Searching limited to: “Web of Science Core Collection”  

• Searching keywords limited to “Neuromarketing” as title and topic and “neuroscience 

brand”, “neuroscience advertising”, “neuroscience packaging”, “neuroscience consumer”, 

“Eye tracking in marketing”, “Eye tracking consumer”, “EEG marketing”, “EEG 

advertising”, “EEG consumer”, “fMRI marketing”, “fMRI advertising”, “Eye tracking 

advertising”, “fMRI consumer” as title.  

• 1975-2016 was selected as timespan. 

• Citation indexes limited to: science citation index expanded (SCI-expanded) --1980-

present, social sciences citation index (SSCI) --1980-present, arts & humanities citation index 

(A&HCI) --1975-present, emerging sources citation index (ESCI) --2015-present. 

All searches were conducted on 5 March 2017 to avoid bias due to the daily updating on 

WOS database. The retrieved documents resulted in 351 articles which have published in high 

indexed journals.   

Results 

RQ 1: How many neuromarketing articles have been published each year since 1987? 

As table 1 shows although the concept of NM was firstly appear in 2001, it is obvious that 

collaboration between neuroscience and marketing trace back to 1987. The number of 

published articles in the peer-reviewed journals have grown notability; from 1 paper in 1987 

to totally 351 articles in 2017.  

Table 1. Number of Neuromarketing Article by Years 

Years Number 
2016 83 
2015 74 
2014 50 
2013 32 
2012 34 
2011 17 
2010 22 
2009 8 
2008 9 
2007 6 

TOTAL  

RQ 2: What are the highly-cited articles in neuromarketing? 
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Citations analysis which can give some information about both how many times a given 

scientific study  is cited and who is citing that study  (Bakkalbasi, Bauer, Glover, & Wang, 

2006) is an important factor to position the study and to explore the influence, impact or 

quality  of a given paper  (Garousi & Mäntylä, 2016). Generally, there are both positive and 

negative opinions about using citation for analysing the impact of academic studies. 

Supporters believe that there is “the positive correlation between these counts and peer 

reviews and assessments of publication venues. Critics, on the other hand, claim that citation 

counting has serious problems or limitations that affect its validity” (Meho & Yang, 2007, p. 

2105).In anyway, stile citation analysis is playing an important role. Until 2004, WOS was the 

only database for citation analysis. In 2004 two new citation databases emerged: Scopus and 

Google Scholar (GS).   

Table 2. Highly-Cited Articles in Neuromarketing 

Title Authors Source title Publication 
Year 

Total 
Citations 

Neuroscience, Molecular 
Biology, and the Childhood 
Roots of Health Disparities 
Building a New Framework 
for Health Promotion and 
Disease Prevention 

Shonkoff, Jack P.; 
Boyce, W. Thomas; 
McEwen, Bruce S. 

Jama-journal of 
the american 
medical 
association 

2009 705 

Attention capture and transfer 
in advertising: Brand, pictorial, 
and text-size effects 

Pieters, R; Wedel, M Journal of 
marketing 

2004 156 

Does In-Store Marketing 
Work? Effects of the Number 
and Position of Shelf Facings 
on Brand Attention and 
Evaluation at the Point of 
Purchase 

Chandon, Pierre; 
Hutchinson, J. Wesley; 
Bradlow, Eric T.; 
Young, Scott H. 

Journal of 
marketing 

2009 127 

Visual attention during brand 
choice: The impact of time 
pressure and task motivation 

Pieters, R; Warlop, L International 
journal of 
research in 
marketing 

1999 118 

Eye fixations on 
advertisements and memory 
for brands: A model and 
findings 

Wedel, M; Pieters, R Marketing 
science 

2000 110 
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What is 'neuromarketing'? A 
discussion and agenda for 
future research 

Lee, Nick; Broderick, 
Amanda J.; 
Chamberlain, Laura 

International 
journal of 
psychophysiology 

2007 102 

An eye-fixation analysis of 
choice processes for consumer 
nondurables 

RUSSO, JE; 
LECLERC, F 

Journal of 
consumer 
research 

1994 96 

Breaking through the clutter: 
Benefits of advertisement 
originality and familiarity for 
brand attention and memory 

Pieters, R; Warlop, L; 
Wedel, M 

Management 
science 

2002 81 

Search Dynamics in Consumer 
Choice under Time Pressure: 
An Eye-Tracking Study 

Reutskaja, Elena; 
Nagel, Rosemarie; 
Camerer, Colin F.; 
Rangel, Antonio 

American 
economic review 

2011 77 

Front-of-pack nutrition labels. 
Their effect on attention and 
choices when consumers have 
varying goals and time 
constraints 

van Herpen, Erica; van 
Trijp, Hans C. M. 

Appetite 2011 70 

 

However, “the low data quality found in Google Scholar raises questions about its suitability 

for research evaluation” (Mongeon & Paul-Hus, 2016, p. 213). Accordingly, recently scholars 

started to compared and evaluated these citation databases (Bar-Ilan, 2010; Harzing & 

Alakangas, 2017; Lateef, Ogunkunle, & Adigun, 2016; Martin-Martin, Orduna-Malea, 

Harzing, & Delgado López-Cózar, 2017; Prins, Costas, van Leeuwen, & Wouters, 2016; 

Walker et al., 2016). The findings of almost all of these tries are that GS offers wider 

coverage and the WOS and Scopus offer fairly similar outcomes (Harzing & Alakangas, 

2016).  

In this study to address the question of the most cited and thus impactful article in the field of 

neuromarketing, total citations received in core collection of the web of science was applied. 

As Table 2 shows, article by Shonkoff, et all, has received the most citation (705 citations), 

followed by, “Attention capture and transfer in advertising” with 156 and “Does In-Store 

Marketing Work?” with 127 citations.  

RQ 3: In which journals were the articles related to neuromarketing published most 

frequently? 
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In the 351 articles analysed, there were 212 different journals have published articles related 

to neuromarketing. It could shows the rising attention toward neuromarketing related research 

in the different areas. Table 3 listed top 10 journals in terms of the number of publications 

related to neuromarketing. JOMR (15 articles), FQAP (15 articles), and PTAS (6 articles) 

took the first three places.   

  

Table 3: Top ten journals in the field of neuromarketing-related publications 
Source titles Records Source titles Records 

Journal of marketing research 15 Computers in human behavior 5 

Food quality and preference 15 Plos one 5 

Packaging technology and science 6 Judgment and decision making 5 

Journal of economic psychology 6 Journal of neuroscience psychology and economics 5 

Computers in human behavior 6 Journal of consumer psychology 5 

RQ 4: How is co-authorship between authors of NM related articles? 

Collaboration is “a purposeful process of working together to plan, create, and solve problems 

and/or manage activities.” (Meyer, 2016, p. 3). Based on this, scientific collaboration can be 

described as “the interaction that takes place within a social context between two or more 

scientists, which facilitates the sharing of meaning and fulfillment of tasks in relation to a 

mutually shared goal” (Sonnenwald, 2007, p. 645).  The rising question here is that: what 

drives scholars to would collaborative with others? There are various reasons that drive 

scholars to collaborate. for example, The rising specialization in science, complexity of 

academic subjects and need to a combination of knowledge and skills to do scientific 

researches (Fonseca, Sampaio, Fonseca, & Zicker, 2016),  “costs sharing of conducting the 

research” (Meyer, 2016, p. 3), saving time and accelerating conducting scientific activities 

and help to more innovative writing.  Co-citation and co-authorship are two main tools to 

scientific collaboration analysis (Racherla & Hu, 2010). Co-citation is used for “evaluating 

author’s scholarly activities”. It consists of three analyses, namely; documents, authors, and 

institutions (Kim, Jeong, & Song, 2016, pp. 954–955). Co-citation is happened when authors 

are cited together (Batistič, Černe, & Vogel, 2016).  on the other side, co-authorship analysis 

by exploring the available relationship between scholars helps to identify the important/ 

productive scholars (Racherla & Hu, 2010).  
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Due to the multidisciplinary nature of neuromarketing (Lahmiri, 2017; Murphy, Illes, & 

Reiner, 2008; Oliveira, 2014), the Collaboration playing an important role in conducting 

related studies. The results of co-authorship analysis can approve it. The majority of articles 

are collaborative research (82.35%). A total of 938 authors wrote or co-authored 351 articles 

related to neuromarketing. In other to design the co-authorship network among authors, 

VOSviewer was used.  For doing analysis bibliometric data about authors was extracted from 

WOS. In the second step, the extracted data was imported to Vosviewer and connections 

between authors based on their collaboration in writing articles were visualized. As figure 2 

shows, Ares and Babiloni with 55 and Vecchiato with 45 co-authorships were the most 

productive authors.  

Author co-authorship Numbers 

Ares (55), Babiloni (55), Vecchiato (45), Gimenez (43), Antunez (38), Astolfi (33), 

Cincotti (33), Mattia (33), Cherubino (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Author Article-Numbers 
Ares (13), Babiloni (8), Vecchiato (6), Gimenez (10), Antunez (9), Astolfi (4), 

Cincotti (4), Mattia (4), Cherubino (3) 

Figure 2. Co-authorship Network 

RQ 5: How do different countries rank in terms of number of contributed articles and 

co-authorships? 

From 2005 to 2016, 56 countries around the world have contributed to publish articles related 

to neuromarketing.  As figure 5 shows USA is the most productive country with 126 articles, 

followed by Germany (27), Netherlands (26), and England (25).  Moreover, of total 31 
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countries, 16 countries were from Europe. Based on it can be said that Europe is the most 

productive region. By identifying the most productive countries, collaborative analysis of 

countries based on their participation with researchers from other countries to produce 

scientific studies about neuromarketing was conducted. As figure 3 indicates, the most of 

studies are national collaborative studies which happen when institutions from one country 

conducting a give study (Shari, Haddow, & Genoni, 2012). However, scholars from USA 

with 7 collaborative studies with researchers from Denmark, Italy, Germany, France, Canada, 

Australia and China, have been conducted more international collaborative studies.  

 

Countries/Articles	
USA 126, Germany 27, Netherlands 26, England 25, China 23, Spain 21, Australia 18, Italy 16, Canada 16, France 

15, Uruguay 13, South Korea 12 ,Denmark 11, Austria 11,Taiwan 10, Switzerland 9, Sweden 9, Poland 8, Norway 6, Brazil 
6, New Zealand 5, Belgium 5, Turkey 4, Japan 4, South Africa 3, Scotland 3, Romania 3, Portugal 3, India 3, Finland 3, 
Slovenia 2, Slovakia 2, Singapore 2, Qatar 2, Mexico 2, Lithuania 2, Ireland, 2, Indonesia 2, Hungary 2, Colombia 2, Wales 
1, Vietnam 1, Thailand 1, Russia 1, Malaysia 1, Kuwait 1, Israel 1, Iran 1, Iceland 1, Ecuador 1, Czech Republic 1, Cyprus 1, 
Cuba 1, Croatia 1, Chile 1 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Countries/without	Co-authorship	
Czech Republic, Russia, Indonesia,  Malaysia, Lithuania, Cyprus, Iran, Turkey, Iceland, Cuba, 

Finland, Kuwait 
Figure	3.Countries/Co-authorship	

	

Figure 3. Countries/Articles 

RQ 6: What are the most researched keywords in NM studies? (1527 keywords) 
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The keyword analysis emphasizes on the frequency of keyword usage (Gurtu, Searcy, & 

Jaber, 2015). Keywords can provide an instant insight into the themes and main idea in a 

given study.  Totally 1527 keywords were retrieved from the chosen 351 articles.  Word 

frequency was counted by the online word frequency counter (www.textfixer.com & 

www.online-utility.org) and word visualization was conducted by an online word cloud tool 

called Wordle (www.wordle.net). Results demonstrate that Eye tracking (129), 

Neuromarketing (62), Attention (51), Neuroscience (27), EEG (23), and FMRI (22) were the 

top six frequently applied keywords by scholars (figure 4).  

Figure 3. The Most Researched Keywords 

Conclusion 

Neuroscience has been applied to different scientific areas such as Physiology, Psychology, 

and Economy. Although there are similarities (like decision making, exchange etc.) between 

neuroscience and marketing, marketing has been late to adopt neuroscience. As a result of this 

similarities, neuroscience has been applied to marketing studies as neuromarketing since 2002 

(Lee et, 2007, p.199).  According to results of bibliometric analyses, researches on the 

neuromarketing areas have been rapidly growing. The reasons of this rapid interest are; 

inefficiency of traditional data collection methods, understand and analyze consumer behavior 

in a different and distinct way, proper product development, package and logo design toward 
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the consumer actual needs and desires, and enhance more effective promotional tools 

(Girişken, 2015).  

The purpose of this study was enlightenment marketing practitioners and professionals about 

the methods and models of neuromarketing (NM), built a big picture of conducted researches 

and developed a guiedelines for the future studies. Actually, the current study applied 

bibliometric analyses to review 351 articles which were indexed in web of science in order to 

explore the number of published articles, high-cited articles, main journals for NM researches, 

contributed countries, co-authorship, and used keywords. 

Citation analyses results indicated that the most cited article was “Neuroscience, Molecular 

Biology, and the Childhood Roots of Health Disparities Building a New Framework for 

Health Promotion and Disease Prevention” which was published in 2009  and received 705 

citations. The study also analyzed journals with the most frequently published articles about 

NM. The result of this analyses showed that Journal of Marketing Research (15), Food 

quality and Preference (15) and Packaging Technology and Science (6) were the first three 

journals in the field of NM. designing co-authorship network which was the fourth aim of this 

study, shows that a total of 938 authors were co-authored which means 82.35% of articles are 

collaborative.  This finding can be used as an evidence for the multidisciplinary nature of NM 

research. 

Another finding of bibliometric analyses was about the most productive countries. According 

to the results the most productive country was USA (126) between the 56 countries which 

were contributed in the NM related research and following countries were Germany (27), 

Netherland (26), and England (25). It is possible to interpret this situation as a result of easy 

to access high-tech equipments and close partnership between government, academia and 

industry.  

Keyword analysis was the last research question of this study. Keywords analyses help to 

review the research topics, trend, and interest which can be identified as a guide for the future 

researches (Leung, Sun and Bai, 2017, p.43). Totally, 1527 keywords were retrieved from the 

chosen 351 articles.  Eye tracking (129) was the most used keyword and then neuromarketing 

(62), Attention (51), neuroscience (27), EEG (23), and fMRI (22). Some reasons that can be 

assumed for the high use of Eye tracking are low cost of devices, and technological 

development on eye tracking equipments (Wedel and Pieters, 2008, p.123). 
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Cinsiyete Göre Memnuniyet Dağılımları ve Ekstrem Katılımcı Cevaplama 

Tarzları 
Tuğçe Aksoy1  Duygu Koçoğlu2   Selçuk Burak Haşıloğlu3     

Özet: 

Memnuniyet ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyeti kavramı işletmeler için son yıllarda 

çok önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda memnuniyeti etileyen faktörlerle ilgili çalışmalar da 

artmıştır. Cinsiyet faktörü de bunlardan biridir. Ancak, bugün toplumsal değişimin sonucu 

kadının ve erkeğin üstlenmiş oldukları roller birbirine yakınlaşmış durumdadır. Bu nedenle 

müşteri memnuniyeti araştırmalarında cinsiyet faktörü olarak sadece biyolojik cinsiyeti 

incelemek yeterli olmayabilir. Bu çalışmanın amacı, memnuniyet olgusunu, biyolojik cinsiyet 

ve cinsiyet kimliği (feminen, maskülen, androjen) açısından incelemektir. Ayrıca bu 

çalışmada, memnuniyet  araştırmalarında, müşterinin cevaplama eğilimlerini cinsiyet 

faktörleri açısından araştırması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet Kimliği, Müşteri Memnuniyeti, Yaşam Memnuniyeti, Ekstrem 

Cevaplama Tarzı. 

Abstract: 

The concepts of satisfaction and customer satisfaction have become very important for firms 

in recent years. Consequently, studies about the factors affecting satisfaction have also 

increased.  The gender factor is one of these. The gender factor is one of these. However, in 

recent years, the roles of female and male have become closer to each other as the result of 

social change. Therefore, examining only the effects of biological sex as a gender factor on 

customer satisfaction recearches can be insufficient. The aim of this study is to examine the 

phenomenon of satisfaction in terms of gender identity (feminine, masculine, androgen) and 

biological sex. Besides, the target of this study is to investigate customer response style in 

terms of gender factors in satisfaction researches. 

Keywords: Gender Identity, Customer Satisfaction, Life Satisfaction, Extreme Response 

Style. 
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1. Giriş 

İnsanoğlu, yaşamını, mutluluğun değerli kıldığı; yani iyi yaşamın mutlu hayatla aynı olduğu 

algısındadır. Böylelikle hayatlarından genel olarak memnuniyet duyanlar, kendilerini mutlu 

olarak kabul etmektedir. Bu nedenle, insanoğlunu hayata tutunduran bir olgu alarak bilinen 

mutluluk kadar, o hayatta karşılaştığı olaylara yönelik memnuniyeti de önemlidir. Bu olgu 

günümüz pazarlama yöneticilerinin strateji geliştirmeleri için son derece önemlidir. Bu 

nedenle pazarlama araştırmaları kapsamında, memnuniyet ve buna bağlı olarak müşteri 

memnuniyetini etileyen faktörlerle ilgili çalışmalar da artmıştır. Cinsiyet faktörü de bunlardan 

biridir. Literatürde yapılan yaşam memnuniyeti çalışmaları incelendiğinde demografik 

değişken olarak, biyolojik cinsiyetin esas alındığı, cinsiyet kimliğinin gözardı edildiği 

görülmektedir. Oysaki günümüzde meydana gelen toplumsal değişimler sonucu kadın ve 

erkeğin cinsiyet rolleri birbirine yaklaşmış ve sadece biyolojik cinsiyetin insan davranışlarını, 

memnuniyetlerini dolayısıyla müşteri davranışları ve memnuniyetlerini açıklamada yetersiz 

kaldığı görülmüştür. Benzer durum, cinsiyete yönelik cevaplama tarzı araştırmaları için de 

geçerlidir. Pazarlama araştırmacıları için son yıllarda daha da önemli hale gelen cinsiyete 

yönelik cevaplama tarzı çalışmalarında, genellikle sadece biyolojik cinsiyet faktörü 

kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, müşteri memnuniyeti, yaşam memnuniyeti ve hizmet 

kalite algısı araştırmalarında, müşterinin cevaplama tarzının biyolojik cinsiyet ve cinsiyet 

kimliği (feminen, maskülen, androjen) açısından farklılıklar olup olmadığını araştırmaktır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Cinsiyet  

Araştırmacıların büyük bir kısmı cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kimlikleri 

kavramlarını birbirlerinin yerine kullanabilmektedir. Ancak cinsiyet (sex), biyolojik olarak 

farklı özellikler gösteren kadın ve erkeği ifade eder, bireylerin cinsiyet kimlikleri (gender 

identity) maskülenlik ve feminenlik boyutları bakımından kendilerini nasıl tanımladıklarına 

göre belirlenir, toplumsal cinsiyet (gender) ise toplumun kadın ve erkeğe yüklediği anlamlara 

dayanır. Birbirileri yerine kullanılan ve iç içe geçmiş cinsiyet kavramlarının ayrıştırılıp, 

açıklanması gerekmektedir.  

Biyolojik Cinsiyet (sex), kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve 

biyolojik özellikleridir. Bebekler doğduğunda sahip oldukları cinsel organa bakılarak ya kadın 

ya da erkek cinsiyet grubuna göre kimliklendirilirler (Dökmen, 2005: 5,6). Cinsiyet Kimliği 
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(Gender Identity), bireylerin biyolojik cinsiyetlerinden farklı olarak kendilerini 

tanımlamalarıyla ilgili olan psikolojik cinsiyettir. Cinsiyet kimliği, bireylerin geleneksel 

erkeksi veya kadınsı rol tanımlarını kendi kavramlarına ne derecede dahil ettiklerini 

tanımlayan çeşitli davranış kalıpları ile erkek ve kadın tutumlarındaki farklılıkları açıklamak 

için araştırmacılar tarafından yaygın olarak kullanılan kavramlardan biridir (Kagan, 1964; 

Kohlberg, 1966; Bem, 1974; Winstead ve Derlega, 1993). 

1970’lere kadar cinsiyet rolü ile ilgili araştırmalarda biyolojik cinsiyet esas alınmıştır. Hem 

psikolojide hem de genel olarak toplumda erkeklik ve kadınlık tek bir sürekliliğin iki kutupsal 

uçları olarak kavramsallaştırılmıştır. İlk olarak, Sandra Bem cinsiyet kimliklerini belirlerken 

Bem Cinsiyet Rolü Envanteri'ni (BCRE) kullanmıştır. Bem Cinsiyet Rolü Envanteri’ne göre 

cinsiyet kimlikleri (1981); maskülen, feminen, androjen ve kayıtsız olarak dört kategoriye 

ayrılır (Bem, 1981). Yani maskülen kadınlar olduğu gibi, feminen erkekler de vardır. 

Buradaki feminenlik ve maskülenlik sıfatları cinsel bir yönelimi göstermeyip, psikolojik 

unsurları içermektedir. 

2.2. Memnuniyet 

2.2.1. Yaşam Memnuniyeti 

Martin (2007)’e göre kişilerin hayatlarının tümünden memnun kaldıkça mutlu olduklarını 

belirtmiştir. Bu görüşten yola çıkarak memnuniyet kavramını açıklamak için mutluluğun 

tanımının da yapılması gereklidir.  Pozitif psikolojide mutluluk ile “öznel iyi olma” benzer 

ifadeler olarak görülmektedir. (Martin, 2007: 172; Diener 1984; Diener 1994; Diener ve ark., 

1999; Seligman 2002a). Ayrıca "mutluluk" terimi, hedonizm, sevinç, olumlu etki, yaşamdan 

tatmin ve hoşluk da dahil olmak üzere sürekli olarak tanımlanmamakta ve birçok farklı anlam 

ile ilişkilendirilmektedir (Proctor ve ark., 2008: 584). Öznel iyi olma, Diener (2000) 

tarafından bireyin kendi yaşamının ne kadar değerli olduğuna karar vermesi, yaşam doyumu 

ve memnuniyeti olarak ele alınmıştır (Diener, 2000: 36). Bireyin yaşamında sahip olduğu 

mutluluk, memnuniyet, huzur, yaşam memnuniyeti ve bu duygu ve düşüncelerinin genel 

değerlendirmesidir (Diener, Oishi ve Lucas, 2003) ve yaşam memnuniyeti ile ilgili yapılan 

çalışmalar mutluluk ve mutsuzluğu ölçmek için yapılmıştır. Genel olarak kişilerin yaşamlarını 

olumlu olarak değerlendirmeleri mutluluk ve iyi yaşamla ilişkili iken, yaşam memnuniyetini 

olumsuz olarak değerlendirmeleri depresyon ve mutsuzlukla ilişkilidir (Proctor ve ark., 2009: 

584). 
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2.2.2. Müşteri Memnuniyeti 

Müşteri memnuniyeti 1980’li yıllardan itibaren firmaların tartıştığı en önemli konulardandır 

(Eroğlu, 2005:9). Müşteri memnuniyeti kavramı ile ilgili yapılan ilk konferans 1980 yılında 

ABD’de gerçekleşmiştir. Etkili pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde müşteri 

memnuniyetini anlamanın ve memnuniyetsizliğinin yönetilmesinin önemli olduğu konferansa 

katılan araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından kabul edilmiştir (Usta, 2006: 122). 

Müşteri memnuniyeti, bir müşterinin bir hizmetin kullanımının olumlu olduğunu düşündüğü 

derecesini yansıtır (Rust ve Oliver, 1994). Pizam ve Ellis (1999)’ a göre müşteri 

memnuniyeti, müşterinin bir mal ve/veya hizmetten umduğu şeyleri elde etmesinden 

kaynaklanan hoşnutluk ve zevk duygusunu içeren psikolojik bir kavramdır (Pizam ve 

Ellis,1999:327). Nykiel (2005) müşteri memnuniyetini; “Müşteri Memnuniyeti = Müşteri 

Beklentileri + Algılanan Kalite” olarak tanımlamıştır (Bulut, 2011: 390). Bu yaklaşımda 

müşteri memnuniyetini ölçmek için önce mal veya hizmetten beklentiler ölçülür, daha sonra 

mal veya hizmet tüketimi sonrası algılamalar ölçülür ve aradaki farka göre memnuniyet tespit 

edilir (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985; Güngör, 2010). Tanımlarda bahsedilen 

algılanan kalite ve beklentiler kavramlarından bahsedecek olursak; algılanan kalite, 

müşterinin almış olduğu mal ya da hizmetin kalitesini değerlendirmesine “algılanan kalite” 

adı verilir. Beklentiler karmaşık ve dinamik bir yapıya sahiptir ve deneyimlerle şekillenirler 

(Harvey, 1998: 589). Algılanan kalite arttıkça müşteri memnuniyetinin de arttığı 

görülmektedir (Andreassen ve Lindestad, 1998). Bu etki sonucunda da müşteri memnuniyeti 

oluşmaktadır (Fornel, vd., 1996: 8). 

2.3. Memnuniyet Çalışmalarında Cinsiyet Faktörü 

Argyle (1987), mutluluk ve yaşam doyumu üzerine araştırma sonuçlarına göre; kadınların 

hayata daha negatif ve duygusal bakmalarına rağmen bir bütün olarak yaşama 

değerlendirdiklerinde kadın ve erkeklerin yaşam memnuniyetlerinde bir farklılık olmadığı 

sonucuna varmıştır. Wood, Rhodes ve Whelan (1989), meta-analiz yaparak 93 araştırmayı 

incelemişler ve özel iyi olma konusunda önemli bir cinsiyet farkı olduğunu, kadınların 

erkeklerden daha mutlu olduğunu aynı zamanda bu etkinin küçük olduğunu açıklamışlardır. 

Mookherjee (1997) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 12168 kişi hakkındaki (National 

Opinion Research Center, 1991) 10 yıllık (1982-1991) Genel Sosyal Araştırmalar'ın verilerini 

analiz etmiş ve her alt grupta kadınların erkeklerden daha fazla yaşamdan memnun 
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olduklarını bulmuşlardır. Lu ve arkadaşlarının (1997)’de Tayvan’daki Çinli yetişkinlerle 

yapmış oldukları çalışmada, araştırmaya katılan kadınların erkeklerden çok daha fazla mutlu 

olduğu sonucuna varmışlardır (Lu, Shih, Lin, ve Ju, 1997). Diğer bir çalışmada ise; 

bireylerdeki mutluluk ve memnuniyet kaynaklarının erkeklerde ve kadınlarda farklı 

olabileceği yönündedir (Argyle, 1987). Kadınlar, kişiler arası ilişkilerden, özellikle aile 

üyelerini ilgilendiren konulardan, erkekler ise maddi getirilerden ve kariyer başarısından daha 

fazla mutluluk duyduklarını belirtmişlerdir (Lu, 1997). Antil (1983) evlilik ilişkilerindeki 

memnuniyetin eşlerin cinsiyet kimliklerine göre nasıl değiştiğini gösteren bir çalışma 

yapmıştır. Bu araştırmada kocanın mutluluğu eşin feminenliği ile pozitif bir ilişki içinde 

olduğu görülmüştür. 

2.4. Cinsiyete Yönelik Cevaplama Tarzı 

Cevaplama tarzı; sorunun içeriğiyle doğrudan ilişkili olmayan, ancak cevaplayıcının tipik 

davranışsal özelliklerini temsil eden sistematik cevaplama yoludur (Bachman, 1984: 491; 

Oskamp, 1977: 37). Literatürde cevaplama tarzları incelendiğinde Bachman ve O’Malley 

(1984)’te yaptıkları çalışmada dört çeşit cevaplama tarzı olduğunu belirtmişlerdir. Bunlar; 

katılımcı, katılımcı olmayan, net katılımcı ve ekstrem cevaplama tarzıdır (Bachman ve 

O’Malley, 1984: 498). Bu çalışmada ekstrem katılımcı cevaplama tarzı (EKCT) incelenmiştir. 

Bir cevaplayıcının EKCT değeri, ölçekte olumlu uçta yer alan “tamamen katılıyorum” 

cevaplarının işaretlenme sayısının, cevaplayıcının tüm cevaplarına oranıyla hesaplanır. Aşırı 

kategorileri kullanma eğilimi, ekstrem cevaplama tarzı (ekstreme response style) olarak 

adlandırılır. Bu ölçü, literatüre girmiş ve cevapların kirlenme göstergesi olarak kabul 

edilmiştir. Ekstrem cevaplama, uçlara yönelik cevap vermeyi ifade eder. (Hamilton, 1968: 

192).  

Ekstrem cevaplama tarzı hakkında başta biyolojik cinsiyet olmak üzere, demografik 

faktörlerin etkisi, kültürel farklılıklar, sosyo ekonomik özellikler ve inanç üzerine bugüne 

kadar farklı çalışmalar yapılmıştır. Literatüre göre; kadın cevaplayıcılar erkek cevaplayıcılara 

göre daha ekstrem cevaplama tarzına sahiptir (Berg ve Collier, 1953; Soueif, 1958; Peak, 

Muney ve Clay, 1960; Brengelmann, 1960b; Brown, 1964; Crandall, 1965; 

Hamilton,1965,1968). 
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3. Memnuniyet, Cinsiyet ve Cevaplama Tarzına Yönelik Bir Uygulama 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın genel amacı cevaplayıcıların biyolojik cinsiyet ve cinsiyet kimlikleri ile onların 

memnuniyet dağılımlarını (yaşam memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi 

algısı) incelemek ve bu dağılımın ekstrem katılımcı cevaplama tarzı üzerindeki etkisini tespit 

etmektir. 

3.2. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışma …. numaralı “….” adlı TÜBİTAK projesinin hedeflerinden birini konu 

almaktadır. Proje kapsamında hazırlanan görüşme formu içerisinde müşteri memnuniyeti, 

yaşam memnuniyeti, hizmet kalite algısı ve cinsiyet kimliklerini ölçekleri ile demografik 

sorular yer almaktadır. Dört bölümden meydana gelen genel anket formunun birinci 

bölümünde “Müşteri Memnuniyeti Endeksi” (Fornell vd., 1996) ölçeğinden (15 madde) yer 

almaktadır. Bu çalışmada müşteri memnuniyetinin ölçümü için söz konusu endeks ölçeğinde 

yer alan genel müşteri memnuniyeti boyutu maddeleri (9, 10, 11) kullanılmıştır. Görüşme 

formunda kullanılan bir diğer ölçek ise her biri, hizmet algısına yönelik 5 boyutu ifade eden 

(Parasuraman vd., 1988) 5 maddeden meydana gelmektedir. Üçüncü ölçekte beş maddeli 

“Yaşam Memnuniyeti” (Pavot ve Diener, 1993) ölçeği bulunmaktadır. Son kısımda ise Bem 

Cinsiyet Rolü Envanteri kısa formu BSRI-12 (Carver vd, 2013) maddeleri kullanılmıştır. 

Ayrıca görüşme formunda katılımcıların yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durumu, 

hanenin aylık geliri, kullandıkları cep telefonu markası ve GSM operatörü gibi genel sorulara 

yer verilerek demografik özellikleri belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Ankete katılan cevaplayıcıların cinsiyet kimlikleri belirlenirken; ilk olarak her bir 

cevaplayıcının BSRI-12 ölçeğinde feminenlik maddelerine verdikleri cevapların aritmetik 

ortalaması ile maskülenlik maddelerine verdikleri cevapların aritmetik ortalaması 

incelenmiştir. Ortalamalara göre cevaplayıcılar maskülen, feminen ve androjen olarak 

adlandırılmıştır. 

3.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmada …. numaralı TÜBİTAK projesinin kısmi verilerinden yararlanılmıştır. Projenin 

örneklem planının oluşturulmasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) İstatistiki Bölge 

Birimleri Sınıflaması (26 bölge- Düzey 2) kullanılmıştır.  
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Söz konusu projede cevap alternatifi sayısı, ölçek çeşitleri vb farklılıkları test etmek için 6 

farklı görüşme formu kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında kullanılan anket formunda 

cinsiyet kimliğinde 1-6 noktalı Likert tipi ölçeğin yer aldığı görüşme formu aracılığı ile 

toplanan verilerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın amacına uygun olarak 

kullanılan veri miktarı (cevaplayıcı) 2429’dur. Bu çalışma kapsamındaki cevaplayıcıların 

%42,1’i kadın, %57,9’u erkektir.  

Toplanan verilerde ölçeklerin güvenirliğini test etmek için iç tutarlılık analizleri yapılmış ve 

her bir ölçeğin Cronbach's Alpha değerlerinin en az 0,73 olduğu tespit edilmiştir. Yine her bir 

ölçek ortalamasının basıklık ve çarpıklık değerleri -0,7 ile 0,7 aralığında olduğundan verilerin 

normal dağılım sergilediği kabul edilmiştir. 

4. Bulgular 

Tablo 1’de kadınlar ile erkekler arasında yaşam memnuniyet ortalamaları açısından farklılık 

olup olmadığını test etmek için t testi uygulanmıştır. Ankete katılan kadınlar ve erkeklerin 

yaşam memnuniyet ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu 

[p(0,031)<0,05] tespit edilmiştir. Buna göre, yaşam memnuniyeti açısından kadınlar ile 

erkekler arasında anlamlı farklılık vardır ve kadınların yaşam memnuniyet düzeyi az da olsa 

erkeklere göre daha yüksektir. 

Tablo 1. Yaşam Memnuniyeti Açısından Kadınlar ile Erkekler Arasındaki Farklar  

Cinsiyet Ortalama S. S. t p 

Kadın 3,368 0,881 
2,164 0,031 

Erkek 3,288 0,936 
Tablo 2’de üç farklı cinsiyet kimliğinin yaşam memnuniyeti açısından farklılığı test etmek 

için varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Ankete katılan androjen, feminen ve maskülen 

cevaplayıcıların yaşam memnuniyet ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

olduğu [p≅0,000] tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere, androjen cevaplayıcıların yaşam 

memnuniyet düzeyi diğer cinsiyet kimliği tiplerine göre daha yüksektir. 

Tablo 2. Yaşam Memnuniyeti Açısından Cinsiyet Kimlikleri Farkları 

Cinsiyet Kimliği Ortalama S. S. S. Hata p 

Androjen 3,370 0,902 0,019 
<0,001 Feminen 3,007 0,887 0,062 

Maskulen 3,083 0,983 0,079 
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Tablo 3’te cevaplayıcıların müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi algısının yaşam 

memnuniyeti üzerindeki etkisini incelemek için regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan 

regresyon analizi sonucunda cevaplayıcıların cep telefonundan memnuniyetleri ve 

kullandıkları GSM operatörünün sunduğu hizmet kalitesi algılarının yaşam memnuniyetlerini 

etkiledikleri [(p≅0,000)] tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere, cevaplayıcıların kullandıkları cep 

telefonlarından memnun olmalarının ve GSM operatöründen aldıkları hizmet kalite algısının 

cevaplayıcıların yaşam memnuniyetlerinin %10,3’ünü açıkladığı söylenebilir. 

Tablo 3. Müşteri Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi Algısının Yaşam Memnuniyeti 

Üzerindeki Etkisi 

Model 
Standardize 

Edilmemiş Katsayı 
Standardize 

Edilmiş Katsayı t p 
B S. Hata Beta 

Sabit Değer 2,021 0,080  25,199 ≅0,000 

Müşteri Memnuniyeti 0,131 0,014 0,195 9,709 ≅0,000 

Hizmet Kalite Algısı 0,200 0,020 0,205 10,217 ≅0,000 

R=0,322; R2=0,103 

Tablo 4’te biyolojik cinsiyete göre yaşam memnuniyeti dağılımlarının ekstrem katılımcı 

cevaplama tarzı verileri incelenmiştir. Hem kadın hem de erkek cevaplayıcılar ayrı ayrı 

incelendiğinde, her iki biyolojik cinsiyetin yaşam memnuniyetinin, ekstrem katılımcı 

cevaplama tarzı üzerinde yüksek etki büyüklüğüne sahip olduğu tespit edilmiştir (p<0,001; 

Kadın η2=0,34, Erkek η2=0,38). Tablodan da görüleceği üzere her iki biyolojik cinsiyette de 

yaşam memnuniyeti arttıkça ekstrem katılımcı cevaplama tarzı artmaktadır ve erkeklerdeki 

etki büyüklüğü daha yüksektir. 

Tablo 4. Cinsiyete göre yaşam memnuniyeti dağılımlarının ekstrem katılımcı cevaplama 

tarzı 

Cinsiyet 
Yaşam 

Memnuniyeti 
N Ortalama S.S. S. Hata 

Kadın Düşük 124 0,014 0,0561 0,005 

F=262,220 

p< 0,001 

η2=0,34 (24,764/72,834) 

Orta 496 0,048 0,105 0,004 

Yüksek 401 0,360 0,324 0,016 

Toplam 1021 0,166 0,267 0,008 
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Erkek Düşük 227 0,014 0,051 0,003 

F=432,844 

p< 0,001 

η2=0,38 (41,587/109,035) 

Orta 681 0,076 0,127 0,004 

Yüksek 499 0,417 0,334 0,014 

Toplam 1407 0,187 0,278 0,007 

Tablo 5’te ise cinsiyet kimliğine göre yaşam memnuniyeti dağılımlarının ekstrem katılımcı 

cevaplama tarzı verileri incelenmiştir. Üç cinsiyet kimliği tipi ayrı ayır incelendiğinde, her 

üçünün yaşam memnuniyetinin, ekstrem katılımcı cevaplama tarzı üzerinde yüksek etki 

büyüklüğüne sahip olduğu tespit edilmiştir (p<0,001; Kadın η2=0,34, Erkek η2=0,38). 

Tablodan da görüleceği üzere üç farklı cinsiyet kimliğinde de yaşam memnuniyeti arttıkça 

ekstrem katılımcı cevaplama tarzı artmaktadır ve maskülenlerde etki büyüklüğü daha 

yüksektir. 

Tablo 5. Cinsiyet kimliğine göre yaşam memnuniyeti dağılımlarının ekstrem katılımcı 

cevaplama tarzı 

Cinsiyet Kimliği 
Yaşam 

Memnuniyeti 
N Ortalama S.S. S. Hata 

Feminen 

F=46,358 

p< 0,001 

η2=0,32 (2,559/8,051) 

Düşük 43 0,009 0,042 0,006 

Orta 113 0,059 0,113 0,010 

Yüksek 46 0,309 0,296 0,043 

Toplam 202 0,105 0,2 0,014 

Maskülen 

F=47,592 

p< 0,001 

η2=0,39 (2,970/7,712) 

Düşük 33 0,036 0,078 0,013 

Orta 76 0,074 0,117 0,013 

Yüksek 46 0,364 0,279 0,041 

Toplam 155 0,152 0,223 0,017 

Androjen 

F=577,963 

p< 0,001 

η2=0,36 

(59,160/164,999) 

Düşük 275 0,012 0,05 0,003 

Orta 988 0,064 0,12 0,003 

Yüksek 808 0,398 0,335 0,011 

Toplam 
2071 0,187 0,282 0,006 

5. Sonuç 

Araştırma sonucunda, yaşam memnuniyeti açısından kadınlar ile erkekler arasında farklılık 

olduğu, kadın cevaplayıcıların erkek cevaplayıcılara göre yaşam memnuniyet düzeylerinin 
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daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, biyolojik cinsiyet ile cinsiyet kimliği 

eşleştirmelerinde yaşam memnuniyet düzeyleri en yüksek kadın androjenler çıkarken, erkek 

maskülen bireylerin yaşam memnuniyet düzeylerinin en düşük olduğu görülmüştür. 

Literatürde kadınların erkeklere göre yaşamlarından daha memnun olduğunu gösteren 

araştırmalar, (Argyle, 1987; Wood, Rhodes ve Whelan, 1989; Mookherjee, 1997; Lu, 1997) 

ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Ancak kadınların yaşam memnuniyetlerinin erkeklerden 

daha az memnun olduğunu gösteren çalışmalarla (Lucas ve Gohm 2000; Buckingam, 2009) 

farklı sonuçlar elde edilmiştir. 

Yaşam memnuniyeti hakkındaki sorular doğru olarak yorumlansa bile, cevaplardan kesin 

olarak emin olmak mümkün değildir. Çünkü insanların hem ego savunması hem de sosyal 

açıdan arzu edilebilirliği memnuniyetin aşırı bildirilmesine sebebiyet vermektedir 

(Veenhoven, 1984: 9). Araştırmada katılımcıların kullandıkları cep telefonlarından memnun 

olmalarının ve GSM operatöründen aldıkları hizmet kalite algısının katılımcıların yaşam 

memnuniyetlerinin %10,3’ünü açıkladıkları görülmüştür. Bu durum katılımcıların yaşam 

memnuniyet ortalamasının yüksek ya da düşük çıkmasına sebep olan aile, iş hayatı, sosyal 

ilişkiler, kişilik özellikleri, inançlar, spor, sağlık gibi maneviyatın yanında kullandıkları mal 

ve hizmetlerden aldıkları verimliliğin de yaşam memnuniyetine etki ettiğinin göstergesi 

olmuştur.  

Araştırmada yaşam memnuniyeti arttıkça müşteri memnuniyetinin de arttığı ya da tam 

tersinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Mutlu olan ve yaşamlarından memnuniyet duyan 

kişiler başlarından geçen olumlu ya da olumsuz olaylar ve durumlar karşısında daha pozitif 

tepkiler verirler. Dünyayı genel olarak daha hoş bir yer olarak görürler ve zamanın, hayatın 

olumlu yönlerine odaklanırlar. Dolayısıyla literatüre paralel olarak, yaşamından memnuniyet 

duyan bireylerin müşteri memnuniyetlerinin de yüksek olduğunu söylemek mümkündür. 

(Weiner, 1985; Ortony, Clore, ve Collins, 1988; Mayer, Salovey, Gomberg-Kaufman, ve 

Blainey, 1991; Lazarus ve Lazarus, 1994; Veenhoven, 1996; Diener, 2000; McCullough, 

Emmons ve Tsang, 2002; Watkins, Woodward, Stone ve Kolts, 2003; Adler ve Fagley, 

2005;Lyubomirsky ve ark., 2009). 

Cevaplayıcıların cinsiyet kimliklerine göre ekstrem katılımcı cevaplama tarzlarına 

bakıldığında; androjen bireylerin ekstrem katılımcı cevaplama düzeylerinin daha fazla olduğu 

görülmüştür. Androjenlik, bireyin çeşitli yaklaşımlardaki durumsal uygunluğa göre; hem 
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maskülen hem feminen, hem araçsal hem dışa vurumcu, hem aracılı hem toplumsal olmasının 

mümkün olmasıdır (Bem, Martyna ve Watson, 1976). Feminen “sevecen ve duyarlı” ve 

maskülen “lider ve kolay karar verebilen” özelliklerin her ikisini de taşıyan bir androjen 

bireyin kararlılık daha daha fazladır. Diğer bir değişle tarafsız kalma eğilimi diğer cinsiyet 

kimliklerine göre daha düşüktür. Ayrıca, androjenlik özelliğine sahip bireylerin diğer cinsiyet 

kimlik özelliklerine sahip bireylere göre yaşam memnuniyetlerinin daha yüksek olduğunu ve 

bu bireylerin daha olumlu yaklaşım sergilediğini söylemek mümkündür. 
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Koku Yoluyla Bilgi Elde Etme İhtiyacında Bireysel Farklılıklar: Koklama 

İhtiyacı Ölçeği (KİÖ) 

Individual Differences in the Need for Obtaining Olfactory Information: 

The Need for Smell Scale (NFS) 
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I. Giriş 

Tüketicileri cezbetmek için bilinçaltı tetikleyicisi olan duyusal uyaranlardan faydalanmak 

sadece kelime ya da seslerden faydalanmaktan daha etkili olabilir (Krishna, 2011). Duyusal 

pazarlama araştırmaları duyuların müşteri davranışları üzerindeki etkisini incelemektedir. 

Görme, işitme, tat alma, koklama ve dokunma olarak sıralayabileceğimiz duyularımız 

arasından koku, beynin fizyolojik yapısı (Herz, 2010) sayesinde diğer duyulardan 

farklılaşarak ayrıcalıklı bir konuma kavuşmaktadır (Krishna, 2013). Bu sebeple koku ve 

koklama ihtiyacı tüketici davranışlarını daha iyi anlayabilmek açısında oldukça önemlidir. 

Koklama duyusunun davranışlar üzerindeki etkisini anlayabilmek için ise önce bu duyunun 

kullanımına yönelik bireysel farklılıkları çözümlemek gerekir. Ne var ki henüz emekleme 

döneminde olan duyusal pazarlama literatüründe koklama duyusuna ait sayıca tatmin edici 

araştırma gerçekleştirilmemiştir (Lin, 2014). Sınırlı sayıdaki bilimsel çalışmanın çok küçük 

bir kısmı bireylerin koklama ihtiyacına yöneliktir. Bu konudaki literatürün zenginleşmesi için 

ise pazarlama araştırmacılarının elinde gerekli ölçeklerin hazır bulunması gerekir. Bu 

araştırmanın amacı, böyle bir ihtiyacı karşılayacak ve koku yoluyla bilgi elde etmede bireysel 

farklılıkları ölçümlemeye yarayacak bir ölçek geliştirmektir. Bu çalışma, bireylerin koku 

duyusundan elde edilen bilgiye ne kadar ihtiyaç duyduğu sorusuna cevap arar. 
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2	İstanbul Bilgi Üniversitesi, baris.ursavas@bilgi.edu.tr	
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II. Literatür Analizi 

Krishna (2011) duyusal pazarlama kavramını tüketicilerin duyularını inceleyerek onların 

algılarını, yargılarını ve kararlarını etkileyen bir pazarlama dalı olarak tanımlıyor. Duyusal 

pazarlama, marka ve tüketici arasında benzersiz bir bağ kurma ve duygusal katılım yaratma 

konusunda yardımcı olabilir (Lindstrom, 2005), tüketicilerin soyut kavramlara dair algısını 

tanımlayabilir ve algılanan ürün kalitesini etkileyebilir (Krishna, 2011). Tüketiciler günlük 

hayatları içinde markaları her ne kadar tüm duyularını kullanarak tecrübe etse de, duyusal 

pazarlama uygulamaları ağırlıklı olarak görme ve işitme duyularına odaklanmıştır (Lindstrom, 

2005). Görme ve işitme duyularına yönelik böylesi bir eğilim, duyusal pazarlama 

uzmanlarının başarılı markalama faaliyetleri için fayda arz eden pek çok potansiyel ve kilit 

noktayı gözden kaçırmasına neden olabilir. Diğer taraftan, görsel ve işitsel aktivitelere 

yönelik bu dengesiz eğilim tüketicilerin çok fazla görsel ve işitsel uyarana maruz kalmasına 

ve sonuç olarak halihazırda azalmakta olan reklam ve benzeri promosyon aktivitelerine 

yönelik tüketici dikkatinin daha da azalmasına yol açabilir. Günümüzde bir tüketicinin yılda 

ortalama 86.500 televizyon reklamına maruz kaldığı (Ries & Ries, 2002) göz önüne 

alındığında markaların rekabette farklılaşmak adına yeni yöntemler bulma zorunluluğu içinde 

olduğu görülmektedir. Bu zorunluluğun farkında olan ve duyusal pazarlama uygulamalarını 

pazarlama aktivitelerine entegre etmeye başlamış markaların sayısı ise gün geçtikçe 

artmaktadır. Duyusal pazarlama, pazarlama profesyonelleri için son dönemin dikkat çeken 

konularının başında gelmektedir. Peck ve Childers’ın (2008) belirttiği üzere, tat alma, 

dokunma, koklama ve işitme duyularını konu alan 81 duyusal pazarlama çalışmasının üçte 

birinden fazlası yakın zaman içinde yayınlanmıştır. Koku araştırmaları ise duyusal 

pazarlamanın çok kısıtlı bir bölümünü oluşturmaktadır. Ancak bu alanda da son yıllarda artan 

bir ilgi görülmektedir (Morrin, 2010). Koku pazarlaması, bir ruh hali belirlemek, ürünlere 

değer katmak ya da bir markayı konumlandırmak için kokuları kullanma yöntemi olarak 

tanımlanır (Vlahos, 2007). Araştırmacılar ve pazarlamacılar, kokuların tüketicinin ürünle ilgili 

yargılarını, satın alma deneyimini ve bu deneyimin diğer boyutlarını nasıl etkilediğini 

anlamaya çalışmaktadır (Lin, 2014). Kokuyu bir pazarlama aracı olarak kullanmanın birkaç 

yolu vardır (Morrin, 2010); ürün kokusu, ortam kokusu ya da promosyon aktivitelerinin bir 

unsuru olarak koku gibi. Bununla birlikte kokunun yoğunluğu, uyumluluğu ve koku almada 

bireysel farklılıkların etkisi gibi konular henüz bakir tartışma alanlarıdır. Krishna’nın (2011) 
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belirttiği gibi duyusal algı ve duyu yoluyla algılamada bireysel farklılıkların etkisine dair çok 

az şey bilinmektedir. Tüm bunlar, ürünle ilgili bilgilerin koklama yoluyla elde edilmesi 

ihtiyacı ve bireysel farklılıkların bu ihtiyaç üzerine etkilerine dair araştırmalara ihtiyaç 

duyulduğuna dikkat çekmektedir. Bu çalışma duyusal pazarlama literatüründe gözlenen 

böylesi bir boşluğu doldurma ve pazarlama profesyonellerine promosyon aktivitelerinde 

yararlanabilecekleri faydalı bir araç sunma amacını taşımaktadır. Koku duyusu ve bireysel 

farklılıklar araştırmanın odağını oluşturur. Çalışma, bireylerin çevreyi, kişileri, mekânları ve 

ürünleri değerlendirirken koku duyusuna ne ölçüde başvurduğunu ve koku duyusundan gelen 

bilgiye ne derece ihtiyaç duyduğunu ele alır. Çalışma sonuçları, bazı insanların bilgi işleme 

sırasında koku alma duyusuna öncelik verdiklerine dair açık kanıt sunmaktadır. 

III. Tasarım ve Yöntem 

Koklama İhtiyacı Ölçeği (KİÖ) çalışması, Churchill (1979) ve Anderson ve Gerbing(1988)  

tarafından geliştirilen ölçek oluşturma prosedürlerini izlemektedir. Öncelikle araştırma 

konusu kapsamlı bir literatür taraması ile belirlenmiştir. Daha sonra açık uçlu soruların 

sorulduğu ve çeşitli senaryoların verildiği, ortalama 45 dakika süren 17 adet derinlemesine 

görüşme yapılmıştır.  Bu 17 katılımcının % 5,9’luk kesimi kendisini “koku hassasiyetleri çok 

düşük”, % 17,7’si “koku hassasiyeti düşük”, % 29,4’ü “koku hassasiyeti yüksek” ve % 47’si 

“koku hassasiyeti çok yüksek” olarak tanımlamıştır. Literatür taraması ve derinlemesine 

görüşmeler yoluyla 799 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Bu havuz dikkatlice 

incelenmiş, ifadeler taranarak bazı maddeler elenmiş ve 56 maddelik ilk taslak ölçek 

oluşturulmuştur. Ortaya çıkan taslak ölçek 3 adımda sadeleştirilmiştir. İlk aşamada 121 

katılımcı ile bir ön çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına ölçeğin iç tutarlılığını ve 

boyutlarını değerlendirmek amacıyla hem güvenilirlik testi hem de Açımlayıcı Faktör Analizi 

(EFA) uygulanmıştır. Maddeler analiz sonuçlarına ve önceki aşamada gerçekleşen 

derinlemesine görüşmelerden elde edilen içgörülere göre yeniden incelenmiştir. Maddeler 

eğer faktör analizi sonuçları düşükse, bir faktöre bağlanmıyorsa ve derinlemesine görüşme 

sonuçları da bu bulguları destekliyorsa elenmiştir. Ancak bazı maddeler faktör analizlerindeki 

düşük skorlarına rağmen derinlemesine görüşmeden elde edilen içgörüler tarafından güçlü bir 

şekilde desteklendikleri için elenmemişlerdir. Bu ilk çalışmanın sonunda toplam 38 madde 

elenerek 18 maddelik yeni bir ölçek oluşturulmuştur. Maddelerin sadeleştirilmesinin ardından 

meydana getirilen 18 maddelik yeni ölçek 443 kişilik daha geniş bir örnekleme uygulanmıştır. 
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Bu aşamada 2 madde daha elenmiştir. Kalan 16 maddenin öz değeri (eigenvalue) 1’den büyük 

olan 4 boyuta yüklendiği hipotezi kurulmuştur.  Bu boyutlar hedonik ihtiyaçlar, kişisel 

ihtiyaçlar, satın alma ihtiyaçları ve anılar olarak isimlendirilmiştir. Neticede toplam varyansın 

%63,6’sı açıklanmaktadır.  Üçüncü aşamada Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA) 

uygulanmıştır. Analiz sonucu olarak GOF endeksleri kabul edilebilir sınırlardadır 

(karşılaştırmalı uyum endeksi (CFI): .939; normal uyum endeksi (NFI): 910; yaklaşık 

hataların ortalama karekökü (RMSEA):  .064).  

IV. Bulgular  

Tüm bu çalışmaların sonunda elde edilen 16 soruluk ölçek aşağıdaki şekilde oluşmuştur; 

No Soru Boyut 
1 Ürünleri koklamak eğlencelidir. Hedonik ihtiyaçlar 
2 Bir çok objeyi sadece koklayasım geldiği için koklarım. Hedonik ihtiyaçlar 
3 Bir mağazadayken karşılaştığım ürünleri koklamak isterim. Hedonik ihtiyaçlar 
4 Satın alma amacım olmasa bile ürünleri koklamak hoşuma gider. Hedonic ihtiyaçlar 
5 Tüm ürün kategorilerinde ürünlerin kokularına dikkat ederek satın 

alırım. 
Satınalma ihtiyaçları 

6 Ürünün kokusu satın almamda bir etken değildir. Satınalma ihtiyaçları 
7 Benim için ürünün nasıl koktuğu satın alma sırasında önemli 

değildir. 
Satınalma ihtiyaçları 

8 Koku benim için anıları çağıran güçlü bir unsurdur. Anılar 
9 Bir ürünü aklıma getirdiğimde onun kokusunu da kolaylıkla 

duyumsayabilirim. 
Anılar 

10 Ürünleri kokuları ile birlikte hatırlarım. Anılar 
11 Günlük hayatımda koku benim için olmazsa olmazdır. Kişisel ihtiyaçlar 
12 Günlük hayatımda kokulu ürünler kullanmayı tercih ederim. Kişisel ihtiyaçlar 
13 Kişisel bakım ürünlerinde koku benim için çok önemlidir. Kişisel ihtiyaçlar 
14 Zaman zaman sırf güzel bir kokuyu duyacağımı bildiğim için 

belirli mekanlara gidebilirim. 
Kişisel ihtiyaçlar 

15 O gün alışveriş modunda olmasam bile güzel kokan bir mağazaya 
girebilirim. 

Kişisel ihtiyaçlar 

16 Yeni girdiğim bir ortamda kendime güvenimin yüksek olması için 
iyi koktuğumu bilmeliyim. 

Kişisel ihtiyaçlar 
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V. Öneriler ve Kısıtlar 

Bu çalışmanın bulgularını ve sonuçlarını değerlendirirken bir takım kısıtlar dikkate 

alınmalıdır. Çalışılan alanın henüz yeterince araştırılmamış ve geçerliliği kabul edilmiş 

normlar oluşturulmamış bir alan olması sebebiyle ölçeğin geçerlilik çalışmalarını yürütmek 

oldukça zor bir konudur. Ölçeğin yakınsak geçerliğini sınamak için literatürde yer alan bir 

hedonik tüketim ölçeği kullanılabilir. KİÖ’nün hedonik tercihler boyutu koklamanın eğlenceli 

yönüyle bağ kurmaktadır. Bu durumda KİÖ ve hedonik tüketici davranışı ölçekleri arasında 

bir tutarlılık gözlemlenebilir.  Ayırt edici geçerliği kurmak için ise davranışsal bağlamda 

KİÖ’ye karşıt görünen Düşünme İhtiyacı Ölçeği (NFC) kullanılabilir. KİÖ’nün bilinçdışı 

davranışlarla ilgili olması, NFC’nin ise bilişsel davranışlarla ilgili olması sebebiyle bu iki 

ölçeğin ilgisiz olacağı öngörülmektedir. Ayrıca, Koklama İhtiyacı Ölçeği’nin nomolojik 

geçerliği öngörülen çeşitli ilişkilerle de test edilmelidir.  

KİÖ’nün gelecekte duyusal pazarlama alanında gerçekleştirilecek çeşitli araştırmalar için 

faydalı bir araç olacağı öngörülmektedir. Örneğin, literatürde yer alan yeni sahalardan bir olan 

kokusal imgeleme çalışmalarında bu ölçekten faydalanılabilir.  Ayrıca, işitsel ve görsel 

uyaranlar gibi birden fazla uyaranının mevcut olduğu çalışmalarda, ölçeğin nasıl çalıştığını 

araştırmak da yararlı bir çalışma başlığı olacaktır. Farklı duyu uyaranlarının etkileşimi tüketici 

davranışlarını etkilemenin yanı sıra yapılan çalışmalarda katılımcıların anketlere verdikleri 

cevapları da etkileyebilir. Bu konuda gerçekleştirilmiş araştırmalar, kokunun ortaya çıkardığı 

davranışların başka bir uyaranın ortama dahil olmasıyla değişebileceğini göstermiştir 

(Krishna, 2013). 

Sonuç olarak, bu çalışmada elde edilen bulgular bazı tüketicilerin ürünlere dair bilgi edinme 

sırasında koku duyusuna öncelik verdiklerine dair açık deliller göstermektedir. Çalışma, hem 

koku duyusuna dair tüketiciler arasında gözlemlenen bireysel farklılıklar üzerine fikir 

vermekte hem de gelecekte yapılacak duyusal pazarlama araştırmalarında kullanılmak üzere 

bir araç ortaya koymaktadır. Bu bakımdan, geçerlilik çalışmaları tamamlandığında ölçeğin 

duyusal pazarlama alanındaki önemli bir boşluğu dolduracağı ve bu yolla literatürün 

zenginleşmesine anlamlı bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Buna ek olarak, meydana 

getirilen ölçek markalama çalışmalarında farklılaşmak amacıyla yeni yöntemler arayan 

pazarlama profesyonelleri için de faydalı bir araç sağlamaktadır.  

 



 
 
 
 
 
 

428 

Elektroensefalografi (EEG); Olaya İlişkin Potansiyeller ile Tüketici 

Tercihlerinin ve Satın Alma Fiyatının Tahminlenmesi1 

Electroencephalography (EEG); Estimation Of Consumer Preferences And 

Purchasing Price With Event Related Potentials 
Behçet Yalın Özkara2    Özgür Örün3 

Özet: 

Araştırma kapsamında iki çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma-1’de, 30 katılımcının EEG 

sinyallerinden elde edilen olaya ilişkin potansiyeller ile kendilerine sunulan iki çikolatadan 

hangisini seçecekleri tahminlenmeye çalışılmıştır. Çalışma-1’in sonuçları, F7 ve F3 

kanallarında N200 potansiyelinin ve F7 kanalında P300 potansiyelinin, tüketici tercihlerini 

tahminlemede anlamlı olduklarına işaret etmektedir.  Çalışma-2’de ise, çalışma-1 sonucunda 

anlamlı olarak farklılaştıkları ortaya konan P300 ve N200 potansiyelleri ile tüketicinin bir 

ürünü satın almak için vermeye razı olacağı fiyat tahminlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, 

çalışma-2, çalışma-1’e katılmamış olan 30 katılımcının EEG sinyallerinden elde edilen olaya 

ilişkin potansiyeller ile gerçekleştirilmiş, elde edilen sonuçlar F7 kanalındaki N200 

potansiyelinin fiyatı anlamlı olarak tahminleyebildiğine işaret etmektedir. Bu iki çalışma 

neticesinde, pazarlama literatüründe ilk kez olaya ilişkin potansiyeller tüketicinin yargısına 

ilişkin bir değişkenin (fiyat) tahminlenmesinde  kullanılabileceği ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi, Nöropazarlama, Olaya İlişkin Potansiyeller, 

Tüketici Tercihi, Satın Alma Fiyatı 

Abstract: 

Two studies were carried out within the scope of the research. In Study-1, it was attempted to 

estimate which of the two chocolates presented to the participants would be selected, by event 

related potentials from the EEG signals of 30 participants.. The results of Study-1 indicate 

that N200 potential in channels F7 and F3 and P300 potential in channel F7 are significant 

in estimating the consumer preferences. In Study-2, the P300 and N200 potentials, which 

were found to differ significantly from Study-1, were used to estimate the price that consumer 

would be willing to pay to buy a product. In this context, Study-2 was performed with event 
																																																													
1	Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1505E366; 2015-2016 kapsamında 
alınan cihazlar ile gerçekleştirilmiştir	
2	Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, behcetozkara@gmail.com	
3	Anadolu Üniversitesi, ozgurorun@anadolu.edu.tr	
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related potentials from EEG signals of 30 participants not participating in Study-1, and the 

results indicate that the N200 potential in the F7 channel can significantly estimate the price. 

As a result of these two studies, it has been exhibited that the potentials regarding the event 

can be used to predict a variable (price) regarding the consumer's judgment, for the first time 

in the marketing literature. 

Keywords: Electroencephalography, Neuro-Marketing, Event Related Potentials, Consumer 

Preference, Purchase Price 

1. Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Elektroensefalografi (EEG), 1929 yılında keşfedildiğinden bugüne araştırmacıların, insanın en 

karmaşık organı olan beynin çalışma prensiplerini çözmesinde en yaygın kullanılan 

araçlardan bir tanesi olmuştur. EEG aktivitesinin kaynağı, kortikal piramidal hücrelerin 

postsinaptik potansiyelleridir. Bu postsinaptik potansiyeller, hücrenin içi ve dışı arasındaki 

elektriksel potansiyel farkından oluşmaktadırlar. Böylece kortekste toplanarak beyni saran 

yapılardan saçlı deriye yayılırlar. EEG saçlı deriye yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla 

kaydedilen serebral biyoelektriksel aktivitedir (Bora vd., 2008). Daha basit şekilde, EEG 

beyinde yer alan nöronların iletim mekanizması olan biyoelektriksel akımları ölçen sistemdir. 

EEG sinyalleri beyin yüzeyinden elektrotlarla algılanan düşük genlikli biyoelektrik 

işaretlerdir.  

Yaklaşık yüz yıldır bilim insanları elde ettikleri EEG sinyalleri ile insanı anlamaya 

çalışmaktadır. Her ne kadar pazarlama alanında EEG kullanımı son 35 yıllık bir süreci 

kapsıyor olsa da (Lewis ve Phil, 2004), son yıllarda bu alanda yapılan çalışmaların sayısının 

hızla arttığı görülmektedir (Daugherty ve Hoffman, 2017; Girişken vd., 2014). Konuya ilişkin 

pazarlama alanında yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde tüketicilerin süpermarkette hangi 

ürünleri seçeceğinden (Ambler vd., 2004)  bir filmi ne kadar beğeneceğine (Boksem ve 

Smidts, 2015), hangi tür ayakkabının tercih edileceğinden (Baldo vd., 2015) hangi rengin 

seçileceğine (Kawasaki ve Yamaguchi, 2012) kadar bir çok farklı alanda EEG’nin tüketici 

tercihlerinin anlaşılmasında yararlı bir araç olduğu görülmektedir. 

Kimi konularda tüketicinin sosyal uyum, tercihlerini gizleme veya önyargı gibi nedenlerle 

klasik ölçüm yöntemleri ile ortaya konamayan unsurların EEG ile belirlenebilmesi mümkün 

olabilmektedir. Bu bağlamda EEG, tüketici tercihlerinin tahminlenmesinde sıklıkla kullanılan 

bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır (Wang ve Minor, 2008).  
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Pazarlama alanında yapılmış EEG çalışmalarının iki temel yöntem altında gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Bunlardan ilki ve yaygın olarak kullanılanı salınımlardır. Salınım 

çalışmalarında, katılımcıların uyarana karşı verdikleri tepkilerin ölçümleri alfa, beta, teta, 

delta ve gama salınımları ile tespit edilmeye ve yorumlanmaya çalışılır. Salınım 

çalışmalarının en büyük avantajı uzun süreli uyaranlara (örneğin 2 dakikalık bir reklam 

videosu) verilen genel tepkilerin ölçülmesinde kullanışlılığı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İkinci temel yöntem ise olaya ilişkin potansiyeller olarak karşımıza çıkmaktadır. EEG 

ölçümleri diğer beyin görüntüleme cihazlarına oranla çok daha düşük mekânsal çözünürlüğe 

sahip olmaklar birlikte, zamansal çözünürlük bazında günümüzdeki tüm beyin görüntüleme 

cihazlarının önünde yer almaktadır. Bir diğer anlatımla, EEG ölçümleri beynin hangi 

bölgesinin çalıştığının ortaya konması bağlamında fMRI (functional Magnetic Resonance 

Imaging- fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) cihazlarının gerisindedir. Fakat beynin 

bir uyarana verdiği tepkinin ortaya çıkış anını milisaniye bazında ortaya koyabilmektedir. 

Zamansal bağlamda ele aldığımızda bir fMRI cihazının beyindeki değişimi  1.5 - 2 saniye 

gecikmeyle ortaya koyabildiği göz önüne alındığında EEG’nin avantajı daha net anlaşılabilir. 

Bu bağlamda olaya ilişkin potansiyeller EEG’nin zamansal çözünürlük özelliğini odağa 

alarak, ilgili ölçümlerin mili saniye bazında ortaya çıkan potansiyeller üzerinden 

değerlendirilmesini esas almaktadır. Konuya ilişkin nöroloji alanında yapılmış olan çalışmalar 

(Fisch ve Spehlmann, 1999) insan beyninin belirli uyaranlara karşı verdiği olaya ilişkin 

potansiyellerin sınıflandırmalarını yapabilmiş ve bunlar belirli oranda isimlendirmiş 

durumdadır. 

Pazarlama alanında tüketici tercihlerini tahminlenmesinde olaya ilişkin potansiyelleri 

kullanan  sadece üç çalışmaya rastlanmıştır durumdadır (Bosshard vd., 2016; Khushaba vd., 

2015; Telpaz vd., 2015). Ancak ortaya konan çalışmaların sonuçları birbirlerinden farklı 

potansiyellerin (N200, P300 ve LPP (Late Positive Potential-Geç Pozitif Potansiyel)) tüketici 

tercihleri ile ilişkili olabileceğine işaret etmektedir. Henüz konuya ilişkin literatürün oluşum 

aşamasında yer alan her üç çalışmanın da birbirinde farklı sonuçlara işaret etmesi dikkat 

çekicidir. Bu bağlamda çalışmamızın ilk amacı N200, P300 ve LPP potansiyellerinin tüketici 

tercihlerini tahminlenmesinde etkisinin test edilmesidir ve literatürün gelişim aşamasında 

belirli bir yönelimin ortaya çıkmasına katkı sunmak olarak belirlenmiştir. 
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Literatürdeki bir diğer önemli boşluk ise olaya ilişkin potansiyellerin tüketici kararlarına 

ilişkin çıktıların tahminlenmesinde henüz kullanılmamış olması olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

doğrultuda, çalışma-2 ile olaya ilişkin potansiyellerin tüketici tercihinin önemli bir göstergesi 

olan fiyat (Olshavsky vd., 1995)  üzerindeki etkileri test edilmiştir. 

Bu amaçlar doğrultusunda araştırmamız iki çalışmadan oluşmaktadır. Çalışma-1 ile N200, 

P300 ve LPP yanıtlarının tüketici tercihlerinin tahminlenmesinde anlamlı etkilerinin olup 

olmadığı test edilmiştir. Çalışma-2 kapsamında ise Çalışma-1 ile anlamlı etkileri ortaya 

konmuş potansiyellerin tüketicilerin ürünü satın almak için vermeye razı olacağı parasal 

miktarı anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadığı test edilmiştir.  

2. Literatür 

EEG temelli bir yaklaşım olan Olaya İlişkin Potansiyeller (OİP), süregiden EEG 

aktivitesinde, bir uyaranın algılanması sırasındaki duyusal ve kognitif süreçler veya motor 

faaliyete ait bilginin merkezi sinir sisteminde işlenmesi sırasında ortaya çıkan değişimleri 

yansıtan potansiyellerdir. 

Genlik olarak mikrovoltlar düzeyinde olan OİP’ler, 10 mikrovoltlar seviyesinde seyreden 

EEG aktivitesi içinde izlenip değerlendirilemediği için, olayın birçok kez yinelenmesi 

sırasında ölçülen EEG dilimlerinin ortalamasının alınması yaklaşımı benimsenmektedir. Bu 

yaklaşım, süregelen salınımları olaydan tamamen bağımsız ve OİP’yi örten bir gürültü olarak 

kabul ederken olayın her yinelenişinde aynı olaya ilişkin yanıtın üretildiğini varsayar (Ergen, 

2008). 

Şekil 1’de konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir katılımcıya ilişkin (Çalışma-1, katılımcı 

21)  uyaran sonrası 150 gösterimin ortalaması alınmış O1 kanalına ait OİP ölçümleri yer 

almaktadır (Y ekseni= mikrovolt, X ekseni= Zaman/milisaniye (Latans)). Polarite OİP’ler için 

belirleyici parametrelerden biri olup potansiyelin adlandırılmasında pozitif potansiyeli ‘P’ ve 

negatif potansiyeli ise ‘N’ harfleriyle adlandırılırken bir belirteç. Potansiyelin polaritesini 

belirten harf sonrası gelen rakam ise ilgili potansiyelin yaklaşık olarak ortaya çıktığı zamanı 

belirtmektedir.  
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Şekil 4. Çalışma-1 Katılımcı 21, O1 OİP Kaydı 

Şekil 1 incelendiğinde  yaklaşık 200 ms’de negatif tepe noktasına ulaşan potansiyelin N200 

olduğu,  yaklaşık 300 ms de pozitif tepe noktasına ulaşan potansiyelin ise P300 olduğu net bir 

şekilde görülebilmektedir. Burada ki N harfi negatif bir potansiyel olduğunu ve 200 rakamı 

ise yaklaşık olarak 200 milisaniyede tepe noktasına ulaştığına işaret etmektedir.  Geç pozitif 

potansiyel (LPP) ise birden fazla dalgalanma serisinin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır 

dolayısıyla ilgili potansiyelin belirgin bir tepe noktasına ulaşmadığı görülebilmektedir. Ancak 

1000 ms-1800 ms aralığında birden fazla birbirinin takip eden pozitif potansiyellerin varlığı 

görülebilmektedir. İşte bu nedenle LPP harfleri sonrası ms’e ilişkin bir bilgi verilmemekle 

birlikte ilgili dalgalarında bir olaya ilişkin potansiyel olduğuna dair varsayımlar 

bulunmaktadır (Cacioppo vd., 1994; Cuthbert vd.,  2000).  

Pazarlama literatüründe olaya ilişkin potansiyellerden N200, P300 ve LPP’nin tüketici 

tercihlerinin ilişkin birer potansiyel olduğuna işaret eden çalışmalar bulunmaktadır (Bosshard 

vd., 2016; Khushaba, 2015; Telpaz vd., 2015). Telpaz vd. (2015)  yapmış oldukları çalışmada 

katılımcılara 10 farklı ürünün (pembe yoga matı, dijital kulaklık, 16gb usb flash bellek vb.) 

resmini her birinin 50 şer defalık gösterimi sırasında EEG ölçümlerini yapmışlardır. Ardından 

her bir katılımcının en çok tercih ettiği beş ürünün ve en az tercih ettiği beş ürünün olaya 

ilişkin potansiyel ortalamalarını ele almıştır. İlgili çalışmanın sonuçları beynin ön bölgesinde 

olan Fz elektrotunda en fazla olacak biçimde  Fz ve Pz elektrotlarında N200 potansiyelinin  

farklılaştığını bulmuştur. İlgili sonuçlar N200 genliği artışı ile tercih arasında anlamlı bir 
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ilişkinin olduğuna işaret etmektedir. Ancak ilgili çalışmada P300 potansiyeline ilişkin 

herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıştır. Khushaba vd., (2015) yapmış oldukları 

çalışmada ise, katılımcılara 30 farklı masaüstü arka planı ikili gruplar halinde sunulmuş ve 

yapmış oldukları seçimler doğrultusunda en beğenilen ve en beğenilmeyen masaüstü arka 

planlarının EEG ölçümleri bir araya getirilip, süreç sırasında alınan kayıtlarla analizler 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar AF3, T7, O2 ve F4 dışında yer alan F7, F3, FC5, P7, O1, P8, 

T8, FC6, F8 ve AF4 kanallarında P300 potansiyelinin tercih edilen ürünlerde anlamlı olarak 

daha yüksek olacak şekilde farklılaştığına işaret eden sonuçlara ulaşılmıştır. Khushaba vd. 

(2015)’in çalışma sonuçları da Telpaz vd. (2015) ile paralellik gösterecek biçimde ilgili 

farklılığın en fazla sol ön loba ilişkin olan F3’de meydana geldiğine işaret etmektedir. Yapılan 

bir diğer çalışmada ise katılımcılara dağıtılan formlar ile 300 marka içerisinden en 

beğendikleri ve en beğenmedikleri markaları sıralamaları istenmiştir (Bosshard vd., 2016). 

Daha sonra her bir katılımcı için özel olarak hazırlanmış uyaranlarda ilgili kişinin en 

beğendiği  ve en beğenmediği 30 markanın logosuna yer verilmiş ve EEG ölçümleri ilgili 

logoların gösterimi sırasında kaydedilmiştir. Çalışmanın sonuçları LPP’nin sağ arka parential 

loba ilişkin P8 kanalında anlamlı bir şekilde, beğenilen markalarda P300 genliği daha küçük 

olacak şekilde farklılaştığına işaret etmektedir (Bosshard vd., 2016). 

Yukarıda değinilen üç çalışmanın sonuçlarının birbirleri ile tutarlılık göstermediği 

görülmektedir.  Bu bağlamda çalışmamızın ilk amacı, tüketici tercihlerinin ortaya konmasında 

anlamlı etkileri olabileceği düşünülen N200, P300 ve LPP potansiyellerinin ilk kez tek bir 

araştırma kapsamında, tüketici tercihleri bağlamında farklılaşıp farklılaşmadıklarını test 

edilmesidir. Aynı zamanda çalışmamız kapsamında ilk kez tercihe ilişkin davranış ölçümü, 

katılımcının ürün tercihini varsayımsal bir süreç üzerinden değil, tercih ettiği ürünü direkt 

aldığı bir süreç üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

3. Tasarım ve Yöntem  

3.1 Çalışma-1 

Çalışma-1 N200, P300 ve LPP potansiyellerinin tüketici tercihlerinin anlaşılmasında anlamlı 

birer potansiyel olup olmadığı test etmek üzere tasarlanmıştır. 

3.1.1 Yöntem 

Araştırmamızda yer alan her iki çalışmanın içsel geçerliliğini arttırabilmek için deney deseni 

katılımcılar içi (within subject) olacak şekilde tasarlanmıştır. Deneyin dışsal geçerliliğini 
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arttırabilmek için, günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilen çikolata ürünü kullanılmış ve ilgili 

ürünlerin seçimi gerçek ürünler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda denekler bu 

seçim sonucunda ilgili ürüne sahip olacaklarını bilmektedirler, dolayısıyla ürün seçimi 

varsayımsal bir sahiplik üzerine değil, deneğin gerçekten seçimi sonucu ilgili ürüne sahip 

olacağı şekilde kurgulanmıştır.   

3.1.1.1 Katılımcılar 

Çalışma-1 Eskişehir Osmangazi İİBF öğrencisi olan 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.. 

Katılımcıların yaş aralığı 19-25 (ort = 22,06,  s.s = 1,66) olup, 15 katılımcı kadın iken 15 

katılımcı ise erkektir. Deneye katılım için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesinde duyurular yapılmıştır. Duyuruda deneyimize katılacak öğrencilere ders 

kredisi verileceği belirtilmiştir. Duyuru sonucu deneye katılmak için başvuruda bulunan 

öğrencilerden sağ el baskın ve  psikiyatrik, nörolojik ya da görmeye ilişkin problemleri 

bulunmayan ve buna bağlı olarak tedavi görmüyor olanlar kabul edilmiştir.  

3.1.1.2 Prosedür ve Tasarım: 

Katılımcılar deney öncesinde saçlarının temiz olması, jöle gibi saç şekillendiricilerinin 

olmaması konusunda bilgilendirilmiş, mümkün olması durumunda deney günü veya bir gün 

öncesinde saçlarının yıkanması istenmiştir.  

EEG unipolar olarak, 10/20 sistemine göre 12 aktif kanaldan Emotiv EPOC+ başlığı ile 

kaydedilmiştir (AF3, AF4, F3, F4, F7, F8, FC5, FC6, O1, O2, P7, P8). T7 ve T8 kanalları 

daha önce yapılan çalışmalarda ele alınmadığı için çalışmamız kapsamı dışında tutulmuştur. 

EEG kaydı Emotiv Xavier TestBench programı aracılığıyla, 256 Hz’lik örnekleme hızıyla 

gerçekleştirilmiş ve kayıt sırasında her iki mastoid elektrotları referans olarak kullanılmıştır. 

Kayıt yapılan elektrotlar Şekil 2’de yer almaktadır.  
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Şekil 5. Kayıt yapılan elektrotlar 

EEG kayıtları sessiz ve gün ışığı ile aydınlatılmış bir odada gerçekleştirilmiştir. Denekler 

rahat bir sandalyede uyaranların verildiği ekrandan 100 cm uzaklıkta oturmuşlardır. Uyaranlar 

deneğin göz hizasında, 15.6 inç HP marka LCD bir ekranda, 1366X768 piksel çözünürlükte 

gösterilmiştir. Ekranda gösterilen içeriklerin arka plan rengi koyu gri zemin üzerine 

ayarlanmıştır (a0a0a0 numaralı renk kodlu R:160, G:160, B:160).  

Araştırmada Türkiye’de satışı bulunmayan, Güney Kore menşeli markalara ait olan iki farklı 

çikolata kullanılmıştır. Bu seçimin sebebi katılımcıların ilgili ürünler ile yaşamış 

olabilecekleri iyi veya kötü tecrübelerin sonuçlarda bir yanlılık yaratmasının önüne 

geçmektir.  

Her bir katılımcı iki farklı çikolatanın görsellerini toplam 144 kez art arda görmüşlerdir (İlgili 

rakam OİP çalışmalarında önerilen minimum 100 gösterimin yukarısında olması sebebiyle ve 

deney tasarımının süresinin belirli bir sürenin altında kalabilmesi için seçilmiştir). Uyaranlar 

450X450 çözünürlükte  olup katılımcıların rahat görebileceği bir konumdadır. Katılımcılar 

her bir blokta 3 basamak olacak şekilde, 4 blok şeklinde uyaranları görmektedirler. Her bir 

blokta uyaranlar 36’şar kez gösterilmekte ve her bir blok sonrası katılımcıların 

dinlenebilecekleri aralar verilmektedir. Blokların her biri toplam olarak 195 saniye sürmekte 

olup, deneyin toplamı her bir katılımcı için ortalama 837 saniyede tamamlanmıştır. 

Her bir blok 3’er basamaktan oluşmaktadır: (1) tüm katılımcıların aynı noktaya 

odaklanmasının sağlanması için ekranın ortasında + işaretinin 500 ms’lik sunumu, (2) + 
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işaretinden kaynaklanacak olaya ilişkin potansiyellerin ortadan kalkışını sağlamak için 400 

ms’lik boş gri ekran sunumu, (3) çikolata görsellerinin 1800 ms’lik sunumu. İlgili deney akışı 

Şekil 3’te görülmektedir. Her bir çikolatanın gösterimi sırası sunum programı tarafından 

rassal olarak sıralanmıştır. Böylece katılımcıların uyaranları sürekli aynı sırada izlemeleri 

engellenmiştir. 

 
Şekil 3. Deney Akışı 

Katılımcılardan, uyaranların sunumu sırasında görseldeki çikolatayı ne kadar beğenip 

beğenmediklerini düşünmeleri istenmiştir. Uyaranların gösterimi sonrası katılımcılara 

görseldeki çikolataları daha önce görüp görmedikleri sorulmuş, daha önce ilgili ürünleri 

gördüğünü belirten bir katılımcının verileri analiz dışı tutulmuştur. Son aşamada katılımcı, iki 

çikolatanın bir masanın üzerinde yan yana durduğu bir başka odaya alınmaktadır. İlgili 

çikolataların yan yana duruş sırası her bir katılımcıda değiştirilmektedir. Katılımcıya masanın 

üzerinde duran çikolatalardan beğendiği tek bir tanesini alıp götürebileceği söylenmektedir. 

Ardından katılımcının seçmiş olduğu çikolata kayıt altına alınıp deney sonlanmaktadır. 

3.1.1.3 Bulgular 

EEG sinyallerinin ön analizleri Matlab altında çalışan EEGLAB (Delorme ve Makeig, 2004) 

ile yapılmıştır. Elde edilen EEG kayıtlarının zaman kilitli ayırımı öncesinde 0.1 Hz yüksek 

geçiren ve 30 Hz alçak geçiren filtreleri uygulanmıştır (Luck, 2014). Ardından her bir uyarana 

ilişkin zamansal aralık, ilgili uyaranın gösterimi öncesi -400 ms ve uyaran gösterimi sonrası 

1800 ms aralığında gerçekleştirilmiştir. Göz artefaktlarından arındırmak için Bağımsız 

Bilesen Analizi (Independent Component Analysis) algoritması uygulanmıştır (Jung vd., 

2001). EEG sinyallerinde 100 ms’lik zamansal pencerelerde ± 100 µV ‘u aşan voltaj 

sapmalarının olduğu dönemler analiz programı aracılığıyla otomatik olarak elenmiştir. Bu 

aşamada elenme oranı %25’i aşan 4 katılımcının verileri yapılacak analizlerden çıkartılmıştır. 

Böylece toplamda 25 katılımcının verisi ile analizler gerçekleştirilmiştir (Luck, 2014).  

Analizler, verideki gürültüye karşı daha az hassas olması, zamansal kaymalara ilişkin 

sorunlardan daha az etkilenmesi ve doğrusal ölçümleme avantajları nedeniyle ortalama genlik 
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değeri uyarınca yapılmıştır (Luck, 2014). Çalışmada 190-240 ms zaman penceresi N200,  

250-400 ms zaman penceresi P300 ve 1100-1500 ms zaman penceresi ise LPP potansiyelleri 

için hesaplanmıştır. Son aşamada ilgili zaman aralıkları için elde edilen genlik 

ortalamalarının, katılımcının seçtiği çikolata için tercih edilen ürün ve seçmediği çikolata için 

ise tercih edilmeyen ürün olacak şekilde, analizlerin yapılacağı SPSS 17.0 programına girişi 

yapılmıştır. Bütün katılımcıların EEG sinyallerinden elde edilen büyük ortalamaları (Grand 

Average) Şekil 4’te yer almaktadır.  

 
Şekil 4. Büyük Ortalamalar Grafiği 

Ortalama genlik değerlerinin hepsi bütün elektrotlardan alınmış veriler için normal dağılım 

göstermektedir. N200, P300 ve LPP’nin Ortalama genliklerinin seçilen ve seçilmeyen 

ürünlerde anlamlı bir farklılık sergileyip sergilemediğinin testi için bağımlı örneklem t testi 

(Paired Sample t Test) uygulanmıştır. İlgili testin sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır.  
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Katılımcıların tümünün EEG sinyal ortalamalarından elde edilmiş potansiyel grafikleri F3 ve 

F7 kanalları için sırasıyla Şekil 5 ve 6’da yer almaktadır. İlgili şekillerde N200 ve P300 

zaman ölçüm aralıkları işaretlenmiştir. 

 
Şekil 5. F3 Kanalı N200 Grafiği 

Şekil 6. F7 Kanalı N200 ve P300 Grafiği 
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Tablo 1. Bağımlı Örneklem t Testi 

  Fark SS SH t sd p 
F7n200tercih-F7n200tercihdısı 1.429 3.085 0.617 2.317 24 .029 

F3n200tercih-F3n200tercihdısı 0.829 2.338 0.467 1.772 24 .089 

F7p300tercih-F7p300tercihdısı 2.058 3.848 0.769 2.675 24 .013 

Not: Sadece anlamlı çıkmış olan sonuçlara tabloda yer verilmiştir. 

Bağımlı örneklem t testi sonuçları, N200 potansiyelinin sol ön loba ilişkin F3 ve F7 

kanallarında anlamlı bir şekilde farklılaştığına işaret etmektedir. Benzer şekilde P300 

potansiyelinin de F7’de, seçilen ve seçilmeyen ürün bağlamında anlamlı bir şekilde 

farklılaştığına işaret etmektedir. Ancak LPP potansiyeline ilişkin her hangi bir anlamlı 

farklılık tespit edilememiştir. Elde edilen sonuçlar N200 ve P300 potansiyellerinin seçilen 

ürünlerde, seçilmeyen ürüne oranla daha pozitif olduğunu göstermektedir. Çalışma-1 

kapsamında elde edilen sonuçlar N200 için Telpaz vd. (2015) ve P300 için Khushaba vd. 

(2015)’in sol ön loba ilişkin elde ettikleri bulgular ile tutarlıdır.  

Her ne kadar çalışma-1 kapsamında elde edilen sonuçlar, literatürdeki sonuçlar ile paralellik 

gösteriyor olsa da ilgili potansiyellerden hangisinin daha iyi bir yordayıcı olduğuna ilişkin 

henüz literatürde bir araştırma yapılmamış durumdadır. Bu bağlamda araştırmamızın ikinci 

çalışması bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.  

3.2 Çalışma-2 

Çalışma-1 sonucunda F7 ve F3 bölümlerinde N200 ve F7 bölümünde P300 potansiyellerinim 

anlamlı bir şekilde farklılaştığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Bu bağlamda elde edilen 

bulgulardan yola çıkılarak, beynin hangi bölgesindeki hangi potansiyellerin daha iyi bir 

tahminleme olanağı ortaya koyduğunu test etmek Çalışma-2’nin temel amacıdır. 

Bu bağlamda bir ürün için verilmeye razı olunan fiyatın anlamlı bir gösterge olacağı 

öngörülmüştür. Yapılan çalışmalar tüketicinin tercih ettiği bir ürün için daha yüksek bir fiyat 

vermeye meyilli olduğunu göstermektedir (Olshavsky vd.,1995). Ayrıca fiyatın bir ürüne 

ilişkin kalite (Lichtenstein vd., 1988; Munnukka, 2008), değer (Suri vd., 2003) ve performans 

algısının (Pirtini ve Tığlı, 2004) önemli birer göstergesi olduğuna işaret eden çalışmalar 

mevcuttur. İlgili çalışmaların ışığında, olaya ilişkin potansiyeller ile tahminlenebilecek olan, 

bir ürünü satın almak için vermeye razı olunan fiyatın, ilgili potansiyellerin tüketici tercihi ile 
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geniş tabanda bağını ortaya koyabilecek bir unsur olduğu düşünülmektedir. Bu gerekçeler 

ışığında Çalışma-2 tasarlanmıştır. 

3.2.1 Yöntem 

3.2.1.1 Katılımcılar 

Çalışma-1’e katılmış öğrenciler çalışma-2’ye alınmamıştır. Bu ön şart ile çalışma-2 Eskişehir 

Osmangazi İİBF öğrencisi olan 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.  Katılımcıların 15’i kadın 

15’i erkek iken yaşları 20-25 aralığında değişmektedir (ort= 21,83,  s.s=1,62). Deneye katılım 

gösteren öğrencilere, katılımları karşılığında ders kredisi verileceği belirtilmiştir. 

3.2.1.2 Prosedür ve Tasarım 

Deney tasarımına ilişkin olarak kullanılan EEG cihazı ve kayıt prosedürleri çalışma-1 ile 

aynıdır. 

Çalışma-2 kapsamında Türkiye’de satışı bulunmayan, Güney Kore menşeli markaya ait olan 

çikolata kullanılmıştır. Bu seçimin sebebi katılımcıların ilgili ürünler ile yaşamış 

olabilecekleri iyi veya kötü tecrübelerin sonuçlarda bir yanlılık yaratmasının önüne 

geçmektir.  

Çalışma-2’de katılımcılara tek bir çikolatanın görseli art arda 144 kez gösterilmiştir. Uyaran 

450X450 ebatlarına sahip olup katılımcıların rahat görebileceği bir konumdadır. Katılımcılar 

her bir blokta 3 basamak olacak şekilde, 3 blok şeklinde uyaranı görmektedirler. Her bir 

blokta uyaran 48 kez gösterilmekte ve her bir blok sonrası katılımcıların dinlenebilecekleri 

aralar verilmektedir. Blokların her biri toplam olarak 130 saniye sürmektedir, deneyin toplamı 

ise ortalama 430 saniyede tamamlanmıştır. 

Her bir blok 3’er basamaktan oluşmaktadır: (1) tüm katılımcıların aynı noktaya 

odaklanmasının sağlanması için; ekranın ortasında + işaretinin 500ms’lik sunumu (2) + 

işaretinden kaynaklanacak olaya ilişkin potansiyellerin ortadan kalkışını sağlamak için 

400ms’lik boş gri ekran sunumu (3) çikolata görselinin 1800mslik sunumu.  

Katılımcılardan uyaranların sunumu sırasında ilgili görseldeki çikolatayı ne kadar beğenip 

beğenmediklerini düşünmeleri istenmiştir. İlgili uyaranın gösterimleri bittikten sonra, 

katılımcıya resimde gösterilen çikolatayı satın almak için kaç TL verecekleri sorulmuş ve 

ilgili rakamın klavye aracılığı ile girişi sağlanmıştır.  

Süreç sonrasında katılımcılara görseldeki çikolatayı daha önce görüp görmedikleri sorulmuş 

ve tüm katılımcılar ürünü daha önce görmediklerini beyan etmişlerdir. 
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3.2.1.3 Bulgular 

Çalışma 2’nin ön analizleri sadece F3 ve F7 kanalları için Çalışma-1 ile aynı süreç takip 

edilerek gerçekleştirilmiştir. Ön analizlerde toplam EEG elenme oranı %25’in üzerinde olan 

katılımcılar analizlerden çıkarılmıştır.  

Çalışmada 190-240 ms zaman penceresi N200, 250-400 ms zaman penceresi P300 

potansiyelleri için hesaplanmıştır. Ortalama genlik değerlerinin hepsi F7 ve F3 

elektrotlarından alınmış veriler için normal dağılım göstermekte, ancak fiyata ilişkin veriler 

normal dağılım göstermemektedir (shapiro wilk p<0,01). Aynı zamanda bağımsız değişkenler 

arası Pearson korelasyonu katsayıları (Tablo 2) çoklu bağlantı sorunu (multicollinearity) 

olabileceğine dair önemli bir işaret sunmaktadır. Bunun yanı sıra regresyon analizinde 

kullanılabilecek toplam veri sayısının 29 ile kısıtlı olması bir diğer problem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu üç unsur dolayısıyla çalışmamızda regresyon analizi için en küçük kareler 

temelli yapısal eşitlik modeli (PLS) kullanılmıştır. PLS temelli regresyon az ve normal 

dağılmayan veri (Fornell  ve Bookstein, 1982; Chin, 1998) ile çoklu bağlantı problemine karşı 

daha dirençli olması (Farahani vd., 2010; Chong ve Jun, 2005) nedenleri ile tercih edilmiştir. 

Tablo 2. Korelasyon Tablosu 

           F7-P300 F7-N200 F3-N200 
F7-P300 1   
F7-N200 0,840* 1  

F3-N200 0,245 0,562* 1 

Not: *p<0,01 

Çalışmada elde edilen veriler Smart PLS 2 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

ve araştırma modeli Tablo 3 ve Şekil 7’de yer almaktadır.  

Tablo 3. PLS Analiz Sonuçları 

Yollar Yol Katsayıları Standart hata t 
N200 F7 →Fiyat 0,433** 0,180 2,400 

P300 F7 →Fiyat 0,189 0,209 0,903 

N200 F3 →Fiyat -0,189 0,138 1,365 

R2=0,287  

Notlar: ** p < 0.05 
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Şekil 7. Çalışma-2 Modeli 

Sonuçlar F7 kanalında oluşan N200 potansiyelinin fiyatı anlamlı bir şekilde 

tahminleyebilirken (t=2.400, p<0,05), F3 kanalında oluşan N200 (t=1.365, p>0,05) ve F7 

kanalında oluşan P300 (t=0.903, p>0,05) potansiyellerin ise fiyatı anlamlı bir şekilde 

tahminleyemediğine işaret etmektedir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Çalışma-1 literatürün henüz oluşum aşamasında belirli bir yönelim göstermeyen sonuçların 

test edilmesini odağa almaktadır. Elde edilen sonuçlar N200 ve P300 potansiyelleri 

bağlamında daha önce yapılmış olan Telpaz vd. (2015) ve Khushaba vd. (2015) sonuçları ile 

tutarlılık göstermektedir.  Dolayısıyla beynin sol ön bölgesinde ortaya çıkan N200 ve 

P300’ün, tüketici tercihlerine ilişkin birer potansiyel olduğu Çalışma-1’in ve daha önceki 

çalışmaların ışığında söylenebilir.  

Ancak araştırmamızın sonuçları LPP potansiyelinin tüketici tercihine ilişkin açıklayıcı bir 

unsur olmadığı görülmüştür. Bosshard vd. (2016) tarafından yapılan araştırmada, katılımcılar 

daha önce bildikleri markaları görmektedirler. Dolayısıyla bu durum, beynin 1000ms sonrası 

ortaya çıkan ve bilinçli bir yönelime işaret ettiği düşünülen LPP (Schupp vd., 2000; Hajcak 

vd., 2009) farklılaşmasına neden olmuş olabilir. Araştırmamız kapsamında katılımcıların 

herhangi bir şekilde bilmedikleri markaların ürünleri üzerinden bir seçim yapmaları 

istenmiştir. Bu durum katılımcının yaşadığı bir tecrübenin bilinçli bir etkisinin olabileceği 

LPP’de anlamlı bir farklılaşmanın ortaya çıkmayışının nedeni olabilir.   
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Çalışma-2’nin sonuçları fiyata dair anlamlı yordayıcının beynin F7 bölümünde ortaya çıkan 

N200 potansiyeli olduğuna işaret etmektedir. Araştırmamız, literatürde ilk kez olaya ilişkin 

bir potansiyelle (N200), tüketicinin bir ürün için vermeye razı olacağı fiyatın 

tahminleyebileceğine ilişkin sonuçlara ulaşmıştır. Elde edilen bu sonuç, öncelikli olarak 

tüketicinin bir ürünü satın almaya ilişkin fiyatı belirleme sürecinin ilk başlangıcının 200ms 

gibi erken bir aşamada ortaya çıktığını göstermektedir. Aynı zamanda sonuçlar N200 

potansiyelinin, tüketicinin ürüne ilişkin değer (Suri vd., 2003), kalite (Munnukka, 2008), 

performans algılarına  (Pirtini ve Tığlı, 2004) ve dolayısıyla tercihine ilişkin önemli bir 

gösterge olan ödenmeye razı olunan fiyatı da anlamlı bir şekilde tahminleyebileceğine işaret 

etmektedir. Bu bağlamda Çalışma-2’nin sonuçlarının gerek araştırmacılar gerekse de 

uygulamacılar için önemli çıktılar sunduğu söylenebilir. Öncelikli olarak pazarlama 

uygulayıcıları henüz piyasaya sürülmemiş ürünleri için daha doğru bir aralıkta fiyat belirleme 

imkanına sahip olabilirler. Pazarlama enstrümanları açısından bakıldığında fiyatın gelir 

getiren tek pazarlama değişkeni olduğu düşünüldüğünde çalışma-2 kapsamında elde edilen 

sonuçların firmalar için önemli çıktıları olabileceği düşünülebilir.   

Araştırmanın sonuçları genel olarak ele alındığında, beynin sol ön bölgesinin tüketici 

tercihlerinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu sonuçlar gerek salınım temelli 

yapılmış olan çalışmalarda (Boksem ve Smidts, 2015; Baldo vd., 2015; Ambler vd., 2004)  

gerekse olaya ilişkin potansiyel bazlı yapılmış olan çalışmalarda (Telpaz vd., 2015; Khushaba 

vd., 2015) ortaya çıkan sonuçları destekler niteliktedir. Bunun yanı sıra çalışmanın sonuçları, 

tüketicinin bilinçdışı bir süreç içerisinde otomatik karar aldığına işaret etmektedir. Beyinde 

ortalama 200 ms’de gerçekleşen tepkilerin bilinçdışı olduğu göz önüne alındığında (Libet, 

2004) , tüketicinin bilinç öncesi bir süreçte kararı aldığı ve ardından bilinç ile bunu 

rasyonalize etmeye çalıştığı söylenebilir. İlgili sonuçlar, literatürde yer alan sistem 1 

yaklaşımını desteklemektedir (Kahneman, 2011). Dolayısıyla günümüz tüketim dünyasında 

tüketicilerin maruz kaldıkları çok sayıdaki utyarana otomatik birer tepki vermeye meyilii 

oldukları söylenebilir. 

Araştırmada ürün olarak çikolata kullanılmıştır. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçların tüm ürün 

grupları için genellenmesi kısıtlıdır. Ayrıca araştırmada katılımcıların daha önce görmediği ve 

tecrübe etmediği ürünlere yer verilmiştir. Ancak tüketicinin tecrübe ettiği ürünlerin 
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seçiliminde farklı potansiyellerin etkileri ortaya çıkabilir. Dolayısıyla gelecekte yapılacak 

çalışmaların bu unsurları göz önüne almasının literatüre anlamlı katkı yapacağı söylenebilir. 

Özetle Araştırmamız 3 ana sonuca işaret etmektedir: 

1- Sonuçlar, olaya ilişkin potansiyellerden sol ön bölgede ortaya çıkan N200 ve P300’ün 

tüketici tercihlerine ilişkin olduğuna işaret etmektedir.  

2- Olaya ilişkin potansiyellerden sol ön bölgeye ilişkin olarak ortaya çıkan N200 tüketici 

tercihini ve satın alma için razı olunan fiyatın tahminlenmesinde öne çıkmaktadır. 

3- Tüketicinin daha önce bir tecrübe yaşamadığı ürüne ilişkin alınan karar, beyinde 

yaklaşık 200 ms (N200) civarında ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç bireyin daha önce tecrübe 

yaşamadığı ürünler bazında bilinçsiz olarak bir karar aldığına işaret etmektedir. 
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EK A- Uyaran Görselleri 

Çalışma-1 Uyaranları 

 
Çalışma-2 Uyaranı 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

448 

Likert Ölçeklerinde Seçenek Etiketleme Karmaşası ve Ölçüm Sonuçlarına 

Etkileri 

Labelıng Confusıon In Lıkert Scales: How Does It Influence The 

Measurement Results? 
Özet Bildiri  

İnci Dursun1     Ümit Alnıaçık2 

Anahtar Kelimeler: Likert Ölçek, Etiketleme, Seçeneklerin Sıralanması, Ölçek Tasarımı, 

Orta Nokta 

Keywords: Likert Scales, Labelling, Ordering, Scale Construction, Mid Point 

Giriş 

Rensis Likert’in 1932 yılında yayınlanan makalesinin ardından, yazarın soyadı ile anılmaya 

başlayan ölçekler tutumların ve tutum bileşenlerinin (duygu, inançlar, davranış eğilimleri) 

ölçümü amacı ile en sık kullanılan ölçek türlerinden biridir.  Maddeli derecelendirme ölçeği 

ailesinden olan Likert ölçeklerin ideal formatına ilişkin araştırmacıların üzerinde halen 

tartışmaya devam ettikleri bazı konular bulunmaktadır. Bu tartışmalar; (1) Likert ölçeklerde 

uygun seçenek sayısının ne olduğu, (2) seçeneklerin nasıl etiketlenmesi gerektiği, (3) “fikrim 

yok” seçeneğinin ilave edilmesinin gerekliliği üzerinde yoğunlaşmaktadır (Krosnick ve 

Fabrigar,1997:141). Uygulamalara bakıldığında bu bağlamda standart bir yaklaşım olmadığı, 

seçenek sayısı, orta nokta etiketlemesi, seçeneklerin sıralaması, fikrim yok seçeneği kullanıp 

kullanılmaması konusunda yazarların sezgisel (veya geleneği takip yolu ile) karar verdiği 

görülmektedir (Krosnick ve Fabrigar, 1997:141). Bu durum araştırma bulgularının 

karşılaştırılabilirliğine ve genellenebilirliğine de zarar vermektedir (Weijters vd. 2010:236). 

Ölçüm yanlılığını minimize edebilen, yüksek geçerlilik ve güvenilirlik sağlayan; çevirisi, 

uygulaması, anlaşılması kolay bir ölçek formatının seçilebilmesi için araştırmacıların sezgi ve 

deneyimlerinin yanında metodoloji araştırmalarından da faydalanılması gerekmektedir 

(Krosnick ve Presser, 2010:263). Bu kapsamda bu araştırmada, ülkemizde de çok yaygın 

şekilde kullanılan beş aralıklı Likert ölçeklerde, 

• farklı yapılara sahip kavramların (dışsal bilgi gerektiren ve gerektirmeyen 

kavramlar)ölçümünde orta noktanın farklı terimlerle isimlendirilmesinin;  
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2	Kocaeli Üniversitesi, umit.alniacik@kocaeli.edu.tr	
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• olumlu olumsuz kutupların yerlerini değiştirmenin;  

• ölçeklerde ara seçeneklerin isimlendirilip isimlendirilmemesinin;  

• ve ölçeğin yapısının zorlamalı veya zorlamasız olmasının (ilave “fikrim yok” seçeneği 

bulunması) ölçüm sonuçlarında farklılık yaratıp yaratmadığı incelenmiştir.  

Likert Ölçekleri ve Karar Alanları  

Tutumların ölçümünde kullanılan Likert ölçeklerde cevaplayıcıya yargı içeren bir dizi ifade 

verilmekte ve bu ifadelere ne derecede katıldığı “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “ne 

katılıyorum ne katılmıyorum”, “katılmıyorum” ve “kesinlikte katılmıyorum” gibi seçeneklerle 

sorgulanmaktadır. Ardından  her alternatif cevaba sayısal bir değer atanmakta ve bir kavramı 

ölçek için kullanılan ifadelere verilen bu sayısal değerler toplanarak veya bu değerlerin 

ortalaması alınarak her katılımcı için bir skor belirlenmektedir (Baka vd, 2012, s.247).  

Alan araştırmasının kalbi olarak nitelendirilen anketlerde (Krosnick ve Presser, 2010:263) 

veri kalitesi ölçek formatından etkilenmektedir (Weijters vd. 2010, s.236). Veri kalitesi 

yalnızca ölçek içindeki maddeler ile değil aynı zamanda ölçekte verilen cevap seçenekleriyle 

de yakından ilişkilidir (Nadler vd. 2015:72).  Sosyal bilimlerin doğasında bulunan ölçüm 

hatalarının, cevaplama yanlılığının minimize edilmesi, geçerlilik ve güvenirliliğin 

zedelenmemesi, uygulanması, cevaplanmasının çok zorlaştırmayacak kadar kolay ancak 

olabildiğinde hassas bir ölçeğin seçilebilmesi için kullanılacak Likert ölçeğinin seçeneklerinin 

dikkatle belirlenmesi gerekir. Literatürde Likert ölçeklerinde farklı seçenek formatlarının 

kullanımının ölçüm sonuçlarına etkilerine dair görgül deliller sunan araştırmalar 

bulunmaktadır.  Bu kapsamda, Likert ölçeklerinin  kaç seçenekli olacağı (Matell ve Jacoby, 

1971; Wakita vd., 2012; Preston ve Colman, 2000; Halpin vd. 1994; Doğan vd. 2014), ölçek 

seçeneklerinin ve özellikle  ölçek orta noktanın hangi etiketi taşıyacağı (Raaijmakers, 2000; 

Bardakçı vd. 2015; Baka vd. 2012; Nadler vd. 2015), yalnızca uç seçeneklerin mi yoksa tüm 

seçeneklerin mi etiketleneceği (Dixon vd.,1984; Bora Semiz ve Altunışık, 2016;Weiters 

vd.,2010;Krosnick ve Berent, 1993; Alwin ve Krosnick, 1991), seçeneklerin nasıl sıralanacağı 

(Friedman vd.,1993;Chan, 1991;Weng ve Cheng,2000), ölçekte ek bir “fikrim yok” 

seçeneğine yer verilip verilmeyeceği (Bardakçı vd.,2015;Lam vd.,2010; Kulas vd.,2008; 

Krosnick ve Presser, 2010; Baka vd. 2012; Nadler vd.,2015) konularında araştırmalar 

yapılmış ancak net, tutarlı sonuçlara ulaşılamamıştır.  
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Tasarım ve Yöntem 

Ülkemizde sıklıkla 5 seçenekli olarak kullanılan Likert ölçeklerine dair yukarıda sıralanan 

sorulara cevap aramak amacıyla keşifsel bir saha araştırması tasarlanmıştır.  Bu amaçla tek 

sayfalık bir anket formu geliştirilmiştir. Anket formunun ilk bölümünde, Tüketici Tarzları 

Envanteri (TTE) (Sproles, Kendall, 1986) olarak bilinen ve Dursun vd. (2013) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan tüketicileri karar verme yaklaşımlarına göre sınıflandırmayı amaçlayan 

22 maddelik bir ölçeğe yer verilmiştir. Bu ölçekte yer alan maddeler, herhangi bir tüketicinin 

özel olarak bilgi sahibi olması gerekmeyen, günlük satın alma karar tarzlarını sorgulamaya 

yönelik ifadelerdir (Örnek madde: Tarzımın modaya uygun ve çekici olması benim için 

önemlidir). Cevaplayıcıların, verilen ifadelere katılma derecelerini 5 aralıklı Likert ölçek 

üzerinde işaretlemeleri istenmiştir.  

İkinci kısımda, yine cevaplayıcıların özel olarak bilgi sahibi olması gerekmeyen, kendileriyle 

ilgili bazı tüketim davranışlarını ne sıklıkta sergilediklerini sorgulayan ve cevap seçenekleri 

sıklık belirten 5 aralıklı bir skalada verilmiş olan sorular bulunmaktadır(Örnek madde: 

Gerçekte ihtiyacınız olmayan ürünleri satın alma sıklığınız nedir?).  

Üçüncü kısımda, bir spor ayakkabı markasının üretim sürecinde çevreye ne kadar duyarlı 

davrandığına ilişkin bazı ifadeler sunulmuştur (Örnek madde: X Markasının ürünleri 

üretilirken yenilebilir enerji kaynakları kullanılır). Cevaplayıcıların bu ifadelere katılma 

dereceleri yine 5 aralıklı Likert  ölçekle alınmıştır. Belirtilen markanın üretim süreçlerinde 

doğal çevreye ne derece duyarlı davrandığı, ortalama bir tüketicinin hakkında ayrıntılı bilgi 

sahibi olamayacağı özel bir konudur. Dolayısıyla bu kısımda, tüketicilerin özel bilgi 

gerektiren bir konuya ilişkin sorularla karşılaştıklarında soruları cevaplama tarzları 

değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Anket formunun son kısmında cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin çeşitli 

sorulara yer verilmiştir. Bu bölümde bir de kontrol sorusu sorulmuştur. Cevaplayıcıların 

verilen markanın üretim süreçleri hakkında ne derece bilgi sahibi oldukları hakkında kendi 

kendilerini 0 ile 10 arasında bir puan vererek değerlendirmeleri istenmiştir. Bu soru, 

cevaplayıcıların kendilerine verilen spor ayakkabı markasının üretim süreçlerinde çevreye ne 

derece duyarlı olduğu konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olmadıkları varsayımını 

değerlendirmek için kullanılacaktır. Söz konusu anket formundan, her bir bölümdeki cevap 
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seçeneklerinin çeşitli varyasyonları oluşturularak 9 farklı versiyon türetilmiştir. Bu 

versiyonların ne şekilde oluşturulduğu Tablo1.’de görülmektedir.  
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Araştırma, Kocaeli Üniversitesi’nden 395, Yalova Üniversitesi’nden 474 kişi olmak üzere, 

farklı bölümlerde öğrenim gören lisans ve önlisans öğrencileri arasından kolayda örnekleme 

yöntemiyle seçilen 869 kişilik bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir.  

 Verilerin Analizi 

Analiz sürecine geçilmeden önce veri üzerinde gerekli kodlamalar yapılmıştır. Bu kapsamda 

V6 ve V9  için seçeneklerin ters kodlaması yapılmış,   ilave  “fikrim yok” seçeneğine yer 

verilen V8 ve V9 versiyonlarında “fikrim yok” seçeneği işaretlemeleri boş cevap olarak 

kodlanmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalar yapılmadan önce, tüketici tarzları envanteri 

ölçeğindeki 22 madde üzerinde keşifsel faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda 22 

madde, toplam varyansın %60,5’ini açıklayan 6 faktöre dağılmıştır. Bu faktörlere yüklenen 

maddelerin kendi içlerinde aritmetik ortalamaları alınıp birleştirilerek 6 yeni değişken 

oluşturulmuş ve bunlara sırasıyla “Kalite Odaklılık”, “Kararsızlık”, “Marka Odaklılık”, 

“Moda Odaklılık”, “Fiyat Odaklılık”, “Alışverişten Kaçınma” şeklinde isimlendirilmişlerdir 

(bu boyutların ayrıntısı için bakınız Dursun vd., 2013). Benzer şekilde, cevaplayıcıların 

kendileriyle ilgili bazı tüketim davranışlarını ne sıklıkta sergilediklerini sorgulayan 3 madde 

üzerinde keşifsel faktör analizi yapılmış; toplam varyansın %58,8’ini açıklayan tek bir faktöre 

yüklendikleri görülmüştür. Bu maddeler kendi içlerinde aritmetik ortalamaları alınarak 

birleştirilmiş ve “Sıklık” adıyla yeni bir değişken oluşturulmuştur. Son olarak, bir spor 

ayakkabı markasının üretim sürecinde çevreye ne kadar duyarlı davrandığına ilişkin 3 farklı 

ifadeye verilen yanıtlar üzerinde de keşifsel faktör analizi yapılmış; bunların toplam varyansın 

%70,2’sini açıklayan tek bir faktöre yüklendikleri görülmüştür. Bu maddeler kendi içlerinde 

aritmetik ortalamaları alınarak birleştirilmiş ve “Tutum” adıyla yeni bir değişken 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu bileşik değişkenler üzerinde, bir sonraki adımda araştırmanın 

asıl sorularını cevaplamaya yönelik testler gerçekleştirilmiştir. Tablo 2.’de farklı anket 

versiyonlarını gören cevaplayıcıların sorulara verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaları 

topluca sunulmuştur. İlgili versiyonlar arasında ortalama farklılıkları aramak için t-testi, 

varyans analizi ve  post-hoc testlerden faydalanılmıştır.  

5. Bulgular ve Sonuç 

Araştırma sonucunda, dışsal bilgi gerektirmeyen sorgulamalar söz konusu olduğunda, orta 

noktada “Kararsızım” ifadesi görenlerin cevaplarının aritmetik ortalamasının, orta noktada 
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“Fikrim Yok” veya “Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum” ifadesini görenlerinkine göre anlamlı 

şekilde düşük olduğu belirlenmiştir.   

Dışsal bilgi gerektiren sorgulamalar söz konusu olduğunda ise, orta noktada “Orta Düzeyde 

Katılıyorum” ifadesi görenlerin cevaplarının aritmetik ortalamasının, orta noktada 

“Kararsızım”, “Fikrim Yok” veya “Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum” ifadesini 

görenlerinkine göre anlamlı şekilde düşük olduğu görülmüştür. 

Tablo 2. Farklı Versiyonlara Verilen Yanıtların Aritmetik Ortalamaları 

 
Cevap seçeneklerine ilave “Fikrim Yok” seçeneğinin de eklendiği zorlamasız ölçeklerde ise 

orta noktada “Kararsızım” ifadesi görenlerin cevaplarının aritmetik ortalamasının, orta 

noktada “Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum” ifadesini görenlerinkine göre anlamlı şekilde 

yüksek olduğu saptanmıştır.   

Bir başka önemli bulgu olarak, sol tarafta olumsuz seçenekle (Kesinlikle Katılmıyorum) 

başlayan ölçeklerin sol tarafta olumlu seçenekle (Kesinlikle Katılıyorum) başlayan ölçeklere 



 
 
 
 
 
 

454 

göre anlamlı şekilde düşük skorlar elde ettiği belirlenmiştir. Ancak orta noktaların 

etiketlenmediği versiyonlarda, olumlu ve olumsuz seçeneklerin yerlerinin değiştirilmesinin, 

sonuç üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. Benzer şekilde, sıklık 

sorgulayan beşli Likert tipi ölçeklerde olumlu olumsuz seçeneklerin yerlerinin değişiminin 

(orta noktalar etiketlenmiş olsa da, olmasa da) ölçüm sonuçlarında anlamlı bir farklılık 

yaratmadığı belirlenmiştir.  

Ara seçeneklerin isimlendirildiği ölçekler ile ara seçeneklerin isimlendirilmediği ölçekler 

arasında,  sınırlı bir farklılık olduğu; ara seçenekleri isimlendirilmiş bazı ölçeklere verilen 

cevaplarının aritmetik ortalamasının, ara seçeneklerin isimlendirilmediği versiyona göre 

anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir. Sol tarafta olumlu ifade ile başlayan “ters 

kodlu” ölçeklerde ise bu yönde bir farklılık saptanamamıştır. 

Son olarak, dışsal bilgi gerektirsin ya da gerektirmesin, içinde ilave “Fikrim Yok” seçeneği 

bulunan, zorlamasız ölçeklere verilen yanıtların aritmetik ortalamasının, “Fikrim Yok” 

şeklinde ilave bir seçenek içermeyen, zorlamalı ölçeklere verilen cevaplarının aritmetik 

ortalamasından anlamlı bir şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir. Sıklık sorgulayan ölçeklerde 

de aynı yönde bir farklılığın olduğu saptanmıştır.  

Bu sonuçlara bakıldığında, Likert ölçeklerde orta noktanın isimlendirilmesinin, seçeneklerin 

sıralanmasının, ara seçeneklere isim verilip verilmemesinin ve ölçeğin zorlamalı ya da 

zorlamasız dizayn edilmesinin sonuçlar üzerinde etkili olduğuna dair bazı kanıtlar ortaya 

çıkmıştır. Ancak, araştırmanın kolayda örnekleme yöntemiyle üniversite öğrencileri arasından 

seçilen sınırlı sayıda cevaplayıcıdan elde edilen verilere dayandığı unutulmamalıdır. Bu 

bağlamda aşırı genelleme yapmaktan kaçınılması gerekir. İleride yapılacak araştırmalarda, 

olasılık temelli yöntemlerle seçilmiş farklı örneklemler üzerinde benzer analizler yapılarak 

bulguların tekrar değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Özellikle Türkçe’nin dil yapısı nedeniyle 

cevap seçeneklerinin isimlendirilmesinin araştırma sonuçlarını etkileyebileceğine işaret eden 

bu bulguların, Likert ölçekler kullanacak araştırmacılar tarafından dikkatli 

değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

455 

Ölçeklerde Kullanılan İki Farklı Etiket Formatının Kıyaslanması: Bütün 

Etiketleme ve Uçları Etiketleme 
Şeyda Gürkaynak1   Çetin Kalburan2    Selçuk Burak Haşıloğlu3 

Özet:  

Geçmişten günümüze yapılan birçok anket çalışmasında kullanılan ölçeklerde etiket 

formatının nasıl olacağı araştırmacıların cevap aradığı sorulardan biri olmuştur. 

Araştırmamızda kullanılan etiketleme formatları; bütün etiketleme ve sadece uçları 

etiketlemedir. Araştırmamızın genel amacı ise bu iki etiketleme formatı arasındaki farkın 

incelenmesidir. Araştırmada 115K155 numaralı TÜBİTAK projesinin kısmi verilerinden 

yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan iki format arasındaki farklılık incelendiğinde 

aralarında anlamlı bir farklılığın olduğu, uçları etiketli ölçeklerde ekstrem cevaplama 

tarzının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Etiketleme, Bütün Etiketleme, Uçları Etiketleme,  

Giriş 

Anket çalışmalarında kullanılan ölçeklerde cevap alternatiflerinin etiket formatının nasıl 

olacağı, araştırmacıların cevabını aradığı sorulardandır. Etiketleme formatı olarak genelde iki 

yöntemden birine başvurulmaktadır. İlki cevap alternatiflerindeki her bir noktaya etiket 

verilmesi; ikinci ise sadece iki zıt uç için etiket kullanılmasıdır.  

Bütün etiketlemeyi savunan araştırmacılar, bu etiketlemenin cevaplayıcıya ölçeğin nasıl 

yorumlanabileceği ile ilgili daha fazla bilgi sağladığı üzerinde durmaktadırlar (Johnson 

vd.,2005; Weng, 2004). Benzer şekilde (Moors vd., 2016) cevaplama motivasyonunun bütün 

etiketlemede daha fazla olacağı ve bunun da daha doğru yanıtlara öncülük edebileceği 

görüşündedirler. Ayrıca cevaplayıcıların bir kısmının, sadece uç noktalarda etiket bulunan 

ölçekleri anlamak için yardıma ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir (Arce- Ferrer; 2006). Buna 

ek olarak Dickinson ve Zellinger (1980), cevaplayıcıların bütün etiketleme ölçeklerini, uç 

noktaların etiketlendiği ölçeklere göre daha çok tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Benzer 

olarak, Boote (1981) araştırmasında bütün ve uç noktaların etiketlenmesini 5’li ve 7’li ölçek 

kullanarak karşılaştırmış, güvenilirlik ve varyans analizi sonuçlarına göre 5’li ölçekte bütün 

noktaların etiketlenmesi daha uygun olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
																																																													
1	PAÜ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, s_gurkaynak@hotmail.com	
2	PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, kalburan@gmail.com	
3 Pamukkale Üniversitesi, İİBF, hasiloglu@gmail.com, hasiloglu@pau.edu.tr 
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Diğer yandan Krosnick ve Fabrigar (1997) etiketlerin sadece uç noktalarda yer aldığı 

ölçeklerin daha kesin ve akılda tutulmasının daha kolay olduğunu savunmuşlardır. Andrews 

(1984) sadece uç noktaların etiketlendirmesi yerine, bütün etiketlendirmenin kullanılmasının 

araştırmanın geçerliliğini zayıflatacağı görüşündedir. Bu yaklaşımın aksine, bütün cevap 

alternatiflerin etiketlendiği ölçeklerin, sadece uç noktaların etiketlendiği ölçeklerden daha 

yüksek geçerlilik gösterdiğini kanıtlayan çalışmalar da bulunmaktadır (Coromina ve 

Coenders, 2006; Krosnick ve Berent, 1993; Peters ve McCormick, 1966).  

Bu çalışmada söz konusu iki farklı etiket formatı, SERVQUAL ölçeğine göre Türkiye 

örneğinde değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Verileri 

Araştırmanın genel amacı, bütün etiketleme ile sadece uçları etiketlemenin araştırma sonuçları 

üzerinde bir farklılık meydana getirip getirmediğini araştırmaktır. Bu bağlamda araştırmanın 

temel problemi; 

S1: Bütün etiketleme ile sadece uçları etiketleme kıyaslandığında, hangi etiket formatı 

uygundur? şeklindedir. Bu doğrultuda, pazarlama araştırmacılarının en sık kullandığı 

ölçeklerden biri olan SERVQUAL ölçeği (Parasuraman vd., 1988) hizmet algısı maddeleri, 

Şekil 1’deki gibi iki farkı etiket formatı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. İki farklı gruba kullanılan etiket formatı örnekleri 
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Araştırma 115K155 numaralı Türkiye’nin “Cevaplama Tarzı Profiline Dayalı Ölçek 

Çalışmaları” adlı TÜBİTAK projesinin hedeflerinden birini konu almaktadır. Bu çalışmada 

söz konusu projenin kısmi verilerinden yararlanılmıştır. Proje kapsamında Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun (TUİK) İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (Düzey 2)’ndan yararlanılmış ve 

bu kapsamda 23 TUİK-Düzey 2 bölgelerindeki birer ilden veri toplanmıştır. Dolayısıyla bu 

çalışma kapsamında elde edilen bulguların, Türkiye örneği için genellenebilmesi mümkündür. 

Tablo 1’de cevaplayıcıların demografik özelliklerine yer verilmiştir. Tabloda görüldüğü 

üzere; cevaplayıcıların demografik özellikleri bütün etiketleme ve uçları etiketleme şeklinde 

ikiye ayrılmıştır. Bütün noktaları etiketlenmiş etiket formatını kullanan kadın cevaplayıcıların 

oranı %42,1 iken; uç noktaları etiketlendirilmiş formatı kullanan kadın cevaplayıcıların oranı 

%41,2’dir. Her iki formatta da 21-30 yaş aralığındaki cevaplayıcılar, diğer yaş gruplarına göre 

daha fazladır. Yine lise mezunu cevaplayıcıların her iki formattaki dağılımı (bütün etiketleme: 

%33,2; uçları etiketleme %33,1) birbirine çok yakındır. Benzer olarak, her iki formatta 

toplanan verilerin medeni durum dağılımları birbirine çok yakındır. Dolayısıyla bütün 

etiketleme ve uçları etiketleme formatı kullanılarak toplanan verilerin demografik dağılımları 

homojene yakın özelliktedir. 

Tablo 1. Etiket Formatlarına Göre Cevaplayıcıların Demografik Dağılımları 

Cinsiyet  n % 

Kadın Bütün Etiketleme 1071 42,1 
 Uçları Etiketleme 1078 41,2 

Erkek Bütün Etiketleme 1453 57,1 
Uçları Etiketleme 1522 58,2 

Cevapsız Bütün Etiketleme 19 0,7 
Uçları Etiketleme 16 0,6 

Yaş  n % 

20 yaş ve altı Bütün Etiketleme 609 23,9 
Uçları Etiketleme 653 25,0 

21-30 yaş Bütün Etiketleme 979 38,5 
Uçları Etiketleme 986 37,7 

31-40 yaş Bütün Etiketleme 470 18,5 
Uçları Etiketleme 470 18,0 

41-50 yaş Bütün Etiketleme 249 9,8 
Uçları Etiketleme 258 9,9 

51 ve üstü yaş Bütün Etiketleme 191 7,5 
Uçları Etiketleme 196 7,5 

Cevapsız Bütün Etiketleme 45 1,8 
Uçları Etiketleme 53 2,0 

Öğrenim Durumu  n % 
Okuryazar Bütün Etiketleme 26 1,0 
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Uçları Etiketleme 29 1,1 

İlkokul Bütün Etiketleme 151 5,9 
Uçları Etiketleme 130 5,0 

Ortaokul Bütün Etiketleme 194 7,6 
Uçları Etiketleme 218 8,3 

Lise Bütün Etiketleme 844 33,2 
Uçları Etiketleme 867 33,1 

Önlisans Bütün Etiketleme 391 15,4 
Uçları Etiketleme 380 14,5 

Lisans Bütün Etiketleme 725 28,5 
Uçları Etiketleme 788 30,1 

Yüksek Lisans Bütün Etiketleme 113 4,4 
Uçları Etiketleme 100 3,8 

Doktora Bütün Etiketleme 27 1,1 
Uçları Etiketleme 18 0,7 

Cevapsız Bütün Etiketleme 72 2,8 
Uçları Etiketleme 86 3,3 

Medeni Durum  n % 

Bekar Bütün Etiketleme 1577 62,0 
Uçları Etiketleme 1595 61,0 

Evli Bütün Etiketleme 931 36,6 
Uçları Etiketleme 979 37,4 

Cevapsız Bütün Etiketleme 35 1,4 
Uçları Etiketleme 42 1,6 

TOPLAM Bütün Etiketleme 2543 100,0 
Uçları Etiketleme 2616 100,0 

Araştırmanın Bulguları 

Tablo 2’de iki ayrı etiket formatına ilişkin verilerin ortalamaları ve farklılık analizi (t-testi) 

bulguları yer almaktadır. Tablodan görüleceği üzere bütün etiketleme ve uçları etiketleme 

şeklindeki iki format arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. 

Tablo 2. Ölçeğin Etiket Formatına Göre Ortalamaları 

Etiket Format Ortalama S.Sapma p 

Bütün Etiketleme 3,59 0,82 
< 0,05 

Uçları Etiketleme 3,69 0,92 

Tablo 3’de ise iki etiket formatına göre ölçekte kullanılan her bir madde için ortalamalar ve 

farklılık analizi bulguları yer almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere, biri hariç tüm 

maddeler için iki etiket formatı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. 
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Tablo 3. Ölçek Maddelerinin Etiket Formatına Göre Ortalamaları 

 Etiket Format Ortalama S.Sapma p 

Madde 1 Bütün Etiketleme 3,56 1,18 < 0,05 
Uçları Etiketleme 3,69 1,29 

Madde 2 Bütün Etiketleme 3,78 1,15 < 0,05 
Uçları Etiketleme 3,91 1,25 

Madde 3 Bütün Etiketleme 3,45 1,28 > 0,05 
Uçları Etiketleme 3,50 1,39 

Madde 4 Bütün Etiketleme 3,81 1,14 < 0,05 
Uçları Etiketleme 3,87 1,27 

Madde 5 Bütün Etiketleme 3,38 1,33 < 0,05 
Uçları Etiketleme 3,48 1,49 

Tablo 4’de kadın ve erkek cevaplayıcıların cevapları iki farklı etiket formatına göre ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Tablodan görüleceği üzere, sadece uçlarında etiket bulunan ölçeklerin 

ortalaması her iki cinsiyette de yüksektir. 

Tablo 4. Cinsiyetlerin Etiket Formatına Göre Ortalamaları  

 Etiket Format Ortalama S.Sapma p 
KADIN Bütün Etiketleme 3,62 0,79 < 0,05 

Uçları Etiketleme 3,72 0,90 
ERKEK Bütün Etiketleme 3,57 0,85 < 0,05 

Uçları Etiketleme 3,67 0,94 
Buraya kadar olan bulgular, SERVQUAL ölçek maddeleri ortalamalarına göre; iki farklı 

etiket formatı arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ve az da olsa sadece 

uçların yer aldığı ölçek formatının ortalamasının yüksek olduğunu işaret etmektedir. Tablo 

5’de ise her iki etiket formatına göre orta nokta cevaplama tarzları incelenmiştir. Tablodan 

görüleceği üzere; bütün etiketleme formatında orta nokta cevaplama tarzı puanı (oranı), uçları 

etiketleme formatına göre daha yüksektir.  

Tablo 5. Etiket Formatına Göre Orta Nokta Cevaplama Tarzı 

Etiket Format Oran p 

Bütün Etiketleme 0,22 
< 0,05 Uçları Etiketleme 0,19 
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Bunun yanında, Tablo 6’da her iki etiket formatına göre ekstrem cevaplama tarzları 

incelenmiştir. Tablodan görüleceği üzere; bütün etiketleme formatında orta nokta cevaplama 

tarzı puanı (oranı), uçları etiketleme formatına göre daha düşüktür.  

Tablo 6. Etiket Formatına Göre Ekstrem Cevaplama Tarzı 

Etiket Format Oran p 

Bütün Etiketleme 0,36 
< 0,05 

Uçları Etiketleme 0,50 

Sonuç 

Bütün etiketleme ile sadece uçları etiketleme formatları arasındaki farklılığın incelendiği bu 

çalışmada elde edilen temel bulgu her iki formatın istatistiki olarak kıyaslanabilir olduğu 

yönündedir. Ancak her ne kadar bu iki format arasında anlamlı farklılık olduğu kanıtlanmış 

olsa da bu farklılık büyük miktarda değildir; iki formatın ortalamaları birbirine çok yakındır. 

Diğer taraftan ekstrem cevaplama tarzı açısından etiket formatları arasında da anlamlı farklılık 

tespit edilmiş olup bu fark ciddi bir düzeydedir. Cevaplayıcıların sorudan bağımsız olarak uç 

noktaları işaretleme oranı olarak ifade edilen ekstrem cevaplama tarzı, aynı zamanda verilen 

cevapların kirlenmesi düzeyini göstermektedir. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre her 

nokta için etiket kullanılan ölçeklerde cevaplayıcıların her iki ucu işaretleme oranı %36 iken, 

sadece uçlara etiket verilmesi durumda bu oran %50’ye yükselmektedir.  

Dolayısıyla bu araştırmanın bulgularına göre SERVQUAL ölçeğinin kullanıldı saha 

çalışmalarında sadece iki uca etiket verilen ölçeklerde ekstrem cevaplama tarzı daha 

yüksektir. Başka bir ifadeyle sadece uç noktalarda yer alan etiket formatında verilen 

cevapların, ekstrem cevaplama tarzı açısından kirlenme düzeyleri, her bir noktaya verilen 

etiket formatına göre daha yüksektir. 

Son söz olarak, bu çalışmada TÜBİTAK destekli proje kapsamında toplanan kısmi verilerden 

yararlanılmıştır. Proje kapsamında konu ile ilgili olan ölçek maddeleri sınırlıdır. Oysaki saha 

çalışmalarında kullanılan ölçek maddeleri bu kadar az sayıda olmamaktadır. Ölçek madde 

sayısının az olması bütün etiketleme yönteminde, etiket maddelerinin en üstte olması 

nedeniyle ölçek madde sayısı çoğaldıkça cevaplama tarzı farklılık gösterebilir. Bu nedenle 

araştırmada kullanılan ölçek madde sayısının azlığı araştırmanın bir kısıtıdır. 

 

 



 
 
 
 
 
 

461 

Kaynakça 

Andrews, F. M. (1984). Construct validity and error components of survey measures: A 

structural modeling approach. Public opinion quarterly, 48(2), 409-442. 

Arce-Ferrer, A. J. (2006). An investigation into the factors influencing extreme-response 

style: Improving meaning of translated and culturally adapted rating scales. Educational 

and Psychological Measurement, 66(3), 374-392. 

Boote, A. S. (1981). Reliability testing of psychographic scales. Journal of Advertising 

Research. 

Coromina, L., & Coenders, G. (2006). Reliability and validity of egocentered network data 

collected via web: A meta-analysis of multilevel multitrait multimethod studies. Social 

networks, 28(3), 209-231. 

Dickinson, T. L., & Zellinger, P. M. (1980). A comparison of the behaviorally anchored 

rating and mixed standard scale formats. Journal of Applied Psychology, 65(2), 147. 

Hartley, J., & Betts, L. R. (2010). Four layouts and a finding: the effects of changes in the 

order of the verbal labels and numerical values on Likert- type scales. International 

Journal of Social Research Methodology, 13(1), 17-27 

Johnson, T., Kulesa, P., Cho, Y. I., & Shavitt, S. (2005). The relation between culture and 

response styles: Evidence from 19 countries. Journal of Cross-cultural psychology, 36(2), 

264-277. 

Krosnick, J. A., & Berent, M. K. (1993). Comparisons of party identification and policy 

preferences: The impact of survey question format. American Journal of Political Science, 

941-964. 

Krosnick, J. A., & Fabrigar, L. R. (1997). Designing rating scales for effective measurement 

in surveys. Survey measurement and process quality, 141-164. 

Moors, G., Kieruj, N. D., & Vermunt, J. K. (2014). The effect of labeling and numbering of 

response scales on the likelihood of response bias. Sociological Methodology, 44(1), 369-

399. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1988). “Servqual: A Multiple-Item Scale 

for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”,  Journal of Retailing, 64 (1), 

12-40. 



 
 
 
 
 
 

462 

Peters, D. L., & McCormick, E. J. (1966). Comparative reliability of numerically anchored 

versus job-task anchored rating scales. Journal of Applied Psychology, 50(1), 92. 

Weng, L. J. (2004). Impact of the number of response categories and anchor labels on 

coefficient alpha and test-retest reliability. Educational and Psychological 

Measurement, 64(6), 956-972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

463 

Marka Odaklılığın ve İmajın Marka Performansına Etkisi: Birleşik 

Markalar Derneği Üyeleri Üzerine Bir Araştırma 

The Effect Of Brand Orıentatıon And Image On Brand Performance: A 

Research On Members Of Unıted Brand Assocıatıon 
N.Ozan Bakır1   T. Sabri Erdil2    Bahadır Ayar3 

Özet: 

Günümüzde yoğun rekabet ortamında işletmelerin rakiplerine kıyasla ürünlerini 

farklılaştırma çabalarına girmesi, müşterilerin artan teknoloji ile birlikte bilgi düzeylerinin 

artması, işletmelerin markalaşma sürecini etkilemeye yol açmaktadır. Bu durum, tüm 

sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin pazarda yer alan müşterilerin ilgisini çekmeleri ve 

onları ellerinde tutmaları konusunda farklı arayışlar içine girmelerine sebep olmaktadır.  

İşletmelerin marka odaklı davranmaları, hem işletme performanslarını hem de marka 

performanslarını etkileyen önemli bir olgu olduğu akademisyenlerce ve uygulamacılarca 

kabul edilmektedir. Bu kapsamda planlanan araştırmanın amacı,  ilgili mevcut literatürde var 

olan ölçeklerden yararlanarak Birleşmiş Markalar Derneği’ne üye olan firmaların, marka 

odaklılığının ve marka imajının marka performansı üzerinde etkilerinin incelenmesidir. İlave 

olarak marka imajının marka performansı üzerindeki aracı etkisinin ortaya çıkarılması 

araştırmanın yan amacını oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, marka odaklılık ile 

marka imajı arasında düşük ve pozitif bir ilişki bulunurken, hem marka odaklılığın hem de 

marka imajının marka performansını olumlu şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, marka 

imajının marka odaklılık ile marka performansı arasında aracı etkisinin olmadığı ortaya 

çıkarılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Marka Odaklılık, Marka İmajı, Marka Performansı, Birleşmiş Markalar 

Derneği 

Abstract: 

The facts that the intense nature of today’s competitive environment forces enterprises to 

differentiate their products from those of their competitors and the increased engagement in 

technology raises the knowledge level of customers deeply affect the branding process of 

																																																													
1 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, obakir@marmara.edu.tr 
2	Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, serdil@marmara.edu.tr	
3	Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, bahadirayar@marun.edu.tr	
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enterprises, encouraging them in all sectors to seek ways to attract customers and increase 

retention. It is acknowledged by the academicians and practitioners that level of brand 

orientation affects both business and brand performances of enterprises. And this research 

aims to examine how brand orientation and brand image of the member companies of United 

Brands Association of Turkey affect their brand performance. Secondary purpose of the 

research is to reveal possible intermediary effects of brand image on brand performance. The 

result of analyses suggests that besides having a low and positive relationship, both brand 

orientation and brand image positively affect brand performance, and brand image has no 

intermediary effect between brand orientation and brand performance. 

Keywords: Brand Orientation, Brand Image, Brand Performance,  United Brand Association 

1. Giriş  

Günümüzde, işletmelerin hedefledikleri pazarda artan rekabet baskısı, teknolojik gelişmeler 

sonucunda ürünlerinin birbirlerine giderek benzemesi ve tüketicilerin artık her ürünü istediği 

yerden istediği şekilde alması, işletmelerin markalaşma süreçlerini çok daha fazla şekilde 

etkilemektedir.  Benzer şekilde, modern pazarlama anlayışının günümüz işletmelerinde hızlı 

gelişmesi, onları daha çok marka odaklı bir yaklaşıma sürüklemektedir. Çünkü müşteri istek 

ve ihtiyaçlarının çok hızlı bir şekilde değişmesi, yöneticilerin firmaların varlıklarını 

sürdürebilme çabalarını her geçen gün zorlaştırmaktadır. 

İşletmelerin marka oluşturmasındaki amaçlardan biri bireylerin yaşamına değer katmasıdır. 

İşletme özgün bir marka oluşturduğunda ilave değer üreterek,  hem işletmenin hedeflemiş 

olduğu tüketicilerle daha kolay bir şekilde iletişim kurmasına hem de işletmeye daha fazla kâr 

sağlamasına yol açabilir (Knapp, 1999, s.8). İşletmeler pazarda markalaşırken, sağlam bir 

değer önerisinin bir parçası olmak, yönetilebilen temel varlıkları kullanarak değeri ortaya 

çıkarmak ve müşteri ilişkisini olabilecek en etkin biçimde mülkiyet paylaşımını sağlaması 

gerekmektedir (Randall, 2005, s.12).  

İşletmelerin sunulan mal ve hizmetle markalaşması ile ilgili bazı kilit noktalar söz konusudur 

(Randall, 2005, s.13): 

Ø Markanın ortaya çıkarılma süreci, işletmenin tamamının ortak olduğu temel bir 

stratejik süreçtir. 

Ø Marka, her zaman bir değer sunmalıdır ve sunulan değer tüketicinin gözünde karşılık 

bulmalıdır. 
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Ø Marka ile markayı kullananlar arasında sürekli bir ilişki söz konusu olduğundan, 

işletmeler bu ilişkiyi her zaman korumaya çalışmalıdır. 

Ø Pazarda rekabet her gün biraz daha yoğunlaşırken, markanın kesintisiz olarak yeni 

koşullara uyarlanması gereklidir. 

Artık küresel pazarlarda başarılı olmak isteyen işletmeler, daha kaliteli ürün veya hizmet 

üretmenin yanında, yönetimlerini ve kaynaklarını yoğun bir şekilde markalaşmaya 

adamaktadırlar. Böylelikle, işletmeler daha hızlı bir şekilde markalaşarak, rakiplerine oranla 

daha çok müşteri kazanmaya çalışırlar ve kârlılıklarını arttırabilirler (Çalık, Altunışık, 

Sütütemiz, 2013, s.138). Tüketiciler, işletmelerin değerli ve seçici birer aktörüdürler (Cop, 

2015, s.48) Başarılı yöneticiler, firmalarının varlıklarının sürdürebilmek ve rekabet avantajı 

oluşturabilmek için, mevcut pazarlardaki değişen veya değişebilecek koşulları sürekli olarak 

takip etmeleri gerekmektedir (Bulut, Yılmaz ve Alpkan, 2009, s.514). Markalar, pazarda yer 

alan mevcut ve potansiyel müşterilerine kendi kimlikleri hakkında bilgi vermektedirler. 

Günümüzde, marka savaşlarının da yaşandığını düşünürsek,  marka oluşturmak ve ona değer 

katmak işletmeler açısından uzun bir planlama sürecine dayanmaktadır (Can, 2007, s.225). 

Bu planlama sürecinde, işletmelerin markalarını oluşturması ve geliştirmesinin yanında, hedef 

pazardaki tüketicileriyle de etkileşim içinde olması, marka odaklılığın bir göstergesi olarak 

kabul edilmektedir. İşletmeler, pazarlama stratejilerini oluşturmuş oldukları markalar 

üzerinden gerçekleştirdiğinde, pazarda rakiplerine göre daha fazla avantaj sağlamaları 

kaçınılmaz olacağı düşüncesi literatürde benimsenmiştir (Urde 1999; Hankinson 2001; Reid, 

Luxton ve Mavondo 2005; Wong ve Merrliess 2007,2008). 

Marka odaklılık işletmelerin stratejilerini kendi markası üzerinden geliştirerek, işletme 

yöneticilerinin alacağı kararları sahip oldukları marka üzerinden uygulamalarını 

gerektirmektedir. İşletmeler bu kararları verirken, tüketicilerin zihinlerin olumlu bir marka 

imajına sahip olmayı istemektedirler. Tüketiciler açısından, marka hakkında oluşan olumlu 

duyguların onların o markaları tercih etmesini ve işletmelerin rakiplerine kıyasla pazardan 

daha fazla pay almasını sağlayabilecektir. Bu durum, işletmelerin pazardaki başarısı olarak 

nitelendirilen marka performansının bir çıktısı olarak görülebilir. 

Yapılan literatür taramasında marka odaklılığın marka performansı üzerindeki etkilerinin 

incelendiği birçok çalışmaya rastlanmıştır. Marka imajının performansını ölçen bir çalışmaya 

(Roth 1985) rastlanmıştır ancak marka imajının marka performansı üzerindeki etkilerini 
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inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada yazarlar 

literatürdeki bu boşluğu giderebilmek amacıyla marka imajının hem marka odaklılıkla olan 

ilişkisini hem de marka performansı ile olan ilişkisini incelemeyi düşünmüşlerdir. Bu 

doğrultuda bu çalışmanın ana amacı Birleşmiş Markalar Derneği’ne üye olan firmaların, 

marka odaklılığının ve marka imajının marka performansı üzerinde etkilerinin incelenmesi, 

yan amacı ise marka odaklılık ve marka performansı ilişkisinde marka imajının aracılık 

rolünün ortaya çıkarılmasıdır. 

Bu çalışmada öncelikle marka odaklılık konusu değinilerek,  marka odaklılık konusuyla ile 

ilgili yapılan çalışmalara yer verilecektir. Sonrasında marka imajı ve marka performansı 

konuları irdelenecektir. Çalışmasının son kısmında ise, yapılan araştırma detaylı bir şekilde 

anlatıldıktan sonra, bulguların değerlendirilmesi ve öneriler ile çalışma sonlandırılacaktır. 

2. Marka Odaklılık 

Urde (1999, s.117) marka odaklılığı, pazarda rekabet avantajı elde etmek amacıyla, işletme 

süreçlerinde marka kimliğinin oluşturulması, geliştirilmesi ve korunmasının sağlanmasını, 

böylelikle markanın işletmenin hedeflediği müşterilerle etkileşim içinde bulunduğu bir 

yaklaşım olarak tanımlamaktadır.  Hankinson (2001, s.232),  marka odaklılık kavramını daha 

da genişletip, işletmenin kendisini bir marka olarak görmesi olarak tanımlamıştır. Başka bir 

tanıma göre ise, marka odaklılık işletmenin pazarlama stratejilerini ve faaliyetlerini, 

oluşturmuş olduğu marka üzerinden gerçekleştirerek, işletmenin tüm kararlarını markaya 

uyumlaştırması olarak nitelendirilmiştir (Wong ve Merrilees, 2007, s.157). 

Literatüre bakıldığında, marka odaklılık kavramının aslında pazar odaklılık kavramına 

dayandığı görülmektedir (Baumgarth 2010; Mulyanegara 2011; Reid, Luxton ve Mavondo, 

2005; Wong ve Merrilees, 2007). Baumgart (2010)’a göre, marka odaklılığın stratejik 

öneminin aslında işletmeler için pazar odaklılığın bir türü olduğunu varsaymaktadır. Reid, 

Luxton, ve Mavondo (2005) işletmelerin, pazar liderliğini kazanmada markaların rolünün 

yadsınamayacağının, ancak işletmelerin öncelikle müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılanması 

gerekliliğinden, pazar odaklılığın işletme felsefesi içinde yer alması gerekliliğinden 

bahsetmiştir. Harris (1998)’e göre işletmelerin pazar odaklı olması, pazarlama konseptini 

benimsemesine ve organizasyonun bütününe yayılarak bir kültür oluşturduğunu, bu kültürün 

de işletme içinde marka odaklılığın gelişmesine yardımcı olacağını dile getirmiştir. (Reid, 

Luxton ve Mavondo, 2005, s.11).  
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Ayrıca, Urde (1994) çalışmasında,  işletme içinde oluşturulan bütünleşik pazarlama iletişimi 

ile marka odaklılık arasındaki ilişkinin, marka kimliğinin geliştirilmesinde etkili olduğunu 

iddia etmiştir. Başarılı bir marka kimliği oluşturmak, marka mesajlarının stratejik olarak 

yönlendirilmesine olanak sağlar ve iletişim senkronizasyonu oluşturarak, işletmeye marka 

odaklılık sürecinde yardımcı olmaktadır. Böylelikle, marka mesajının tutarlılığı, markanın 

başarısında önemli bir yer tutmaktadır  (Reid, Luxton ve Mavondo, 2005, s.12).  Hankinson 

(2001) çalışmasında, işletmelerde marka bilinci oluşturma sürecinin tutarlı olmasının, 

tüketicilerle etkili bir iletişim oluşturulacağına, bunun da marka odaklılık anlayışına etki 

edeceğine değinmiştir.  

İşletme açısından operasyonel hale getirilen marka odaklılığın, işletmeye hem katma değer 

hem de sembolik değer kazandırdığı aşikârdır (Bridson ve Evans, 2004). Marka odaklılık, var 

olan yeni bir ürüne veya hizmete rekabet avantajı kazandırır ve müşterilerin o işletmeyi 

seçmesini sağlar. İşletmeler kendi markalarını, işletme stratejisinin oluşturulmasında bir 

başlangıç noktası olarak görür. Bu durum, şirketlerin rekabet edebilmelerinin yanı sıra, onlara 

büyüme ve kâr sağlama yeteneklerini de kazandırabilir. Bu nedenle marka odaklılık, 

işletmelerin uzun vadede rekabet gücünü belirlemesine yardımcı olmaktadır (Wong ve 

Merrilees, 2007,2008). 

Marka odaklılık, markanın pazarlama stratejisinde kullanılması, özellikli olması ve tercih 

edilmesini sağlayan önemli bir zihniyettir. Bir işletme için marka odaklılığın, pazarda rekabet 

üstünlüğü oluşturmasında ilk adımı oluşturduğu düşünülmektedir. Bir işletmede marka 

odaklılık, planlanan veya hedeflenen bir şekilde oluşturulduğunda, işletmelerin 

güvenebileceği bir değer oluşturacağına ve işletmeye uzun vadede fayda sağlayacağına 

inanılmaktadır (Wong ve Merriless, 2008, s.374,375). 

Urde (1994) marka odaklılığın marka performansı üzerindeki etkilerini araştırmış ve marka 

odaklılığın marka performansı üzerinde pozitif etkilerinin olduğunu bulmuştur. Calderon, 

Carvera ve Molla (1997) çalışmasında marka odaklılığın, hem genel pazarlama performansını 

hem de işletmenin itibarını attırdığını tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada ayrıca, marka 

odaklılık anlayışının işletmeler için güçlü marka bilinirliği oluşturduğu bulunmuştur. Bridson 

ve Evans (2004) moda markalarındaki marka odaklılığın satışlar üzerinde olumlu bir etkisi 

olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Reid, Luxton ve Mavondo (2005) çalışmasında, bütünleşik 

pazarlama iletişiminin pazar odaklılık ile marka odaklılık üzerindeki etkisine bakmışlardır. Bu 
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çalışmaya göre, bütünleşik pazarlama iletişiminin hem pazar odaklılığı hem de marka 

odaklılığı olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Wong ve Merriless (2005) çalışmasında, 

firmaların büyüklüklerine göre marka odaklılık düzeylerinin marka pazarlama performansını 

ne şekilde etkileyeceğini incelemişlerdir. Buna göre, küçük ölçekli firmalarda marka odaklılık 

minimalist düşünülmekte iken,  büyük ölçekli firmalarda ise marka odaklılık, işletme 

bünyesinde daha fazla bütünleşmiş bir şekilde görülmektedir. Ayrıca, belirtilen firmaların 

marka odaklılık anlayışının marka pazarlama performansını pozitif yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. Baumgart (2010) çalışmasında, marka odaklılığın, pazar performansına ve 

ekonomik performansa olan etkilerini incelemiştir. Buna göre, marka odaklılığın ekonomik 

performansı daha fazla etkilediği ortaya çıkmıştır. Mulyanegara (2011) çalışmasında, pazar 

odaklılık, marka odaklılık ve algılanan fayda unsurları arasındaki ilişkiyi incelemiş olup,  

marka odaklılık unsuru ile pazar odaklılık unsuru arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

saptamıştır. Yapılan diğer çalışmalarda da, işletmelerin marka odaklı davranmaları, marka 

performanslarını olumlu yönde etkilediği bulunmuştur (Wong ve Merrilees 2008; Hankinson, 

2012; Hirvonen ve Laukkanen 2014).  

3. Marka İmajı 

Tüketiciler ürün ve hizmet özelliklerinin kendilerine sağladığı faydalar hakkında tereddüt 

yaşayabilirler. Bu noktada işletmeler, tüketicileri bilgilendirmek amacıyla oluşturmuş 

oldukları markaların imajını kullanırlar. Kısaca marka imajı, işletmelerin tüketici ile iletişim 

kurmayı sürdürebilmenin bir aracıdır. Brodie, Whitome ve Brush (2009) çalışmalarında 

marka algısı konusunu marka ve firma imajı, çalışanlara ve firmaya güven başlıkları altında 

incelemişlerdir. Bu doğrultuda günümüzde tüketiciler bir markayı seçerken, o markanın 

imajına ve değerine göre karar vermektedirler (Altuntaş, Karaarslan ve Özdemir, 2015, s.42). 

Marka imajı, gerek tüketici gerekse de firma yönünden önem taşıyan bir kavramdır. Tüketici 

açısından marka imajı,  tüketicinin bir markayla ilgili çeşitli kaynaklardan edindiği izlenimler 

sonucu oluşmaktadır.  

Dobni ve Zinkhan (1990, s.110) çalışmasında, marka imajı kavramını ilk kez 1955 yılında 

Gardner ve Levy’nin çalışmasında ortaya attıldığından bahsetmiştir. Çalışma içinde, marka 

imajı kavramının farklı çalışmalarda nasıl tanımlandığını, yapılan tanımlamalar sonucunda 

sembolizm, mesaj, kişiselleştirme ve psikolojik unsurların marka imajı açısından ortak 

noktalar olduğu tespit edilmiştir. Marka imajı ile ilgili çeşitli tanımlamalar yapılsa da, genel 
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olarak marka imajı, tüketicinin ürün ile ilgili tüm algılamalarıdır (Kurtoğlu ve Sönmez, 2016, 

s.149). 

Levy ve Lessig (1987) marka imajını, tüketicilerin bir ürün veya hizmeti anlamaları ve 

değerlendirmeleri şeklinde tanımlamıştır (Dobni ve Zinkhan, 1990). Keller (1993, s.3)  marka 

imajını, tüketicilerin zihinlerindeki çağrışımlara bağlı olarak marka hakkındaki 

algılamalarının tümünü oluşturan bir unsur olarak nitelendirmektedir. Yurdakul (2003) marka 

imajını, tüketicilerde ürün hakkında oluşan duygusal ve estetik izlenimlerin bir bütünü olarak 

tanımlarken,  Yalçın ve Ene (2013, s.113) ise marka imajını, kişinin marka hakkındaki 

izlenim, duygu, düşünce, inanç ve çağrışımların toplamı olarak tanımlamışlardır. 

Bir marka imajı, o markanın güçlü ve zayıf noktalarının yanı sıra, olumlu ve olumsuz 

taraflarının ele alındığı, çoğunlukla, işletmeler tarafından kontrol edilebilir algılarının bir 

araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu algılar, marka ile tüketiciler arasında doğrudan veya 

dolaylı olarak yaşanan tecrübeler sonucunda zamanla gelişmektedir (Perry ve Wisnom, 2003, 

s.15). 

Firmalar açısından marka oluşturma, temel olarak bir marka değerlendirmesi oluşturarak, 

tüketicilerde markaya yönelik olumlu tutum geliştirmek ve tüketicilerle ilişkiyi biçimlendiren 

tutarlı bir marka imajı oluşturma amacını taşımaktadır. (Can, 2007, s.229).  Bir firma marka 

imajını tanımladıktan sonra onu geliştirmeli ve marka iletişimleriyle de güçlendirmelidir 

(Ulusu, 2011, s.3933). 

Firmaların marka imajlarının yönetilmesinin altında yatan temel unsur tüketicilerin o 

markaları algılayışlarıdır. Algılama, tüketicinin yaşamakta olduğu bir deneyimi, geçmiş 

birikimleriyle birlikte özümseyerek, yeni bir bilişsel bütüne ulaşması şeklinde 

düşünülmektedir. Tüketici algısı, tüketicinin markaya karşı oluşturduğu bir inanç olarak 

nitelendirilmektedir. Pek çok firma markalarının, kalite, fiyat, prestij ve işlevsellik açısından 

kendine özgü bir durum geliştirmeye çalışmaktadır. Özellikle rekabet edilen pazarda, yeni 

markaların ortaya çıkması, benzerlik gösteren ürün çeşitlerinin artması gibi faktörler, firma 

yöneticilerini marka imajını oluştururken algı yönetimini de düşünmelerine sevk etmektedir.  

Sonuç olarak işletmeler, marka imajı oluştururken,  aynı zamanda tüketici algısını da iyi bir 

şekilde yönetmek için çalışmalıdırlar (Erdil, 2015, s.180-182). 
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4. Marka Performansı 

Marka performansı, markanın pazarda ne kadar başarılı olduğuyla yakından ilgili olmakla 

beraber, markanın stratejik kazanımlarını ölçmek anlamına da gelmektedir (Çalık, Altunışık 

ve Sütütemiz, 2013, s.142). Wong ve Merrilees (2008), marka performansını bir markanın 

pazardaki başarısı olarak tanımlamaktadır. 

Marka performansı literatürde farklı bakış açıları ile ölçülmüştür. Aaker (1991) marka 

performansını değerlendirmek için pazar payı, fiyat, dağıtım alanı gibi unsurların marka 

performansını ölçümü için önemli faktörler olduğunu ve işletmelerin pazar paylarını göz 

önünde bulundurarak yapılan ölçümlerin markanın ve müşterilerin durumunu geniş anlamda 

ve hassas bir şekilde yansıtmakta olduğunu savunmaktadır (Çalık, Altunışık ve Sütütemiz, 

2013, s.142). Başka bir çalışmaya göre ise, marka performansını ortaya çıkarabilecek 

kavramların, işletmenin pazar payı ve işletmenin kendi ürün veya hizmet fiyatı ile en yakın 

rakiplerin fiyatı arasındaki oran olan göreceli fiyat unsurları ile ölçülebileceğini önermektedir. 

(Chadhuri ve Holbrook, 2001, s.81).  Wong ve Merrilees (2007; 2008) çalışmasında, marka 

performansını marka bilinci, marka itibarı ve marka sadakati ile ölçülmesi gerektiğini ileri 

sürmüştür. Rajagopal (2008) ise, marka performansını finansal ölçüsü olan değerlendirme 

(appraisal) unsuru ile algılama ölçüsü olan farkındalık (awareness) ve aşinalık (acquaintance) 

unsurları ile, performans ölçüsü olan birliktelik (association) ve bağlılık (allegiance) unsurları 

ile ölçmüştür. Vazifehdoust ve Golpour (2013) marka performansını farkındalık, memnuniyet 

ve sadakat açısından ölçülebileceğinden bahsetmiştir. Ayrıca marka performansı bazı 

araştırmacılar tarafından finansal açıdan da ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalarda, 

müşteriye dayalı marka değerinin, bir markanın finansal performansına yön verdiği 

bulunmuştur. 

Hoeffler ve Keller (2002), marka performansının tüketici üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olduğunu ortaya çıkarmışlardır.  Baldouf, Cravens ve Binder (2003),  marka farkındalığı, 

marka bağlılığı ve kalite algısından oluşan marka değerinin marka performansı üzerindeki 

ilişkiyi incelemişlerdir.  Wong ve Merrilees (2007) çalışmasında, marka performansında 

marka bilinci, marka itibarı ve marka sadakati unsurlarının daha önemli olduğunu ileri 

sürmüştür. Rajagopal (2008) ise, marka performansını ölçümlenmesinin firmanın sahip 

olduğu markayı yönetmesine önemli derecede katkı sağladığından bahsetmiştir.  Çalık, 

Altunışık ve Sütütemiz (2013) çalışmasında, bütünleşik pazarlama iletişiminin marka 
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performansı üzerinde, marka performansının da pazar performansı üzerinde olumlu etkilerinin 

olduğunu tespit etmişlerdir. Vazifehdoust ve Golpour (2013) çalışmasında marka 

performansının, uluslararası pazarlama performansı üzerindeki etkisini incelemiştir. Buna 

göre, çalışmada marka performansının uluslararası pazarlama performansı üzerinde pozitif bir 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak yapılan literatür taramasına dayanarak, marka odaklılığın ve hedeflenen marka 

imajının işletmenin performansı üzerinde olumlu etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Aynı 

istikamette marka performansının işletmenin pazarlama performansını olumlu yönde 

etkilediği bilinmektedir. Marka performansı, pazarlama yeteneği, finansal ve stratejik 

açılardan işletme faaliyetlerini olumlu yönde etkilemektedir. Bilinirliliğin ve marka imajının 

ve tüketicideki algı kalitesinin yüksekliği işletmenin pazarlama faaliyetlerini kolaylaştırmakta 

ve pazarlama maliyetlerini iyileştirmektedir. Ayrıca bu durumun ilave olarak pazar payını ve 

satış karlılığını pek çok açıdan olumlu etkilediği söylenebilir. Yapılan literatür taramasında 

marka imajının marka performansı üzerindeki etkisini inceleyen herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Marka imajının marka performansını üzerindeki etkisinin incelenecek olması 

bu çalışmanın özgün yanlarından birini teşkil etmektedir. 

5. Metodoloji 

Bu çalışmanın ana amacı, literatürde var olan marka odaklılık ve marka imajı kavramlarının 

marka performansı üzerinde etkilerini ortaya çıkarmaktır.  Bu doğrultuda yazarlar tarafından 

bir araştırma tasarımı oluşturulmuş ve uygulamanın Birleşmiş Markalar Derneğine üye olan 

firmalara yapılması öngörülmüştür. Birleşmiş markalar Derneği (BMD), Eylül 2001 yılında, 

başta hazır giyim olmak üzere, perakende sektöründen firmaların katılımıyla kurulmuştur. 

Kozmetikten tekstile, ayakkabında mobilyaya kadar bir çok alanda faaliyet gösteren 

firmaların sektörel dağılımını çeşitlendiren dernek, Türkiye’nin en tanınmış, marka değeri en 

yüksek kurumlarını bünyesinde barındırmaktadır (www.birlesmismarkalar.org.tr/page/tarihce, 

Erişim Tarihi: 11.07.2017). 

Böylelikle, bu araştırmanın amacı,  Birleşmiş Markalar Derneği’ne üye olan firmaların, marka 

odaklılığının ve marka imajının marka performansı üzerinde etkilerinin incelenmesidir. 

Ayrıca marka odaklılık ve marka performansı ilişkisinde marka imajının aracılık rolünün 

ortaya çıkarılması araştırmanın yan amacını oluşturmaktadır. 
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Çalışma amaçlarına uygun olarak yazarlar tarafından bir araştırma modeli ortaya 

konulmuştur. Araştırmada kullanılan ölçekler, literatüre bağlı olarak oluşturulmuştur. 

Araştırma modeli ve hipotezler Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli ve Hipotezleri 
H1: Marka odaklılık ile marka imajı arasında bir ilişki vardır. 

H2: Marka odaklılığın marka performansı üzerinde etkisi vardır. 

H3: Marka imajının marka performansı üzerinde etkisi vardır. 

H4:Marka imajı unsurunun, marka odaklılık ile marka performansı arasındaki ilişkide 

aracılık etkisi vardır.  

Araştırmanın ana kütlesi Birleşmiş Markalar Derneği’ne üye olan şirketlerden oluşmaktadır. 

Birleşmiş Markalar derneğine üye olan şirketlerin toplam sayısı 144’tür. Söz konusu 

şirketlerden gelen anket sayısı 129 adet olup,  örneklem çerçevesi 129 adet olarak kabul 

edilmiştir. Çalışmada örneklem çerçevesinin tümüne ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak, online anket ve telefonla anket uygulanmıştır. Anketin uygulanması esnasında 

gerekli tüm açıklamalar yanıtlayıcılara yapılmıştır. Yanıtlayıcıların anketi samimi, sağlıklı ve 

doğru bir şekilde cevap vermelerini sağlamak için, yanıtlayıcıların kimliğini ortaya 

çıkabilecek herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Ayrıca, ankete cevap verenlerin, cevapları 

yazarlar tarafından kısa bir kontrolden geçirilmiştir. Bu kontrol sonucunda sorulara eksik veya 

tutarsız cevap verenlere telefon ile hemen geri bildirim sağlanarak, cevapların düzeltilmesi 

sağlanmıştır. Bu araştırmada yanıtlayıcılar, araştırma dahilinde yer alan firmaların pazarlama 

müdürleri, marka müdürleri ya da kurumsal iletişim müdürlerinden oluşmaktadır. Araştırma 1 

Şubat – 15 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  

Marka      
Odaklılık 

H1 

Marka                   
İmajı 

Marka 
Performansı 

H2 

H3 

H4 
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Yazarlar tarafından literatürdeki çalışmalardan adapte edilen anket formu 24 soru ve iki 

bölümden oluşmuştur. Bu sorulardan 19’u beşli likert tipi, 4’ü çoktan seçmeli ve 1’i açık 

uçludur. Anket formunun birinci kısmında, marka odaklılık ile ilgili toplam 6 değişkenden 

oluşan sorulara yer verilmiştir. Belirtilen ölçeğin 2 değişkeni Wong ve Merrilees (2007) 

çalışmasından, 4 değişkeni ise Wong ve Merrilees (2008) çalışmasından uyarlanmıştır. 

Benzer şekilde marka performansı ile ilgili ölçeğin 5 değişkeni Wong ve Merrilees (2008), 3 

değişkeni ise Hirvomen ve Laukkanen (2014) çalışmasından uyarlanmıştır. Marka imajı ile 

ilgili toplamda 5 değişken ile ilgili ölçülmüş olup, değişkenler Low ve Lamb (2000) 

çalışmasından uyarlanmıştır. Belirtilen tüm ölçeklerdeki değişkenler 5’li likert tipi ölçeklerde, 

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklinde cevaplayıcılara sorulmuştur. 

Anketin ikinci kısmında ise, firmaların özelliklerini ortaya çıkartmak için oluşturulan 5 soruya 

yer verilmiştir. Birleşmiş Markalar Derneği ile birlikte yürütülen çalışmada pazar odaklılık, 

marka odaklılık, marka imajı, marka performansı ve firma performansı değişkenleri 

kullanılarak geniş bir araştırma yapılmıştır. Ancak bu çalışmada sadece marka odaklılık, 

marka imajı ve marka performansı değişkenleri kullanılmıştır. 

Tablo 1: Çalışmada Yer Alan Firmaların Özellikleri 

İstihdam Edilen Toplam Çalışan Sayısı Frekans Yüzde  
(%) Sektörü Frekans Yüzde  

(%) 
1-9 çalışan 1 0,8 Tekstil 53 41,1 
10-49 çalışan 1 0,8 Perakendecilik 26 20,2 
50-99 çalışan 1 0,8 Ayakkabı 13 10,1 
100-149 çalışan 14 10,9 Kuyumculuk 7 5,4 
150-199 çalışan 9 7 Kozmetik 5 3,9 

200-249 çalışan 6 4,7 Küçük Ev 
Aletleri 4 3,1 

250-299 çalışan 4 3,1 Yiyecek 4 3,1 
300 çalışan ve üstü 93 72,1 Mobilya 4 3,1 
TOPLAM 129 100 İletişim 3 2,3 
Pazarlama Departmanında Toplam 
Çalışan Sayısı Frekans Yüzde  

(%) Bebek Bezi 2 1,6 

1-5 çalışan 44 34,1 E-Ticaret 2 1,6 
6-10 çalışan 38 29,5 Saat 1 0,8 
11-15 çalışan 18 14 Plastik 1 0,8 
16 çalışan ve üstü 29 22,5 Gözlük 1 0,8 
TOPLAM 129 100 Kuru Temizleme 1 0,8 

Firmanın Marka Departmanı Sahipliği Frekans Yüzde  
(%) Medya  1 0,8 

Evet 75 58,1 Seyahat 1 0,8 
Hayır 54 41,9 TOPLAM 129 100 
TOPLAM 129 100       
Marka Departmanında Toplam Çalışan 
Sayısı Frekans Yüzde  

(%)       
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1-3 çalışan 34 26,4       
4-6 çalışan 13 10,1       
7 çalışan ve üstü 28 21,7       
TOPLAM 75 58,1       

Tablo 1’de araştırmaya katılan firmaların genel özelliklerine yer verilmiştir. Bu tabloya göre, 

firmalarda toplam istihdam edilen toplam çalışan sayısının %72,1 oranla “300 çalışan ve 

üstü” olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan firmaların pazarlama departmanında 

çalışan sayıları %63,6’sının “1-10 çalışan” olduğu görülmüştür. Araştırma dahilindeki 

firmaların 75’inde firma içinde marka departmanına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 75 

firmanın marka departmanındaki çalışan sayıları sırasıyla %26,4 ile “1-3 çalışan”, %13 ile “4-

6 çalışan” ve %28 oranla “7 çalışan ve üstü”dür. Son olarak, araştırma dahilindeki şirketlerin, 

sektör dağılımı incelendiğinde, en fazla olanların sırasıyla “Tekstil” ve “Perakendecilik” 

olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Soru No Değişkenler Ortalama Standart 
Sapma 

Marka Odaklılık (MO) 
MO1 Markalaşma firma stratejimiz için gereklidir. 4,744 0,590 
MO2 Tüm pazarlama faaliyetlerimizde markalaşma hedefi bulunmaktadır. 4,410 0,906 
MO3 Firmamızın geleceği için markalaşma gereklidir. 4,720 0,612 
MO4 Gelecek başarılarımız için uzun dönemli marka planlaması çok önemlidir. 4,697 0,632 
MO5 Markamız bizim için önemli bir varlıktır. 4,860 0,409 
MO6 Tüm çalışanlarımızın önceliği, ürünlerimizin markalaşmasıdır. 4,023 1,011 

Marka İmajı (Mİ) 
Mİ1 Markamız popüler ve modaya uygun bir markadır. 4,271 0,949 
Mİ2 Markamız kalitesiyle ünlü bir markadır. 4,403 0,888 
Mİ3 Markamız şık ve zarif bir markadır. 4,310 0,982 
Mİ4 Markamız sofistike (gelişmiş) bir markadır. 4,155 0,979 
Mİ5 Markamız iyi bilinen ve prestijli bir markadır. 4,387 0,832 

Marka Performansı (MP) 
MP1 Pazarımızda istenen marka imajını geliştirmekteyiz. 4,193 0,829 
MP2 Firmamız hedef pazarda güçlü bir marka farkındalığı oluşturmaktadır. 4,511 0,674 
MP3 Firmamız hedef pazarda sağlam bir itibar oluşturmaktadır. 4,612 0,628 
MP4 Marka imajımız, pazarda yeni ürün sunmamızı kolaylaştırır. 4,434 0,768 
MP5 Marka imajımız, yeni müşteri elde etmede bize yardımcı olur. 4,364 0,856 
MP6 Müşterilerimizin markamıza verdiği değerden memnunuz. 4,364 0,759 
MP7 Markamız, güçlü müşteri sadakati oluşturmaktadır. 4,279 0,892 
MP8 Tanıtım faaliyetlerimiz, pazarda arzu edilen marka imajını oluşturur. 3,984 1,067 

Araştırmada yer alan her bir ölçeğin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de 

özetlenmiştir. Buna göre, “Marka Odaklılık” ölçeğinde ortalaması en yüksek iki değişken 

sırasıyla “Markamız bizim için önemli bir varlıktır.”(4,860) ve “Markalaşma firma 

stratejimiz için gereklidir.” (4,744). Belirtilen ölçekte en düşük ortalamaya sahip olan 
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değişken ise, “Tüm çalışanlarımızın önceliği, ürünlerimizin markalaşmasıdır.” (4,023) 

ifadesidir. “Marka İmajı” ölçeğinde ortalaması en yüksek olan değişken “Markamız 

kalitesiyle ünlü bir markadır.” (4,403) iken, ortalaması en düşük olan değişken “Markamız 

sofistike (gelişmiş) bir markadır.” (4,155) ifadesidir. Son olarak, “Marka Performansı” ölçeği 

incelendiğinde, ortalaması en yüksek olan ifade “Firmamız hedef pazarda sağlam bir itibar 

oluşturmaktadır.” (4,612) iken, “Tanıtım faaliyetlerimiz, pazarda arzu edilen marka imajını 

oluşturur.” (3,984) ifadesi en düşük ortalamaya sahiptir. 

Çalışmada, firma yöneticilerine sorulan her bir ölçek ayrı ayrı güvenilirlik analizine tabi 

tutulmuştur. Bir ölçekte yer alan değişkenlerin, iç tutarlılığını ölçümlenmesinde güvenilirlik 

analizi modeli uygulanmaktadır (George ve Mallary, 2001, s.209). Güvenilirlik analizi 

sonuçlarına göre “Marka Odaklılık” ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0,773; “Marka İmajı” 

ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0,889 ve “Marka Performansı” ölçeğinin Cronbach Alpha’s 

değeri 0,903 olarak saptanmıştır. Nunnaly (1979) çalışmasına göre, ortaya çıkan değerlerin, 

kabul edilebilir değerler olduğu ve ölçeklerin güvenilir olduğu söylenebilir. 

Çalışmada 3 ayrı ölçek kullanılmış olup her bir ölçeğe ayrı ayrı faktör analizi uygulanmıştır. 

Marka odaklılık, marka imajı ve marka performansı ölçeklerine ilişkin faktör analizi sonuçları 

Tablo 3’te verilmiştir. Faktör analizi sonucunda her ölçeğin tek bir faktör altında toplandığı 

görülmüş ve araştırmaya bu doğrultuda devam edilmiştir. 

Tablo 3: Faktör Analizi Sonuçları 
 Marka Odaklılık Marka İmajı Marka Performansı 

KMO 0,690 0,864 0,860 

Bartlett’s 
Ki-Kare 344,001 354,820 618,395 

df 15 10 28 
sig. 0,000 0,000 0,000 

Araştırmanın temel amacına uygun olarak, ilgili hipotezlerin test edilebilmesi için, korelasyon 

ve regresyon analizleri kullanılmıştır. İlk olarak, modelde yer alan H1 hipotezinin test 

edilebilmesi için korelasyon analizine başvurulmuştur.  Tablo 4’te korelasyon analizi sonucu 

görülmektedir. Analize göre, p değerinin 0,05 anlamlılık düzeyinin altında çıkmasından ötürü, 

marka odaklılık unsuru ile marka imajı unsuru arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Korelasyon analizi sonucunun 0,478 düzeyinde çıkması, ilişkinin zayıf düzeyde ve pozitif 

yönde olduğunu göstermiştir  (Durmuş ve diğerleri, 2011, s.145). Sonuç olarak araştırma 

amacına uygun bir şekilde oluşturulan H1 hipotezi anlamlılık düzeyi 0,05’in altında 

çıktığından, oluşturulan hipotez kabul edilmiştir. 
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Tablo 4: Korelasyon Analizi Tablosu 

    *p<0,05 

  Araştırmanın temel amacına uygun olarak, marka odaklılığın ve marka imajının marka 

performansını ne şekilde etkilediğinin tespit edilmesi için belirtilen unsurlara ayrı ayrı 

regresyon analizi uygulanmıştır. Regresyon analizi sonuçları aşağıdaki tablolarda 

özetlenmiştir.  

  Tablo 5: Regresyon Modeli Özetleri ve ANOVA Tablosu 

Model (Hipotez) R R2 Karelerin 
Toplamı Sd F Anlamlılık 

Model 1 (H2) 
Bağımlı Değişken: 
MARKA PERFORMANSI 

0,643 0,413 21,164 1 89,316 0,000 

Kalıntı   30,094 127   
Toplam   51,259 128   
Model 2 (H3) 
Bağımlı Değişken: 
MARKA PERFORMANSI 

0,748 0,559 28,647 1 160,892 0,000 

Kalıntı   22,612 127   
Toplam   51,529 128   
Model 1 (H2) Bağımsız Değişken: MARKA ODAKLILIK 
Model 2 (H3) Bağımsız Değişken: MARKA İMAJI 
*p<0,05 
Tablo 6: Regresyon Katsayıları Tablosu 

  
Standardize 

Olmayan 
Katsayılar 

Standardize 
Olmuş 

Katsayılar 
T Değeri Anlamlılık 

Model 
(Hipotez)  B Beta   

Model 1(H2) (Sabit) 0,582  1,454 0,000 
 Marka Odaklılık  0,643* 9,451 0,000 

Model 2(H3) (Sabit) 1,705  8,073 0,000 
 Marka İmajı  0,748* 12,684 0,000 
Model 1 (H2) Bağımlı Değişken: MARKA PERFORMANSI 
Model 2 (H3) Bağımlı Değişken: MARKA PERFORMANSI 
*p<0,05 
Regresyon analizine göre, H2 ve H3 hipotezlerinin anlamlılık düzeyleri 0,05’in altında 

olduğundan hipotezler kabul edilmiştir. Oluşturulan hipotezlerin ifadeleri şu şekildedir: 

Marka Performansı = 0,582 + 0,643 (Marka Odaklılık)  

Marka Performansı = 1,705 + 0,748 (Marka İmajı) 

    MARKA 
ODAKLILIK MARKA İMAJI MARKA 

PERFORMANSI 
MARKA 
ODAKLILIK  

Pearson Korelasyonu 1 0,478  0,643 
Anlamlılık (Sig.) Değeri   0,000* 0,000* 

MARKA İMAJI Pearson Korelasyonu 0,478  1  0,748 
Anlamlılık (Sig.) Değeri  0,000*   0,000 

MARKA 
PERFORMANSI 

Pearson Korelasyonu 0,643 0,748 1 
Anlamlılık (Sig.) Değeri 0,000* 0,000*  
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Araştırmanın yan amacı olan aracı değişkenin (marka imajı), bağımlı değişken (marka 

performansı) ve bağımsız değişken (marka odaklılık) ilişkisi üzerindeki etkisini ölçmek için 

Baron ve Kenny (1986) çalışmasından yararlanılarak hiyerarşik regresyon analizi 

uygulanmıştır. Bu çalışmaya göre bir değişkenin aracı etkisinden söz edebilmek için aşağıda 

belirtilen 3 şartın yerine getirilmesi söz konusudur. 

i. Bağımsız değişkenin, aracı değişkeni anlamlı olarak etkilemesi gerekmektedir. 

ii. Bağımsız değişkendeki değişimin,  bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi olması 

gerekmektedir. 

iii. Bağımsız değişken ile aracı değişken beraber analize girdiğinde, bağımsız değişkenin 

bağımlı değişken üzerindeki etkisi ya azalmalı ya da tamamen ortadan kalkması gerekliliğidir. 

Aracılık etkisinden söz edebilmek için, yukarıda belirtilen üç şartın var olması gerekmektedir. 

Bu şartlardan ilki olan, marka odaklılığın (bağımsız değişken) marka imajını (aracı değişken) 

etkilemesidir. İkinci olarak, bağımsız değişken olan marka odaklılığın bağımlı değişken olan 

marka performansını etkilemesidir. Son olarak ise, marka performansı üzerinde aracı değişken 

ile beraber marka odaklılığın etkisi araştırılmaktadır. Eğer bağımsız değişken olan marka 

odaklılık unsurunun bağımlı değişken olan marka performansı üzerinde hiçbir etkiye sahip 

olmadığı görülürse, bu durumda tam bir aracılık ilişkisinden söz edilebilir. Bağımlı değişken 

üzerinde, bağımsız değişkenin etkisi ikinci eşitlikte olduğundan daha az ise, kısmi aracılık 

etkisinin var olduğundan söz edilebilir (Baron ve Kenny, 1986, s.1176-1177)   Kısaca bağımlı 

değişken üzerinde, bağımsız bu etkinin tamamen ortadan kalkması güçlü ve tek aracı 

değişken olduğuna işaret etmektedir. Bu etkinin sıfır olmaması durumunda ise, başka aracı 

değişkenlerin de varlığına işaret eder. Ayrıca, aracı değişken aracılığıyla, bağımsız değişken 

ile, bağımlı değişken arasında anlamlı ve endirekt bir ilişki çıkarsa SOBEL testi ile 

ölçülecektir. (Sobel, 1982).  

Tablo 7: Aracılık Testi İçin Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları  

(Bağımsız Değişken: Marka Odaklılık) 
1.Şart:  
Aracı Değişken = Mİ  
Bağımsız Değişken = MO 
(Mİ=f*MO) 

2.Şart:  
Bağımlı Değişken = MP 
Bağımsız Değişken = MO 
(MP=f*MO) 

3.Şart:  
Bağımlı Değişken = MP  
Bağımsız Değişken ve Aracı Değişken = 
MO + Mİ             MP=f(MO+Mİ) 

β=0,478 
t=6,128 
p=0,000 
S.Hata=0,122 

β=0,643 
t=9,451 
p=0,000 
S.Hata=0,400 

β=1,011  
t=1,949                   
p=0,054                  
S.Hata=0,070        

  Mİ: Marka İmajı, MO: Marka Odaklılık,  MP: Marka Performansı 
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Tablo 7’ye göre, marka odaklılık unsurunun marka imajı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi 

olduğu görülmektedir (β=0,478, p<0,05). İkinci şarta göre, marka odaklılığın marka 

performansı üzerinde doğrudan ve pozitif etkisi vardır (β=0,643, p<0,05). Son şarta göre ise, 

bağımsız değişken olan marka odaklılık ile bağımlı değişken olan marka performansı 

arasındaki aracı değişken olan marka imajı değişkeninin aralarında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (β=1,011, p>0,05). Bu yüzden marka imajının aracılık etkisi yoktur.  Marka 

imajının aracılık etkisi çıkmadığından, SOBEL tarafından geliştirilen teste gerek 

duyulmamıştır ve H4 hipotezi reddedilmiştir. 

Sonuç olarak yapılan tüm analizlere sonuçlarına göre, araştırmanın amacına uygun bir şekilde 

oluşturulan H1, H2 ve H3 hipotezlerinin anlamlılık düzeyleri 0,05’in altında olduğundan, kabul 

edilmiş,  H4 hipotezi ise reddedilmiştir. 

6. Bulguların Değerlendirilmesi ve Sonuç 

Araştırma bulguları incelendiğinde, öncelikle modelde yer alan ölçeklerin ortalama değerleri 

ortaya çıkarılmıştır. Buna göre, araştırma dahilindeki Birleşmiş Markalar Derneğine bağlı 

olan firmaların marka odaklılık ölçeğindeki değişkenlerine bakıldığında, en yüksek unsurların 

sırasıyla “markamız bizim için önemli bir varlıktır” (4,860); “markalaşma firma stratejimiz 

için gereklidir” (4,744); “firmamızın geleceği için markalaşma gereklidir” (4,720) ve 

“gelecek başarılarımız için uzun dönemli marka planlaması çok önemlidir” (4,697) 

unsurlarıdır. Bu verilerden yola çıkarak,  firmalar açısından marka odaklılık anlayışının onlar 

için ne derece önemli olduğu düşünülebilir. Aynı zamanda firmaların marka odaklılık 

anlayışını bu şekilde benimsemeleri, pazar içinde rekabet avantajı oluşturarak, onların 

büyümesine yardımcı olacağı düşünülebilir. Bu sonuçlar Urde (1994,1999); Reid, Luxton,  ve 

Mavondo (2005) ve Baumgart (2010) çalışmalarıyla benzerlik göstermiştir. Ancak, 

yukarıdaki bulgulara göre marka odaklılık anlayışının firmalar tarafından bu kadar 

benimsenmiş olmasına rağmen firmaların uluslararası veya global alanda rakipleri ile 

yarışabilecek boyutta güçlü markalarının olması ve marka geliştirme sürecinde yeterli bir 

bilinç oluşturulamaması düşündürücüdür. Interbrand’in 2016 yılı verilerine göre bu firmaların 

hiçbirisinin en iyi 100 global marka sıralamasında yer almaması bu durumun bir göstergesi 

olabilir (http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2016/ranking/). 

Araştırmada marka imajı ölçeğindeki değişkenlere bakıldığında, “markamız kalitesiyle ünlü 

bir markadır.”(4,403); “markamız iyi bilinen prestijli bir markadır.”(4,387) ve “markamız 
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şık ve zarif bir markadır.” (4,310) ifadeleri marka imajı ölçeğindeki en yüksek değerlerdir 

(bknz Tablo 3).  

Araştırmada yer alan marka performansı ölçeğine bakıldığında “tanıtım faaliyetlerimiz, 

pazarda arzu edilen marka imajını oluşturur.” (3,984);  “pazarda istenen marka imajını 

geliştirmekteyiz” (4,193) ve “markamız güçlü müşteri sadakati oluşturur.” (4,279) ifadeleri 

araştırmaya dâhil olan firmaların marka performansını en az etkileyen unsurlardır. 

Araştırmada yer alan firmaların marka performansını en fazla etkileyen unsurların ise, 

“firmamız hedef pazarda sağlam bir itibar oluşturmaktadır.” (4,612) ve “firmamız hedef 

pazarda güçlü bir marka farkındalığı oluşturmaktadır.” (4,511) ifadeleridir. Buradan 

hareketle, firmaların pazarda yer alan rakiplerine göre marka itibarlarını ve marka 

farkındalıklarını kendi stratejileriyle başarılı bir şekilde oluşturdukları zaman daha başarılı 

oldukları düşünülebilir. Bu sonuçlar Calderon, Carvera ve Molla (1997); Wong ve Merrilees 

(2007, 2008)  çalışmalarıyla benzerlik göstermiştir. Ayrıca firmaların hala marka imajlarını 

geliştirici çalışmalarda bulundukları ve markalarına karşı müşteri sadakati yaratmak için 

faaliyetlerini sürdürdükleri söylenebilir. Müşteri sadakatine ihtiyaç duyulmasının sebeblerinin 

ise pazardaki müşterilerin bilgi seviyesinin çok yüksek olması, ürünlerin birbirlerine 

benzemesi, rekabetin artması, müşteriler tarafından tercih edilebilecek ürün sayısının artması 

olduğu düşünülebilir. 

Araştırmanın amacına uygun bir şekilde yazarlar tarafından bir model oluşturulmuştur. Bu 

modelde ilk olarak, marka odaklılık ile marka imajı arasındaki ilişki incelemiştir. Buna göre, 

bu iki ana değişken grubu arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. 

Bir diğer ifade ile firmaların marka odaklılık anlayışı arttığında, marka imajları düşük fakat 

pozitif bir şekilde artacağı düşünülebilir. Araştırmada elde edinilen bir diğer bulgu ise, 

modelde de yer alan hem marka odaklılık değişkeninin hem de marka imajı değişkeninin 

marka performansı üzerindeki etki derecesidir. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, 

hem marka odaklılık hem de marka imajı kavramlarının marka performansı üzerinde olumlu 

bir şekilde etkili olduğu sonucu ortaya çıkarılmıştır. Özellikle firmaların marka odaklılık 

kavramının marka performansını olumlu bir şekilde etkilediğinin ortaya çıkarılması, Urde 

(1994); Calderon, Carvera ve Molla (1997);  Bridson ve Evans (2004); Wong ve Merrilees 

(2007, 2008); Baumgart (2010); Mulyanegara (2011); Hankinson, (2012) ve Hirvonen ve 

Laukkanen (2014) çalışmalarıyla benzer özellikler gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca marka 
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imajı kavramının, marka odaklılık kavramına göre marka performansını daha fazla bir şekilde 

etkilediği çalışmada ortaya çıkan bir diğer bulgudur. Buradan hareketle, firmaların pazardaki 

marka imajlarını rakiplerine oranla olumlu yönde ve daha fazla geliştirmeleri onların marka 

performanslarını daha fazla arttırabileceği anlamına gelebilir. Bu da pazarda benzer özellikler 

taşıyan firmalar açısından, stratejik bir durum teşkil edebilir. Araştırmada son olarak, marka 

imajının marka performansı üzerindeki aracı etkisinin ortaya çıkarılması için hiyerarşik 

regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analize göre, marka odaklılık unsurunun 

marka imajı üzerinde pozitif bir etkisi olduğu, aynı zamanda marka odaklılık unsurunun 

marka performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak, marka 

imajı değişkeninin marka odaklılık (bağımsız değişken) ve marka performansı (bağımlı 

değişken) arasındaki aracılık etkisinin olmadığı ortaya çıkarılmıştır.  Her ne kadar marka 

imajının marka performansı üzerinde olumlu etkisi var iken, marka odaklılık üzerinden marka 

performansına etkisinin bulunmadığı söz konusudur. Son olarak, konuya ilişkin yapılan yerli 

literatür taramasında, akademisyenler genellikle pazar odaklılığın pazar performansı 

üzerindeki etkilerine (Eskiler, Özmen ve Uzkurt, 2011); pazar odaklılığın işletme 

performansına etkilerine (Yenilmez, 2000; Karahan 2001; Karahan ve Varinli 2002; Papatya 

ve diğ. 2008; Danışman ve Erkocaoğlan 2008; Karahan ve Özçiftçi 2008; Bulut, Yılmaz ve 

Alpkan 2009; Hamşıoğlu 2011); pazar odaklılığın girişimcilik üzerinden ele alınışına 

(Yükselen, Koçak ve Oflazoğlu 2008); müşteri değerinin pazar performansı üzerindeki 

etkilerine (Yılmaz, Alpkan ve Ergun 2005) değinmişlerdir. Ancak yapılan yerel literatür 

çalışmalarında, marka odaklılığın marka performansı üzerine etkisinin olup olmadığına dair 

herhangi bir çalışmaya rastlanılmadığı için, bu çalışmanın yerel literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülebilir. Araştırma kapsamı ve sonuçları incelendiğinde,  benzer çalışmalara yön 

verebilmek için, bazı öneriler aşağıda sunulmaktadır: 

• Araştırmadaki örneklem büyüklüğü sadece Birleşmiş Markalar Derneği’ne bağlı olan 

firmaları kapsadığından sonuçların genelleştirilmesine olanak sağlamayabilir. Ancak, 

uluslararası marka değerlendirme kuruluşu olan Brand Finance tarafından yapılan Türkiye’nin 

en değerli markaları sıralamasında marka değeri ilk 500 içinde olan markalar üzerinde 

yapılacak bir araştırmanın, sonuçların genelleştirilmesine izin verebilir. 

• Araştırma sadece Birleşmiş Markalar Derneği’ne bağlı firmaların yöneticileri ile 

yapılmış ve yöneticilerin kendi firmalarını algılayış biçimlerine yönelik bir araştırma 
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niteliğinde olmuştur. Buradan hareketle, bu firmaların markalarının kullanan tüketicilerine de 

bir araştırma yapılıp, aralarındaki farklar göz önüne getirilebilir. 

• Çalışmada marka yöneticilerinin marka performansına ilişkin algısal değerlendirmeleri 

yapılmıştır. Benzer bir çalışma, marka performansının sayısal değerlere bağlı olarak 

ölçümlenmesi ile de gerçekleştirilebilir. 
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Sustainable Brand Personality Traits For Business-To-Business Markets 

İşletmeden İşletmeye Pazarlar İçin Sürdürülebilir Marka Kişiliği Öğeleri 
Özet Bildiri 

Fatmanur Avar1    Aysu Göçer2 

Keywords: Brand Personality, Business-to-Business Branding, Emerging Markets, 

Sustainability 

Anahtar Kelimeler: Marka Kişiliği, İşletmeden İşletmeye Markalama, Gelişmekte olan 

Piyasalar, Sürdürülebilirlik 

Introduction 

There has been an increase in the impact of globalization and technological advancement on 

businesses over the recent years, making innovation and development essential for survival in 

the competitive markets. Having a strong brand personality is one of the best ways of 

achieving this, not only for business-to-consumer (B2C), but also for business-to-business 

(B2B) brands. However, the positive impacts of creating strong brand personality have been 

exploited more by B2C brands, while it is largely neglected by B2B brands (Herbst and Merz, 

2011). Also, sustainability, as a strategy integrated with branding, offers the opportunity to 

gain competitive advantage in businesses. Associating sustainability practices with the brand 

personality and integrating them into the brand is an important tool, also for B2B brands 

(Kumar and Christodoulopoulou, 2014). Hence, brand personality and sustainability that carry 

strategic importance for brands (Lubin and Esty, 2010), can be the key to enable companies to 

attract customers and gain competitive advantage (Kumar and Christodoulopoulou, 2014). 

However, B2B brand managers are not yet aware on the impact of integrating sustainability to 

their brand personality traits. In addition, when studies about brand personality were 

examined in the literature, no comprehensive studies on sustainable brand personality traits 

for B2B brands were found. 

On the other hand, as the increasing potential of brands in emerging markets becomes more 

important, it attracts more attention of marketers and researchers (Gupta et al., 2015). 

Branding in emerging markets, recently recognized as the source of future growth (Arnold 

and Quelch, 1998), revolutionizes the way the world does business (Richardson, 2014).  
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However, little is known about brand personality and branding efforts of emerging market 

companies (Erdoğmuş et al., 2008; Chao et al., 2004).  

This study examines brand personality traits for B2B markets associated with different 

dimensions of sustainability in an emerging market setting. By using the tenets of social 

identity theory, this study explains the relationship between the customer and B2B brands 

with brand personality traits from a sustainability perspective. The aim is to explore the 

sustainable brand personality traits for B2B markets in an emerging market, Turkey. By using 

the means of analyses, B2B marketers can utilize the brand personality traits for gaining 

competitive advantage by adopting sustainability-specific traits into their brands.  

Literature Review 

In today’s competitive business environment, strong brands, which have succeeded in being 

different from their competitors, also improve the performance of their companies (Colucci et 

al., 2008; Geuens et al., 2009). Creating a strong brand is very important both for B2C and 

B2B brands, especially because it increases profitability for the long run (Aaker, 1991; 

Schmitt and Geus, 2006). However, brand management in B2B is not a critical focus for 

businesses as in B2C, whereas, it should necessarily be considered (Herbst and Merz, 2011). 

Also, Sheth and Sinha (2015) explained that B2B brands should be more interested in 

sustainability. Most of the previous studies have focused on the concepts of brand personality 

and sustainability for understanding consumer perception and behavior (Keller, 1993; Schmitt 

and Geus, 2006). However, brand personality traits associated with dimensions of 

sustainability for B2B markets has not been studied. On the other hand, the concept of brand 

personality was mainly studied in developed market settings, while, it is not examined for the 

brands in emerging markets. However, companies from emerging markets increasingly 

develop their own brands and compete in the international market area, and, thus, deserve 

attention (Dawar and Frost, 1999).  

This study was conducted in an emerging market to explore the sustainable brand personality 

traits for B2B brands. In order to contribute the existing literature, this study uses insight from 

social identity theory to explain the relationship between brand and B2B customers. In the 

literature, studies using the theoretical framework of social identity theory focus on consumer 

behavior (Tuškej et al., 2011). This study will make a significant contribution to the literature 

by focusing on the B2B customer, and examining their perspective based on the social 
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identity theory, while reconciling the framework with brand personality and sustainability. 

Therefore, this study contributes to the literature and practice by incorporating brand 

personality and sustainability concepts for B2B brands.   

Methodology 

To explore sustainable brand personality traits for B2B markets, qualitative research method 

was employed. First, traits from existing scales in the literature were searched, which are 

related with consumer markets (Aaker, 1997), industrial markets (Herbst and Merz, 2011), 

and nonprofit organizations (Venable et al., 2011). Then, data was collected through semi-

structured interviews, which were conducted across 30 small, medium and large -scaled well-

known B2B brands, their suppliers and B2B customers from different industries in an 

emerging market, Turkey. Semi-structured interviews with focal companies were conducted 

face-to-face. Some of the interviews with B2B customers and suppliers were conducted either 

face-to-face or by phone. Each interview lasted approximately 25 minutes, recorded, and 

transcribed (Fawcett et al., 2014). After conducting the semi-structured interviews, websites 

of focal companies were examined for gathering additional data on brand personality traits. 

Therefore, the list of traits has been created by the data collected from the scales in the 

literature, semi-structured interviews and website analysis. Content analysis was used as to 

examine the website and interview data (Kothari, 2004). In order to make the specified brand 

personality traits more concise and clear, the traits were categorized into dimensions and 

facets. Discursive alignment of interpretation approach was used for ensuring the validity and 

reliability of the study (Seuring and Gold, 2012). Three academicians evaluated the data, and 

shared opinions. As a result, the list of sustainable brand personality traits for B2B markets in 

the emerging market setting was determined.  

Findings and Discussion 

In total, 110 traits were explored, 45 of which were paired with the list outlined from the 

literature, while 65 found unique from the content analysis of interviews and websites in the 

emerging market setting. A further analysis was made to categorize the traits with the same 

meanings. As a result, 110 traits have been reduced to 67. Then, in line with Aaker’s (1997) 

approach, traits have been divided into categories and facets. Thus, brand personality traits 

with of 60 main traits, 4 dimensions and 7 facets were organized. As a result, the list of 
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sustainable brand personality traits and the related categories for B2B markets were created 

(Table 1). 

Table 1: Sustainable Brand Personality Traits for B2B Markets 
Competence Self-development Sophistication Sensitiveness 

Professional Open  for 
improvement 

Good-looking CaringV 

ProactiveH&M InnovativeH&M GlamorousA,V, 

H&M 
Socially responsibleI&W 

EducatedH&M ScrutiniserI&W YoungA, H&M Environmentally consciousI&W 

CompetentH&M Technology-
orientedI&W 

Middle-agedI&W EgalitarianI&W 

ExperiencedH&M Good at using 
social mediaI&W 

MasculineA,V HumanistI&W 

ReputableV Self-criticalI&W FeminineA, H&M Careful about employee 
satisfactionI&W 

LeaderA Open for 
criticismI&W 

Sincere Long-term relationship orientedI&W 

PerfectionistI&W Self-consciousI&W LovingV Committed to contribution to 
economyI&W 

ConfidentA Up-to-date PopularI&W Supportive for educationI&W 

PrincipledI&W TrendyA, H&M Role-modelI&W   
Achievement-oriented ContemporaryA CheerfulA, H&M   

RuggedA TraditionalI&W FriendlyA   
DiligentH&M International-

orientedH&M 
Family-
orientedA 

  

Hard-workingA, H&M   UniqueA   

Down-to-earthA, H&M   OriginalA, H&M   

SuccessfulA       

Quality SensitiveI&W       

OrganizedI&W       

Problem-oriented       

Strong 
communication 
skillsI&W 

      

SmoothA       

AccessibleI&W       

PersuasiveI&W       

CollaborativeI&W       

Teamwork skillsI&W       
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Careful about 
thoughts of peopleI&W 

      

ReliableA,V,H&M       
TrustworthyH&M       

HonestA,V, H&M       

WholesomeA       

(“A” represents “Aaker, 1997”; “V” represents “Venable, 2011”; “H&M” represents “Herbst and Merz, 2001”; 

and “I&W” represents Interview and Website analysis - explored uniquely from this study) 

This table reveals that, the distinctive brand personality traits for B2B markets explored from 

the emerging markets is remarkable, specifically, when sustainability criteria were considered. 

Especially, almost all traits categorized under “Sensitiveness” dimension are new traits 

obtained as a result of this study, which can be considered as very closely related to 

sustainability.  This shows that the brand personality traits associated with brands in 

developed economies may not be the same as the brand personality traits from brands in the 

emerging economies, and sustainability criteria adds interesting criterion on the traits to be 

further adopted to the brands. This study has some contributions to the literature by adding 

new brand personality traits in addition to the existing scales, for B2B brands. B2B companies 

can strengthen their competitive power, create comparative advantage and differentiation by 

integrating these brand personality traits into their brands. As stated by social identity theory, 

people tend to have a sense of belonging to groups (Bhattacharya et al., 1995; Mael and 

Ashforth, 1992), B2B brands can adopt these brand personality traits that are associated with 

the dimensions of sustainability, enabling customers to feel that they belong to the brand.  

Ultimately, this study has some limitations. Some of these limitations can be used as further 

research. For example, in this study, both small-, medium-, and large-scaled B2B brands were 

addressed. Further study can focus on small-, medium- or large-scaled B2B brands 

distinctively for gathering more refined insight. In addition, the sustainable brand personality 

trait list for B2B markets conducted in Turkey can further be validated in other emerging or 

developed country settings. Finally, further studies can develop a scale of sustainable brand 

personality traits to measure the performance for B2B markets. 
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İnovasyon ve İhracat Performansı İlişkisi: Karaman Örneği 

The Relatıon between Innovatıon and Export Performance: The Sample of 

Karaman 
Kerim Çetin1 

Özet: 

Hızlı teknolojik gelişimler içerisinde, yoğun rekabet ortamında dinamik kalabilmek; 

büyümeyle sürdürülebilir karlılıkla, rekabet üstünlüğüyle, inovasyon ve ihracatla mümkün 

olabilmektedir. İktisadi olarak; inovasyon süreci, pazarlama alanında satışları artırıcı, firma 

bilinirliğini ve marka değerini yükselten fikirler ve uygulamalar bütünüdür. Ülke 

ekonomisinin gelişmesinde, istihdamın artırılmasında, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde, 

güçlü rekabet üstünlüğünün sağlanmasında, yüksek gelir elde edilmesinde inovasyona dayalı 

kalkınma modelleri zorunluluk haline gelmiştir. Firmalarda yüksek katma değerli ürünler 

üretebilmek ve küresel rekabetle yarışabilmenin yoluysa ihracat ve inovasyona dayalı ihracat 

uygulamalarından geçmektedir. 

Araştırmada, Karaman ilinde faaliyet gösteren 108 adet firmadan anket yoluyla veriler 

toplanmış, SPSS programıyla veriler analiz edilerek inovasyon faaliyetleriyle ihracat 

performansı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Hipotezlerin test edilmesiyle, işletmelerin pazar 

alanı genişledikçe inovasyon ve ihracat performansının arttığı, inovasyon düzeyi arttıkça 

ihracat performansının da arttığı, inovasyonla ihracat performansı arasında olumlu ilişki 

olduğu ve olumlu yönde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, İhracat, İhracat Performansı, Ekonomi, Karaman 

Abstract: 

In  the rising tecnological developments, to stay dynamic and strong in a competitive 

environment is going to be possible with growth, sustainable profitability, competitiveness, 

innovation and exportation. Economically , the innovation progress is the entire of increasing 

sales of marketing, the awareness of company and branding ideas and tecnics.  Innovation- 

based development models become a neccessity to develop of national economy, to increase 

of employment and quality of life and to maintain competitiveness and to earn high income. 

To produce high value- added goods in companies and compete with global competitiveness 

can be possible by the way of  using innovation based export tecnics. 
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In this research, datas were collected through a survey by 108 companies operating in 

Karaman. The datas were analyzed by SPSS and the relation between innovation and export 

performance was researched. By testing hypotheses, the marketing area expands, the relation 

between innovation and export performance grows. The level of innovation up , the 

performance of export increases, too. As a result, there is a positive relation between 

innovation and export performance  and effects positively.  

Key Words: Innovation, Export, Performance of Export, Economy, Karaman. 

Giriş ve Çalışmanın Amacı:  

İnovasyon ve ihracat performansı, imalatçı firmaların giderek daha fazla önem verdikleri ve 

üzerinde durdukları bir konudur. Sektöre ve pazara göre değişiklik gösterse de küçük ya da 

büyük, KOBİ ya da kurumsal firma olmasına bakılmaksızın tüm firmaların ortak noktası 

sürdürülebilir karlılığı sağlayabilmek, müşteri taleplerine cevap verebilmek ve markalaşma ile 

yüksek rekabet gücü/üstünlüğü elde edebilmektir. Firmalar inovasyonla; karlılıklarını, 

ekonomik büyümelerini, kalite standartlarını artırmakta, ürün portföylerini geliştirmekte, 

maliyetlerini iyileştirmekte, pazarda ve üretimde üstünlük sağlayabilmekte, kısacası her 

anlamda verimliliklerini yükseltmektedir. İhracat ile firmalar; yeni pazarlar elde etmekte, 

uluslararası pazarlarda yer alarak marka olgusunu geliştirmekte, yüksek karlılıkla satış 

yapabilmekte, tek müşteri/ülke riskini minimize edebilmekte, atıl kapasite üretimini daha 

fonksiyonel hala getirebilmekte, rekabet üstünlüğü sağlayarak sürekli gelişim ve yüksek 

ihracat performansı ile daha istikrarlı bir faaliyet göstermektedir. 

Hızla gelişen teknolojide ticarileşmek, inovasyonla mümkün olabileceği gibi ihracatla 

desteklenen bir ekonomi, gelişmekte olan ülkelerin uzun vadeli sürdürülebilir, ihracata dayalı 

bir inovasyon modelinin önemini arttırmakta ve her geçen gün böyle bir modele daha da fazla 

ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Girdileri ve çıktıları açısından tüm ekonomik 

faaliyetlerde, ülke ekonomilerinin gelişmesinde, istihdamda, milli kalkınmada,  “inovasyon ve 

ihracat’’ çarpan ve hızlandıran etkisiyle önemli bir kaldıraç rolü üstlenmekte ve firmaların 

genel performanslarını önemli derecede artırmaktadır. 

İnovasyonun tanımında farklı yaklaşımlar olsa da firma gözünden bakıldığında tüm tanımların 

temeli “firmalara ticari başarı kazandıran yenilikler’’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Turanlı 

ve Sarıdoğan, 2010, s.14-15). Kavram olarak inovasyon, “bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya 
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da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine ya da yeni bir 

toplumsal hizmet türüne dönüştürmeyi ifade eder’’ (Kaymakcı vd., 2007, s.221-239). 

Westland (2008)’e göre inovasyon için yaygın olarak kabul edilen tanımı şöyledir: 

 

 

 
Şekil 1. İnovasyon Tanımı (Westland) 
Kaynak: Westland, J.C., 2008: 8.  
İnovasyon süreci, “fikrin değere dönüşmesidir. Eğer fikir değere dönüşmemiş ise, o bizim için 

bir inovasyon süreci değildir.’’ İnovasyonun içerisinde kelime anlamı olarak icat ve yenilik 

bulunsa da, “önemli olan değer üretmiş olmaktır, dolayısıyla inovasyonu, ‘bir fikirden değer 

üretmiş olmak’ diye tanımlayabiliriz’’ (Arıkan vd., 2011, s.10). 

‘’İnovasyon ürün, üretim ya da pazarlama yöntemi, organizasyonel yapılanmalarda yeni ya da 

önemli ölçüde geliştirilmiş, ekonomik veya sosyal değer taşıyan çözümlerin üretilmesi olarak 

özetlenebilir. İnovasyon, işletme problemlerine çözüm getirmeyi amaçlar. Bunun için 

işletmenin varlığını sürdürebilmesi, işletmenin pazarda lider konuma gelmesi ve kârın 

arttırılmasını hedefler. İnovasyon çoğunlukla dört aşamalı bir süreçtir. Bunlar problemin 

tanımlanması, yaratıcı fikir ve çözümlerin oluşturulması, fikirlerin değerlendirilmesi ve 

seçilmesi, uygulamaya geçilmesi şeklinde sıralanıyor. Şirket performansınızı uluslararası 

rakiplerinin düzeyine yükselterek öngörülemeyen gelişmelere karşı güçlenmiş olursunuz. 

İnovasyon yatırımları sayesinde dinamik ve rekabetçi bir KOBİ’ye dönüşebilirsiniz’’ 

(www.halkbankkobi.com.tr). 

İnovasyon, işletmelerin dünyaya bakış açılarındaki yenilenme ve dünyaya açılmadaki ticari 

uygulamalarının bir bütünüdür. Yaratıcılık, yenilik, değişim ve farklılaşma oluşumları, 

firmaların uzmanlık ve ürün/üretim yeterliliklerinde belirleyici olmaktadır.  Bu anlamda, 

ulusal ve uluslararası piyasalarda yer alabilmek; firmaların inovasyon yeteneklerine bağlı 

olduğu kadar pazardaki rekabet güçlerine de bağlıdır. Fırsat ve tehditleri zamanında algılayıp 

değerlendirmek, işletmelerin tüm çevresel faktörlere karşı üstünlük kurmasını sağlayacaktır. 

Dolayısıyla, elde ettiği bu üstünlük gücüyle, firmanın öncelikli amacı olan ‘’karlılık ve 

İNOVASYON İcat Ticari 
Başarı
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süreklilik’’; katma değeri yüksek inovatif ürünler üretmekle ve bunları ticarileştirmeyle en 

karlı şekilde pazarda satabilmesiyle mümkün olmaktadır. Yüksek kazanç sağlamanın en hızlı 

ve kolay yolu ise uluslararasılaşmak, yani ihracat yapmaktır. 

İnovasyon yapmak ihracatı tetiklediği gibi, inovasyon yapma isteği ve dışa dönük ticari 

faaliyetler de yeni pazarlar oluşturmaya ve markalaşmaya destek sağlamaktadır. Yüksek 

kazanç isteği ve pazar payı hâkimiyeti yerel pazarda üründe, süreçte ve piyasada pazarda 

yenilik yapmayı sürekli kılmaktadır.  İhracat yapan işletmeler ise değişime ayak uydurup 

karlılık ve rekabet güçlerini koruyabilmek için daha çok inovasyon yapmak zorunda 

kalmaktadır. 

“İhracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen 

veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere 

satılması/gönderilmesi anlamına gelir’’ (www.tesk.org.tr). Küresel rekabet için 

uluslararasılaşmada en çok tercih edilen dış pazar bulma yöntemi ve pazarı genişletme yolu 

ihracattır.  Bu anlamda, “Dünya ekonomisine damgasını vuran en önemli iki dinamik: 

küreselleşme ve inovasyondur. Özgün ve katma değeri yüksek ürünlerin üretim ve ihracatı 

ülkelerin zenginleşmelerinde vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir’’ (İGEME, 2009, s. 2-3).  

Aaby ve Slater (1989) modeline göre ihracat performansı belirleyicileri iç ve dış faktörler 

olarak ayrılmaktadır. İç faktörler firma özellikleri, yetenekleri ve stratejilerinden 

oluşmaktadır. Dış faktörler ise çevre olarak belirlenmiştir. Modelde firmanın ihracat 

yeteneklerinin firma özelliklerinden daha etkili olabileceğini dolayısıyla iyi bir yönetim 

yapısının, ihracat tecrübesinin sonuç odaklı olarak ihracat performansını belirleyebileceği 

görülmüştür. 

İhracat performansı, dışsal pazarlara bir ürünün dışa satımı ile planlama ve pazarlama 

yollarının ekonomik amaca ulaşmada uygulanan hedefleri gerçekleştirmedeki başarı derecesi 

olarak tanımlanabilir (Çavuşgil ve Zou, 1994, s.1-21). Sousa, Martinez-Lopez ve Coelho 

(2008) modeline göre ihracat performansı, düzenleyici ve kontrol değişkenleri ile iç ve dış 

faktörlerden oluşmaktadır. Firmanın özellikleri, yönetim özellikleri, ihracat pazarlama 

uygulamaları ve yerel pazar, dış pazar özelliklerine göre ihracat performansı değişip 

şekillenebilmektedir. 

Araştırmada Karaman ilinde faaliyet gösteren firmaların, inovasyona ve ihracata bakış açıları 

irdelenmiş ve pazarlama süreçleri değerlendirilmiştir. İşletmelerin(firmaların) inovasyon 
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düzeyleri, ihracat tutumları ve inovasyon-ihracat performansı etkileşimi ölçülmeye 

çalışılmıştır. İnovasyonun ihracatta, pazar payında olumlu ya da olumsuz etkisi var mıdır 

sorularına cevap aranmıştır.  Araştırmanın temel amacı, Karaman ilinde faaliyet gösteren 

işletmelerin inovasyon faaliyetleri ile ihracat performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 

Bu bağlamda işletmelerdeki inovasyonun ihracat performansı ile karşılıklı etkileşimlerini 

incelemek ve yönelimlerini belirlemek öncelikli etken olmuştur. Milli kalkınmada, ekonomik 

büyüme ve gelişme sağlanmasında, küresel fırsatları değerlendirebilmek için ‘’inovasyon ve 

ihracat’’ stratejik bir olgu olarak karşımıza çıkmakta ve sosyo-ekonomik kültürel bir 

zorunluluk olmaktadır. Buradan hareketle, ‘’İnovasyonun ihracat performansına etkisi’’  

araştırması; firmalarının küresel pazarlarda dünya markası olma yolundaki üstünlük ve fark 

yaratan çıktıların göstergesidir. 

Bu amaçla araştırmada,  firmaların son üç yılda yaptıkları inovasyonlar ve inovasyon 

düzeyleri, inovasyon yapma istekleri, inovasyon sebepleri ve engelleri, genel ihracat 

performansları, ihracat gelirleri/ pazar payları ve ar-ge yaklaşımları, inovatif süreçlerin 

ihracata etkisi ve önemi, işletmelerin ihracat ve inovasyon kabiliyetleri, inovasyon ve ihracat 

yapma durumları ve inovasyon-ihracat tutum düzeyleri ve ihracat performansları belirlenmeye 

çalışılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Karaman ili içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin 

bilerek veya farkında olmadan yaptıkları inovasyonların, bölgesel olarak ihracata etkisi, 

dolayısıyla firmaların pazarlama uygulamalarına ve ihracat performanslarına etkisi oldukça 

yüksektir. Bu konuda yapılan kaynak çalışma/araştırma sayısı yetersiz olduğundan 

araştırmadan elde edilen çıktı ve sonuçlar oldukça önemlidir. 

Literatür Analizi (Kavramsal / Kuramsal Çerçeve):  

Bu araştırmanın diğer çalışmalardan önemli farkları bulunmaktadır. Karaman ilinde yapılan 

çalışmalarda/araştırmalarda işletmelerin yalnızca ihracat performansı ölçülmüş ya da tek 

başına sadece ar-ge ve inovasyon düzeyleri veya çıktıları ölçülerek değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Bu araştırmada işletmelerin inovasyon yapma düzeyleriyle beraber ihracat 

performansı belirlenmeye çalışılmış ve ortaya koyulan hipotezler ve oluşturulan modelleme, 

istatistik teknikleriyle test edilmeye çalışılmıştır.  

Araştırmanın ana konusu olan, inovasyonun ihracat performansına etkisi ve inovasyon yapma 

düzeyi ile ihracat performansı arasındaki ilişki, belirlenen ölçek faktörleriyle 

değerlendirilmiştir. Bu anlamda, bölgesel olarak yapılan çalışmalara, Karaman ilindeki 
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işletmelerin inovasyon yapısı ve ihracat performansı ilişkisinin analizi açısından literatüre 

önemli bir katkı ve destek sağlayacaktır. İnovasyonun gerekliliği ve inovasyon farkındalığını 

sağlamak için ekonomik büyümeye katkı sağlayan ihracat performansını arttırmak açısından 

bu çalışma işletmelere yol gösterici nitelikte olup oldukça önemlidir. 

Araştırmanın Karaman ilinde gerçekleştirilmiş olması araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır. 

İmalatçı sanayi işletmelerinin yoğunluğuna veya sanayici ihracat işletmelerinin ağırlıklı 

olarak kümelenmesi veya mikro işletmelerin çalışmaya dahil edilmesi halinde, faktörler 

değişebileceğinden,  daha farklı ve kapsamlı bir çalışma yapılabileceği düşünülmektedir. 

İnovasyon ve ihracat performansı konusunda yapılmış bölgesel çalışma sayısı oldukça 

sınırlıdır. İşletmelerin ihracat performanslarının değerlendirilmesi üzerinde Yıldırım ve Erul 

(2013) tarafından; Aksaray, Konya ve Karaman’da bir araştırma yapılmış ve kısıtlı örneklem 

ile işletme performanslarını etkileyen firma özellikleri, yönetici tutumları, pazarlama 

stratejileri ve çevresel faktörlerin etkisi incelenmiştir. Araştırmada, işletme özelliklerinin, 

yönetimsel ve çevresel özelliklerin ihracat performansını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Organize sanayi bölgesinde girişimcilik ve inovasyon düzeyinin belirlenmesine yönelik 

Karaman ilinde Şahinli, Şahbaz ve Çakmak (2013) tarafından yapılan araştırmada firmaların 

yapısal özellikleri ve inovasyon düzeyleri değerlendirilmiştir. Araştırmada, işletmelerin 

yenilikleri takip ettiği ve yöneticilerin tamamının yenilikleri desteklediği ve yeniliklerin 

rekabet avantajını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bu araştırmada işletmelerde 

yapılan inovasyonla ihracat performansı arasında ilişkinin bulunduğu/olduğu ve inovasyonun 

ihracat performansına olumlu etkisinin olduğu söylenebilir. Ulaşılan/elde edilen sonuçların, 

benzer çalışmalarda yapılan sonuçlarla, uyumlu olduğu görülmektedir. Sarıçay (2012) 

çalışmasında inovasyon etki düzeyi 0,304 olduğu, Yıldırım ve Erul (2013) çalışmasında 0,372 

puan pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu, Şahinli, Şahbaz ve Çakmak (2013) çalışmasında 

inovasyon düzeyinin 0,815 olduğu, Yapar (2015) çalışmasında inovasyon etkisinin 0,68 

olduğu görülmüştür. 

Mercan ve Gömleksiz (2013) tarafından ‘’Bölgesel Kalkınmada İnovasyon Sistemleri 

Yaklaşımı: Kop Bölgesi Üzerine Bir İnceleme’’ çalışmasında, Konya, Karaman, Niğde ve 

Aksaray illerinin oluşturduğu KOP bölgesi için bölgesel inovasyon performansları belirli 

girdi-çıktı indeks bileşenleri ile karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Kop Bölgesinin, Piyasa 

Gelişimi ile Altyapı ve Kültür ana bileşenleri açısından yüksek bir inovasyon girdi 
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performansı gösterdiği, inovasyon çıktıları açısından ise bilimsel ve yaratıcı çıktı 

performansına sahip olduğu görülmüştür. TR10 (İstanbul), TR31 (İzmir), TR41 (Bursa, 

Eskişehir, Bilecik), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) ve TR51 (Ankara) 

bölgeleriyle karşılaştırmalı sonuçlara göre; KOP Bölgesine ait genel inovasyon girdi indeksi 

0,23 ve genel inovasyon çıktı indeksi ise 0,14 puan olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 

Bay ve Çil (2016) tarafından, Karaman’dan 12 firma Türkiye genelinde toplam 42 firma 

incelenerek Türkiye’deki düşük teknolojiye sahip sektörlerde inovasyon durumunun 

belirlenmesine yönelik, ‘’Düşük teknoloji sektörlerde inovasyon yönetimi: Türkiye’deki 

bisküvi, çikolata, şekerleme sektörü üzerine bir inceleme’’ konulu araştırmasında, firmaların 

inovasyon düzeylerinin %55 ‘inin orta, %38 ‘inin iyi olduğu ve %7’sini yenilikçi düzeylerinin 

kötü olduğu sonucuna varılmıştır. Bu anlamda inovasyon etki düzeyinin 0,38 puanın üzerinde 

olduğu ve olumlu olarak arttığı görülmektedir. İnovasyonun bir sistem olarak rekabet gücü 

sağlamada ve ekonomik büyümede etkili olduğu belirtilmiştir. 

Elde edilen araştırma bulguları ile Türkiye genelinde benzer sonuçlara ulaşılıp 

ulaşılamayacağı, sektörel ve bölgesel olarak inovasyonun ihracat yapma ile ilişkisi, firmalara 

rehber niteliği olma açısından yol gösterici olarak daha detaylı incelenebilir. Yeni 

araştırmalarla; inovasyon, ihracat, dış ticaret ve pazarlama konularında oluşturulacak raporlar 

ve bulgular Türkiye’nin inovasyon ve ihracat haritasını ve gelişim seviyesini de ortaya 

koyacaktır. İl bazında veya bölgesel ya da sektörel olarak yapılacak araştırmalar, zaten kısıtlı 

olan literatür çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır. 

Tasarım ve Yöntem:  

Araştırmada, nicel veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilere, anket tekniği ile 

yüz yüze görüşme yapılarak ulaşılmıştır. Araştırma konusunda değişkenlere ilişkin ifadeler, 

soru formu aracılığıyla anketlerle veriler toplanmıştır. Elde edilen birincil veriler, yüz yüze 

görüşme yoluyla nicel olarak toplanmıştır. Veriler, araştırma sahasından anket formu ile Mart, 

Nisan, Mayıs 2016 tarihinde üç aylık bir süre içinde elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen 

veriler kullanılarak; çalışmadaki benzerlikler, farklılıklar ve eğilimler analiz edilmiştir. 

Kullanılan anket, daha önce yapılmış benzer saha araştırma soruları baz alınarak 

farklılaştırılarak yeniden oluşturulmuştur. Anket formu hazırlanırken, Sarıçay (2012)’ın 

ʺİşletmelerde Yenilikçilik Faaliyetlerinin İncelenmesiʺ anketinden, Anıl (2009) ‘ın ʺİhracat 

Performansını Belirleyen Faktörler Arasındaki İlişkiler ve İhracat Başarısına Etkileri: Türkiye 
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Örneğiʺ anketinden, Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB)’nin (2013) ʺDemir-Çelik Ar-Ge Ve 

İnovasyon Merkeziʺ anketinden, Peker (t.y.)’in ʺKOBİ’lerde İnovasyon, İhracat ve Bilişim 

Faaliyetlerinin Etkileşimi ve İnovasyon Stratejilerinin Kullanımıʺ anketinden yararlanılmıştır. 

Anket formunda sıralı ve aralıklı ölçek türü ile derecelendirme yöntemi kullanılmıştır. Beşli 

Likert tipi ölçek kullanılarak çalışmada uygun bölümlere ayırma/sınıflamalar yapılmıştır. 

Araştırmanın Hipotezleri: 
H1: İşletmedeki Ar-Ge harcamaları ile inovasyon yapma arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: İşletmenin temel/ağırlıklı pazar yapısı ile inovasyon yapma arasında ilişki vardır. 

H3: İhracat performansı, işletmelerin inovasyon yapma isteğine göre farklılık gösterir. 

H4: İnovasyon yapma düzeyinin ihracat performansı üzerinde etkisi vardır. 

Anket sonuçları, istatistik veri analiz programı olan SPSS 20.0 (Statistical Package for the 

Social Sciences) paket programında değerlendirilmiştir. Güvenirlik analizleri yapılmış ve 

frekans analizleri için frekans dağılım tablosu kullanılmıştır. Analiz kapsamında uygulanan 

testler ise, verilerin ve hipotezlerin durumuna bağlı olarak, uygulanmıştır. 1 ve 2’inci 

Hipotezlerin test edilmesinde, değişkenler kategorik olduğundan, non-parametrik test olan Ki-

Kare testi uygulanmıştır. Hipotez 3’te parametrik testler için T-testi, Hipotez 4’te ise Doğrusal 

Regresyon şeklinde uygulanmıştır. Beşli Likert ölçek (aralıklı düzey) ile ifadelere katılım 

düzeyleri ve tutumlar ölçülmüştür. Genel profil analizi için frekans analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Doğrusal Regresyon analizi için aralıklı ölçekle veri toplanmış, iki 

değişken arasında doğrusal ilişki olup olmadığı test edilmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre, Tablo 1’de inovasyon düzeyinin güvenilirlik toplam Cronbach’s 

Alpha puanı 0.903’dür. Oluşturulan ölçek için Tablo 2’de non-parametrik, Kolmogorov-

Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testleri uygulanmıştır. Test bulgularında dağılımın 

p>0,05 olduğu ve normal dağıldığı görülmüştür. 

Tablo 1. İnovasyon Düzeyi Güvenilirlik Analizi Bulguları 
Toplam Cronbach’s Alpha 
Puanı 0,903 

Maddeler Madde silindiğinde elde edilecek olan 
Cronbach's Alpha Puanı 

Ürün veya hizmet inovasyonu ,866 
Süreç inovasyonu ,851 
Pazarlama inovasyonu ,887 
Organizasyonel inovasyon ,894 
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Tablo 2. İnovasyon Düzeyi Normallik Testi Bulguları 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

İstatistik df P İstatistik df P 
İnovasyon ,151 108 ,06 ,913 108 ,056 

 

 
Şekil 2. Araştırma Modeli 
Araştırma, Karaman ilinde faaliyet gösteren ve Karaman Ticaret Sanayi Odasına (KTSO) 

kayıtlı işletmeler üzerinde 2016 yılı içerisinde yapılmıştır. Araştırmanın evreni, Karaman ili 

sınırları içerisindeki KTSO ’ya kayıtlı işletmelerdir. Karaman ilinde bulunan sanayi 

işletmelerinin %55’i mikro ölçekli, %33’ü küçük ölçekli, %9’u orta ölçekli ve %3’ü büyük 

ölçekli işletmelerdir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) OSB raporlarına göre, 

Karaman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 104 adet firma faaliyettedir. BSTB 81 İl Sanayi 

Raporu (2014)’na göre Karaman il genelinde sanayi siciline kayıtlı sanayi işletme sayısı 

327’dir. Bu kayıtlar esas alınarak, Karaman OSB’de aktif faaliyet gösteren 94 adet firmanın 

tamamına ve Karaman il genelindeki 218 sanayi işletmesinden il merkezindeki 108 adet 

firmaya ya da sanayi tesisine ulaşılabilmiştir. Evrenden rastsal (tesadüfi) olarak örneklem 

seçilmiştir. İşletmelerin büyüklük ölçeklerine ve sektörüne bakılmaksızın, örneklem olarak,  

108 adet firma(KOBİ ya da kurumsal) rastgele olarak seçilmiştir. Evrenden seçilen 108 firma 

ziyaret edilmiş ve birebir yüz yüze görüşme ile ankete katılım sağlanmıştır. Sorularda 
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açıklama yapılmak suretiyle katılımcının, ifadelere hatasız ve tam olarak yanıt vermesi 

sağlanmıştır. Cevaplanan anketlerin tamamı analize uygun bulunmuştur.  

Araştırmada işletmelerin inovasyon seviyesi, inovasyon yapma durumu, inovasyon yapma 

istekleri, işletmelerin demografik özellikleri göz önüne alarak değerlendirildi. İnovasyon 

yapma sebepleri, inovasyon yapma engelleri, inovasyon türlerine göre inovasyon yapma 

dereceleri önem düzeyleriyle boyutlara ayrılarak ölçüldü. İşletmelerin ihracat yapma 

durumları, ihracat yapma süreleri, pazar yapısı, sahip oldukları belgeler, sahip oldukları patent 

ve lisans durumları belirlenerek değerlendirildi. İşletmelerin yaşı, sektör yapısı, hukuki 

durumu, çalışan sayısı ve cirosu belirlendi. İşletmenin cirosu, teknolojik altyapısı, inovasyona 

bakış açısı, inovasyon becerisi, pazar payı ve pazar risk öngörüleri, ihracat hacmi, ihracat 

geliri, küresel rekabet gücü, çalışan ve yöneticilerin inovasyon ve ihracata bakış açıları önem 

dereceleriyle katılım düzeyleri belirlenerek birbiriyle ilişkisi değerlendirildi. Oluşturulan 

modellemede ‘’firmanın, inovasyon, ihracat ve ihracat performansı ilişkisi’’ belirlenmeye 

çalışıldı.  

Bulgular ve Tartışma:  

Anket çalışması sonucu örneklem içerisinde yer alan işletme özelliklerine ilişkin bulgular 

aşağıdadır:  

Tablo 3. İşletmenin Ar-Ge ve İnovasyon Durumu 

İşletmenizde Ar-Ge ve inovasyon konusunda dışarıdan 
eğitim/danışmanlık hizmeti aldı mı? 

N % 

 Evet 51 48,1 
 Hayır *57 51,9 
 TOPLAM 108 100 
İşletmenizde Ar-Ge ve inovasyon bölümü var mı?   
 Evet 51 48,1 
 Hayır *57 51,9 
 TOPLAM 108 100 
   
İşletmenizin geliştirmiş olduğu inovatif bir ürün veya süreç var mı?   
 Evet *68 63 
 Hayır 40 37 
 TOPLAM 108 100 
İşletmenizin inovasyon yapma isteği hevesi var m?   
 Evet *100 92,6 
 Hayır 8 7,4 
 TOPLAM 108 100 
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İşletmeniz Ar-Ge ve inovasyon konusunda TÜBİTAK/KOSGEB/AB 
fonlarından teşvik aldı mı? 

  

 Evet 41 38 
 Hayır *67 62 
 TOPLAM 108 100 
*mod 

Tablo 3’e bakıldığında, işletmelerin ağırlıklı olarak Ar-Ge ve inovasyon konusunda dışarıdan 

destek ve teşvik almadığı, ancak çoğunluğunun bir inovatif süreç içerisinde bulunduğu ve 

bunun yanında neredeyse tamamının inovasyon yapmaya hevesli olduğu görülmektedir.  

İşletmelerin birçoğunun (%62) Ar-Ge ve inovasyon konusunda teşvik almadığı 

görülmektedir. Bünyesinde Ar-Ge bölümü olan işletmelerin (%51,9) ağırlıklı olarak bir 

inovatif süreç içerinde olduğu ve bu işletmelerin birçoğunun (%63) inovasyon yaptığı 

görülmektedir. Araştırmada, inovasyon yapma isteğinin inovasyon sonuçları açısından önemli 

olduğu, Ar-Ge ve inovasyon bölümlerinin bulunmasının, alınan Ar-Ge ve inovasyon 

teşviğinin, yapılan Ar-Ge harcamalarının, işletmenin pazar yapısının, işletmede çalışan 

sayısının artmasının, işletme cirosunun artmasının, işletmedeki inovasyon düzeyinin artışının 

ihracat performansına olumlu etkisi olduğu görülmüştür. İnovasyon göstergesi olarak; 

işletmenin mevcutta sahip olduğu belgeler arasında katılımcıların %13’ü (14 kişi), ISO, CE, 

TSE, Marka Tescil belgelerine sahip olduklarını ifade etmiştir. Genel dağılıma bakıldığında 

işletmelerin birçoğunun en az bir belge türüne sahip olduğunu ve sertifikasyon konusuna 

önem verdikleri görülmektedir.  

Tablo 4. İşletmenin Ağırlıklı Pazar Yapısı 

İşletmenizin ağırlıklı pazar yapısı nasıldır? N % 
Yerel 16 14,8 
Bölgesel 12 11,1 
Ulusal *35 32,4 
Uluslararası 18 16,7 
Karma 27 25,0 
TOPLAM 108 100 
*mod 

İşletmelerin pazar yapısına göre dağılımına bakıldığında ise, ağırlıklı olarak ulusal pazar 

yapısına sahip oldukları görülmektedir (%32,4). Sonrasında karma pazar yapısı (%25), 

uluslararası pazar yapısı (%16,7), yerel pazar yapısının (%14,8) geldiği görülmektedir. 

Burada, işletmelerin mevcut imkânlarla yurtiçi ağırlıklı çalıştığı ve pazar yapısının tümüne 

bakıldığında; dış pazar payının yetersiz kaldığı ve mevcut dış pazar oranın toplamda %41,7 
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oranda olduğu görülmektedir. Her dört işletmeden birinin hem iç pazar hem de dış pazar 

(karma pazar) ağırlıklı çalıştığı görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, elde edilen sonuçlarda 

firmaların, aynı pazara bağımlılığı azaltmayı ya da pazar riskini minimize etmek istediğini ve 

pazar/müşteri portföyünü çeşitlendirmek istediğini düşünülmektedir. 

İşletmelerin inovasyon ve ihracat yapma oranları ve frekans analizi şöyledir: 

Tablo 5. İşletmelerin İnovasyon Yapma ve İhracat Yapma Oranları 

 İnovasyon Yapma İhracat Yapma 
N % N % 

   Evet *68 63 *62 57 
   Hayır 40 37 46 43 
   TOPLAM 108 100 108 100 
*mod 

Tablo 5’te işletmelerin inovasyon yapma oranı ile ihracat yapma oranının uyumlu olduğu ve 

benzerlik gösterdiği görülmüştür. Toplam 108 adet işletmenin %63’ü inovasyon yapmakta ve 

%57’si ihracat yapmaktadır. Başka bir ifadeyle işletmelerin en az %57’si hem inovasyon hem 

de ihracat yapmaktadır. Aynı şekilde işletmelerin %37 ‘si inovasyon yapmamakta ve %43‘ü 

ihracat yapmamaktadır. Diğer bir ifadeyle işletmelerin en az %37 ‘sinin ne inovasyonu ne de 

ihracatı bulunmamaktadır. İşletmelerin %0,05’i  (6 adet) sadece inovasyon yapmış ve ihracat 

hiç yapmamıştır. Görüldüğü üzere inovasyon yapma eğilimi arttıkça ihracat yapma eğilimi de 

artmaktadır. 

İşletmelerin İnovasyon Düzeyi: 

İşletmelerin son üç yıl içerisinde gerçekleştirdikleri inovasyonların düzeyi, inovasyon yapma 

nedenleri ve inovasyon faaliyetinde bulunmaya engel olan faktörlerin dağılımları, bunların 

yanında inovasyona ilişkin tutumlar ile tetikleyici ve engel olucu faktörlerin inovasyona 

ilişkin tutum düzeyleri üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.  

İşletmelerin üç yıllık inovasyon düzeyleri Tablo 6’daki gibidir: 

Tablo 6. İşletmenin İnovasyon Düzeyi 

İnovasyon Düzeyi N % 
Çok düşük *41 38,0 
Düşük 15 13,9 
Orta 12 11,1 
Yüksek 26 24,0 
Çok yüksek 14 13,0 
TOPLAM 108 100 
*mod 



 
 
 
 
 
 

503 

İşletmelerin inovasyon düzeylerine bakıldığında, ağırlıklı olarak çok düşük düzeyde 

performans gösterdikleri (%38), yüksek düzeyde inovasyon yapanların ise % 37,1’ini (%24’ü 

yüksek, %13’ü çok yüksek olmak üzere) oluşturdukları görülmektedir. İşletmelerin inovasyon 

tutumları şöyledir: 

Tablo 7. İşletmelerin İnovasyona İlişkin Tutum Düzeyleri 
Tutum Düzeyi N % 
Çok olumsuz 1 0,9 
Olumsuz 15 13,9 
Ne olumlu ne olumsuz 31 28,7 
Olumlu *48 44,5 
Çok olumlu 13 12,0 
TOPLAM 108 100 
*mod 

Tablo 7’de görüldüğü üzere, katılımcıların %0,9’ unun (1 kişi), yüksek düzeyde olumsuz, 

%13,9’unun (15 kişi) olumsuz, 28,7’sinin (31 kişi) ne olumsuz ne olumlu tutum 

sergilemektedir. İnovasyona ilişkin olumlu tutum sergileyenlere bakıldığında ise, toplam 

katılımcıların %44,5’inin (48 kişi) olumlu, %12’sinin (13 kişi) yüksek düzeyde olumlu tutum 

sergilediği görülmektedir. Bu durumda katılımcıların yaklaşık olarak yarısı (%56,5’inin 61 

kişi) inovasyona ilişkin olumlu tutum sergilemektedir. 

İnovasyon faaliyetinde bulunma nedenlerine bakıldığında, ilk beş tercihde, müşteri talep ve 

ihtiyaçlarını karşılamak(%69), yeni piyasa(pazar)lar yaratmak(%62), piyasa payını 

artırmak(%62), markalaşma ve bilinirliği artırmak(%59), ihracat pazarını genişletmek(%52) 

şeklinde ifadelerine ağırlıklı katılım sağlanmış olup işletmeler için genel dağılımda ilgili 

faktörlerin ‘’çok önemli’’ olduğu sonucu elde edilmiştir. 

İnovasyon faaliyetinde bulunmayı engelleyen nedenlere bakıldığında, ilk beş engelleyici 

olarak, yenilik maliyetlerinin çok yüksek olması(%45), yenilik konusunda müşterilerin ilgisiz 

olması(%41),  üst yönetimin yeniliğe olumsuz bakışı(%37), riskin çok yüksek olması(%35), 

devletin Ar-Ge inovasyon teşviklerinin yetersiz olması (%34) şeklindeki ifadelere ağırlıklı 

katılım sağlanmış olup genel dağılımda ilgili faktörlerin ‘’çok etkili’’ olduğu sonucu elde 

edilmiştir.  

İhracat Performansını Etkileyen Faktörler: 

İşletmelerin ihracat performans düzeylerine ilişkin dağılımı ise aşağıdaki Tablo 8’dedir;  
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Tablo 8. İşletmelerin İhracat Performansı 
Performans Düzeyi N % 

Çok düşük 24 22,2 

Düşük 26 24,1 

Orta 27 *25,0 

Yüksek 15 13,9 

Çok yüksek 16 14,8 

TOPLAM 108 100 

*mod   

İhracat performansına bakıldığında, ağırlıklı olarak orta düzey performans gösterdikleri 

(%25); ancak orta ve altı düzeyde ihracat performansına sahip olanlarının oranının %71,1 ile 

oldukça ‘’yüksek’’ olduğu (%22,2 ‘’çok düşük’’, %24,1 ‘’düşük’’, %25 ‘’orta’’ olduğu) 

görülmektedir. Yalnızca %13,9’u ‘’yüksek’’ ve %14,8’i ‘’çok yüksek’’ düzeyde ihracat 

performansına sahiptir.  

Tablo 9. İnovatif Ürünlerle İhracat Pazar Payı Artışı 
İnovatif ürünlerle ihracata yönelik hedef pazarlardaki pazar payımız artmıştır 

 N % Geçerli % Kümülatif % 

 

Hiç katılmıyorum 29 26,9 26,9 26,9 
Katılmıyorum 6 5,5 5,5 32,4 
Kararsızım 14 13,0 13,0 45,4 
Katılıyorum 23 21,3 21,3 66,7 
Tamamen 
katılıyorum 36 *33,3 33,3 100,0 

TOPLAM 108 100,0 100,0  
*mod 

“İnovatif ürünlerle ihracata yönelik hedef pazarlardaki pazar payımız artmıştır” ifadesine 

‘’tamamen katıldığını’’ ifade eden katılımcıların oranı %33,3; yalnızca ‘’katılıyorum’’ 

diyenler %21,3; ‘’kararsızım’’ diyenler %13 ve ‘’katılmıyorum’’ diyenler ile ‘’hiç 

katılmıyorum’’ diyenler %5,5 ve %26,9 ile toplamda %32,5’dir. Katılımcılar ağırlıklı olarak 

bu ifadeye katılmaktadır (mod). İşletmelerin yarıdan fazlasının (%54,6’sının) inovatif ürünler 

sayesinde hedeflediği ihracat pazarındaki pazar payını arttırdığı görülmektedir. İhracat 

yapmayan ya da pazara ulaşamayan işletmelerin payı ise %35 olarak görülmektedir. 
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Tablo 10. İnovasyon ve Yeni Pazar Oluşumu 
İnovasyon yeni pazarlar oluşturmak için gereklidir 

 N % Geçerli % Kümülatif % 

 

Hiç katılmıyorum 6 5,5 5,5 5,5 
Katılmıyorum 3 2,8 2,8 8,3 
Kararsızım 19 17,6 17,6 25,9 
Katılıyorum 38 35,2 35,2 61,1 
Tamamen 
katılıyorum 42 *38,9 38,9 100,0 

TOPLAM 108 100,0 100,0  
*mod 

“İnovasyon yeni pazarlar oluşturmak için gereklidir” ifadesine tamamen katıldığını ifade eden 

katılımcıların oranı %38,9; yalnızca ‘’katılıyorum’’ diyenler %35,2; ‘’kararsızım’’ diyenler 

%17,6 ve ‘’katılmıyorum’’ diyenler ile ‘’hiç katılmıyorum’’ diyenler %2,8 ve %5,5 ile 

toplamda %8,4’dür. Katılımcılar ağırlıklı olarak bu ifadeye katılmaktadır (mod). İşletmelerin 

büyük birçoğunun (%74,1) inovasyonu yeni pazarlar oluşturmak için gerekli olduğunu 

düşünmektedir. 

Araştırmanın Hipotezlerinin Test Edilmesi: 
H1: İşletmedeki Ar-Ge harcamaları ile inovasyon yapma arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Tablo 11. Ar-Ge Harcamaları İle İnovasyon Yapma Arasındaki İlişki 

Gruplar  İnovasyon 
yapma Toplam X2 sd p 

  Evet Hayır 
İşletmenizin Ar-
Ge bütçesi 
yatırım tutarı 
cironuzun yüzde 
kaçıdır? 

Bütçe 
ayrılmıyor/yok 

36 37 73 18,319 4 0,001 

%1-5 24 3 27    
%6-10 6 0 6    
%11-20 1 0 1    
%21-40 ve üzeri 1 0 1    

TOPLAM  68 40 108    

Tablo 11’deki verilere göre işletmenin Ar-Ge harcamaları ile inovasyon yapma arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Ar-Ge harcamaları arttıkça, inovasyon yapma 

olasılığı artmaktadır. 

H2: İşletmenin temel/ağırlıklı pazar yapısı ile inovasyon yapma arasında ilişki vardır.  
Tablo 12. Pazar Yapısı İle İnovasyon Yapma Arasındaki İlişki 

Gruplar  İnovasyon 
yapma Toplam X2 sd p 

  Evet Hayır 
İşletmenizin 
ağırlıklı pazar 

Yerel 4 12 16 16,497 4 0,002 
Bölgesel 6 6 12    



 
 
 
 
 
 

506 

yapısı nasıldır? Ulusal 22 13 35    
Uluslararası 15 3 18    
Karma 21 6 27    

TOPLAM  68 40 108    

Yine her iki değişken kategorik olduğundan ki kare testi gerçekleştirilmiştir. Bulgulara Tablo 

12’deki bakıldığında, pazar yapısı ile inovasyon yapma durumu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunduğu görülmektedir (p=0,002). Buna göre, pazar alanı genişledikçe, ihracat performansı 

da artmaktadır.  

H3: İhracat performansı, işletmelerin inovasyon yapma isteğine göre farklılık gösterir. 
Tablo 13. İnovasyon Yapma İsteği İle İhracat Performansı Arasında İlişki 

İşletmenizin inovasyon 
yapma isteği var mı? Evet Hayır Sig t P (sig-2 

tailed) 
Ortalama 
farkı 

 100 8 0,80 2,015 0,046 0,77400 
Ortalama 2,7740 2,0000  3,198 0,009 0,77400 

Bağımsız örneklem t-test analizi sonuçlarına göre, ortalamalar arasındaki varyanslar eşit 

olmadığından (sig:0,80>0,05) Tablo 7’deki alt satır değerlendirilmiştir. Buna göre, ihracat 

performansı, inovasyon yapma isteğine göre değişmektedir. İnovasyon yapma isteği olanların 

ihracat performansı, 0,774 puan daha yüksektir (p: 0,009). 

H4: İnovasyon yapma düzeyinin ihracat performansı üzerinde etkisi vardır. 

Tablo 14. İnovasyonun İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi 

 B 
Standart 
Hata 
Oranı 

β t p R R2 F 

Sabit sayı 1,584 0,207  7,636 0,000 0,506 0,256 36,424 
İnovasyon: 0,431 0,071 0,506 6,035 0,000    
p<0,05 

Tablo 14’de görüldüğü üzere, oluşturulan regresyon modeli anlamlıdır ve bu model, ihracat 

üzerinde etkili faktörlerin %50’sini açıklamaktadır(R: 0, 506). Bunun yanında, inovasyon 

düzeyindeki her 1 birimlik artış, ihracat performansını 0,431 birim artırmaktadır. Bu 

durumda, inovasyon yapmış bir orta düzeyde bir işletme, bu inovasyon sayesinde yüksek 

düzeye ulaşabilecek demektir. 

Tartışma: 

İhracat hacminin 2010-2014 yılları arasında sürekli bir artış eğilimi içerisinde olduğu Tablo 

15’te görülmektedir. 2015 yılında ise ihracatta düşüş yaşandığı ve ithalatta ise önceki yıla 

göre artış($) olduğu görülmektedir. Ekonomik ve ülkesel-küresel faktörlerin dış ticarette etkili 

olduğu düşünülmektedir. 
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Tablo 15. Karaman İli İhracat ve İthalat Tutarları 

Yıllar İhracat($) İthalat($) 
2010 176.694.013 92.032.572 
2011 231.719.087 120.881.757 
2012 278.688.282 123.462.117 
2013 330.776.035 136.186.044 
2014 358.104.059 118.889.664 
2015 304.140.362 133.805.411 
2016 306.451.365 143.042.422 

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatikleri (www.tuik.gov.tr) 

Verilerin analizi ve sorulara verilen cevaplarla elde edilen bulgularda, inovasyonun yeni 

pazarlar oluşturmada (yeni pazarlara girebilmede) tetikleyici olduğu, girişimcilerin ya da 

firmaların bu konuda duyarlı ve farkında oldukları görülmüştür. Gerek inovasyon yapmada 

gerek ihracat yapmada bir takım engelleme ve zorluklarla karşılaşılsa da stratejik ve rekabet 

üstünlük için firmaların genel performanslarını arttırmak istediği, geliştirmek istediği 

görülmektedir. İnovasyon isteklerinde ve düzeylerinde benzer sonuçlara ulaşılmasının yanı 

sıra farklılığın sistematik olarak inovasyon-ihracat ilişkisinden kaynaklandığı tek başına 

bağımsız olarak inovasyonun ve ihracatın ayrı tutulamayacağı, bütünleşik bir bütün olarak 

desteklenerek geliş(tiril)ebileceği görülmüştür. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar:  

İnovasyon; üründe, süreçte, pazarlamada ve organizasyonel iş süreçlerinde 

uygulanabilmektedir. Firmaların inovasyon ihtiyacı müşteri beklentilerine, pazara ve 

ekonomiye göre değişebilmektedir.  

İşletmeler, inovasyon yapma isteğiyle, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına daha fazla bütçe 

ayırmakta, makina ve ekipmana daha fazla önem vermekte ve teknolojik altyapısını daha hızlı 

değiştirip geliştirmektedir. İnovasyonu anlayıp uygulamada, yöneticilerin olumlu tutumu ve 

çalışanların yetenekleri inovasyonel süreçteki başarıyı olumlu(pozitif) bir şekilde 

etkilemektedir. Bu nedenledir ki işletmedeki bölümlerarası işbirliği ve etkileşim arttıkça daha 

yüksek üretkenlik ortaya çıkmakta ve sonuçta daha fazla inovasyon çıktısını elde 

edilmektedir.İhracat performansını etkileyen birçok bileşen olsa da temel belirleyiciler; firma 

özellikleri, ürün özellikleri, sektör özellikleri ve çevresel özellikler olarak dikkat çekmektedir. 

İhracat performansında esas olan ekonomik ve stratejik amaçlara en etkin ve verimli şekilde 

ulaşmaktır. 
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Orta düzeyde inovasyon gerçekleştirilen bir işletmenin inovasyona ilişkin tutumu olumlu 

düzeyde artarsa, bu durum yüksek düzeyde inovasyon gerçekleştirmesine neden olacaktır. 

Dolayısıyla, tutumun inovasyonu gerçekleştirme düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu 

söylenebilir. Orta düzeyde inovasyon yapmış bir işletme, bu inovasyon sayesinde daha 

yüksek düzeyde ihracata, dolayısıyla, ihracat performansına başarıyla ulaşabileceği ortaya 

konulmuştur. Ölçekte, bağımsız örneklem t-testiyle yapılan analizde, işletmelerde Ar-Ge 

inovasyon bölümünün bulunması, Ar-Ge bölümü bulunmayan işletmelere göre ihracat 

performansları istatistiksel olarak olumlu etkilemekte ve ihracat performanslarını yaklaşık 

1(bir) puan artırmaktadır (p: 0,002; ortalama farkı: 1,078). Ayrıca, ihracat performansı, 

işletmelerdeki inovasyon yapma isteğine göre değişmektedir. İnovasyon yapma isteği 

olanların ihracat performansı, olmayanlara göre 0,774 puan daha yüksektir. (p: 0,009). 

Katılımcıların %54,6 ’sının inovatif ürünler sayesinde ihracata yönelik pazar payında artış 

sağladığını, dolayısıyla inovasyonun ihracata 0,546 puan olumlu etkisi olduğu görülmüştür. 

Araştırmada, inovasyon yapma isteğinin inovasyon sonuçları açısından önemli olduğu, Ar-Ge 

ve inovasyon bölümlerinin bulunmasının, alınan Ar-Ge ve inovasyon teşviğinin, yapılan Ar-

Ge harcamalarının, işletmenin pazar yapısının, işletmede çalışan sayısının artmasının, işletme 

cirosunun artmasının, işletmedeki inovasyon düzeyinin artışının ihracat performansına olumlu 

etkisi olduğu görülmüştür. Araştırmanın en büyük kısıtı ise sadece Karaman ili ile sınırlı 

kalmasıdır. 

Firmalara destek ve teşviklerde uygulama olarak, inovasyonla markalaşmada Türkiye’de 

TURQUALITY programı örnek gösterilebilir. Türk markalarının desteklenmesi, patent, 

faydalı model, tescil, sertifikasyon, tanıtım ve reklam,  pazarlamada ve satışta 

kurumsallaşmaya destek ve teşvik olmaktadır. Yeni pazarlara girişte finansal destek, ihracatı 

arttırmak ve dünya markası olma yolunda ülkenin rekabet avantajını artıran bir programdır. 

Ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İNOVALİG ve İNOSUİT programları 

oluşturulmuştur. Projede ihracatçı firmaların inovasyon yetkinliklerinin sürdürülebilir hale 

gelmesi inovasyon altyapısının ve yönetiminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. İnovasyon 

bilincinin sağlanması ve uluslararası standartta firmaların inovasyon karnelerinin çıkarılması 

amaçlanmaktadır. Programa katılımcı firmaların başarı öykülerinde, belirlenen yol 

haritasında, yapılan inovasyon uygulamaları ile pazar paylarını arttırdıklarını ve yurt dışı 

pazarlara açılmada atılım gerçekleştirdikleri görülmektedir. 
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Oluşturulan modelleme ile elde edilen sonuçlar ışığında, daha önceden yapılmış çalışmalarla 

benzer bulgular taşımakla beraber, bu çalışmada işletmelere şu öneriler verilebilir: 

1-Yoğun rekabet ortamında işletmeler, piyasadaki değişimleri ve pazar koşullarını iyi takip 

etmeli ve değişimlere hızlı uyum sağlamalıdır. 

2- İşletmeler karlılığını sürdürülebilir kılmak ve kaliteli, farklı, düşük maliyetli seri üretim 

için inovasyon ağırlıklı üretim yapmalıdır. 

3- İşletmeler, markalaşmaya, patentler oluşturmaya veya almaya, inovatif ürünlere, yurtdışı 

pazarlara, satış organizasyonlarına ağırlık vermeli, kendilerine özgün yeni organizasyonel 

süreçler oluşturmalıdırlar. 

4- İnovasyonun ve inovasyon düzeyinin işletmelerin ihracat performanslarını (satış oranlarını) 

olumlu etkilediği, kalite sertifikasyonu sağladığı görülmüştür, dolayısıyla rekabette üstünlük 

ve avantaj sağlamada inovasyon yapmak fark yaratacağı gibi işletmeleri ihracata 

yöneltecektir. 

Yüksek katma değerli ürünlerle uluslararası piyasada rekabet etmek inovasyonla mümkün 

olmakla beraber ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişiminin sağlanmasında ve cari açığın 

azaltılmasında inovasyona dayalı ihracat politikası vazgeçilmez unsurdur. Genel anlamda, 

ihracat ve inovasyon etkileşiminde yeni geliştirilmiş süreçler oluşturulmalıdır, birbiriyle 

ilişkili olduğundan her alanda inovasyon yapılabilmelidir. Ar-Ge yapıldığı kadar, Ar-Ge 

olmaksızın da diğer yerel işbirlikleri ve uzmanlaşma sayesinde de rekabette inovasyon 

kurtarıcı araç ve yönetsel bir politika olabilmektedir. 
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Tüketicilerin Çevreye Yönelik Tutumları ve Kişilik Özellikleri Açısından 

Kohonen Ağları (Self-Organizing Map-SOM) ile Bölümlendirilmesi 

Consumers Segmentation with Kohonen Maps (Self-Organizing Map-SOM) 

from the Point of Consumers' Attitudes towards the Environment and 

Personality Characteristics 
Somayyeh Bıkarı1  Sevtap Ünal2    F. Görgün Deveci3 

Özet: 

Bu çalışmada tüketicilerin çevreye yönelik tutumları ve kişilik özellikleri açısından 

bölümlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, algılanan tüketici etkinliği (ATE-perceived 

consumer effectiveness), çevresel kaygı (ÇK-environmental concern), altruism, kişilik ve 

ekolojik bilince sahip tüketici davranışı (EBTD-ecologically conscious consumer behaviour) 

değişkenleri araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Veriler anket yöntemi ile İstanbul ilinde 

ikamet eden tüketicilerden toplanmıştır. Tüketiciler çevresel eğilimleri açısından Kohonen 

ağları (SOM-Self Organizing Map) ile gruplandırılmış ve K-Means kümeleme sonuçları ile 

karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda; SOM’a göre cevaplayıcılar “potansiyel yeşiller”, 

“aktif yeşiller” ve “kahverengiler” olarak üç kümeye ayrılmıştır. K-Means kümeleme ile 

yapılan analizde ise katılımcılar aktif yeşil, potansiyel yeşil ve gizli yeşiller olarak 

gruplanmıştır. Daha sonra elde edilen sonuçlar iki yöntem açısından değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Algılanan Tüketici Etkinliği, Çevresel Kaygı, Altruism, Ekolojik Bilince 

Sahip Tüketici Davranışı, Kohonen Ağları (SOM) 

Abstract:  

In this study, it is aimed to segment consumers in terms of attitudes towards the environment 

and their personality characteristics.	In this context, perceived consumer effectiveness (PCE), 

environmental concern (EC), altruism, personality and ecologically conscious consumer 

behavior (ECCB) variables were included. The data has been obtained from the consumers 

living in the province of İstanbul via questionnaires.	Consumers are grouped by Kohonen 

maps (SOM-Self Organizing Map) in terms of their environmental tendencies, and ıt was 

compared with K-Means cluster results.	 As a result of the research; according to SOM, 
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respondents are divided into three groups as “potential green,” “active green” and “brown.” 

In the K-Means clustering analysis, the variables are grouped as “active green,” “potential 

green,” and “latent green.” Then the results were compared with the consumer groups, and 

two methods were mutually assessed. 

Key Words: Perceived Consumer Effectiveness, Environmental Concern, Altruism, 

Ecologically Conscious Consumer Behaviour, Kohonen Maps (SOM) 

Giriş  

Son otuz yıllık süreç içerisinde çevresel sorunların artışının bir sonucu olarak bireylerin 

çevreye yönelik duyarlılıkları artış göstermiş ve birçok bilim dalında olduğu gibi pazarlama 

alanında da çevresel problemler üzerinde durulmaya başlanmıştır. Pazarlama yazını 

incelendiğinde çevresel konuların ekolojik pazarlama, çevreci pazarlama, sürdürülebilir 

pazarlama vb. terimler ışığında ele alındığı görülmektedir (Peattie, 2001: 129). Çevreci 

pazarlama, işletmenin pazarlama amaçları ile çevreci amaçlarının uyumlu hale getirilmesine 

dayanmaktadır (Neagu, 2012).  Söz konusu pazarlama anlayışının amacı, işletmelerin çevresel 

rekabet avantajları ve performans verileri birlikte düşünüldüğünde, itibar avantajı elde 

etmeleridir. Başka bir deyişle, çevreci pazarlama işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmek 

amacıyla geleneksel pazarlama anlayışını çevresel konulara adapte etmesi ve bu doğrultuda, 

ürün, dağıtım, fiyat, tutundurma çabaları geliştirmeleridir (Miles, Covin, 2000).  

Son yıllarda tüketicilerin çevreci bilgi, tutum ve davranışları giderek artmaktadır. Tüketiciler 

çevre, çevre sorunları, çevreye zarar vermeme veya zararı minimize etme konularında daha 

bilinçli hale gelmektedirler. Sürdürülebilir üretim ve tüketim konusundaki gelişmelere paralel 

olarak; doğal, organik, çevre dostu, geri dönüştürülebilir vb. terimler ile anılan birçok ürün ve 

hizmet pazara sunulmaktadır. Çevreye duyarlı bireylerin çevreye duyarlı ürünler satın almak 

isteyecekleri düşüncesinden yola çıkılarak, tüketicileri çevresel tutum ve davranışlarına göre 

homojen gruplara ayırmak; tüketicileri daha yakından tanımak ve daha etkin pazarlama 

stratejileri geliştirebilmek açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple, çalışmada tüketicileri 

çevreci eğilimleri açısından daha yakından tanımak amacı ile alt pazar gruplarına ayırmak 

amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında algılanan tüketici etkinliği (ATE), çevresel kaygı (ÇK), 

ekolojik bilince sahip tüketici davranışı (EBTD) ve kişilik değişkenleri ele alınmıştır. Bu 

değişkenler aracılığıyla yeşil tüketici pazarı Self-Organizing Map-SOM (Kohonen Ağları) ve 

kümeleme analizleri ile bölümlendirilmeye çalışılmış, ardından iki yöntem sonuçları 
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açısından değerlendirilmiştir. Aşağıda araştırma değişkenleri ve SOM (Kohonen Ağlarına) 

ilişkin detaylı bilgiler sunulmuştur.  

Teorik Çerçeve 

Algılanan Tüketici Etkinliği (ATE-Perceived Consumer Effectiveness) 

Algılanan tüketici etkinliği; bir bireyin, bir sorunun çözümünde bireysel olarak değişiklik 

yapabileceğine yönelik inancıdır. İlk olarak Kinnear, Taylor ve Ahmed (1974) tarafından 

ortaya konan kavram, bireyin kendi eylemlerinin sonuçlarına olan inancının ölçülmesi olarak 

tanımlanmıştır (Majláth, 2010). Konu üzerine geçmişten günümüze birçok farklı araştırmacı 

çalışmalar gerçekleştirmiş ve ATE’nin çevresel kaygının belirleyicisi olduğunu ileri 

sürmüşlerdir (Ellen vd., 1991; Berger, Corbin, 1992; Straughan, Roberts, 1999; Yahya vd., 

2013; Lee vd., 2017; Wiebe vd., 2017). Ellen vd. (1991)’e göre ATE çevreye yönelik bilgi 

düzeyi, doğrudan deneyimler ve diğerlerinin deneyimleri üzerinde doğrudan bir etkiye 

sahiptir. Bir başka deyişle ATE, tüketicilerin çevreye yönelik bireysel eylemlerinin gerçek ve 

gözlemlenebilir bir sonuca sahip olması ve bir problemin çözümünde etkin rol oynamasını 

ifade eder. Bu yüzden ATE sosyal açıdan geliştirilen bilinçli tutumlar ile ilişkilidir (Wesley 

vd., 2012).   

Roberts (1996)’e göre tüketiciler davranışlarını sonuçlarının ne kadar etkili olacağı 

konusundaki inançlarına göre olumlu veya olumsuz olarak değiştirirler. Davranışlarının 

sonucu olumlu olduğu takdirde aynı davranışı göstermeye devam ederler. Bu noktada ATE 

satın alımlar üzerinde olumlu tutum geliştirilmesine yardımcı olur. Paço ve Raposo (2009)’ya 

göre ise ATE; bireylerin çevresel sorunlar hakkındaki endişesi ve bu tür sorunların 

kendiliğinden çözülmeyeceğine yönelik inançlarını içermektedir. Dolayısıyla, ATE bireysel 

eylemlerin sorunları çözmede etkili olup olmadığına yönelik düşüncelerdir. Bunun yanı sıra 

ATE bir bireyin davranışının çevreyi hangi yolla ve nasıl etkileyeceğinin de açıklamaktadır 

(Yahya vd., 2013). Algılanan tüketici etkinliğinin yüksek olduğu bireyler, daha fazla sosyal 

sorumluluk taşıyan davranışlar ve tutumlar sergilemektedir (Roberts, 1996).  

Çevresel Kaygı (ÇK-Environmental Concern) 

Çevresel kaygı en basit tanımı ile çevresel olaylara yönelik tutumların ifadesi ve 

değerlendirilmesidir (Hansla vd., 2008). Çevresel kaygı, bir bireyin çevre hakkındaki 

kaygıları, merhameti, hoşlandıkları ve hoşnut olmadıklarını ifade eden tutumudur (Yahya vd., 

2013). Ellen vd. (1991)’e göre çevresel kaygı, bir bireyin bir olay veya durum hakkında inanç 
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ve hislerini yansıtan değerlendirmeleridir ve tüm çevre dostu eylemlerin tahmininde önemli 

bir rol oynamaktadır (Majláth, 2010).  Çevresel kaygı, bir bireyin kendi veya diğerlerinin 

çevre konusundaki davranışlarıyla ilgili değerlendirme yapması veya bir tutum geliştirmesi 

olarak tanımlanabilir. Bu noktada çevresel kaygı hem niyet üzerinde etkili olan belirli bir 

tutumu, hem de genel olarak tutum geliştirmeyi içermektedir (Fransson, Garling, 1999). Bu 

sebeple, çevresel kaygı çevresel sonuçların yarattığı bir tutum olarak da değerlendirilebilir 

(Paço, Raposo, 2009).  

Çevresel kaygının tüketicinin karar verme sürecindeki temel faktörlerden biri olduğu 

belirtilmektedir (Paço, Raposo, 2009; Mostafa, 2009; Lin, Hsu, 2015). Çevresel kaygı, 

çevreyle ilgili sorunların farkında olma derecesi ve onları çözmeye yönelik çabalar ile bu 

sorunların çözümü için gönüllü olmayı açıklamaktadır. Yapılan çalışmalarda, çevreye yönelik 

duyarlılığın, organik gıda satın alma yönündeki tutum ve dolayısıyla satın alma niyeti 

üzerinde de etkili olduğu görülmüştür (Akehurst vd., 2012; Irianto, 2015; Lee vd., 2015; 

Yadav, 2016).  

Çevresel kaygı, davranış değişikliğinin yanı sıra duygusallık derecesi ve bilgi seviyesinde de 

değişimleri ortaya çıkarmaktadır (Paço, Raposo, 2010). Tüketiciler yüksek düzeyde çevresel 

kaygıya sahip olduklarında yeşil ürünlere daha fazla destek vermektedirler (Narula, Desore, 

2016). Benzer şekilde yüksek düzeyde çevresel kaygı taşıyan bireylerin ekolojik bilince sahip 

tüketici davranışı (EBTD) gösterdiği belirlenmiş ve söz konusu iki kavramın birbiri ile yakın 

ilişki içerisinde olduğu öne sürülmüştür (Berger, Corbin, 1992; Roberts, Bacon, 1997). Aynı 

zamanda çevreye yönelik kaygı düzeyi arttıkça, birey çevre için daha fazla fedakârlık 

yapmakta, bireysel çıkarını önemsemeksizin çevreyi korumaya yönelik davranış 

sergilemektedir (Roberts, 1996). 

Altruism (Çevresel Fedakârlık) 

Schwartz’ın (Straughan, Roberts, 1999) Norm-Aktivasyon Teorisine (Norm-Activation 

Theory) dayanan altruism; bir bireyin çevre kaynaklı durumlardan dolayı diğerlerine zarar 

getirecek olan sonuçların farkında olması ve söz konusu çevre koşullarının değiştirilmesi için 

sorumluluk üstlenmesine dayanan çevreci davranıştır (Mostafa, 2009). Toplumun ve 

diğerlerinin refah düzeyine yönelik duyulan ilgi (Akehurst vd., 2012) olarak da 

tanımlanabilen altruism, başkalarına fayda sağlamayı amaçlayan, bilinçli, gönüllü eylemler ve 

bencil olmayan bir motivasyon biçimidir (Reimers vd., 2017). Straughan ve Roberts (1999)’a 
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göre altruism ile yeşil tüketici davranışı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bunun yanı 

sıra, sosyal-altruism ve egoizm yeşil davranışı etkilemektedir (Stern vd. 1993). Altruism 

üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda sosyal altruismin (diğerlerinin refah düzeyine yönelik 

endişe) ve biyosferik altruismin (çevredeki insan dışı unsurlara yönelik endişe) yeşil davranış 

üzerinde pozitif yönde etkili olduğu belirlenmiştir (Mostafa, 2009). 

Ekolojik Bilince Sahip Tüketici Davranışı (EBTD-Ecologically Conscious Consumer 

Behaviour) 

Çevresel problemlerin artışına bağlı olarak ekolojik bilince sahip tüketici davranışı da ön 

plana çıkmıştır (Roberts, Bacon, 1997). Yeşil tüketici satın alımlarında ve tüketimlerinde 

çevreyi koruma amacıyla hareket eden tüketicidir (Akehurst vd.,2012). Laroche vd. (2002)’e 

göre ekolojik bilince sahip tüketiciler mevcut ekonomik koşulların kötüye gittiğini ve ortaya 

çıkan problemlerin ancak bu bilince sahip olan tüketiciler ile çözümlenebileceğine 

inanmaktadırlar. Başka bir deyişle ekolojik davranış bireysel maliyetlere katlanarak ve yaşam 

tarzında bazı fedakarlıklarda bulunarak çevreyi korumak adına bir şeyler yapmaktır (Wang 

vd., 2013). Kang ve James (2007)’e göre çevresel bilinç, “çevreye zarar veren ürün ya da ürün 

gruplarının negatif etkilerinin minimum düzeye indirilmesi için çalışmaktır.” Bu noktada 

tüketicilerin taşıdığı bilinç ve bilgi ile yeşil ürünlere yönelim oluşmaktadır (Fraj, Martinez, 

2006). Literatüre göre tüketicilerin çevreye yönelik bilinç düzeyleri ile yaşam tarzı, tüketici 

bilgisi, çevresel kaygı vb. gibi birçok içsel ve dışsal faktör arasında ilişki söz konusudur. Bu 

yüzden ekolojik bilince sahip tüketicilerin davranışlarının anlaşılabilmesi için davranışsal, 

tutumsal ve bilişsel birçok faktör irdelenmelidir (Straughan, Roberts, 1999; Khare, 2013).  

Algılanan tüketici etkinliği, tutumların ölçümlenmesine yardımcı olan bir kavramdır ve 

ekolojik bilince sahip tüketici davranışını etkileyen temel değişken olarak görülebilir (Yahya 

vd. 2013). Algılanan tüketici etkinliği ile ekolojik bilince sahip tüketici davranışı arasındaki 

ilişkiyi inceleyen araştırmalara göre tüketicilerin algılanan tüketici etkinliklerinin düzeyi 

ekolojik bilince sahip tüketici davranışı düzeyini de belirlemekte, hatta davranışı yönlendiren 

ana faktör olabilmektedir (Ellen vd., 1991; Berger, Corbin, 1992; Roberts, 1996; Straughan, 

Roberts, 1999). 

Öte yandan çevresel kaygı ile ekolojik bilince sahip tüketici davranışı arasında kuvvetli bir 

ilişki bulunmaktadır. Tüketicilerin sahip olduğu çevresel kaygı düzeyi gösterecekleri ekolojik 

bilince sahip tüketici davranışının türünü ve yapısını da belirlemektedir (Roberts, Bacon, 
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1997). Bu noktada, algılanan tüketici etkinliği gibi çevresel kaygı değişkeni de ekolojik 

bilince sahip tüketici davranışının önemli bir belirleyicisidir. Çevresel kaygı düzeyi yüksek 

olan bireyler daha fazla ekolojik bilince sahip tüketici davranışını göstermektedirler. Bu 

noktada algılanan tüketici etkinliği, çevresel kaygı ve ekolojik bilince sahip tüketici 

davranışını birbirlerine bağlı üç farklı oluşumdur denilebilir (Roberts, 1996; Yahya vd., 

2013).  

Pazar Bölümlemede Yeşil Tüketici ve Yeşil Tüketici Profili  

Yeşil tüketici, sürdürülebilir tüketim yoluyla çevresel izlerini azaltmak isteyen kişidir 

(Zinkhan, Carlson, 1995:2; Laroche vd., 2002; Akehurst vd., 2012). Günümüzde işletmeler 

tüm pazarlama çabalarının ana noktasını bu tüketici grubunun ihtiyaçlarını karşılamak olarak 

tanımlamışlardır (Narula, Desore, 2016).  

Yeşil tüketici ürün satın alımlarını veya tüketimlerini çevreyi koruma düşüncesi ile 

gerçekleştiren tüketicidir. Bu yüzden yeşil tüketiciler sağlığa zararlı olan; tüketimleri, 

kullanımı veya elden çıkarılması sırasında çevreye zarar veren; çok fazla enerji harcayan; 

ekstra paketlenen ve içeriğinde zararlı madde veya türler bulunduran ürünlerin tüketiminden 

kaçınırlar (Akehurst vd., 2012).  

Shrum vd. (1995)’e göre yeşil tüketici, yeni ürünlere yönelik ilgi taşıyan, yeni ürün 

kategorilerini araştıran ve başkalarıyla ürünler hakkındaki fikirlerini paylaşan kişilerdir. Bu 

nedenle yeşil tüketiciler fikir liderleri olarak düşünülebilir. Söz konusu tüketici grubunun 

plansız satın alma eğilimleri nispeten daha azdır. Cornwelle ve Schwepker (1995)’e göre yeşil 

tüketiciler kendilerini kontrol edebilen, iyi organize olabilen, amaç odaklı davranış gösteren 

bireylerdir. Bu grupta yer alan bireyler daha az dogmatik, tutucu ve yabancı hissederler.  

Yeşil tüketicilerin pazar bölümleri olarak sınıflandırıldığı birçok kültürel ve kültürler arası 

araştırma olmasına rağmen, her kültür ve ülkede yapılan araştırmalar farklı sonuçlar 

doğurmuştur. Ancak en genel hali ile yeşil tüketicilerin, iyi eğitim almış, yüksek gelir 

düzeyine ve iyi bir işe sahip ve sosyo-ekonomik statüleri yüksek bireylerden oluştuğu 

görülmektedir. Yeşil tüketiciler tek bir pazar bölümü olmamakta, kendi içerisinde farklı 

gruplara ayrılmakta ve her bir pazar bölümü değişik tüketim davranışları sergilemektedir 

(Straughan, Roberts, 1999; Oliver, 2007; Paço vd., 2008; Paço, Raposo, 2010)  

Yeşil tüketicilere yönelik çalışmalarda; sosyal sınıf, yaşam tarzı, kişilik, altruism, algılanan 

tüketici etkinliği (Straughan, Roberts, 1999) gibi psikografik özelliklerin yanı sıra, 
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ürün/ürünlere yönelik tutum, kullanım sıklığı, kullanım oranı, bağlılık vb. değişkenlerden 

oluşan davranışsal özellikler üzerinden de pazar bölümlendirme yapılmış (Samdahl, 

Robertson, 1989; Stern vd., 1995; Zinkhan, Carlson, 1995; Roberts, 1996; Straughan, 

Roberts, 1999; Çabuk, Nakıboğlu, 2003; Gilg vd., 2005; Paço, Raposo, 2010) ve pazar 

bölümleri farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Ancak bu isimlendirmeler arasında en yaygın 

olarak kullanılanı Roper Starch Worldwide tarafından ABD tüketicileri üzerinde yapılan 

araştırmadır. Bu araştırmada tüketiciler çevre tutumlarına göre 5 gruba ayrılmaktadırlar 

(Shrum vd., 1995; Ottman, 1997:22; Speer, 1997; Demirbaş, 1999: 36). Bu gruplar;  

1. Koyu Yeşiller: Bu grup politik açıdan aktif, genellikle üniversite ve üzeri düzeyde 

eğitime ve iyi bir işe sahip, büyük şirketler tarafından yayımlanan ekolojik raporları takip 

eden, diğer tüketicilere oranla çevreci faaliyetler noktasında aktif ve çevreci firmaların 

ürünlerini satın alma eğilimleri fazla olan tüketicilerden meydana gelmekte ve %10’luk 

dilimi oluşturmaktadır (Ottman, 1997; Ham, 2009) 

2. Yeşiller: Bu grupta yer alan bireyler genellikle kadın, orta yaş aralığında ve “beyaz 

yakalı”dırlar (Ottman, 1997; Ham, 2009). En yüksek hane gelirine sahip olan bu grup 

(Ham, 2009), yeşil ürün almaya ve (Mostafa, 2009) çevreci ürünlere daha fazla ödeme 

yapmaya isteklidir. Ancak zaman kısıtından dolayı çevreci yaşam tarzını 

benimseyememektedir. Bu grup %5’lik dilimi oluşturmaktadır.  

3. Filizler: Toplumun %33’lük dilimini oluşturan bu grup genellikle yaş ortalaması yüksek, 

evli ve kadınlardan oluşmaktadır. Eğitim seviyelerinden dolayı koyu yeşiller ve yeşiller 

gruplarına girebilmektedirler. Üyeleri çevresel aktivitelere zaman zaman katılmaktadırlar. 

Bu gruptaki bireylerin çevreci ürünlere karşı eğilimleri ise diğer iki gruba göre daha 

düşüktür. Dolayısıyla çevreci ürünlere daha fazla ödemeye gönüllü değildirler. (Ottman, 

1997). 

4. Şikâyetçiler: Bu grupta yer alan bireyler çevre ile alakalı problemleri çözmede yetersiz 

olacaklarını düşünmektedirler. Çevreci ürünlerin pahalı ve kullanışsız olduklarını 

düşünmekle birlikte, yasal düzenlemelere uyum sağlayabilmek adına çevreci faaliyetlerde 

bulunurlar (Ottman, 1997). Çevreci tutumun devlet ve işletmeler tarafından 

desteklenmesini beklemekte ve toplumun %15’lik bir dilimini oluşturmaktadırlar.  

5. Kahverengiler: Toplumun %37’lik dilimini oluşturan bu grupta yer alan bireyler, düşük 

düzeyde eğitime ve gelire sahiptirler. Politik açıdan en az aktif olan gruptur. Çünkü bu 
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grubun üyeleri çevre sorunlarını bir problem olarak görmemektedirler (Ottman, 1997; 

Ham, 2009).  

Yeşil tüketicilerin bölümlendirilmesi üzerine bir başka araştırmayı ise Ginsberg ve Bloom 

(2004) gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaya göre yeşil tüketici pazarı; sadık yeşiller, sahte yeşiller, 

yeni yeşiller, şikâyetçiler ve kahverengiler olarak 5 farklı şekilde bölümlendirilmiştir.  

Oliver (2007)’ye göre, tüketiciler çevresel değerler ile çevreye yönelik öz-yeterlilikleri 

doğrultusunda bölümlendirilebilirler. Oliver (2007) çalışmasında söz konusu 

bölümlendirmeyi “Çevresel Eğilim Çerçevesi” olarak aşağıda yer aldığı şekilde 

tablolaştırmıştır. 

Tablo 1. Çevresel Eğilim Çerçevesi 
 Çevresel Değerler 
Çevreye Yönelik Öz-Yeterlilik Yüksek Düşük 
Yüksek Aktif Yeşiller: Çevresel 

konularda değişiklik yapabilecek 
durumda olduklarını 
düşündükleri ve çevreyi 
önemsedikleri için çevreye 
duyarlı davranmaya hazır, istekli 
ve güçlüdürler. 

Potansiyel Yeşiller: Farklılık 
yaratabileceklerini düşünürler. 
Ancak yeterince fedakârlık 
yapmaktan kaçınırlar. 

Düşük Gizli Yeşiller: Çevreye değer 
verirler ancak bireysel anlamda 
fedakârlık yaparak farklılık 
yaratılabileceğini düşünmezler. 

Yeşil olmayanlar:  
Diğer bireylerin etkisi altında 
kalırlar. Çevreye yönelik 
herhangi bir fedakârlıkta 
bulunmadıkça, farklılık 
yaratılacağını düşünmezler.  

Kümeleme Modelleri ve Kohonen Ağları (SOM-Self Organizing Map) 

Kümeleme analizi, bireylerin veya uyarıcıların benzerliklerine göre gruplarda veya kümelerde 

toplanmasını amaçlayan çok değişkenli bir istatistik analizdir. Kümeleme analizinin amacı 

bireylerin tüm değişkenler itibariyle benzerliklerini esas alarak benzer bireylerin aynı 

gruplarda veya kümelerde toplanması, bu kümelerin tanımlanması ve yeni bireylerin hangi 

gruba dâhil olduğunun tahmin edilmesidir (Kurtuluş, 2004).  

Kümeleme analizi Hiyerarşik ve Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Analizi olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra pazar bölümlendirmede SOM Analizine de başvurulmaktadır.  

Hiyerarşik kümeleme analizinde örnekler, sınıf üyeliği hakkındaki bilgileri dikkate almadan 

benzerlikler temelinde gruplandırılır. Diğer bir deyişle cevaplayıcılar yakınlık veya 

benzerlikleri doğrultusunda kümelendirilmektedirler (Patras vd., 2011).  

Hiyerarşik olmayan kümelemede yer alan K-means kümeleme basit ve hızlı sonuç veren bir 

kümeleme yöntemidir (Rizman Zˇalik, 2008). Bu yöntem bir veri kümesini otomatik olarak K 
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gruplara bölmek amacıyla kullanılmaktadır (MacQueen, 1967; Wagstaff vd., 2001). K-her bir 

verinin üyelik değeri olan birden çok kümenin üyesi olabileceği anlamına gelir (Jain, 2010).  

SOM günümüzde en çok kullanılan Yapay Sinir Ağları’ndan biridir (Kalan, 2009). Yapay 

sinir ağları (YSA), insan beynindeki sinir hücrelerinin (nöron) bilgisayar ortamında 

matematiksel bir modellemesidir. Bu algoritmalar insan beyninin sezgisel gücünü içinde 

taşırlar. Genellikle, YSA ile oluşturulan modeller istatistiksel veri analizi veya sistem 

optimizasyonu için kullanılmaktadır. Sinir ağları yaklaşımının klasik istatistiksel yöntemlere 

göre avantajı, verilerin dağılım varsayımları ile değişkenlerle ilgili varsayımlara gereksinim 

duymamasıdır. YSA, bazı değişkenlere ait eksik verileri de göz ardı etme özelliğine sahiptir. 

(Öztemel, 2003). 

SOM ağları, 1981 yılında Teuvo Kohonen tarafından geliştirilmiş ve sinir ağı topluluğuna 

tanıtılmıştır ((Moreno vd., 2006; Kohonen, 2013). Karmaşık, çok boyutlu veriden öğrenebilen 

ve görsel olarak deşifre edebilen kümelere dönüştürülebilen özel bir sinir ağı türü olan 

(Kiang, 2001) SOM, çok parametreli verilerin tek ya da iki boyutlu uzayda görsel olarak 

sunulması amacıyla ortaya atılmış YSA’nın bir türüdür (Kohonen 1982; Kohonen, 1990; 

Kohonen, 1998). SOM ağları genel olarak sınıflandırma,  kümeleme, görselleştirme ve 

soyutlama gibi görevler için tasarlanmıştır (Kiang, Fisher, 2008).  

Bu ağların en temel özelliği olayları öğrenmek için bir öğretmene ihtiyaç duymamasıdır 

(denetimsiz). Denetimsiz öğrenme sürecinde çıkış vektörünün bilinmesine gerek yoktur. Bu 

ağlar veri setindeki elemanları hem kümelendirir hem de haritalandırır. Bu ağlar çok boyutlu 

bir veriyi iki boyutlu bir haritaya indirgemektedir. Her bir küme için oluşturulan referans 

vektörleri bir araya geldiğinde bir haritayı meydana getirmektedir. Bu harita üzerindeki 

topolojik komşuluk kümeler arasındaki ilişkiyi göstermektedir (Kalan, 2009). SOM’un temel 

işlevi Principle Component Analysis ve Faktör Analizine benzer şekilde boyutların 

azaltılmasıdır. Özellikle, SOM'ın parametrik olmayan özelliği göz önüne alındığında, pazar 

segmentasyonu için faktör/küme prosedürüne üstün sonuçlar verebileceği beklenebilir (Kiang 

vd., 2006). 

SOM, standart kümeleme algoritmalarından farklı bir yapıya sahiptir. Temel farklılık, bu 

yöntemin ayrı kümeler üzerinde işlem yapması yerine, birbiri ile ilişkili veri noktalarını 

gruplara ataması şeklinde ifade edilebilir (Taşkın, Emel, 2010). Kümeleme analizi ise, 

konuları benzer olan ögeleri gruplamak için kullanılan bir tekniktir. Başka bir deyişle 
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kümeleme analizinde benzer öğeler niteliklerine göre saptanmaya çalışılmakta ve böylelikle 

homojen ama diğer gruplardan farklı olan gruplar veya kümeler oluşturulmaktadır (Kiang, 

Fisher, 2008). SOM ise veriler arasında benzer ilişkiler kurmaya çalışarak,  verilerin 

düzenlenmesinde verimlilik sağlamayı hedefler. SOM’un temel özelliği çok boyutlu girdileri 

daha az boyuttaki çıktılara indirgenmeye çalışması ve problemin basitleştirilmesini amaçlayan 

azaltma (dimension reduction) işlemine dayanmasıdır (Kiang, 2001: 163; Moreno vd., 2006).  

Tablo 2. Kümeleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması 
Kümeleme Yaklaşımları Avantajlar Dezavantajlar 
SOM Doğal başlangıç, Büyük hacimli 

veriler üzerinde çalışabilme, Küme 
sayısını belirleyebilmesi 

Uzun hesaplama zamanları, 
Eğitim parametrelerinin 
ayarlanmasının zor olması ve 
farklı parametrelerin farklı 
sonuçlar vermesi 

Hiyerarşik Yöntemler (Ward’ın 
Minimum Varyans Yöntemi) 

Küme sayısını belirleyebilmesi Büyük hacimli veriler üzerinde 
çalışma zorluğu, Aykırı 
değerlerden (outlier) kolayca 
etkilenmesi geri alınamama 

Hiyerarşik Olmayan Yöntemler 
(K-means Yöntemi) 

Başlangıç noktası ve küme sayısı 
verildiğinde daha yüksek doğruluk, 
Büyük hacimli veriler  
Üzerinde çalışabilme 

Küme sayısını belirleyememe,  
Başlangıç noktasının ve küme 
sayısının rastsal olarak seçilmesi, 
Aynı gruba ait iki merkezin 
seçilebilmesi 

Kaynak:  (Taşkın, Emel, 2010). 

Metodolojik Çerçeve 

Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları 

Çalışmada tüketicilerin çevreci eğilimleri doğrultusunda bölümlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yeşil tüketici pazarının gelişen ve gelişmeye devam edecek olan bir pazar oluşu, yeşil 

tüketicilerin bölümlendirilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Söz konusu pazar bölümlerinde yer 

alan tüketicilerin daha yakından tanınabilmesi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün 

sunumlarının gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda tüketicileri 

algılanan tüketici etkinliği (ATE), çevresel kaygı (ÇK), altruism, ekolojik bilince sahip 

tüketici davranışı (EBTD) ve kişilik özellikleri açısından homojen alt gruplara ayırmak 

hedeflenmiştir. Bu aşamada pazar bölümlerinin belirlenebilmesi açısından iki farklı 

yöntemden yararlanılmıştır.  Yapay Sinir Ağları’ndan biri olan SOM (Self-Organizing Map) 

ve kümeleme analizi ile pazar bölümleri test edilmiş ve iki yöntem karşılıklı olarak 

irdelenmiştir. Araştırma kapsamına İstanbul’da ikamet eden tüketiciler dâhil edilmiş ve 

herhangi bir ürün grubu veya marka dikkate alınmadan genel tutum ve eğilimleri sorulmuştur. 

Bu nedenle elde edilen sonuçlar Türkiye ve diğer ürün grupları için genellenemez. 
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Örnekleme Süreci 

Araştırmanın ana kütlesini İstanbul ilinde yaşayan tüketiciler oluşturmaktadır. Örnekleme 

yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. 01-30 Ocak 2017 tarihleri arasında cevaplayıcılara 500 adet anket uygulanmış, 

eksik ve hatalı doldurulan anketlerin elenmesi sonucu 441 anket değerlendirmeye alınmıştır.  

Araştırma kapsamında kesin anket formu oluşturulmadan ve cevaplayıcılara uygulanmadan 

önce ölçeklerin anlaşılır olup olmadığını belirlemek ve anket formundaki eksikleri gidermek 

amacıyla 20 kişi ile görüşülmüştür. Ardından anket formuna son şekli verilmiştir.  

Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Araştırmada veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anket formunda 3 grup soru yer 

almıştır. Birinci grupta algılanan tüketici etkinliği, çevresel kaygı, ekolojik bilince sahip 

tüketici davranışı ve altruism ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Algılanan tüketici etkinliği ve 

Ekolojik olarak bilinçli tüketici davranışı ölçekleri Roberts (1996)’nın çalışmasından 

alınmıştır. Çevresel kaygı ölçeği, Straughan, Roberts (1999)’in, Altruism’e ilişkin sorular ise 

Stern vd. (1993)’nin çalışmasından elde edilmiştir. İkinci grupta cevaplayıcıların kişilik 

özelliklerini belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Kişilik ölçeği Gosling vd. 

(2003)’nin çalışmasından edinilmiştir. Üçüncü grupta ise tüketicilerin demografik 

özelliklerini belirlemek amacıyla düzenlenen sorular yer almıştır.  

Veriler SPSS 22, AMOS 20 ve Viscovery SOMine5,0 programı yardımıyla analiz edilmiştir. 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve kümeleme analizleri kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

Ankete katılan cevaplayıcıların demografik özellikleri Tablo 3’de gösterilmiştir.  

Tablo 3. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 
Cinsiyet Frekans 

 
Yüzde (%) Eğitim Durumu Frekans 

 
Yüzde (%) 

Kadın 240 54.4 İlkokul 27 6.1 
Erkek 201 45.6 Ortaokul 55 12.5 

Yaş Frekans 
 

Yüzde (%) Lise 111 25.2 
Üniversite 227 51.5 

18-25 yaş arası 195 44.2 Yüksek Lisans 18 4.1 
26-33 yaş arası 99 22.5 Doktora 3 0.6 
34-41 yaş arası 68 15.4 Medeni Durum Frekans Yüzde (%) 

42-49 yaş arası 38 8.6 Bekâr 225 51.0 
50-57 yaş arası 30 6.8 Evli 205 46.5 
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58-65 yaş arası 8 1.8 Diğer 11 2.5 
66 yaş ve üzeri 3 0.7 Meslek Grupları Frekans Yüzde (%) 

Gelir Frekans Yüzde 
(%) 

Çalışmıyor 27 6.1 

1000 ve altı 127 28.8 Özel Sektör 133 30.2 
1001- 2000 TL 148 33.6 İşçi 25 5.7 
2001- 3000 TL 117 26.5 Öğrenci 117 26.5 
3001- 4000 TL 31 7.0 Ev Hanımı 49 11.1 
4001-  5000 TL 12 2.7 Emekli 15 3.4 
5001- 6000 TL 3 0.7 Memur 55 12.5 
6001- 7000 TL 1 0.2 Serbest meslek 16 3.6 
7001 TL ve üzeri 2 0.5 Diğer  4 0.9 

Toplam 441 100 Toplam 441 100 

Tüketicilerin Çevreci Özelliklerine Göre SOM (Kohonen Ağları) ile Bölümlendirilmesi 

Kümeleme analizine başlanmadan önce ölçeklerin Cronbach Alpha değerleri incelenmiş, üç 

değişken elenmiştir. Söz konusu değişkenlerin elenmesinin ardından boyutsal bazda 

ölçeklerin güvenirlikleri şu şekilde belirlenmiştir: 

Tablo 4. Araştırma Kapsamında Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlikleri 
Ölçekler Cronbach Alpha Değerleri 

EBTD %92,8 

ATE %63,8 

ÇK %78,7 

Altruism %65,2 

Kişilik %70,1 

SOM modellerini analiz etmek için kullanılabilecek birçok yazılım paketi bulunmaktadır. Bu 

çalışmada Viscovery SOMine paketinin 5,0 sürümünü kullanılmıştır. Viscovery SOMine, 

SOM kümelerini otomatik olarak bulmak için yapay zekâ tekniğini kullanmaktadır. SOMine 

yazılımı, her bölümün sınırlarını belirlemek ve optimal (en iyi) küme sayısını belirlemek için 

SOM-Ward clusters adlı hiyerarşik bir kümeleme analiz yöntemini kullanmaktadır (Mostafa, 

2009; Mostafa, 2010; Mostafa, 2011:6910,). SOM-Ward Kümeleri incelendiğinde 

tüketicilerin çevreye yönelik tutumları göz önünde alınarak 3 kümeye ayrıldıkları görülmüştür 

(Şekil 1). 
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Şekil 1. Tüketicilerin Bölümlendirilmesi SOM-Ward Clusters 

Şekil 1.’de yer alan kümelerin büyüklükleri ve değişkenlerin bu kümelere etkileri Tablo 5’de 

sunulmuştur. Bu kümelere hangi değişkenlerin etki dereceleri 0 ile 10 arasında değişen bir 

parametre ile belirlenmektedir. Bu parametre 10’a yaklaştıkça kümeye olan etki artmaktadır. 

Tablo 5. Kümelemeler İle İlgili İstatistiksel Bilgiler 

Küme 1: Tüketicilerin % 58.28’i küme 1 içinde yer almaktadır. Algılanan tüketici etkinliği 

(ATE) 4.199 ortalama ile en yüksek değere sahipken, altruism 3.505 ortalama ile en düşük 

değere sahiptir. Bu kümede yer alan tüketiciler tüm boyutlar açısından yüksek değerler 

verdiği için “aktif yeşiller” olarak isimlendirilmiştir. 

Küme 2:Tüketicilerin %24.72’si küme 2 içinde yer almıştır. Bu kümede altruism en yüksek 

4.089 ve algılanan tüketici etkinliği (ATE) 3.144 ortalama ile en düşük değere sahiptir.  Bu 

kümede yer alan tüketiciler çevresel kaygıları yüksek ve çevre için fedakârlık 

yapabilecek olan tüketicilerdir. Başka bir deyişle bu tüketici grubunun, çevre 

kirliliğinin dünyanın her yerindeki insanlara zarar verdiğinin bilincinde oldukları 

söylenebilir. Ancak bu bireyler doğal kaynak problemi ve çevre kirliliği hakkında bireysel 

anlamda bir şeyler yapmanın herhangi bir anlam ifade etmeyeceğine inanmakta ve ekolojik 

olarak bilinçli tüketici davranışında bulunma eğilimlerinin düşük olduğu görülmektedir. 

Bu açıklamalar doğrultusunda Küme 2 “potansiyel yeşiller” olarak adlandırılmıştır.  

Küme 3: Tüketicilerin %17.01’i üçüncü kümede yer almıştır. Küme 3’de bütün boyutlar diğer 

kümelere oranla daha düşük değerlere sahiptir. Bu kümede yer alan tüketicilerin ekolojik 

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL  YEŞİLLER

KAHVERENGİ

Kümeler Frekans 
% EBTD ATE ÇK ALTRUISM 

Küme 1: Aktif Yeşiller 58.28 3.842 4.199 3.749 3.505 
Küme 2: Potansiyel Yeşiller 24.72 3.469 3.144 3.933 4.089 
Küme3: Kahverengiler (Yeşil olmayanlar) 17.01 2.705 2.863 2.711 2.680 
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açıdan bilinçli davranış göstermedikleri, çevre konusunda endişe duymadıkları ve çevre için 

fedakârlıkta bulunma eğilimlerinin ise düşük değere sahip olduğu görülmektedir. Bu 

sonuçlardan yola çıkarak Küme 3 “kahverengiler (yeşil olmayanlar)” olarak 

isimlendirilmiştir. 

Tüketicilerin Çevreye Yönelik Tutumlarına Göre Özellik Haritaları 

SOM-Ward kümeleme yardımıyla özellik/bileşen haritaları oluşturulabilir. Özellik 

haritaları, ilgili girdi değişkenlere ait değerlerin haritadaki dağılımını gösterir. 

Literatürde sıcaklık haritaları (temperaturemaps) olarak da adlandırılan haritalar 

kullanılarak, kümelerdeki değişkenler ve farklı değişkenler arasındaki korelasyon 

ortaya konabilir. Değişkenler arasındaki korelasyon, haritalar arasındaki renk 

benzerliklerinin yoğunluğu ile kontrol edilir. Girdi değişkenlerin adları, haritaların 

üzerinde görünür. Çizelgenin altındaki renk ölçeği yardımı ile ise değişkenlerin 

kümelere katkısı görselleştirilir. Bu noktada; koyu mavi, ilişkinin olmadığı düşük 

değerler için “1” rakamını temsil ederken, yeşil orta değerleri ve kırmızı renk ise 

ilişkinin güçlü olduğu yüksek değerler olan “5”i temsil etmektedir (Mostafa, 2009). 

SOM-Ward Cluster sonucunda elde edilen 3 küme doğrultusunda, tüketicilerin 

çevreye yönelik tutum değişkenlerine ait özellik haritaları Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Tüketicilerin Çevreye Yönelik Tutumlarına Göre Özellik Haritaları 

Şekil 2’de renkli ölçeklendirme yardımıyla her boyutun kümelere olan etkisi 

görselleştirilmiştir. EBDT ve ATE’ye ait haritada koyu kırmızı rengin birinci kümede 

yoğun olduğu görülmektedir. Bu nedenle birinci kümede bu iki boyutun etkisinin 

yüksek olduğu söylenebilir. ÇK ile Altruism birinci kümede etkilidir ancak yoğun 
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olarak ikinci kümede gözlemlenmektedirler. Üçüncü kümede ise bütün değişkenlerin 

etkisi azdır. Bu sonuçlar ile Tablo 5’de yer alan değerler desteklemektedir. 

Çevreye Yönelik Tutumlara Ait Boyutların Göreceli Durumları 

Aşağıda yer alan haritada, renkli sütunlar, her bir küme için boyutları temsil 

etmektedir. Boyutlara atanan renge ait sütun yüksekliği, söz konusu kümede hangi 

değişkenlerin en yüksek düzeyde etkiye sahip olduğunu ve aralarındaki farkı göreceli 

olarak göstermektedir. Şekil 3'te sunulan bilgiler doğrultusunda, kümesel bazda 

tüketicilerin çevreye yönelik özellikleri ve algıları diğer kümeler ile karşılaştırılmıştır. 

 
Şekil 3. Kümelere Göre Çevreye Yönelik Tutumlara Ait Değişkenlerin Göreceli (görsel) 

Durumları 

Küme 1’de (Aktif yeşiller), bütün boyutların etkisi bulunmaktadır. En yüksek değeri 

algılanan tüketici etkinliği (ATE) en düşük değeri ise Altruism boyutu almıştır.  

Küme 2’de (Potansiyel yeşiller), görsel olarak sütunlar incelendiğinde bütün 

değişkenler yüksek değere sahiptirler. 

Küme 3’de (Kahverengiler) ise bütün boyutlar diğer kümelere göre daha düşük değerlere 

sahiptirler. 

Tüketicilerin Kişilik Özellikleri  

Tüketicilerin kişilik özellikleri açısından kümelere göre dağılımları Tablo 6’da sunulmuştur 
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Tablo 6. Kişilik Özellikleri ile İlgili İstatistiksel Bilgiler 
 Küme 1  

(Aktif Yeşiller) 
Küme 2  

(Potansiyel Yeşiller) 
Küme3  

(Kahverengiler) 
K1. Dışadönük, meraklı 4.957 4.404 4.080 
K2. Eleştirel, kavgacı 2.875 3.541 3.453 
K3. Güvenilir, disiplinli 5.899 5.330 4.640 
K4. Kaygılı, kolayca üzülen 4.315 4.532 3.893 
K5. Yeni deneyimlere açık 4.805 4.596 4.067 
K6. Çekingen, sessiz 2.957 3.550 3.533 
K7. Sempatik, sıcak 5.490 5.211 4.333 
K8. Dağınık, dikkatsiz 2.455 3.174 3.253 
K9. Sakin, duygusal açıdan istikrarlı 4.930 4.560 3.947 
K10. Geleneksel, yaratıcı olmayan 2.712 3.468 3.547 

Küme 1 (Aktif yeşiller): Küme 1’de bulunan tüketiciler, dışadönük, meraklı, 

güvenilir, disiplinli, yeni deneyimlere açık, sempatik, sıcakkanlı, sakin, duygusal 

açıdan istikrarlı olan tüketicilerdir.  

Küme 2 (Potansiyel yeşiller): Küme 2’de yer alan tüketiciler, kaygılı, kolayca 

üzülebilen, çekingen, sessiz, eleştirel-kavgacı özelliklere sahip tüketicilerdir.  

Küme 3 (Kahverengiler): Bu kümede yer alan tüketiciler ise geleneksel, yaratıcı 

olmayan, dağınık, dikkatsiz, kişilik özelliklerine sahiptirler.  

Tüketicilerin Kişilik Özelliklerine Göre Özellik Haritaları 

Tüketicilerin kişilik özellikleri ile ilgili özellik haritaları Şekil 4’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4. Tüketicilerin Kişilik Özelliklerine Göre Dağılımları ve Özellik Haritaları 

Disadonuk

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL YEŞİLLERKAHVERENGİ

1.0 2.5 4.0 5.5 7.0

Elestriel

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL YEŞİLLERKAHVERENGİ

1.0 2.5 4.0 5.5 7.0

Güvenilir

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL YEŞİLLERKAHVERENGİ

1.0 2.5 4.0 5.5 7.0

Üzulebilen

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL YEŞİLLERKAHVERENGİ

1.0 2.5 4.0 5.5 7.0

Yenilikçilik

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL YEŞİLLERKAHVERENGİ

1.0 2.5 4.0 5.5 7.0

Çekingen

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL YEŞİLLERKAHVERENGİ

1.0 2.5 4.0 5.5 7.0

Sempatik

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL YEŞİLLERKAHVERENGİ

1.0 2.5 4.0 5.5 7.0

Daginik

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL YEŞİLLERKAHVERENGİ

1.0 2.5 4.0 5.5 7.0

Sakin

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL YEŞİLLERKAHVERENGİ

1.0 2.5 4.0 5.5 7.0

yaratici.olmayan

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL YEŞİLLERKAHVERENGİ

1.0 2.5 4.0 5.5 7.0
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Küme 1 (Aktif yeşiller)’de yer alan tüketiciler güvenilir, disiplinli, sempatik, 

sıcakkanlı, dışa dönük, meraklı, sakin, duygusal açıdan istikrarlı, yeni deneyimlere 

açık tüketicilerdir.  

Küme 2 (Potansiyel yeşiller)’de yer alan tüketiciler kaygılı, kolayca üzülebilen, 

çekingen, sessiz, eleştirel ve kavgacı tüketicilerdir.  

Küme 3 (Kahverengiler)’de yer alan tüketiciler ise geleneksel, yaratıcı olmayan, 

dağınık ve dikkatsiz tüketicilerdir.  

Tüketicilerin Kişilik Özelliklerine Göre Göreceli Durumları 

Şekil 5’de kümelerde bulunan değişkenlerin ortalaması karşılaştırılarak, kümelere 

göre kişilik özelliklerinin göreceli olarak durumu gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre, 

kümelerin özellikleri şu şekildedir.  

 
Şekil 5. Kümelere Göre Kişilik Özelliklerine Ait Değişkenlerin Göreceli (görsel) 

Durumları 

Küme 1’de (Aktif yeşiller) bulunan tüketiciler sempatik ve sıcakkanlı olup, dış dünyaya 

dönük, yeni deneyimlere açık, merak sahibi tüketicilerdir. Aynı zamanda bu tüketici grubu 

sakin bir yapıya sahiptirler.   

Küme 2’de (Potansiyel yeşiller) bulunan tüketiciler ise kaygılı ve kolayca üzülebilen, aynı 

zamanda çekingen ve sessiz profil çizen tüketicilerdir.  

Küme 3’de (Kahverengiler) bulunan tüketiciler ise dağınık, dikkatsiz, geleneksel ve yaratıcı 

olmayan tüketicilerdir.  

Tüketicilerin Demografik Özellikleri 

Demografik özelliklerin kümelere göre dağılımları Tablo 7’de sunulmuştur. 
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Tablo 7. Demografik Özellikler İle İlgili İstatistiksel Değerler 
 Küme 1        (Aktif 

Yeşiller) 
Küme 2 (Potansiyel 

Yeşiller) 
Küme3 

(Kahverengiler) 

C
in

si
ye

t Kadın 0.599 0.514 0.400 
Erkek 0.401 0.486 0.600 

M
ed

en
i 

D
ur

um
 

  

Bekâr 0.502 0.477 0.587 
Evli 0.471 0.505 0.387 
Diğer 0.027 0.018 0.027 

Yaş 2.280 2.092 2.053 
Eğitim Durumu 3.432 3.330 3.213 

İş
 D

ur
um

u 
 

Çalışmıyor 0.058 0.037 0.107 
Özel sektör 0.276 0.284 0.413 
İşçi 0.043 0.046 0.120 
Öğrenci 0.292 0.294 0.133 
Ev Hanımı 0.113 0.138 0.067 
Emekli 0.031 0.037 0.040 
Memur 0.140 0.119 0.080 
Serbest meslek  0.035 0.037 0.040 
Diğer 0.012 0.009 0.000 

Gelir 2.198 2.206 2.347 
Tablo 7’da yer alan değerlere göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Küme 1 (Aktif yeşiller) : Bu pazar bölümünde yer alan kadın tüketicilerin sayısı erkek 

tüketicilerin sayısından daha fazladır. Evli ve bekâr tüketicilerin sayısı birbirine yakın 

olmakla beraber, bekâr tüketiciler nispeten daha fazladır. Yaş ortalaması her 3 kümede de 

düşüktür.  Ancak Küme 1’de diğer 2 kümeye oranla yaş ortalaması daha büyük tüketiciler yer 

almaktadır. Eğitim düzeyi yüksek, öğrenci ve memurlar bu kümede bulunmaktadır. Bunun 

yanı sıra en düşük gelir 2.198 ortalama değer ile yine bu kümede yer almaktadır. Bu ise 

gelirleri düşük olmasına rağmen çevre için daha fazla para ödemeye hazır olan tüketicilerin 

küme 1’i oluşturduğunu göstermektedir.  

Küme 2 (Potansiyel yeşiller) :  Bu pazar bölümünde yer alan kadın ve erkek tüketicilerin 

sayıları birbirlerine yakın olmakla birlikte, küme 2’nin baskın olarak kadın tüketicilerden 

meydana geldiği söylenebilir. Evli tüketicilerin ağırlıklı oldukları bu küme gençlerden 

oluşmakta, eğitim durumu ise orta seviyelerde yer almaktadır. Genellikle öğrenci ve ev 

hanımından oluşan Küme 2’nin gelir düzeyi ise yine orta seviyededir.  

Küme 3 (Kahverengiler) : Bu pazar bölümünde yer alan erkek tüketicilerin sayısı kadın 

tüketicilerin sayısından daha fazladır. Küme 3’de yer alan tüketiciler eğitim seviyesi düşük,  

bekâr ve genç (en düşük yaş ortalamasına sahip) tüketicilerdir. Özel sektör çalışanı, işçi, 
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serbest meslek sahibi ve çalışmayan tüketicilerden oluşmaktadır. Bu kümede yer alan 

tüketiciler yüksek gelire sahip olmalarına rağmen çevreci ürün almayı tercih etmemektedirler. 

Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre Özellik Haritaları 

 Demografik değişkenler ile ilgili haritalar Şekil 6’da gösterilmiştir.  

 
Şekil 6. Tüketicilerin Kişilik Özelliklerine Göre Dağılımları ve Özellik Haritaları 

Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Ait Değişkenlerin Göreceli Durumu 

Şekil 7'de sunulan bilgiler doğrultusunda, pazar bölümlerinde yer alan tüketicilerin 

demografik özellikleri diğer kümeler ile karşılaştırılmış ve aşağıda yer alan sonuçlar 

elde edilmiştir.  

 
Şekil 7. Kümelere Göre Demografik Özelliklere Ait Değişkenlerin Göreceli (görsel) 

Durumu 

S9.CINSIYET: 1

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL  YEŞİLLER
KAHVERENGİ

0.0 0.2 0.5 0.7 1.0

S9.CINSIYET: 2

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL  YEŞİLLER
KAHVERENGİ

0.0 0.2 0.5 0.7 1.0

S10.YAS

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL  YEŞİLLER
KAHVERENGİ

1.0 2.5 4.0 5.5 7.0

S11.MEDENI.D...

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL  YEŞİLLER
KAHVERENGİ

0.0 0.2 0.5 0.7 1.0

S11.MEDENI.D...

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL  YEŞİLLER
KAHVERENGİ

0.0 0.2 0.5 0.7 1.0

S11.MEDENI.D...

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL  YEŞİLLER
KAHVERENGİ

0.0 0.2 0.5 0.7 1.0

S12.EGITIM.DU...

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL  YEŞİLLER
KAHVERENGİ

1.0 2.2 3.5 4.7 6.0

S 1 S 2 S 3
 -0.32 

 -0.27 

 -0.22 

 -0.17 

 -0.12 

 -0.07 

 -0.02 

 0.03 

 0.08 

 0.13 

 0.18 

 0.23 

 0.28 

S9.CINSIYET: 1 S9.CINSIYET: 2 S10.YAS

S11.MEDENI.DURUM: 1 S11.MEDENI.DURUM: 2 S11.MEDENI.DURUM: 3

S12.EGITIM.DURUMU
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Küme 1’de (Aktif yeşiller), sütunların yüksekliği dikkate alındığında bu kümede yer 

alan tüketicilerin kadın, diğer kümeler göre yaş ortalaması ve eğitim seviyesi yüksek, 

dağılımsal açıdan yakın evli ve bekâr tüketicilerden oluştuğu görülmektedir.  

Küme 2’de (Potansiyel yeşiller), kadın ve erkek tüketicilerin dağılımları birbirlerine 

yakındır. Evli tüketicilerden oluşan küme 2’nin yaş ortalaması ve eğitim seviyesi ise 

orta düzeydedir.  

Küme 3’de (Kahverengiler), bu kümede bekâr, erkek, yaş ortalaması ve eğitim 

seviyesi diğer iki kümeye oranla nispeten düşük olan tüketiciler yer almaktadır. 

Tüketicilerin İş ve Gelir Durumlarına Göre Özellik Haritaları 

 
Şekil 8. Tüketicilerin İş ve Gelir Durumlarına Göre Özellik Haritaları 

Özellik haritasını incelediğimizde iş durumu 1 “çalışmayan tüketicileri” ve iş durumu 2 “özel 

sektör çalışanlarını” göstermektedir. “çalışmama” ve “özel sektör çalışanı olma” her 3 

kümede de yer almakta ancak en çok 3. kümede yoğunlaşmaktadır. İşçi (İş durumu 3) yine en 

fazla 3. kümede görülmektedir. Öğrenci (İş durumu 4) birinci ve ikinci kümede yer almakla 

birlikte yoğunlukla birinci kümede bulunmaktadır. Ev hanımı (İş durumu 5) ikinci kümede, 

Emekli (İş durumu 6) her 3 kümede de yer almakta ancak en çok üçüncü kümede 

yoğunlaşmaktadır. Memur (İş durumu7) birinci kümede, Serbest meslek (İş durumu 8) 

üçüncü kümede ve Diğer (İş durumu 9)  birinci kümede yer almaktadır 

Gelir ile ilgili özellik haritası incelendiğinde tüketicilerin gelir durumunun genellikle orta 

düzeyde olduğu, ancak en yüksek gelir düzeyine üçüncü kümenin sahip olduğu görülmüştür. 

S13.IS.DURUM...

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL  YEŞİLLER
KAHVERENGİ

0.0 0.2 0.5 0.7 1.0

S13.IS.DURUM...

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL  YEŞİLLER
KAHVERENGİ

0.0 0.2 0.5 0.7 1.0

S13.IS.DURUM...

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL  YEŞİLLER
KAHVERENGİ

0.0 0.2 0.5 0.7 1.0

S13.IS.DURUM...

AKTİF YEŞİLLER

POTANSİYEL  YEŞİLLER
KAHVERENGİ

0.0 0.2 0.5 0.7 1.0
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Tüketicilerin İş ve Gelir Durumlarına Göre Göreceli Durumları 

 
Şekil 9. Tüketicilerin İş ve Gelir Durumlarına Göre Göreceli Durumları 

Birinci kümede en yüksek değer “öğrenci” iş durumuna aittir, öğrencileri memurlar takip 

etmektedir. İkinci kümede en yüksek değerleri “ev hanımı” ve “öğrenci” iş durumları alırken 

en düşük değeri ise “çalışmayanlar” almıştır. Üçüncü kümede “çalışmayan”, “özel sektör 

çalışanı” ve “işçi” iş durumları en yüksek değeri alırken, “öğrenciler” en düşük değeri 

almışlardır.  

K-Means Kümeleme Analizi Sonuçları 

Tüketicilerin çevreye yönelik tutumları ve kişilik özellikleri açısından gruplandırılabilmesi 

amacıyla gerçekleştirilen K-Means kümeleme analizi sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.  

Tablo 8. Kümelerin İçerdiği Toplam Sayı 

Kümeler Sayı Yüzde  

1 215,000  %48,8 

2 83,000 %18,8 

3 143,000 %32,4 

Kayıp Değerler 0,000 %0,00 

Toplam 441,000 %100 

Tablo 8’den görüldüğü gibi, 1. kümede 215, 2. kümede 83 ve 3. kümede ise 143 cevaplayıcı 

yer almaktadır. 

S 1 S 2 S 3
 -0.33 

 -0.28 

 -0.23 

 -0.18 

 -0.13 

 -0.08 
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Tablo 9. ANOVA Tablosu  
 Ortalama Değerler F P 
K.1. Dışa dönük, meraklı 3,793 60,619 0,000 
K.2. Eleştirel, kavgacı 3,614 37,604 0,000 
K.3. Güvenilir, disiplinli 2,684 46,890 0,000 
K.4. Kaygılı, kolayca üzülebilir 4,010 40,092 0,000 
K.5. Yeni deneyimlere açık, karmaşık 3,162 43,626 0,000 
K.6. Çekingen, sessiz 3,182 75,345 0,000 
K.7. Sempatik, sıcak 2,674 73,560 0,000 
K.8. Dağınık, dikkatsiz 2,431 117,962 0,000 
K.9. Sakin, duygusal açıdan istikrarlı 3,397 44,992 0,000 
K.10. Geleneksel, yaratıcı olmayan 3,232 77,604 0,000 
EBTD 0,434 14,751 0,000 
ATE 0,573 17,864 0,000 
ÇK 0,448 9,130 0,000 
Altruism 0,710 2,413 0,091 
Tablo 9’da Kümeleri ayırmada anlamlı bulunan değişkenler görülmektedir.  

Kümeleme analizi kapsamında yer alan ANOVA tablosuna göre Altruism değişkeni anlamlı 

değildir (sig.˃0,05) . Altruism değişkeni dışında yer alan değişkenler kümelerin ayrılmasında 

anlamlı etkiye sahiptir.  

Tablo 10. Nihai Küme Merkezleri 
 Kümeler 

1 2 3 
K.1. Dışa dönük, meraklı 5 3 5 
K.2. Eleştirel, kavgacı 3 3 4 
K.3. Güvenilir, disiplinli 6 5 5 
K.4. Kaygılı, kolayca üzülebilir 5 3 5 
K.5. Yeni deneyimlere açık, karmaşık 5 3 4 
K.6. Çekingen, sessiz 3 2 5 
K.7. Sempatik, sıcak 6 4 5 
K.8. Dağınık, dikkatsiz 2 2 4 
K.9. Sakin, duygusal açıdan istikrarlı 5 3 4 
K.10. Geleneksel, yaratıcı olmayan 2 2 5 
EBTD 3,73 3,32 3,44 
ATE 3,93 3,54 3,48 
ÇK 3,76 3,45 3,51 

Tüketicilerin % 48.8’i küme 1 içinde yer almaktadır. Küme 1’de yer alan tüketiciler diğer iki 

kümede yer alan tüketicilere oranla EBTD, ATE ve ÇK boyutları açısından daha yüksek 

değere sahiptirler. Aynı zamanda Küme 1’de yer alan tüketicilerin “Dışa Dönük, Meraklı”, 

“Güvenilir, Disiplinli”, “Yeni Deneyimlere Açık, Karmaşık”, “Sempatik, Sıcak”, “Sakin, 

Duygusal Açıdan İstikrarlı” kişilik özelliklerine sahip oldukları gözlemlenmektedir. Diğer 

kümelere oranla bütün boyutlar açısından en yüksek değerlere sahip olduğu için Küme 

1 “aktif yeşiller” olarak isimlendirilmiştir.   
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Tüketicilerin % 18.8’i küme 2 içinde yer almaktadır. Küme 2’de bulunan tüketiciler 

algılanan tüketici etkinliği (ATE) açısından Aktif Yeşiller olarak adlandırılan Küme 

1’i takip etmektedirler. Bu sonuçlardan yola çıkarak 2. kümede bulunan tüketiciler 

“potansiyel yeşil” olarak isimlendirilmiştir. Bunun yanı sıra Küme 2’de yer alan 

tüketicilerin belirgin, öne çıkan bir kişilik özelliği olmamakla birlikte, orta seviyede 

“Eleştirel, Kavgacı”, “Güvenilir, Disiplinli” oldukları söylenebilir.  

Tüketicilerin % 32.4’ü küme 3 içinde yer almaktadır. Küme 3’de bulunan tüketiciler çevre 

ile ilgili kaygı taşımakta (ÇK), ekolojik bilince sahip tüketici davranışını (EBTD) 

önemsemektedirler. Bu sonuçlardan yola çıkarak 3. kümede yer alan tüketiciler “gizli 

yeşiller” olarak isimlendirilmiştir. 3. kümede yer alan bireyler; “Geleneksel, yaratıcı 

olmayan”, “Dağınık, dikkatsiz”, “Çekingen, sessiz”, “Eleştirel, kavgacı” kişilik özelliklerine 

sahiptirler. 

Sonuç ve Öneriler 

Tüketicilerin çevreye yönelik tutumları ve kişilik özellikleri açısından bölümlendirilmesinin 

amaçlandığı bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Katılımcılar hem SOM hem de K-Means kümeleme yöntemleri ile gruplara ayrılmış ve her iki 

yöntemde de 3 küme elde edilmiştir. SOM’da aktif yeşiller, potansiyel yeşiller ve 

kahverengiler olmak üzere 3 küme belirlenmiştir.  

SOM analizine göre; cevaplayıcıların %58,28’ini oluşturan 1.küme aktif yeşiller olarak 

adlandırılmış ve tüm boyutlar (ATE, ÇK, Altruism ve EBTD) en yüksek değeri almıştır. 

1.kümede yer alan tüketiciler çevresel problemlerin çözümü için bireysel çabaların etkin bir 

rol oynayacağı görüşüne sahip ve bu yönde bilinçli tutumlar geliştiren tüketicilerdir. Bu 

kümede yer alan tüketiciler çevresel sorunların farkında, bu sorunları çözmeye hazır ve istekli 

bireylerdir, dolayısıyla satın alma karar sürecini de bu doğrultuda şekillendirmekte ve üzerine 

düşen fedakârlığı yaparak, sorumluluk üstlenmektedirler. Aktif yeşiller, çevreyi koruma 

amacıyla hareket eden, bu yönde bilinçli davranışlar ve tutumlar geliştiren tüketicilerdir. Aktif 

Yeşiller tüketici grubunu kişilik özellikleri açısından ele aldığımızda ise; bu tüketicilerin 

dışadönük, meraklı, güvenilir, disiplinli, yeni deneyimlere açık, sempatik, sıcakkanlı, 

sakin, duygusal açıdan istikrarlı olan tüketiciler olduğu belirlenmiştir. Bu pazar 

bölümünde genellikle kadın ve bekâr tüketiciler yer almakla birlikte, yaş ortalaması da 

diğer bölümlere oranla daha fazladır. Eğitim düzeyi yüksek, öğrenci ve memurlar bu 
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kümede bulunmaktadır. Gelir düzeyi olarak aktif yeşiller kümesinin düşük gelire sahip 

olduğu belirlenmiştir. Ancak bu tüketici grubu çevre için daha fazla para ödemeye 

hazır olan tüketicilerden oluşmaktadır.  

2.küme potansiyel yeşiller olarak adlandırılmıştır. Aktif yeşil tüketicilerin aksine, çevresel 

problemlere yönelik kaygı düzeyleri yüksek olmasına rağmen, çevre için bireysel anlamda 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin herhangi bir yararı olacağına inanmamaktadırlar, bu yüzden 

algılanan tüketici etkinlikleri ve ekolojik olarak bilinçli tüketici davranışı gösterme değerleri 

göreceli olarak düşüktür. Ancak potansiyel yeşillerin altruism değerleri yüksektir. Başka bir 

deyişle, potansiyel yeşil olarak adlandırılan küme 2’de yer alan tüketiciler her ne kadar 

bireysel faaliyetlerin çevre problemlerini ortadan kaldırmak için yeterli olmadığını düşünseler 

de, mevcut çevre koşullarının değiştirilmesi için sorumluluk üstlenmeye hazırdırlar. 

Potansiyel yeşiller kaygılı, kolayca üzülebilen, çekingen, sessiz, eleştirel-kavgacı 

özelliklere sahip tüketicilerdir. Potansiyel yeşiller genellikle kadın tüketicilerden 

oluşmaktadır. Yaş ortalaması düşük olan bu kümede, evli, öğrenci ve ev hanımları yer 

almaktadır. Gelir seviyesi bakımından ise ikinci küme orta düzeydedir.  

Kahverengiler olarak adlandırılan 3.küme ise, ATE, ÇK, Altruism ve EBDT boyutları 

açısından en düşük değerlere sahiptir. Dolayısıyla bu kümede yer alan tüketiciler çevre ve 

çevresel problemlere yönelik herhangi bir kaygı duymamaktadırlar. Bu sebeple çevre için 

herhangi bir fedakârlık yapma, bireysel anlamda sorumluluk üstlenme eğilimleri de 

bulunmamaktadır. Ekolojik bilinçle hareket etmedikleri için yeşil ürünlere yönelimleri de 

diğer iki gruba oranla daha sınırlıdır. Kişilik özellikleri açısından ise kahverengiler 

geleneksel, yaratıcı olmayan, dağınık ve dikkatsiz tüketicilerdir. Kahverengilerin 

genellikle erkek, eğitim seviyesi ve yaş aralığı düşük, bekâr, serbest meslek sahibi ve 

çalışmayan bireylerden meydana geldiği görülmektedir. Gelir düzeyi olarak yüksek 

gelire sahip olan kahverengiler, çevreci ürün almayı tercih etmemektedirler. 

K-Means yönteminde ise aktif yeşiller, potansiyel yeşiller ve gizli yeşiller kümeleri elde 

edilmiş ve kahverengiler grubu yer almamıştır. K-Means yöntemine göre aktif yeşil olarak 

adlandırılan 1.küme %48,8 oran ile en büyük kümeyi oluşturmuştur. Bu grupta diğer iki 

kümeye oranla tüm boyutlar (ATE, ÇK, EBTD) en yüksek değerleri almışlardır. Bu kümede 

yer alan bireylerin kişilik özellikleri irdelendiğinde; “Dışa Dönük, Meraklı”, “Güvenilir, 
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Disiplinli”, “Yeni Deneyimlere Açık, Karmaşık”, “Sempatik, Sıcak”, “Sakin, Duygusal 

Açıdan İstikrarlı” oldukları belirlenmiştir.  

2.küme ise potansiyel yeşillerin oluşturduğu kümedir. Bu kümede yer alan tüketicilerin 

algılanan tüketici etkinliği (ATE) yüksek değere sahiptir, ancak diğer boyutlar 

açısından ön plana çıkmamaktadırlar. Potansiyel yeşillerin belirgin, öne çıkan bir 

kişilik özelliğinin bulunmadığı ancak, orta seviyede “Eleştirel, Kavgacı”, “Güvenilir, 

Disiplinli” oldukları söylenebilir.  

K-Means yönteminde elde edilen 3.küme gizli yeşiller olarak adlandırılmıştır. Bu 

tüketiciler çevre ile ilgili kaygı taşımakta (ÇK) ve ekolojik bilince sahip tüketici 

davranışını (EBTD) önemsemektedirler. Aynı zamanda “Geleneksel, yaratıcı olmayan”, 

“Dağınık, dikkatsiz”, “Çekingen, sessiz”, “Eleştirel, kavgacı” kişilik özelliklerine sahiptirler. 

Her iki yöntem kıyaslandığında ise şu sonuçlar elde edilmiştir: Aktif yeşiller iki yöntemde de 

en yüksek sayıdaki kümeyi oluşturmuştur. Çevreci değişkenler açısından baktığımızda aktif 

yeşiller her iki yöntemde en yüksek değerlere sahip kümedir. Ancak K-Means yönteminde 

Alturism kümeleri tanımlamada istatistiki olarak anlamlı çıkmamıştır. Yine her iki yöntemde 

de ikinci küme potansiyel yeşiller olarak ifade edilmiştir. SOM’da elde edilen potansiyel 

yeşiller kümesinde ÇK en yüksek değeri almıştır. K-Means’de ise ATE yüksek değeri 

almıştır. K-Means yönteminde üçüncü küme gizli yeşiller olarak isimlendirilmiştir. ÇK ve 

EBTD değerleri ikinci kümeye oranla yüksek olduğu için gizli yeşiller ismi verilmiştir. 

Kişilik özellikleri açısından incelendiğinde aktif yeşiller her iki yöntemde de benzer kişilik 

özellikleri göstermiştir. Potansiyel yeşillerin kişilik özellikleri SOM’da kaygılı-kolay 

üzülen, çekingen-sessiz, eleştirel-kavgacı kişilik özelliklerini gösterirken, K-Means’de 

hiçbir kişilik özelliğinin ayırıcı niteliğe sahip olmadığı görülmüştür.  

SOM sonuçlarına göre Kahverengiler grubunun baskın kişilik özellikleri dağınık-

dikkatsiz ve geleneksel-yaratıcı olmayandır. K-Means sonuçlarına göre ise gizli 

yeşiller olan son kümenin baskın kişilik özellikleri geleneksel-yaratıcı olmayan, 

dağınık-dikkatsiz, çekingen-sessiz ve eleştirel-kavgacıdır.  

Kümelerin profili açısından baktığımızda SOM’da kümelerin özellikleri tanımlanmış 

ancak K-Means’de istatistiki olarak kümelerin profili tanımlanamamıştır.  

Görüldüğü gibi her iki yöntemin sonuçları arasında farklılıklar kadar benzerlikler de 

söz konusudur. İki yöntemin işleyiş şeklinin farklılığı nedeni ile farklı sonuçlar elde 
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edilmesi doğaldır. Ancak SOM’da her kümeyi sadece ortalama değerler ile değil 

görsel şekiller ile tanımlamak mümkündür. Çok sayıda verinin analizi için oldukça 

uygun bir yöntemdir ve en önemlisi her bir kümenin özelliğini değişken düzeyinde 

değerlendirerek görmek de mümkündür.   

Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıda yer alan öneriler geliştirilebilir.  

Araştırma kapsamında uygulanan SOM ve kümeleme analizleri de göstermiştir ki; 

günümüzde giderek daha baskın hale gelen ve büyüklüğü küçümsenemeyecek 

düzeylere ulaşan bir yeşil tüketici kitlesi bulunmaktadır. Dolayısıyla işletmeler yeşil 

pazar ve pazar bölümlerinin istek ve ihtiyaçlarını doğru karşılayabilmek için bu pazarı 

çok yakından tanımak, ürünlerini ve stratejilerini bu doğrultuda farklılaştırmalıdırlar.  

Bu noktada doğru pazarı belirleyebilmek önem taşımaktadır. Pazar bölümlendirme 

işletmelerin hem doğru tüketici gruplarına hitap etmesini kolaylaştırmakta hem de 

rekabet avantajı yaratmaktadır. Bu noktada yeşil tüketiciler özellikle son yıllarda, 

çevresel problemlerin net bir biçimde ortaya çıkması, sonuçlarının gözlemlenebilir 

olması ve tüketicilerin bilinç düzeylerindeki artış doğrultusuna işletmelerin hitap 

etmeyi tercih ettikleri tüketici gruplarının başında gelmektedirler.  

Hem SOM’da hem de K-means kümeleme analizinde “aktif yeşil” tüketicilerin yer 

aldığı belirlenmiştir. Çevreci faaliyetler açısından en önde yer alan grup olan “aktif 

yeşiller”in diğer bireylerle iletişim kurmaya açık, dışa dönük ve yeni deneyimlere açık 

bireyler oldukları görülmektedir. Bu noktada işletmeler özellikle çevreci bazda 

üretmiş oldukları yeni ürünlerin tanıtım faaliyetlerini aktif yeşil tüketiciler üzerinden 

yürütebilirler. Diğer bireylerle iletişim kurmaya açık oldukları için onlar “fikir lideri” 

olarak değerlendirilebilirler ve diğer tüketicilere ulaşmada önemli bir rol 

üstlenebilirler. Çünkü bu bireyler yine analizler sonucunda “güvenilir” bireyler olarak 

adlandırılmışlardır. Diğer tüketicilerin herhangi bir ticari amaç gütmeden çevresel 

bilinç noktasında kendilerine sunulacak olan bilgilere ihtiyaç duydukları açıktır.  

Çevreci davranış ve çevreye bakış ile ilgili olarak satın alım kararlarını yönlendirmek 

gönüllülük ilkesi ile yakından ilişkilidir. Aktif yeşil tüketiciler çevreyi koruma amacıyla 

hareket eden, bu yönde bilinçli davranışlar ve tutumlar geliştiren tüketicilerdir. Bu yüzden 

işletmelerin bu tüketici grubunun ilgisini çekebilmek amacıyla yürüteceği sosyal sorumluluk 

projeleri ve sponsorluklar önem taşıyacaktır.  
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Potansiyel yeşillerin ise algılanan tüketici etkinlikleri ve ekolojik olarak bilinçli tüketici 

davranışı gösterme değerlerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda bu tüketici 

grubunun bireysel anlamda girişilecek çevresel faaliyetlerin sonuç getirmeyeceği inancını 

taşıdıkları görülmektedir.    İşletmeler potansiyel yeşil tüketicilerini tek başına olamadıklarına 

ikna etmek, onları yapacakları satın alımlarla çevresel problemlere çözüm bulacakları 

yönünde kampanyalar, tutundurma faaliyetleri planlayabilir. Özellikle potansiyel yeşil 

tüketicilerin “çekingen-sessiz” kişilik özelliğine sahip olmalarından dolayı yalnız 

olmadıklarının vurgulanması, onlar gibi düşünen ve satın alım yapan tüketicilerin olduğunun 

belirtilmesi ve bu noktada diğer tüketicilerin işletmeyi tercih ettiklerinin altının çizilmesi, bir 

niş pazar olarak değerlendirildiğinde işletmelerin farklılaşmasını ve rekabet avantajı elde 

etmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda potansiyel yeşil tüketicilerde aidiyet duygusunu ortaya 

çıkaracak ve bireysellik düşüncesini ortadan kaldıracaktır. Bu noktada sosyal medya 

üzerinden açılacak olan hesaplar, tüketici görüş ve önerilerinin paylaşılması da bu duruma 

katkı sağlayacaktır. İşletmeler aynı zamanda hem potansiyel yeşillerin hem de kahverengi 

tüketicilerin katılacağı çeşitli seminerler ya da eğitimlerde düzenleyebilirler. Böylelikle 

tüketicilerin bilgi ve bilinç seviyelerinde artış olacak, hangi ürün/markayı, hangi özellikleri 

dolayısıyla aldıklarını bilebileceklerdir. Çevreye ilişkin olarak yapılacak olan bilgilendirmeler 

sadece eğitimler değil kamu spotları aracılığıyla da tüketicilere ulaşabilme tüketicilerde risk 

algısının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Böylelikle işletmenin ürünlerine yönelim 

sağlanabilecektir. 

Kahverengiler olarak adlandırılan üçüncü kümenin daha geleneksel ve yaratıcı olmayan 

kişilik özelliğine sahip olduğu görülmüştür. Bu tüketici grubuna yeşil ürünlerin geleneksel 

ürünlerden farkı olmadığı sadece içerik noktasında hem bireylerin kendi sağlıkları hem de 

çevre için taşıdığı yararlar aktarılabilir. Çünkü bu tüketici grubunun diğer iki gruba göre ATE, 

ÇK, Altruism ve EBDT değerleri düşüktür. Yani bu tüketiciler çevreyi önemsemeden 

yaptıkları davranışların ve satın alımların farkında değillerdir, başka bir deyişle çevreye 

yönelik bir kaygı taşımadıkları için davranışlarının sonuçları ile ilgilenmemektedirler. Bu da 

bilinçli bir davranışın sonucu olmamaktadır. O halde öncelikle bu tüketici grubu 

bilinçlendirilmelidir. Ekolojik açıdan bilinçli davranış için yapılacak fedakarlığın sadece 

çevre için değil kendileri ve diğer nesiller için bir fedakârlık olduğu fikri aşılanmalıdır. Bu da 

doğru bir konumlandırmadan geçmektedir. İşletmelerin hangi ürün/ ürün grubunda faaliyet 
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gösterdiklerine bakmaksızın “Bu ürün alarak çevreye…” “bu ürünü alarak kendiniz için” “Bu 

ürünü alarak dünya için” şeklinde tüketici zihnine gönderecekleri mesajlar ve bilinçaltı 

reklamlar ile hem kahverengilerin yeşil ürün alımına yönelmeleri hem de şuan satın alım 

yapmasalar dahi ileride ihtiyaç veya kaygı ortaya çıktığı zaman ilk olarak bu işletmeyi 

hatırlamaları sağlanabilir.  

Gelecekte Yapılacak Çalışmalar İçin Öneriler  

Çalışmada tüketicilerin çevreci eğilimleri doğrultusunda bölümlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu sebeple ATE, ÇK, Altruism, EBDT değişkenlerine ek olarak kişilik 

değişkeni araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Gelecekte yapılacak olan 

çalışmalarda, sosyal sınıf, değerler ve yaşam tarzı değişkenleri ele alınabilir. Çevresel 

konulara ilişkin yapılan diğer çalışmalarda öne çıkan diğer çevreye ait değişkenler de 

irdelenebilir. Çünkü özellikle aktif yeşil tüketicilerin çevreci yaşam tarzını 

benimsedikleri görüşü ön plana çıkmaktadır. Bu değişkenler ele alınarak, tüketicilerin 

çevreye bakışları doğrultusunda yaşam tarzlarında değişikliğe gidip gitmedikleri 

belirlenebilir. Aynı zamanda “çevreci” tüketimlerin sosyal sınıflar açısından 

farklılaşıp farklılaşmadığı yine hem SOM ile hem de kümeleme analizi ile ele alınarak 

sosyal sınıflar açısından kıyaslamalara gidilebilir.  

Diğer bir nokta kişilik-benlik ile çevreci tüketimler arasındaki ilişki olabilir. 

Tüketicilerin kişilik ve benlikleri ile tüketim davranışları değerlendirilebilir. Aynı 

zamanda online-çevrimiçi tüketiciler açısından da bu konu irdelenebilir. Online 

tüketici- online olmayan tüketici karşılaştırması yapılabilir.  
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İkinci El Giyim Motivasyonu, Moda Yenilikçiliği ve Sürdürülebilirlik 

Üçgeninde Keşifsel Bir Araştırma 

An Exploratory Research in the Triangle of Second Hand Clothing 

Motivation, Fashion Innvativeness and Sustainability 
Tutku Eker İşcioğlu1   Dicle Yurdakul2 

Özet: 

Yenilik, günümüz tüketim toplumlarının olmazsa olmaz beklentilerinden birisidir. Ne yazık ki 

bu beklentiyi gerçekleştirme maksadıyla kullanılan üretim teknolojileri, çevre ve doğal 

kaynaklara zarar vermenin yanında çok sayıda atık ortaya çıkarmaktadır. Bu atıklardan birisi 

olan tekstil atığı, özellikle hızlı moda anlayışının bir sonucu olarak da gitgide artmaktadır. 

İkinci el giyim tüketiminin tekstil atığını azaltmada önemli bir unsur olabileceğinden 

hareketle gerçekleştirilen bu araştırma, ülkemizdeki ikinci el kıyafet tercih eden ve etmeyen 

tüketicilerin motivasyonlarını, moda yenilikçiliği ve sürdürülebilirlik algılarını anlamayı 

amaçlamaktadır. Yirmi tüketici ile gerçekleştirilen bire bir mülakatlar, ikinci el tüketim 

motivasyonlarının literatürle paralellik göstererek ekonomik, eğlenme ve nostalji odaklı 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Modaya uyumlu hareket etseler de moda yenilikçiliği 

özelliklerine sahip olmadıkları görülen katılımcıların, sürdürülebilirlik bilincinde oldukları 

ancak bu durumun ikinci el kıyafet tercihlerini doğrudan etkilemediği görülmüştür. Bu 

çalışma, ulusal yazındaki boşluğu dolduracak nitelikte olup pazarlama ve sürdürülebilirlik 

ilişkisine ışık tutacak öneriler içermektedir.  

Anahtar Kelimeler: İkinci El Giyim Motivasyonları, Moda, Moda Yenilikçiliği, 

Sürdürülebilirlik.  

Abstract: 

Innovation is one of the indispensable expectations of today's consumer societies. 

Unfortunately, to realize this expectation production technologies not only harm the 

environment and natural resources, but also generate a large amount of waste. Being one of 

such, textile waste is increasing also because of the fast fashion orientation. Considering that 

second hand clothing consumption might be an important factor in reducing textile waste, this 
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548 

study aims to understand second hand clothing motivations, perceptions of fashion 

innovativeness and sustainability of consumers in our country. Parallel with the literature, 

interviews held with twenty consumers reveal that second hand consumption is made with 

economic, entertainment and nostalgic motivations. Although they have a fashion orientation, 

respondents are not found to have fashion innovativeness. They have consciousness of 

sustainability but this does not directly affects their second hand clothing preferences. This 

study intends to fill the gap in the national literature and includes suggestions to enlighten the 

relationship between marketing and sustainability. 

Keywords: Second Hand Clothing Motivation, Fashion, Fashion İnnovativeness, 

Sustainability.  

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Tarihsel gelişimine bakıldığında ikinci el tüketimin Avrupa ve Amerika’da çok uzun yıllardır 

varlık gösterdiğini söylemek mümkündür. Weinstein (2014), ikinci el tüketimi üç döneme 

ayırmaktadır: Ortaya çıkıp yayıldığı 18. ve 19. yüzyıllar, gözden düştüğü 20. yüzyıl ve tekrar 

popülerlik kazandığı 21. yüzyıl. Sanayi devrimi, yükselen kapitalizm, seri üretim, kentleşme 

gibi olguların üretim ve tüketim ilişkilerine ivme kazandırdığı 20. yüzyılda, geçmişte hâkim 

olan ihtiyaç doğrultusunda üretme ve tüketme anlayışı yerini ‘zorunlu ihtiyaç’ ötesi tüketim 

anlayışına ve yeni olana, ‘yenilik’e özendirmeye bırakmıştır (Özdemir ve Özer, 2014). Bunun 

bir sonucu olarak, 20. yüzyılda ikinci el tüketimin rağbet görmemesi gayet anlaşılır bir 

durumdur.  

Yenilikçiliğin devam etmesini sağlayan ‘tüketim toplumu’ olgusu dramatik bir hızla 21. 

yüzyılın sosyal profilini oluşturmaya devam ederken (Özdemir ve Özer, 2014), böylesi çılgın 

bir tüketim kültürü ekonomik faktörün yanı sıra doğal kaynakları yavaş yavaş yok olmakta 

olan dünyamızda israfı da beraberinde getirmekte, doğal hayatı olumsuz etkilemekte ve 

sürdürülebilirliğe ket vurmaktadır (Pektaş ve Dengin, 2012). Aynı yüzyılda ikinci el tüketimi 

benimseyerek gerek fiziksel gerek psikolojik ihtiyaçlarını gideren bir kesimin sayısında da 

artış olduğu gözlemlenmektedir. Nitekim, günümüzde elektronik eşyalardan mobilyalara, süs 

eşyalarından kıyafetlere kadar birçok ikinci el ürünün ticareti yapılmaktadır. Söz konusu 

ikinci el giyim olduğunda sosyete ünlülerinin ve Hollywood yıldızlarının da ikinci el 

kıyafetler satın aldıkları görülmektedir (Modacruz, 2017a).  
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Gelir durumu ve sosyal konumu son derece iyi olan tüketicilerin dahi ikinci el kıyafet alımına 

yönelmesi, bu tüketicilerin maddi kazancı ekarte edecek motivasyonlarının neler olabileceği 

sorusunu gündeme getirmektedir. Kullanım oranı git gide artış gösteren ikinci el kıyafet 

alımına yönelik akademik araştırmaların 1960’lı yıllara kadar dayandığı, ancak kısıtlı sayıda 

olduğu görülmektedir. Uluslararası yazında konuyu irdeleyen araştırmalar, ikinci el kıyafet 

tercihini ekonomik, benzersiz olma, nostaljiyi yaşama, çevreye duyarlı olma gibi 

motivasyonlarla açıklamaktadır.  

Şu ana kadar gerçekleştirilen araştırmalar uluslararası düzeyde olup ulusal yazında pazarlama 

ve sürdürülebilirlik bağlamında ikinci el giyim konusunu inceleyen bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu araştırma, ulusal yazındaki boşluğu doldurmak, Türk tüketicilerinin moda 

ve giyim ürünlerine yönelik yenilikçilik ve sürdürülebilirlik bilincini irdelemek ve ikinci el 

giyim motivasyonlarını ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, 

toplamda 20 tüketici ile mülakat yapılmış olup, bunların 10’u ikinci el kıyafet tercih eden, 

diğer 10’u tercih etmeyen tüketicilerden oluşmaktadır. Bulgulara göre, ikinci el kıyafet 

alımına yönelik motivasyonlar literatürle paralellik göstermekte ve en çok ekonomik, eğlenme 

ve nostalji motivasyonları etkili olmaktadır. Moda yenilikçiliği özelliklerini taşımadıkları 

görülen ikinci el kıyafet kullanan katılımcılar, sürdürülebilirlik bilincine sahip olsa da 

alışverişlerinde bu bilinçle hareket etmemektedirler. İkinci el tercih etmeyen katılımcıların 

sürdürülebilirlik yaklaşımlarının benzer şekilde olduğu görülmektedir. Çalışma, sürdürülebilir 

bir dünya için tüketicileri ikinci el kıyafet alımına teşvik edecek öneriler sunmaktadır.  

Literatür Analizi 

İkinci el ürünler ilk sahibinin elden çıkardığı, adı üzerinde, ikinci veya sonraki sahipleri 

tarafından kullanılması maksadıyla, yeni ürünlerden farklı yöntemlerle ve yerlerde sunularak 

veya satılarak tüketimi devam ettirilen ürünlerdir. Bu alanda birikim sağlayan literatür, ikinci 

el tüketim motivasyonlarına yönelik çeşitli ve farklı açıklamalar getirmektedir. Motivasyon 

teorisiyle de ilintili olarak (McGuire, 1974), ikinci el tüketim motivasyonlarının kişisel haz ve 

memnuniyeti karşılamaya yönelik olduğu düşünülmektedir. Önceki araştırmalar, ikinci el 

pazarların büyümesinde iki gerekçe öne sürmektedir: ekonomik ve eğlenme amaçlı 

motivasyonlar (Williams ve Paddock, 2003). 1980’ler itibariyle alım gücü azalan orta sınıfın 

fiyatı uygun ürünlere yönelmesi ve bu sayede ikinci el ürünleri tercih etmeye başlaması 

ekonomik motivasyonların temelini oluşturmaktadır. Eğlenme amaçlı motivasyonlar ise 
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çeşitli ve beklenmedik tekliflerle karşılaşmaya, bir nevi hazine avına çıkmaya, pazarlık yapma 

ihtiyacını gidermeye, kendini bir yere ait hissetme ve sosyal etkileşim imkânı tanımaya 

yönelik bulguları içermektedir (Belk vd., 1988; Gregson ve Crewe, 1997; Sherry, 1990). 

Guiot ve Roux’a (2010) göre, ekonomik ve eğlenmeye dayalı motivasyonlara ek olarak 

“kritik motivasyonlar” da ikinci el tüketimi tetiklemektedir. Bu motivasyon türüne göre 

tüketiciler, geleneksel dağıtım kanallarından kaçma, gösterişten uzak durma ve üretimin 

gereksiz çoğalması sonucu kaynakların tüketilmesi ile sonuçlanan ekolojik dengenin 

bozulmasını engellemek maksadıyla ikinci el ürünlere yönelmektedirler. Konu, ikinci el giyim 

motivasyonları özelinde değerlendirildiğinde farklı bulgular ortaya çıkabilir. Bu sebeple, 

araştırma kapsamında ele alınan ikinci el giyim motivasyonlarına yönelik literatür taraması 

ayrı bir başlıkta ele alınarak bir sonraki bölümde sunulmuştur. 

İkinci El Giyim Motivasyonları 

İkinci el giyim pazarına yönelik gerçekleştirilmiş geçmiş araştırmaların, tüketicilerin 

kullanılmış kıyafetleri almak istemelerini etkileyen faktörlere ve ikinci el kıyafet alımını 

arttıracak ya da azaltacak kriterlere odaklandıkları görülmektedir. 1960’lara kadar uzanan bu 

araştırmalarda, tek başına yeterli olmasa da ekonomik engellerin ikinci el kıyafetlerin alım 

kararında önemli bir faktör olduğu, buna ek olarak kıyafetlerin ne kadar giyildiğinin, 

kalitesinin, uygun bedenin bulunması gerektiğinin de alım kararını oldukça etkilediği 

belirtilmektedir (Winakor ve Martin, 1963; O’Reilly vd., 1984). Öte yandan, bulaşıcılık 

konusundaki endişelerin, özellikle tene temas edecek kıyafetlerin alımında, bir engel 

oluşturduğu tespit edilmiştir (O’Reilly vd., 1984; Belk, 1988). Goffman’a (1971) göre, 

bulaşıcılık kişisel alanların başkaları tarafından ihlal edilmesi ile ortaya çıkmakta, kullanılmış 

kıyafetlere ait ter lekeleri veya koku gibi gerçek ya da hayal edilmiş vücut işaretleri, bir 

önceki sahibinin kişisel alanı ile ilişkilendirilmekte ve dolayısıyla yeniden kullanımına karşı 

bir tiksinti veya tabu olarak hissedilebilmektedir. Bunun bir sonucu olarak, kıyafetin vücuda 

yakınlığı arttıkça, belirli kıyafetlere yönelik ikinci el kullanımın reddedildiği görülmektedir. 

Örneğin, vücudun özel bölgelerine doğrudan teması sebebiyle ikinci el iç çamaşırlarının, ne 

kadar giyilebilir ve temiz durumda olurlarsa olsunlar, tercihi kısıtlı kalmaktadır (Roux ve 

Korchia, 2006). Günümüzde bulaşıcı hastalıklara yönelik endişelerin, sağlık alanındaki 

gelişmeler ve temizlik duyarlılığının artmasının bir sonucu olarak azalmış olabileceğini ve 
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dolayısıyla 21. yüzyılda ikinci el kıyafet kullanımının yine popülerlik kazanmasında önemli 

bir etken olarak ileri sürülebileceğini belirtmek yanlış olmayacaktır.  

20. yüzyılda geçerli olduğu düşünülen ekonomik, fonksiyonel (kıyafetlerin yıpranma derecesi, 

kalitesi, beden vb.) ve psikolojik (bulaşıcılık korkusu, iğrenme vb.) etkenlerin, artık 

günümüzde yerini başka etken veya motivasyonlara bırakacağı yaygınlaşan bir kanıdır. Her 

ne kadar, en son moda ürünleri uygun fiyatlarla sunarak alışveriş özgürlüğü yaratmayı 

amaçlayan hızlı moda (fast fashion) kavramı oldukça benimsenmiş gözükse de, baskın moda 

akımlarına direnç gösteren, ikinci el kıyafetler ile kendi tarzını yaratmaya çalışarak özgün ve 

kalabalıktan sıyrılmayı hedefleyen bir kitlenin de varlığı söz konusudur (Thompson ve 

Haytko, 1997). Murray (2002), tüketim toplumuna karşı duran, sadelikten ve sade yaşamdan 

yana olan bu akımın, yüzeysel çıkarımlara odaklanan materyalist kültüre bir cevap olarak 

yeniden doğduğunu ifade etmiştir.  Bu doğrultuda, ikinci el kıyafet tüketiminde sembolik 

anlamların incelenmediğini fark eden Roux ve Korchia (2006), yaptıkları araştırmada ikinci el 

giyime yönelik dört motivasyon belirlemişlerdir. “Benzersiz olma isteği” olarak ifade edilen 

ilk motivasyon herkes gibi olmama, kimsede olmayanı giyme, farklı olma isteği ile 

ilişkilendirilmiştir. “Akıllı alışveriş ve sosyal hile” ise, tüketicilerin normalde birinci el 

fiyatlarını karşılayamayacakları lüks markaların ürünlerini uygun fiyatlara alarak akıllı 

alışveriş yapma ve bu sayede kendilerini toplum içerisinde belli bir sınıfa ait hissetme 

motivasyonu olarak açıklanmıştır. “Nostalji” motivasyonu ise, geçmişin izlerini aramak, 

unutulmuş bir kültürü yaşamak ve belli bir döneme özgün giyinmek amacını yansıtmaktadır. 

Son olarak “savurganlığın reddi”, reklamlarla dayatılarak oluşturulmak istenen gösterişe 

yönelik tüketimi reddeden, moda ve diğer sektörlerin yetersiz kaynakları tüketerek atıklar 

ortaya çıkarmalarına karşı olan ikinci el giyinen tüketici motivasyonudur. 

İkinci el giyim motivasyonlarını moda kavramı ile ilişkilendiren ilk çalışma Ferraro vd.’ne 

(2016) aittir. Moda motivasyonlarını otantik ve özgün olma ihtiyacı, kendi moda tarzını 

yaratma ve ana akım moda uygulamalarından kaçınma isteği olarak açıklayan bu çalışmada, 

ikinci el giyimin artık tercih edilen bir moda yaklaşımı olduğu belirtilmektedir. Öyle ki, 

“geçmişin modasına ait” anlamını taşıyan “vintage” kıyafetler yaşı ve az bulunurluğu 

sebebiyle yüksek fiyatlara satılsa dahi talep görmektedir. İkinci el kıyafet kullanan tüketicileri 

dört pazar bölümüne ayıran çalışma, dördünde de moda motivasyonlarının etkili olduğunu 

saptamıştır. Buna göre, 1) modayı önemsese de seyrek ikinci el kıyafet alanlar, 2) modayı 
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önemseyen ve farklı kıyafet arayışında olanlar, 3) moda, ekonomik ve eğlenme 

motivasyonlarının etkileşimde olduğu hazine avcıları ve 4) ekonomik, eğlenme ve kritik 

motivasyonların ağırlıkta olduğu ama modayı da dışlamayanlar.  

Moda Yenilikçiliği ve Sürdürülebilirlik 

Herhangi bir dönemde geniş kitlelerce benimsenen ve popüler olan bir stil olarak ifade edilen 

moda (Mucuk, 2012), her ne kadar kendi içerisinde yenilikçilik içerse de (Deniz, 2012), moda 

yenilikçiliği kavramı bir tüketici özelliği olarak görülmektedir. Moda yenilikçiliği, yeni moda 

ürün ve hizmetleri kabul eden ve benimseyen bireylerin yenilikçilik eğiliminin derecesi 

anlamına gelmekle birlikte, bu ürünleri saldırgan bir şekilde satın alma, yeni trendlere ve 

alışılmamış nesnelere uyum sağlama ve tercih etme davranışını da beraberinde getirir 

(Özçifci, 2015). 

“Sürdürülebilir moda” kavramı ise, adil ticaret ilkelerini benimseyip biyolojik olarak 

parçalanabilir veya organik pamuk kullanarak çevreye ve işçilerine zarar vermeden, daha 

uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış ve etik bir üretim sisteminde faaliyet gösteren bir 

moda sistemini yansıtmaktadır (Fletcher, 2008; Joergens, 2006). Sürdürülebilirlik bilincinde 

olan tüketicilerin kıyafet alışverişlerinde, sadece kaynaklara ve doğaya zarar verilmeden 

üretilmiş kıyafetlerin tercihiyle değil, aynı zamanda yeni üretilmiş modeller yerine ikinci el 

kıyafetlere de yönelerek alışveriş yapmaları beklenebilir. Geri dönüşüm bilincinin 

arttırılmasına yönelik devlet politikaları ve sivil toplum kuruluşlarının da etkisiyle, çevre ve 

doğaya duyarlı bir neslin yetişiyor olması ve tamamen kendisi ile meşgul olan bir benlik 

yerine toplumsal duyarlılığı da olan bireylerin varlığı sürdürülebilirliğin sağlanmasında etkili 

olmakta ve ikinci el tüketimin popülaritesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Roux ve 

Korchia, 2006).  

Modada sürdürülebilirlik ve yenilikçilik konusunun daha net anlaşılabilmesi için hızlı moda 

ve yavaş moda kavramlarının da üzerinde durmak gerekmektedir. Hızlı moda, hızla değişen 

moda trendlerine ve tüketici zevklerine anında tepki verme ve düşük fiyatları koruyabilme 

özelliği ile karakterize edilen global bir eğilimdir (Hall, 2017). En çok bilinen örnekler Zara, 

H&M, Mango ve Top Shop gibi moda markalarıdır. Moda endüstrisinde tipik bir döngü olan 

podyumdan tüketiciye ulaştırma süresinin en az altı ay olduğu 1990'lı yıllara nazaran (Joy vd., 

2012), hızlı moda markaları çok seri bir tedarik süreci geçirmekte ve iki hafta içerisinde 

ürünleri tasarlayıp raflara yerleştirebilmektedirler. Hızlı modanın aksine, yavaş moda, küçük 
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ölçekli üretimin hakim olduğu, yerel malzemeler ve pazarların üretimde kullanıldığı, 

geleneksel üretim tekniklerine (genellikle el işi) odaklanılan, kaliteli ve dayanıklı ürünlerin 

yaratıldığı, gerçek ekolojik maliyetleri yansıtacak fiyatlara ve sürdürülebilirliğe odaklı bir 

moda anlayışıdır (Fletcher 2010). Bu yönleriyle yavaş modanın daha az tüketim ve 

dolayısıyla daha az tekstil israfını teşvik ettiği düşünülmektedir. Bu moda yaklaşımı, 

tasarımcıların, tedarikçilerin, perakendecilerin ve tüketicilerin işçiler, toplumlar ve 

ekosistemler üzerindeki etkilerinin farkında olduğu bir yaklaşım olarak görülmektedir 

(Fletcher 2007).  

Moda yenilikçiliği ve sürdürülebilirlik kavramlarına bütüncül bir yaklaşımla bakıldığında, her 

iki kavramın birbirine tezat öğeler içerdiği düşünülebilir. Zira, moda yenilikçiliği hızlı moda 

akımlarının da etkisiyle en son moda ürünleri takip etme, arzulama ve satın alma davranışını 

gerektirirken, sürdürülebilirlik bilincine sahip olan bir tüketicinin, çevreyi ve toplum 

gelişimini koruma dürtüsüyle tüketimini kısıtlayacağı ve illaki son moda kıyafetlere 

yönelmeyebileceği varsayılabilir.  

Türkiye’de İkinci El Giyim 

İkinci el kıyafet alışverişi yıllardan beri Amerika ve Avrupalı tüketiciler tarafından oldukça 

benimsenmiş bir kültür olsa da henüz Türkiye’de tam anlamıyla yerleştiği söylenemez 

(Modacruz, 2017b). “Eskiye rağbet olsa, bitpazarına nur yağardı” söyleminden hareketle, 

ikinci el tüketimin ülkemizde artış gösterdiği ancak birçok kişi tarafından halen hoş 

karşılanmadığı düşünülebilir. Öyle ki, Şevval Sam, Pelin Batu ve Aysel Gürel gibi ünlü 

isimlerin ikinci el kıyafetler kullanmaları toplumumuzda haber niteliği taşıyacak kadar 

önemlidir (Akçaay, 2017; Milliyet, 2009).  

Toplumumuz içerisinde bir popülerliği olmayan ikinci el kıyafet tüketiminin, ülkemiz 

akademik camiasında da ilgiyle karşılanmadığı fark edilmiştir. İkinci el giyime yönelik 

yapılan literatür taramasında sadece bir yayına rastlanmış (Pektaş ve Dengin, 2012) ve bu 

çalışmanın da ikinci el giysi pazarlarının Türkiye’deki durumu hakkında genel bir 

bilgilendirme yaptığı görülmüştür. Konuyu tüketici davranışı, pazarlama ve/veya 

sürdürülebilirlik perspektifinden inceleyen bir araştırma ne yazık ki bulunamamıştır.  

Tasarım ve Yöntem 

Genel çerçevede, Türk tüketicilerinin ikinci el giyim motivasyonlarını, ikinci el giyimi tercih 

etmeyen tüketicilerin davranışlarının arkasında yatan nedenleri ve moda yenilikçiliği ile 
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sürdürülebilirlik algılarını irdelemek olan araştırma amacı doğrultusunda keşifsel bir 

araştırma modeli benimsenmiştir. Bu bağlamda, araştırma soruları detaylıca şu şekilde ifade 

edilebilir: 

1. Tüketicileri ikinci el kıyafet alımına başlatan unsurlar nelerdir? 

2. Hangi satış kanalını, neden tercih etmektedirler? 

3. İkinci el kıyafet tercih etme/etmeme motivasyonları nelerdir? 

4. İkinci el kıyafet eden/etmeyen tüketicilerin moda yenilikçiliği ve sürdürülebilirlik 

kavramlarına yönelik bakış açıları ve tüketim davranışları nasıldır? 

Toplamda 20 tüketici ile birebir mülakatlar gerçekleştirilmiş olup, bunların 10’u ikinci el 

kıyafet tercih eden, diğer 10’u ise tercih etmeyen tüketicilerden oluşmaktadır. Araştırmada ele 

alınan kavramlara yönelik ulusal yazında bir çalışmaya rastlanamaması üzerine, mülakat 

soruları Roux ve Korchia (2006) ve Ferraro vd.’nin (2016) çalışmaları baz alınarak ve 

kavramlar arasındaki ilişkisel yapı ve araştırma soruları gözetilerek hazırlanmıştır. Her iki 

tüketici grubu için ortak ve farklı sorular içeren iki ayrı mülakat formu oluşturulmuştur. Ortak 

sorular ile tüketicilerin moda ilgilenim düzeyleri (modayı yakından takip edip etmedikleri, 

giyecekleri kıyafeti neye göre ve nasıl seçtikleri), moda konusunda ne denli yenilikçi bir 

yaklaşıma sahip oldukları (son moda kıyafetleri almak isteyip istemedikleri) ve moda ile 

sürdürülebilirlik kavramlarının ilişkisine yönelik bakış açılarına dair sorular sorulması 

amaçlanmıştır. Farklılaşan soru gruplarında ise; ikinci el kıyafet tercih eden tüketicilere satın 

alma davranışları (ne zaman ve nasıl başladıkları, kimler için satın aldıkları, seçimlerini hangi 

kriterlere göre yaptıkları) ve motivasyonlarına ilişkin (ikinci el kıyafet alımını hangi 

motivasyonlarla gerçekleştirdikleri, neler hissettirdiği, çağrıştırdığı ve nasıl bir deneyim 

olduğu) sorular yöneltilmiş olup, ikinci el kıyafet alışverişi yapmayan tüketicilere ise bu 

tercihlerinin nedenlerine ışık tutacak sorular (ikinci el kıyafet satın almama yönündeki 

tercihlerinin altında yatan nedenler ve hangi durumlarda ya da koşullarda bu nedenlerin 

ortadan kalkabileceği) sorulmuştur. 

Araştırmanın anakütlesi, Türkiye’de ikinci el kıyafet satın alan ve özellikle sosyo ekonomik 

statüsü orta ve üst seviyelerde olan tüketicilerden oluşmaktadır. Gerek sayılarının azlığı 

gerekse ikinci el kıyafet alımını gizli gerçekleştirenlerin bulunması sebebiyle bu kişilere 

ulaşma zorluğu, araştırmacıları olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda 

örnekleme tekniğini kullanmaya yöneltmiştir. Tutarlı olmak adına, ikinci el kıyafet satın 
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almayan tüketicilere de kolayda örnekleme tekniği ile ulaşılmış ve araştırmacıların tanıdıkları 

vasıtasıyla bu kişiler belirlenmiştir. Araştırma, yaşları 27 ile 68 arasında değişen 16 kadın ve 

4 erkek katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Farklı eğitim düzeyleri ve mesleklere sahip 

katılımcıların profillerine ilişkin detaylı bilgiler Tablo 1’de sunulmaktadır.  

Katılımcılar ile yarım saat ile bir saat on beş dakika arasında süren mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. Bazı mülakatlar, farklı şehirlerden katılımcıların da örnekleme dahil 

edilebilmesi amacı ile Skype üzerinden gerçekleştirilmiştir. İnternet üzerinden gerçekleştirilen 

mülakatların yüz yüze mülakatlara kıyasla zayıf yönleri bir kısıt olmakla beraber, İstanbul ili 

dışından katılımcıların da araştırmaya dahil edilebilmesi amacıyla bu kısıt kabul edilebilir 

olarak değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler Nvivo 10 programı aracılığı ile kodlanarak araştırma 

bulgularını oluşturan kategori ve temalara ulaşılmıştır (Spiggle, 1994 ve Kvale, 1996). Bu 

kategori ve temalar ile literatür arasında bağlantılar kurulması ile gerçekleştirilen döngüsel 

yorumlama süreci (Arnold ve Fischer 1994) sonucunda şekillendirilen bulgular bir sonraki 

bölümde sunulmaktadır.  

Tablo 1. Örneklem Özellikleri 

# Cinsiyet Yaş Eğitim  Meslek 
Tercih edilen 
satış kanalı 

1 Kadın 62 Lise Ev hanımı  Bit pazarı 
2 Kadın 67 Lise Öğretmen Bit pazarı 
3 Erkek 60 Üniversite Tıp doktoru Bit pazarı 
4 Erkek 63 Üniversite Devlet memuru Bit pazarı 
5 Kadın 58 Lise Sigortacı Semt pazarı 
6 Kadın 57 Üniversite Emekli öğretmen Semt pazarı 
7 Kadın 68 Üniversite Emekli öğretmen Semt pazarı 
8 Kadın 38 Lise Estetisyen İnternet 
9 Kadın 37 Üniversite İngilizce öğretmeni İnternet 

10 Kadın 46 Yüksek Lisans Rektör asistanı İnternet 
11 Kadın 38 Üniversite Bankacı Satın almıyor 
12 Erkek 36 Üniversite Tıp doktoru Satın almıyor 
13 Kadın 53 Lise Ev hanımı  Satın almıyor 
14 Kadın 61 Üniversite Emekli öğretmen Satın almıyor 
15 Kadın 27 Üniversite İnsan kaynakları uzmanı Satın almıyor 
16 Erkek 38 Üniversite Mühendis Satın almıyor 
17 Kadın 30 Yüksek Lisans Mühendis Satın almıyor 
18 Kadın 35 Yüksek Lisans Öğretim üyesi Satın almıyor 
19 Kadın 47 Üniversite Danışman Satın almıyor 
20 Kadın 31 Yüksek Lisans Bankacı Satın almıyor 
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Bulgular ve Tartışma 

İkinci el kıyafet satın alımını tetikleyen temel faktörlerden biri, kişinin çevresinde daha önce 

ikinci el kıyafet satın alımı yaparak mevcut deneyimlerini pozitif bir yorumla kendilerine 

aktaran arkadaşlar olarak ortaya çıkmaktadır. İkinci el kıyafet satın alan katılımcıların 

tamamına yakını, bu ürünlere ilgi duyma ve araştırma yapmaya başlama süreçlerinin arkadaş 

etkisi ile gerçekleştiğini dile getirmişlerdir: 

“Bir arkadaş vasıtasıyla… Çok da memnunum, gayet ekonomik. Araştırma da yaptım. 

İnternetten alan arkadaşlarım da var, ikinci el pazarlardan alanlar da. Daha çok arkadaş 

tavsiyesi ile.”(Katılımcı 1)   

“Bir arkadaşımın tavsiyesi ile gittigidiyor.com’dan arkadaşımın tavsiye ettiği satıcılardan 

almaya başladım. 12-13 yıl önce, tavsiye üzerine. Böyle bir imkanın olduğundan habersizdim. 

Londra’da duymuştum ama almadım. O zaman itici geliyordu. Kirlidir, pistir diye 

düşünüyordum.” (Katılımcı 10) 

Arkadaş tavsiyesi dışında ortaya çıkan bir diğer faktör ise internet ve ikinci el internet 

sitelerinin daha geniş kitlelerce duyulmasını sağlayan reklamlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

İnternette ve alışveriş sitelerinde uzunca zaman geçirdiklerini belirten bazı katılımcılar, bu 

siteler vasıtası ile ikinci el satış yapan sitelerden haberdar olduklarını ve hatta kendi 

kıyafetlerini de bu sitelerden satmaya başladıklarını ifade etmişlerdir. Öte yandan, bazı 

katılımcıların verdikleri bilgilere istinaden, internet üzerinden ikinci el kıyafet satma 

durumunun daha ziyade genç katılımcılarda öne çıkan bir durum olduğunu ifade etmek de 

mümkündür.  

İkinci el kıyafet satın alan tüketicilerin, satın almaya başlamadan önce bu tüketim türünden 

neden uzak durduklarına dair sorulan soruya verilen yanıtlar ise, daha sonra irdelenecek olan, 

ikinci el kıyafet almayan tüketicilerin verdikleri cevaplara benzer niteliktedir: 

“3 yıldır ikinci el kıyafet alıyorum. Daha önce öğrenseydim daha önce başlardım. ‘Bir 

başkasının giydiğini ben giymem’ derdim. Arkadaşlarımda gördüğüm zaman ise çok 

beğendim. Yıpranmış, eskimiş değildi. Nereden aldıklarını sorduğumda ‘ikinci el’ derlerdi. 

Bir gün beni de götürdüler ve böylece başladım.” (Katılımcı 1) 

Söz konusu ürünleri satın alan ve kullanan katılımcılar, ikinci el kıyafet tercihini olumsuz 

yönde etkileyen temel faktörlerden biri olan, başka biri tarafından kullanılmış, eski ve 

yıpranmış ürünler olduklarına dair algının, deneyimleri doğrultusunda bir önyargı olarak 
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kaldığını ve fiili durumun bundan farklı olduğunu ifade etmişlerdir. Kullanıcılara göre bu 

ürünler de çoğu zaman kalite, hijyen ve yenilik (yeni görünme) anlamında birinci el ürünlerin 

yerini tutmaktadır.  

İkinci el kıyafet tercihinde gerek literatürdeki çalışmalarda gerekse bu araştırma kapsamında 

ortaya çıkan en önemli değişkenlerden biri ise kıyafetlerin alındığı satış kanallarıdır. Bu 

konuda katılımcılar, semt pazarları, bit pazarları, ikinci el ürün satan web sayfaları olmak 

üzere muhtelif kanallardan satın alım yaptıklarını belirterek, her bir kanalın avantaj ve 

dezavantajlarını gözler önüne sermişlerdir: 

“Genellikle modacruz ve gittigidiyor’dan almayı tercih ediyorum. Pazardan almaya açığım 

ama ürünleri beğenmedim. İyi sunulmuyor. Temiz algısı yaratılmalı. İnternette Ahu 

Yağtu’nun sadece bir veya iki kez kullandığı kıyafetler var örneğin.” (Katılımcı 10) 

“İkinci el mağaza tespit etmedim, görmedim. Daha çok bit pazarından alıyorum. İnternetten 

baktım aslında, bir parka için araştırdım ama almadım. Çünkü görülmesi gerektiğini 

düşünüyorum.” (Katılımcı 3) 

“Bit pazarından alıyorum. Birçok kentte var. Çok geniş bir alanda, her çeşit ikinci el ürün 

var. Burada bir sürü makine, elektronik parça da var. Onlara da bakmak için tercih 

ediyorum. Henüz internetle ilgili bir girişimim olmadı. Alırken görmek istiyorum. Mağazaları 

da bilmiyorum.” (Katılımcı 4) 

Farklı mecraların tüketiciye sunduğu farklı imkanlar, hangi kanalların tüketici nezdinde daha 

tercih edilebilir olduğunu açıkça göstermektedir. İnternet üzerinden yapılan satın alımlarda en 

büyük dezavantaj, kullanılmış bir ürünü satın alırken en çok dikkat edilen özeliklerden olan 

sağlamlık, yıpranmamışlık ve yenilik gibi kriterlerin görülememesi ve dokunarak 

hissedilememesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı kullanıcılar, internet üzerinden satın 

alımlarda kalite sorununun önüne geçmek için Facebook gibi bazı sosyal medya mecralarında 

kurulan küçük, güvenilir alım-satım gruplarına üye olduklarından ve yaptıkları satın 

alımlardan memnun olduklarından bahsetmişlerdir. Öte yandan, internet üzerinden satılan 

ürünlerin bit pazarına kıyasla daha yeni ve daha temiz olma, markalı olma ve bir ünlü 

tarafından kullanılmış / tercih edilmiş olma gibi avantajlar da içerebildiği görülmektedir.  

Sıklıkla dile getirilen bir diğer satış kanalı olan bit pazarları ise fiyat ve ürün çeşitliliği 

anlamında tatminkar olmakla birlikte, bazı katılımcılar tarafından kirli ya da eski olma veya 

organize edilmiş bir satış ortamında sunulmama gibi nedenlerle ikinci planda kalabilen 
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mecralardır. Diğer taraftan, literatürde de değinildiği üzere bit pazarları, tüketicilerin macera 

ve hazine avcılığı hissi gibi duygusal süreçlerine hitap etme açısından elverişli ortamlardır. 

Son olarak en az dile getirilen satış kanalı olan ikinci el mağazalar ile ilgili en önemli 

noktanın, tüketicilerin bu mağazalara daha önce hiç rastlamamış ve gitmemiş olmaları ve 

çoğunlukla yerlerini bilmemeleri olduğu görülmüştür. 

İkinci el kıyafet satın alan tüketicilerin bu ürünlerde aradıkları temel özellikler markalı, az 

kullanılmış ve özelliğini yitirmemiş olmaları, modaya uygun olmaları ve uygun fiyatlı 

olmalarıdır. Tüketiciler, temel ayrıştırıcı özelliklerden olan hijyen konusunda ise farklı 

görüşlere sahiptirler. Bazı katılımcılar ürünlerin tene değmemiş ürünler olması (mont, kaban 

vb.) gibi hassasiyetlere sahip iken, bazı katılımcıların ise iç çamaşırlarını dahi ikinci el olarak 

aldıklarını ve yıkayarak kullandıklarını ifade ettikleri görülmüştür. Katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu hem kendileri, hem de aile ve eş-dostları için ikinci el kıyafet satın aldıklarını ifade 

etmektedirler. 

Tüketicileri ikinci el kıyafet almaya yönlendiren temel motivasyonlar arasında eğlence, 

avlama hissi, nostalji hissi ve ekonomik faktörler yer almaktadır. Bu sonuçların Winakor ve 

Martin, (1963), O’Reilly vd. (1984), Roux ve Korchia (2006), Ferraro vd.’nin (2016) çalışma 

bulguları ile paralellik gösterdiği söylenebilir.  

“Oraya gittiğimde hiçbir şey almasam bile gezip görmek beni psikolojik olarak çok 

rahatlatıyor. Cıvıl cıvıl insanlar, giysiler var... Aldığım bir çantanın astarında küçük bir delik 

varmış. Anahtarımı ararken elim o deliğe gitti. Elimi uzattım delikten içeri. Bir baktım bir 

kesenin içinde altın… Anahtarım da o deliğe girmiş. Hem de Ata altını, inanamadım. 1 liraya 

aldığım çantadan 965 lira kazandım. Ondan sonra benim için çok daha cazip hale geldi 

(ikinci el satın alma). Bir kere de pantolon cebinden 10 TL çıktı. Orada hem tasarruf 

ediyorum hem de aldıklarımı bedavaya getiriyorum. Eğleniyorum, mutlu oluyorum. Ruhen 

dinleniyorum. Oyun oynuyorum ben orada; derdi tasayı unutuyorum.” (Katılımcı 1) 

“Hazine avı hissini hissediyorum. Kalkıp mağazadan alsam ne kadar vereceğim kim bilir ama 

çok ucuza alınca büyük bir haz duyuyorum. Zaten ne kadar giyerim? İki üç sene giysen yeter 

diyorsun.” (Katılımcı 3) 

“Çünkü ucuz, kültürümüzün bir parçası değil ama başlayınca bağımlısı oluyorsunuz. Hazine 

bulmuş gibi oluyorum. Amerika’da ‘Benim çöpüm başkasının hazinesi olabilir’ derler. Bir de 

kimsede olmayan bir parça bulmak mümkün olabiliyor.” (Katılımcı 6) 
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Alışveriş esnasında ve sonrasında tüketiciler, kendilerini hazine avındaymış hissi yaratan bir 

eğlence dünyasının içinde bulmaktadırlar. Mağazalardan yüksek meblağlar ödeyerek satın 

alabilecekleri marka ve ürünleri düşük fiyatlara satın alabilmek, tüketicinin değer algısında 

oldukça pozitif bir alanda kalmasına ve ödül algısı dolayısı ile bu süreçten haz duymasına 

sebep olmaktadır. Markalı/markasız ürünleri uygun fiyata alma, kitlesel moda akımlarının 

dışında kalan, vintage kıyafetlere ve normal şartlarda farklı nedenlerden dolayı erişimi 

olmayan ürünlere erişme fikri, tüketiciler için hem rasyonel hem de duygusal süreçler 

açısından kayda değer bir tatmin hissi yaratmaktadır.  

Bu motivasyonlar dışında, bu araştırma kapsamında özellikle irdelenmek istenen noktalardan 

biri de, ikinci el kıyafet satın alan ve almayan tüketicilerin moda yenilikçiliği ve 

sürdürülebilirlik konularına dair duygu ve düşünceleri ve sürdürülebilirliğin ikinci el ürün 

satın almada önemli bir motivasyon olarak değerlendirilip değerlendirilmediğidir. 

Bulgular, ikinci el kıyafet satın alan katılımcıların çok büyük bir çoğunluğunun modayı takip 

ettiklerini, fakat moda olan her ürünü alıp kullanmaktansa kendilerine yakışan ve kendilerine 

uyarladıkları kıyafetleri giymeyi tercih ettiklerini göstermektedir. Bu bağlamda, ikinci el 

kıyafetler kullanıcılarına bu özerkliği de sağlayarak hem modaya uyma (uyum arzusu) hem de 

farklı olma (farklılık arzusu) duygusunu birlikte yaşama imkânı vermektedir. Thompson ve 

Haytko’nun (1997) da belirttiği üzere, ikinci el kıyafet satın alanlar kendi tarzını yaratmaya 

çalışarak özgün ve kalabalıktan sıyrılmayı hedefleyen insanlar olarak görülebilir. Öte yandan, 

son moda modelleri illaki tercih etmek yerine, kendi tarzlarına uyan modellere yönelmeleri, 

ikinci el giyim tercih eden tüketicilerde moda yenilikçiliğinin üst seviyelerde olmadığının bir 

göstergesi olabilir. 

İkinci el ürün satın alan katılımcıların büyük bir bölümü bu ürünlerin tercihi ile 

sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi net olarak ifade etmekte, ancak sürdürülebilirliği ikinci el 

ürün satın almanın doğrudan nedenlerinden biri olarak ifade etmemektedirler.  

“Gelir adaletsizliği, seviyesi yüksek insanların bir şımarıklığı var. 3-5 kere giyip bıkıyor. 

Güzel bir devinim var burada. Kıt bir kaynağın maksimum seviyede kullanılması lazım.” 

(Katılımcı 4) 

“Tüketim toplumu oluşturmak istiyorlar. Kapitalist sistem böyle, devamlı pompalanıyor bir 

şeyler. Bana anlamsız geliyor bunlar. O yüzden aptalca paralar harcamıyorum. Çevreciyim.” 

(Katılımcı 6) 
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“Daha önce bir kadının röportajını okumuştum. ‘Artık eski kıyafetlerimi onarıyorum, yeni 

almıyorum’ demişti. Çok doğru bulmuştum. Ben de uygulayayım dedim ama yapamadım. 

Çünkü tüketim çılgınlığı var. Almaktan mutlu oluyorum ama kullanmaktan o kadar mutlu 

olmuyorum. Çabuk sıkılıyorum.” (Katılımcı 8) 

Bunun yanı sıra tüketiciler ikinci el kıyafetlerin dolaplarında oldukça kısıtlı bir yer 

kapladığını ifade ederek (ifade edilen en yüksek oran %30’dur), geri kalan kıyafetlerini satın 

aldıkları mağazalar sorulduğunda, bilhassa kitlesel üretim yapan ve sürdürülebilirlikle ilgili 

olarak sıklıkla eleştiri alan markalardan alışveriş yaptıklarını ifade ettikleri görülmüştür. Bu 

markaları tercih sebepleri ise en son moda ürünlere erişme isteğinden çok, kendi bütçeleri 

doğrultusunda ekonomik kazanç elde etme isteğidir.  

“Yenileri de alıyorum. Koton ve LC Waikiki en çok. Bütçeme uygun olduğu için tercih 

ediyorum.” (Katılımcı 2) 

“Birinci elde çok pahalı almamaya dikkat ediyorum. Bershka, Zara ve Mango gibi orta seviye 

markalara bakıyorum. Yakıştırıyorsam, kendi tarzıma uygunsa alıyorum” (Katılımcı 8) 

Katılımcıların verdikleri bilgiler doğrultusunda, tekstil sektörü, moda ve sürdürülebilirlik 

arasındaki bağlantının bilişsel düzeyde anlam ifade etmesine karşın pratikte henüz karşılık 

bulamamış olmasından bahsetmek mümkündür. Bu noktada, ikinci el kıyafet alımında 

sürdürülebilirliğin önemli motivasyonlardan biri olmamasının yanı sıra, ikinci el kıyafet satın 

almayan tüketicilerin neden bu yönde bir tercih yaptıklarının anlaşılması da sürdürülebilirlik 

çabaları açısından önem arz etmektedir.  

O’Reilly vd. (1984) ve Belk’in (1988) ifade ettiği bulaşıcılık konusundaki endişelerin, 

özellikle tene temas edecek kıyafetlerin alımında, bir engel oluşturduğu bu araştırmada da 

tespit edilmiştir. Öyle ki, ikinci el kıyafet satın almayı tercih etmeyen tüketicilerin bu 

kararlarının arkasında yatan temel nedenler hijyen, kalite ve marka orijinalliğine ilişkin 

kaygılar, organize bir satış kanalının olmayışı ve kıyafet ya da aksesuarların taşıdıklarına 

inanılan enerji olarak sıralanabilir.  

“Bir kere hijyenik olup olmadığından nasıl emin olabilirsiniz? Pazarlarda, bit pazarlarında 

bu kıyafetler balık istifi gibi sergileniyor, yerlerde sürünüyor. Yıkamakla geçmeyeceğine 

inandığım bir yaşanmışlık var ayrıca. Sonuçta yıllarca başka bir insanın üstündeymiş. Benim 

için kabul edilebilir değil. Dış giyim de olsa istemem.”  (Katılımcı 20) 
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“Markalı ürünleri çok ucuza buldum diyor. O markanın etiketi orada diye gerçekten o marka 

olduğuna mı inanacağız? Tamam, orijinaline göre çok daha ucuza satıyorlar zaten. Yani 

aslında bir kaybın yok ama ‘bak bu da marka’ diye gezmenin de bir anlamı yok bence. Emin 

olamazsın sonuçta.” (Katılımcı 12) 

Sıklıkla dile getirilen bu hususların yanı sıra, literatürdeki mevcut çalışmalardan farklı olarak 

katılımcıların yoğun olarak bahsettikleri bir diğer nokta ise söz konusu ürünlerin önceki 

kullanıcıların hayatlarından izler taşıdığı – bazı katılımcılar tarafından ‘yük’ olarak ifade 

edilmektedir – bu nedenle bu hayatların olası olumsuz enerjilerini kendi hayatlarına taşıma 

riski olduğu yönündeki düşünceleridir. 

“Şimdi o çantayı kullanan kadının hayatını bilmiyorum, belki berbat bir hayatı vardı. Belki 

çok mutsuzdu, her gün o çanta da onunla beraber o mutsuz hayata tanık oluyordu. Ya da 

başına kötü bir şey gelmişti, iflas etmişti ya da ölmüştü. İçim rahat bir şekilde kullanamam 

ben o ürünü. Annem dua oku, tuzlu suyla sil falan dedi ama ben inanmıyorum öyle şeylere. 

Kullanmam daha iyi.” (Katılımcı 17) 

“Batıl olabilir ama ben alıp da kullanmam. Kıyafet sonuçta, ya da takı... Bir insanın en kişisel 

eşyaları… Onun hislerinin, yaşantısının sindiğini düşünüyorum ben eşyalara. Bilemiyorum 

beni tedirgin ediyor.” (Katılımcı 14) 

Katılımcılar, mantıksal olarak bir açıklamaları olmadığını hatta batıl inanç olarak 

nitelendirebileceklerini iletmelerine karşın, ikinci el eşyaların bir enerji taşıdığını ve bu 

enerjinin olumlu ya da olumsuz olarak kendi hayatlarına sirayet edebileceğini düşündüklerini 

ifade etmişlerdir. Yalnızca kıyafetle kısıtlı olmayan bu düşünce, söz konusu olan kişisel 

eşyalar olduğunda daha da kuvvetlenmektedir. Dolayısı ile bu katılımcılar, ikinci el ürün 

kullanan katılımcıların “değer” algısını oluşturan değişkenlerden çok farklı değişkenleri 

kullanarak bu algıyı şekillendirmekte ve bu nedenle ikinci el ürün kullanımında söz konusu 

olan duygusal tatmini elde edememektedirler.  

Katılımcılara ikinci el kıyafet satın alan ve kullanan kişiler hakkında ne düşündükleri 

sorulduğunda çoğunlukla olumlu yanıtlar alınmış, bazı katılımcılar vakti olan ve moda ile 

yakından ilişkili kişilerin ikinci el ürünlerle çok şık ve yaratıcı kombinler yaptıklarına tanık 

olduklarını ifade etmişlerdir. Ancak sayıca az olmakla beraber bazı katılımcılar da daha önce 

bahsedilen hijyen ve enerji kaygıları nedeni ile bu tercihe anlam vermekte zorlandıklarını 

ifade etmişlerdir. 



 
 
 
 
 
 

562 

İkinci el kıyafet tercih etmeme durumunda irdelenmesi gereken önemli noktalardan bir diğeri 

ise bu ürünlerin organize bir satış kanalı aracılığı ile satılmamasının tüketiciler için yarattığı 

sıkıntılardır. Katılımcılar ikinci el kıyafet satan mağazalardan haberdar olmadıklarını, 

yerlerini bilmediklerini, bit pazarı ve semt pazarlarında bu ürünlerin sergileniş biçimini ve 

koşullarını beğenmediklerini ve internet satış kanallarını görme ve dokunma imkânı olmaması 

nedeni ile güvenilir bulmadıklarını ifade etmişlerdir. 

“Satın almak istesem de nereden bulurum bilmiyorum ki… Markalı ürünler nerede bulunur 

mesela? Hangi mağaza ne satar, bu mağazalar nerededir? Sadece bit pazarlarında kıyafet 

görüyorum, bazen beğendiğim şeyler de oluyor ama almıyorum çünkü çok kirli oluyorlar.” 

(Katılımcı 16) 

“Aslında internetten, ama tanınmış sitelerden alabilirim. Fakat bir kere siteye güven oluşması 

lazım. Öncesinde kalitesini, sağlamlığını, defosu var mı yok mu nasıl bilebilirim? Görmeden 

çok zor… Birinci elde bile interneti nadiren tercih ediyorum ben. Bakıyorum ürünler 

istediğim gibi gelirse ancak öyle güveniyorum. Satan kişinin ratingi yüksekse güvenebilirim 

ama her zaman iyi çıkacak diye de bir şey yok sonuçta.”(Katılımcı 15) 

Bu bulgular doğrultusunda ikinci el kıyafet satış kanallarının daha organize bir şekilde işler 

hale getirilmesinin ve bu alanda faaliyet gösteren mağazaların bilinirliğinin arttırılmasının 

önemi ortaya çıkmaktadır. 

Son olarak, katılımcıların moda ve sürdürülebilirlikle alakalı fikirleri sorulduğunda satın alım 

yapan katılımcılardaki gibi bu konuda bir bilinç geliştiği, ancak bu bilincin günlük hayatta ve 

uygulamada bir etki yaratmadığı görülmüştür. 

“Doğru yani kıyafet dağları var çöplüklerde, o da çok zararlı çevresel olarak. Bunun 

sürdürülebilir bir anlayış olmadığı bir gerçek. Fakat ben bu konuda ne kadar etkili 

olabilirim, sonuçta H&M üretimini durdurmayacak ben almıyorum diye. Kolektif bir bilinç 

lazım… Ya da ikinci el kıyafet almak bir etki yaratır mı gerçekten?  Adam üretirken çocuk işçi 

çalıştırmış, biri almış, satmış, bir başkası yine almış… Bilemiyorum biraz karışık işler 

bence.” (Katılımcı 18) 

“Her geçişimde vitrinde başka başka koleksiyonlar. E canım çekiyor, giriyorum alıyorum. O 

anda çok da ‘aman sonra bu nereye gidecek’ diye düşünmüyoruz yani. İstiyorsun, paran 

varsa alıyorsun. Yoksa indirime girsin diye bekliyorsun, internet mağazasına bakıyorsun ama 

illa alıyorsun. Hepimiz öyle değil miyiz?(Katılımcı 15)” 
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Katılımcılar, tüketim toplumunun ve moda endüstrisinin hayatları üzerindeki farklı etkileri ve 

kendi çabalarının genel gidişat üzerinde bir etki yaratmayacağına dair inançları nedeni ile, 

kıyafet seçimlerinde sürdürülebilirlik faktörünü genellikle dikkate almadıklarını ifade 

etmektedirler. Katılımcı 18’in ifadesi ile gerekli olan “kolektif bilinç” moda endüstrisinin ve 

ikinci el kıyafet pazarının daha sürdürülebilir olma yolundaki dönüşümünde anahtar rol 

oynamaktadır. Dolayısı ile tüketicilerin bu konudaki bilgilerini hayata ve günlük yaşam 

pratiklerine aktarabilmeleri için organize bir çabaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Bu araştırma, ikinci el kıyafet satın alma ve almama davranışlarının arkasında yatan nedenleri 

ortaya koyarak moda sektöründe sürdürülebilirlik ile alakalı tartışmalara katkıda bulunmayı 

amaçlamıştır. Bu doğrultuda öncelikli olarak değinilmesi gereken noktalardan biri, ikinci el 

kıyafet satışında halihazırda devrede olan satış kanallarının incelenmesi ve tüketici tarafından 

daha tercih edilebilir hale getirilmeleri için neler yapılabileceğinin ortaya konulmasıdır. 

Örneğin tüketiciler, internet üzerinden yaptıkları satın almalarda bilhassa ikinci el kıyafet 

alımında büyük rol oynayan görme ve dokunma eksikliğinin önemli bir engel teşkil ettiğini 

ifade etmişlerdir. Söz konusu kısıtların ortadan kaldırılabilmesi için değişim ve iade 

politikalarının güncellenmesi, daha garantili bir satın alma ortamının yaratılması gibi faktörler 

devreye alınarak bu kanalın negatif algılanan yönleri ortadan kaldırılabilir. Öte yandan, bir 

diğer önemli kısıt bit pazarları ve semt pazarlarında organize bir yapılanmanın olmayışı, bu 

nedenle kıyafetlerin kalite ve temizliğine ilişkin kaygıların ortaya çıkmasıdır. Yine bu 

bağlamda, ikinci el kıyafet satan mağazalar da ya tüketici tarafından hiç bilinmemekte, ya da 

lokasyon dezavantajı nedeni ile tercih edilmemektedir. Bu kanalların daha sağlıklı bir şekilde 

işleyebilmesi için bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin iş 

birliği ile daha organize satış alanları oluşturulması ve bu satış alanlarının çeşitli kanallar 

üzerinden (örneğin oluşturulacak bir web platformu aracılığı ile) tüketiciye duyurulması söz 

konusu olabilir. 

Diğer yandan, ikinci el kıyafet tüketiminin kişisel haz ve memnuniyeti karşılamaya yönelik 

(McGuire, 1974); ekonomik ve eğlenme amacı (Williams ve Paddock, 2003); akıllı alışveriş 

ve nostalji motivasyonu (Roux ve Korchia, 2006) ile gerçekleştiğini belirten önceki 

çalışmalara ait bulguların bu araştırmada da ortaya çıktığı görülmektedir. Ferraro vd.’nin 

(2016) belirlediği dört pazar bölümünden birisi olan moda, ekonomik ve eğlenme 
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motivasyonlarının etkileşimde olduğu hazine avcıları, bu araştırmadaki örneklemin 

özelliklerini yansıtmaktadır. Bu motivasyonların tetiklenmesini sağlayan satış kanalları 

oluşturmak tüketicilerin giderek artan oranlarda ikinci el kıyafetlere yönelmesine katkıda 

bulunabilecek önemli bir yoldur. 

Özellikle son yıllarda hızlı moda yaklaşımının bir sonucu olarak, son moda kıyafet stilleri 

hızla değişmekte ve tüketiciler en yeni, en trend ürünleri satın almaya yönelmektedirler. Ne 

var ki, doğal dengenin bozulması önlenemez bir artışla devam etmektedir. Öte yandan, 

çevreye duyarlı ve doğal yapıyı koruma amacıyla üretilen sürdürülebilir ürünleri veya ikinci 

el kıyafetleri satın alan bir tüketici grubunun varlığı da söz konusudur. Ancak bu araştırma 

kapsamında elde edilen bulgular, tüketicilerin moda ve sürdürülebilirlik ile alakalı 

kaygılarının ve yüksek bir biliş düzeyinin göstergesi olsa da, katılımcılar bu bilgiyi günlük 

hayatlarında davranışlarını etkileyen birincil bir motivasyon olarak görmediklerini ifade 

etmişlerdir. İkinci el kıyafet satın alan kişiler, sürdürülebilirlik kaygıları nedeni ile satın 

almadıklarını, ancak ikinci el ürünleri satın alıp kullanırken kendilerini dünyaya da katkıda 

bulunmuş gibi hissederek mutluluk duyduklarını ifade etmişlerdir. Dolayısı ile 

sürdürülebilirlik ana bir motivasyondan çok, değer algısını yükselten bir faktör 

konumundadır. Diğer taraftan, her ne kadar kendilerine yakışan giyim tarzını benimseyerek 

moda yenilikçiliği özelliklerini yansıtmasalar da, en yeni modelleri üreten hızlı moda 

markalarını da tercih etmektedirler. Bu tercihle sürdürülebilirliğe ters düşmelerine rağmen, 

bütçelerine katkı sağladığı için Koton, LC Waikiki, Zara, Mango gibi markaları tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir.  

Her araştırmada olduğu gibi bu çalışmanın da kısıtları vardır. İkinci el mağazalardan alışveriş 

yapan tüketicilere ulaşılamamıştır. Ayrıca, örneklemin çoğunlukla orta yaş ve üstü 

tüketicilerden oluşması, gençlerin ikinci el giyim motivasyonlarının, moda yenilikçiliği ve 

sürdürülebilirlik konularına yönelik görüşlerinin farklılaşıp farklılaşmayacağı sorusunu 

gündeme getirmektedir. Dolayısıyla, bir sonraki araştırmada bütün satış kanallarının tercih 

edildiği ve her yaş grubuna hitap eden bir örneklemle araştırmanın tekrarlanması 

önerilmektedir.  

Pazarlamanın en çok eleştirildiği hususlardan birisi olan tüketim çılgınlığını körüklemenin, bu 

ve benzeri araştırmaların çoğalması ile yerini sürdürülebilirlik bilinci ile hareket eden 

üreticilere ve tüketicilere bırakacağı umulmaktadır. Zira araştırma bulguları, tüketicilerin 
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yeterli oranda bilgilendirilmesi ve gereksiz tüketimin bir sonucu olarak doğaya verilen zararda 

katkılarının olduğunun bildirilmesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik bilincinde olan 

tüketicilerin sayısında artış olacağını düşündürmektedir. İkinci el kıyafet tüketme bilincinin 

yaygınlaştırılması ile bu giysileri temizleme, bakımını yapma, yeniden tasarlama ve pazara 

sunma gibi alanlarda da yeni bir istihdam sahası ortaya çıkabilecektir. Dolayısı ile, ikinci el 

tüketimin sürdürülebilirlik çabalarına katkısı göz önüne alınarak, öncelikle tüketicilerin bu 

konudaki farkındalık ve bilinç düzeylerinin yükseltilebilmesine yönelik çalışmaların gerekli 

olduğu görülmektedir. Bununla beraber, ikinci el satış kanallarının tüketicilerin gözünde daha 

tercih edilebilir alternatifler haline getirilebilmesi için, bu kanalların tüketicinin hem bilişsel 

hem duygusal motivasyonlarına hitap edebilecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Her iki alanda atılması gereken adımlara ilişkin olarak gelecekte 

yapılabilecek akademik çalışmaların, sürdürülebilirlik çabalarına önemli katkılarda 

bulunabileceği düşünülmektedir.  
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How and Why Consumers Use Social Media: A Qualitative Study Based On 

User-Generated Media and Uses & Gratifications Theory 

Tüketiciler Sosyal Medyayı Nasıl ve Niçin Kullanırlar: Kullanıcı 

Tarafından Oluşturulmuş İçerik ve Kullanımlar & Doyumlar Kuramlarına 

Dayalı Nitel Bir Çalışma 
Eda Yaşa Özeltürkay1   Emel Kursunluoğlu Yarımoğlu2 

Abstract: 

This paper was prepared to provide a better and comprehensive understanding about social 

media usage. The aim of the study was to analyze how and why consumers use social media. 

Within the scope of the aim, the user-generated media content and the uses and gratificitions 

theories were reviewed. The study was designed as a qualitative research with thirty-two 

social media users with semi-structured interviews. Data gathered and were analyzed via 

content analysis technique. The findings regarding the user-generated media showed that the 

participants contribute social media by consuming information, producing content for 

improving self-actualizations, and participating in social interaction by liking and writing 

comment. The findings regarding the uses and gratifications showed that six uses and 

gratifications were identified for customers, and five uses and gratificitations were identified 

for companies. The paper helped companies to be able to understand consumer behavior in 

social media.  Besides this, the study contributed to the social media marketing literature by 

combining the user-generated media and the uses and gratifications theories since there 

have been limited numbers of studies that combine them. 

Keywords: Social media, User-generated media content, Uses and gratifications theory, 

Semi-structured interview, Qualitative study. 

Özet: 

Bu çalışma, sosyal medya kullanımı ile ilgili daha kapsamlı bir bakış açıcı sağlamak için 

hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, tüketicilerin sosyal medyayı nasıl ve niçin kullandıklarını 

analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik 

ve kullanılar ve doyumlar kuramı kullanılmıştır. Çalışma, nitel bir araştırma olarak 

tasarlanmış olup, otuz iki  (32) sosyal medya kullanıcısıyla yarı-yapılandırılmış görüşmelerle 
																																																													
1	Cag University, edayasa@cag.edu.tr	
2	Yasar University, emel.kursunluoglu@yasar.edu.tr	
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tamamlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Kullanıcı 

tarafından oluşturulmuş içerik ile ilgili bulgular; katılımcıların sosyal medyayı bilgi tüketme, 

kendini gerçekleştirme amaçlı içerik yaratma ile beğeniler ve yorumlar vasıtasıyla sosyal 

etkileşime geçme şeklinde kullandıklarını göstermiştir. Kullanım ve doyumlar ile ilgili 

bulgularda; tüketiciler için altı, işletmeler için beş farklı kullanım ve doyum elde edildiği 

görülmüştür. Bu çalışma, şirketlerin, tüketicilerin sosyal medya üzerindeki davranışlarını 

anlamalarına yardımcı olmasının yanısıra, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik ve 

kullanımlar & doyumlar kuramını birleştirerek sosyal medya pazarlaması literatürüne de 

katkıda bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik, Kullanımlar ve 

doyumlar kuramı, Yarı-yapılandırılmış görüşme, Nitel araştırma. 

Introduction 

The technological improvements of this century have a dominant effect on the daily lives 

of people.  So as today’s consumers are no longer merely passive recipients in the marketing 

exchange process, now  they are taking an increasingly active role in co-creating everything 

from product design to promotional messages (Hanna et al., 2011). People get in touch one 

with another very easily especially with social media tools. These tools are very active 

and fast-moving domain. Therefore people or companies who would like to survive 

should keep their account up to date (Kaplan and Haenlein, 2010). People use social 

media channels to interact with other people, and meet their specific needs. Social media 

is stated as a communication mechanism that allows users to communicate with thousands, 

and perhaps billions, of individuals all over the world (Whiting and Williams, 2013). Using 

social media caused internet addiction which was identified as a pathological behavior, and 

the symptoms of internet addiction, which was taken place within the scope of conventional 

theories of media attendance, may be found in normal populations (Song et al., 2017). Internet 

addiction is also discussed in many disciplines, and accepted as a theorized disorder involving 

people who find themselves spending a lot of time online (Grohol, 1999). In recent years, 

social media usage has been rapidly increasing in Turkey and the reasons and the motivations 

of consumers’ using social media have become frequently discussed issues (Aglargoz and 

Ozata, 2013). The numbers of social media users in Turkey are increasing, and also the 
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importance of addictive behaviors of Turkish people to internet and social media have been 

becoming more important.  

Since the rapid development in social media, this study was interested in searching behaviors 

and perceptions of users in social media. The purpose of the study was to provide a 

comprehensive understanding about how and why Turkish consumers use social media. 

Therefore; two different research questions were formed within this aim. Based on the 

purpose of the study, to analyze users’ behaviors and perceptions in social media, the user-

generated media content (UGM) and the uses and gratifications theory (UGT) were used, and 

a qualitative study was designed. The study contained two parts. The first part contained the 

review of the major and current literature on user-generated media content and the theory of 

uses and gratifications. The second part included the research aim, research methodology, 

findings, conclusion, managerial implications, and limitations.  

Literature Review 

Consumers’ aims to use the World Wide Web (www) can be differentiated variously such as 

they can use it to find information, purchase product or service, watch television series and 

shows, seek mates, search for entertainment, and participate in political spheres (Correa, 

2010). The increased use of the Internet as a new tool in communication has changed the way 

people to interact to one another (Raacke and Bonds-Raacke, 2008). Leung (2009) indicated 

that connection to internet practices has four main motivational factors named with 

recognition needs, social needs, cognitive needs, and entertainment needs. Since the 

motivation is a part of shaping the consumer’s choice, benefit perception is recognized as 

a motivation reflection over the behaviors of the consumers (Kurtulus et al., 2014). The 

creation of user-generated media (UGM) was revolutionized the internet by changing the 

world of communication, entertainment, and information (Shao, 2009; Hicks et al., 2012).   

UGM is a content which is created by unpaid users rather than paid professionals, and it has 

been becoming more important since consumers want to create content dramatically 

(Daugherty et al., 2008). In the scope of marketing, it may be related to consumer behavior in 

internet and social media. In UGM content, the active internet contributors are called as users, 

and new contents which make contributions to the information on the internet and also social 

media are created by these users. Recently, the terms which emphasize UGM such as 
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prosumer, produser, and co-creator were used among scholars frequently (Ritzer and 

Jurgenson, 2010; Bruns, 2009; Schumacher and Feurstein, 2007; Van Dijck, 2009).    

 Users contribute to social media channels. Shao (2009) explained three steps of UGM to 

contribute to social media channels. The first step of contribution is consuming. It involves 

following people to find information or entertainment. The second step is participating. It 

enables social interaction among users. It supports liking and approval by others. The last step 

is producing. It contains sharing person’s own content such as viedo, audio, photo, and text in 

order to increase self-actualization level. Daugherty et al. (2008) found out that people 

support to UGM with the help of the attitudes contributed by ego-defensive and social 

functional sources. Hence, one person’s many sharing in social media can show the levels 

self-actualization and ego of the person.  

Uses and gratifications theory (UGT) was developed by Blumler and Katz (1974). According 

to this theory; media users play an active role in choosing and using the media which means 

media users can take a part actively in the communication process. The communication 

process starts with sender and ends with receiver (user/consumer). In this process consumers 

can passively accept the message. However based on the UGT, users may differiantiate their 

sources and messages according to their needs. Blumler and Katz (1974) explained that users 

can search different alternative media sources (choices) which they have already had many in 

order to satisfy their needs. It means they can easily switch off the channels.    

UGT is generally defined as an “approach to media study focusing on the uses to which 

people put media and gratifications they seek from these uses” (Baran and Davis, 2009).  One 

of the major previous studies carried by Whiting and Williams (2013) designed as a  

qualitative study with twenty-three in-depth interviews, and ten uses and gratifications were 

identified such as social interaction, information seeking, pass time, entertainment, relaxation, 

communicatory utility, convenience utility, expression of opinion, information sharing, and 

surveillance/knowledge about others. The UGT can explain why people use social media 

tools and instead of trying to understand the effects of media on individuals, the theory also 

asserts that people  utilize  media because they are seeking to fulfill a need that necessitates 

being met (Hicks et al., 2012). UGT theory was used in the literature frequently. Palmgreen 

and Rayburn (1979) conducted a quantitative research to find uses and gratifications of 

watching television. It was obtained seven components and eleven gratifications. The research 
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also showed the differences between gratifications-sought and gratifications-obtained. The 

study which contains both qualitative and quantitative methods searched the reasons of web 

usage through uses and gratifications theory (Korgaonkar and Wolin, 1999). Social escapism 

motivation, information motivation, interactive control motivation, socialization motivation, 

and economic motivation were revealed as the main causes of using internet.  

Aim & Research Methodology 

This paper sought to get answers about how and why consumers use social media. The aim of 

this study was to explore how consumers use social media and why they use social media. 

Within the scope of the aim, two research questions were generated. The first research 

question was formed to understand how people use social media within the scope of the 

UGM. The second research question was developed to understand the uses and gratificitaions 

of using social media within the scope of the UGT.   

RQ1: How do consumers use social media? 

RQ2: Why do consumers use social media?  

This exploratory study was conducted to analyze users’ contributions to social media within 

the scope of the UGM concept, which argue that users should use social media actively. They 

should upload photos, post status, and share information. This qualitative research was 

applied to social media users via interview technique which is the most popular technique for 

qualitative data collection (Briggs, 1986). In interview technique, the people who are related 

to the research subject are interviewed to gain a deeper insights about the subject. Since the 

main aim of this study is to gather profound information about users’ social media usage 

characteristics and their insights about social media channels’ effects on marketing, semi-

structured interviewing was implemented in the study. In semi-structured interviewing 

standardized and open-ended questions are asked to the interviewees. Interview techniques 

can be classified in three ways such as structured, semi-structured, and in-depth interviewing 

(Britten, 1995, p. 251). Structured interviewing was not used in the research since there were 

open-ended questions which reflect the opinions of the participants widely. In-depth 

interviewing was not used in the research, because it is open for negative interviewer effect 

even though it provides deeper insights. In this research, thirty-two people were interviewed 

to reach profound and well-designed information about users’ social media habits.  



 
 
 
 
 
 

575 

The data were gathered from the participants in Adana Province and between the month of 

January and March 2017. Each interview lasted approximately 40-45 minutes and totally the 

research took nearly 1500 minutes of all participants. In the interview sheet there were 16 

questions. The initial six questions were related to the demographic data (gender, birth year, 

marital status, education, income level, and job status), then the following nine questions was 

related to the first research question of the study and consisted of the questions such as “ 

Which social media channels do you follow?”; “How often do you log in to these social 

media channels?”;  “How often do you share posts in your social media accounts?”; “Do you 

share your own posts and/or just basically follow your friends?”; “ Do you like your friends’ 

posts and how often do you like?”; “Do you comment your friends posts and how often do 

you comment?”; “Do you  communicate via direct messaging with your friends?;” “Do you 

share the moments in  your  social media accounts when you attend an event?”; “What are 

your  general insights about that whether social media users upload too much information to 

their social media channels or not?”. The second research question that was analyzed within 

the tenth question included two perspectives separately such as “Why do people use social 

media?” and “Why do companies use social media”. 

Since the purposes of the researches are different from each other, qualitative methods 

generally focus on small samples selected by purposeful sampling which provides 

“information-rich cases” for in-depth studies whereas quantitative methods focus on larger 

samples generally selected by random sampling (Patton, 1990, p. 169). The typical sampling 

method used in qualitative studies is called as purposeful sampling, and it has many different 

kinds such as criterion sampling, typical case sampling, snowball sampling, stratified 

purposeful sampling, purposeful random sampling, maximum variation sampling, critical case 

sampling, and convenience sampling (Palinkas et al., 2015). One of them, the purposeful 

random sampling, was used in this research. Based on this sampling technique, the sample of 

the research was chosen among the people who are social media users actively and graduated 

from university at least to gain more profound insights.  

Content analysis method was used to analyze the data. Content analysis is a method that used 

in various fields such as marketing, psychology, and communication (Hair et al., 1998). 

Qualitative data analysis includes data reduction, data display, and preliminary conclusion 

(Miles and Huberman, 2002, p.396).  In this research, to eliminate the data firstly data were 
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transcribed verbatim, and seventy-two pages of transcriptions were revealed. Then, data were 

coded to reduce the data. After coding, findings were shown with the help of tables in order to 

display the data better, frequency and percentage rates in order to clarify the data better, and 

direct quotations in order to reflect the insights of the participants better. The two researchers 

analyzed the data separately to assure reliable data since the prejudices of the researchers 

should be eliminated from the research (Kirk and Miller, 1986). Besides this, to provide valid 

data the member checking technique was used. According to this technique, the findings 

interpreted by the researchers should be sent to the participants to ask whether they confirm 

them or not (Cho and Trent, 2006, p. 322). So, the preliminary findings were sent to the 

participants via e-mail, and it was asked them to read and verify the insights if the insights are 

really well understood by the researchers or not. All participants confirmed that the findings 

represented what they said during the interviews.   

Findings 

The gender of the participants was 41 % females and 59 % males. The ages of the participants 

varied between 23 and 44 years old. The demographic data of the participants were shown in 

Table 1 below. 

Table 1. Demographics of the participants 
Participant Gender Birth Year Marital Status Education Income Level Job Status 

P1 Male 1975 Married Master 6501-7800TL Public sector 

P2 Male 1982 Single Master 6501-7800TL Public sector 

P3 Male 1973 Married Master 6501-7800TL Private sector 

P4 Female 1977 Married Master over 10401TL  Unemployment 

P5 Female 1985 Single Graduate 6501-7800TL Public sector 

P6 Male 1988 Single Graduate 7801-9100TL Private sector 

P7 Female 1984 Single Graduate 5201-6500TL Private sector 

P8 Male 1992 Single Graduate 5201-6500TL Student 

P9 Male 1990 Married Graduate 3901-5200TL Self-employment 

P10 Male 1986 Single Graduate 9101-10400TL Private sector 

P11 Male 1991 Single Graduate 3901-5200TL Unemployment 

P12 Female 1991 Single Graduate 7801-9100TL Self-employment 

P13 Female 1991 Single Graduate over 10401TL  Self-employment 

P14 Male 1986 Married Graduate 6501-7800TL Private sector 

P15 Male 1991 Single Graduate 1301-2600TL Private sector 

P16 Female 1994 Single Graduate 2601-3900TL Student 



 
 
 
 
 
 

577 

P17 Male 1984 Married Graduate 1301-2600TL Private sector 

P18 Male 1986 Single Master 6501-7800TL Private sector 

P19 Female 1992 Single Graduate 3901-5200TL Student 

P20 Female 1993 Single Graduate 5201-6500TL Private sector 

P21 Male 1987 Single Graduate 3901-5200TL Private sector 

P22 Male 1987 Married Graduate 5201-6500TL Private sector 

P23 Male 1979 Married Master over 10401TL  Private sector 

P24 Female 1992 Single Graduate 7801-9100TL Student 

P25 Female 1993 Single Master 2601-3900TL Private sector 

P26 Male 1984 Single Graduate 5201-6500TL Private sector 

P27 Female 1991 Single Graduate 2601-3900TL Student 

P28 Male 1989 Single Graduate 2601-3900TL Unemployment 

P29 Female 1989 Single Graduate 6501-7800TL Private sector 

P30 Male 1977 Married Graduate over 10401TL  Self-employment 

P31 Male 1980 Single Graduate 5201-6500TL Private sector 

P32 Female 1980 Single Graduate 5201-6500TL Private sector 

Firstly, the social media channels used by the participants were asked. The results were shown 

in Table 2 below. The participants mostly use Facebook and Instagram. Even if Facebook was 

the mostly used channel, four participants (P10, P13, P23, and P30) did not prefer to use 

Facebook. 

 One of them (P23) said that “I do not use Facebook because it has too much transpency, 

which bothers me”.  

He meant that sharing every moment in Facebook and interacting with friends do not suit him. 

He has been using just Instagram, Twitter, and Linkedin that have less interaction and 

communication activities than Facebook.  

Table 2. Social media channels used by the participants 
Channel (frequency) Participants 

Facebook (28) P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11, P12, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, 

P24, P25, P26, P27, P28, P29, P31, P32 

Instagram (27) P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10, P12, P13, P14, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, 

P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32 

Twitter  (14) P2, P5, P6, P7, P9, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P23, P25, P30 

LinkedIn (11) P3, P7, P12, P14, P18, P23, P25, P26, P28, P29, P30 

Swarm (10) P2, P3, P6, P7, P17, P19, P27, P28, P29, P31 

Foursquare  (5) P3, P28, P29, P30, P31 
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YouTube (4) P3, P28, P29, P30 

Snapchat  (3) P7, P16, P20 

Pinterest (1) P25 

The following questions were asked to learn how they use social media (RQ1). The 

participants were asked that how often they log in their social media channels. The answers 

were shown in Table 3 below. Almost 72 % of the participants log in social media several 

times in a day. It indicates that the ratio of visiting a social media account in a day is very 

high among the participants. 

Table 3. The frequency rate of logging in social media channels 
Log in Frequency Participants Frequency Percent  

Several times in a day P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P13, P15, P16, P17, 

P18, P19, P20, P21, P22, P23, P25, P28, P29, P31, P32 

23 71,875 % 

Once in a day P9, P10, P12, P14, P24, P26, P27 7 21,875 % 

Several times in a week P11, P30 2   6,250 % 

 Total 32 100 % 

In the next question, the participants were asked that how often they share posts in their social 

media channels. The answers were shown in Table 4 below. P2 said that he both logs in 

several times in a day and shares posts. P7 said that she logs in several times in a day but she 

shares posts once in a day. There were four participants who said that they do not share 

anything anytime in social media.  

Table 4. The frequency rate of sharing posts in social media channels 
Sharing Frequency Participants Frequency Percent 

Several times in a day P2  1 3,125 % 

Once in a day P7 1 3,125 % 

Several times in a week P1, P14, P17, P18, P29, P22, P27 7 21,875 % 

Once in a week P6, P19, P25   3 9,375 % 

Once every two weeks P11, P12, P16, P20, P28 5 15,625 % 

Once in a month P5, P13, P24, P23, P32 5 15,625 % 

Once every three months P4, P8, P9, P21, P26, P31  6 18,750 % 

Never P3, P10, P15, P30  4 12,500 % 

 Total 32 100 % 

The next question included the ways of interaction among users. Do they share post or they 

just basically follow their friends?  6,25 % of the participants (P11, P17) said that they share 

their own posts (photos, videos, status) rather than following someone else. 78,125 % of them 
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(P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P12, P13, P15, P16, P18, P20, P21, P22, P23, P24, P26, 

P28, P29, P30, P31, P32) said that they generally follow their friends in their lists quietly 

instead of posting/sharing something related to them. Only 15,625 % of them (P7, P14, P19, 

P25, P27) said that they both share something and follow their friends’ updatings. The 

majority of the participants were silent followers. 

Next three questions show the contribution degree to the social media actively and the results 

can be seen from Table 5 below.  

 The first question was related to whether the participant likes their friends’ posts or not, and 

also it was asked that how often they like them. In this question, it was found out that two 

different conditions were occurred such as Condition 1: I just liked the post which I really 

find it comic; Condition 2: I just liked the posts which are posted by only my close friends. 

There are fifteen people, which are nearly the half of the sample, said that they like the posts 

rarely or they never like posts. It showed that most of them do not contribute to create 

contents in social media.     

The second question was related to writing comments on the posts in social media. Whether 

they comment on their friends’ posts or not was asked to the participants. According to the 

results, only three of them said that they comment on their friends’ posts freely. The biggest 

majority of the people said that they do not comment on their friends’ posts. It was seen that 

two conditions were occurred again. Condition 1: I just comment on the posts which I really 

love; Condition 2: I just comment on the posts which are posted by only my close friends. Ten 

people said that they write comment only if they really love the post or they really like the 

user who shared the post.  

In this subject, the third question was related to having a direct communication through social 

media channels with the help of direct messages which are private messages that seen by 

sender and receiver. They communicate with their friends through social media or not was 

asked to the participants. P1, P5, P21, P24 emphasized that they use social media to 

communicate with their friends who live abroad. Besides this, the huge majority of the 

participants said that they connect with their friends via direct messages.  
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Table 5. The frequency rate of liking, writing comments, and communicationg via direct 

messages 
 Participants Frequency Percent 

Like    

Yes, usually P7, P13, P17, P20, P25, P27, P29 7 21,875 % 

Sometimes P4, P11, P18 3 9,375 % 

Rarely P1, P2, P3, P6, P9, P12, P15, P16, P21, P23, P31, P32 12 37,5 % 

No, never P10, P26, P30 3 9,375 % 

Condition 1 P8, P14, P19, P22, P24, P28 6 18,75 % 

Condition 2 P5 1 3,125 % 

 Total 32 100 % 

Comment    

Yes P8, P17, P29 3 9,375 % 

Rarely P4, P7, P9, P12, P18, P19, P20, P27, P28 9 28,125 % 

No P2, P3, P10, P15, P16, P21, P24, P26, P30, P31 10 31,25 % 

Condition 1 P11, P22,  2 6,25 % 

Condition 2 P1, P5, P6, P13, P14, P23, P25, P32  8 25 % 

 Total 32 100 % 

Communication via DM     

Yes P1, P2, P3, P4, P5, P7, P11, P12, P13, P16, P17,  

P19, P20, P21, P22, P24, P25, P26, P28, P29, P30 

21 65,625 % 

Some of them P6, P8, P9, P14, P18, P23, P27, P31, P32 9 28,125 % 

No P10, P15 2 6,25 % 

 Total 32 100 % 

The eighth question was about what participants do when they attend an event. The 

probability of sharing the moments in the social media channels during the event was asked to 

the participants. Twelve participants (37,50 %) said that they share the moments in their 

social media channels whereas twenty participants (62,50 %) said that they do not share 

anything regarding the event in their social media channels. Besides this, twenty participants 

(P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10, P11, P13, P15, P16, P18, P19, P20, P22, P23, P24, P25, P28, 

and P29) said that sharing every moment in social media was seen as unmannerless behavior. 

They added that the people who share the moments via photos during a trip wanted to show 

off to other people and it ended with conspicious consumption. These acts were seen as the 

efforts for self-actualization (P2), showing that belonging to high social class (P5, P13), 

making difference and so being considered as important by their friends (P16, P22, P24). 
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They added that the people who are addicted to social media behave ostentatiously. They 

always want to be liked and followed by other people even if they do not know them 

personally.  

The ninth question was asked to understand the general insights about whether social media 

users upload too much information to the social media channels or not. Only five of the 

participants (P2, P3, P6, P26, and P27) said that users uploading post frequencies were 

normal. On the contrary, the remaining part of the participants said that people share too 

much unnecessary posts in social media. P7 said that, 

 “Some people share ten photos in a day from different perspectives but in the same event 

with the same dresses. For instance, they share the same photo from a distance perspective, 

from the right side, and from the left side in a day and this bothers the followers”. P12 said 

that “some people share their every moments in a basic daily life, they pretend as if they are 

celebrity. They put the photos about their breakfast, lunch and dinner everyday. It seems 

wrong to me”. P5, P14, and P16 agreed with this. P13 said that “I do not understand the 

people who share the photos of their slippers in Sunday morning”.   

The last question below was related to the second research question (RQ2). The participants 

were asked why they use social media. After coding the answers, some keywords were 

revelaed, and they showed the uses and gratifications for using social media. Six uses and 

gratificfations were revealed for consumers such as electronic word of mouth (e-wom), 

providing a new shopping channel, following celebrities, changing decision easily, 

globalization, and convenience. E-wom was related to online comments, and customer 

reviews which can lead other customers. Positive comments may affect other customers 

positively whereas negative comments affect them negatively. Shopping channel was related 

to purchasing products and services through social media channels. P16 said that  

“Nowadays, buying through social media is the easisest, fastest, and cheapest way of 

shopping since consumers have lack of time”. P25 emphasized that “Social media channels 

enable consumers to buy faster and easier”. 

Celebrity endorsement was related to using celebrities in particularly social media advertising. 

It affects followers’ buyer behaviors. Decision process was related to power of social media 

in buyer decision process in terms of information search. This can be also related to e-wom. 
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The other side was globalization which means thanks to social media all news, trends, and 

developments can be followed easily. P14 said that 

 “Fashion and trends can be followed easily through social media”. P17 said that “Social 

media, especially Twitter, is useful for following new technologies and also following the 

world”.  

The last one, convenience, was related to being accessible easily.  Social media provides easy 

accessibility of time (24/7) and place.  

Table 6. Uses and gratifications for customers  
Positive sides Positive insights Participants 

E-wom  Online customer reviews guide other customers. P7, P11, P12, P18, P20, P31 

Providing new 

shopping channel 

The easisest, fastest, and cheapest way of shopping.  P13, P16, P19, P25, P26 

Following 

celebrities 

Through social media celebrities’ buying behaviors affect 

their followers. 

P3, P4, P9, P15, P23, P30 

Changing 

decision  

Social media is an effective tool in consumer decision process.  P1, P2, P28, P32 

Globalization  Fashion, trend, new technologies, and the world can be 

followed easily. 

P14, P17, P29 

Convenience Consumers may access social media channels whenever they 

want and whereever they are.  

P16, P17 

The tenth question is continued with the uses and gratifications from the perspective of 

companies. Totally five uses and gratifications were revealed for companies such as 

communication options, decreasing cost, finding new markets, reaching target market, and 

positive e-wom. The findings were shown in Table 7.   

Table 7. Uses and gratifications for companies  
Positive sides Positive insights Participants 

Communication 

options 

There are too many options to enhance communication 

with customers 

P2, P3, P4, P12, P15, P19,  

P21, P30, P31 

Decreasing cost  Reaching customers with low cost P9, P11, P16, P18, P28, P29 

Finding new 

markets 

It allows companies to reach new large markets P20, P22, P23, P26, P24, P32 

Reaching target 

market 

Reaching customers easier in a shorter time P1, P6, P13, P14 

Positive e-wom Positive e-wom increase sales P7, P25, P27 
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Communication options showed the increasing tools of communication skills through social 

media. Companies can create different advertising types and communication ways with lower 

cost. P4 said that  

“Especially in Instagram, with good communication skills the products used by the people 

who have too many followers have turned into the fashion products”. P15 said that 

“Companies have too many options to organize communication activities in social media, for 

instance they may use celebrities in their promotional efforts”. P30 said that “Companies may 

use viral advertising in social media freely”. Decreasing cost was about having lower 

advertising cost and lower inventory cost. P18 said that “Social media enables companies to 

make low cost advertising”. P19 said that “Social media provides companies to reach their 

customers for free”. Finding new markets was related to reaching new customers, and also 

being global so reaching different part of the world. P24 said that “Through social media 

companies can reach even foreign markets, and start to operate international sales”. 

Reaching target market meant reaching existing customers easier and quicklier in a shorter 

time. Positive e-wom showed that online customer reviews and comments increase the sales 

of the company.  

Conclusion 

In the paper, it was explored and discussed that how Turkish social media users act in social 

media within the UGM, and why they use social media within the UGT.  The UGT explains 

many reasons about why consumers use social media (Whiting and Williams, 2013). In this 

research, from the perspectives of the participants why consumers use social media was 

determined. Within the UGT, it was analyzed that why both customers and companies use 

social media. According to the participants’ perceptions, the uses and gratifications for 

customers were gathered under six elements such as (1) having the power of e-wom 

(especially the positive ones), (2) having a different shopping channel, (3) having a celebrity 

endorsement effect, (4) affecting decision process, (5) following global world, and (6) 

providing convenience like 24/7. Besides this, five uses and gratifications were obtained for 

companies such as (1) having different communication tools, (2) decreasing costs, (3) finding 

new markets, (4) reaching target market, and (5) having positive e-wom effects. 

In the study, it was obtained that the most popular social media channels were Facebook and 

Instagram. This reflects the social media usage in Turkey. The mostly used social media 
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channels in Turkey are Facebook and Instagram (Chaffey, 2016). The social media users 

highly use these channels. They log in social media several times in a day, but they do not 

share anything. It can be seen that even though participants log in social media several times 

in a day, they do not share anything during the time that they have spent on social media. This 

is interesting within the scope of the UGM.  As it was read above, the majority of the users 

have formed by spectators which were also called as “silent followers” in this research. 

Except sharing posts, when it was talked about just liking a post or writing a comment, it was 

seen that the users were uncommitted. Nearly half of them do not like anything, and more 

than half of them do not write any comments. Only around thirty percent of the users 

contribute to the social media by liking or commenting posts.  

Another interesting result was related to communicating with friends via direct messages. 

This is interesting because when it was mentioned to contribute to the social media by sharing 

posts or writing comments, the users were seen as very uncommitted. However, when it was 

mentioned to talk with friends via private messages they declared that they use this tool 

without any doubt. This finding led the researchers to think about the social pressure on social 

media users. The social pressure may restrain social media users’ behaviors. They could not 

act naturally because they think too much about how this behavior is perceived by others. So, 

at the end of the day they start to behave like someone else. This makes social media 

misleading, and it become useless among such a society.  

When they attend an event, more than half of them do not share the moments from the event 

on their social media channels since sharing every moments in social media was perceived as 

unmannerless behavior. The person who shares some moments from an event was perceived 

as the person who tries to show off. Sharing every moments in a day was seen as a behavior 

of conspicious consumption, and also it was linked to the efforts for self-actualization. It was 

also proved in the literature (Shao, 2009). It can be said that the people who share their own 

contents such as videos and photos want to increase their self-actulization. Such experiences 

make people believe that they are useful and they create an effect on the other people, and so 

this increases their self-actualizations. Besides self-actualization efforts, except five users, the 

remaining parts said that there have been too much unnecessary posts in social media. It can 

be said that the participation or contribution to social media should include social interaction 

or community development (Shao, 2009).   
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In the research, users’ producing, participating, and consuming levels were sorted. Mostly the 

users contribute social media by consuming information and entertainment elements as silent 

followers. Secondly, they contribute social media by producing content for their self-

actualizations. They want to feel themselves as celebritites. Lastly, they contribute social 

media by participating in social interactions such as liking and writing comment.   

However there are many papers discussed social media tools and their effects on people, 

there have been limited studies that combine the UGM and the UGT. In this study, both 

two concepts were included, and the questions were asked in order to get answers related 

to these concepts. This study contributed to social media marketing literature by showing 

user behavior in social media within UGM, and uses & gratifications of users within UGT. 

The paper also pointed out deeper understanding since the research managed by qualitative 

methods. With the help of interview techniques, rich and profound insights were gained from 

the participants. Having a small sample size is a methodological limitation of the study. For 

further studies, it was advised to conduct qualitative studies with an enhancing sample size. It 

was also suggested to create a scale to measure uses and gratifications in social media via 

quantitative methods in future studies.   

References 

Aglargoz, F. and  Ozata, Z., (2013), Uses and gratifications theory as a way of understanding 

college students’ use of social media. 8th International Academic conference, Naples, 

Italy, 16-19 September, pp.2. 

Baran, S. and Davis, D. (2009). Mass Communication theory: Foundation, Ferment, and 

Future, 6th Edition, Pennsylvania State University, College bookstore. 

Blumler, J. G. and Katz, E. (1974). The Uses of Mass Communications: Current Perspectives 

on Gratifications Research. Sage Annual Reviews of Communication Research Volume 

III. 

Briggs, C. L. (1986). Learning How to Ask: A Sociolinguistic Appraisal of the Role of the 

Interview in Social Science Research. Cambridge University Press. 

Britten, N. (1995). Qualitative research: qualitative interviews in medical research. British 

Medical Journal, 311(6999), 251-253. 

Bruns, A. (2009). From Prosumer to Produser: Understanding User-Led Content 

Creation. Transforming Audiences, 3-4 Sep, 2009, London. 



 
 
 
 
 
 

586 

Chaffey, D. (2016). “Global social media research summary 2016”, 

http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-

social-media-research/ , Accessed: 25.01.2017. 

Cho, J. and A. Trent (2006). Validity in qualitative research revisited. Qualitative research, 

Volume 6, Number 3, 319-340. 

Correa, T., Hinsley, A. W. and Zuniga, H. G. (2010). Who interacts on the Web?: The 

intersection of users’ personality and social media use. Computers in Human Behavior, 

27: 247-253. 

Daugherty, T., Eastin, M. S. and Bright, L. (2008). Exploring consumer motivations for 

creating user-generated content. Journal of Interactive Advertising, 8(2), 16-25. 

Grohol, J. (1999). Too Much Time Online: Internet Addiction or Healthy Social Interactions? 

CyberPsychology & Behavior, 2(5):395-401. 

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate data 

analysis. New York: Prentice Hall. 

Hanna, R., Rohm, A. and Crittenden, V. L. (2011). We’re all connected: The power of the 

social media ecosystem. Business Horizons, 881: 1-9. 

Hicks, A., Comp, S., Horovitz, J., Hovarter, M., Miki, M. and Bevan, J. L. (2012). Why 

people use Yelp.com: An exploration of uses and gratifications. Computers in Human 

Behavior, 28: 2274-2279. 

Kaplan, A. M. and Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media. Business Horizons, 53: 59-68. 

Kirk, J. and Miller, M. L. (1986). Reliability and validity in qualitative research. Sage. 

Korgaonkar, P. K. and Wolin, L. D. (1999). A multivariate analysis of web usage. Journal of 

advertising research, 39, 53-68. 

Kurtulus, K., Kurtulus, S. and Bulut, D. (2014). Benefit Segmentation of Internet Users and 

Their Addictitive Behavior, Yıldız Social Science Review, 21-30. 

Leung, L. (2009). User-generated content on the Internet. An examination of gratifications, 

civic engagement and psychological empowerment. New Media & Society, 11: 1327–

1347. 

Miles, M. B. and A. M. Huberman, A. M. (2002). The Qualitative Researcher's Companion. 

London: Sage. 



 
 
 
 
 
 

587 

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N. and Hoagwood, K. 

(2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method 

implementation research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health 

Services Research, 42(5), 533-544. 

Palmgreen, P., & Rayburn, J. D. (1979). Uses and gratifications and exposure to public 

television: A discrepancy approach. Communication Research, 6(2), 155-179. 

Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research methods (pp. 169-186). Beverly Hills, 

CA: Sage. 

Raacke, J. and Bonds-Raacke, J. (2008). MySpace and Facebook: Applying the uses and 

gratifications theory to exploring friend-networking sites. Cyberpsychology & 

behavior, 11(2), 169-174. 

Ritzer, G. and Jurgenson, N. (2010). Production, Consumption, Prosumption The nature of 

capitalism in the age of the digital ‘prosumer’. Journal of consumer culture, 10(1), 13-36. 

Schumacher, J. and Feurstein, K. (2007, June). Living Labs-the user as co-creator. 

In Technology Management Conference (ICE), 2007 IEEE International (pp. 1-6). IEEE. 

Shao, G. (2009). Understanding the appeal of user-generated media: a uses and gratification 

perspective. Internet Research, 19(1), 7-25. 

Song, I., Larose, R., Eastin, M. E. and Lin, C. A. (2004). Internet Gratifications and Internet 

Addiction: On the Uses and Abuses of New Media. CyberPsychology & Behavior. 7(4): 

384-394.  

Van Dijck, J. (2009). Users like you? Theorizing agency in user-generated content. Media, 

culture & society, 31(1), 41-58. 

Whiting, A., Williams, D. (2013). Why people use social media: a uses and gratifications 

approach. Qualitative Market Research, 16(4):362-369. 

Williams, D. L., Crittenden, V. L., Keo, T. and McCarty, P. (2012). The use of social media: 

an exploratory study of usage among digital natives. Journal of Public Affairs, 12(2), 127-

136. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

588 

Tüketim Konusundaki Aile İletişim Şekillerinin Adolesanların Hedonik ve 

Faydacı Tüketimleri Üzerindeki Etkisi 

The Effect Of Family Communication Types About Consumptionon 

Adolesence’s Hedonic and Utilitarian Consumption 
Sezen Bozyiğit1    Mehmet İnce2 

Özet: 

Bazı insanlar kendisine haz veren mal ve hizmetleri satın alarak hedonik tüketimde 

bulunurken, bazı insanlar da gerçekten ihtiyaç duyduklarını satın alarak faydacı tüketimde 

bulunmaktadır. Bu tüketim davranışları, çeşitli faktörlerin etkisiyle sonradan öğrenilmektedir. 

Bu öğrenme sürecinde rol oynayan unsurlardan birisi de aile ve ailenin çocuk ile olan iletişim 

şeklidir. Bu nedenle, araştırmanın amacı, aile iletişim şekillerinin hedonik ve faydacı tüketim 

eğilimi üzerindeki etkisini ortaya çıkartmaktır. Araştırma, Tarsus ilçesinde yaşayan, 12-18 

yaş aralığında bulunan 419 adolesan ile yapılmıştır. Yüz yüze anket yöntemi ile toplanan 

verilere, faktör ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sosyo yönelimli 

iletişim adolesanların faydacı tüketimlerini, sosyalleşmek ve başkalarını mutlu etmek için 

alışveriş yapmalarını olumlu bir şekilde etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyo Yönelimli İletişim, Kavram Yönelimli İletişim, Hedonik Tüketim, 

Faydacı Tüketim 

Abstract: 

While some people are making hedonic consumption by buying products and services which 

make them happy the others make utilitarian consumption by buying the products which they 

really need. These consumption behaviors are learned later by the influence of various 

factors.One of the most important element which takes parts in this learning process child’s 

family and their type of communication with the child. Because of this reason, the aim of this 

research is to find out the effect of family communication types on hedonic and utilitarian 

consumption tendency. The research has been done on 419 adolesences who are between 12-

18 years old in Tarsus. The datas are collected by using face to face questionnaire and factor 

and regressionanalysis are performed. According to the result of the research socio-oriented 

																																																													
1	Mersin Üniversitesi, sbozyigit@mersin.edu.tr	
2	Mersin Üniversitesi, mince@mersin.edu.tr	
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communication positively effects the adolesence’s utilitarian consumption and their shopping 

styles to socialize and to make others happy. 

Keyword: Socio-Oriented Communication, Concept Oriented Communication, Hedonic 

Consumption, Utilitarian Consumption 

1.Giriş 

Tüketici davranışlarının anlaşılması, tüketicilerin neden, nasıl, kimlerden etkilenerek tüketim 

yaptıklarının ortaya çıkartılması, pazarlama alanı için oldukça önemli bir konudur. Birey 

doğuştan tüketici özelliklerine sahip olmadığı için, tüketici olmayı zaman içerisinde, çeşitli 

faktörlerin etkisinde kalarak öğrenmektedir. Bu alan, yazında “tüketici olarak sosyalleşme” 

kavramı ile açıklanmaktadır. Tüketici olarak sosyalleşme, çocukluk döneminde başlayıp hayat 

boyu devam etmektedir. Ward (1974, s.2) bu süreci “ pazarda tüketici olarak sahip olunan 

bilgi, beceri ve tutumların ortaya çıkma süreci” olarak tanımlamaktadır. Çocuk, bu süreç 

içerisinde aile, arkadaş grubu, kitle iletişim araçları, okul gibi birçok sosyalleşme aracından 

etkilenebilmektedir. Ancak, birçok araştırmada asıl sosyalleşme aracı olarak aile görülmüş ve 

ona odaklanılmıştır (Watne ve Brennan,2011,s.2). Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesiyle 

ilgili olarak yapılan bu çalışmalarda, genellikle tüketim konusunda aile çocuk iletişimi, 

çocukların tüketim özerkliği, ailelerin reklâma karşı tutumları, materyalizm ve tüketimin 

kısıtlanması konuları üzerinde durulmuştur (Bozyiğit,2013,s. 5).  

Aile iletişimi, sosyalleşme ile ilgili bir kavramdır. Çünkü, aile ile çocuklar arasındaki iletişim 

sosyalleşme sürecinin ilk adımını oluşturmaktadır (Neulinger ve Zsoter,2014,s.5). Hemen 

hemen tüm toplumlarda, ebeveynler çeşitli konularda çocuklarını terbiye etmekte, çocuklarını 

belirli kurallara uymaları konusunda eğitmektedirler. Bu eğitim sırasında, kısıtlamalara 

gidilebildiği gibi, belirli noktalarda çocuklar özgür de bırakılmaktadır. Çocuğun kısıtlanma ve 

özgür bırakılma derecesi ise iletişim şekline göre değişmektedir. Bu iletişim şekillerine göre 

de, tüketim de dahil olmak üzere çocukların davranışları şekillenmekte ve birbirinden farklılık 

göstermektedir. 

Tüketim konusunda özellikle de adolesanlar, toplumda gittikçe artan sayıları, pazarı 

etkileyebilme güçleri, karar verme süreçleri ve alışveriş tutumları ile pazarlamacıların ve 

araştırmacıların ilgisini çeken bir gruptur  (Karaca ve Bozyiğit,2015,s.52). Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ); 10-19 yaş grubunu adolesan dönem, 20-24 yaş grubunu ise gençlik dönemi 

olarak tanımlarken,  10-24 yaş grubunu ise genç insanlar olarak nitelendirmektedir (Özcebe, 
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2002: 374). 10-19 yaş arasını kapsayan adolesan dönem, 2016 yılı nüfus bilgilerine göre 

toplam nüfusun 15,98’ini oluşturmaktadır (www.tuik.gov.tr.22.03.2017). 

Adolesanlar, neyi, nasıl tüketeceklerini aile iletişim şekillerinin de yön verdiği bir süreç 

içerisinde öğrenmektedirler. Örneğin, Chakroff  (2007,s.18), ebeveynlerin kuralcı bir davranış 

geliştirip çocuklarının fikrini sormamalarının adolesanlarda paraya eğilim ve tüketim 

tutumunu artıran önemli bir gösterge olduğunu belirtmektedir. Zaten, günümüzün de en 

önemli sorunlarından birisi, tüketimin ihtiyaçların karşılanmasında kullanılan bir araç 

olmaktan çıkıp bir amaç haline gelmesidir. Bireyler sadece ihtiyaçlarını karşılamak için değil, 

çok daha farklı güdülerle tüketim davranışında bulunmaktadırlar. Bu tüketim davranışlarından 

birisi de hedonik tüketimdir. Hedonik tüketimde alışverişten haz alınmakta, alışveriş bir 

eğlence olarak görülmekte, bireyler sosyalleşme ihtiyaçlarını tatmin etmek için tüketim 

davranışında bulunmaktadırlar. Hedonik tüketim, ihtiyaç tatmine yönelik ve rasyonel olan 

faydacı tüketimin tersi olan bir tüketim şeklidir. Köker ve Maden (2012,s.96) de, tüketim 

kavramında yaşanan dönüşüm ile birlikte bireyin elde ettiği bu haz ile mutlu olacağına 

inanmaya başladığını ve tüketime daha yatkın hale geldiğini belirtmektedirler. 

Tüketici sosyalleşme sürecinde aile iletişiminin önemli bir rolünün olması, bu iletişim 

şekillerine göre çocukların tüketim davranışının şekillenmesi ve özellikle de günümüzde 

tüketimin haz duyulan bir eğlence aracı haline gelmesi araştırmanın çıkış noktasını 

oluşturmaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı, tüketim konusundaki aile iletişim 

şekillerinin adolesanların hedonik ve faydacı tüketim eğilimi üzerindeki etkisini ortaya 

çıkartmaktır. Bu bağlamda, araştırma beş kısımdan oluşmaktadır. Konunun kısaca anlatıldığı 

giriş kısmından sonra, ikinci kısım olan alanyazın taramasında aile iletişim şekilleri, hedonik 

ve faydacı tüketim kavramları detaylı olarak anlatılmıştır. Metodoloji kısmının yer aldığı 

üçüncü bölümde araştırmanın amacı ve önemi, hipotezleri, örneklemi ve veri toplama şekli, 

geçerlik ve güvenirlik başlıklarına yer verilmiştir. Dördüncü kısımda bulgular, son kısımda 

ise sonuç ve öneriler bulunmaktadır. 

2.Alanyazın Taraması 

2.1.Tüketim Hakkında Aile iletişimi 

Watne ve Brennan (2011,s.5) aile iletişiminin özünde karşılıklı bir süreç olduğunu çocuğun 

aileden etkilenmesinin “birincil sosyalleşme”, çocuğun aileyi etkilemesinin ise “ikincil 

sosyalleşme” olduğunu ifade etmektedirler. Bu iletişim sonucu, çocuklar aile satın alma 
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kararını etkileyebilirken, ebeveynler de çocukların satın alma sürecine etkide 

bulunabilmektedirler.  

Yapılan çalışmalarda (North v.d,2007; Watne ve Brennan,2011; Neulinger ve Zsoter,2014) 

aile iletişim şekillerinin temel olarak sosyo ve kavram yönelimli olmak üzere ikiye ayrıldığı 

görülmektedir. Sosyo yönelimli iletişimde aile çocukları kontrol altında tutmakta, çocukların 

da otoriteye boyun eğmesini beklemektedir. Çocuklara tüketim davranışları konusunda 

ebeveynleri ile tartışmaması, öncelikli olarak aile kurallarına uyması öğretilmekte ve 

çocukların tüketimleri kısıtlanmaktadır (North v.d,2007,s.6; Watne ve Brennan,2011,s.6). 

Tersine, kavram yönelimli iletişimde ise, aile çocukların fikirlerine değer vermekte, çocuklar 

daha bağımsız hareket edebilmektedir. Bu iletişim şeklinde ebeveynler çocuklardan karar 

vermeden önce tüm alternatifleri değerlendirmelerini, karar verirken tartışmaktan 

kaçınmamalarını beklemekte, böylelikle de çocukların tüketim konusundaki yeteneklerinin ve 

deneyimlerinin gelişmesine fırsat vermektedirler (Bakir vd.,2006,s.81; North vd.,2007,s.6). 

Kavram yönelimli iletişimde ebeveynler, çocuklarının kendi tüketim kalıplarını ve fikirlerini 

oluşturmaları konusunda destek ve cesaret verici davranışlarda bulunurken, sosyo yönelimli 

iletişimde çocuklar var olan aile tüketim kalıplarını benimsemeleri konusunda 

zorlanmaktadırlar (North v.d,2007,s.6). Watne ve Brennan (2011,s.6), tüketim hakkındaki aile 

iletişim şekillerinin asıl olarak sosyo ve kavram yönelimli iletişim olmak üzere ikiye 

ayrıldığını, ancak bazı ailelerde bu iki iletişim şeklinin ikisinin de yüksek veya düşük olarak 

görülebildiğini belirterek bu iletişim şekillerinin dört kategori altında da incelenebileceğini 

ifade etmektedirler. 

Tablo 1. Sosyo Yönelimli İletişim 
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  İzin verici 
• Çocuk ile az iletişim kurma 
• Tüketim konusunda ailenin 
etkisinin az olması 
 

Koruyucu 
• Dikey ilişki  
• İtaat ve toplumsal uyum 
• Çocuğun dışarıdan gelen bilgilere sınırlı 
şekilde maruz kalması 

Y
ük

se
k 

Çoğulcu 
• Yatay ilişki 
• Konu odaklı iletişim 
• Çocuğun fikirlerini açıklaması 
konusunda cesaretlendirilmesi 

Uzlaşmacı 
• Çocuğun tüketimi üzerinde sürekli 
kontrol  
• Tüketim konusunda çocuk ile sık sık 
iletişim kurma 



 
 
 
 
 
 

592 

İzin verici iletişim şeklinde, hem kavram hem de sosyo yönelimli iletişim düşüktür. Bu 

iletişim özünde, müdahale etmeyen bir iletişim şeklidir. Ebeveynler çocuklarına aşırıya kaçan 

tarzda bir özgürlük verseler de, çocukları ile iletişimleri çok az seviyededir. Çocukların 

tüketimlerine pek karışılmamaktadır. Bu nedenle de ebeveynleri ile bu tarz bir iletişim şekline 

sahip olan çocuklar, tüketimleri ile ilgili bilgileri kendi başlarına, arkadaş grupları ve 

televizyon gibi farklı kanallardan öğrenmektedirler (Bakir vd.,2006,s.81; Watne 

v.d,2014,s.686). 

Koruyucu iletişimde, sosyo yönelimli iletişim yüksekken, kavram yönelimli iletişim düşük 

düzeydedir. Ebeveynler ile çocuklar arasındaki ilişki dikeydir ve çocuktan ebeveynlere itaat 

etmesi beklenmektedir. Bu tarz ebeveynler çocuklarının bağımsızca tercihte bulunmasını 

teşvik etmemekte ve televizyon reklamları gibi çocukların dışarıdan bilgi edinmesini 

kısıtlamaktadırlar (Watne ve Brennan, 2011,s.7). Watne ve diğerleri (2014,s.686) de, bu 

iletişim şeklini kullanan ebeveynlerin çocuklarına tüketim konusunda ne düşünmeleri ve nasıl 

davranmaları gerektiğini söylediklerini ifade etmektedirler. 

Çoğulcu iletişim şeklinde, kavram yönelimli iletişim yüksekken, sosyo yönelimli iletişim 

düşüktür. Bu tarz iletişim şeklinde ilişkiler yataydır,  hiçbir otoriteye boyun eğmeden 

çocukların fikirlerini özgürce açıklamasına izin verilmektedir. Çocuklara açık iletişim 

şekillerinin ve tartışmanın önemi vurgulanmaktadır (Bakir vd.,2006,s.81). 

Son iletişim şekli, olan uzlaşmacı iletişimde ise hem kavram hem de sosyo yönelimli iletişim 

yüksektir. Yani kontrol ve iyi bir iletişim kurma bir arada bulunmaktadır. Bu iletişimde 

ebeveynler çocuğun fikirlerini açıklamasını teşvik etmekte, ancak çocuk üzerindeki kontrolü 

de sürdürmektedirler. Ebeveynlerin tüketim konusunda belirli doğruları bulunmaktadır ve 

çocuklardan bu doğrulara saygı göstermesi beklenmektedir (Watne vd.,2014,s.687). 

Higby ve Mascarenhas (1993), gençlerin yiyecek satın alma davranışlarında ailenin, diğer 

sosyal aracıların (akranlar, medya,..) etkisine kıyasla çok daha fazla etkiye sahip olduğunu ve 

gençlerin alışveriş yaparken kural koyan aileden çok, bilgi veren aileden etkilendiğini 

belirtmişlerdir. Sahay ve Sharma (2010) yaptıkları çalışmada, Hintli çocuklar üzerinde marka 

değiştirme konusunda, ailenin akranlardan daha etkili olduğunu bulmuşlardır. Araştırmacılar 

bu sonucu, Hintli çocukların 18 yaşına kadar aile ile birlikte yaşamalarına, ailenin kullandığı 

markaları benimsemelerine ve evden ayrıldıktan sonra bile bu alışkanlığı devam ettirmelerine 

bağlamışlardır. Neulinger ve Zsoter (2014), genç yetişkinlerle yaptığı çalışmasında, gençlerin 
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tüketim kararında anne-çocuk iletişiminin önemli bir etkisi olduğunu, gençlerle anneleri 

arasında genellikle uzlaşmacı ve çoğulcu iletişim şeklinin var olduğunu, kitap, ayakkabı gibi 

daha kişisel ürünlerin satın alınmasında gençler kendi başlarına karar verirken, telefon gibi 

ürünlerde annelerinin kararlarından etkilendiklerini belirtmektedir.  

2.1.Hedonik ve Faydacı Tüketim 

Günümüzde insanlar, sadece ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri tüketmemekte, ihtiyaçtan 

da ötesini aramaktadırlar. Tüketim sadece gereksinimleri karşılayan bir olgu olmaktan çıkmış,  

insanların diğer insanlar tarafından nasıl tanınacağını belirleyen, bireyi temsil eden,  

insanların zevk aldığı bir kavram haline gelmiştir (Kırcı, 2014,s.84). İnsanlar tüketim 

kavramına duygusal açıdan baktıkları için alışveriş yapmak insanların duygularına hitap 

etmeye başlamıştır. Köker ve Maden (2012,s.99) de, günümüzde tüketicilerin sadece somut 

yararlar sağladığı için ürünleri satın almadığını, alışveriş yapmayı hayatında bir zevk ve 

eğlence olarak gördüğünü, bu zevki tatmin etmek ve bunun sonucunda haz almak için 

alışveriş yaptığını dile getirmişlerdir. Alanyazında insanların tüketime sembolik anlamlar 

yükleyip tüketimden zevk alması, tüketimi eğlence ve diğer insanlarla iletişim kurma biçimi 

olarak görmesi hedonik tüketim olarak adlandırılmaktadır (Hirschman ve Holbrook,1982, 

s.93; Kırgız,2014,s.201).  

Hedonik tüketim haz odaklıdır. Haz mutluluktan farklı olarak geçici ve kısa ömürlü olduğu 

için,  tüketiciler yeni hazlar peşinde koşup sürekli tüketim yapma isteği duymaktadırlar (Kırcı, 

2014,s.84). Çünkü insanlar için önemli olan o ürüne sahip olmaktan ziyade, alışveriş süreci 

içerisinde duyulan heyecan ve zevktir. Bu nedenle de, fikir edinmek, yarış heyecanı, macera 

arayışı, sosyalleşmek, rahatlamak ve başkalarını mutlu etmek hedonik tüketimin nedenleri  

olarak gösterilmektedir (Arnold ve Reynolds, 2003,s.80). Birey önceliği kendine verdiği, 

kendi için en iyiyi, en haz vereni aradığı için hedonizm çoğu zaman bencillik ile 

açıklanmaktadır (Akkılıç ve Çetintaş,2015,s.125).  

Hedonik tüketimin zıttı faydacı tüketimdir. Tüketici bir ürün veya hizmete ihtiyaç 

duyduğunda, o ürün veya hizmetin benzer ürünlerden farkını tespit etmekte, bu özelliklerin o 

üründe olduğuna kanaat getirmekte ve fayda maliyet analizi yaparak o ürün hakkında satın 

alma kararı vermektedir (Kırcı, 2014,s.87). Faydacı tüketimde bulunan kişi için ürün ve 

hizmetin fonksiyonları önemlidir. Faydacı tüketim duygulardan ziyade akla hitap etmekte, bu 
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nedenle de rasyonel davranışlar içermektedir. Bu tarz tüketiciler için alışveriş zevk alınan bir 

süreç değil, ihtiyaçların karşılandığı ve ekonomik anlamda da bireye faydası olan bir süreçtir. 

Köker ve Maden (2012,s.100), faydacı tüketimde ürün ve hizmetlerin işlevsel somut 

özelliklerinin ön plana çıktığını, hedonik tüketimde ise işlevlerden çok yaratılan düş, zevk ve 

eğlenceye önem verildiğini belirtmektedir. Faydacı davranış, daha çok ekonomik ve rasyonel 

bir kavramı temsil ederken, hazcı davranış ekonomik olmayan, kişisel deneyime dayanan, 

duyguların yoğun olduğu davranışsal bir kavramı sembolize etmektedir. Mikrodalga, deterjan, 

kişisel bilgisayar gibi ürünler faydacı, özel tasarım elbiseler, pahalı araba ve saatler, çiçek gibi 

ürünler hedonik ürün  kategorisinde yer alsa da, aslında bir ürünün hedonik veya faydacı güdü 

ile satın alındığına kullanım ve tüketim güdüsünün oranına bakılarak karar verilmelidir (Khan 

vd, 2004,s.5) Örneğin, kişi belli bir marka spor ayakkabıyı o ayakkabının kullanım 

özelliklerinden dolayı  ya da giydiği marka ile arkadaşlarının beğenisini kazanma amacı ile de 

satın alabilmektedir. 

Ailenin tüketim konusunda çocuğu ile kurduğu iletişim şekli, çocuğun tüketim biçimine yön 

vermektedir. Çocuğun bağımsız düşünmesini teşvik eden, kendine güveninin gelişimine katkı 

sağlayan kavram yönelimli iletişim şekillerinde çocuklar tüketim nesnelerine daha az 

yönelmektedirler (Bindah ve Othman,2012,s.147). Hatta, Singh ve Nayak (2016), da ailenin 

baskı altında tuttuğu, öz güveni az olan çocukların rasyonelden ziyade daha çok duygularını 

kullanarak tüketimde bulunduklarını ifade etmektedirler. Bu konuda, Kim ve diğerlerinin 

(2009), Çin ve Kafkas kökenli Kanadalı lise öğrencileri ile yaptıkları çalışmada, Çin kökenli 

Kanadalı gençlerle ebeveynleri arasında sosyo yönelimli iletişimin olduğu, Çin kökenli 

Kanadalı gençlerin faydacı, Kafkas kökenlilerin ise hedonik güdülerle tüketimde bulundukları 

sonucuna ulaşılmıştır. Moschis ve diğerleri (2013) çalışmalarında, sosyo yönelimli iletişim 

şeklinin sembolik tüketimin önemini benimseyen tüketim alışkanlıklarına sahip olduğunu ve 

bu nedenle de çocuklarda bu tarz tüketim şekillerinin daha çok görüldüğünü belirtmektedirler. 

Neulinger ve Zsoter (2014) yaptıkları çalışmada, anneleri ile ihmalci tarzda iletişim kuran 

gençlerin çoğulcu iletişim kuran gençlere oranla alışveriş yaparken daha dikkatsiz 

davrandıklarını, planlı alışveriş yapmadıklarını, bütçelerine dikkat etmeden harcama 

yaptıklarını ve ebeveynleri ile daha az fikir alışverişinde bulunduklarını, alışveriş yapmaktan 

zevk aldıklarını ifade etmektedirler.   
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3. Metodoloji 

3.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Tüketiciler çoğu zaman neyi, ne zaman, nasıl satın alacaklarını bilemezler. Bu durumda bir 

araştırma sürecine girerler. Çevrelerinde bu konuda uzman gördükleri, güvenebilecekleri 

kişilere başvururlar. Bu kişiler de genellikle en yakınlarındaki kişilerdir. Watne ve Brennan 

(2011,s.2) da bu kişilerin çoğunlukla aile üyeleri olduğunu belirtmektedirler. Araştırmalar, 

ailenin sosyalleşme sürecinde önemli bir rolünün olduğunu ve bu rolü yerine getirirken aile 

içindeki iletişim şekilleri, çocuk yetiştirme tutumu gibi çeşitli faktörlerin önemli olduğunu 

vurgulamaktadır (Carlson vd,1990,s.28). Ebeveynler gerek düşünceleri gerek hareketleri ile 

çocuklarına örnek olmakta, çocuklarının tüketimlerinin şekillenmesine sebep olmaktadırlar. 

Köker ve Maden (2012,s.96)’in de belirttiği gibi günümüzde tüketim anlam değiştirmiş, 

bireyler ihtiyaçtan ziyade kendileri ve çevreleri için ifade ettikleri anlamlardan dolayı, sürekli 

olarak metalardan edinilebilecek hazları ön plana alarak tüketimde bulunmaya başlamışlardır.  

Türkiye’de ve dünyada tüketim konusunda aile ve çocuk ile ilgili yapılan çalışmaların çoğu  

(Işın,2001; Çakır,2006; North v.d,2007; Bao vd,2007; Karadağ,2010; Watne ve Brennan, 

2011, Aslan ve Karalar,2011), çocuğun ailenin satın alma kararına etkilerini incelemiştir. Çok 

daha az çalışma, özellikle Türkiye’de, (Rose vd,2002; Hsieh vd.,2006; Bindah ve 

Othman,2012; Bozyiğit ve Karaca, 2014;) aile iletişim şeklinin çocuğun satın alma davranışı 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Yapılan bu çalışmalarda da, tüketim konusundaki aile iletişim 

şekilleri ile hedonik ve faydacı tüketim arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaya rastlanılmadığı 

için, bu çalışmanın amacı tüketim konusundaki aile iletişim şekillerinin adolesanların hedonik 

ve faydacı tüketim eğilimi üzerindeki etkisini ortaya çıkartmaktır.  

Bazı tüketim eğilimleri “tüketimin karanlık yüzü” olarak adlandırılmaktadır (Purutçuoğlu, 

2008,s.34; Yurtseven,2014,s.94). Hedonik tüketim de bu grup içerisinde yer almaktadır. 

Hedonik tüketim istenmeyen bir tüketim biçimi olmasına rağmen, günümüzde yaygın olarak 

görülmektedir. Bu nedenle, bu tüketim biçimine neden olan faktörlerin neler olduğunun 

ortaya çıkartılması önem taşımaktadır. Araştırma bu noktada, aile iletişim şekillerinin hedonik 

tüketime etkisi olup olmadığını ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Adolesanlar ise bugünün 

küçükleri yarının büyükleri oldukları için hem tüketici hem de gelecek nesilleri yetiştirecek 

ebeveynler olarak pazarı etkileme potansiyeline sahip bir gruptur. Araştırma için özellikle 

adolesanların seçilme nedeni de budur. Aile iletişim şekillerinin çocukların tüketim 
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davranışları üzerindeki etkisi yurtdışında birçok çalışma (Carlson, Grossbart ve Walsh, 1990; 

Hsieh, Chiu ve Lin, 2006; Bakir,  Rose ve Shoham, 2006; North, Birkenbach ve Slimmon, 

2007; Bindah. ve Othman, 2012) tarafından ortaya konulmuş olmasına rağmen, tüketim 

konusundaki aile iletişim şekilleri Türkiye’de az çalışılmış bir konudur. Sayılan tüm bu 

nedenlere ek olarak, aile iletişim şekillerinin ve bu iletişim şekillerinin adolesanların hedonik 

ve faydacı tüketimleri üzerindeki etkisinin belirlenmesinin istenmeyen bir tüketim biçimi olan 

hedonik tüketimin engellenmesi konusunda hem ailelere yol göstereceği hem de çıkan 

sonuçların pazarlama özellikle de aile ve tüketim bilimleri alanına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

3.2. Araştırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Alanyazın kısmında verilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan araştırmanın modeli Şekil 1’de 

sunulmuştur. Alanyazın kısmında sosyo ve kavram yönelimli iletişim dört kategori altında 

incelenmesine rağmen, Watne ve Brennan (2011,s.6)’ın da belirttiği gibi Moschis ve 

diğerlerinin (1984) orijinal ölçeğinde sadece sosyo ve kavram yönelimli iletişim şekli 

mevcuttur. Araştırmanın modeli oluşturulurken de orijinal ölçek temel alınmış ve bu nedenle 

de modelde sosyo ve kavram yönelimli iletişim şekillerine yer verilmiştir. Oluşturulan model 

çerçevesinde de, sosyo ve kavram yönelimli iletişimin hedonik ve faydacı tüketim üzerinde 

etki sahibi olduğu düşünülmektedir.  

3.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Alanyazın kısmında anlatılanlar ve  araştırmada yapılan faktör analizi neticesinde (yapılan 

analiz sonucu kavram yönelimli iletişim faktörünün güvenirliği düşük çıktığı için analizden 

çıkartılmıştır) araştırmanın hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur: 

Aile iletişim Şekilleri 
Sosyo Yönelimli İletişim 
Kavram Yönelimli İletişim 
	

           Hedonik Tüketim Eğilimi 
• Fikir edinmek için alışveriş 
• Rahatlamak için alışveriş 
• Başkalarını mutlu etmek için alışveriş 
• Sosyalleşmek için alışveriş 

 

Faydacı Tüketim Eğilimi 
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H1: Çocuk ile ebeveynleri arasındaki sosyo yönelimli iletişim şekli, çocuğun faydacı 

tüketimde bulunmasını etkilemektedir. 

H2: Çocuk ile ebeveynleri arasındaki sosyo yönelimli iletişim şekli, çocuğun fikir edinmek 

için alışveriş yapmasını etkilemektedir. 

H3: Çocuk ile ebeveynleri arasındaki sosyo yönelimli iletişim şekli, çocuğun rahatlamak için 

alışveriş yapmasını etkilemektedir. 

H4: Çocuk ile ebeveynleri arasındaki sosyo yönelimli iletişim şekli, çocuğun başkalarını 

mutlu etmek için alışveriş yapmasını  etkilemektedir. 

H5: Çocuk ile ebeveynleri arasındaki sosyo yönelimli iletişim şekli, çocuğun sosyalleşmek 

için alışveriş yapmasını etkilemektedir. 

3.4. Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Yöntemi 

Adolesanlar, şu anki tüketimleri ile bugünün tüketicileri olsalar da,  yapacakları tüketimler ile 

gelecek dönemleri de etkileyecek bir potansiyele sahiptirler. Adolesan dönemin kendine has 

çeşitli özellikleri mevcuttur. Saka (2011,s.10), çocukluktan gençliğe geçiş olan bu dönemin 

çalkantılı, en çok ihmal edilen, aileye olan bağımlılığın bağımsızlığa döndüğü, eleştiri ve 

tavsiyelere uymada isteksizliklerin yaşandığı ve bu dönemde yaşanılan değişikliklerden 

dolayı ileride nasıl bir erişkin olacağının belirlendiği bir dönem olduğunu belirtmektedir. Saka 

(2011)’dan farklı olarak John (1999,s.186-187), bu dönemi yansıtma dönemi olarak 

adlandırmakta ve bu dönemde, tüketim kararlarının, içinde bulunulan duruma uyum 

sağlayacak şekilde verildiğini, aileyi ve arkadaşları etkilemek için, onların sahip oldukları 

görüşleri destekleyerek, daha iyi sonuçlara ulaşmayı sağlayan stratejilerin geliştirildiğini dile 

getirmektedir. Yavaş (2012,s.115) ise, adolesanlığın ilk dönemlerinde ebeveynlerin 

değerlerinin reddedildiğini, ancak son dönemlere doğru ebeveynlere ve onların düşüncelerine 

olan bağlılığın arttığını vurgulamaktadır.  

Adolesanlarla aile arasındaki ilişkinin değişkenliğinden ve adolesanların önemli bir tüketici 

grubu olmasından dolayı bu araştırmanın ana kütlesini Tarsus’ta ikamet eden adolesanlar 

oluşturmaktadır. 2016 nüfus sayım rakamlarına göre Tarsus’ta ikamet eden 10-19 yaş arası 

adolesanların sayısı 55.028’dir (www.tarsus.bel.tr. 22.03.2017). Bu rakam Tarsus nüfusunun 

yaklaşık yüzde 16,7’sini oluşturmaktadır. Bu rakamın tümüne ulaşmak zaman ve maliyet 

kısıtlarından dolayı mümkün olmadığından dolayı araştırmada örneklem seçme yoluna 

gidilmiş ve adolesanlara ulaşmak için Tarsus’taki okulların kullanılmasına karar verilmiştir. 



 
 
 
 
 
 

598 

Araştırmaya hangi okulların dahil edileceği konusunda Tarsus İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nde çalışan personelden bilgi alınmış, ailelerin hem maddi hem de eğitim durumu 

olarak daha heterojen olduğu okullar seçilmiş böylelikle de yargısal örneklem yöntemi 

kullanılarak katılımcılara ulaşılmıştır. Örneklemin kaç kişiden oluşması gerektiği konusunda 

ise Çoşkun ve diğerlerinin (2015,s.137) belirli evrenler için kabul edilebilir örnek 

büyüklükleri tablosundan yararlanılmıştır. Bu tabloya göre, mevcut anakütle sayısı için 381 

örneklem yeterli görünmektedir. Araştırmaya katılanların sayısı 419 kişi olduğu için de 

araştırmanın örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmada, yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anket yapılmadan önce Tarsus İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı izin alınmış ve anketler verilen bu izinler doğrultusunda 

Tarsus’ta bulunan iki lise ve iki ortaokuldaki öğrencilere uygulanmıştır. Ankette, Moschis ve 

diğerlerinin (1984) çalışmalarında, aile iletişim şekillerini ölçmek için kullandıkları ölçekten 

yararlanılmıştır. Sosyo yönelimli iletişim 5 ifade, kavramsal yönelimli iletişim ise 6 ifade ile 

ölçülmüştür. Ayrıca, hedonik tüketim eğilimini ölçmek için 17 ifadeden oluşan Arnold ve 

Reynolds (2003)’ın “Hedonik Tüketim Ölçeği”, faydacı tüketim eğilimini ölçmek için de 6 

ifadeden oluşan Babin ve diğerlerinin (1994) kullandıkları “Faydacı Tüketim Ölçeği” 

kullanılmıştır.   

Anketlerin uygulanması 22 Mart- 15 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Toplamda 500 anket dağıtılmış ancak 432 anket geri dönmüştür. Dönen bu anketlerden de 13 

tanesi eksik ve yanlış doldurulduğu için geçersiz sayılmış, bu nedenle analizler 419 anket 

üzerinden yapılmıştır. 

3.5. Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 

Araştırmanın güvenirliği, çeşitli şekillerde test edilmiştir. Ölçeğin tüm ifadelerinde ve faktör 

analizi sonucu araştırmada kullanılan ifadelerde alfa katsayısına bakılmıştır. Daha sonra, hem 

ölçek rastgele ikiye bölünerek hem de tek ve çift numaralı ifadelerde güvenirlik analizi tekrar 

edilmiştir. Yapılan tüm bu analizler sonucu alfa katsayıları ,60’ın üstünde çıktığı için ölçeğin 

güvenilir olduğu söylenebilmektedir. 
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Tablo 1. Ölçekte Yer Alan Maddelerin Güvenilirliği 

İfadeler Ölçeğinin Tüm 
İfadeleri 

Ölçeğinin Araştırmada 
Kullanılan İfadeleri 

Ölçeğin ilk yarısı için  ,840 ,849 
Ölçeğin ikinci yarısı için  ,704 ,686 
Tek numaralı ölçek ifadeleri için  ,609 ,690 
Çift Tek numaralı ölçek ifadeleri için ,700 ,623 
Tüm ifadeler için ,803 ,812 

Araştırmanın içerik geçerliğini test etmek için, alanında uzman iki akademisyene hazırlanan 

anket gösterilmiş ve onların önerileri doğrultusunda ankette değişiklikler yapılmıştır. 15 kişi 

ile ön test yapılmış, kişilerden gelen geri bildirimler sonucu anlaşılmayan sorular düzeltilmiş 

ve ankete son hali verilerek kapsam geçerliği sağlanmıştır. Son olarak da, yapı geçerliğini 

sağlamak için, faktör analizinden yararlanılmıştır.  Tüm bu yapılanlar sonucu, araştırmanın 

geçerlik koşullarını sağladığı düşünülmektedir. 

4. Bulgular 

Tablo 2’den katılımcıların demografik özellikleri görülmektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans Yüzde Yaş Frekans Yüzde 
Kadın 
Erkek 
Toplam 

214 
203 
417 

51,3 
48,7 
100 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Toplam 

4 
49 
58 
80 
97 
91 
37 
416 

1,0 
11,8 
13,9 
19,2 
23,3 
21,9 
8,9 
100 

   

Aylık Hane Geliri Frekans Yüzde 

1500TL ve altı 
1501-3000 TL 
3001-4500 TL 
4501-6000 TL 
6001-7500 TL 
7501-9000 TL 
9001TL ve üstü 
Toplam 

97 
127 
89 
38 
28 
15 
19 
413 

23,5 
30,8 
21,5 
9,2 
6,8 
3,6 
4,6 
100 

Sınıfı Frekans Yüzde 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Toplam 

50 
79 
49 
94 
104 
43 
419 

11,9 
18,9 
11,7 
22,4 
24,8 
10,3 
100 

Araştırmaya katılanların yüzde 51,3’ü kadın, yüzde 48,7si erkektir. Yüzde 23,3 katılımcı 16 

yaşında iken, yüzde 21,9 katılımcı 17 yaşındadır ve katılımcıların yüzde 24,8’i 11. sınıfa 

gitmektedir. Katılımcıların yüzde 30,8’inin geliri 1501-3000 TL arasındadır. 
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Tablo 3. Katılımcıların Aileleri İle İlgili Söylemleri 

Aile Her 
İstediğini Alır. Frekans Yüzde Aile İle Dışarı Çıkıldığında En 

Çok Gidilen Yer Frekans Yüzde 

Her zaman 
Sık sık 
Bazen 
Nadiren 
Hiçbir zaman 
Toplam 

42 
167 
180 
22 
8 
419 
 

10 
39,9 
43 
5,3 
1,9 
100 
 

Avm 
Park 
Sinem 
Müze 
Tanıdıklar 
Dışarı Çıkmayız 
Yemek 
Piknik 
Toplam 

202 
16 
11 
1 
161 
17 
5 
4 
417 

48,4 
3,8 
2,6 
0,2 
38,6 
4,1 
1,2 
1 
100 

Mutlu Bir Aileye 
Sahip Olduğunu 
Düşünüyor. 

Frekans Yüzde Bir Şey Satın Alırken Ailede En 
Çok Kimden Etkilenir. Frekans Yüzde 

Her zaman 
Sık sık 
Bazen 
Nadiren 
Hiçbir zaman 
Toplam 

191 
127 
71 
21 
9 
419 

45,6 
30,3 
16,9 
5 
2,1 
100 

Anne 
Baba 
Kardeş 
Hiç kimse 
Toplam 

233 
74 
70 
40 
417 

55,9 
17,7 
16,8 
9,6 
100 

Tablo 3, katılımcıların aileleri ile ilgili olarak sorulan sorulara verdikleri cevapları 

göstermektedir. Katılımcıların yüzde 43’ünün ailesi bazen, 39,9’unun ailesi ise sık sık 

katılımcıların her istediklerini almaktadırlar. Katılımcıların aileleri ile en çok gittikleri yer 

yüzde 48,4 ile alışveriş merkezleridir. Katılımcıların yüzde 55,9’u bir şey satın alırken 

annelerinden etkilenirken, yüzde 45,6’sı da her zaman mutlu bir aileye sahip olduğunu 

düşünmektedir. 

Tablo 4. Faktör Analizi Sonuçları 

 
 

Eş 
kökenlik Yükü Öz 

değeri 
       A. 
varyans 

 
Ort. 

Cr. 
Alfa 

1.Rahatlamak İçin Alışveriş (6 ifade)   3,78 15,13 2,76 ,881 
17.Kendimi mutlu etmek istediğimde alışverişe 
çıkarım 

,744 ,780     

16.Bana göre alışveriş en iyi stres atma yöntemidir ,743 ,766     
15.Moralim bozuk olduğunda alışverişe çıkmak 
kendimi daha iyi hissetmemi sağlar 

,732 ,760     

2.Alışveriş yapmak bana her zaman için ilgi çekici 
gelmiştir 

,735 ,717     

3.Alışverişe çıktığım zaman kendimi başka bir 
dünyanın içinde gibi hissederim 

,553 ,698     

1.Bana göre alışveriş bir maceradır ,673 ,655     
2.Fikir Edinmek İçin Alışveriş (3 ifade)   2,43 9,73 2,18 ,809 
11.Alışverişe piyasadaki en son ürünleri görmek ,694 ,799     
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için çıkarım 

10.Alışverişe son modayı takip etmek için 
çıkarım 

,754 ,798     

9.Alışverişe en son tercihlerden haberdar olmak 
için çıkarım 

,643 ,752     

3. Sosyo Yönelimli İletişim (4 ifade)   2,31 9,24 3,55 ,729 
25.Ailem paramı nasıl harcadığımı bilmek ister. ,636 ,767     
24.Ailem satın almam gereken ya da satın 
almamam gereken şeyleri bana söyler. 

,643 ,740     

33.Ailem bazı ürünleri almamam gerektiğini 
söyler. ,581 ,678     

34.Ailemle satın alınacak şeyler hakkında 
konuşur, tartışırız. ,651 ,678     

4. Sosyalleşmek Amaçlı Alışveriş (3 ifade)   2,19 8,76 3,00 ,761 
12.Alışverişe ailemle ya da arkadaşlarımla 
etkileşimde bulunmak, sosyalleşmek için giderim ,714 ,820     

13.Alışverişe gittiğimde diğer insanlarla 
etkileşime girmekten zevk alırım ,694 ,804     

14.Bana göre tanıdıklarla alışverişe çıkmak yeni 
paylaşımlar yaşamaktır ,638 ,737     

5. Başkalarını Mutlu Etmek İçin Alışveriş (3 
ifade)   1,95 7,82 2,91 ,627 

7.Ailem ve arkadaşlarım için alışveriş yapmaktan 
zevk alırım 

,693 ,780     

6.Başkaları için alışveriş yapmaktan hoşlanırım. ,684 ,717     
8.Hediye alırken mükemmeli bulmak için zaman 
ve çaba harcamaktan çok hoşlanırım 

,397 ,524     

6. Faydacı Alışveriş (3 ifade)   1,84 7,37 3,64 ,625 
19.Alışveriş yaparken gerçekte ihtiyacım olan 
şeyleri satın alırım. 

,719 ,807     

22.Akıllıca alışveriş yaptığımı düşünürüm. ,540 ,686     
18.İhtiyacım olan şeyi bulduğum zaman alışverişi 
bitiririm 

,501 ,571     

7.  Kavram Yönelimli İletişim (3 ifade)   1,72 6,87 3,39 ,523 
31.Ailem satın almam  ya da satın almamam 
gereken şeylere benim karar vermemi ister. 

,696 ,806     

28.Ailem kendileri için satın aldıkları bir şey 
konusunda benim de fikrimi alır. 

,569 ,650     

29.Ailemle reklâmını gördüğüm ya da bir yerden 
işittiğim mallar hakkında konuşuruz. ,609 ,528     

 Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax, Kaiser-Meyer-Olkin 
Örneklem  
 Yeterliliği: %81,9 Bartlett Küresellik Testi için Ki-Kare: 4044,061 s.d.: 300, p :0.000, Açıklanan toplam     
varyans:  %64,95; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı: ,803,  Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle 
Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4: Katılıyorum,  5: Kesinlikle 
Katılıyorum. 
 



 
 
 
 
 
 

602 

Yapılan faktör analizi sonucu KMO ve Bartlett testi anlamlı çıkmıştır, yani ifadeler arasında 

faktör analizi yapmak için yeterli düzeyde ilişki olduğu söylenebilmektedir. KMO oranı ise 

yüzde 81,9 çıktığı için ölçeğin faktör analizi yapmaya uygun olduğu görülmektedir. 34 

ifadeden oluşan ölçeğin faktör desenini ortaya koymak amacıyla faktörleştirme yöntemi 

olarak temel bileşenler analizi, döndürme yöntemi olarak varimax kullanılmıştır. İfadeler 

faktör yükleri, eş kökenlik değerleri, binişik olma ve faktör altında tek ifade kalma durumları 

ve ifade silindiği zaman ölçeğin alacağı alfa değeri bakımından incelenmiştir. İnceleme 

sonucunda, 4. ve 20. ifadeler eş kökenlik değerleri düşük olduğu için 5., 23.,  ve 27.  ifadeler 

faktör altında tek kaldıkları için, 32.  ifade binişik olduğu için, 21., 26. ve 30. ifadeler ise 

silindikleri zaman ölçeğin alacağı alfa değeri arttığı için ölçekten çıkartılmıştır. Geriye kalan 

25 ifade tekrar faktör analizine tabi tutulmuş ve 25 ifadenin yedi faktör altında toplandığı ve 

bu faktörlerin, toplam varyansın %64,95’ini açıkladığı görülmüştür. Faktör analizi sonucu, 

hedonik iletişim başkalarını mutlu etmek, sosyalleşmek, fikir edinmek ve rahatlamak için 

alışveriş yapmak üzere dört alt faktöre ayrılmıştır. Bunlar dışında sosyo ve kavram yönelimli 

iletişim ve faydacı iletişim de faktör analizi sonucu ortaya çıkan faktörlerdir.  Faktörler 

oluştuktan sonra her bir faktör tekrardan güvenirlik analizine tabi tutulmuştur. Kavram 

yönelimli iletişim faktörü hariç, tüm faktörlerin alfa değerleri ,60’ın üzerinde çıkmıştır. 

Kavram yönelimli iletişim faktörünün alfa değeri ise ,523 olarak bulunmuştur. Bu faktörü 

oluşturan ifadelerin hiç birinin güvenirlik değeri ,523’ten büyük olmadığı ve bu değer de 

,60’dan küçük olduğu için bu faktörü oluşturan soruların bu kavramı tutarlı bir şekilde 

açıklayamadığına karar verilmiş ve kavram yönelimli iletişim faktörü analizden çıkartılmıştır 

(Durmuş vd.,2011:99) 

Araştırmada, sosyo yönelimli iletişim şeklinin adolesanların hedonik ve faydacı tüketimleri 

üzerindeki etkisini anlayabilmek için basit doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır.  

Tablo 5. Faydacı Tüketim İle İlgili Regresyon Sonucu 

Faydacı Tüketim      B   SH     Β       t     p   VIF 
Sabit Terim 2,661 ,171  15,532 ,000  
Sosyo Yönelimli İletişim ,276 ,047 ,278 5,899 ,000 1,000 

R:,278;  R²:,075;   F:34,794;    Sig:,000 

Faydacı tüketimin bağımlı değişken, sosyo yönelimli iletişimin ise bağımsız değişken olarak 

tanımlandığı Tablo 5'teki model istatistiki olarak anlamlıdır,   p değerinin 0,000 olması da 

bunu kanıtlamaktadır. Bu model, faydacı tüketimin yüzde 7’sinin sosyo yönelimli iletişim ile 



 
 
 
 
 
 

603 

açıklanabileceğini göstermektedir. Yüzdenin düşük olması konusunda, Atılgan (2012, s.100) 

sosyal bilimlerde regresyon analizi sonucunda R² değerinin düşük bulunmasının çok 

rastlanılan bir durum olduğunu, çünkü regresyon analizinin amacının yüksek R² değeri elde 

etmek değil, regresyon katsayılarıyla ilgili güvenilir tahminler elde etmek ve istatistiksel 

çıkarımlarda bulunmak olduğunu belirtmektedir. Modele göre, sosyo yönelimli iletişimdeki 

bir birimlik artış faydacı tüketimde 0,278 birimlik artışa yol açmaktadır. Bu bağlamda H1 

hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 6. Fikir Edinmek için Alışveriş İle İlgili Regresyon Sonucu 

Fikir Edinmek için 
Alışveriş 

     B   SH     Β       t     p   VIF 

Sabit Terim 2,269 ,192  11,810 ,000  
Sosyo Yönelimli İletişim -,025 ,053 -,023 -,474 ,636 1,000 

R:,023;  R²:,001;   F:,224;    Sig:,636 

Tablo 7. Rahatlamak için Alışveriş İle İlgili Regresyon Sonucu 

Rahatlamak için Alışveriş      B   SH     Β       t     p   VIF 
Sabit Terim 2,518 ,209  12,025 ,000  
Sosyo Yönelimli İletişim ,069 ,057 ,059 1,200 ,231 1,000 

R:,059;  R²:,003;   F:1,440;    Sig:,231 

Tablo 6’da fikir edinmek için alışveriş yapmak, Tablo 7’de ise rahatlamak için alışveriş 

yapmak bağımlı değişken iken, her iki tabloda da sosyo yönelimli iletişim bağımsız 

değişkendir. Hem Tablo 6, hem de Tablo 7’deki model p ,05’ten büyük çıktığı için 

anlamsızdır. Bu nedenle H2 ve H3 hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 8. Başkalarını Mutlu Etmek İçin Alışveriş İle İlgili Regresyon Sonucu 

Başkalarını Mutlu Etmek İçin Alışveriş      B   SH     Β       t     p   VIF 
Sabit Terim 2,259 ,196  11,515 ,000  
Sosyo Yönelimli İletişim ,184 ,054 ,166 3,431 ,001 1,000 
R:,166;  R²:,027;   F:11,769;    Sig:,000 

Tablo 8’deki model p>0,05 olduğu için anlamlıdır. Modele göre, sosyo yönelimli iletişimdeki 

bir birimlik artış başkalarını mutlu etmek için alışveriş yapma davranışında 0,166 birimlik 

artışa yol açmaktadır. Bu bağlamda H4 hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 9. Sosyalleşmek için Alışveriş İle İlgili Regresyon Sonucu 

Sosyalleşmek için Alışveriş      B   SH     Β       t     p   VIF 
Sabit Terim 2,294 ,203  11,324 ,000  
Sosyo Yönelimli İletişim ,200 ,055 ,174 3,617 ,000 1,000 
R:,174;  R²:,030;   F:13,079;    Sig:,000 
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p >0,05 olduğu için Tablo 9’daki basit regresyon analizi de anlamlıdır. Bu modelde de, sosyo 

yönelimli iletişimdeki bir birimlik artış sosyalleşmek için alışveriş yapma davranışında 0,174 

birimlik artışa yol açmaktadır. Bu bağlamda H5 hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 10. Aile İle İlgili Bilgiler İle Hedonik ve Faydacı Tüketim Arasındaki Korelasyon 

     Sonuçları   

 Ailenin Her 
İstenileni Alması 

Mutlu Bir Aile Olduğunu 
Düşünme 

Faydacı Tüketim -,091* ,152** 
Sosyalleşmek Amaçlı Alışveriş ,097* ,040 
Fikir Edinmek İçin Alışveriş ,093* ,048 
Rahatlamak İçin Alışveriş  ,205** ,021 
Başkalarını Mutlu Etmek İçin Alışveriş ,091* ,035 

        * 0,05 seviyesinde anlamlı korelasyon., ** 0,01 seviyesinde anlamlı korelasyon 

Yapılan regresyon analizlerine ek olarak, aile ile ilgili diğer bilgilerin adolesanların faydacı ve 

hedonik tüketimleri ile ilişkisi olup olmadığına da bakılmıştır. Tablo 10, hedonik tüketimin alt 

faktörleri ve faydacı tüketim ile adelosanların ailesinin her istediğini alması ve mutlu bir aile 

olduklarını düşünmesi arasındaki korelasyon ilişkisini göstermektedir. Tablodaki ilişkiler 

oldukça zayıf ama istatistiki olarak anlamlı ilişkilerdir. Bu tabloya göre, ailenin adolesanların 

her istediğini alması davranışı arttıkça, adolesanların faydacı tüketimde bulunma davranışı 

azalmakta, ancak sosyalleşmek, fikir edinmek, rahatlamak, ve başkalarını mutlu etmek için 

alışveriş yapma sıklığı artmaktadır. Aynı zamanda, adolesanlar mutlu bir aile olduklarını 

düşündükçe, daha çok faydacı tüketimde bulunmaktadırlar. Ancak hedonik tüketimin alt 

boyutları ile mutlu bir aile olduklarını düşünme arasında anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Aileler, ister sosyo ister kavram yönelimli olsun, çocukları ile kurdukları iletişim tarzları ile 

çocuklarının hayatlarında birçok faktörü etkilemektedirler. Etkilenen bu alanlardan birisi de 

çocukların tüketim biçimleridir. Çocukların yaşlarının artmasıyla birlikte sosyalleşme 

sürecindeki aracılardan etkilenme oranları değişse de, özellikle Türk toplumunda ailenin 

çocuk üzerindeki etkisinin yoğun olduğu görülmektedir. Günümüzde, ihtiyaçları karşılamak 

dışında alışverişten haz duyulduğundan dolayı da, alışveriş yapma sıklığı arttığı için bu 

araştırmada, adolesanların faydacı ve hedonik tüketimleri üzerindeki aile iletişim şekillerinin 

etkisi incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, adolesanların ailesi tüketim konusunda çocukları ile kavram 

yönelimli iletişime nazaran sosyo yönelimli iletişimde daha çok bulunmaktadır. Türk aileleri 
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çocuk yetiştirirken biraz daha baskıcı davrandıkları için bu sonuç çok da şaşırtıcı değildir.  

Adolesanlar da, hedonik tüketimin alt boyutlarına nazaran daha fazla oranda faydacı 

tüketimde bulunmaktadırlar. Kim ve diğerleri (2009, s.961), özellikle kolektivist kültüre sahip 

ve güç mesafesi yüksek olan toplumların daha otoriter olduğunu ve daha faydacı tüketimde 

bulunduklarını belirtmektedirler. Türkiye’de bu tanıma uyan bir ülkelerden birisidir. Ek 

olarak, örneklemin gelir durumunun çok yüksek olmaması da katılımcıların daha faydacı 

tüketimde bulunmasını etkilemiş olabilmektedir.  

Araştırma, adolesanların ailesinin çoğunlukla adolesanların her istediklerini aldıklarını, 

adolesanların büyük çoğunluğunun aileleri ile en çok AVM’lere ve tanıdıklara gittiklerini ve 

mutlu bir aileye sahip olduklarını düşündüklerini ortaya çıkartmıştır. Araştırmaya katılan 

adolesanların yarıdan fazlası ise, ise bir şey satın alırken aile içinde en çok annelerinden 

etkilendiklerini belirtmişlerdir. 

 Ailenin sosyo yönelimli iletişim şeklini kullanması, bireyin faydacı tüketimde bulunmasını 

olumlu yönde etkilemektedir. Roberts ve diğerleri (2008, s.120), adolesanların tüketimin 

sembolik yanını arkadaşlarından, mantıklı yanını ise ailelerinden öğrendiklerini ifade 

etmektedirler. Türklerin sahip olduğu aile yapısının, katılımcıların adolesan olmasının ve 

özellikle adolesanlığın son dönemlerine doğru aileye ve onların düşüncelerine bağlılığın 

artmasının veya onları etkilemek için onların sahip oldukları görüşleri destekleyen 

hareketlerde bulunma davranışının bu sonuçta rol oynadığı düşünülmektedir (John, 

1999,s.186-187; Yavaş, 2012,s.115).  Diğer taraftan, sosyo yönelimli iletişim hedonik 

tüketimin alt faktörleri olan başkalarını mutlu etmek ve sosyalleşmek için alışveriş yapmayı 

da olumlu yönde etkilemektedir. Ancak, sosyo yönelimli iletişim, rahatlamak ve fikir edinmek 

için alışveriş yapmayı etkilememektedir. Burada dikkat çeken nokta hedonik tüketimin tüm 

boyutlarının değil de, aile ve başkalarıyla ilişki kurma ve etkileşimde bulunma boyutlarının 

anlamlı çıkmasıdır. Yani aile baskı kurdukça, adolesan ilişki kurma ihtiyacı duymakta, belki 

de bu nedenle kendini alışverişe vermektedir. Dahası bu yaşlar bireyin sosyalleşmeye oldukça 

önem verdiği yaşlardır. 

Adolesanların aileleri adolesanların her istediğini aldıkça, faydacı tüketim davranışlarında 

azalış, hedonik davranışlarında ise artış meydana gelmektedir. Ek olarak, mutlu bir aileye 

sahip olduğunu düşünme ile faydacı tüketimde bulunma davranışı arasında olumlu bir ilişki 
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mevcutken, hedonik davranışta bulunma ile mutlu bir aileye sahip olduğunu düşünme 

arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

Genel olarak araştırma sonuçlarının örneklemin yaş grubu ve kültürel özelliklerden kaynaklı 

olduğu düşünülmektedir. Ailelerin adolesanların her istediğini alması, adolesanların daha çok 

hedonik, daha az faydacı güdülerle davranmasına neden olduğu için aileler bu konuda dikkatli 

olmalıdırlar. Tüketim konusunda, aile içerisinde anne oldukça önemli bir etken olduğu için de 

bu konuda özellikle annelere önemli görevler düşmektedir. Öncelikle anneler, faydacı tüketim 

eğilimi göstererek, kendi davranış şekilleri ile çocuklarına örnek olmalı, gereksiz tüketimin 

zararlarını çocuklarına anlatmalıdırlar. Her ne kadar sosyo yönelimli iletişim şekli faydacı 

tüketimi olumlu olarak etkilese de, adolesanlar sosyalleşmek ve başkalarını mutlu etmek için 

de alışveriş yapmaktadırlar. Bu nedenle, aileler çocukları ile iyi bir iletişim kurmalı, bildikleri 

doğruları çocuklarına öğretirken çok fazla baskı yapmayarak, gençlerin fikirlerini de alarak 

hareket etmelidirler. Unutulmamalıdır ki, bugünün çocukları yarının büyükleri olacak, onlar 

da öğrendikleri doğrular ile kendi çocuklarını yetiştireceklerdir. 

Araştırma çeşitli kısıtlara sahiptir. İlk olarak araştırma zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı 

Tarsus’ta yapılmıştır. Bu nedenle sonuçların tüm Türkiye’ye genellenmesi söz konusu 

değildir. İkinci olarak, araştırma sadece belli bir yaş grubuna sahip olanlar örnekleme dahil 

edilmiştir. Daha sonra yapılacak araştırmalarda farklı yaş grupları örneklem olarak seçilebilir, 

hatta yaş grupları arasında karşılaştırmalar yapılabilir. Son olarak da, bu araştırmada sadece 

anket yöntemi kullanılmıştır. Sonraki araştırmalar, buna ek olarak nitel araştırma yöntemlerini 

kullanarak, konuyu daha detaylı olarak inceleyebilirler. 
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Introduction 

A product recall is ‘a call to return of a part or entire production of a product by the 

manufacturer (Kumar, 2014), either voluntarily or as a result of an order from a governmental 

agency, when consumption of the product creates a possibility of risk to the consumers (De 

Matos and Rossi, 2007). According to the US Food and Drug Administration, during a recall, 

the product can be removed from the market completely or a correction can be made in order 

to prevent the potential harm (‘‘What is a recall?” Retrieved on 28.02.2017). A product recall 

is unarguably an unfavorable and unsettling event. There is no doubt that, with a product 

recall announcement, companies face with negative publicity and press (Hsu and Lawrence, 

2016). 

The increasing number of recalls led researchers focus on the various aspects in order to 

create awareness and insights for both managers and academicians. Having extensive 

consequences for all the stakeholders (board, employees, government, consumers, 

distributors, sellers, shareholders), some aspects of product recalls still require further 

attention. A detailed and systematic analysis of the literature from a marketing point of view 

is necessary in order to determine the unexplored area of studies for a prospective researcher. 

Furthermore, this literature review is necessary since there is a lack of product recall studies 

in the Turkish literature. 

As a response to the aforementioned gap in the literature, the aim of this study is to review the 

current global and Turkish literature from the marketing context, assess how existing studies 

measure and conceptualize product recalls, and which concepts are examined in regards to 
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consumer behavior. There are other review studies (Jackson and Morgan, 1988; Boedecker, 

Morgan and Saviers, 1998; and Cleeren, 2015) on product recalls, but those studies 

investigated the relationship of product recalls only with certain concepts such as advertising 

and pricing strategy during recalls, effect of legal environment and public policies in 

managing the recall process. The comprehensive nature of this study creates a clear direction 

for future studies, since there isn’t any review studies which systematically analyzes the 

interaction of previously investigated concepts.  

Methodology 

In order to conduct this literature review, nine databases (Elsevier, Emerald, JSTOR, Sage, 

Springer, Taylor & Francis, Wiley, Google Scholar and YÖK) were searched without any 

time limitation according to the following eight criteria: 

(1) Articles with “product recalls” in the title; 

(2) Articles which have “product recalls” in the abstract; 

(3) Articles with keywords “product recalls”; 

(4) Articles with “product harm crisis” in the title which use product recalls in their 

methodology; 

(5) Articles which have “product harm crisis” in the abstract which use product recalls in 

their methodology; 

(6) Articles with keywords “product harm crisis” which use product recalls in their 

methodology; 

(7) Articles from Turkish marketing literature with “ürün geri çağırma” (product recalls) 

keywords through google scholar. 

(8) Thesis studies from Council of Higher Education (YÖK) Thesis Center website with 

keywords “product recalls” and “ürün geri çağırma”. 

According to Larivière, Haustein, and Mongeon (2015), those databases published more than 

half of the peer-reviewed articles in 2013. Google Scholar and YÖK databases also employed 

in order to find the relevant Turkish literature. This searched resulted with one hundred and 

forty seven articles; however after a careful review, only studies with marketing concentration 

are included, and articles on other research areas such as production management, accounting, 

logistics, finance are excluded from this review. Final list of articles consists of fifty five 

product recall studies in thirty five journals; where most studies were published in Public 
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Relations Review (6), Journal of Marketing Research (4), Advances in Consumer Research 

(3), Business Horizons (3) and Journal of Business Ethics (3). It can be stated that, especially 

years after massive product recalls, number of product recall studies have also been 

increasing. For example after a series of recalls from different industries (2007 Mattel toy 

recalls, 2007 cat food recalls, 2008 baby formula recalls, 2008 Kraft food recalls, 2008 child 

crib recalls), eight studies were published in 2009; after the 2009-10 Toyota brake pedal 

recall, seven studies were conducted in 2011; and after 2013-14 airbag recalls and 2014 GM 

car recalls, there were five studies in 2015 and five studies in 2016. 

Findings 

The findings reveal that experimental design, case studies and survey are the most preferred 

methodologies in data collection, which were employed twenty one, fifteen and seven times 

respectively. In analyzing the data, researchers used both qualitative and quantitative methods 

and employed ANOVA, regression analysis and content analysis fifteen, eleven and ten times 

respectively. In order to determine research gaps in the literature, first most investigated 

variables and their interaction with product recalls will be listed, then future research 

directions will be provided: 

a. Factors which affect the interaction between Product Recalls and Purchase Intent 

Among the fifty five articles, twelve investigated the impact of various factors on the 

purchase intention. It has been stated that, response strategies and the product recall message 

have a considerable influence on purchase intention, because during recalls consumer trust is 

heavily affected. Trust is the “perceptual representation of a company's past actions and future 

prospects” (Fombrum, 1996). Repairing the damaged trust is critical in order to affect the 

future consumer behavior. Therefore, response strategies should focus on restoring 

consumers’ impression and trust (Blasio and Veale, 2009). Also, if the consumer trust in the 

company is high, purchase intention will not be affected because of the crisis (Buran, 2011). 

During crisis, external effects, organizational response and organizational reputation should 

be considered in order to choose the right strategy and it will positively influence the purchase 

intentions (Siomkos and Kurzbard, 1994). Also, companies should act before the regulatory 

agencies; generate voluntary recalls, use improvement campaigns and employ super effort 

strategies (Ozdemir Cakır, 2013) in a timely manner (Vassilikopoulou et al., 2009); which as 

a result transform the possible negative results on manufacturers’ image, consumers’ loyalty 
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and purchase intentions into positive consequences (Souiden and Pons, 2009). In order to 

decrease the negative impacts of recall on purchase intention, consumer expectations should 

be considered (Dawar and Pillutla, 2000).  

b. Factors which affect the interaction between Product Recalls and Blame 

(Company Responsibility) 

Eleven studies investigated the relationship between product recalls and company 

responsibility. Previous literature suggests that, accepting the responsibility of the crisis is an 

important step in regaining the trust of the consumers and improve the impression of the 

organization. As the level of acceptance of the responsibility increases, the level of attributed 

responsibility by the consumers decreases inversely (Blasio and Veale, 2009). The 

organizational reputation, the external effects (such as media, governmental institutions), 

voluntary recalls and super effort strategies will ease the crisis response process and decrease 

the level of responsibility ascribed to the organization (Mowen, 1980) (Siomkos, 1999) (Yin, 

Yu and Poon, 2016). Country of origin and country of manufacturing are also determinaters 

of the blame. If the recalled product is a hybrid (designed and produced in multiple countries) 

and country of manufacturing has already negative consumer perceptions, the attribution of 

blame by consumers will head towards the manufacturing company instead of brand 

company. Band companies may also decrease the level of attributed blame by lacking the 

clarity about the reason for the product defect (Carvalho, Muralidharan and Bapuji, 2015). 

Industry frequency (base-rate) of the similar crisis and prior consumer beliefs also affects the 

blame attributions of the consumers. If the crisis is similar the other crisis in the industry and 

prior beliefs about the brand is positive, there will be less blame towards the organization (Lei 

and Gurhan Canli, 2012). 

c. Factors which affect the interaction between Product Recalls and Brand 

Attitudes 

Seventeen of the studies focused on the interaction between brand attitudes and product 

recalls. Studies show that, recall time is an essential factor in influencing the attitudes of 

consumers towards a company/brand. This timely plan should also involve transparency and 

sincerity; and company should be aware of the fact that its actions can be interpreted as 

opportunistic behavior (Magno, 2012). Even though consumer expectations and commitment 

may protect companies form the negative outcomes of the recalls, severity of the crisis may 
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tarnish this protection (Dawar and Pillutla, 2000) (Germann, et al, 2014) (Korkofingas and 

Ang, 2011). There are also other factors which affect the attributions during product recalls: 

media coverage, corporate messages and individual differences. Media coverage and 

handling of the recall situation is another determinant of public attitudes by increasing the 

level of perceived risk (Yannopoulou, Koronis and Elliott, 2011). Even though the effect of 

Consumer Generated Media (CGM) affects the consumer decision-making process, 

involvement of consumers may also influences publics’ perception of an organizational 

reputation and this perception may be different than the media’s portrayal (Choi and Lin, 

2009). Another factor is corporate messages; since product experience, risk perception, and 

information seeking affect customers’ behavioral intentions; corporations should release two 

types of corporate messages (technical and ceremonial), these messages should include 

reasonable release information about the crisis (Wei, et al, 2016) and implement strategies 

accordingly (Wei, et al, 2014).  Also individual differences (the kind of implicit theories of 

personality (ITP) consumers endorse - entity versus incremental theory) affect the consumer 

attributions (Yin, Yu and Poon, 2016). 

d. Factors which affect the interaction of Product Recalls with other factors 

Other studies examine the effect of product recalls on number of variables. The following 

implications were expressed by the conducted studies:  

• firm value is affected by the CSR performance of a company (Chang and Chang, 

2015) (Vassilikopoulou, et al, 2009);  

• perception of crisis responses (apology, compassion) varies according to the individual 

differences (Choi and Lin, 2009) (De Matos, Rossi, 2007);  

• negative WOM in the social media negatively affects the shareholder value of a 

company (Hsu and Lawrance, 2016) and negative WOM on rival brands (Borah and Tellis, 

2016);  

• compliance to a recall request/announcement/message is related with the content of 

the message (Laufer and Jung, 2010);  

• reputation is not always a shield in product recall situations, can turn into an 

organizational responsibility and company specialty and substitutability determine the level of 

market penalties (Rhee and Haunschild, 2006);  
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• rivals can benefit from the crisis situation to capture the spilled consumers and in order 

to decrease the uncertainty on consumer behavior, strong and weak brands should use 

different coping mechanisms and proactive strategies  (Zhao, Zhao and  Helsen, 2011); 

• releasing an apology may help companies restore their reputation if the consumers 

perceive the apology as sincere (Choi and Chung, 2012).  

Discussion 

In this study, the marketing literature on product recalls has been reviewed and it can be 

stated that the extant literature mainly focuses on the behavioral changes (purchase intent, 

blame, and attitudinal changes) during product recalls. Factors such as consumer trust, 

loyalty, brand image, corporate reputation can be listed as the important determinants of 

consumer reactions during recalls. More experimental studies which focus on those variables 

may enhance the body of knowledge in the area. Also extending the research area into 

different industries other than automotive industry and focusing on products with different 

level of involvement will be beneficial.  

It can be stated that the external factors during crisis such as regulatory issues, government 

policies, crisis characteristics, response strategies, product type, recall type requires further 

attention in order to create a broader understanding of the product recalls. It is also known 

that cultural differences are important determinants of behavior. A cross-cultural 

/multinational study may give t insights about the different behavioral patterns during product 

recalls. 

Another over researched topic is recalls of China manufactured products. However, a study 

that investigates the relationship between on image of nation and image of that nation’s 

product during recalls might create different understanding of consumer reactions to recalls.  

Also, crisis response strategies were analyzed with the help of Situational Crisis 

Communication Theory (Coombs, 2007) and Attribution Theory (Heider, 1958). Those 

studies focused on the press releases and apologies of the organizations; and omitted the 

internal documents such as (memos, e-mails). Analyzing those documents might reveal the 

level of organizational learning and how employees and executives respond to the crisis 

situations.  

 

 



 
 
 
 
 
 

617 
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Giriş 

Hazcılık anlamına gelen hedonizm; insanın doğası gereği mutluluğun peşinden koştuğu ve 

birey için en iyi şeyin haz olduğu varsayımı ile açıklanmaktadır (Aster, 2000). "Hedonik 

tüketim" kavramı ise tüketicilerin satın alma davranışından doğrudan bir fayda sağlamanın 

dışında satın alma sürecinden haz aldığını ortaya koymaktadır (Hirschman ve Holbrook, 

1982). Literatürde satın alma davranışını güdüleyen öğelere bakıldığında genellikle hedonik 

tüketim ve faydacı tüketimin karşılaştırıldığı görülür. Faydacı tüketimde rasyonel ve bilinçli 

tercihler ile satın alma davranışı (Kang ve Park, 2010) görülürken, hedonik tüketim satın 

almadan keyif alınan süreç odaklı bir yaklaşımdır (Arnold ve Reynolds, 2003). Faydacı 

tüketim davranışında hedonik tüketim davranışına göre daha fazla bilgi edinme ve araştırma 

süreci vardır (Hanzaee vd., 2011). Bu durum tüketicilerin özellikle "fiyat" araştırması yaparak 

daha rasyonel bir tercih yapacakları yönünde düşünmemizi sağlamaktadır. Ancak indirimli 

ürünlerin satın alınmasında bu durumun geçerli olup olmadığı bu çalışmanın çıkış noktasını 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda hedonik tüketimin tüketicilerin indirimli ürün satın alma niyeti 

ve indirimli ürün satın alma davranışına etkisinin incelenmesi bu çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. 

Literatür Analizi 

Konu ile ilgi yapılan literatür incelemesi sonucunda şu çalışmalara rastlanmıştır: Özdemir ve 

Yaman (2007) tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını hedonik eksende değerlendirdikleri 

çalışmada, kadın ve erkek tüketicilerin hedonik satın alma alışkanlıklarının farklılaştığı 

sonucuna ulaşmıştır. Clement vd. (2009) çalışmalarında hedonik satın alma davranışının 
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duygusal öğeler içerdiği, tüketicilerin genellikle sembolik sebeplerden dolayı satın aldığını ve 

yüksek tüketim riski içerdiğini belirtmektedir. Bayhan (2011) hedonik tüketimin günümüz 

toplumunda önemli bir yeri olduğunu belirten eleştirel çalışmasında "hedonizm, kendini 

tatmin ve tüketim" kavramları ile hakim kültürü açıklamaktadır. Okutan vd. (2013) keşifsel 

satın alma davranışı ile plansız, kompülsif ve hedonik satın alma davranışları arasındaki 

ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında yenilikçi tüketicilerin diğer tüketici grubuna kıyasla daha 

fazla plansız ve hedonik satın alma eğilimi gösterdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Akkılıç ve 

Çetintaş (2015) termal turizm işletmelerinde hedonik ve faydacı tüketim eğiliminin 

davranışsal niyetler üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmada hedonik tüketim ile faydacı 

tüketim değişkenlerinin bazı boyutlarının davranışsal niyetler üzerinde anlamlı ve pozitif bir 

etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Aytekin ve Ay (2015) hedonik tüketim ile anlık satın alma 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, hedonik tüketim ile anlık satın alma arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Kivetz ve Zheng (2016) 

çalışmalarında hedonik ve faydacı satın alma davranışını incelemiş ve satış tutundurma 

çabalarının tüketicileri daha çok hedonik tüketime uygun davranış kalıpları geliştirmelerine 

neden olduğunu belirtmiştir. Açıkalın ve Yaşar (2017) tüketicilerin faydacı, hedonik ve 

plansız satın alma davranışlarını ölçerek, plansız satın alma ve hedonik tüketim eğilimlerinin 

kadınlarda, erkelerden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Bu çalışmalardan da görüleceği gibi genellikle hedonik tüketim ve faydacı satın alma 

davranışı ilişkisi incelenmektedir. Ancak hedonik tüketimin, tüketicilerin indirimli ürün satın 

alma niyeti ve indirimli ürün satın alma davranışına etkisinin incelendiği bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu kapsamda bu çalışmanın; özellikle tüketiciler tarafından yapılan fiyat 

araştırmalarının rasyonel bir davranış olarak görülse de, indirimli ürünleri satın alma niyet ve 

davranışının hedonik tüketim davranışı ile olan ilişkisini ortaya koyarak, literatürdeki boşluğu 

dolduracağı düşünülmektedir.  

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışma uygulamalı çalışma alanında betimsel çalışma kapsamına girmektedir. Çalışmanın 

amacını hedonik tüketim faktörünün tüketicilerin indirimli ürün satın alma tercihleri 

üzerindeki etkisini incelemek oluşturmaktadır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından “Hedonik 

Tüketim” faktörünün tüketicilerin “İndirimli Ürün Satın Alma Niyeti” ve “İndirimli Ürün 

Satın Alma Davranışı” üzerindeki etkisini gösteren bir model tasarlanmıştır. Çalışmanın ana 
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kütlesini Bolu ili şehir merkezinde yaşayan 18 yaşından büyük tüketiciler oluşturmaktadır. 

Örneklem seçiminde kolayda örneklem metodu kullanılmıştır. 2016 yılı verilerine göre Bolu 

ili merkez nüfusu 195.209 (www.tuik.gov.tr), 18 yaş üstü nüfus ise 155.731'dir. Baş (2001)’ın 

örneklem büyüklüğü formülüne (n= Nt2pq / d2(N-1)+t2pq) göre %5 hata payıyla hesaplanan 

örneklem büyüklüğü 383 olarak bulunmuştur. Veri toplama tekniği olarak anket yöntemi 

kullanılmıştır. Anketler 5’li Likert tipi toplam 18 ifadeden oluşmaktadır. Ankette yer alan 

hedonik tüketimi ölçen ifadeler Yalman ve Aytekin (2014)'in çalışmasından; indirimli ürün 

satın alma niyeti ve indirimli ürün satın alma davranışını ölçen ifadeler ise Oyman (2004)'ın 

çalışmasından alınmıştır. Hatalı ve eksik anket olma ihtimali göz önünde tutularak toplam 450 

kişi ile yüz yüze anket yapılmıştır. Bunlardan geçerli olan 363 anket üzerinden analiz 

gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde AMOS 22 programı aracılığıyla önce Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (DFA) sonra da Yol Analizi kullanılmıştır. Yol Analizi; araştırmacının 

kuramsal olarak kurguladığı modelde değişkenler arasındaki ilişkilerin (yolların) gücünü ve 

anlamlı olup olmadığını test etmesini sağlamaktadır. Test sırasında birden çok değişkenin 

karşılıklı etkileşimleri analiz edilmekte ve bütüncül bir bakış açısı ile değişkenler arası 

ilişkiler ortaya konmaktadır. Yol Analizine başlamadan önce modeldeki tüm faktör 

yapılarının tek tek DFA ile doğrulanması gerekmektedir (Meydan ve Şeşen,2015). 

Dolayısıyla önce bu üç faktör tek tek DFA’ya tabi tutulmuştur.   

Bulgular ve Tartışma 

Sırasıyla; “Hedonik Tüketim”, “İndirimli Ürün Satın Alma Niyeti” ve “İndirimli Ürün Satın 

Alma Davranışı” faktörleri tek tek DFA’ya tabi tutulmuştur (Tablo 1).  

Tablo 1. Üç Faktörün DFA Sonuçları 

Model Uyum 
Kriterleri 

İyi Uyum 
Değerleri 

Kabul 
Edilebilir 

Uyum 
Değerleri 

Hedonik 
Tüketim 

Satın Alma 
Niyeti 

Satın Alma 
Davranışı 

CMIN/SD (Ki 
Kare/Serbestlik 

Derecesi) 
χ

2 
/ df  ≤  3 χ

2 
/ df  ≤  5    4,390  ≤   5 2,915 ≤ 3   2,890 ≤  5 

IFI (Incremental Fit 
Index) 0,95 ≤ IFI 0,90 ≤ IFI 0,90 ≤ 0,970 0,90 ≤ 0,982 0,90 ≤ 0,946 

CFI (Comparative 
Fit Index) 0,97 ≤ CFI 0,95≤ CFI 0,95 ≤ 0,981 0,95≤ 0,989 0,95 ≤ 0,946 

GFI (Goodness of Fit 
Index) 0,90 ≤ GFI 0,85 ≤ GFI 0,85 ≤ 0,981 0,85 ≤ 0,989 0,85 ≤ 0,897 

RMSEA (Root Mean 
Square Error of 
Approximation) 

0,05 ≥ 
RMSEA  

0,08 ≥ 
RMSEA 0,08 ≥ 0,097 0,08 ≥ 0,073 0,08 ≥ 0,072 
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Analiz sonuçlarına göre bu faktörlerin yapı geçerliliğine ve gözlenen yapıya uygun olduğuna 

karar verilmiştir. En son aşamada üç faktörlü yapı Yol Analizine tabi tutulmuştur. İlk analiz 

sonuçlarına göre modelde bazı modifikasyonlar yapılmış ve sonuç olarak modelin uyum 

indeksleri şöyle bulunmuştur:  χ2/df =2,890 < 5;  0,85 < GFI = 0,897;  0,90 < IFI = 0,946;   

0,95 < CFI = 0,946;  RMSEA=0,072< 0,08.   Bu model uyum değerlerine göre,  tasarlanan 

model verilere kabul edilebilir derecede uyum göstermektedir (Meydan ve Şeşen, 2015). Yol 

Analizi sonuçlarına göre hedonik tüketimin tüketicilerin indirimli ürün satın alma niyetini 

(β=0,186; t=2,973; p=0,000<0,05) ve indirimli ürün satın alma davranışını (β =0,112; 

t=3,290; p=0,000<0,05)  etkilediği tespit edilmiştir.  Ayrıca indirimli ürün satın alma niyeti de 

indirimli ürün satın alma davranışı faktörünü etkilemektedir (β =0,846; t=15,845; 

p=0,000<0,05). Araştırma modelinin AMOS diyagramı Şekil 1’ deki gibidir.   

 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Sonuç olarak araştırmacıların tasarladığı model analiz sonuçlarıyla desteklenmiştir. Faydacı 

tüketime oranla bilgi edinme ve araştırma sürecinin hedonik tüketimde olmaması ve 

rasyonellikten uzak tercihler yapılmasına karşın, hedonik tüketimin indirimli ürün satın alma 

niyeti ve davranışını etkisi olduğu görülmektedir. Hedonik tüketim tüketicilerin satın alma 

sürecinden haz aldığını bir durum olarak tanımlanmaktadır. Araştırmanın sonucuna göre bu 

haz indirimli ürünleri tercih etmede; "fırsatı kaçırmama", "kârlı alışveriş yapma" şeklinde 
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ortaya çıkmaktadır. İndirimli ürün tercihi faydacı bir seçimden ziyade hedonik bir seçim 

olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda indirimli ürünlerin tüketicilerin satın alma 

tercihleri üzerinde etkili olduğu, tüketicileri satın almaya sevk ettiği söylenebilir. Çalışmanın 

bu sonucu Kivetz ve Zheng (2016) çalışmalarında belirtilen satış tutundurma çabalarının 

tüketicileri daha çok hedonik tüketime uygun davranış kalıpları geliştirmelerine neden 

olduğunu sonucu ile benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda tüketici satın alma niyeti ve 

davranışını göstermesinde olumlu etki yaratacağından, işletmelerin indirim uygulamalarında 

hedonik-hazcı ifadeler kullanmaları önerilebilir. 

Bu çalışmanın sadece Bolu ili merkezinde yapılması ve örneklem sayısının sınırlı olması 

araştırmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Kullanılan analiz tekniği bakımından bu çalışma 

literatürde özgünlük taşımaktadır ve dolayısıyla literatüre katkı sağlamaktadır. Bu konuda 

yapılacak daha sonraki çalışmalarda hedonik tüketim ile başka faktörlerinde beraber 

incelenmesi, örneklemin daha fazla olması, verilerin daha geniş bir coğrafi kesimden 

toplanması, başka analiz teknikleri kullanılarak çalışmaların yapılması konunun daha iyi 

anlaşılmasına imkân sağlayacaktır.  
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Tüketici Temelli Marka Değerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi 

The Effect of Consumer-Based Brand Equity on Consumer Satisfaction 
Özet Bildiri 

Vesile Özçifçi1 

Anahtar Kelimeler: Marka Bağlılığı, Marka Farkındalığı, Algılanan Kalite, Müşteri 

Memnuniyeti, Yapısal Eşitlik Modeli. 

Keywords: Brand Loyalty, Brand Awareness, Perceived Quality, Consumer Satisfaction, 

Structural Equation Modeling. 

Giriş ve Çalışmanın Amacı  

Teknolojideki hızlı dönüşüm, seçeneklerin ve benzer ürünlerin çoğalmasını, tüketicilerin 

ürünlere daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Marka 

tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen pazarlama faaliyetleri için önemli bir kavramdır. 

Marka ile işletmeler, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamakta ve rakip ürünler karşısında 

farklılık yaratmaktadırlar. Günümüz rekabet ortamında marka değeri oluşturmak oldukça zor 

bir süreçtir. Bu süreçte, işletmeler hedef tüketiciye ulaşma yönünde doğru bir planlama ile 

güçlü bir marka değeri yaratarak tüketicilerin tercihlerini ve tekrar satın almasını 

sağlayabileceklerdir. Satın alma sonrası tatmin olmuş bir tüketici de ise, markaya karşı bir 

bağlılık oluşacaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, tüketicilerin satın alma kararlarında 

marka değeri boyutlarının etkisini tespit etmek ve genel marka değerinin müşteri 

memnuniyetine etkisini incelemektir. Özellikle, marka değerinin farklı bir boyut ve 

örneklemde sınanması, ayrıca marka değerinin müşteri memnuniyetine etkisine ilişkin sınırlı 

sayıda çalışma yapılması açısından pazarlama alanına ve literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Literatür Analizi (Kavramsal / kuramsal çerçeve)  

Marka değeri, marka ile tüketicileri arasında bir ilişki yaratan maddi olmayan bir varlıktır 

(Tanveer ve Lodhi, 2016:43). Marka değeri yaygın olarak Aaker (1991) ve Keller (1993) 

tarafından kavramlaştırılmıştır. Aaker (1991:15) marka değerini, “işletmenin tüketicilere 

sunduğu ürün ve hizmetlerin değerini arttıran veya azaltan, markanın isim ve sembol gibi 

ayırt edici özelliklerine bağlı varlık ve yükümlülükler seti” olarak tanımlamıştır. 

																																																													
1	Aksaray Üniversitesi, vesile.ozcifci@yahoo.com	
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Marka değeri ve ölçülmesi konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmış ancak, konuyla ilgili 

literatür büyük ölçüde parçalanmış ve yetersiz kalmıştır (Avcılar, 2008; Taşkın ve Akat, 2010; 

Buil vd., 2013). Marka değeri kavramı finansal ve tüketici davranışına göre ve bunların ikisi 

birlikte kullanılarak da açıklanmaktadır. Çalışmada marka değeri, cep telefonu kullanan 

üniversite öğrencilerine yönelik olarak tüketici davranışı temelline göre ele alınmıştır.  

Marka değerini oluşturan boyutlar da araştırmacı ve yazarlara göre farklılık göstermektedir. 

Yoo vd. (2000) marka değerinin ölçümünde, Aaker(1991)’in temel marka değeri modelini 

yapılandırmışlardır. Marka farkındalığı ve marka çağrışımları boyutlarının ayrışma geçerliliği 

bulunmadığını tespit ederek bu iki boyutu birleştirmişler ve böylece marka değerinin, marka 

bağlılığı, marka farkındalığı/çağrışımları ve algılanan kalite olarak üç boyuttan oluştuğunu 

belirtmişlerdir (Yoo vd., 2000). Bu çalışmada marka değeri Yoo vd.(2000)’nin çalışmasına 

paralel olarak 3 boyuttan oluşan yapı olarak kavramsallaştırılmıştır. 

Marka Bağlılığı 

Knox ve Walker (2001)’e göre marka bağlılığı, tüketicinin alternatif markalar arasında belirli 

bir markayı tesadüfî olmayan şekilde satın alması ve zaman içerisinde alımlarına devam 

etmesidir. Dolayısıyla marka bağlılığı, markaya karşı davranışsal bir tepki gösterme, marka 

hakkında karar verme ve markayı değerlendirmeyi içeren psikolojik bir süreçtir (Büyük vd., 

2014:278). 

Marka bağlılığı, marka değerinin başlıca etkenlerinden biri olarak tespit edilmiştir. Sadık 

tüketiciler bir markaya daha olumlu tepkiler vermekte, böylece marka bağlılığı, marka 

değerinin artmasına katkıda bulunmaktadır (Buil vd., 2013:64). 

Marka Farkındalığı 

Marka farkındalığı, bir markanın tüketicilerin zihinlerindeki varlığının gücünü ifade eder. 

Dolayısıyla, marka değerinin önemli bir bileşenidir (Pappu vd., 2005:145). Marka 

farkındalığı, yalnızca marka ismini bilmek ya da daha önce görmüş olmak anlamına 

gelmemektedir. Bunun yanı sıra marka, marka ismi, marka sembolü gibi çağrışımları 

tüketicinin zihninde birleştirmesi anlamına gelmektedir (Ayas, 2012:179). 

Algılanan Kalite 

Zeithaml (1998) algılanan kaliteyi, bir markanın diğer rakip markalara göre üstünlüğü, 

saygınlığı ve farklılığınına yönelik müşterinin yargısı olarak tanımlamıştır. Bir markanın 
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algılanan kalitesi, tüketicilerin değerlendirme süreçlerine hangi markaların eklenmesi veya 

çıkarılması gerektiğini belirlemektedir (Erenkol ve Duygun, 2010:99). 

Yüksek algılanan kalite, tüketicilerin markanın rakip markalarına göre farklılaşmasını ve 

üstünlüğünü fark ettiklerinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, tüketicilerin seçimini 

etkileyerek marka değerinde bir artışa neden olmaktadır (Yasin vd., 2007:40). 

Müşteri Memnuniyeti 

Tüketicilerin satın alma kararlarında marka oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Tüketicilerin 

satın alma davranışı sonrası tatmin duygusu ise, müşteri memnuniyetini belirlemektedir. 

Memnuniyet bir sonraki satın alma tercihini yine aynı markadan yana kullanmaya ve bunun 

sonucunda da markaya karşı tüketicide bir bağlılığa neden olmaktadır. Yapılan araştırmalarda, 

yüksek müşteri memnuniyetinin markaya bağlılık oluşturduğu tespit edilmiştir (Pappu ve 

Quester, 2006:5; Düzgün, 2015:66).  

Tasarım ve Yöntem  

Bu çalışma ile, marka değeri boyutlarının genel marka değerini nasıl etkilediği ve genel 

marka değerinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi cep telefonu kullanan genç tüketiciler 

bağlamında incelenmektedir. Literatür kısmında yapılan incelemelerle birlikte geliştirilen 

araştırmanın modeli ve hipotezleri aşağıda belirtildiği gibidir. 

 Araştırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Marka bağlılığı genel marka değerini pozitif yönde etkilemektedir. 

H2 : Marka farkındalığı/çağrışımları genel marka değerini pozitif yönde etkilemektedir. 

H3: Algılanan kalite genel marka değerini pozitif yönde etkilemektedir. 

H4: Genel marka değeri müşteri memnuniyetini pozitif yönde etkilemektedir. 

Marka 
Bağlılılığ

ı 

Marka 
Farkındalğ

ı/ 

Algılanan 
Kalite 

Genel 
Marka 
Değeri 

Müşteri 
Memnuniye

ti 
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Çalışmanın uygulama kısmında marka değeri boyutlarının genel marka değerine ve genel 

marka değerinin müşteri memnuniyetine olan etkisini ölçmek amacıyla anket yönteminden 

yararlanılmıştır. Araştırmada örneklem büyüklüğü analizlerde kullanılacak yapısal eşitlik 

modeli göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Yapısal eşitlik modeli, aynı anda birçok ve 

karşılıklı ilişkileri tek bir defada test etme olanağı sağlayan güçlü bir istatistiksel analizdir. Bu 

analiz çoklu ve karşılıklı bağımlı ilişkilerin tek bir analizde test edilmesine imkan 

sağlamaktadır. Diğer çok değişkenli analizlerin aksine, ayrı fakat karşılıklı bağımlı çoklu 

regresyon eşitlikleri yapısal bir model çerçevesinde aynı anda test edilebilmektedir. Bu analiz, 

çoklu regresyon analizinde olduğu gibi modelde yer alan değişkenlerin doğrudan ve dolaylı 

etkisinin test edilmesine olanak sağlamaktadır (Hair vd., 1998:584, Acker vd., 2007:342). 

Örneklem, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 447 

öğrenciden oluşturulmuştur. Verilerin analizinde AMOS ve SPSS paket programı 

kullanılmıştır.  

Araştırmanın modeli çerçevesinde yer alan değişkenlere ait sorular literatürde daha önce 

kullanılan sorulardan oluşmaktadır. Anket formunun I. bölümünde öğrencilere ait kişisel 

bilgilere yer verilmiştir. Anketin II. bölümünde marka değeri boyutları, genel marka değeri ve 

müşteri memnuniyetine ilişkin sorular yer almaktadır. Marka değerinin marka bağlılığı 

boyutu maddeleri Yoo vd.(2000) ve Baldauf vd.(2003); Marka farkındalığı/çağrışımları 

boyutu maddeleri Yoo vd.(2000); algılanan kalite boyutu maddeleri Yoo vd.(2000) ve 

Kim(2003); genel marka değeri boyutu maddeleri Yoo vd.(2000); müşteri memnuniyeti 

boyutu maddeleri Bruhn vd.(2012) ve Anderson vd.(1994)’nin uygulamaları çalışmalarından 

oluşturulmuştur. Cevap verenlerden belirtilen ifadelere 1=kesinlikle katılmıyorum’dan 

5=kesinlikle katılıyorum’a doğru derecelendirilen 5’li Likert tipi ölçek üzerinde cevap 

vermeleri istenmiştir. 

Bulgular ve Tartışma  

Modelde yer alan ölçeklerin boyutlarını belirlemek amacıyla keşifsel faktör analizi 

yürütülmüştür. Ölçeklerin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett’s Sphericity Test 

değerlerinin Keşifsel Faktör Analizine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin içsel tutarlılığını test etmek için Cronbach Alfa 

katsayısı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan marka değeri ölçeğine ait alt boyutların 

güvenilir olduğunu tespit edilmiştir. 
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Araştırma hipotezlerinin test edilmesinde yapısal eşitlik analizinden yararlanılmıştır. Yapısal 

eşitlik modeline ilişkin uyum ölçülerinden tümü (χ2=2,83;GFI=0,90; AGFI=0,871; 

NFI=0,914; CFI=0,942; RMSEA=0,064) kabul edilebilir uyum sınırları içerisindedir 

(Ayyıldız vd., 2006; Zhang vd., 2006; Veronique vd., 2007). Dolayısıyla kurulan modelin 

istatistiksel bakımdan anlamlı ve geçerli olduğu anlaşılmaktadır.  

Yapılan analız sonucunda, marka bağlılığı ile genel marka değeri arasındaki ilişki katsayısı 

0,31(p<0,05) olarak hesaplanmıştır. Buna göre H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Marka 

bağlılığının marka değeri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu yapılan çalışmalarla tespit 

edilmiştir  (Atılgan vd., 2005; Yasin vd., 2007; Ural ve Perk, 2012; Sasmita ve Suki, 2015). 

Marka farkındalığı/çağrışımları ile genel marka değeri ilişkisini belirlemeye yönelik katsayı 

 -0,03(p>0,05) olarak hesaplanmış, H2 hipotezi reddedilmiştir. Marka farkındalığının genel 

marka değeri üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç Loureiro, 2013; Atılgan vd., 

2005 ve Işık, 2016 tarafından yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Algılanan kalite 

ile genel marka değeri arasındaki ilişki katsayısı 0,69(p<0,05) olarak hesaplanmış, H3 

hipotezimiz kabul edilmiştir. Dolayısıyla algılanan kalitenin marka değerini etkilediği tespit 

edilmiştir. Elde edilen sonuç Yoo vd., 2000; Baldauf vd., 2003; Ahmad ve Shervani, 2015; 

Taşkın, 2016; Ural ve Perk, 2012 tarafından yapılan çalışmalar ile desteklenmektedir.  Genel 

marka değeri ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki katsayısı 0,92(p<0,05) olarak 

hesaplanmış, H4 hipotezimiz kabul edilmiştir. Araştırmalar, marka değeri ve müşteri 

memnuniyeti arasında önemli bir ilişki olduğunu kanıtlamaktadır (Tanveer ve Lodhi, 2016).   

Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar kapsamında, cep telefonu markalarına yönelik 

tüketicilerin zihinlerinde benzer ürün markaları ile karşılaştırdıklarında çok fazla farklılık 

yaratmadığı şeklinde açıklanabilir. Günümüz pazarlarında çok fazla seçenekle karşılaşan 

tüketicilerde farkındalık yaratmak için işletmeler markalarına ilişkin logo, sembol ve 

sloganlar kullanabilirler. Ayrıca, reklam, kişisel satış çabalarıyla farklılık yaratarak 

markalarına bağlılık yaratabilirler. Bununla birlikte, yenilik faaliyetlerine önem vermeleri 

gerektiği söylenebilir. 

Araştırma Aksaray Üniversitesi İİBF’de okuyan öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Ürün 

kategorisi olarak cep telefonu seçilmesi çalışmamızın diğer bir kısıtını oluşturmaktadır. 

Ayrıca. ileriki çalışmalarda marka değeri farklı boyutlarda ele alınarak çalışmalar yapılabilir. 

 



 
 
 
 
 
 

627 

Tüketim ve Mutluluk İlişkisine Dair Kritik Bir Analiz 

A Critical Literature Review On Consumption And Happiness 
Özet Bildiri 
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Anahtar Kelimeler: Mutluluk, Tüketici Davranışı, Literatür Analizi 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Son yıllarda hem pazarlama akademisyenlerinin hem de iş dünyasının ve markaların öncelikli 

amaçlarından biri insanları daha mutlu etmek oldu. 2000 yılında yayın hayatına başlayan 

Journal of Happiness Studies, sadece mutluluk üzerine özel sayılar hazırlayan American 

Psychologist (Ocak 2000) ve Harvard Business Review (Ocak-Şubat 2012) bilimsel dergileri 

bu akımı destekledi. Pozitif psikoloji eğilimi, sadece tüketici ihtiyacı gidermek yerine 

mutluluk hissi vaat eden reklamların ve markaların yükselişini de (Coca-Cola gibi) destekledi. 

Başta tüketici davranışı ve çalışan davranışı gibi alanlar olmak üzere stratejik yönetim 

bilimleri, pazarlama, reklamcılık, mağazacılık ve perakendecilik alanları psikolojik 

eğilimlerden oldukça fazla etkilenmektedir. Bu çalışmada mutluluk kavramını pazarlama ve 

tüketici davranışı alanlarında ele alan güncel yazın incelenmektedir. Bu incelemede yazına 

hakim olan trendler, en sık kullanılan ölçüm yöntemleri ve kritik tartışma bölümünde önemli 

istisnalar anlatılmıştır. 

Literatür Analizi 

Gerçek Mutluluk (Authentic Happiness) kitabına göre, mutluluk üç ana temel üzerine 

kutulmuştur: haz, bağlılık ve anlam (Seligman, 2007). Haz bileşeni, iyi hissetmeyi; bağlılık 

bileşeni iş, aile, arkadaşlık ve hobilerle dolu iyi bir hayat sürmeyi; anlam ise bizden daha 

üstün bir amaca yapabileceğimiz katkılarımızı ve güçlü yönlerimizi ifade etmektedir 

(Seligman, 2007). Jacobsen (2007) mutluluğu bireyin ihtiyaçları ile çevresinin ona sundukları 

arasındaki tutarlı denge olarak tanımlar. Daha ekonomik bakış açılarına göre ise mutluluk, 

bireyin sosyo-ekonomik durumunu etrafındaki diğer bireylerinkiyle kıyaslayınca aldığı hazdır 

(Dutt ve Radcliff, 2009). 

Bu çalışmanın derlediği literatür tüketici davranışı, tüketici psikolojisi, marka yönetimi, 

pazarlama iletişimi hatta finansal psikoloji gibi farklı alt alanları kapsamaktadır. Talep, 
																																																													
1	Kadir Has Üniversitesi, ezgi.uygur@khas.edu.tr	
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satınalma niyeti, marka tutumları, ürün tutumları gibi geleneksel bağımlı değişkenlerden 

ziyade marka iletişiminden veya alışverişten doğan mutluluğun ölçümlenebilmesine giden 

yol, alandaki yazına hakim olmaktan geçmektedir.  

Tüketici davranışı yazınında mutluluk kavramına bakıldığında, insanların mutluluk peşinde 

tüketim yaparken bazen bunun aksi sonuçlarla karşılaşabileceği bulgusu dikkat çekmektedir. 

Araştırmacılara göre asıl sorun, harcanan paranın harcanan zamanın yanında fazla kalması ve 

tüketicilerin parayı doğru harcamayı aslında bil(e)mediğidir (Dunn vd., 2011). Örneğin lüks 

alışverişler yerine küçük küçük haz verici alışverişler yapmak ya da bir başkası için alışveriş 

yapmak insanları mutlu edecek teknikler arasında sayılabilir (Aaker vd., 2011). Sık sık ama 

küçük şeyler almak, seyrek satın alınabilen lüks ürünlerden daha fazla mutluluk verir (Zhong 

ve Mitchell, 2010), çünkü bu küçük alışverişler içinde yenilik, süpriz, çeşit ve belirsizlik 

barındırır (Dunn vd., 2011). Hediye alışverişine çıkmak veya para bağışında bulunmak, para 

harcayarak uğranan maddi kayıp ardından psikolojik suçluluk duygusunu azalttığı için en iyi 

alışveriş seçenekleri olmasına rağmen hala toplam harcamalar arasında oldukça az yer 

tutmaktadır (Strahilevitz ve Myers, 1998).  

Literatüre hakim bir diğer akım deneyimsel tavsiye. Maddeci insanlar dışındaki bireyler 

aslında mal veya ürün yerine deneyim satın alarak mutlu oluyor (Millar ve Thomas, 2009), 

zira ürünler farklı zevkleri veya anlık tercihleri sembolize ederken, satın alınan deneyimlerin 

kişiliğin bir parçası olduğu bulunuyor. Pine ve Gilmore‘un (1999; 2000) yayınlarıyla öncülük 

ettiği ve kavramsal çerçevesine oturttuğu “deneyimsel ekonomi” ya da “yeni deneyim 

ekonomisi” de yazının kilit kitaplarından. Yakın geçmişte yapmış oldukları alışverişlerini 

değerlendirmeleri istenen insanlar çoğunlukla, deneyim satın alımlarını materyal satın 

alımlarına göre çok daha iyi bir yatırım olarak görüyor, paralarını daha akıllıca harcadıklarını 

düşünüyor ve satınalım sonrasında daha olumlu duygular içinde olduklarını bildiriyorlar (van 

Boven, 2005). Daha mutlu hatırlanan ve daha iyi yatırım olarak değerlendirilen deneyimler, 

mallara kıyasla zihinsel olarak yeniden ziyaret edilebilir alışverişlerdir (van Boven ve 

Gilovich, 2003).  

Mutluluğu Ölçme Yöntemleri 

Mutluluğun nasıl ölçümlendiği konusu en temel noktalardan biridir, zira mutluluk farklı 

araştırmacılarca farklı farklı tanımlanmış ve bu farklılık ölçüm yöntemlerine yansımıştır. 

Mutluluğu ölçmede yazına en hakim olan ölçümler öznel iyilik durumu ve hayattan tatmindir 
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(Diener, 1984; Diener vd., 1999; Schimmack vd., 2002). Hayattan alınan tatmin gibi bir 

kavram ne kadar uzun süreli bir hissi tanımlıyorsa kullanılan diğer ölçümler, örneğin pozitif 

duyguların negatiflerden fazla olması, bir o kadar anlık bir değerlendirmeyi kapsamaktadır 

(Lyubomirsky vd., 2005). İyilik durumunu ölçebilmek için Howell ve diğerlerinin (2012) bir 

araya getirdiği bazı ölçekler: Hayattan Duyulan Tatmin Ölçeği (SWLS; Diener vd., 1985), 

Öznel Mutluluk Ölçeği (Lyubomirsky ve Lepper, 1999), Hayattaki Temel İhtiyaçların 

Giderilmesi Ölçeği (Gagne, 2003) ve Finansal Stres – İyi Olma Hali Ölçeği’dir (IFDFW, 

Prawitz vd., 2006).  

Mutluluk konusunda çalışan önemli psikologlardan olan Ed Diener’in geliştirdiği öznel iyilik 

hali ölçeği (Diener vd., 1995) uluslararası kıyaslamalara imkan verir. Diener vd. (1995) iyilik 

hali ölçeğinin kullanım sonuçları gösteriyor ki toplumdaki mutluluk ve genel iyilik haliyle 

insan hakları ve eşitlik gibi değerler paralellik gösteriyor. Kültürel farklılıklar adına bazı 

araştırmalar da Amerikalıların ve Hollandalıların mutlu olduklarını daha kolay ifade 

ettiklerini gösteriyor (Kala, 2007).  

Tüketici davranışı yazınında en sık kullanılan mutluluk ölçümlerinden biri de deneyimlerden 

elde edilen mutluluğu ölçmektedir. Bu ölçekte Thomas ve Millar (2009) bireylere hem bir 

deneyimin onları ne kadar mutlu ettiğini sormakta hem de bu deneyim yerine başka bir şey 

yapsalar mutlulukları nasıl etkilenirdi gibi kıyaslamalı bir soru sormaktadır. Tüm bu 

özbildirime dayalı ölçümleme yöntemleri dışında biyolojik, davranışsal, örtük ölçümler veya 

bireyin mutluluğunu yakınlarına değerlendirtmek gibi alternatif yollar da vardır. Örneğin 

Araz ve Erkuş (2014), mutluluk hissinin hem ben odaklı hem öteki odaklı boyutları olduğunu 

göstermiştir. Ben odaklı dışavurumda “mutluluğum yüzüme yansır” gibi maddeler 

kullanılırken, öteki odaklı mutluluk hissinde kişi karşısındaki yüceltmeye çalışır veya sevgi 

sözcükleri kullanır. Gelişen teknolojilerle mutluluğu yüz mimiklerini gözlemleme yolu ile 

ölçmek de mümkün (Mohn vd. 2011). Gelişmekte olan beyin görüntüleme teknikleri ile de 

bireylerin özdeğerleme hataları olmaksızın mutluluk seviyelerini, mutlu oldukları anları, 

görüntüleri veya müzikleri belirlemek mümkün olacak (Biset-Bentchikou vd., 2013). 

Sonuç ve Tartışma 

Pazarlama ve mutluluk kavramlarının kesişimini ele alan kritik bir literatür analizi 

yapıldığında en az üç kritik alan ve gösterilen ilişkilerin istisnaları karşımıza çıkmaktadır. Bu 

alanlardan birincisi ürünlerden deneyimlere geçiş yapıldığı kabulüdür. Deneyimlerin 
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harcamaya oranla insana sağladığı mutluluk konusundaki üstünlüğünü Nicolao ve diğerleri 

“deneyimsel öneri” (experiential recommendation) adı altında (2009) kavramsallaştırılmıştır. 

Fakat her kavramsal ilişkide olduğu gibi, bu ilişkide de istisnalar analiz edilmektedir. İlk 

istisna prestij ürünleri adı verilen lüks ve hedonik parçalardır. Örneğin özel tasarım bir kot 

pantolon veya kişiselleştirilmiş bir spor otomobil memnuniyetsizliğe veya pişmanlığa yol 

açmıyor (Mogilner ve Aaker, 2009). Yüksek duygusal değeri olan maddi ürünler de her türlü 

deneyimden daha fazla mutluluk getirebilir, örneğin evlilik yüzüğü alışverişi, hatırası olan 

mücevher ve takılar gibi. Ayrıca maddeci (materyalist) insanlarda deneyimlerden mutluluğa 

giden yol o kadar güçlü göülmektedir (Richins ve Dawson, 1992). Yine deneyimsel 

mutluluğun o kadar da etkili olmadığı kitle, 55 yaş üstü, bekar ve kırsal alanda ikamet eden 

insanlar olarak belirlenmiş. Bu durumda kırsal ve yaşlı kitleye deneyim pazarlaması 

yapmanın, az olan gelirlerini geçici deneyimlere ayırmalarını öğütlemenin olumsuz etkileri 

olabilir. 

Bu alanlardan ikincisi deneyimlerin bir hediye olarak kavramsallaşması olacaktır. Klasik ve 

birbirine benzeyen özel gün hediyeleri yerine artık hem kişiselleştirilmiş hem de daha soyut, 

deneyimsel hediye seçeneklerine geçiş olmaktadır. Ancak deneyimsel tüketimin istisnaları 

olduğu gibi deneyimsel hediyelerin de istisnaları yeni yeni gösterilmektedir. Hediye olarak 

deneyim verildiğinde dahi, bunun fiziksel bir karşılığı, elle tutulacak, eve koyulacak, 

saklanacak bir tezahürü olması zorunluluğu materyalist isteği simgeliyor. Bu nedenle de uçak 

bileti hediyesini renkli kutulara koyma, süsleme gibi pratikler veyahut konser, müze veya 

sergi gibi deneyimlere zaman ve bütçe ayıran tüketicilere sunulan CD ve çerçevelenmiş 

fotoğraf gibi hizmetler yaygınca hala kullanılıyor (Clarke, 2006). 

Üçüncü kritik konu ise mutluluk üzerinden segmentasyon konusudur. Segmentasyon için 

yöntem kısmında bahsettiğimiz mutluluk ölçekleri veya gözlemleri kullanılabilir. Klasik 

segmentasyon ölçütlerinin (yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi) işe yaramadığı sektörlerde, 

tüketicileri mutluluk ihiyaçları üzerinden segmentlere ayırmak stratejisi izlenmektedir. Yoga, 

meditasyon gibi pozitif psikoloji sektörlerinin hızlı yükselişi; organik beslenme ve uzun 

yaşama üzerinden değerlenen bir çok ürün ve firma bu yolu izlemektedir. Ancak bu 

segmentasyonda da istisnalar bulunmaktadır. Çünkü mutluluğun da farklı türleri ortaya 

çıkarılmıştır. Mogilner ve diğerleri (2010) mutluluğu huzurlu mutluluk ve heyecanlı mutluluk 

olarak ikiye ayırmaktadır. Ürünleri satın almak heyecanlı mutluluğa hizmet ederken 
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deneyimler sakinlik veren bir mutluluk türü sağlıyor. Ayrıca genç tüketiciler heyecanlı 

mutluluk talep ederken daha yaşlı tüketicilerin alışverişleri onlara huzurlu mutluluk 

getirmektedir (Mogilner vd., 2010). Sonuç olarak tüketicilerin tek tip mutluluk peşinde 

koştuklarını varsaymaktansa mutluluğun farklı türleri bulunduğunu ve bunların farklı 

segmentlere bölünmesi gerektiği bilinci olmalıdır. 
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Never Eat Alone: Autonomy and Relatedness Effects on Happiness in 

Communal Settings 

Asla Yalniz Yeme: Özerk-İlişkisel Benlik ve Toplu Deneyimlerde Mutluluk 

Arasindaki İlişki 
Özet Bildiri 

Ezgi Merdin Uygur1    Özlem Hesapçı Karaca2 

Keywords: Experiential Happiness, Cultural Self-Construal, Autonomy, Relatedness 

Anahtar Kelimler: Deneyimsel Mutluluk, Kültürel Benlik, Özerk-İlişkisel Benlik 

Introduction and Purpose of Study 

Worldwide demographic changes have led to a bigger number of single adults or couples 

dining and spending leisure time alone. People’s daily experiences also reflect the communal 

dining trend. Therefore, any insight regarding how to increase happiness levels from 

experiences designed for communal strangers is worth investigation. In this research, we 

predicted that individuals’ happiness from consumption is not deteriorated in communal 

settings if their cultural-self possesses high autonomy as well as high relatedness qualities.  

Two experiments tested the interactive effect of the type of experiences (i.e., with friends, 

with strangers) with the cultural construal on anticipated happiness from the experience. Only 

when people are manipulated to pursue an autonomous-related self-construal, they 

demonstrated no difference in terms of anticipated happiness regarding experiences with 

friends or strangers, replicated by measuring autonomy-relatedness as a trait. 

Literature Review 

The coffeehouse has mostly been referred to as a “third place” in both theory and practice 

since Altman (1975). Mourali, Laroche and Pons (2005) hypothesized that a group’s effect on 

individual’s service setting behavior varies with culture and the cultural self-construal seems 

to serve a moderating role for the effects of identity threat in experience-related choices and 

outcomes (White, Argo, & Sengupta, 2012). Culture literature is highly relevant for social 

settings since there are many antecedents that have an impact on differential treatment or 

perception of strangers versus close ones. Bagozzi, Wong, Abe, and Bergami (2014) found 

support for the interaction of cultural construal with the social experiential context while 
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applying theory of reasoned action in the context of consuming fast food alone versus with 

friends.  

As Brewer and Chen (2007) emphasized, individualism versus collectivism has received the 

lion’s share of attention in the social psychological literature on cultural variation; while at the 

same time individualism and collectivism are criticized for being ill-defined and catchall 

phrases. Kagitcibasi’s (1996; 2005) conceptualization has two underlying dimensions as 

“interpersonal distance” that resembles the self’s distance from others and “agency” 

resembling autonomy endowment. In this conceptualization, a total of four cultural self-

construals are possible: 

The autonomous-separate self-construal: This type scores high on autonomy but low on 

relatedness, represents the individualistic ideal of a self-sufficient but atomistic self.  

The heteronomous-separate self-construal: This type is theorized to have been raised within 

a family model of hierarchy and autocracy with a rejecting parenting style and a necessity to 

obey the rules.  

The heteronomous-related self-construal: This type scores high on relatedness and low on 

autonomy. Relying on others’ will and the interdependence that the heteronomous related 

selves possess, makes living, being and therefore consuming around unknown people uneasy. 

The autonomous-related self-construal: The autonomous-related self, represents an 

emotional interconnectedness with autonomy. This combined structure has mostly been 

observed among Chinese, Korean and Turkish families (Kagitcibasi, 1996). They are strong 

in terms of interpersonal relations and emotional interdependency, while at the same time 

being self-reliant and having agency in terms of decisions and living. The previous literature 

and the cumulative findings on the superiority of the autonomous-related self in social realms 

point us to a direction where this type of self would experience advantages even in 

experiences that other self-construals will not enjoy, such as experiences among strangers. 

H1a. Cultural construal plays a differentiating role in individual preferences for 

experiences with familiar people versus strangers. 

H1b.  Autonomous-Related self does not show any difference of happiness derived from 

experiences with familiar people or strangers, while other types of selves are happier in 

experiences shared with familiar people.  
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Design and Method 

Experiment 1 tested the interactive effect of the type of experiences (i.e., with friends, with 

strangers) with the cultural construal (i.e. autonomous-related self-construal, heteronomous-

related self-construal) on anticipated happiness from the experience. Two-hundred adults (100 

male, mean age = 29.81) were randomly assigned to 2 (experience with friends versus with 

strangers) by 4 (cultural self-construal) design. Participants completed the autonomy and 

relatedness scales of Kagitcibasi (1996). The manipulation of the social context of the 

experience was performed with the use of photographs depicting three friends versus three 

strangers having coffee together. After viewing the photographs, the participants responded to 

anticipated happiness derived from the experience with a three-item index (Millar & Thomas, 

2009).  

We designed another study that demonstrates this effect in the same context by manipulation. 

In Experiment 2, ninety-six adults (64 male, mean age = 30.2) were randomly assigned to the 

conditions of 2 (control VS. autonomous-related condition) by 2 (type of experience: with 

friends versus with strangers). In the autonomous-relational self manipulation, the participants 

were required to write an essay using the opinion pieces on autonomous-relatedness (e.g. It is 

important to have both close relationships and also to be autonomous. A person can feel both 

independent and connected to those who are close to him / her.) As a neutral control 

condition, other half of the participants were required to write about their day. After viewing 

the photographs, the participants responded to the same dependent variables of Experiment 1.  

Findings and Discussion 

The Experience Type (2: friends vs. strangers) x Cultural Self (4: heteronomous-related (HR); 

the heteronomous-separated (HS); the autonomous-separated (AS) and the autonomous-

related (AR)) interaction was found significant on the happiness derived (F(3, 197) = 2.72; p 

< .05). The difference between friends versus strangers conditions was not significant for only 

individuals with Autonomous-Related self (Mstranger = 5.39, SD = .43 vs. Mfriends = 5.81, SD = 

.38, F(1,197) = .51, p = .48) but significant for other three construals (for HS p = .02, for HR 

p = .000, for AS p = .000). 
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Figure 1: Happiness levels derived by four cultural-self groups  

 

In Experiment 2, the autonomous-relatedness condition reported significantly higher 

autonomous-related self scores when compared to the participants assigned to the neutral 

condition (Mmanipulated = 4.026, SD = .53 vs. Mcontrol = 3.66, SD = .57, t(1,94) = 3.25, p = .002). 

The photograph in the experience with stranger condition was rated 3.94 while the experience 

with friends condition was rated 7.28 (t(1,94)= 7.47, p = .000). Confirming our main 

hypothesis, the Experience Type (2: friends vs. strangers) x Cultural Self (2: neutral versus 

autonomous-related (AR)) interaction was found significant on the happiness derived (F(1,92) 

= 4.49; p = .037). Providing further support for the apparent indifference of the autonomous-

related self, the breakdown of the results showed that participants in the control condition 

expected more happiness from the coffee experience with friends compared to strangers 

(Mstranger = 4.56, SD = .12 vs. Mfriends = 5.15, SD = .13, F(1,92) = 11.039, p = .001). However, 

when people are manipulated to pursue an autonomous-related self-construal, they 

demonstrated no difference in terms of anticipated happiness regarding experiences with 

friends or strangers (Mstranger = 4.72, SD = .13 vs. Mfriends = 4.74, SD = .15, F(1,92) = .009, p = 

.927), similar to the results of Study 1. 
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Figure 2: Happiness levels derived by experimental groups 

Conclusion, Suggestions and Restrictions 

 

Theoretically, our findings go beyond the traditional individualism-collectivism dichotomy 

(Markus & Kitayama, 1991:1994; Millan & Reynolds, 2011) and provide more detailed 

insights about individual level cultural self-construals. Considering the diverse demographics 

of today’s global societies, encouragement of spending time together contributes to the 

overall well-being of the consumers. For example, a restaurant in Israel announced that they 

would provide 50 percent discount to Jews and Arabs who dine together. Our findings 

provide support for the fact that alone experiences are not that inferior to social experiences, 

at least for a population with a certain cultural mindset. By increasing autonomy related 

message frequency without a trade-off or decrease in relatedness messages such as social 

bonds or collectivity in promotional materials, marketers may promote and curb the hesitancy 

for spending time among strangers in cafes, restaurants, concerts and many other experiential 

settings. 
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Markalar “Gökkuşağı Bayrağı” Sallıyor! : LGBTQ Tüketiciler 
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Özet Bildiri 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı:  

Son yıllarda, sosyal medyanın da etkisi ile lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBTQ) 

tüketiciler seslerini ve ihtiyaçlarını daha fazla duyurmaya başlamışlardır. Buna karşılık olarak 

da pek çok marka, LGBTQ üyelerine hizmet etme konusunda inanılmaz bir istek göstermeye 

başlamışlardır.  

Son yıllarda markalar, bu çalışan ve gelire sahip olan LGBTQ tüketicileri hedef almaya 

başlamışlardır. Witeck Report tarafından 2013 yılında hazırlanmış olan rapora göre, ABD’de 

yaşayan LGBTQ kişiler, yüksek bir satın alma gücüne sahiptir. Yılda yaklaşık 743 milyar 

dolar harcama yaptıkları görülmüştür. Bu kişiler, ABD yetişkin nüfusunun %7’sini 

oluşturmaktadır (US Nüfus Sayımı, 2010). 

Bu çalışmanın amacı, kendisini LGBT olarak tanımlayan tüketicilerin kullanmış oldukları 

veya kullanmayı tercih ettikleri markalar ile aralarındaki benlik-marka bağı ilişkisini 

incelemek ve cinsel kimliklerinin bu bağı nasıl etkilediğini tespit etmektir. Bu kapsamda, 

LGBTQ tüketicilerin, LGBTQ destekçisi (LGBTQ friendly) ve onlara karşı olan markalara 

karşı tutumları incelenmeye çalışılmış ve bu kişilerin tercih ettikleri markalara olan 

bağlılıkları analiz edilmiştir.  

Literatür Analizi: 

Dünyada pek çok ülkede LGBTQ üyelerinin sayıları net olarak belirlenebilirken, Türkiye’de 

kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. TÜİK verilerinde cinsiyet, biyolojik cinsiyete göre 

kodlandığı ve cinsel yönelim yer almadığı için net bir bilgi bulunmamaktadır. Buna rağmen 

çeşitli araştırmalarda %6-7 olarak tahmin edilmektedir. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri 

tarafından 2014 yılında yapılmış olan Türkiye’de Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) 

Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırmasına göre, söz konusu bireylerin çalışma 

hayatında memur, serbest meslek veya günlük işçilik alanlarında yer aldıkları ve %63’ünün 
																																																													
1	Ahi Evran Üniversitesi, akguldeniz@hotmail.com	
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gelir getirici bir faaliyette çalıştıkları tespit edilmiştir (Yılmaz ve Göçmen, 2015). Türkiye’de 

veri bulmanın ve LGBTQ tüketicilere ulaşmanın zorluğundan dolayı bu araştırma ABD’nin 

LGBT nüfusunun en yoğun 6. şehri olan Chicago /Illinois’de gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışmaya temel olarak sembolik etkileşimcilik teorisi kullanılmıştır. Sembolik 

etkileşimcilik teorisine göre, kişiler, objelere, olaylara veya davranışlara tanımlayıcı ünvanlar 

verirler. Toplum, bu anlamlara göre analiz edilir. Bu teori, insanların dünyaya anlam veren 

karmaşık semboller seti oluşturarak, bireylerin dünya görüşlerini yansıttığını ileri 

sürmektedir. Toplumlar ise bireylerin kendi aralarındaki davranışlarından çıkarımlar yaparak 

sosyal bağları yaratırlar. Buna ek olarak teori, bireylerin toplumsal etkileşimler aracılığı ile bir 

kimlik duygusu inşa ettiğini savunmaktadır (Blumer, 1986). 

Sembolik etkileşim teorisi ışığında bakıldığında, tüketicilerin yaşamdaki rolleri ile ilişkili bir 

çelişki yaşadığı durumlarda, endişelerini bir ürünü kullanarak ve ona bir anlam atfederek 

azaltmaya çalıştıkları görülmektedir (Tucker, 1954). Benlik-marka bağları, insanları bir araya 

getirerek, bir marka alt kültürünün oluşmasına imkân sağlar ve böylece markalar ile 

tüketiciler arasında bir bağın oluşmasına zemin hazırlar (Ji, 2002). Üstelik sembolik etkileşim 

teorisinde de değinildiği gibi, kişiler, ürünleri başkalarını etkilemek için de kullanmaktadır 

(Solomon, 1983). Bu bakış açısından bakıldığında, tüketiciler, kendi benlik imajları ile marka 

imajı arasındaki uyuma dayalı bir benlik-marka bağı kurabilmektedirler (Escalas and 

Bettman, 2005). Ayrıca bunun tam tersi olarak da tüketiciler bazı durumlarda belirli 

markalardan uzak durarak o markalar ile özdeşleşmiş gruplardan kendilerini 

ayrıştırabilmektedir (Yalkin ve Elliot, 2006).  

LGBTQ tüketiciler ile ilgili ABD literatüründe çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bunlardan 

en önemlileri Peñaloza (1996), Rudd (1996) ve Kates (2004) tarafından yapılan çalışmalardır. 

Kates, gey erkeklerin arasında kabul gören giyim markaları ile ilgili çalışma yapmış ve bu 

kapsamda markalara teorik perspektif önermiştir. Peñaloza ise gey ve lezbiyenlerin ayrı 

market segmentleri olduğunu belirtmekte ve bu iki farklı segmente iki farklı pazarlama 

stratejisi uygulanması gerektiğine dikkat çekmektedir. Rudd tarafından yapılan çalışmada ise 

gey tüketiciler ve markalar arasındaki benlik sunumu ve görünümün etkisi araştırılmıştır. 
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Tasarım ve Yöntem:  

Türkiye’de LGBTQ olarak kendini tanımlayan kişilerin net istatistikleri bulunmamaktadır. Bu 

nedenle veri bulmanın ve LGBTQ tüketicilere ulaşmanın zorluğundan dolayı bu araştırma 

Türkiye’de gerçekleştirilememiştir. Onun yerine her nüfus sayımında cinsel yönelim 

sorusunun da bulunduğu ve dolayısı ile düzenli istatistikleri olan ABD’nin LGBTQ 

nüfusunun en yoğun 6. şehri olan Chicago /Illinois’de gerçekleştirilmiştir. İç geçerliliğin 

sağlanması için verilerin elde edildiği ortam dikkate alınarak tanımlanmıştır. Bulgular kendi 

içinde tutarlıdır ve anlamlı bir bütün oluşturmaktadır. Ayrıca elde edilen bulguların analizi 

için daha önce var olan kavramsal çerçeveye dayanarak kodlar oluşturulmuştur. Verilerin 

toplanması uzun döneme yayılmış, dönemsel etkiler ortadan kaldırılmaya çalışılmış ve çeşitli 

zamanlarda veriler toplanmış, aynı zamanda bu alanda çalışmış ve ABD kültürünü bilen 

ABD’li uzman bir akademisyenin verileri incelemesi sağlanmıştır. Katılımcılara sorulan soru 

havuzu alınan geri bildirimlere göre tekrar düzenlenmiş, bu haliyle tekrar uygulanmıştır. Dış 

geçerlilik için, araştırma örneklemi, ortamı ve süreçleri ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 

Örneklem, genelleme yapılabilecek şekilde tüm LGBTQ üyeleri için çeşitlendirilmiştir. 

Araştırmanın bulguları benzer ortamlarda ve ülkelerde test edilebilecek durumdadır (Başkale, 

2016).  

Araştırma soruları açık bir şekilde ifade edilmiş, mevcut literatür kullanılarak sorular 

sıralanmıştır. Aynı zamanda sorular katılımcıların açtıkları yeni konular ile de revize 

edilmiştir. Araştırma sorularının kendi aralarında tutarlı olmaları sağlanmıştır. Kodlamalar 

biri ABD’li iki farklı araştırmacı tarafından yapılmış ve kodlar karşılaştırılmıştır (Başkale, 

2016).  

Bu araştırmada, kendini LGBTQ olarak tanımlayan kişiler ile 45-90 dakikalık görüşmelerden 

oluşan 25 derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların seçiminde kartopu 

örnekleme yöntemi kullanılmış ve LGBT Araştırma Merkezi, USPride gibi topluluklara 

ulaşılarak üyeleri görüşmelere davet edilmiştir. Katılımcılar üniversite öğrencilerinden 

emeklilere kadar geniş bir yelpazede 22-64 yaş arası kişilerden oluşmaktadır. Mülakat soruları 

Illinois Üniversitesi etik kurulu tarafından onaylanmış ve hazırlanırken bir psikologdan da 

destek alınmıştır. Sorular alt-kültür ilişkileri, kişisel alışveriş motivasyonları, genel alışveriş 

alışkanlıkları, LGBTQ destekçisi (LGBTQ friendly) markalar hakkındaki bilgi, bu 

markalardan beklentileri, bu markaların LGBTQ destekçisi olduklarını belli edecek iz 
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beklentisi, kişisel ve duygusal marka bağları, marka sadakatleri, marka güvenleri ve LGBTQ 

konulu TV şovu ve sosyal medya alışkanlıkları ile ilgili konuları kapsamaktadır. Markaların 

LGBTQ destekçisi olup olmadıkları İnsan Hakları Hareketi (Human Rights Campaign) 

tarafından 2017 yılında yapılan “2017 Örgütsel Eşitlik Endeksi”ne göre ölçülmüştür (HRC, 

2016). Bu çalışmada firmaların LGBTQ destekçisi olup olmadığını belirlemede HRC 

tarafından yapılan sıralama temel kabul edilmektedir.   

Yapılan derinlemesine görüşmelerin toplam 27 saatlik ses kaydının yaklaşık 500 sayfalık 

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

Araştırma soruları; LGBTQ tüketicilerin LGBTQ destekçisi markalardan haberdar olup 

olmadıkları, LGBTQ destekçisi markaları diğerlerine göre daha fazla tercih edip etmedikleri, 

söz konusu markalar ile aralarında duygusal bir bağ oluşturup oluşturulmadığı, açıkça 

LGBTQ karşıtı olarak kendilerini konumlandıran markalara karşı tutumları, LGBTQ 

destekçisi markaları kullanarak LGBTQ kişiler ile iletişim kurup kurmadıkları ve LGBTQ 

ünlülerin tavsiye ettikleri markalardan ne derece etkilendiklerini içermektedir.  

Bulgular ve Tartışma: 

Sonuçlar göstermektedir ki, LGBTQ tüketiciler, LGBTQ destekçisi markaları bir kimlik 

temsilcisi olarak görmektedir. Kendilerini tanımlayan markalarda kendilerini bulmaktadırlar. 

Bir katılımcı bunu “Urban Outfitters markasını görünce tüm arkadaşlarım beni hatırlar. Bu 

marka beni tanımlar” şeklinde açıklamaktadır. Bu markalar ile tüketiciler arasında uzun 

vadede bir bağ ve güven gelişmektedir. Ancak bu bağ ve güven, LGBTQ alt kültürü içinde de 

farklılaşmaktadır. Ayrıca, bu tüketiciler, söz konusu markalardan alışveriş yaptıklarında 

kendilerini bir ailenin parçası olarak hissetmektedirler. Katılımcılardan biri bu ilişkiyi, 

“hikâyelerinin bir parçası olmak” olarak tanımlamıştır. Birbirlerine marka tavsiyelerinde 

bulunmakta ve protesto edilecek markalar olduğunda haberdar etmektedirler. Katılımcıların 

birçoğu LGBTQ bir kişi tarafından işletilen yerel markaları tercih ettiğini vurgulamıştır. Bu 

marka işbirliği, katılımcıların kişiliklerinin bir parçası haline gelmiştir.  

Yine katılımcıların birçoğu, LGBTQ destekçisi olduğunu iddia eden markalardan görsel bir 

işaret görmek istemektedir. Bu görsel işaretler, kapıya yapıştırılacak bir sticker gibi basit 

işaretlerden oluşmaktadır. Reklamlar için ise gey/lezbiyen çiftler veya en azından onu 

çağrıştıracak ürün sembolleri kullanılmasını istemektedirler. Aynı cinsiyetteki çiftler veya onu 

çağrıştıracak semboller, gökkuşağı simgesinden daha çok dikkat çekmekte ve kabul 
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görmektedir. LGBTQ tüketiciler bu işaretleri gördükleri markaları firma açıkça ilan etmese 

bile LGBTQ destekçisi markalar olarak varsaymaktadır.  

Katılımcılara sorulan sorulardan biri de ne kadar zamandır LGBTQ olduğunu çevresine 

açıkladığıdır. Bunun nedeni de tüketicilerin kendilerini LGBTQ olarak tanımladığı ilk 

zamanlarda LGBTQ destekçisi markalardan alışveriş yapma konusunda daha hassas 

olduklarının tespit edilmesidir. Görüşmeler sırasında, katılımcılar pek çok LGBTQ destekçisi 

marka ismi vermişlerdir. İnsan Hakları Hareketi (Human Rights Campaign) tarafından 

yapılan listeyi görmemiş olsalar bile vermiş oldukları marka isimlerinin tamamı HRC 

tarafından LGBTQ destekçisi olarak tanımlanmış markalardır. Katılımcıların birçoğu bu 

listeyi kontrol ettiklerini vurgulamışlardır. Sadece bu listede değil, sosyal medyada kendi 

aralarında ya da firmaların reklamları tarafından yayınlanan listeler de LGBTQ tüketicilerin 

marka tercihlerini etkilemektedir. Bir katılımcı bunu “eğer bir yerde herhangi bir markanın 

LGBTQ destekçisi olduğunu duyarsam o marka kesinlikle kafama kazınır” şeklinde ifade 

etmiştir. Hediye alışverişinde ise özellikle LGBTQ destekçisi firmaları tercih etmektedirler. 

Katılımcılardan biri bu durum için “ hediye alırken normalde dikkat etmesem bile mutlaka 

LGBTQ destekçisi bir markadan alırım. Arkadaşlarımda yanlış imaj uyandırmak istemem” 

demektedir.  

Sonuç-Öneriler-Kısıtlar:  

LGBTQ tüketiciler, çalışmanın gerçekleştirildiği ABD’nin birçok eyaletinde çeşitli haklara 

sahiptir. Bu nedenle de piyasada pek çok marka onları ayrı bir pazar segmenti olarak 

görmekte ve onlara yönelik pazarlama stratejileri uygulamaktadır. Ancak LGBTQ kişiler 

markaların içten bir şekilde kendilerini desteklemelerini beklemektedir. Markaların 

kendilerini desteklemesinin yanı sıra birbirlerini de desteklemek için LGBTQ kişiler 

tarafından işletilen yerler ve markalardan alışveriş yapmayı tercih etmektedirler. Böylece 

kişilikleri ile özdeşleştirmektedirler. Bu sonuç, Blumer(1986)’ın ulaştığı sonuçlarla ve 

sembolik etkileşim teorisi ile de örtüşmektedir. 

Buna ek olarak katılımcıların tamamı, kendilerini LGBTQ karşıtı olarak açıkça tanımlayan 

firmalardan alışveriş yapmak istememektedir. Eğer favori markalarının LGBTQ karşıtı 

olduğunu öğrenirlerse ne olursa olsun markadan alışveriş yapmayı keseceklerini 

söylemektedirler. Markaların LGBTQ hakları üzerine bakış açılarını bilmek istemekte ve ona 

göre davranmaktadırlar. Eğer markalar gerçekten LGBTQ destekçisi markalar olarak 
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tanımlanmak ve hatırlanmak istiyorlarsa sosyal olarak sorumluluk sahibi olduklarını 

hissettirmeleri gerekmektedir. Sadece reklam vererek değil, bunun yanı sıra yerel LGBTQ 

festivallerine sponsor olarak veya aktivitelere katılarak markalarının bu yüzünü tanıtmaları 

mümkündür. Buna ek olarak, sadece pazarlama alanında değil, işe alım süreçlerinde de 

LGBTQ kişileri işe almaları ve onlara da adil işe alım süreçleri uygulamaları da onlara destek 

olduklarını göstermenin bir başka yolu olarak görülmektedir.  

Çalışma, Türkiye’de geçerli istatistik bulmada yaşanan zorluk ve Türk markalarının açıkça 

desteklerini belli etmemesi nedeniyle ABD’de yapılmıştır. Bu nedenle de Türkiye için bir 

genelleme yapmak mümkün değildir. Ancak çalışmanın ikinci ayağı olarak Türkiye’de LGBT 

dernekleri ile görüşmeler devam etmekte ve aynı mülakatı Türkiye’de gerçekleştirmek için 

girişimler sürmektedir. Bu da yapılacak ileri bir çalışmadır. Aynı çalışma Avrupa 

ülkelerinden birkaçında da yapılarak sonuçlar karşılaştırılacaktır. 
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Yeşil Pazarlama Açısından Algılanan Değer, Memnuniyet, Güven ve 

Bağlılık Arasındaki İlişkiler 

The Relationships among Perceived Value, Satisfaction, Trust and Loyalty 

in Terms of Green Marketing 
Arzu Deniz1     Leyla Gödekmerdan Önder2 

Özet: 

Yeşil pazarlama, çevreyle dost (yeşil) ürünler için pazar bulma, tüketicilerin yeşil tutum ve 

davranışlarını araştırma, yeşil pazarı tüketici ihtiyaçlarına göre bölümlere ayırma, yeşil 

tutundurma stratejileri geliştirme ve yeşil pazarlama karması oluşturma sürecidir. Bu 

faaliyetlerin temel amacı tüketicilerin sunulan yeşil ürünlerle ilgili algıladığı değeri artırmak, 

müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayarak tatmin etmek ve markaya güvenmesini sağlayarak 

sadakat oluşturmaktır. Bu çalışmada algılanan değer, memnuniyet, güven ve bağlılık 

kavramları yeşil ürünler açısından ele alınmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre yeşil 

algılanan değer, yeşil marka güveni ve müşteri memnuniyetini etkilemektedir.  Buna ek 

olarak, memnuniyet ve yeşil marka güveni de yeşil marka bağlılığını pozitif yönde 

etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Algılanan Değer, Yeşil Müşteri Memnuniyeti, Yeşil Marka Güveni, 

Yeşil Marka Bağlılığı 

Abstract 

Green marketing is a process that includes finding a market for green products, researching 

green attitude and behaviors of consumers, dividing the green market into different sections 

in line with consumer needs, developing green positioning strategies and creating a green 

marketing mixture. The main object of these activities is to enhance consumers’ perceived 

value related green products, satisfy consumers’ green needs and create loyalty providing 

brand trust. In this study perceived value, satisfaction, trust and loyalty were investigated in 

terms of green products. According to results green perceived value affects green brand trust 

and green customer satisfaction. Additionally green customer satisfaction and green brand 

trust effect positively green brand loyalty.  

																																																													
1	Giresun Üniversitesi, arzdnzaof@gmail.com	
2	Ufuk Üniversitesi, lngodekmerdan@gmail.com	
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Key Words: Green Perceived Value, Green Customer Satisfaction, Green Brand Trust, 

Green Brand Loyalty 

1. Giriş  

Tüketicilerin ve işletmelerin çevreyle ilgili duyarlılıklarının ve bilinçlerinin artmasının bir 

sonucu olarak ortaya çıkan “yeşil pazarlama” kavramı, pazarlama literatüründe son yıllarda 

üzerinde sıkça durulan bir konu haline gelmiştir. Yeşil pazarlama, işletmelerin bireylere ve 

topluma karşı sorumluluklarını yerine getirerek pazarlama faaliyetlerini sürdürmesi şeklinde 

ifade edilen toplumsal pazarlamanın bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler 

çevreye zarar vermeyen ve geri dönüşümlü malzemeler kullanarak üretim yapmakta; 

tüketiciler de çevreye yönelik sorumluluklarını yeşil ürünleri satın alıp bu özellikteki ürünlere 

daha fazla para ödeyerek gerçekleştirmektedirler.  Kavram olarak yeşil pazarlama,  çevresel 

olarak güvenilir bir şekilde ürün üretme, ambalajlama ve tutundurmayla ilgili birçok faaliyetin 

bir arada yürütülmesidir. Üretimde temiz teknolojinin kullanılmasıyla başlayan bu süreç 

sürdürülebilir kalkınma anlayışına kadar ilerlemiştir. Yeşil ürün pazarında faaliyet gösteren 

işletmelerin yapması gereken şey bu ürünleri doğru bir şekilde sunabilmek ve tüketicilerin 

ürün/hizmetlerini satın almasını sağlamaktır. Ürün/hizmetlerin doğru bir biçimde sunulması 

tüketicilerin ürünle ilgili algıladıkları değeri artırmakta, üründen elde edilenlerin ürün için 

katlanılan maliyetleri aşması durumunda memnuniyet oluşmaktadır. Müşteri memnuniyeti 

beraberinde markaya duyulan güveni artırmakta bu da marka sadakatiyle sonuçlanmaktadır. 

Algılanan değer, müşteri tatmini, güven ve sadakat kavramları pazarlama literatüründe birçok 

çalışmada ele alınmış ve aralarındaki ilişkiler doğrulanmıştır. Bu çalışmada ise diğer 

araştırmalardan farklı olarak algılanan değer, memnuniyet, güven ve bağlılık kavramları yeşil 

ürünler açısından ele alınmış ve aralarındaki ilişkiler değerlendirilmiştir.  

2. Teorik Çerçeve 

2.1. Yeşil Pazarlama 

Çevreye pozitif etki yaratmak veya negatif etkiyi azaltmak şeklinde tanımlanabilen yeşil 

pazarlama, son 30 yıldır pazarlama literatüründe ekolojik, çevreci veya sürdürülebilir 

pazarlama şeklinde geniş bir şekilde ele alınan ve incelenen bir kavram haline gelmiştir (Trott 

ve Sople, 2016, s.161). 1980’lerin sonlarına doğru ortaya çıkan bu çevreci anlayış aslında 

işletmelerin pazarlama faaliyetlerini bireylere ve topluma karşı sorumluluklarını yerine 

getirerek sürdürmesi anlamına gelen toplumsal pazarlama için bir örnek teşkil etmektedir 
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(Koç, 2016, s.82). Başka bir tanımda yeşil pazarlama, toplumun ihtiyaçlarını ve isteklerini 

tatmin etmeye istekli değişimlerin meydana getirilmesi ve kolayca uygulanması amacıyla, 

doğal çevreye en az seviyede zarar verecek şekilde oluşturulmuş faaliyetler topluluğu şeklinde 

ifade edilmiştir. Bu tanımlamadan, bir taraftan tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının 

karşılanması, diğer taraftan işletmenin tüm pazarlama bileşenlerinin yeşil anlayış içinde 

düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır (Uydacı, 2011, s.130 Yüksel, 2009, s.4).  

Yeşil pazarlamanın kavram olarak günümüze kadar gelişim sürecine bakıldığında 3 aşamadan 

geçtiği görülmektedir. İlk aşama ekolojik yeşil pazarlama aşamasıdır. Ekolojik pazarlama, 

“çevresel sorunlara neden olan ve bu çevresel sorunlara çözüm olacak tüm pazarlama 

faaliyetleri” olarak tanımlanmıştır (Hennion ve Kinnear, 1979, s.26 ). Kökeni 1960’lı ve 70’li 

yılların başında ortaya çıkan toplumsal ve çevresel endişelere dayanmaktadır. Bu aşamada 

önemli olan şey pazarlama faaliyetleri boyunca temiz teknolojilerin kullanılmasıdır 

(Peattie,2001, s.29). Sonraki aşama çevreci yeşil pazarlamadır. 1980’lerin sonlarında ortaya 

çıkmıştır. Yaşanan bir dizi olay ve keşif, çevrenin ve içinde yaşayan insanın savunmasızlığına 

dikkatleri çekmiştir. Bu aşamada ise işletmeler kaynaklarını yeni yeşil (çevreyle dost) ürünler 

tasarlama ve geliştirmeye ayırmışlardır (Menon ve Menon,1997, s.56). Son dönemlerde 

gelinen aşama ise sürdürülebilir yeşil pazarlamadır. “Sürdürülebilirlik”, yeşil düşünce akımı 

içindeki en etkileyici ve anlamlı gelişmedir. Sürdürülebilir tüketim ve üretim yaklaşımı, 

gelecek nesillerin yaşam standartlarından çalmadan, bugüne ait maddi yaşam standartları 

içinde yaşamayı öngörmektedir (Peattie,2001, s.138). Başka bir deyişle makro pazarlama 

faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde yürütülmesi şeklinde ifade 

edilebilir (Chen,2013, s.296, Ay ve Ecevit,2005, s.239).    

Günümüzde yeşil pazarlama faaliyetleri sağladığı birçok avantajdan dolayı işletmeler 

tarafından tercih edilir duruma gelmiştir. Özellikle çevresel baskılarla rekabet edebilmek, 

sürdürülebilir gelişme sağlamak, sosyal sorumlulukları yerine getirmek, çevresel denetim vb. 

nedenler işletmeleri yeşil pazarlama uygulamalarına yöneltmektedir (Yüksel, 2009, s.11). 

Buna karşılık çoğu işletme yeşil ürünleri pazarlayacak bilgi ve deneyime sahip değildir. 

Bununla beraber yenilenebilir enerjinin ve geri dönüşümlü malzemelerin pahalı olması, yeşil 

teknoloji için araştırma-geliştirme yatırımlarının masraflı olması, atık arıtma tesisi gibi 

uygulamaların çok pahalı olması işletmelerin bu faaliyetlere odaklanmasını 

kısıtlamaktadır(Chen,2013, s.294). Ancak işletmeler çevreye duyarlılık faaliyetlerini bir 



 
 
 
 
 
 

646 

maliyet kalemi veya tehdit olarak görmek yerine bir rekabet fırsatı olarak görmek 

zorundadırlar (Lee vd., 2006, s.292). İşletmeler çevre konularını sistematik ve stratejik bir 

şekilde yöneterek rekabet avantajı kazanabilirler (Esty ve Winston, 2007, s.19).  

2.2. Yeşil Algılanan Değer, Yeşil Müşteri Memnuniyeti, Yeşil Marka Güveni ve Yeşil 

Marka Bağlılığı  

Yeşil algılanan değer: Değer en basit tanımıyla, satın alıcıların ödemeye razı olduğu fiyat 

olarak tanımlanmaktadır(Bevan ve Murphy,2008, s.280). Değer kavramı pazarlama 

literatüründe çeşitli açılardan ele alınmış ve incelenmiştir. Yapılan çalışmaların çoğu Rokeach 

(1979)’ın çalışmalarına dayanmaktadır(Tek, 2006, s.65). Müşteri değeri kavramı ise 

pazarlama stratejisi açısından üç farklı şekilde tanımlanmaktadır. Bunlar, firmaların yarattığı 

değer, müşterinin yaşam boyu değeri ve algılanan müşteri değeridir (Payne ve Holt,2001, 

s.159). Bu çalışmada üçüncü bakış açısı olan algılanan müşteri değeri kavramı yeşil 

pazarlama açısından ele alınmıştır. 

Algılanan değer çok boyutlu bir kavramdır ve dinamik bir yapıya sahiptir. Tüketicinin, “ne 

aldığı ve karşılığında ne verdiğine” ilişkin algılamalarını temel alarak ürüne genel bir fayda 

ataması yapması olarak ifade edilmektedir (Monroe ve Chapman, 1987, s.193). Bir başka 

tanımda algılanan değer ödünlerin ve faydaların karşılaştırılması sonucunda ürün ya de 

hizmet faydasına yönelik genel değerlendirmeler şeklinde ifade edilmektedir (Zeithaml, 1988, 

s.14, Patterson ve Spreng,1997). Bu tanım dikkate alındığında yeşil algılanan değer 

müşterinin çevresel arzu, sürdürülebilir beklentiler ve yeşil ihtiyaçlarını karşılayacak ürün 

veya hizmetler için katlandığı ödünler ve elde ettiği faydaya yönelik genel değerlendirmeleri 

şeklinde tanımlanabilir (Chen,2013, s.296).  

Yeşil müşteri memnuniyeti: Memnuniyet işletmeler için önemli bir rekabet avantajıdır ve 

tüketimden elde edilenlerden tatmin derecesi olarak tanımlanmaktadır (Oliver,1996). Bir 

başka tanıma göre müşteri memnuniyeti, müşterilerin beklentileri karşılığında mal veya 

hizmetlerden sağladığı fayda olarak kabul edilmektedir. Müşteri memnuniyetinin sonuçlarını 

belirleyen en önemli faktör tüketicilerin ürün veya hizmetlerle ilgili beklentileridir. Bu 

nedenle müşteri için üretilecek mal veya hizmetler belirlenirken öncelikle müşteri beklentileri 

tespit edilmelidir (Okkalı, 2006, s.3). Müşteri istek ve ihtiyaçlarının doğru olarak 

belirlenmesi, beklentilerinin ürün ve hizmetlerin performansına, özelliklerine yansıtılması 

sonucunda müşterinin ürünü hem bireysel ürün/marka temelinde, hem de rakip ürün/markalar 
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temelinde zihinsel ve duygusal olarak belirlemesi beraberinde müşteri memnuniyetini 

getirmektedir (Dedeoğlu, 1999, s.65). Buna ek olarak memnuniyet müşterilerin satın alma 

niyetlerini ve tekrar satın alma davranışlarını etkilemektedir (Martenson, 2007, Chang ve Tu, 

2005). Yeşil pazarlama açısından değerlendirildiğinde ise yeşil müşteri memnuniyeti, bir 

tüketicinin çevresel arzuları, sürdürülebilir beklentileri ve yeşil ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla gerçekleştirdiği tüketim sonucu elde ettiklerinden tatmin düzeyi olarak 

tanımlanabilir (Chen,2013, s.296). 

Yeşil marka güveni:  Güven, alıcı-satıcı ilişkisi içinde bulunan tarafların birbirlerinin 

güvenilirlik ve doğruluğuna inanmalarıdır (Morgan ve Hunt, 1994, s.21). Dolayısıyla ilişkisel 

pazarlama literatüründe bir ilişkinin kurulması açısından önemli bir kavramdır. Güven; 

dürüstlük, güvenirlik ve yeterlilik şeklinde 3 temel kanaati içermektedir (Blau,1964, Ballester 

ve Aleman, 2005, s.187). Tanım olarak başkaları tarafından beklendiği şekilde 

davranılacağına ilişkin itimatın derecesini ifade etmektedir (Hart ve Saunders, 1997). Güven; 

ilişki içinde olan tarafların birbirlerinin beklentilerini karşılayabileceklerini düşünerek 

aralarında bir eşgüdüm sağlamaları ve ilişkide üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri 

sayesinde gerçekleşmektedir (Dwyer vd., 1987, s.3). Bu tanımlara bağlı olarak yeşil güven, 

bir ürün veya hizmetin çevresel performansı ile ilgili dürüstlük, güvenirlilik ve yeterliliğinden 

kaynaklanan beklentiye dayalı olarak bu ürün veya hizmete itimat etmeye istekli olma 

şeklinde tanımlanabilir (Chen,2013, s.297). Bazı işletmeler, yeşil ürünlerle ilgili kafa 

karıştıran veya yanlış anlaşılan vaatler sundukları ve ürünlerin çevresel değerlerini abarttıkları 

için müşterilerin güvenini kaybedebilirler (Kalafatis ve Pollard, 1999).  

Yeşil marka bağlılığı: Marka sadakati, sunulan bir ürün veya hizmeti gelecekte de yeniden 

satın almaya yönelik bağlılığın derecesini ifade etmektedir. Daha geniş bir tanımlamayla 

bağlılık, davranış değiştirmeye neden olabilecek potansiyel pazarlama ve diğer etkilere 

rağmen, tüketiciyi aynı marka veya marka setini tekrar tekrar satın alma davranışına iten ve 

tercih edilen markayı gelecekte de sabit şekilde tekrar satın almaya yönelik yoğun kararlılıktır 

(Oliver, 1999, s.40). Müşterinin bir seçim hakkı olduğunda, aynı markayı satın alma ya da her 

zamanki sıklıkla aynı mağazayı tercih etme eğilimi ve eyleminde bulunması sadakatin bir 

sonucudur (Odabaşı, 2000 s.75) Günümüzde pazarlama yöneticilerinin temel amacı, sadık 

müşteriler kazanmak ve ilişkileri sürdürmeye devam etmektir. Bir markanın uzun dönemdeki 

başarısı sadık müşterilere bağlıdır (Amine,1998, s.312). Bu tanımlardan yola çıkarak yeşil 
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marka bağlılığı (sadakati) bir ürün, hizmet, firma, marka vb. yönelik güçlü bir çevresel tutum 

ve sürdürülebilir sadakatle desteklenen tekrar satın alma niyetinin derecesi şeklinde 

tanımlanabilir (Oliver,1999, Chen,2013).   

3. Araştırmanın Metodolojisi 

3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Sınırları 

Araştırmanın temel amacı yeşil pazarlama açısından algılanan değer, müşteri memnuniyeti, 

marka güveni ve marka bağlılığı arasındaki ilişkileri belirlemektir. Bu değişkenler ve 

aralarındaki ilişkileri belirlemeye yönelik pazarlama literatüründe birçok araştırma yapılmıştır 

(Cronin vd, 2000, Bowen ve Chen, 2001, Sirdeshmukh vd, 2002, Lin vd., 2003, Spiteri ve 

Dion,2004, Dursun ve Çerçi, 2004, Vesely, 2005, Flavian vd, 2006, Keh ve Sun, 2008, 

Konuk, 2008, Yılmaz, 2010, Bell, 2010, Li ve Green, 2011, Göl, 2011, Özeloğulları, 2011, 

Koller vd., 2011, Eren ve Eker, 2012, Hur vd, 2012, Nguven vd.,2013, Seldüz, 2015, Özbek, 

2013, Lam vd, 2016, Kiracı ve Kocabay, 2017, Akın, 2017, Lin vd, 2017). Bu araştırmaların 

bazılarında kavramların yeşil pazarlama açısından ele alındığı görülmüştür. Ancak bu konuda 

yapılan çalışmalar çok az sayıdadır ve sadece belli değişkenler ele alınmıştır.  Buradan 

hareketle bu araştırmada algılanan değer, memnuniyet, güven ve bağlılık kavramları yeşil 

pazarlama açısından değerlendirilerek aralarındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır.  

Uygulamada ürün grubu olarak üretimde çevre dostu teknolojilerin kullanıldığı ve tutundurma 

çabalarında bunun sıkça vurgulandığı beyaz eşya sektörü ele alınmıştır. Araştırmanın 

kapsamını Ankara ilinde yaşayan, 18 yaş ve üzeri beyaz eşya satın alan/kullanan tüketiciler 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla araştırma sonuçları genellenemez.    

3.2. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın modeli şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1.Araştırmanın modeli  
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3.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda geliştirilen hipotezler şöyledir; 

H1: Yeşil algılanan değer yeşil marka güveni üzerinde etkilidir. 

H2: Yeşil algılanan değer yeşil marka memnuniyeti üzerinde etkilidir. 

H3: Yeşil marka güveni yeşil marka bağlılığı üzerinde etkilidir.  

H4: Yeşil marka memnuniyeti yeşil marka bağlılığı üzerinde etkilidir.  

3.4. Örnekleme Süreci ve Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmanın ana kütlesini Ankara’da yaşayan 18 yaş üzeri beyaz eşya satın alan/kullanan 

tüketiciler oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Toplam 400 anket uygulanmış hatalı ve eksik doldurulan anketlerin elenmesi 

sonucu 381 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anket uygulanmadan önce ifadelerin 

anlaşılırlığını test etmek amacıyla 20 kişi ile görüşülerek eleştiri ve önerileri alınmıştır. Bu 

öneriler ışığında ankete son hali verilmiştir. Ankette yer alan cevaplayıcıların kullandıkları 

beyaz eşya markasına yönelik yeşil algılanan değer, yeşil marka güveni, yeşil memnuniyet ve 

yeşil marka bağlılığı ile ilgili tutumlarını belirlemeye yönelik ölçekler literatürdeki 

çalışmalardan alınmıştır (Chen,2013, Patterson and Spreng,1997, Oliver 1996, Oliver,1999, 

Chen, 2010). Veriler SPSS 22.0 ve LISREL 8.51 istatistik paket programları ile analiz 

edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve Path analizi kullanılmıştır.   

3.5. Verilerin Analizi 

3.5.1. Demografik ve Ekonomik Özellikler 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan cevaplayıcıların çoğunluğunu 2000 TL üzeri 

geliri olan, 33-46 yaş aralığında lisans/lisansüstü eğitime sahip evli kadınlar oluşturmaktadır. 

Buna ek olarak ankete katılanların çoğunluğunun mesleği memurdur.  

Tablo 1. Cevaplayıcıların demografik ve ekonomik özellikleri 
Cinsiyet f % Gelir f % 

Kadın  202 53,0 1000 TL ve altı 13 3,4 

Erkek  179 47,0 1001-2000 TL 38 10,0 

Yaş f % 2001-3000 TL 126 33,1 

18-24 22 5,8 3001 TL ve üzeri 204 53,5 

25-32 84 22,0 Meslek f % 

33-39 144 37,8 Memur 244 64,0 

40-46 96 25,2 Esnaf 5 1,3 
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47 ve üzeri 35 9,2 Ev hanımı 8 2,1 

Eğitim f % Öğrenci 20 5,2 

İlköğretim 3 0,8 Özel sektör 74 19,4 

Ortaöğretim 39 10,2 Diğer 30 7,9 

Ön lisans 59 15,5 Medeni durum f % 

Lisans 154 40,4 Evli 277 72,7 

Lisansüstü 126 33,1 Bekar 104 27,3 

İlköğretim 3 0,8 Toplam 100 381 

 

3.5.2. Yeşil Pazarlama Açısından Algılanan Değer, Memnuniyet, Güven ve Bağlılık 

Arasındaki İlişkiler  

Araştırmada yer alan algılanan değer, memnuniyet, güven ve bağlılık arasındaki çoklu 

ilişkilerin tek bir modelde test edilmesi için path analizi yapılmıştır. Path analizine 

geçilmeden önce ölçüm modellerinin örneğe uygunluğunu belirlemek amacıyla tüm ölçekler 

doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuş ve gerekli modifikasyonlar yapılmıştır. Daha sonra 

araştırma modelindeki çoklu ilişkileri belirlemek amacıyla path analizi yapılmıştır. Path 

analizinin ilk aşamasında model uyum değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde olmadığından 

modifikasyona gidilmiştir.  Yapılan modifikasyon öncesi ve sonrasındaki değerler tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma Modelinin Uyumluluk İndeks Değerleri 

İndeksler 
Modifikasyon 

öncesi değerler 

Modifikasyon 

sonrası değerler 
Kabul edilebilir uyum 

Chi-Square ( X2) 550,17 112,24  

df 131 61  

( X2)/df 4,19 1,84 1-5 

p-value 0,000 0,000  

RMSEA 0,108 0,055 0,05<RMSEA< 0,10 

NFI 0,87 0,95 0,90<NFI< 0,95 

CFI 0,90 0,98 0,95<CFI< 0,97 

GFI 0,82 0,94 0,90<GFI< 0,95 

AGFI 0,76 0,91 0,85<AGFI<0,90 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi modifikasyon sonrası (X2)/df oranı referans değerinin altında 1,84 

olarak bulunmuştur. RMSEA 0,055 ile kabul edilebilir düzeydedir. NFI, CFI, GFI ve AGFI 

değerleri kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.  Araştırma modelinde yer alan faktörlerin 

Standart Katsayıları, t, R2 değerleri ve hata varyansları Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Araştırma Modelinde Yer Alan Faktörlerin Standart Katsayıları, t, R2 

Değerleri ve Hata Varyansları 

Örtük Değişken: Yeşil algılanan değer (α= 0,74) 
Gözlenen Değişkenler 

t SK HV R2 

Bu markanın çevresel özellikleri benim için bir değer ifade eder. 10,84 0,55 0,45 0,40 
Bu markanın çevresel performansı/başarısı beklentilerimi 
karşılamaktadır. 

10,82 0,50 0,37 0,40 

Bu markayı diğer markalardan daha fazla çevresel ilgisi olduğu için 
satın alırım. 

10,37 0,66 0,43 0,50 

Örtük Değişken: Yeşil memnuniyet  (α=0,84) 
Gözlenen Değişkenler 

    

Çevresel duyarlılığı nedeniyle bu markayı satın almanın doğru 
olduğunu düşünüyorum.  

9,08 0,61 0,18 0,67 

Genel olarak bu markayı çevreyle dost olduğu için satın almaktan 
memnunum.  

6,56 0,70 0,13 0,79 

Örtük Değişken: Yeşil marka güveni   (α=0,89) 
Gözlenen Değişkenler 

    

Bu beyaz eşya markasının,  çevreyle ilgili vaatlerinin güvenilir 
olduğunu düşünüyorum. 

10,48 0,54 0,24 0,55 

Bu marka,  çevrenin korunmasıyla ilgili vaatlerini yerine 
getirmektedir.  

9,79 0,57 0,17 0,66 

Bu markanın çevresel vaatlerinde genel olarak dürüst olduğunu 
düşünüyorum. 

9,86 0,57 0,17 0,65 

Bu beyaz eşya markasının çevreye duyduğu ilgi beklentilerimi 
karşılamaktadır.  

9,76 0,60 0,19 0,66 

Bu markanın çevresel anlamdaki performansının güvenilir olduğunu 
düşünüyorum. 

10,04 0,59 0,21 0,63 

Örtük Değişken: Yeşil marka bağlılığı  (α=0,89) 
Gözlenen Değişkenler 

    

Bu marka beyaz eşyayı çevresel özelliklerinden dolayı tekrar satın 
almayı isterim.  

7,25 0,73 0,13 0,81 

Bu markayı satın almayı çevresel performansından dolayı diğer 
ürünlere tercih ederim.  

9,03 0,76 0,22 0,72 

Bu markayı çevreyle dost olduğu için satın almaya devam etme 
niyetindeyim.  

8,83 0,75 0,20 0,73 
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Tablo 4’te modifikasyon sonrası tüm modele ait standart katsayılar, t, R2 değerleri ve hata 

varyansları gösterilmiştir. 

Tablo 4. Araştırma Modelinde Yer Alan Faktörler Arasındaki İlişkiler 

DEĞİŞKENLER SK R2 HV t 

Yeşil algılanan değer – Yeşil memnuniyet 0,90 0,96 0,04 15,07 

Yeşil algılanan değer – Yeşil marka güveni 0,87 0,76 0,24 12,19 

Yeşil memnuniyet – Yeşil marka bağlılığı  0,23 0,74 0,26 2,24 

Yeşil marka güveni – Yeşil marka bağlılığı  0,65 0,74 0,26 5,92 

 

Tablo 4’teki rakamlar dikkate yeşil algılanan değer yeşil markalarda güveni ve müşteri 

memnuniyetini etkilemektedir.  Buna ek olarak, memnuniyet ve yeşil marka güveni de yeşil 

marka bağlılığını pozitif yönde etkilemektedir. Araştırmanın hipotezleriyle ilgili kabul/red 

durumları tablo 5’te gösterilmiştir.  

Tablo 5. Araştırma Modelinde Yer Alan Faktörler Arasındaki İlişkiler 

Hipotezler  Kabul/red durumu 
H1: Yeşil algılanan değer yeşil marka güveni üzerinde etkilidir.  Kabul 

H2: Yeşil algılanan değer yeşil marka memnuniyeti üzerinde etkilidir.  Kabul 

H3: Yeşil marka güveni yeşil marka bağlılığı üzerinde etkilidir.  Kabul 

H4: Yeşil marka memnuniyeti yeşil marka bağlılığı üzerinde etkilidir.  Kabul 

 

Araştırma modelinin path diagramı Şekil 2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Path diagramı 

4. Sonuç ve Öneriler 

Yeşil pazarlama açısından algılanan değer, güven, memnuniyet ve bağlılık arasındaki ilişkileri 

belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar şöyledir; 

Araştırmaya katılan cevaplayıcıların demografik ve ekonomik özelliklerine bakıldığında, 

çoğunluğu 33-46 yaş aralığında 2000 TL ve üzeri gelire sahip yüksek eğitimli evli kadınlardır.  

Araştırmanın temel amacı doğrultusunda modelde yer alan algılanan değer, güven, 

memnuniyet ve bağlılık arasındaki ilişkileri belirlemek için path analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre yeşil algılanan değer, yeşil güven, yeşil memnuniyet ve yeşil marka bağlılığı 

birbiriyle ilişkilidir. Yeşil algılanan değer, yeşil güven ve memnuniyeti pozitif yönde 

etkilemektedir. Buna ek olarak yeşil güven ve memnuniyet, yeşil marka bağlılığı üzerinde 

etkilidir. 

Araştırmadan elde edilen bu sonuçlara göre şu önerilerde bulunulabilir. 

Tüketicilerin çevreye olan duyarlılıklarının artması tüketim ve satın alma davranışlarına da 

yansımıştır. Tüketicilerin çoğunluğu artık çevreye daha az zararlı yeşil ürünleri satın alarak 

çevresel sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Bu gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan 

yeşil pazarlama kavramı aslında işletmelerin toplumsal sorumluluklarının bir sonucudur. 
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İşletmeler hem tüketicilerin satın alma davranışlarındaki değişiklikleri takip ederek uygun 

ürün/hizmet sunmak hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla yeşil 

pazarlama uygulamalarına ağırlık vermeye başlamışlardır. Yeşil pazarlama çevresel olarak 

güvenilir bir şekilde ürünler üreterek, onları fiyatlandırma, dağıtma ve tutundurmayı da içeren 

birçok faaliyeti bir arada yürütmektir. Bu faaliyetlerin temel amacı yeşil ürünleri satın 

alan/kullanan tüketicilerin davranışlarını etkilemektir. Çalışmada yeşil ürün grubu olarak son 

yıllarda pazarlama faaliyetlerinin tümünde çevresel anlamda duyarlılıkla faaliyet gösteren 

beyaz eşya sektörü dikkate alınmıştır.  

Genel olarak pazarlama literatürüne bakıldığında algılanan değer, güven, memnuniyet ve 

bağlılık arasındaki ilişkileri tespit etmek için birçok çalışma yapılmış ve bu kavramlar 

arasındaki ilişkiler doğrulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında bu ilişkiler yeşil 

ürünler için de geçerlidir. Beyaz eşya satın alırken tüketicilerin yeşil anlamda algıladıkları 

değer onların markaya olan güvenini ve memnuniyetini pozitif yönde etkilemektedir. 

Tüketiciler için beyaz eşya markasının çevresel özellikleri bir değer ifade etmektedir. 

Markanın çevresel performansı ve başarısı tüketiciler için önem taşımaktadır. Bunun sonucu 

olarak çevresel duyarlılığı fazla olan markaları diğer markalara göre daha çok tercih etmekte 

ve memnuniyet duymaktadırlar.  

Beyaz eşya sektöründeki işletmeler hammadde tedarikinden başlayarak ürünün tasarlanması, 

üretimi, paketlenmesi, dağıtımı ve satış sonrasına uzayan bir biçimde çevresel duyarlılığa 

sahip olmalıdırlar. Hammadde tedarikçilerinin seçilmesinde çevresel kriterler belirlenerek 

buna uyum sağlanması ve çevresel anlamda işbirliği sağlanması gerekmektedir. Üretim 

sürecinde doğal kaynakların daha az kullanılması, çevreyi daha az kirleten teknolojilerin 

tercih edilmesi, atık arıtma tesislerinin kurulması, ürünün içeriğinde çevreye daha az zarar 

veren veya geri dönüşümlü malzemelerin kullanılması, çevreye duyarlı taşıma tiplerinin tercih 

edilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak özellikle elektrik ve elektronik ürünlerin 

kullanılmasıyla ilgili olarak daha az enerji, daha az su harcayan (A sınıfı) ürünlerin üretilmesi 

beyaz eşya sektörü için de önemli bir detaydır. Bu sektördeki işletmeler ürün, fiyat, dağıtım 

ve tutundurma faaliyetlerinde çevreye duyarlı olduğunu pazarlama iletişimi çabalarıyla ortaya 

koyabilir veya toplumsal sorumluluk faaliyetleri kapsamında çevrenin korunmasına yönelik 

çeşitli projelere destek olabilirler.  Tüketicilerin yeşil ürünlerle ilgili algılanan değerini 

artıracak tüm yatırımlar tüketicilerin memnuniyetini ve markaya olan güvenini artırmaktadır.  
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Tüketicilerin yeşil ürünlerle ilgili algıladıkları değer arttıkça markaya/ürüne olan güvenleri de 

artmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre markanın çevreyle ilgili vaatlerinin doğru olması ve bu 

vaatlerin yerine getirilmesi tüketiciler için önem taşımaktadır. Markanın çevresel 

performansının güvenilir olması gerekmektedir. Beyaz eşya sektöründeki işletmeler 

tüketicilerin güvenini kazanabilmek için yeşil ürünlerle ilgili kafa karıştıran veya yanlış 

anlaşılan vaatlerden uzak durmalıdırlar. Buna ek olarak ürünlerin çevresel değerlerini 

abartmadan olduğu gibi sunmalıdırlar. Satın alınan ürünün çevresel anlamda beklenen 

performansı yerine getirmemesi durumunda tüketicilerin algıladıkları değer dolayısıyla 

markaya duydukları güven azalabilir ve o markayı tekrar satın alma olasılığı düşer. Bu 

nedenle promosyonel çabalarda ürün/markanın çevresel performansıyla ilgili doğru ve 

anlaşılır bilgiler verilmelidir. Gerek satış noktalarındaki elemanlara bu konuda eğitimler 

verilerek gerekse müşteri hizmetleri aracılığıyla tüketicilere açık ve net bilgiler sunulabilir.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre beyaz eşya markalarıyla ilgili olarak tüketicilerin 

markaya duydukları yeşil güven ve memnuniyet, yeşil marka sadakatini pozitif yönde 

etkilemektedir. Tüketiciler beyaz eşyaları çevresel duyarlılığı nedeniyle güvenilir bulup satın 

almaktadırlar. Buna ek olarak tüketiciler çevresel performansı nedeniyle bir ürünün 

diğerlerine göre daha çok tercih etmekte ve çevreyle dost olduğu için satın almaya devam 

etmektedirler. Beyaz eşya sektöründeki işletmelerin özellikle müşteri memnuniyeti ve 

güvenini artırmaya çalışması beraberinde marka sadakatini de getirecektir. Müşterilerin 

markaya duydukları güven, ürün kalitesi, ürünlerin ihtiyaca cevap vermesi, tutarlılık, 

dürüstlük vb. kavramlarla ilgilidir. Dolayısıyla markaya duyulan güveni artırmak için bu 

değişkenlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Markaya duyulan güven ve saygınlık, 

müşterilerin tercihlerini sürekli o marka için kullanmaları yani sadık müşteriler haline 

gelmelerini sağlamaktadır. Güven ile birlikte sadakati etkileyen diğer unsur da memnuniyettir. 

Müşteri memnuniyeti müşteri odaklı olmayı gerekli kılmaktadır. Müşterilerle uzun dönemli 

ilişkilere önem vermek, yaşam boyu değer oluşturmak, yüksek kalitede ürün ve hizmet 

sunmak, müşterileri farklılaştırmak, müşteri payı oluşturmaya çalışmak vb. müşteri odaklı bir 

işletmenin çalışma tarzını yansıtmaktadır. Müşteri memnuniyetine odaklanmak tüm işletmeler 

için önemlidir. Çünkü memnun müşterilerin sadık müşteri olma ihtimali daha yüksektir. 

Özetle, yeşil ürünlerde de müşteri için ödediğinin tam karşılığını almak, markaya/ürüne güven 
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duyarak satın almak ve tatmin olmak, satış sonucunda memnuniyet noktasına gelmek 

ürün/marka bağlılığı ile sonuçlanmaktadır.  

Çalışma pazarlama stratejilerinde çevreci uygulamalara sıklıkla başvuran sektörlerden biri 

olan beyaz eşya sektörü için yapılmıştır. Daha sonra yapılacak başka sektörler veya ürün 

grupları uygulama alanı olarak seçilebilir. Bunun dışında uygulama Ankara ili ile sınırlıdır. 

Başka il veya bölgelerde de çalışmalar yapılabilir.  
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Bilinçli Tüketim Kavramının Boyutları: Bilinçli Tüketim Davranışını 

Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması 

Dimensions of Conscious Consumption Concept: A Scale Development 

Study on Measuring Conscious Consumption Behavior 
Özet Bildiri 

Esna Betül Buğday1    Müberra Babaoğul2 

Anahtar Kelimeler: Bilinçli Tüketici, Bilinçli Tüketim, Çevre Bilinçli Tüketim, Etik Tüketim, 

Sosyal Sorumlu Tüketim 
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Consumption, Ethical Consumption, Socially Responsible Consumption 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Günümüz toplumu, ekonomik, sosyal ve kültürel tüm ilişkilerin tüketim kavramı etrafında 

kurulduğu, tüketimin niceliksel olarak ciddi boyutlara ulaştığı ve tüm sistemin tüketime 

bağımlı olduğu bir toplum haline gelmiştir. Tüketim kültürünün bağımlı tüketicileri kendileri 

için kurgulanan düşlerin peşinden koşmayı yaşam amacı olarak görmektedir (Bıçakçı, 2008). 

Tüketiciler bilinçli ya da bilinçsiz olarak tüketim alışkanlıklarını kişilik haline 

dönüştürmüşlerdir (Baudrillard, 1997; Şentürk, 2008; Rey ve Ritzer, 2012, s.446). Bireylerin 

tüketim davranışlarının hayatın her yönünü etkilememesi mümkün değildir. Tüketim için 

tüketmek anlayışının benimsendiği ve bireyci ideolojinin ön plana çıktığı tüketim 

toplumunda, bireylerin sorumsuzca ve düşünmeden tüketmesi insanları çevresel, toplumsal ve 

etik açıdan birçok risk ve problemle karşı karşıya getirmektedir. Öncelikli olarak, tüketim 

toplumundaki sınırsız tüketim anlayışı, insanın doğa ile uyumlu yaşaması yerine, kaynakların 

kötü kullanımına ve israfa yol açmaktadır (Tolan, 1991, s.297-298). Daha fazla enerji 

tüketimi için yapılan nükleer santraller, ekolojik dengenin bozulması, toprak kaybı, yok olan 

doğal kaynaklar, ormanların bilinçli olarak yok edilmesi, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin 

azalması, temiz su kaynaklarının kirletilmesi, hava kirliliği, küresel ısınma ve küresel iklim 

değişikliği, ozon tabakasının delinmesi ve radyoaktif atıklar gibi ciddi çevre problemleri, 

“istediğin kadar tüket, hep tüket” anlayışının sonucudur (Kahvecioğlu, 2004). Tüketim 

toplumunun ön gördüğü ve dayattığı yaşam tarzı, bireyleri mutsuzluğa sürüklemekte, içinde 

																																																													
1	Hacettepe Üniversitesi İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri, esna_b@yahoo.com	
2	Hacettepe Üniversitesi İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri, muberra@hacettepe.edu.tr	
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yaşadığımız eko sistemi tahrip ederek, kirleterek ve toplumun yapısını değiştirerek pek çok 

ekolojik, etik ve toplumsal riske zemin hazırlamaktadır. Maddi ve manevi tüm metaların 

bilinçsizce tüketildiği tüketim kültürü, toplumu ve sosyal çevreyi yaşanmaz hale 

getirmektedir. Kitlesel tüketim kitlesel üretimi gerektirir. Daha fazla tüketimin 

gerçekleştirilebilmesi için özellikle az gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde, bu üretim 

faaliyetlerinde çocuk işçilerin çalıştırılması, işçilerin kötü çalışma koşullarında ve düşük 

ücretlerle çalışmak zorunda bırakılması, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin hiçe sayılması ve 

böylece emeğin sömürülmesi bu sorunların başında gelmektedir (Rey ve Ritzer, 2008, s.449). 

Bunun yanı sıra, dünyanın belli ülkelerinde israf ekonomisi varlığını sürdürürken, az gelişmiş 

ülkelerde insanlar “küresel açlık” ile mücadele etmektedir (Ünay, 2010, s. 73). Tüm bu 

nedenlerden dolayı hem tüketici olarak bireylerin, ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam düzeylerini 

yükseltebilmek ve bunu koruyabilmek hem de toplumun kalkınması için bilinçli ve sorumlu 

eğitilmiş tüketicilere ve bilinç, sorumluluk ve etik temelli yeni bir tüketim anlayışının 

oluşmasına gerek vardır. Bunun için öncelikle günümüz değişen dünyasında değişen tüketim 

eğilimlerine göre içerisinde; tüketim faaliyetinin topluma etkilerinin bilincinde olan, 

gerektiğinde işletmelerin faaliyetlerine yön verebilmek için satın almama ya da boykot etme 

hakkını kullanabilen ve gücünün farkında olan sosyal sorumlu tüketici, satın alma 

davranışlarında sorumlu, erdemli ve etik davranan ve etik işletmelerin ürünlerini tercih eden 

etik tüketici, tüketim davranışının çevreye ve doğal kaynaklara olan etkisinin bilincinde olan 

çevre bilinçli tüketici, alışveriş yaparken akılcı ve mantıklı davranan, haklarının bilincinde 

olan rasyonel tüketici ve lüks ürünlerin ve markaların etkisi altında kalmadan sade bir yaşam 

süren sade tüketici rollerini de içeren bir bilinçli tüketici profili çizilmelidir.  Bu çalışmanın 

amacı tüm bu sorunları göz önünde bulundurarak insan ve çevre kavramını ön planda tutan, 

bilinçli, doğaya ve sosyal çevreye duyarlı, etik ve sosyal sorumluluk temelli tüketim 

davranışının çerçevesini oluşturmak ve sınırlarını belirlemektir. Bu sınırları belirleyebilmek 

amacıyla “bilinçli tüketici kimdir?” sorusuna net ve açık bir yanıt oluşturacak ve “bilinçli 

tüketicilik” düzeyini ölçecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek çalışmanın en temel 

amacıdır. Geliştirilen çok boyutlu ölçeğin tüketici bilincinin ölçülmesinde kullanılması ve bu 

yolla tüketici bilinç düzeyinin artırılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlanması da 

amaçlanmaktadır.  

 



 
 
 
 
 
 

663 

Literatür  

Yapılan literatür incelemesinde gerek ülkemizde gerekse yurt dışında bilinçli tüketici 

kimliğini ortaya koymayı amaçlayan ölçek geliştirme çalışmalarına rastlanmıştır. (Dunlap ve 

Van Liere, 1978; Antil, 1984; Leigh ve diğerleri, 1988; Muncy ve Vitell, 1992; Pickett ve 

diğerleri, 1993; Roberts, 1993; Stone ve diğerleri, 1995; Altunışık ve diğerleri, 2004; 

Çavuşoğlu, 2006; Ecer, 2006; Nart, 2008; Bray ve diğerleri, 2011;Balderjahn ve diğerleri, 

2013)  Antil 1984 yılında gerçekleştirdiği çalışmasında sosyal sorumlu tüketici kimliğini 

belirlemek ve tanımlamak için bir ölçek geliştirmiştir. Çevre bilincini odak noktasına alarak 

40 maddeden oluşan bir davranış ölçeği geliştirmiştir. Ölçek kapsamında gürültü kirliliğinin 

azaltılması, doğal kaynakların sınırlılığı, geri dönüşüm, atıklar, hava ve su kirliliği gibi 

konulara ilişkin maddeler yer almaktadır. Antil çalışmasında sosyal sorumlu tüketimi sadece 

“çevre bilinci “ ile sınırlandırmaktadır.  

Roberts 1993 yılında sosyal sorumlu tüketim davranışını ölçmek için sosyal ve çevresel 

konular olmak üzere iki boyuttan oluşan 40 maddelik bir ölçek geliştirmiştir. Bu ölçek 

sorumlu tüketimi sadece çevresel konular ile sınırlamamış ve pek çok sosyal konuyu 

kapsamına almıştır. 1995 ve 1996 yıllarında ölçek güncellenerek 18 maddelik daha kısa bir 

formu oluşturulmuştur.  

Webb ve diğerleri (2008), sosyal sorumlu tüketim anlayışını ölçmek ve bir model geliştirmek 

amacıyla “sosyal sorumlu satın alma ve kullanma” ölçeği geliştirmişlerdir. Ölçek tüketicilerin 

geri dönüşüm davranışları, firmaların kurumsal sosyal sorumluluk performanslarına 

tüketicilerin tutumları, geleneksel satın alma kriterleri ve çevreye karşı duyarlılık olmak üzere 

4 boyuttan oluşmaktadır.  

Roux ve Nantel (2009), bilinçli tüketim davranışını sosyal sorumlu tüketim, çevre bilinçli 

tüketim ve etik tüketim olmak üzere üç boyutta incelemişlerdir. Bunun için üç farklı tüketim 

ölçeğinden oluşan bir anket formu geliştirmişlerdir. Sosyal sorumlu tüketim davranışını 

ölçmek için Roberts’ın (1995) Sosyal Sorumlu Tüketim Davranışı ölçeğinden, çevre bilinçli 

tüketim davranışını ölçmek için yine Roberts’ın (1996) Çevre Bilinçli Tüketim davranışı 

ölçeğinden ve etik tüketimi ölçmek için ise Creyer ve Ross’un (1997) etik tüketim ölçeğinden 

yararlanmışlardır. Sonuçta 28 maddelik bir ölçek oluşturmuşlardır. Çalışma sonucunda, 

bilinçli tüketim davranışının farklı boyutlarının birbirleriyle örtüştüğü görülmüştür.  
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Muncy ve Vitell (1992) tüketicilerin davranışlarının etik olup olmadığı konusundaki 

inançlarını incelemek için "Etik Tüketici Ölçeği" ni geliştirmişlerdir. Bu ölçeğin özelliği, çok 

geniş kapsamda ve farklı başlıklar altında, etik olan ve olmayan on sekiz durumu içermesidir. 

Bray ve diğerleri, (2011) tarafından etik tüketim davranışlarını engelleyen faktörlerin analiz 

edilmesi üzerine gerçekleştirilen çalışmada, fiyat ve ürün kalitesi, alternatiflere ulaşmada yaşanan 

zorluklar, etik ilkeleri dikkate aldığını söyleyen firmalara duyulan güvensizlik, marka bağımlılığı 

ve bilgi eksikliği gibi faktörlerin bireylerin etik tüketim davranışını engellediği bulunmuştur. 

Balderjahn ve diğerleri, (2013) tüketicilerin sürdürülebilirliğe ilişkin bilinçlerini ölçmek 

amacıyla, 32 maddeden oluşan 3 boyutlu bir sürdürülebilir tüketim bilinç ölçeği 

geliştirmişlerdir. Ölçeğin boyutları, çevre dostu tüketim, sosyal tüketim ve ekonomik olarak 

sürdürülebilir tüketimdir. Ölçeğin çevresel boyutu geri dönüşüm, ambalajlama, doğal 

kaynaklar ve enerji, yerli ürünler ve iklim faktörlerini içermektedir. 

Cunningham ve Cunningham tarafından 1976 yılında ABD'de yapılan çalışmada, tüketicilerin 

tüketiciyi koruyucu kanunlar hakkındaki bilinç düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.  

Altunışık ve diğerleri (2004) ise gerçekleştirdikleri çalışmada, tüketicilerin bilinçli alışveriş 

davranışlarını, bir sorunla karşılaştıklarında gösterdikleri tutum ve davranışları tüketici hakları 

ve tüketicinin korunmasına ilişkin gelişmeleri ne derece takip edip etmediklerini ve bilinçli 

tüketim davranışı algılarını saptamaya çalışmışlardır. 

Bu çalışmaların bazıları “bilinçli tüketici” kavramını tüketici haklarının bilinmesi, bilinçli alış 

verişin ilkeleri gibi konularla sınırlarken, bazıları da yalnızca “etik tüketici” ya da yalnızca 

“çevre bilinçli tüketici” üzerine odaklanmıştır. Ancak “bilinçli tüketici” kavramı bu 

kavramların hepsini içermektedir. Literatürde tüm bu rolleri içinde barındıran, çok boyutlu bir 

“Bilinçli Tüketici” ölçeği çalışması bulunmamaktadır. Bu çalışma bilinçli tüketim 

davranışının beş boyutlu olarak ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme konusunda atılmış 

bir adımdır. Bilinçli tüketim davranışının farklı boyutlar altında birlikte ölçülmeye çalışılması, 

tüketicilerin farklı alanlardaki davranışlarını kıyaslama ve bilinçli tüketim davranışının 

geliştirilmesi konusunda çıkarımlar yapılabilmesine olanak verecektir. Yapılan kapsamlı 

literatür incelemesi sonucunda bilinçli tüketim davranışı ile ilgili en dikkat çekici ve 

odaklanılması gereken boyutlar sosyal sorumlu tüketim, etik tüketim, çevre bilinçli tüketim, 

rasyonel tüketim ve sade tüketim (lüks tüketim karşıtı) olarak belirlenmiştir.Bilinçli tüketici 

davranış ve tutum ölçeğinin geliştirilmesi, bireylerin tüketim davranışının toplumu ve çevreyi 

şekillendirmedeki gücünün farkına varmaları, bu farkındalıkla bilinçli tüketim davranışı 
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oluşturulması, yaygınlaştırılması ve var olan tüketim alışkanlıklarının iyiye doğru 

değiştirilmesi için doğru bir başlangıç noktası olacaktır. Bilinçli tüketici ölçeği ile 

tüketicilerde olumlu ve olumsuz davranışların tespit edilerek iyileştirilmesi yönünde öneri ve 

uygulamalar geliştirilebilecektir. 

Tasarım ve Yöntem 

Bu araştırma, bilinçli tüketim davranışını ölçebilecek beş boyutlu (sosyal sorumlu tüketim, 

çevre bilinçli tüketim, etik tüketim, sade tüketim ve rasyonel tüketim) bir ölçek geliştirmek 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle keşifsel nitelikteki çalışma için problem cümleleri 

veya hipotezler geliştirilmemiştir.   

Bu çalışma kapsamında ölçek geliştirilirken, tümdengelim yöntemi ile bilinçli tüketim 

davranışının ölçülmesi için şimdiye kadar hazırlanmış olabildiğince çok çalışma veya benzer 

araştırmalar taranmış ve bu araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları (Antil, 1984; 

Muncy- Vitell; 1992) incelenerek 122 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. 

Oluşturulan maddelerin kapsam geçerliğinin sağlanması için, alanla ilgili uzman görüşlerine 

başvurulmuştur. Çalışmanın pilot uygulaması Ocak 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan 55 akademik ve idari personel ile 

yapılmıştır. Yapılan pilot uygulama sonucunda hazırlanan soru formunun ve maddelerin asıl 

çalışma grubuna uygulanabilir bir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.  

Araştırma bölgesi olarak Ankara ilinin farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 3 farklı ilçesi 

seçilmiştir. TÜİK’in veri tabanında yer alan yoksulluk oranı, yeşil kart kullanımı, okuma 

yazma oranı, eğitim düzeyi ve gelir gibi sosyo-ekonomik değişkenlerin dağılımı ilçeler 

bazında analiz edilerek, yüksek sosyo-ekonomik düzey için “Çankaya” ilçesi, orta sosyo-

ekonomik düzey için “Keçiören” ilçesi ve düşük sosyo- ekonomik düzey için de “Altındağ” 

ilçesi seçilmiştir.  

Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında her bir ilçeye “Neyman Dağıtımı” yapılarak, 

“Tabakalı Rasgele Örnekleme” Yöntemi kullanılmış ve n örneklem genişliği hesaplanmıştır 

(Çıngı, 1994). Tabakalı Rasgele Örneklemede örneklem genişliği Neyman Dağıtımı altında 

hesaplanarak n=800 sayısına ulaşılmıştır ve bu sayı 122 ölçek maddesinin 6 katından fazla 

olduğundan uygulama için uygun bulunmuştur. Bryman ve Cramer, (Aktaran: Tavşancıl, 

2002) örneklem büyüklüğünün ölçek madde sayısının en az beş katı, hatta on katı civarında 

olması gerektiğini belirtmiştir Daha sonra, 800 adet soru formu oluşturulmuş ve uygulama 
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aşamasına geçilmiştir. Çalışmanın verileri Mart-Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara ilinin 

Çankaya, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde yaşayan gönüllü katılımcılarla yüzyüze yapılan 

sokak anketleri yoluyla toplanmıştır.  

Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve analizinde SPSS 22 ve AMOS 22 

İstatistik paket programları kullanılmıştır. Bilinçli tüketici ölçeğinin oluşturulması için 

öncelikle IBM SPSS Statistics 22 programı ile açımlayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmıştır. 

AFA ile hangi maddelerin hangi boyutlarda yer alacağı belirlendikten sonra, faktör yapılarının 

veriye uyum sağlayıp sağlamadığını ölçmek için (Çokluk ve diğerleri, 2010) doğrulayıcı 

faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışmaları tamamlandıktan sonra, 

güvenirliğinin ölçülmesi için, Cronbach alfa değeri ile madde toplam korelasyon oranına 

bakılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Ölçeğin yapı geçerliğinin ölçülmesi için açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Veri setinin 

faktör analizine uygunluğunun belirlenmesi için Kaiser Meyer Olkin (KMO) ve Barlett testi 

uygulanmıştır. KMO değeri  0,892  olarak bulunmuş, Bartlett testi sonuçları da istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmuştur. (p<.05). Faktör sayısının belirlenmesi için özdeğer, açıklanan 

varyans oranı ve yamaç-birikinti grafiği kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde elde 

edilen faktör yapısının test edilmesi ve geçerliliğin değerlendirilmesi için 800 kişilik veri 

setine doğrulayıcı faktör analizi AMOS 22 programı ile uygulanmıştır. Hem açımlayıcı faktör 

analizi sonuçları hem de doğrulayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde “rasyonel 

tüketim” faktörünün varyans açıklama oranının düşük olduğu görülmüştür. Yamaç- birikinti 

grafiğinde ise maddelerin 4 faktöre yüklenebileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 

ölçeğin yapı geçerliğinin sağlanması açısından “rasyonel tüketim” alt boyutunun ölçekten 

çıkarılmasına karar verilmiş ve açımlayıcı faktör analizi tekrar uygulanmıştır. 

800 kişilik veri setinde 4. faktörün çıkartılmasıyla oluşturulan yapıya tekrar öncelikle 

açımlayıcı faktör analizi uygulanmış ve faktör çıkarma yöntemi olarak “Temel Bileşenler 

Yöntemi” tercih edilmiştir. Bu analiz sırasında da faktör sayısına ilişkin bir sınırlandırma 

getirilmemiş ve faktör yükü 0,50 üzerindeki ifadelerin yer alması sağlanmıştır. İlk aşamada 

veri setinin döndürülmüş bileşen matrisine ilişkin	KMO değeri .914 olarak bulunmuş, Bartlett 

testi sonuçları da istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. (p < .05).  
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122 maddelik ölçekten 32 maddelik “rasyonel tüketim” boyutunun çıkarılmasıyla 90 olan 

madde sayısı, uygulanan faktör analizi sonucunda 25’e düşürülmüştür. Bu 25 maddenin 

kapsam geçerliliği sonucunda 4 faktöre ayrıldığı ve bütün faktör yüklerinin 0,500’ün üstünde 

olduğu görülmüştür.4 faktörün toplam varyansın % 53.073’ünü ölçtüğü saptanmıştır. Bu 

kabul edilebilir bir değerdir. Açıklanan varyansın yüksek olması, ilgili kavram ya da yapının 

o denli iyi ölçüldüğünün bir göstergesi olarak yorumlanır.  

Verilerle uyumlu daha anlamlı bir faktör yapısının oluşturulması için doğrulayıcı faktör 

analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda oluşturulan modelin uyum 

indeksleri model-veri uyumu açısından tatmin edici olarak bulunmuştur. (CFI (,938), GFI 

(,934), IFI (,938), RMSEA (,044) and SRMR (,048)). Daha anlamlı ve teorik bir model 

oluşturmak için ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve çalışmanın kavramsal 

modeli oluşturulmuştur. Uyum indeksleri sonucunda elde edilen modelin iyi bir uyuma sahip 

olduğu ortaya koyulmuştur. (CFI (,931), GFI (,928), IFI (,931),RMSEA (,046) and SRMR 

(,056).)   

Doğrulayıcı Faktör Analizi Modeli
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Ölçeğin güvenirliği için Cronbach alfa katsayısı ve madde toplam korelasyonuna bakılmıştır. 

Toplam ölçeğin Cronbach alfa katsayısı ise .856’dır. Madde toplam korelasyonları .308 ve 

.667 arasında değişmektedir. Tüm bu bulgulara dayanarak, dört boyutlu bilinçli tüketici 

ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.  

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma, farklı boyutlardaki bilinçli tüketim davranışlarını ölçmek üzere kapsamlı bir 

bilinçli tüketici ölçeği geliştirmek için planlanmış ve yürütülmüştür. Bu ölçek çalışması ile 

tanımlanmaya ve ortaya konulmaya çalışılan tüketici profili, tüketici olarak kimliğinin 

farkında olan, ahlaki olarak belli bir olgunluğa erişmiş, sorumluluk sahibi, yaşadığı dünyanın 

problemlerinin farkında olan tüketicidir. Tüketicilerin bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi ile 

etik davranan, topluma ve çevresine karşı duyarlı olan, çevre dostu, ihtiyaçları ölçüsünde 

tüketen daha aktif, farkındalığı artırılmış tüketicilerin artacağı düşünülmektedir. 

Günümüzde sağlıklı ve yaşanabilir toplumların ve dünyanın oluşturulmasında işletmelere 

olduğu kadar sosyal sorumlu, etik, rasyonel ve çevre bilinciyle hareket eden tüketicilere de 

önemli görevler düşmektedir. Bilinç tüm bu davranışların kazanılmasında anahtar role 

sahiptir. Daha bilgili ve bilinçli tüketiciler, daha etik davranan daha temiz işletmeler ve piyasa 

sistemi için daha çok talepte bulunacaklardır. Bilinçli tüketim eğilimi arttıkça, işletmeler, 

karar alıcı ve kural koyucu mekanizmalar için de sosyal sorumlu, etik, çevre dostu ve rasyonel 

tüketim davranışlarının ve böyle davranan tüketicilerin önemi artmaktadır (Babaoğul ve 

Şener, 2007, s.5). Bu çalışma kapsamında geliştirilecek ölçek ile tüketici eğilimlerinin net bir 

şekilde gözlenebileceği varsayılmaktadır. 

Bilinci tüketim davranışı geliştirilmesi, somut olarak davranışlarda gerçekleşecek küçük 

değişiklikler, soyut olarak tüketim ile ilgili düşünce yapısının değiştirilmesi ile mümkün 

olacaktır. Bilinçli tüketici ölçeğinin yapılacak bu değişikliklerde bireylere yol gösterici olması 

beklenmektedir. Literatürde bilinçli tüketimi 4 boyutlu olarak ölçmeye çalışan ölçek 

çalışmalarındaki yetersizlik nedeniyle, geliştirilen ölçeğin bu kapsamda yürütülecek 

çalışmalara önemli bir referans olacağı düşünülmektedir. Ölçeğin kültürel değerlerden 

kaynaklanacak farklılığının ortaya konulması açısından farklı kültürlerde de uygulanmasına 

yönelik olarak yapılacak çalışmalar da evrensel boyuta ölçeğin geçerliğinin sağlanması 

açısından önem taşımaktadır. 
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Ürünlerde Helal Sertifika Kullanılması Ve Tüketicilerin Tiksinme 

Duyarlılığı  

Usage Of Halal Certıfıcate On Products And Consumer Dısgust Sensıtıvıty 
Mustafa Bilgehan Kutlu1    Celal Hakan Kağnıcıoğlu2 

Özet: 

Dini kurallar tüketici davranışı üzerinde etkili olabilmektedir. Müslüman tüketiciler açısından 

helal ürünler, tüketilebilir ürünlerdir. Ürünlerin helal olup olmadığı çeşitli kuruluşlarca 

sertifikalandırılmaktadır. Bu çalışmada helal sertifikalandırmanın Türkiye’deki tüketicilerin 

gıda ürünlerini satın alma niyetleri üzerinde etkisi incelenmektedir. Bu amaçla, 283 

üniversite öğrencisi üzerinde iki deney yürütülmektedir. Bulgular yerli markalarda helal 

sertifikalandırmanın satın alma niyetini artırdığını buna karşılık yabancı markalarda 

etkisinin olmadığını göstermektedir. Bunun yanında bireylerin tiksinme duyarlılıkları ile helal 

tüketim eğilimleri arasında pozitif ilişki olduğu ortaya koyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Helal Sertifikası, Tiksinme, Helal Gıda Tüketim Eğilimi 

Abstract: 

Religious laws may have an impact on consumer behaviour. Halal products are consumable 

for Muslim consumers. Halal certification can be issued by various organizations. In this 

study,  affect of halal certification on purchase intention of Turkish consumers for food 

products is investigated. For this reason, two experiments are carried out on 283 university 

students.  Findings show that, using halal certification increases purchase intention for 

domestic-brand-named products. However, halal certification usage has no affect on foreign 

named brands. In addition, findings indicate a positive correlation between halal food 

consumption tendency and disgust sensitivity. 

Keywords: Halal Certificate, Disgust, Halal Food Consumption Tendency 

Giriş 

Dinsel inanışlar, tüketici davranışları üzerinde etkili olan çok sayıda faktörden biridir. Hangi 

ürünlerin tüketilip tüketilmeyeceği dini kurallar tarafından belirlenebilmektedir. Müslüman 

inanışına sahip tüketiciler helal olmayan ürünlerden kaçınma eğilimindedir. Koşer kuralları 

ise, Musevi tüketicilere tüketimlerinde yön vermektedir.  

																																																													
1	Cumhuriyet Üniversitesi İİBF, mkutlu@cumhuriyet.edu.tr	
2	Anadolu Üniversitesi İİBF, chkagnic@anadolu.edu.tr	
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Ürünlerin dini açıdan uygunluğunun sertifikalandırılması, işletmeler tarafından tüketicilerin 

karar verme sürecine etki etmek amacıyla kullanılmaktadır. Nüfus açısından Müslüman 

çoğunluğa sahip ülkelerde, ürünlerde helal sertifikasının kullanılmasının, tüketici davranışı 

üzerindeki olumlu etkisi farklılaşmaktadır. Türkiye’de helal tüketim üzerine çalışmalar son 

yıllarda ilgi artsa da, ürünlerde helal sertifikalandırmanın etkisi gösterilmemiştir. 

Bu çalışmanın ana amacı yerli ve yabancı markalı gıda ürünlerinde helal sertifikasının 

kullanılmasının Türkiye’deki gıda ürünlerine yönelik tüketici davranışı üzerinde olumlu 

etkisinin bulunup bulunmadığını araştırmaktır. Bunun yanında araştırmada, tüketicilerin gıda 

tüketimi konusunda dini kurallara başvurması, başka değişle helal gıda tüketim eğilimleri, ile 

bireysel olarak tiksinmeye duyarlılıkları arasındaki ilişki incelenmektedir. 

Helal sertifikalandırma 

Gıda ürünleri, ilaç, kimyasal maddeler, kozmetik, konaklama ve lojistik hizmetleri alanlarında 

işletmelerce çeşitli helal uygulamalar benimsenmektedir (Torlak, 2012, s.3-6). Ürün ve 

hizmetlerde yer alan helal sertifikalandırma, söz konusu ürün ya da hizmetlerin İslam dini 

açısından kullanılmasının uygun olduğunu tüketicilere göstermektedir.  

Ürünlerde dini açıdan uygunluk işaretlemesinin ilk olarak Musevi inancına sahip tüketicilere 

yönelik ürünlerde Koşer sertifikalandırılması ile 1930’lu yıllarda gerçekleştirildiği 

söylenebilir  (www.ok.org/about/our-ongoing-story/a-timeline-of-kosher). Helal logosu ise ilk 

olarak Malezya’da 1971 yılında ortaya koyulmuş, 1982 yılından günümüze Malezya İslami 

Kalkınma Departmanı tarafından helal sertifikalandırma gerçekleştirilmektedir (Yener, 2015, 

s.163). Türkiye’de helal sertifikalandırma, TSE tarafından 2011 yılından itibaren 

yapılmaktadır. Bunun yanında GİMDES, HEDEM, Helalder, Dünya Helal Birliği gibi 

kuruluşlar helal sertifikalandırma hizmeti vermektedir. 

Helal ve Koşer gibi dini kurallara uygunluğu belirten işaretlerin ürünlerde kullanılması 

tüketici davranışı üzerinde etkili olabilir. Amerika’da yürütülen bir araştırma (Bonne ve 

Verbeke, 2008,s. 35) Müslümanların %75’inin, Musevilerin %16’sının, Budist ve Hinduların 

%90’ının gıda ile ilgili dini yasaklara uygun hareket ettiklerini göstermektedir. Helal 

sertifikalandırma yoluyla Müslüman tüketicilerin hedeflenmesinde iki yaklaşımın izlendiği 

görülmektedir. Bunlardan ilki, Müslüman tüketicilerin nüfusun büyük çoğunluğunu 

oluşturduğu ülkelerde faaliyet gösteren ve genellikle batılı olan küresel işletmelerin 

ürünlerinin helal sertifika alması ve tüketicilerin zihnindeki şüphelerin bu sertifika yoluyla 
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giderilmesidir (Mukhtar ve Butt, 2011, s.111). İkinci yaklaşımın ise, Müslümanların azınlık 

olduğu batılı ülkelerde tüketicilere sunulan ürünlerde helal sertifikasının kullanılması olduğu 

söylenebilir. 

Helal sertifikalandırmanın tüketici davranışı üzerinde olumlu etkisi olduğu alan yazında 

varsayılsa da, araştırmalar farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Malezya’daki Müslüman 

olmayan tüketicilerin helal sertifikalandırma sonucu ürünleri satın alma niyetlerinin olumlu 

etkilendiği görülmektedir (Aziz ve Chok, 2013, s.15). Buna karşın ürünlerde helal logosunun 

bulunması, Pakistan’daki tüketicilerin helal gıdalara yönelik tutumları üzerinde etkisi 

olmadığı gösterilmektedir (Hussain vd., 2016, s.16).  

Helal sertifikalandırma ile ilgili önemli sorunlardan biri, sertifikalandırma işleminin nerede ve 

kim tarafından yürütüldüğüdür. Helal sertifikalandırmayı herhangi bir organizasyon 

gerçekleştirebilmektedir (Rios vd., 2014, s.670). Rios vd. (2014, s.677) helal 

sertifikalandırmanın yapıldığı ülkenin tüketicilerin ürünleri satın alma tercihleri üzerindeki 

etkisi olduğunu göstermiştir. Kuveyt’li tüketiciler Müslüman olmayan ülkelerden alınmış 

helal sertifikalı ürünleri, Müslüman ülkelerde alınmış helal sertifikalı ürünlerden daha az 

tercih etmektedir (Rios vd., 2014, s.677). Alan yazın kapsamında, ürünlerde helal gıda 

sertifikası kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki hipotezler test edilmektedir.  

H1: Helal gıda sertifikasının yerli isimli markalarda kullanılması tüketicilerin ürünleri satın 

alma niyetini olumlu etkiler 

H2:  Helal gıda sertifikasının yabancı isimli markalarda kullanılması tüketicilerin ürünleri 

satın alma niyetini olumlu etkiler 

Tiksinme 

Pazarlama alanında kullanılan duygu tipolojilerinde, tiksinme duygusunun genellikle 

doğrudan ele alınmadığı görülmektedir. Birincil duygular ölçeği (Plutchik, 1980) ve 

farklılaştırılmış duygular ölçeği (Izard, 1977) tüketicilerin tiksinme duygusunu 

incelemektedir. Tiksinme, rahatsız edici bir nesnenin oral olarak alımı olasılığı nedeniyle 

bireyde ortaya çıkan iğrenme durumudur. Rahatsız edici nesneler kabul edilebilir gıdalarla 

kısa bir temasta bulunsa bile onları kabul edilemez hale çeviren bulaştırıcılardır (Rozin vd., 

2008, s.757).  

Yeme eylemine ek olarak tiksinmenin açıklanmasında insanın kendini koruma refleksinin 

olduğu da söylenmektedir. Plutchik (1980, s.274) tiksinme duygusunun kökeninde derinin 
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merkezi rol oynadığı enfeksiyona karşı savunma olduğunu öne sürmektedir. Kelly (2007, 

s.11), tiksinmenin çifte kökeninin olduğunu söylemektedir. Bunlar insan olmayan varlıklarda 

görülen oral odaklı toksinden kaçınma sistemi ve insan evriminde ortaya çıkmış daha geniş 

kapsamlı parazitlerden kaçınma sistemidir. İnsanların birlikte yaşadığı gruplar 

kalabalıklaştıkça ve hayvansal gıda tüketimleri arttıkça, hastalık ve enfeksiyon tehlikesinin 

artması insanların tiksinme olarak buna cevap vermesini ortaya çıkardığı söylenebilir 

Tiksinme duygusuyla ilgili olan bulaşma kanunu (law of contagion) tüketici davranışlarının 

anlaşılmasında kullanılmaktadır. Bulaşma kanununa göre bir kez temas edilen şey her zaman 

temas halindedir (Rozin ve Fallon, 1987, s.30). Başka değişle hoşa gitmeyen bir nesne diğer 

bir nesne ile temas ederse özelliklerini ona bulaştırır. Tüketiciler tarafından tiksinç bulunan 

ürünlerin (kadın pedi), diğer ürünlerle (mısır gevreği ve deterjan) teması sonucu rahatsız edici 

özelliklerini onlara geçirdiklerini, sonuçta tüketicilerin ürünleri değerlendirme sürecinin 

olumsuz etkilendiği görülmektedir (Morales ve Fitzsimons, 2007, s.272). Bulaştırıcılar sadece 

nesneler değil aynı zaman da diğer tüketiciler de olabilir. Alışveriş esnasında, başka 

tüketiciler tarafından ellendiği düşünülen ürünler tüketicilerde tiksinme duygusunu ortaya 

çıkarmakta, bu tiksinme duygusu ise tüketicilerin ürünleri satın alma niyetini olumsuz 

etkilemektedir (Argo vd., 2006, s.81). Bulaşma kanunu dikkate alındığında, potansiyel olarak 

her ürün bilinmeyen başka nesnelerle ya da insanlarla temas halinde olabileceği için tiksinçtir. 

Bu durumla baş edebilmek için Koşer sistemi gibi çeşitli kültürler tarafından kullanılan 

kurallar bulunmaktadır (Rozin vd., 2008, s.760). Koşer sertifikalı ürünler, İsrailli tüketicilerin 

gözünde sağlıklı ve güvenlidir (Cohen vd., 2002, s.74). Benzer şekilde, Türkiye’de yürütülen 

çalışmalarda helal ürünlerin tüketiciler tarafından temiz ve sağlıklı olarak nitelendirildiği 

görülmektedir (Öztürk vd., 2015, s.152; Kurtoğlu ve Çiçek, 2013, s.191). 

Tiksinme duygusuna duyarlılık bireylerde farklı düzeylerde ortaya çıkmaktadır. Kadınlar 

erkeklere göre tiksinmeye karşı daha duyarlıdır (Haidt vd., 1994, s.701). Tiksinme ile ilgili 

bireysel farklılıkları ortaya koyabilmek için tiksinme ölçeği (Haidt vd., 1994), tiksinme ve 

bulaşma duyarlılığı ölçeği (Rozin vd., 1984) ve tiksinme olasılığı ve duyarlılığı ölçeğinden 

(Overveld vd., 2006) yararlanılmaktadır. Bireylerde tiksinme durumunun hangi sıklıkla 

yaşandığı tiksinme olasılığı ile ifade edilirken, tiksinme durumunun bireylerde yaratabileceği 

zararlı sonuçlar tiksinme duyarlılığı ile gösterilmektedir (Olatunji vd., 2007, s.919).  



 
 
 
 
 
 

673 

Bireylerin tiksinme duyarlılığı yükseldikçe, helal gıda tüketim eğilimlerinin yükselmesi 

beklenmektedir. Bu kapsamda; 

H3: Bireylerin tiksinme olasılığı ve duyarlılığı ile helal gıda tüketim eğilimleri arasında 

pozitif ilişki vardır 

hipotezi test edilmektedir. 

Tasarım ve Yöntem 

Araştırmadaki H1 ve H2 hipotezleri ürünlerde helal sertifikası kullanılmasının tüketicilerin 

satın alma niyetleri üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtmektedir. Aynı öğrencilerin birden 

fazla deneye katılımlarının sağlanmasının güç olması nedeniyle, hipotezlerde öne sürülen 

nedenselliği test etmek için sadece son test kontrol gruplu (posttest-only control group) iki 

deney yürütülmüştür. Deney 1 yerli marka, deney 2 ise yabancı marka ürün için 

gerçekleştirilmiştir. Deneyler işletme ve iktisat bölümünde öğrenim gören gönüllü 283 

öğrenci üzerinde uygulanmıştır.  

 
Deney öncesi öğrenci listeleri oluşturularak, deney gruplarına rasgele bir biçimde 

katılımcıların dağıtılması sağlanmıştır. Tablo 1’de araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri 

verilmektedir. Deneyler, üniversite bulunan dört derslikte eş zamanlı olarak yürütülmüştür. 

Deney grubundaki öğrencilere helal sertifikalı kontrol grubundakilere ise sertifikasız çikolata 

ürünü projektör cihazı yardımıyla görsel olarak sunulmuş daha sonra satın alma niyetleri, 

helal gıda tüketim eğilimleri ve tiksinme duyarlılıkları anket ile ölçülmüştür. Deneylerde 

kullanılan görseller Şekil 1’de verilmektedir. Deneylerde bilinen marka etkisini kontrol altına 

almak için, kurgusal olarak yerli (Harika) ve yabancı (Albertz) marka oluşturulmuştur. 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Deney 1 33 43 76 34 42 76
Deney 2 22 38 60 36 35 71

Kontrol grubu
Tablo 1. Araştırmaya katılanların cinsiyetleri

Deney grubu
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Şekil 1. Deneylerde kullanılan görseller 

Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Tüketicilerin ürünü satın alma niyetleri; N1: Bu ürünü satın alma olasılığım, N2:Bu ürünü 

satın alma isteğim, N3: Bu ürünü satın alma ihtimalim (1=	Çok düşük, 2=Düşük, 3=Orta,  

4=Yüksek, 5= Çok yüksek) soruları ile ölçülmüştür. Araştırmaya katılanların helal gıda 

tüketim eğilimlerini ölçmek için Kızgın ve Özkan (2014, s.26)’ün araştırmalarında kullandığı 

ölçeğin yüksek ortalamalı beş maddesinden yararlanılmaktadır. Buna göre; HG1:Tavuk ve 

tavuk ürünleri satın alırken helal sertifikası olmasına, HG2:Kırmızı et satın alırken helal 

sertifikalı/helal kesim olmasına, HG3:Çikolata ürünlerinde, “trans yağ/ domuz ve domuz 

katkılı ürünler yoktur” açıklamasına, HG4:Ketçap-Mayonez türü ürünlerde "trans yağ/domuz 

ve domuz katkılı ürünler yoktur" açıklaması olmasına, HG5:Helva, lokum, pişmaniye ve reçel 

ürünlerinde "trans yağ/domuz ve domuz katkılı ürünler yoktur" açıklamasının olmasına 

(1=Hiç dikkat etmem, 2=Dikkat etmem, 3=Ne dikkat ederim ne dikkat etmem, 4=Dikkat 

ederim, 5=Çok dikkat ederim) soruları kullanılmaktadır. 

Katılımcıların tiksinme duyarlılığı ise, Overveld vd. (2006, s.1251) tarafından önerilen 16 

maddeli gözden geçirilmiş tiksinme olasılığı ve duyarlılığı ile ölçülmektedir. Buna göre; 

D1:Tiksinç şeylerden uzak dururum, D2:Tiksinme hissettiğimde bayılabileceğimden 

korkarım, D3:Midemin bulanması beni korkutur, D4:Tiksinç şeylerin beni hasta edebileceğini 

ya da enfeksiyona yol açabileceğini düşünürüm, D5:Tiksindiğimi hissederim, D6:Tiksinç 

şeyler midemi bulandırır, D7:Tiksindiğimde yüzümü kasarım, D8:Midem bulandığında 

kusacağımdan endişe duyarım, D9:Tiksinti yaşadığımda, bu yoğun bir duygudur, 

D10:Tiksinti yaşarım, D11:Baygın hissettiğimde endişe duyarım, D12:Diğer kişilere göre 
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daha kolay midem bulanır, D13:Tiksinç bir şeyi çiğneyebileceğimden endişe duyarım, 

D14:İğrenilecek bir şey bulurum, D15:Tiksindiğimde sıkıntı yaşarım, D16:Tiksinmenin 

benim için kötü olduğunu düşünürüm (1=Hiçbir zaman, 2=Nadiren, 3=Bazen, 4=Genellikle, 

5=Her zaman). Bireylerin tiksinme olasılığı D1,D5,D6,D7,D9,D10,D12 ve D14, tiksinme 

duyarlılıkları ise D2,D3,D4,D8,D11,D13,D15 ve D16 sorularına verdikleri skorların 

toplamıyla hesaplanmaktadır (Overveld vd., 2006, s.1251).  

Kullanılan İstatistiksel Teknikler Ve Araçlar 

Araştırmada uygulanan analizlerin yürütülmesinde SPSS yazılımından yararlanılmıştır. 

Kolmogrov-Smirnov testi sonucunda satın alma niyeti, helal gıda tüketim eğilimi ve tiksinme 

olasılığı ve duyarlılığı değişkenlerinin normal dağılıma uyduğu görülmektedir. Gruplar arası 

karşılaştırmalar için varyans analizinden yararlanılmaktadır. 

Bulgular 

Yürütülen iki deneyde, çikolata ürünü için dört farklı ambalaj alternatifi deneylerde 

kullanılmıştır. Tablo 2’de katılımcıların ürünleri satın alma niyetleri verilmektedir. 

 
Deney 1’de, Levene testi sonucu, satın alma niyeti bağımlı değişkeni için hata varyansının, 

deney grubu (helal gıda sertifikası kullanılan) ve kontrol grubu (kullanılmayan) arasında 

farklı olmadığı görülmektedir [Lf=0,660, p=0,418]. Helal gıda sertifikasının kullanılmasının 

tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde zayıf olumlu etkisi [F(1,150)=7,372, p=0,007, partial 

eta squared=0,047, observed power=0,770] olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, yerli marka 

çikolata ürününde helal gıda sertifikası kullanıldığında tüketicilerin satın alma niyetleri az 

düzeyde de olsa anlamlı bir biçimde yükselmektedir. Deney 1 sonucunda H1 hipotezi 

desteklenmektedir. 

Deney 2’de, deney grubu ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, satın alma niyeti bağımlı 

değişkeninin hata varyansında anlamlı bir farklılık yoktur [Lf=1,438, p=0,233]. Yabancı 

markalı ürün için, helal gıda sertifikasının kullanılması tüketicilerin satın alma niyetini 

etkilememektedir [F(1,129)=1,146, p=0,286, partial eta squared=0,009, observed 

Marka Helal sertifikası Ortalama Std. sapma
Deney1 Yerli Yok 7,92 2,67

Yerli Var 9,19 3,10
Deney 2 Yabancı Yok 8,16 2,55

Yabancı Var 9,05 2,77

Ürünü satın alma niyeti
Tablo2. Deney sonuçlarına göre satın alma niyetleri
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power=0,186]. Deney 2, çikolata ürünü için helal gıda sertifikasının kullanılmasının 

tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde etkisinin olmadığını göstermektedir. Bu durumda H2 

hipotezi reddedilmektedir. 

Araştırmaya katılanların tiksinme olasılığı ve duyarlılıkları ile helal gıda tüketim eğilimleri 

arasında zayıf pozitif bir ilişki görülmektedir (Tablo 2). Bu bulgu H3 hipotezini 

desteklemektedir. 

 
Araştırma sonucunda kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre tiksinmeye 

duyarlılıklarının fazla olduğu görülmektedir (Tablo 4). 

 
Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada ürünlerde helal gıda sertifikasının kullanılmasının tüketicilerin ürünleri satın 

alma niyetleri üzerindeki etkisi incelenmektedir. Araştırmada helal sertifikası yerli ve yabancı 

markalı çikolata üzerinde uygulanarak tüketici davranışı ele alınmaktadır. 152 üniversite 

öğrencisi üzerinde yürütülen birinci deneyde, yerli markalı çikolata ürününde helal gıda 

sertifikası kullanıldığında, tüketicilerin satın alma niyetleri olumlu bir şekilde 

etkilenmektedir. Buna karşılık, 131 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülen deney 2, yabancı 

markalı çikolata ürününde helal sertifikasının kullanılmasının etkisinin olmadığını ortaya 

koymaktadır.  

Deney 1 ve deney 2 sonuçları, ürünlerde helal sertifikası kullanılmasının, ürün markasının 

yerli ve yabancı olmasına bağlı olarak olumlu etkisinin değişebileceğini göstermektedir. 

Bunun yanında, yerli marka ürünlerde helal gıda sertifikasının kullanılması, tüketici satın 

alma niyeti üzerinde etkisi oldukça sınırlıdır (partial eta squared=0,047). Benzer şekilde, 

çoğunluğunu Müslüman nüfusun oluşturduğu Pakistan gibi ülkelerde, helal gıda sertifikasının 

tüketicilerin ürünlere yönelik tutumları üzerinde etkisi olmadığı görülmektedir (Hussain vd., 

Tablo 3. Helal gıda tüketim eğilimi ve tiksinme duygusu arasındaki korelasyonlar
Tiksinme olasılığı Tiksinmeye duyarlılık

Helal gıda tüketim eğilimi ,215** ,254**
**p=0,01 düzeyinde anlamlı

Cinsiyet Ortalama Std . Sapma p
Erkek 27,41 6,37
Kadın 29,99 6,07
Erkek 25,02 7,45
Kadın 27,70 6,55

Tiksinme 
olasılığı

Tiksinme 
duyarlılığı

0,001

0,002

Tablo 4. Tiksinme duyarlılığı ve cinsiyet
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2016, s.16). Gelecekteki çalışmalarda, ürünlerde helal gıda sertifikası kullanılmasının etkisi, 

çoğunluğun Müslüman olmadığı ülkelerde incelenebilir. 

Araştırma çikolata ürünü üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada, kurgusal olarak yaratılan 

bilinmeyen markalar kullanılmıştır. Helal gıda sertifikalandırılmasının, bilinen markalar ve 

farklı ürün kategorileri için tüketici davranışları üzerindeki etkisi gelecek çalışmalarda ele 

alınabilir. 

Tiksinme, insanları yeme eyleminden kaçınmalarına neden olan ve bireylerde farklı 

düzeylerde ortaya çıkabilen bir duygudur. Müslümanlar için helal, Museviler için koşer 

kuralları hangi gıdaların tüketilebileceği konusunda tüketicilere rehberlik etmektedir. Bu 

çalışmada, tüketicilerin tiksinme duyarlılıkları ve helal gıda tüketim eğilimleri arasındaki 

ilişki oraya koyulmaktadır. Çalışma sonucunda, bireysel bir özellik olan tiksinme duyarlılığı 

ile helal gıda tüketim eğilimi arasında pozitif ilişki olduğu ortaya koyulmaktadır. Helal 

ürünlere yönelik Türkiye’de yürütülen çalışmalar (Yener, 2015; Kızgın ve Özkan, 2014; 

Kurtoğlu ve Çiçek, 2013),  dindarlık, ürün ilgilenimi, algılanan risk ve demografik 

değişkenleri dikkate alarak tüketici davranışını açıklamaktadır. Helal ürün kullanımı ile ilgili 

ilerideki çalışmalarda bireylerin tiksinme duyarlılıkları dikkate alınabilir. 

Kaynakça 

Argo, J. J., Dahl, D. W. ve Morales, A. C. (2006). Consumer contamination: How consumers 

react to products touched by others. Journal of Marketing, 70 (2), 81-94. 

Aziz, Y. A. ve Chok, N. V. (2013). The role of halal awareness, halal certification, and 

marketing components in determining halal purchase intention among non-muslims in 

Malaysia: A Structural equation modeling approach. Journal of International Food and 

Agribusiness Marketing, 25 (1), 1-23. 

Bonne, K. ve Verbeke, W. (2008). Religious values informing halal meat production and the 

control and delivery of halal credence quality. Agriculture and Human Values, 25 (1), 35-

47. 

Cohen, E. C., Schwartz, Z., Antonovski, R., Saguy, S. (2002). Consumer perceptions of 

kosher products. Journal of Foodservice Business Research, 5 (3), 69-88. 

Haidt, J., McCauley, C. ve Rozin, P. (1994). Individual Differences in Sensitivity to Disgust: 

A scale sampling seven domains of disgust elicitors. Personality and Individual 

Differences, 16 (5), 701-713. 



 
 
 
 
 
 

678 

Hussain, I., Rahman, S., Zaheer, A., Saleem, S. (2016). Integrating factors influencing 

consumers’ halal product purchase: Application of theory of reasoned action. Journal of 

International Food and Agribusiness Marketing, 28 (1), 1-24. 

Izard, C.E. (1977). Human Emotions. New York: Plenum Press. 

Kelly, D. (2007). Projectivism psychologized: The philosophy and psychology of disgust. 

Yayınlanmamış Doktora Tezi. New Brunswick: Rutgers University. 

Kızgın, Y. ve Özkan, B. (2014). Tüketicilerin helal gıda tüketim eğilimlerinin belirlenmesine 

yönelik bir çalışma. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 2 (1), 18-37. 

Kurtoğlu, R. ve Çicek, B. (2013). Tüketicilerin helal ürünler hakkındaki algılama, tutum ve 

beklentilerini tespit etmeye yönelik bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF 

Dergisi, 8 (3), 181-205. 

Morales, A. C. ve Fitzsimons, G. J. (2007). Product contagion: Changing consumer 

evaluations through physical contact with “disgusting” products. Journal of Marketing 

Research, 44 (2), 272-283. 

Mukhtar, A. ve Butt, M. M. (2012). Intention to choose halal products: the role of religiosity. 

Journal of Islamic Marketing, 3 (2), 108-120. 

Olatunji, B. O., Cisler, J. M., Deacon, B. J., Connolly, K., Lohr, J. M. (2007). The disgust 

propensity and sensitivity scale-revisited: Psychometric properties and specificity in 

relation to anxiety disorder symptoms. Journal of Anxiety Disorders, 21, 918-930. 

Overveld, W. J. M., Jong, P. J., Peters, M. L., Cavanagh, K., Davey, G. C. L. (2006). Disgust 

propensity and sensitivity scale: Seperate constructs that are differentially related to 

specific fears. Personality and Individual Differences, 41, 1241-1252. 

Öztürk, A., Nart, S. ve Altunışık, R. (2015). Tüketicilerin helal tüketim davranışlarının 

belirleyicileri: Planlı davranış teorisi çerçevesinde bir araştırma. International Journal of 

Islamic Economics and Finance Studies, 1 (2), 141-160. 

Plutchik, R. (1980). Emotion: A Psycho Evolutionary Synthesis. New York:Harper and Row. 

Rios, R. E., Requelme, H. E. ve Abdelaziz, Y. (2014). Do halal certification country of origin 

and brand name familiarity matter?. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 26 

(5), 665-686. 

Rozin, P. ve Fallon, A. E. (1987). A perspective on disgust. Psychological Review, 94 (1), 23-

41. 



 
 
 
 
 
 

679 

Rozin, P., Fallon, A. E. ve Mandell, R. (1984). Family resemblance in attitudes to food. 

Developmental Psychology, 20, 309-314. 

Rozin, P., Haidt, J. ve McCauley, C. R. (2008). Disgust. Handbook of emotions (3. Baskı). 

(Ed: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, L. F. Barrett). New York: The Guilford Press. 

Torlak, Ö. (2012). İslam ülkeleri arasında helal ürün pazarlama potansiyeli, problemleri ve 

çözüm önerileri. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 1-10. 

Yener, D. (2015). Factors that affect the attitudes of consumers toward halal-certified 

products in Turkey. Journal of Food Products Marketing, 21 (2), 160-178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

680 

Üretici-Tüketici Kültürü Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve:  Yemek Üretim-

Tüketiminin Bireysel Ve Kültürel Düzeyde İncelenmesi  

A Conceptual Framework For Prosumer Culture:  Investigation Of Food 

Prosumption At The Individual And Cultural Levels  
Özet Bildiri 

Ş. Sinem Atakan1    Mina Seraj2 

Anahtar Kelimeler: Yemek Hazırlanması Ve Tüketimi, Üretici-Tüketim, Üretici-Tüketici 

Kültürü, Benlik, Nitel Araştırma, Netnografi 

Keywords: Food Preparation And Consumption, Prosumption, Prosumer Culture, Identity, 

Qualitative Research, Netnography 

Özet: 

Tüketicilerin tükettikleri ürünlerin üretim sürecine katılmaları, yani üretici-tüketim, birçok 

alanda yaygın bir eylem haline gelmiştir. Bu çalışma, üretici-tüketimi şekillendiren faktörleri 

ve ilişkileri anlamak amacıyla üretici-tüketici kültürünü yemek hazırlanması ve tüketimi 

bağlamında incelemektedir. Altı farklı tüketici forum sitesinden (2 Türkçe, 4 İngilizce) elde 

edilen yaklaşık 4000 tüketici yorumu iki araştırmacı tarafından netnografi yöntemi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, daha önceki çalışmaların aksine, üretici-tüketim 

kültürünün tek bir boyut (üretim-tüketim uzanımı) kapsamında açıklanamayacağını 

göstermiştir. Üretici-tüketim kültürü, üretici-tüketicinin benliği ile üretim ve tüketim 

eylemleri arasındaki etkileşim olarak kavramsallaştırılmalıdır. Üretici-tüketicinin benliği ile 

üretim çıktıları (ürün ve teknik), üretim ve tüketim eylemleri tarafından şekillenirken aynı 

zamanda bu eylemleri birbirine bağlamaktadır.  

1. Giriş 

Günümüzde tüketiciler mobilyadan gıdaya kadar her çeşit ürünü tasarlayıp 

üretebilmektedirler. Teknolojik gelişmeler ve azalan malzeme maliyetleri, tüketicilerin 

profesyonellerden yardım almadan ürün tasarlayabilmesine ve/veya üretebilmesine imkan 

sunmuştur. Üç boyutlu baskı ve lazer kesimi gibi ufak çaplı üretim teknolojilerinin yakın 

gelecekte kişisel tasarım ve üretim imkanlarını daha da artırması beklenmektedir.  

																																																													
1	Özyeğin Üniversitesi, sinem.atakan@ozyegin.edu.tr	
2	Özyeğin Üniversitesi, mina.seraj@ozyegin.edu.tr	
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Günümüzde tüketiciler sıklıkla üretici-tüketime (prosumption; Toffler,1980) yönelirlerken, 

tüketicilerin sadece şirketlerin ürettikleri ürünleri satın alan pasif aktörler olarak düşünülmesi 

mümkün değildir. Tüketiciler değer yaratım sürecinin bir parçası haline gelmişlerdir. Üretici-

tüketim alanında kısıtlı sayıda araştırma olması nedeniyle, tüketicilerin ihtiyaçlarını 

anlayabilmek ve deneyimlerini en iyi şekilde yönetebilmek için, pazarlama yöneticilerinin 

daha fazla içgörüye ihtiyacı bulunmaktadır. 

2. Literatür Analizi  

Üretici-tüketim, üretim ve tüketim eylemlerinin ortak ve eşzamanlı yerine getirilmesidir. 

Tüketici tarafından gerçekleştirilen, tüketilecek olan ürünün üretimine yol açan ve tüketim 

deneyimine dönüşen, tüm değer yaratma eylemlerini kapsar (Xie vd.,2008). Tüketicilerin 

değer yaratma sürecinin bir parçası olduğu düşüncesi yalnızca üretici-tüketim literatüründe 

değil, ortak-yaratım (co-creation; Prahalad&Ramaswamy,2004), birleşik-üretim (joint-

production; Meuter&Bitner,1998), ortak-üretim (co-production; Bendapudi&Leone, 2003), 

kendin-yap (do-it-yourself; Moisio vd.,2013) ve IKEA etkisi (Norton vd.,2012) 

literatürlerinde de tartışılmıştır. Bu çalışmalardaki bakış açısı farklılıkları genel olarak üretime 

kimlerin dahil olduğu konusundadır. Ortak-üretim ve ortak-yaratım literatürleri, genelde 

şirketler ve müşteriler arasındaki ortak yapım aktivitelerine odaklanmaktadırlar. Üretici-

tüketim ve kendin-yap projeleri üzerine yapılan araştırmalarsa, bu çalışmada da olduğu üzere, 

şirket veya markalardan bağımsız olarak tüketici odaklı üretime yoğunlaşmıştır.  

Yemek hazırlanması ve tüketimi üzerine yoğunlaşan deneysel çalışmalar, tüketicinin üretimde 

yer almasının tüketim seviyesini ve algısını nasıl etkilediğini incelemiştir. Yemeğin tüketici 

tarafından hazırlanmasının tat değerlendirmesini olumlu yönde etkilediğini, malzeme algısını 

şekillendirdiğini (Troye&Supphelen,2012), yemeğin ne kadar doğal olarak algılandığını, 

sevildiğini ve ne kadar tüketildiğini (Dohle vd.,2014) tartışmışlardır.  

Motivasyonel faktörleri araştıran çalışmalar yemek hazırlanmasında birçok farklı 

motivasyonel faktör (fizyolojik, güvenlik, özerklik ve kontrol, ait olma ve sevgi, saygınlık, 

dinlenme ve rahatlama, duyumsal doyum, bilişsel uyarı, kendini ifade etme ve yaratıcılık) 

olduğunu göstermektedir (Atakan&Seraj,2016; Mintel,2011; Costa vd.,2007). Ayrıca yavaş 

yemek (slow food) hareketi de (Petrini,2001) benliğin, üretim ve tüketim üzerindeki etkilerine 

dikkat çekmektedir. Bu alandaki çalışmalar (Pietrykowski,2004; Ritzer,2005) yemek 

hazırlama ve tüketim eylemleri sayesinde tüketicilerin aykırı kimliklerini ve değerlerini (örn. 
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fast-food ve "Amerikanvari" tüketim karşıtlığı) ifade edebildiklerini göstermektedir.  

Üretici-tüketim üzerine yapılan çalışmalar, üretim ve tüketim eylemlerinin üretici-tüketim 

hareketi içerisinde nasıl birleştiğine yeteri kadar odaklanmamışlardır. Literatürdeki 

araştırmalar, üretici-tüketim eyleminin iki kutuplu (saf üretim veya tüketim) ve tek boyutta 

değerlendirilebilecek bir tüketici deneyimi olduğunu düşündürmektedir. Ritzer (2014), bunu 

üretim ve tüketim kavramlarının pazarlama araştırmaları ve uygulamaları alanlarında oldukça 

baskın olmasına bağlamaktadır. Ayrıca literatürde, üretici-tüketim çerçevesindeki faktörler 

arasındaki etkileşimler genellikle tek yönlüdür (örn. benlikten eyleme). Önceki çalışmalar 

üretim, tüketim, benlik ve toplum arasındaki ilişkilerin bir kısmına dikkat çekse de (Belk, 

1988), bu ilişkileri bir bütün içinde inceleyen ve bütüncül perspektif sunan teorik bir model 

bulunmamaktadır.  

3. Yöntem 

Üretici-tüketim aktiviteleri içerisinde en yaygın tüketici deneyimlerinden biri yemek 

hazırlayıp tüketmektir. Çocuklar ve gençler de dâhil olmak üzere birçok kişi hayatları 

boyunca en az bir kez yemek hazırlayıp tüketmişlerdir. Dolayısıyla, bu çalışma, üretici-

tüketim aktivitesini yemek hazırlama ve tüketimi çerçevesinde, keşifsel bir tasarım ile 

netnografya metodu (Kozinets,2002) kullanarak incelemiştir.  

Netnografya sahalarının belirlenmesi için Google arama motoruna hem İngilizce hem de 

Türkçe olarak “yemek pişirmek” tümcesi yazılmış, konuyla ilgili en yoğun tüketici 

etkileşimine sahip olan siteler incelenmiştir. Araştırma konusuna özellikle farklı bakış açıları 

getirebilecek dört İngilizce (Discusscooking.com, Cookingbites.com, SparkPeople.com 

Eggheadforum.com) ve iki Türkçe (KadinlarKlubu.com ve Agaclar.net) site araştırma sahası 

olarak seçilmiştir. Veri setinin zenginliğini artırmak ve bulguların genellenebilirliğini test 

etmek için hem Türkçe hem de İngilizce sitelerden veri toplanmıştır.  

Discusscooking.com ve cookingbites.com sanal toplulukları yemek pişirme konusuna 

yoğunlaşırken, SparkPeople.com kilo verme ve sağlıklı yaşama yoğunlaşmaktadır. 

Eggheadforum.com ızgarada pişirmeye, Ağaçlar.net sitesi ise doğa ve doğal malzemelerle 

yemek pişirmeye yönelik tartışmaları barındıran sitelerdir. KadinlarKlubu.com, Türk 

kadınlarının kendi deneyimlerini paylaştığı ve yemek pişirme konusunda oldukça popüler 

buluşma platformlarından biridir.  
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Verinin Toplanması, Analizi ve Yorumlanması 

Forumlardan seçilen arşiv verileri yedi yıllık bir zaman dilimine (2009-2016) yayılmıştır. 

Toplanan yaklaşık 4000 tüketici yorumu NVivo nitel veri araştırma programı ile analiz 

edilmiştir. Kodlama ve analiz süreci, öznelliği en aza indirgemek ve bulguların içsel 

geçerliğini arttırmak için, öncelikle iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak 

gerçekleştirilmiştir (Miles&Huberman,1994). Sonrasında tekrarlayan kodlar tartışılmış ve 

temalar oluşturacak şekilde, iki araştırmacının konsensüsü ile birleştirilmiştir. Temalar 

parçadan bütüne ve bütünden parçaya yorumsama tekniğiyle tekrardan analiz edilmiştir 

(Creswell,2013) ve tümevarım ile kavramlar (örn. üretim çıktıları, benlik) altında toplanıp 

teori oluşturmak için kullanılmıştır.  

4. Bulgular 

Analizler sonucunda başlıca yedi tema öne çıkmıştır (Şekil 1): (4.1) üretimin anlam ve 

kapsamının müzakere edilmesi, (4.2) çıktıların sahipliği/mülkiyeti üzerine müzakere 

(negotiation), benliğin (4.3.1) öz-üretim ve (4.3.2) çıktılar üzerindeki etkisi, (4.4.1)  öz-

üretimin ve (4.4.2) çıktıların benlik üzerindeki etkileri, (4.5) tüketim uygulamaları üzerine 

müzakere, (4.6) benliğin tüketim davranışına yansıması ve (4.7) tüketimin benlik üzerindeki 

etkisi.  

Benlik-Üretim ve Çıktılar-Benlik Döngüsü 

Ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri, benliğin öz-üretim ve çıktılar üzerindeki etkisi ve 

buna karşılık öz-üretimin ve çıktıların benlik üzerindeki yansımasıdır. Tüketicilerin yemek 

hazırlamaya atfettiği anlamlar kendi motivasyonlarını yansıtmaktadır ve dolayısıyla üretim 

eylemi benliğin bir yansıması haline gelmektedir. Üretim eyleminin amacı, tüketicinin 

benliğinde hangi ihtiyaçların ön plana çıktığına göre değişmektedir. Paylaşımlar aynı 

zamanda tercih edilen üretim metodunun (örn. fırınlama, ızgara) ve stilinin de (planlama-

doğaçlama) üretici-tüketenin benliğiyle şekillendiğini ortaya çıkarmaktadır. Uzmanlık 

seviyesi, üretici-tüketim deneyimini etkileyen benliğin bir diğer kritik parçasıdır. Uzmanlık 

arttıkça üretici daha deneyci (experimenter) olur – üretim sırasında anlık kararlar verip 

kombinasyonlar yapar. Kişiselleştirilmiş üretim süreci, üretici-tüketicinin kendisiyle 

özdeşleştirdiği ve üzerinde hem yasal hem de psikolojik mülkiyet hissettiği çıktıları da 

beraberinde getirmektedir. 
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Üretim deneyimi benliğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Üretici-tüketici malzemelerle 

deney yapma, süreç hakkında bilgi sahibi olma ve kullanılan aletleri deneyimleme fırsatına 

sahip olur. Bu süreç kişinin kendi benliğini keşfetmesine vesile olur (öz-keşif). Kişinin üretim 

sürecinde hissettiği kontrol ve güven, üretici-tüketicinin kişisel iç değerlendirmesinin bir 

sonucudur. Hatta üretim deneyimleri gerçek benlikten arzu edilen benliğe (örn. kendine 

güvenen, saygı duyulan bir aşçı) giden sürecin bir parçası haline gelebilmektedir.  

Üretim eylemini diğer kişiler ile paylaşmak sosyal benliğin oluşumuna katkı sağlar. Deneyimi 

birlikte yaşayan bireyler arasındaki bağı kuvvetlendiren anılar oluşturur. Ayrıca, üretim 

çıktısının (yemek) sunumu sonucunda sosyal çevreden gelen takdir de kişinin öz-saygısını 

arttırır ve sosyal benlik oluşumuna katkı sağlar. Çıktılar (örn. kurabiyelerin kokusu, aile 

tarifleri) da yeni hatıralar oluşturarak veya halihazırdakileri güçlendirerek sosyal benliğin 

güçlenmesine destek olur. Kısaca üretici-tüketim deneyiminde benlik, hem deneyimi 

şekillendiren hem de üretim süreci ve sonuçları tarafından şekillenen ve sürekli gelişen bir 

çekirdek haline gelir. 

Benlik-Tüketim-Benlik Döngüsü 

Tüketim kişisel tercihlerin beyanı (örn. et veya sebze tercihi), tüketim motivasyonları, zevk ve 

sağlıklı-fit olma arasındaki çatışma, sosyal roller (örn. ebeveyn veya eş olarak rol modeli 

olma) ve hayat döngüsündeki değişimler (örn. evlilik, çocuk sahibi olma, çocukların evden 

ayrılması) yoluyla benlik tarafından şekillendirilmektedir.  

Tüketici yorumları karşı bir mekanizmanın da faal olduğunu göstermektedir. Tükettiklerimiz 

benliğimizin bir parçası haline gelir (Belk,1988) ve tüketiciler benliklerini kısmen tüketim 

seçimleri yoluyla kontrol ederler. Tüketim eylemi, tüketiciler kendi davranışlarını 

gözlemleyerek kendileri hakkında fikir sahibi olabildikleri (Benlik Algısı Kuramı; Bem,1972) 

için bireyi değiştirir. Tüketim eylemlerindeki değişimlerin içselleştirilmesi ile gelen yaşam 

tarzı da benliğin değişmesine sebep olmaktadır. Örneğin sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam 

ilkesinin bir parçası haline gelerek kişinin egzersize ve sağlıklı yaşam için gerekli olan diğer 

değişiklikleri de yapmasına yol açabilmektedir. Sağlıklı beslenmenin olumlu etkilerini (örn. 

sağlıklı beden, fiziksel görünüşte iyileşme) hisseden bireyin özgüveni artmakta ve hedefine 

ulaştığı için gurur duymaktadır. Kendine hedef belirleyip hedefi için çaba göstermeyen kişiler 

ise suçluluk ve kendilerinden şüphe hissetmektedirler. Tüketimin etkileri benliğe olumlu veya 

olumsuz olarak yansımaktadır.  
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Benlik, toplumsal tüketim deneyimleri yoluyla da tüketimden etkilenmektedir. Başkalarıyla 

birlikte tüketim, sosyal benliğin oluşturulmasında ve kuvvetlendirilmesinde kritik bir öneme 

sahiptir. Hazırladıkları yemeği paylaşarak bir masada hep beraber tüketen, yani tüketim 

deneyimini paylaşanlar arasında bir bağ oluşur ve hatıraların oluşmasını sağlar. 

Üretici-Tüketim Modeli 

Tüm temaların literatürdeki bulgular ile birleştirilmesi sonucunda Şekil 1’de verilen Üretici-

Tüketim Modeli oluşturulmuştur. Önerilen model üretici-tüketime bütünsel açıdan yaklaşıp 

hem bireysel hem de toplumsal düzeydeki tartışma ve müzakerelerin bolluğunu göz önüne 

sermektedir. Bireysel düzeyde benlik, üretim ve tüketim süreçleri ve çıktılar ile şekillenir ve 

aynı zamanda onları şekillendirir. Toplumsal düzeyde ise üretici-tüketiciler arasındaki 

etkileşim, üretim ve tüketim eylemlerinin standartlarının ve örnek uygulamaların tartışıldığı, 

çıktıların mülkiyetinin belirlendiği ve üretici-tüketimle ilgili yaşam stili standartlarının 

netleştirildiği müzakereleri besler.   

5. Sonuç ve Öneriler 

Türkçe ve İngilizce siteler arasında üretici-tüketim kültürü bakımından farklılıklara 

rastlanmamıştır. Benzer temalar her hem Türkçe hem de İngilizce forumlarda çıkmaktadır. Bu 

durum, bulguların genellenebilirliğinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Analiz (1) üretim 

ve benlik, tüketim ve benlik, ve çıktılar ve benlik arasında karşılıklı yansımalar olduğunu ve 

(2) üretim ve tüketimin benlik ve çıktılar yoluyla karşılıklı etkileşimde bulunduğunu ortaya 

koymaktadır. Buna ek olarak bulgular, üretici-tüketimin yalnızca üretim-tüketim seviyesinde 

tek boyutlu bir süreç olmadığını göstermektedir. Üretici-tüketim, üretim ve tüketim 

süreçlerini, üretim eyleminin çıktılarını, benliği ve kültürü içinde barındıran çok boyutlu ve 

dinamik bir yapıdır.  

Bulgular, tüketicileri sağlıklı tüketime yöneltmek için üretim veya tüketim aşamalarında 

yapılacak herhangi bir müdahalenin başarılı olabilmesi için benlik üzerinden yapılması 

gerektiğini göz önüne sermektedir. Ayrıca sonuçlar hem gıda sektöründe hem de tüketicilerin 

üretim yapabileceği diğer sektörlerde kullanılabilecekleri malzemelerin (örn., kek karışımı, 

un) tüketicilerin benliklerini yansıtabilecek şekilde tasarlanması ve sunulmasının markalar 

üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğine işaret etmektedir. Çıktıların  benliği yansıtabilmesi 

için fırsatlar oluşturulması (örn. çıktıların sergilendiği Instagram marka sayfası) üretici-

tüketime ve bunu destekleyen markalara olan yönelimi ve sadakati (benlik bütünleşmesi 
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nedeniyle) artırabilir. Bulgular, üretim sürecindeki katılımda farklı boyutlar (fiziksel gayret, 

yaratıcılık, bilimsel/teknik yaklaşım) olduğuna işaret etmektedir. Gelecekteki araştırmalar bu 

farklı katılım boyutlarının sonuçlarını ve bu sonuçların çıktılar üzerindeki etkilerini (örn. 

psikolojik mülkiyet) incelemelidir.  
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4.1. Üretim Müzakeresi: Anlamlar, 
Standartlar ve Örnek Uygulamalar 
•  Fiziksel gayret 
•  Yaratıcılık 
•  Bilimsellik (dikkat, doğruluk 

hassasiyeti, kontrol) 
•  Hedonik/fonksiyonel odak 
•  Girdi/malzeme seçimi 
•  Çıktı sunumu 
•  Kültürel ve duruma bağlı faktörler 
4.2. Mülkiyet Müzakeresi 
•  Farklılaştırma  
•  Yasal ve psikolojik mülkiyet 

4.5. Tüketim Müzakeresi: 
Standartlar ve Örnek Uygulamalar 
•  "Doğru" tüketimin tanımlanması 
•  Diğer insanlarla birlikte tüketim 
4.6. Benlik à Tüketim 
•  Tatlar/tercihler 
•  Tüketim motivasyonları 
•  Zevk ve sağlık arasındaki çatışma 
•  Sosyal roller ve kimlikler 
•  Yaşam döngüsü  
4.7. Tüketim àBenlik 
•  Fiziksel etkiler 
•  Davranışların içselleştirilmesi ve 

yaşam tarzındaki değişimler 
•  Toplumsal tüketim => Sosyal 

benlik 

4.4.1 Üretim à Benlik 
•  Deney yapma (deneme yanılma) 
•  Öz-keşif 
•  Kontrol ve özgüven hissi => öz-

saygı (iç değerlendirme) 
•  Hatıra yaratma => Sosyal Benlik 

4.4.1 Çıktılar à Benlik 
•  Öz-saygı (dış değerlendirme) 
•  Hatıra yaratma => Sosyal benlik 
•  Çıktı sunumu => Sosyal benlik 

ÜRETİM 
ÇIKTILARI  

(Ürün ve Üretim 
Tekniği/Tarif) 

4.1 

KÜLTÜREL KATMAN 

BENLİK 

4.3.1 

4.6 

4.7 

ÜRETİM 
(Yemek Pişirmek) 

4.4.1 

TÜKETİM 
(Yemek Yemek) 

4.4.2 4.3.2 

4.5 

4.2 

4.3.1 Benlikà Üretim 
•  Üretim motivasyonları 
•  Üretim metodu (örn. ızgara, kızartma, haşlama) 
•  Üretim stili (planlayıcı – doğaçlayıcı) 
•  Uzmanlık seviyesi  
4.3.2 Benlik à Çıktılar 
•  Kişiselleştirme 

ŞEKİL 1: ÜRETİCİ TÜKETİM MODELİ 
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İnsanlar Neden Online Oyunlar Oynar? Online Oyuncu Yenilikçiliği, 

İhtiyaçları, Online Oyunların Algılanan Özellikleri ve Popülaritesinin 

Online Oyun Oynama Niyeti Üzerindeki Etkisi 

Why Do People Play Onlıne Games? The Effect of Onlıne Player 

Innovatıveness, Needs, Perceıved Characterıstıcs And Popularıty Of Onlıne 

Games On Onlıne Games Playıng Intentıon 
Alev Koçak Alan1   Ebru Tümer Kabadayı2    Nilşah Cavdar3 

Anahtar Kelimeler: Online Oyuncu Yenilikçiliği, Online Oyun Özellikleri, Online Oyuncu 

İhtiyaçları, Online Oyun Popülaritesi, Online Oyun Oynama Niyeti 

1. Giriş ve Çalışmanın Amacı  

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, internetin oyun sektörüne de yansımış olduğu 

ve internet aracılığıyla oynanan, “online oyunlar” olarak tabir edilebilecek yeni bir oyun 

alanının doğmuş olduğu gözlemlenmektedir (Yee, 2006).  

Online oyunların günümüzde sıklıkla deneyimlendiğini gösteren Gaming in Turkey’in 2016 

yılı raporuna göre, Türkiye’deki toplam oyun gelirleri 755.000.000 USD’dir. Gelirlerin 

432.500.000 USD’si bilgisayar ve konsol oyunlarından, kalan kısmı ise mobil araçlar ile 

oynanan oyunlardan elde edilmektedir. Bu büyük pazarın tüketicileri olarak 

adlandırabileceğimiz oyuncular (gamer) ise, Türkiye nüfusunun %36.6’sını oluşturmaktadır. 

Türkiye, 29 milyon aktif oyuncunun toplam oyun oynama zamanları bakımından dünyada 

üçüncü; toplam elde edilen gelir bakımından ise on yedinci sıradadır. Bir önceki yıla göre 

%62.7 daha fazla gelire sahip olan pazar, günden güne büyümeye devam etmektedir (Gaming 

in Turkey, [28.06.2017]).  

Bu bağlamda; bu çalışmanın amacı, hızla büyümeye devam eden online oyun pazarını 

derinlemesine inceleyerek, tüketicileri online oyun oynamaya yönelten tüketicilerinin 

yenilikçiliği, ihtiyaçları, online oyunların algılanan özellikleri gibi oyuncu merkezli içsel 

faktörler ile popülaritesi gibi yeniliğin dışsal sonuçlarının online oyun oynama niyeti 

üzerindeki etkisini incelemektir.  

2. Literatür Analizi (Kavramsal / kuramsal çerçeve) 

Son zamanların en gözde eğlence uygulamalarından biri olan online oyunlar; 1969’da, 

İngiltere’de doğmuş, 80’lerde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber özellikle 
																																																													
1	Gebze Teknik Üniversitesi, a.kocak@gtu.edu.tr	
2 Gebze Teknik Üniversitesi, tumer@gtu.edu.tr 
3 Gebze Teknik Üniversitesi, n.cavdar@gtu.edu.tr 
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üniversitelerde popüler hale gelmiştir (Cheng vd., 2004; Choi ve Kim, 2004; Lee, 2008; Chen, 

2010).  

Kişilerin online oyun oynama davranışları üzerine çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Bu 

çalışmalardan bazılarında, davranışsal niyetler genel olarak ele alınmış ve bunlar üzerinde 

etkili kavramların algılanan oynanabilirlik ve algılanan eğlence olduğu savunulmuştur (Arami 

ve Meyer, 2006; Hsu ve Lu, 2007; Wang ve Wang, 2008). Online oyuncuların 

davranışlarından online oyun oynama niyeti üzerine yoğunlaşan bir çalışmada ise, sosyal 

normlar gibi çeşitli sosyal etkilerin oyuncuların bu niyetini doğrudan ve anlamlı bir şekilde 

etkilemekte olduğu gösterilmiştir (Hu ve Lin, 2004). Wu ve Liu (2007), online oyun oynama 

niyeti ile pozitif ilişkili olan faktörleri online oyun oynamaya karşı tutum ve oyun oynamanın 

eğlenceliliği olarak ele almıştır. Chen (2010) ise zıt ilişkiyi inceleyerek; fiziki soyutluğun, 

mental soyutluğun ve belirsizlik durumunun online oyun oynama niyeti ile negatif ilişkili 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Merhi (2016), önceki çalışmalarda ele alınan eğlence boyutuna 

ek olarak, başarma ve sosyal etkileşimin de online oyun oynama niyetini pozitif bir şekilde 

etkilediğini göstermiştir.  

Çalışmanın yenilikçilik boyutuna gelindiğinde; yenilikçilik kavramının bir kişi veya 

benimseme sürecindeki diğer birimin, yeniliği sosyal sistemdeki diğer üyelerden nispeten 

daha erken benimseme derecesi olarak tanımlandığı görülür (Rogers, 1995). Tüketici 

yenilikçiliği ise, çoğunlukla bireylerin doğuştan gelen veya genel yenilikçiliklerini ifade eder 

(Hirschman, 1980). Tüketicilerin yenilikçilikleri, ürün kategorileri arasındaki gözlemlenebilir 

olmayan yenilikçiliğe yatkınlık durumu baz alınarak tanımlanır (Midgley ve Dowling, 1993). 

Konu pazarlama bakış açısıyla ele alındığında, tüketici yenilikçiliğinin çeşitli yönlerden 

işletmelere katkı sağlayabileceği görülmektedir. İlk olarak; kişilerin doğasında var olan 

yenilikçiliklerinin, yeni araç ve teknolojileri benimsemelerinde anlamlı bir ön gösterge olduğu 

görülmektedir (Kang, 2002). Ek olarak; yenilikçi tüketiciler, değişimi ve yenilikleri isteyerek 

sahiplenme eğilimindedir (Cotte ve Wood, 2004). Böyle bireyler, yeni ürünleri diğerlerine 

nazaran daha sıklıkla ve daha hızlı bir biçimde satın alır (Roehrich, 2004). Tüm bu 

özellikleriyle yenilikçi tüketicilerin, işletmeler açısından önemli bir pazar bölümü olduğu 

görülebilmektedir.  

Literatürde, online oyun oyuncularının ihtiyaçları (haz ve doyumları) ve yenilikçilikleri 

üzerine sınırlı sayıda çalışma yürütülmüştür (Cheng vd., 2004; Chang vd., 2006; Wu vd., 

2010; Huang ve Hsieh, 2011). Rastlanan bu çalışmaların herhangi birinde konu bütüncül 

olarak ele alınıp online oyun oynama niyeti üzerine etkileri incelenmemiştir. Mevcut çalışma, 

online oyun oynama niyetini bir yeniliği benimseme göstergesi olarak ele alıp; kişilerin 
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ihtiyaçları üzerinde duran kullanımlar ve doyumlar kuramı (Katz vd., 1974) ve kişilerin 

karakterleri, yenilikçilikleri ve bir medyayı kullanım şekilleri üzerinde duran yeniliklerin 

yayılması kuramı (Rogers, 1995) çerçevesinde inceleyerek literatüre katkı sağlayacaktır.  

3. Tasarım ve Yöntem   

Çalışma, nicel araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden biri olan anket yönteminin 

kullanıldığı uygulamalı bir araştırmadır. Anketi oluşturan yenilikçilik, algılanan özellikler, 

algılanan ihtiyaçlar ve algılanan popülerlik ifadeleri Chang vd. (2006) ve online oyun oynama 

niyeti ifadeleri Wu ve Liu (2007), Lee (2009) çalışmalarından uyarlanarak hazırlanmıştır. 

İfadelerin ölçümünde 5’li likert ölçek kullanılmıştır (1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: 

Katılmıyorum, 3: Ne katılıyorum, ne katılmıyorum, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle 

katılıyorum). Online oyunların bir sektör haline gelmesiyle birlikte yeni bir tüketici grubu 

olarak ortaya çıkan online oyuncuların davranışlarını incelemesi ve davranışlarında etkili 

boyutları ortaya çıkarması bakımından çalışma, betimsel bir çalışmadır.  

Online olarak oluşturulan anket, online oyun üzerine çeşitli sosyal medya hesapları, Youtube 

kanalları, forumlar ve bloglar aracılığıyla katılımcılara sunulmuştur. Tüm bireylerin 

oluşturduğu ana kütleden, tüketici araştırmalarında tüm popülasyon hakkında bilgi alabilmek 

amacıyla sıklıkla kullanılan tesadüfi olmayan kolayda örnekleme yöntemi (Krathwohl, 1997) 

ile büyük çoğunluğunu online oyuncuların oluşturduğu gözlemlenen 589 kişiye ulaşılmıştır. 

Bu bağlamda, katılımcılar araştırmacılar tarafından doğrudan seçilmemiş; yalnızca onlara 

ulaşmak için kullanılan mecralar belirlenmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 20 ve AMOS 16 

aracılığı ile analiz edilmiştir. 

Araştırmanın problemi, online oyun oynayan bireylerin yeniliklere uyum sağlama dereceleri 

ve oyun oynarken aslında hangi ihtiyaçlarını karşılamak istediklerinin tam olarak belli 

olmamasıdır. Online oyunları birer yenilik, online oyun oynayan bireyleri bir tüketici grubu 

olarak ele alan bu çalışmada, bahsi geçen problemi çözmek amacıyla geliştirilen model Şekil 

1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Kavramsal Araştırma Modeli 

Araştırmada analiz edilecek hipotezler şunlardır:  

H1. Online oyuncuların yenilikçilikleri, online oyunların algılanan özellikleri ile pozitif 

ilişkilidir.  

H2. Online oyuncuların yenilikçilikleri, online oyuncuların algılanan ihtiyaçları ile pozitif 

ilişkilidir. 

H3. Online oyuncuların yenilikçilikleri, online oyunların algılanan popülaritesi ile pozitif 

ilişkilidir. 

H4. Online oyunların algılanan özellikleri, online oyun oynama niyeti ile pozitif ilişkilidir. 

H5. Online oyuncuların algılanan ihtiyaçları, online oyun oynama niyeti ile pozitif ilişkilidir. 

H6. Online oyunların algılanan popülaritesi, online oyun oynama niyeti ile pozitif ilişkilidir. 

4. Bulgular ve Tartışma  

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de verilmektedir. Çoklu yanıt yöntemi ile analiz 

edilen online oyun oynanan mecralar bölümünde, bilgisayar %82.2 ile çoğunluğu temsil 

etmektedir. Katılımcıların %56.2 oranı ile temsil edilen çoğunluğu, her gün online oyun 

oynamaktadır.  

Tablo 1. Örneklemin Demografik Karakteristiği 
Özellikler N % 

Cinsiyet Kadın 96 16.3 

Erkek 493 83.7 
Yaş 18 ve altı  166 28.2 

19-25 305 51.8 

26-35 101 17.1 

36 ve üzeri 17 2.9 
Online Oyun Mobil Cihazlar (Telefon, tablet vb.) 241 40.9 
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Oynanan Mecra Bilgisayar 484 82.2 
Oyun konsolları (PlayStation, Xbox, 
Nintendo vb.) 195 33.1 

Diğer 12 2.04 
Online Oyun 
Oynama Sıklığı Her gün 331 56.2 

Haftada 1’den fazla 175 29.7 

Ayda 1’den fazla 46 7.8 

Hiç 17 2.9 

Diğer 20 3.4 

Çalışmadaki değişkenlere ait standart faktör yükleri, Cronbach Alfa ve CR (kompozit 

güvenilirlik) değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Cronbach Alfa değerleri 0.633 ile 0.952 

arasında; CR değerleri 0.663 ile 0.954 arasındır. Bu değerlerin tavsiye edilen 0.60 değerinden 

büyük olması ölçeklerin güvenilir seviyeye sahip olduğunun göstergesidir (Fornell ve 

Larcker, 1981). Tüm faktörler için AVE değerleri 0.38 ile 0.84 değerleri arasında yer 

almaktadır. AVE değerlerinin faktörler arası korelasyon katsayılarının karelerinden fazla 

olması, tek boyutluluğu göstermekte ve beş faktörün birbirlerinden ayrıştığını ifade etmekte; 

bir başka ifadeyle ayrışma geçerliliğine kanıt olmaktadır (Fornell ve Larcker, 1981). Genel 

olarak değerlendirildiğinde ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik şartlarını sağladığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tablo 2. Faktör Dağılımları ve Güvenilirlik Skorları 
Değişken Standart faktör yükleri Cronbach 

Alfa 

CR 

Online Oyuncuların Yenilikçiliği  0.670 0.747 

Yeni fikirler öğrenmeyi severim.  0.81***   

Yeni buluşlar ve keşifler ile ilgili yeni hikâyelere 

ilgi duyarım.  

0.85*** 
 

  

Yeni teknolojileri takip etmek için bilgisayarımı 

güncellerim.  

0.41***   

Online Oyunların Algılanan Özellikleri  0.729 0.768 

Online oyun oynamak, başka herhangi bir şey 

yapmaktan daha keyiflidir.  

0.85***   

Online oyun oynamak, günlük yaşam tarzımın bir 

parçasıdır. 

0.85*** 
 

  

Online oyun oynarken diğer oyuncularla oyun 

hakkında kolaylıkla iletişim kurabilirim.   

0.43*** 
 

  

Online Oyuncuların Algılanan İhtiyaçları  0.726 0.741 

Online oyunlar oynarken, kendimi bir işle 0.68***   
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meşgulmüş gibi hissederim.  

Online oyunlar oynarken, yanımda birileri varmış 

gibi hissederim.  

0.59***   

Online oyunlar, benim arkadaşım gibidir.  0.78***   

Online oyun oynamak, sıkıldığımda zaman 

geçirmek için iyi bir alternatiftir.  

0.41***   

Online oyun oynamak, arkadaşlarımla veya diğer 

insanlarla bir araya gelmekten daha eğlencelidir. 

0.53***   

Online Oyunların Algılanan Popülaritesi  0.633 0.663 

Aile üyelerimin çoğu online oyunlar oynar. 0.25***   

Arkadaşlarımın çoğu online oyunlar oynar.  0.88***   

Çevremdeki bireylerin çoğu online oyunlar oynar.  0.69***   

Online Oyun Oynama Niyeti  0.952 0.954 

Gelecekte, sıklıkla online oyunlar oynayacağım.  0.93***   

Online oyunlar oynamak niyetindeyim.  0.94***   

Uzun süre boyunca, online oyunlar oynayacağım.  0.91***   

Gelecekte, online oyunlar oynayacağıma 

inanıyorum. 

0.88***   

CR kompozit güvenilirlik. X2 = 503.93 (df = 125), p<.001; X2/df = 4.03; yaklaşım hatalarının ortalama karekökü 
(RMSEA) = 0.07; karşılaştırmalı uyum indeksi  (CFI) = 0.93; iyilik uyum indeksi (GFI) = 0.9; düzeltilmiş uyum 
iyiliği indeksi)  (AGFI) = 0.87 ve artmalı uyum indeksi (IFI) = 0.93, *** p<0.001 

Tablo 3’de beş faktör arasındaki korelasyon katsayıları, tanımlayıcı istatistik değerleri olan 

ortalamaları ve standart sapmaları yer almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere online 

oyuncuların yenilikçiliği ve algılanan ihtiyaçları, online oyunların algılanan özellikleri ile 

popülaritesi, online oyun oynama niyetiyle pozitif anlamlı ilişkilidir.  

Tablo 3. Betimleyici İstatistikler ve Korelasyon Tahminleri 

  Mean St. 
Deviation 1 2 3 4 5 

1-Online Oyuncuların 
Yenilikçiliği 4.2366 0.77193 1         

2-Online Oyunların 
Algılanan Özellikleri 3.4488 0.98911 0.341** 1       

3-Online Oyuncuların 
Algılanan İhtiyaçları  2.9986 0.87037 0.176** 0.628** 1     

4-Online Oyunların 
Algılanan Popülaritesi 2.8568 0.85630 0.170** 0.269** 0.239** 1   

5-Online Oyun Oynama 
Niyeti 3.4168 1.16755 0.227** 0.642** 0.544** 0.284** 1 

**Korelasyon, 0.01 seviyesinde anlamlıdır.  
Hipotez testi sonuçları ise, Tablo 4’te gösterilmiştir. Tabloda da görüldüğü üzere, ön görülen 

altı ilişkiyi ifade eden altı hipotez kabul edilmiştir.  
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Tablo 4. Yapısal Parametre Tahminleri  
Hipotezler Standardized 

estimates 

t değeri Sonuçlar 

H1: online oyuncuların yenilikçiliği     online oyunların 

algılanan özellikleri 

0.41 6.03*** Desteklendi 

H2: online oyuncuların yenilikçiliği     online oyuncuların 

algılanan ihtiyaçları 

0.18 3.28** Desteklendi 

H3: online oyuncuların yenilikçiliği   online oyunların 

algılanan popülaritesi 

0.34 5.2*** Desteklendi 

H4: online oyunların algılanan özellikleri   online oyun 

oynama niyeti 

0.67 14.88*** Desteklendi 

H5: online oyuncuların algılanan ihtiyaçları     online oyun 

oynama niyeti 

0.31 5.69*** Desteklendi 

H6: online oyunların algılanan popülaritesi      online oyun 

oynama niyeti 

0.15 3.24** Desteklendi 

X2 = 805.52; X2/df = 6.24; RMSEA = 0.09; CFI = 0.88; GFI = 0.86; AGFI = 0.82; IFI = 0.88, *** p<0.001 ** 

p<0.01 

Çalışma bulguları neticesinde, online oyuncuların yenilikçilikleri ile algılanan ihtiyaçları, 

online oyunların algılanan özellikleri ve popülaritesinin pozitif şekilde ilişkili olduğu 

görülmüştür. Öte yandan; online oyunların algılanan özellikleri, online oyuncuların algılanan 

ihtiyaçları ve online oyunların algılanan popülaritesinin, online oyun oynama niyeti ile pozitif 

şekilde ilişkili olduğu görülmüştür. Bu yönden çalışma, literatürdeki hali hazırda var olduğu 

bilinen, ancak sınırlı bulunan çalışmaları desteklemektedir (Cheng vd., 2004; Chang vd., 

2006; Wu vd., 2010; Huang ve Hsieh, 2011).  

5. Sonuç, Öneri ve Kısıtlar 

Gelecekte online oyun oynama niyetinin nihai sonuç olduğu bu çalışmada, kavram üzerinde 

etkili boyutlar açığa çıkarılmıştır. Pek çok değişkenin etki edebileceği incelenmiş olan online 

oyun oynama niyeti mevcut çalışmada, online oyuncuların yenilikçilik ve ihtiyaçları ile online 

oyunların algılanan özellikleri ve popülaritesinin etkileri ile açıklanmıştır.  

Araştırma bulguları neticesinde, oyuncuların online oyun oynama niyetini açıklamada 

yenilikçiliğin bir çıkış noktası olduğu ve böylelikle, online oyun sektöründe oldukça önemli 

bir yere sahip olduğu görülmüştür. Oyuncuların yenilikçilikleri, aynı zamanda online 

oyunların algılanan özellikleri, popülaritesi ve online oyuncuların algılanan ihtiyaçları ile 

pozitif ilişkili bulunmuştur. Bu bağlamda, bu denli yenilikçi tüketicilerin tatmin edilebilmesi 

için sektörün her zaman kendini yenilemesi ve tüketicilerine yeni ürün, hizmet, fikir ve 

sistemler sunması anlamlı bir strateji olacaktır.  
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Çalışmanın ortaya çıkardığı anlamlı ilişkilerin yanı sıra, çeşitli kısıt ve gelecekte geliştirilmesi 

gereken noktaları bulunmaktadır. Bunlardan ilki, küçük yaştaki katılımcıların da örnekleme 

dâhil edilmesi gibi bir kısıtlamadır. Online oyuncuların önemli bir çoğunluğunu 

oluşturabileceği ön görüldüğünden örnekleme dâhil edilen 18 ve altı yaştan oluşan bu grupta; 

soruların anlaşılırlığının azaldığı gözlemlenmiştir. Gelecek araştırmalarda, anket metodu 

olarak yüz yüze anketin uygulanması ve soruların yüz yüze açıklanarak anlaşılırlığının 

artırılması sağlanabilir. Böylelikle; yüz yüze anket yönteminin esnek yapısı ile anlaşılmayan 

soruların açıklanabilmesi avantajından faydalanılabilir (Gegez, 2015).  

Bu alanda yürütülecek yeni çalışmalarda, spesifik olarak belli online oyun tipleri için 

araştırmalar yapılabilir. Örneğin, yalnızca mobil oyunlar veya yalnızca çok kullanıcılı oyunlar 

vb. Böylelikle katılımcıların bazı ifadeleri anlama durumu, genel yerine daha özel 

düşünecekleri için, kolaylaşabilir. Diğer yandan, online oyun kategorileri arasındaki 

farklılıklara yeni yaklaşımlar eklenmiş olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

696 

Sevimlilik Boyutlarının Tespiti ve Sevimliliğin Satın Alma Davranışları 

Üzerine Etkisi: Ambalaj Tasarımı Üzerine Keşifsel Bir Araştırma 

Determination of Dimension of Cuteness andThe Influence of Cuteness on 

Buying Behaviours: An Exploratory Research on Packaging Desing 
Deniz Ünal Adıgüzel1   Emel Sarıtaş2   Süleyman Barutçu3 

Özet: 

Günümüz tüketici karar sistemine etki eden sadece ihtiyaç, istek, fiyat gibi faktörler olmayıp 

aynı zamanda duygusal faktörlerin de oldukça etkili olduğu aşikardır. Günümüz pazarlama 

dünyasında tüketici satın alma karar sistemine etki eden bir olgu da sevimlilik olgusudur. Bu 

çalışmada, tüketiciler açısından (1) ürün ambalajında sevimliliğin boyutlarından hangisinin 

tüketicilerin dikkatini çekmede daha etkili olduğu, (2) fiyattaki olası bir artışın satın alma 

niyetine etkisi, (3) cinsiyete göre sevimliliğin boyutlarında farklılık olup olmadığının 

belirlenebilmesi amacı ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak keşifsel bir araştırma 

yapılmıştır. Araştırmada sevimlilik boyutlarının önem derecelerinin cinsiyete göre farklılık 

gösterdiği ve tüketicilerin fiyat artışına duyarlı oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu 

sonuçlar neticesinde pazarlama yöneticilerine ve araştırmacılara tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sevimliliğin Boyutları, Ambalaj, Ambalaj Tasarımında Sevimlilik, 

Sevimlilik 

Abstract: 

It is obvious that today's consumer decision-making system are not only affecting factors such 

as need, desire, price but also emotional factors are very effective. A phenomenon that affects 

the consumer purchasing decision system in today's marketing world is cuteness. In this 

research, for customers (1) which dimension of cuteness on product packaging is more 

attracting in influencing consumers, (2) the effect of a possible increase in price on the 

intention to purchase, (3) with the aim of according to sex whether there is any difference in 

the dimensions of cuteness an exploratory study was conducted using the face to face 

interview technique determining. According to the research reached conclusion that, the 

dimensions of cuteness importance vary according to sex and consumers have sensitive to 

price increase. As a result, recommendations have been made to the marketing managers and 

researchers. 

KeyWords: Dimensions of Cuteness, Packaging, Cuteness on PackagingDesing, Cutenes 
																																																													
1	Pamukkale Üniversitesi, Bekilli Myo, dadiguzel@pau.edu.tr	
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Giriş 

Pazarlama kararları alınırken genel olarak hedef pazardaki tüketici davranışlarının 

değerlendirilmesi ve bunu yaparken de tüketicilerin satın alma nedenlerini, satın alma karar 

süreçlerini, satın alma kararlarını etkileyen kişisel, psikolojik ve sosyal faktörlerin analiz 

edilmesi gerekmektedir. Toplumları oluşturan bireylerin algılamaları farklı kültür, sosyal 

sınıf, sosyo-ekonomik durum, yaşanılan çevre vs. gibi faktörlerin etkisi altındadır. Bu nedenle 

pazarlama yöneticilerinin ürün ile tüketici algısı arasında pozitif bağ kurmaları gerekmektedir. 

Firmalar tarafından kurulmaya çalışılan bu bağ; tanınmışlık ve farkındalık yaratma durumu 

bazen ürünün kendisinde, dış görünüşünde, renklerinde, ambalaj tasarımında, dağıtımında, 

tüketiciye sunuluşunda bazen de sevimli görünmesinde yapılabilmektedir (Barutçu ve 

Adıgüzel, 2015, s.78). Son dönemlerde pazarlama yöneticilerinin analiz etmesi gereken 

durumlardan biri de sevimlilik olgusudur. Bunun temel nedeni, ürünün görünen özelliklerinin 

tüketici kararlarında ve tercihlerinde oldukça etkili olmasıdır. Çünkü günümüz pazarlama 

dünyasında tüketici bir ürünü satın alırken ondan sadece ürün performansı değil aynı zamanda 

duygusal fayda da sağlamak istemektedir. Bunun en güzel örneklerini market raflarında 

benzer özelliğe sahip ürünlerin sevimli tasarımlı ambalajlarla farklılaşmaya çalışmalarından 

ve bu yolla tüketici duygularına hitap etmelerinde görebilmekteyiz. Tüketiciler sadece bir 

ürüne sahip olmak yanında ürün ambalajının ya da ürünün tasarımının kendilerine kattığı 

duygusal faydaya da sahip olmak istemektedirler. Bu nedenle sevimli tasarımlı ürünler ya da 

sevimli tasarlanmış ambalajlarda artış olduğu öngörülmektedir. 

Özetle günümüz tüketici karar sistemine etki eden sadece ihtiyaç, istek, fiyat gibi faktörler 

olmayıp aynı zamanda duygusal faktörlerin de oldukça etkili olduğu aşikardır. Duygusal 

faktörlerin tüketicideki yansımaları tüketici algısına şekil verebilmektedir. Çünkü insanlar 

duygularının etkisi ile karar verebilmektedir. Pazarlama dünyasında tüketici algısına eklenilen 

bir olgu da sevimlilik olgusudur. Yapılan birçok çalışmada sevimlilik kavramı farklı yönleri 

ile ele alınmış ve bireyler üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmalarda 

yabancı literatürde sevimli (cute) ve sevimlilik (cuteness) kavramları ile ilgili çalışmalar 

yapılmış olsa da bu çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bunun yanında Türkçe literatür 

çalışmalarında sevimlilik ve sevimliliğin pazarlamaya yansımaları ile ilgili çalışmaya 

rastlanılmamıştır. Tüketiciler olarak hepimiz hem ürün tasarımı olarak, hem ambalaj tasarımı 

olarak hem de marka mesajları olarak sevimliliğin etkisi altında çokça kalmamıza rağmen, 

sevimlilik kavramının özellikle Türkçe pazarlama literatüründeki yerinin sınırlı olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle hem sevimlilik kavramının boyutlarının ülkemizde nasıl 

değerlendirildiğinin belirlenmesi ve bu yolla gelecekte araştırmacılara yeni ufuklar açılması, 
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hem de sevimliği kullanarak farklılaşma yoluna giden pazarlama yöneticilerine kılavuzluk 

etmesi çalışmanın önem seviyesini arttırmaktadır.  

1.Sevimlilik, Sevimliliğin Boyutları ve Sevimliliğin Pazarlamadaki Önemi 

Köken bilimsel perspektiften bakıldığında, bilinen sevimlilik (cute) kavramının ortaya 

çıkışının, 1830-1840’lı yıllardaki Amerikan öğrenci çevrelerince “şirin, tatlı, çekici” 

anlamlarıyla kullanıldığına rastlanılmaktadır. Daha sonraki dönemde sevimliliğin bebeklere 

has bazı özelliklerinden dolayı terim anlamsal olarak farklılaşmıştır. 1930-1940’lı yıllarda 

yaygın bir isim olarak sevimliliğin Uexkull’un Anlam Teorisi (Thetheory of Meaning) ve 

Konrad Lorentz’in Bebek şeması (Kindchenschema) çalışmalarıyla biyoloji, psikoloji ve 

etolojik araştırmalarda yer aldığı görülmektedir (Möller, 2009, s.5). 

Pek çok çalışmada karşımıza çıkan cute (sevimli) kelimesinin yapılan kavramsal araştırmalar 

sırasında birçok anlamına ulaşılmış ve sözlüklerin ortak olarak ifade ettikleri anlamlar 

sevimli, çocuksu, hoş ve ilgi çekici olduğu belirlenmiştir (Cambridge Dictionary; Cheok ve 

Fernando, 2012, s.301; Cross, 2004 aktr. Brougere, 2013, s.345; Webster Dictionary; Oxford 

Dictionary; Papanek, 1995 aktr. Demirbilek, 2006,s.694). Türk Dil Kurumu sözlüğü 

sevimliliği “hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin ve sempatik” olarak tanımlamaktadır.  

Sevimliliği fiziksel olarak tanımlamak istersek bazı temel özellikler ön plana çıkmaktadır. 

Sevimliliğin babası olarak da anılan Konrad Lorentz’e göre sevimli karakterler çocuklarla 

benzer özellikler göstermekte ve bazı ortak özellikler taşımaktadır. Örneğin bu özellikler, baş 

ebatları alışılmış ebatlardan biraz daha büyük, kısa uzuvlar, keskin olmayan yuvarlak yapı, 

küçük ama tombul vücut ölçüsü, büyük gözler, tombul yanaklar, küçük ağız ve küçük burun 

olarak sıralanabilmektedir. Sevimli karakterlerin kişilik özellikleri de bebeklerin kişilik 

özellikleri ile paralellik göstermektedir. Bu özelliklere narinlik, yardıma muhtaç, şakacı, 

masum, meraklı, sevgi doluluk (Glocker vd., 2009, s.257; Möller, 2009, s.5) gibi özellikler 

örnek olarak verilebilir. Angier’e  (2006) göre insanları küçük canlılara (bebekler, yavru 

hayvanlar) ya da küçük nesnelere yaklaştıran ve yavruların ebeveynlerinin bakımına muhtaç 

olduklarından bahseden Darvinci mantık ile paralellik gösteren, neşelilik, koruma içgüdüsü 

uyandırma, dinamik yapıya sahip olma ve hayat doluluk vb. sevimliliğin yapısal ipuçlarıdır.  

Günümüzün yüksek rekabetçi pazarında ürünlerin başarı hikayelerine dikkat edildiğinde 

tüketici tercihlerine ürünlerin algılarının fiziksel özelliklerinin yön verdiği sonucuna 

ulaşılabilmektedir. Görsel çekicilik ve buna bağlı olarak algılanan zevk, araştırmacılar 

tarafından belirlenen ve ürün seçimi için belirleyici olan iki önemli özelliktir. Bu bağlamda 

yapılan çalışmalar ürünün şeklinin, ürünün piyasada kabulünde ve algılanan zevkte kesin rol 

oynadığının çok önemli rolü olduğunu göstermektedir (Chowdhury vd., 2014,s.133). 
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Piyasada kabulünü sağlayabilmek ya da normal ürünlerin yanında sevimli ürünleri ayırt 

edebilmek ve ürünü sevimli olarak nitelendirebilmemizi sağlayacak özellikler şöyledir: 

1.Boyut-Küçüklük: Sevimliliğin sözlük anlamı küçük nesneler şeklinde tanımlandığı için 

küçük nesnelerin büyük nesnelere göre daha sevimli olması beklenmektedir (Barrat 2009 akt. 

Cho, 2012,s.13; Kinsella, 1995,s.220). Pazarlamada sevimlilik ve küçüklük arasında pozitif 

ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki “mini-markalama” ile isimlendirilmektedir. Bu teknik gerçek 

boyutlu ürünlerin minyatürlerini satmaya odaklanmaktadır (Lindstrom, 2000; Moskin, 2011). 

2.Şekil-Keskinlik: Bar ve Neta’nın yapmış oldukları çalışmaya (2006,s.646) göre, köşeleri 

keskin olmayan nesneler köşeleri keskin olanlara göre daha sevimli olarak 

nitelendirilmektedir. Ayrıca Sanders’de (1992) yapmış olduğu çalışmada sevimliliği 

pürüzsüz, yuvarlak hatlı ve kenarsız şeklinde tanımlayarak Bar ve Neta’nın (2006) 

çalışmalarındaki açıklamaları desteklemektedir. Bu sonuç Lorenz’in yuvarlak yanaklı 

bebeklerin daha sevimli olduğu bulgusuyla örtüşmektedir. Endüstriyel tasarımda yuvarlak 

hatlara sahip olmak ürün sevimliliğini arttırmaktadır. Hatta ürünün sevimliliğini azaltarak 

biraz daha erkeksi yapmak adına Volkwagen markası Beetle modelini 2012 yılında biraz daha 

keskin hatlı hale getirmiştir (Patton, 2011). 

3.Yapı-Basitlik: Basit nesneler karışık nesnelerden daha şirin olarak değerlendirilmektedir. 

Gelişim biyolojisi görüşü, gençlerin yapısının olgun bireylere göre daha basit yapıya sahip 

olduklarını ve karmaşık yapıya sahip olmanın olgunlaşma göstergesi olduğunu savunmaktadır 

(Harris, 2000 akt. Cho, 2012,s.13-16).  

 
Şekil 1: Yuvarlak Hatlı Ürün Örnekleri
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Basitlik sevimlilikle doğrudan bağlantılıdır. Bu düşüncenin en temel örneği olarak Hello Kitty 

karakteri verilebilmektedir. Kedi cinsinden olan Japon karakterin ihmal edilmiş boynu ve ağzı 

bunun yanında oldukça kısa tutulmuş olan el ve ayakları nedeniyle oldukça basitleştirilmiş 

olan yapısı karaktere sevimli olma özelliği kazandırmaktadır (Roach, 1999). 

4.Renk-Doku-Parlaklık-Yumuşaklık: Yumuşak renkli ve dokulu nesneler, güçlü renkli ve sert 

dokulu nesnelere göre daha sevimli olarak algılanmaktadır. Bunun yanında açık renkler daha 

sevimli algılanmaktadır. Örneğin bebeklerin ten renkleri yetişkinlerden daha açık bir tona 

sahiptir. Bu nedenle açık renkler (örneğin bebek pembesi ya da bebek mavisi gibi) genellikle 

yeni doğan bebekler için hazırlanan ürünlerde sıklıkla kullanılan renklerdendir. Bunun 

yanında lacivert ve koyu gri sevimlilikten uzak renkler arasında yer almaktadır (Frost, (1989) 

akt. Cho, 2012, s.13-16; Etcoff (1999); Wright ve Rainwater, 1962).  

5.Oran-Genişlik: Tombul, dolgun, şişman ve geniş yapıya sahip karakterler ince ve dar yapıya 

sahip olanlara göre daha sevimli olarak algılanmaktadır (Lorenz, 1970 akt. Cho, 2012, s.13-

16). Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırma sonuçlarına göre katılımcılar dar ve 

uzun yüzlü bebekleri, geniş ve kısa yüzlü bebeklerden daha az sevimli bulmaktadır (Glocker 

vd.,2009). Özellikle vücut bölümlerinin oranları sevimliliğin algılanmasında önemli etkiye 

sahiptir, örneğin büyük kafanın vücut ile ilişkisi ya da gözün vücuda göre küçük kalması 

sevimlilik algısında önemlidir (Lorenz, 1970 akt. Cho, 2012, s.13-16). 

6.Düzenleme: Düzensiz tanzime sahip objeler düzenli tanzim edilmiş objelere nazaran daha 

sevimli olarak algılanmaktadır. Örneğin zigzag yazım düzenlemesine sahip yazılar düzenli 

yazım düzenlemesine sahip yazılardan daha sevimli algılanmaktadır. Bazı markalar 

logolarında son tasarım trendi olarak sevimli görünüm düzenlemesi eğilimi göstermektedir 

(Cho, 2012, s.13-16). 

 
  Eski        Yeni           Eski       Yeni 

Şekil 2: Sevimli Düzenleme Yapan Marka Logoları Örnekleri 

7.Benzetme-Antropomorfizm: Antropomorfik (insan benzeri) nesneler, antropomorfik 

olmayanlara göre daha sevimli olarak algılanmaktadır.Chandler ve Schwarz’a göre (2010) 

canlı gibi gözüken antropomorfik nesneler insanların kendilerini iyi hissetmelerini 

sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda antropomorfik özellikler, genellikle insan gibi bakmak, 
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dik yürümek, elbise giymek, konuşmak gibi insana özgü davranışlar karikatür hayvan 

tasvirleri ile ilişkilendirilmektedir (Brown, 2010; Morreall,1991; Yano, 2004 ak. Hellen ve 

Saaksjarvi, 2013, s.144). Cho’ya (2012) göre bir nesne kişinin soyu ile ilişkilendirildiğinde 

sevimli olarak algılanma olasılığı artmaktadır. Bu nedenle insanlara antropomorfik nesneler 

daha sevimli gelmektedir. 

 
Şekil 3: Antropomorfik Ürün Örnekleri 

8.Kalınlık-Tombulluk: Kalın hatlara sahip nesneler kalın hatlara sahip nesnelerden daha 

sevimli gözükmektedir. Örneğin çocuk kitaplarının kaplarında daha sevimli bir imaj çizmek 

için genellikle kalın hatlara sahip yazılarla donatılmıştır (Cho, 2012, s.13-16). 

 
Şekil 4: Kalın Çizim Örnekleri 

Hellen ve Saaksjarvi (2013) yapmış oldukları çalışmada sevimli ürünlerin bayanlar için 

piyasaya sürüldüğünden yola çıkarak sevimliliği kadınsı,  olarak nitelendirmektedir. Yine 

aynı çalışmaya göre sevimli ürünler olumlu duyguları tetiklemekte ve mutluluk 

sağlamaktadır.  Kinsella (1995) ve Yano (2004)’ e göre sevimli karakterli ürünlerin özellikle 

antropomorfik olanların masum karakterli olduklarını savunmuşlardır. Yano (2004) bu görüşü 

desteklemek için bir kawaii markası olan Hello Kitty markasını ve onun başarısını 

göstermektedir. 

Günlük hayatta her an kullandığımız ve elimizin altında olan nesneler, kullanma hissi 

yaratmak üzere tüketiciye sevimli ürünler şeklinde üretilerek sunulmaktadır (Ngai, 2005, 

s.815).  

Nenkov ve Scott’ ın 2014 yılında yaptıkları çalışmada da gördüğümüz gibi sevimli hale 

getirilen nesneler, normal görüntülü nesnelere göre daha çok talep edilmekte ve kalitesine 

bakılmaksızın daha çok satın alma isteği uyandırmaktadır. Sevimli ürünleri üretmek oldukça 
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düşük maliyetli olmasının yanında dikkatli pazarlama ve uzman halkla ilişkiler sayesinde 

şirketlere önemli bir cazibe kazandırmaktadır (Harris, 2000 akt. Möller 2005, s.8).  

Birçok firma sevimlilik faktörünü kullanarak yüksek başarı elde etmiştir. Elmo, Furby, My 

Little Pony, Hello Kitty, Pokemon ve daha birçoklarının üretilen milyonlarca sevimli objeleri 

bulunmaktadır. 

2.Ambalaj, Ambalajın Pazarlamadaki Önemi ve Ambalaj Tasarımında Sevimlilik 

Ambalaj her ne kadar ürünün yırtıp atılabilecek bir parçası olarak gözükse de hem işlevsel 

hem de pazarlama açısından önemli bir yere sahiptir. Ambalaj Sanayicileri Derneği (2017) 

tarafından ambalaj en temel haliyle; ürünü koruyan, temiz ve güvenilir şartlarda ürünün 

tüketiciye ulaşmasını sağlamayı amaçlayan, taşıma ve depolamayı kolaylaştıran bunların 

yanında da ürün hakkında bilgi veren ve satılmasını sağlayan değerli malzemeler bütünü 

şekilde tanımlanmaktadır. 

İyi düzenlenmiş ambalaj, tüketicinin ürünü rakip ürünler arasında fark edebilmesi, tüketicinin 

verdiği ücretin karşılığını elde etme duygusu yaratması ve yeniden satın alma isteği 

uyandırması bakımından, satışlara medya reklamlarından daha fazla olumlu fayda 

sağlayabilmektedir (Örücü ve Tavşancı, 2001,s.4). Çünkü iyi düzenlenmiş ambalaj tasarımı, 

tüketici ile iletişim aracı olarak markanın büyümesinde önemli etkiye sahip olmaktadır 

(Silayoi ve Speece, 2007, s.1495).  

Her geçen gün artan rekabet koşulları, birçok ürünün market raflarında bir arada bulunması, 

tüketicilerin alışverişte az zaman geçirme istekleri gibi sebepler ambalaj tasarımının ve 

farklılaşmanın önemini artırmaktadır (Rettie ve Brewer, 2000, s.59). 

Bu nedenle firmalar farklılaşmanın yollarını bulmak zorundadırlar. Sevimlilikte bu yollardan 

bir tanesidir. Sakuma’nın (2015) çalışmasına göre ambalajda sevimlilik tüketici satın alma 

niyetini pozitif yönde etkilemektedir. Ito ve Yamashita’da (2014) yaptıkları çalışma da 

Sokuma ile benzer sonuçlara ulaşarak sevimliliği attıran boyutlardan olan özelliklerin 

(tombulluk, oval görünüşlülük, renkli olmak, gülermiş gibi ifadeye sahip olmak vb.) 

tüketicilerin dikkatini çekmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmışlardır. 

Yapılmış olan çalışmalardan anlaşılacağı gibi sevimlilik ürün ambalaj boyutunda tüketici 

satın alma niyetine pozitif etki eden bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

3.Araştırma Amacı, Yöntemi ve Bulguları 

Bu araştırmanın amacı, tüketiciler açısından ürün ambalajında sevimliliğin boyutlarından 

hangisinin tüketicileri etkilemede daha etkili olduğu, sevimli ambalaja sahip ürünün satın 

alınma tutumuna fiyattaki olası bir artışın nasıl etki edeceği, cinsiyete göre sevimliliğin 

boyutlarında farklılık olup olmadığının belirlenebilmesidir.  
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Bu amaçlar paralelinde görüşme tekniği kullanılarak keşifsel bir araştırma yapılmıştır. 

Araştırma süresince Patton ‘un görüşmenin amacı için belirttiği gibi bireyin iç dünyasına 

girmeye ve onun bakış açısını anlamaya çalışılmıştır (akt.Yıldırım ve Şimşek, 2013,s.148). Bu 

nedenle yüz yüze görüşme tekniği tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında yer alacak 

katılımcıların 18 yaş üstü, alışverişlerini kendileri yapan ve kullan at peçete kullanan bireyler 

olmaları koşulları aranmıştır. Bu özelliklere sahip katılımcıların belirlenmesinde önceden 

belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumlara uygun olarak kullanılabilen, seçkisiz 

olmayan (tesadüfi olmayan) örneklem yöntemlerinden olan amaçlı örnekleme kapsamı 

içinde  ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü zaman 

kısıtından dolayı 32 görüşme olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında Denizli ilinde 

yaşayan tüketiciler ile 4 haftalık bir süre içerisinde 17 kadın ve 15 erkek katılımcı ile 

görüşülmüştür. 32 kişilik bir örneklem çalışmanın başlangıç niteliğinde keşifsel bir çalışma 

olması ve zaman kısıtı nedeniyle yeterli bulunmuştur.  

Araştırmanın zaman ve yer kısıtına ek olarak araştırmanın gerçekleştirildiği ürün cinsiyet 

ayrımı olmayan hemen hemen herkes tarafından satın alınan kullan at peçete ambalajı olarak 

belirlenmiş olup başka bir üründe farklı bir sonuç çıkarabileceği için her ürüne ya da her ürün 

ambalajına genellenmesi uygun olmamaktadır. 

Çalışmada Arnold vd. (2012, s.320)’nin çalışmalarında yer alan beş aşamalı görüşme rehberi 

kılavuz olarak alınmıştır. Rehberin birinci bölümünde katılımcılara ürün satın alırken 

ambalajda dikkatlerini nelerin çektiği ile ilgili sorular sorulacağı, görüşmeye kendi hür 

iradeleri ile katılıp katılmadıkları ve istedikleri zaman görüşmeyi bitirebilecekleri 

açıklanmıştır.  İkinci bölümde katılımcılara soru sorabilme hakkı tanınarak görüşmenin kendi 

rızaları ile devam etmesi sağlanmıştır. Üçüncü bölümde daha çok ilgiyi sağlamak için bir 

tanesi sevimlilik boyutlarına göre tasarlanmış, bir tanesi de normal olarak nitelendirilen 

ambalaj tasarımındaki iki peçete paketi gösterilerek alış veriş sırasında hangi paketin daha çok 

dikkatlerini çekeceğini, marka, ürün, kalite, geçmiş deneyim gibi faktörlerin etkisinde 

kalmadan söylemeleri istenmiştir. Dördüncü bölümde katılımcılara göre, iki ambalaj 

arasındaki farkın nerelerden kaynaklandığı ve bu farklılığa sebep olan boyutların neler 

olduğunu açıklamaları, ambalajlarında etkisi ile sevimliliğin boyutlarını önem sırasına göre 

sıralamaları (1 en önemli- 5 daha az önemli) istenmiş, son olarak da sevimli bir ambalajdaki 

fiyat artışının satın alma kararlarında bir değişime sebep olup olmayacağı sorulmuştur. 

Beşinci bölümde ise görüşmenin isterlerse bitebileceği hatırlatılarak eklemek istedikleri bir 

şey olup olmadığı sorulmuştur.  
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Çalışmada öncelikle bir pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışmanın sonuçlarına göre daha 

detaylı sorular sorulması gerekliliği ortaya çıkmış ve tartışılması gereken konular yeniden 

gözden geçirilerek yeni sorular eklenmiştir. Bu nedenle çalışma soruları yarı yapılandırılmış 

hale getirilerek cevap esnekliğine olanak verebilmek için açık uçlu sorular olarak 

yenilenmiştir.  

Görüşmeler randevu alınarak, katılımcıların rahat hissedeceği bir zamanda rahat bir ortamda 

gerçekleştirilmiş ve katılımcılar kendi rızalarıyla görüşmeye katılmıştır. Her görüşme yaklaşık 

10-15 dakika arasında sürmüştür. Katılımcıların ifadeleri tutarlılık açısından kontrol edilmiş 

ve gerekli yerlerde ifadeleri netleştirmek için destekleyici sorular sorulmuştur. Görüşme 

metinleri incelenerek kullanıcıların ifadeleri analiz edilmiş ve gruplandırılmıştır. Elde edilen 

veriler elle çözümlenip yazılı hale getirilmiştir. 

Katılımcılarla yapılan görüşmeler temelde üç konu altında toplanabilmektedir. Bunlardan 

birincisi reyonda hangi ambalajın daha dikkat çekici olduğu, ikincisi bu ambalajlardaki dikkat 

çekici özelliklerin neler olduğu ve sevimliliğin boyutları yönünden değerlendirildiğinde en 

önemliden daha az önemliye göre sıralandığındaki ilk beş boyutun neler olduğu, üçüncü 

başlık ise fiyattaki değişiklik sonucunda satın alma kararlarında nasıl bir değişim olacağıdır. 

Bulgularda bu üç konu, kadın katılımcılar ve erkek katılımcılar olarak iki kategoride 

incelenmiştir.  

3.1. Dikkat Çekicilik 

Ambalajın tüketicilerde satın alma algısı uyandırması beklenmektedir. Bu nedenle ürün 

özelliklerine göre çekiciliğini arttıracak bütün özellikleri üzerinde barındırması 

gerekmektedir. Bu nedenle ürünle uygun seçilen renkler ya da yazı karakterleri gibi özellikler 

tüketicilerde pozitif etki yaratmaktadır (Enteresançizgi, 10.07.2017).  

Araştırmaya katılan tüketicilere gösterilen iki farklı kullan at peçete ambalajından (Ek) 

hangisinin market raflarında daha dikkat çekici geldiğini sorulduğunda gelen yanıtlar kadınlar 

ve erkeklere göre özetle şu şekilde olmuştur; 

“Kırmızı paket, diğerine göre daha dikkat çekicidir.” 

“Penguenli olan düz pakete göre daha dikkat çekicidir.” 

“Animasyonlu paket daha farklı.” 

“Tombul yazılı daha güzel.” 

Özet şeklinde verilmiş cevaplardan da görüldüğü gibi kadınlar sevimli olarak nitelendirilen 

kırmızı ve üzerinde penguen maskotları bulunan ambalajı diğer ürün ambalajına göre daha 

dikkat çekici bulmaktadırlar. 
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Erkek katılımcılar da benzer şekilde dikkat çekicilik yönünde ambalajları 

değerlendirdiklerinde, sevimli nitelik taşıyan ambalajı normal tasarlanmış kullan at peçete 

ambalajına göre daha dikkat çekici olduğunu ifade etmişlerdir. Sadece iki katılımcı satın 

almak istese normal tasarımlıyı almayı tercih edeceğini ama dikkat çekicilik bakımından 

sevimli tasarımlı olanın normal tasarımlıya göre daha dikkat çekici olduğunu belirtmiştir.  

Katılımcıların vermiş oldukları yanıtlar ışığında,ambalajın dikkat çekiciliğinincinsiyete göre 

bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşmak mümkün olmaktadır. Beybars’ın (2015) 

şampuanlar üzerinde yaptığı çalışmasında da benzer şekilde farklı tasarımlı ambalajların düz 

tasarımlı ambalajlara göre daha çok talep gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. 

3.2.Dikkat Çekici Özellikler ve Sevimliliğin Boyutlarının Değerlendirilmesi 

Çoğu katılımcının (30 katılımcı) sevimli tasarlanmış kullan at peçete ambalajını daha dikkat 

çekici bulması üzerine bu ambalajdaki dikkat çekici unsurların neler olduğu sorulduğunda 

gelen yanıtlar kadınlar ve erkeklere göre özetle şu şekilde olmuştur; 

Araştırmaya katılan kadınların tümü ilk soruya verilen tepkilerden de anlaşılacağı gibi dikkat 

çekicilik faktörü olarak öncelikle renk faktörünü ifade etmişlerdir. Bunun yanında 

antropomorfik (insana benzeyen) karakterlerin de kullanılıyor olmasının yine dikkat çekmede 

etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte yine katılımcı kadınların büyük çoğunluğu 

ambalajın üzerindeki yazı tipini ve yazı karakteri seçiminin etkileyici bulmuşlardır. Çok az 

sayıdaki kadın katılımcı (2 katılımcı) ambalajın üzerindeki deseni fark ederek bu desenin 

etkili olduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcı kadınlara sevimliliğin boyutları açıklanarak ambalajlar ışığında sevimliliğin 

boyutlarının beş tanesini en önemliden daha az önemli ye doğru sıralamaları istendiğinde 

büyük bir çoğunluk  (12 kadın katılımcı) ilk sıraya rengi, ikinci sıraya yazı tasarımını (yazı 

tarzı) ,  üçüncü sıraya antropomorfik (insana benzeyen) karakter kullanımını, dördüncü sıraya 

ovalliği ve beşinci sıraya da boyutu yerleştirmiştir. Geriye kalan kadın katılımcılar da ise (5 

katılımcı) ilk beşte bir değişiklik olmayıp sadece önem dereceleri ufak farklılıklar 

göstermektedir.  

Yapılan çalışmalarda zaten birçok alanda da olduğu gibi pazarlama alanında da renk 

kullanımının önemini belirtmektedir. Bu çalışmalar da da sevimlilik boyutları arasında renk 

önemli bir etkiye sahiptir (Akgül ve Güneş erişim tarihi: 10.07.2017; Enteresançizgi, 

10.07.2017;Frost (1989) akt. Cho, 2012; Etcoff (1999);  Wright ve Rainwater, (1962). 

Araştırmaya katılan erkekler her ne kadar dikkat çekicilikle ilgili ilk soruya renk olarak cevap 

vermiş olsalar da erkeklerde kadınlardan farklı olarak boyut ve tombulluk ön plana 

çıkmaktadır. Genel olarak erkekler için de sevimli tasarımlı ambalaj dikkat çekicidir. Ancak 
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sevimliliğin boyutları sorulduğunda ilk beş boyut en önemliden daha az önemliye doğru 

şöyledir; birinci sırada boyut (ambalaj boyutlarının küçük olanları tercih ediliyor), ikinci 

sırada tombulluk (tombul karakterler, yazı tasarımları vb.), üçüncü sırada antropomorfik 

(insana benzeyen) karakter kullanımını, dördüncü sırada renk ve beşinci sırada yazı tarzı 

gelmektedir.  

3.3. Fiyat  

Fiyat, tüketici satın alma karar sürecindeki en önemli etkiye sahip faktörler içinde yer 

almaktadır. Bu nedenle fiyat faktörü üç farklı şekilde sorulmuştur. Birinci soru tarzı, “sevimli 

tasarımlı olan normal tasarımlı olana göre daha ucuz, satın alma tutumunuz ne 

olurdu?,ikinci soru tarzı “sevimli tasarımlı olan normal tasarımlı olana göre bir TL daha 

pahalı, satın alma tutumunuz ne olurdu?, üçüncü soru tarzı “ekonomik olarak hiç kaygınız 

yok kullan at peçete satın almak isteseniz satın alma tutumunuz ne olurdu? 

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (28 katılımcı; 15 kadın, 13 erkek) benzer cevaplar 

vermiştir. Bu nedenle bir ayrıma gitmek anlamlı olmamaktadır. Önceki sorulan bütün 

sorularda sevimli tasarımlı ambalaj kadın katılımcılar için de erkek katılımcılar için de daha 

talep edilebilir gözükürken fiyat faktörü etkisi ile kararlarda bazı sapmalar olmuştur. Birinci 

soruda yani sevimlitasarımlı ambalajın daha ucuz olduğu durumda katılımcıların tutumu bu 

ambalaja sahip ürünü satın almak olurken; sevimlitasarımlı ambalajın fiyatındaki bir TL lik 

artışın tüketici satın alma kararını negatif yönde etkilediği görülmektedir.Yine benzer şekilde 

katılımcıların ekonomik kaygı içinde olmadıkları durumda tercihleri sevimli tasarıma sahip 

ambalajlı üründen yana olmaktadır. 

Bunun yanında 2 kadın katılımcı her şartta sevimli tasarımlı ambalajlı ürünü satın almak 

isterken, 2 erkek katılımcı da her şartta normal tasarımlı ürünü satın almak istemektedir. 

Ulaşılan sonuç Beybars’ın (2015) çalışmasındaki ambalaja daha fazla fiyat ödemek isteyen 

katılımcıların sayısının çok düşük olması ve Adıgüzel ve Barutçu’nun (2017) çalışmalarında 

kifiyat algısının satın almada etkili olması sonuçları ile benzerlik göstermektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Tüketiciler açısından ürün ambalajında sevimli tasarıma sahip ürünün dikkat çekici olup 

olmadığı ve bu bağlamda sevimliliği tasvir etmede tüketicilerin hangi boyutları önemsediği ve 

bu boyutların kadın ya da erkek olmaya göre farklı olup olmadığını, olası fiyat artışının 

tüketici satın alma davranışına nasıl etki edeceğinin araştırılması amaçlanarak yapılan keşifsel 

nitelikteki çalışmanın sonuçları genelleştirilememekle beraber; (1) sevimli tasarımlı ambalajın 

tüketiciler tarafından dikkat çekici olarak nitelendirildiği, (2) bu nitelendirmenin cinsiyete 
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göre farklılaşmadığı, (3) ancak tüketici cinsiyetlerine göre sevimlilik boyutlarının önem 

sıralarında farklılık olduğu ve (4) fiyat faktörünün sevimli tasarımlı ambalaj satın alma 

niyetinde oldukça etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Gün geçtikçe artan sevimli tasarımlı ürün ya da sevimli tasarlanmış ambalajların artması, 

pazarlama yöneticilerinin firmalarını farklılaştırmalarında zorluklara sebep olacağı 

öngörülmektedir. Bu nedenle sonuçlar neticesinde pazarlama yöneticilerine, (1) sevimli 

tasarımlı ambalaja sahip ürünlerin satın alınmasında fiyat faktörünün önemi hatırlatılarak 

fiyatlandırma politikalarında piyasa fiyat dengesine dikkat etmeleri, (2) kadınlara yönelik 

ürünlerde genel olarak renkli, farklı yazı tasarımı olan, antropomorfik karakter kullanılan, 

oval hatları olan ve ambalaj boyutları küçük olan tasarımlara önem vermeleri, (3) erkeklere 

yönelik ürünlerde ise genel olarak ambalaj boyutları küçük olan, tombul tasarımlı, 

antropomorfik karakter kullanılan, renkli ve farklı yazı tarzı olan tasarımlara önem vermeleri 

tavsiye edilmektedir. 

Gelecekte sevimliliği çalışmak isteyen araştırmacılara demografik özellikler, tüketicilerin 

sevimliliğin boyutlarına verdikleri önem yönüyle yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu 

çalışmada kullan at peçetede ambalaj bağlamında sevimliliğin boyutlarına ışık tutulmaya 

çalışılmıştır. Ancak gelecekte araştırmacılara başka ürünler ve ambalajlar ile sevimliliğin 

boyutları ya da sevimliliği tüm boylarını ele almadan herhangi bir boyutunu ele alarak 

çalışmaları ve daha büyük örneklemlerle tanımlayıcı araştırma yapılması önerilmektedir. 
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Marka Kişiliğinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisinde 

Ürün İlgileniminin Düzenleyici (Moderatör) Rolü 

The Moderator Role of Product Involvement at The Effect of Brand 

Personality on Brand Loyalty 
 Aysel Erciş1    Engin Yavuz 2   Bahar Türk3 

Özet : 

21.yy.da teknolojide yaşanan önemli gelişmeler tüketici dikkatinin belirli bir marka üzerinde 

tutulmasını zorlaştırmaktadır. Dijital çağ olarak adlandırılan bu dönemde özellikle mobil 

telefon markaları arasında ciddi bir rekabet olduğu görülmektedir. En büyük rekabet Apple 

ve Samsung markaları arasındadır. İki markanın da markalarının kişiliklerini ve tüketici 

sadakatini korumaya çalışmakta oldukları dikkat çekmektedir. Bu nedenle ürünlerine olan 

ilgilenimini canlı tutmak için çaba harcadıkları görülmektedir.  

Bu çalışmada marka kişiliği ve marka sadakati arasındaki ilişkide ürün ilgileniminin 

düzenleyici etkisi olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma modeli her iki marka 

için ayrı ayrı test edilerek yorumlanmıştır. Çalışma Erzurum ili Merkez ilçede 210 kişini 

katılımıyla yüz yüze anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda her 

iki markada da ürün ilgileniminin, marka kişiliğinin marka sadakati üzerindeki etkisinde 

düzenleyici role sahip olduğu ancak markaların kişilik alt boyutlarında farklı algılandıkları 

ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Marka Kişiliği, Marka Sadakati, Ürün İlgilenimi, Düzenleyici 

(Moderatör) Etki 

Abstract: 

Important developments in technology in the twenty-first century make it difficult to keep 

consumer attention on certain brand. It is seen that there is a serious competition especially 

in the mobile phone brands in this period called digital age. The biggest competition is 

between apple and samsung brands. Both brands are trying to protect the personalities of 

their brands and the loyalty of their customers. It seems that they are trying to keep the 

involvement for their products alive. 

In this study, it has been tried to determine whether the relation between brand personality 

and brand loyalty is the regulatory effect of the product interest. The research model has been 

tested and interpreted separately for both brands. The study was conducted by applying face 
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to face questionnaire with the participation of 210 people in the central district of Erzurum. 

As a result of the analysis, it was revealed that the product interest of both brands had a 

regulatory role in the effect of the brand personality on the brand loyalty but they perceived 

differently in the personality sub-dimensions of the brands. 

Keywords: Brand Personality, Brand Loyalty, Product İnvolvement, Moderator Effect 

Giriş 

“İnvolvement” kelimesi Türkçeye “ilgilenim”, “ilginlik”  “katılım” olarak geçmiştir. İlgilenim 

kavramının sosyal psikoloji alanında kullanılmaya ilk olarak 1960 yıllarda başlanmıştır. 

Sosyal bilimlerde, özellikle pazarlama, tüketici davranışı ve tanıtım alanlarında sıklıkla 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle her bilim kendi alanına göre ilgilenimi sınıflandırmıştır 

(Ulusu, 2016, s.569-570).  

Ürün ilgilenimi, tüketici davranışları ile iletişim araştırmalarında merkezi bir değişken olarak 

düşünülmüş, yüksek veya düşük seviyede olmaları arasındaki farklılıklar üzerinde 

durulmuştur. İlgilenim düzeyi belirli bir durumda kişide uyanan ilgi veya o ürün veya hizmete 

verdiği önem olarak ifade edilir. Genel olarak ikamesi olan nispeten düşük fiyatlı ürünlerde 

ilgi düşüktür. Aksine ürün ya da marka kişinin benliği, yaşam tarzı veya sosyal sınıfı ile 

uyumlu pahalı, riskli ve ikamesi zor ise ilgilenim yüksektir. Yapılan araştırmalar tüketicilerin 

bir ürüne yönelik yüksek ilgilenime sahip olduğu durumlarda, teşvik çabalarına gerek 

duyulmadığını, tüketicilerin ürünü almaya hazır olduklarını göstermiştir. Bunun aksine düşük 

ürün ilgilenimine sahip bireyler için teşvik yapılsa dahi tüketicinin ürünü satın alma eğilimi 

göstermediği, hatta bu kişilerin ürün hakkında bilgi sahibi olmayı bile istemedikleri tespit 

edilmiştir (Belanche, vd., 2017, s.78-79).  

Diğer taraftan, artan ürün ve marka çeşitliliği tüketiciye daha çok seçme şansı vermiş, 

tüketiciyi belirli bir markaya bağlı kılmak oldukça zorlaşmıştır (Özbek ve Külahlı, 2016, 

s.317; Suh ve Yi, 2006).Bireylerin ürün ve markalara yönelik algılarını ortaya koymaya 

çalışan araştırmalarda, marka kişiliği ile insani özelliklerin bağdaştırıldığı görülmüştür. 

Bireylerin, markalarda kendilerinden ne bulduklarına odaklanan bu araştırmalar, ürün 

kategorisi kullanılarak markayı farklılaştırmanın tüketiciyi etkilediğini tespit etmiştir (Aaker, 

1997, s.347). Dolayısıyla marka kişiliği ve marka sadakati arasındaki ilişkide, bireylerin 

ürünlere yönelik ilgilenim düzeylerinin etkili olduğunu ifade etmek mümkün hale gelmiştir.  

Bu bağlamda çalışmada, marka kişiliğinin marka sadakati üzerindeki etkisinde, ürün 

ilgileniminin düzenleyici/moderatör rolü incelenmiştir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölümde çalışma ile ilgili teorik bilgilere, ikinci bölümde ise uygulama kısmına yer 

verilmiştir. 
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Teorik Çerçeve 

I. Ürün İlgilenimi 

Psikolojinin bir disiplini olarak ortaya çıkan ilgilenim, ego veya egoyu etkileyen bilinç 

üstü/bilinçaltı durumlarla alakalıdır (Bian ve Moutinho, 2011, s.195). İlgilenime ilişkin farklı 

bakış açıları ortak bir tanımın ortaya koyulmasını zorlaştırsa da, tüketicinin yoğunluk, yön ve 

süreklilik gibi içsel dürtüler tarafından harekete geçirilmesi şeklinde ifade edilebilmektedir 

(Ustaahmetoğlu, 2013). Zaichkowsky (1986)’e göre ürüne, reklama ve satın almaya yönelik 

olmak üzere üç farklı ilgilenim türü bulunmaktadır. Bu araştırmanın konusunu oluşturan 

ürüne yönelik ilgilenim ise; bireyin belirli bir ürüne karşı sahip olduğu ilgi/alaka düzeyini 

ifade etmektedir (Richins ve Bloch, 1986). Ayrıca ürüne yönelik ilgilenim, ürünün bireyde 

yarattığı ilgi, uyarılma düzeyi veya bireyin ürünle arasında duygusal bir bağ kurması olarak 

da tanımlanmaktadır (Bloch, 1982).  

Tanımlanmasında ortak bir görüş olmadığı gibi ilgilenimin boyutlandırılmasında da 

araştırmacıların fikir ayrılığına düştüğü görülmektedir. 1985 yılında Laurent ve Kapferer, 

ilgilenimin ortaya çıkmasının ve derecelendirilmesinin 5 boyutta mümkün olduğunu ifade 

ederken; 1986’da Zaichkowsky, ilgilenimin tek boyuttan oluştuğunu savunmuştur. Ürüne 

yönelik tüketici ilgilenimini 800 katılımcı ile 20 ürün kategorisinde test eden Laurent ve 

Kapferer (1985)’ın 5 boyutu şu şekilde tanımlamaktadırlar: ürünle ilgili algılanan önem/ilgi; 

bireylerin ürüne verdiği değer, anlam düzeyi veya bireyin ürünle ne derece ilgili olduğunu 

ifade eder, memnuniyet/haz; ürünün hedonik değerini veya üründen duyulan 

memnuniyeti/hazzı ifade eder, simge/işaret değeri; bireyin ürünü kendisine ne kadar yakın 

gördüğü veya ürünü satın alma yoluyla kendi kimliğini ne kadar yansıtabildiğini ifade eder, 

risk olasılığı; alımların olumsuz ve kötü bir şekilde gerçekleştirilme olasılığını ifade eder,  

son olarak risk önemi; satın alınan ürüne dair yanlış bir karar vermiş olmanın neden olacağı 

olumsuz sonuçlar sebebiyle algılanan risk düzeyini ifade eder (Ustaahmetoğlu, 2013; Lada 

vd., 2014; Campell, vd., 2014).  

Bireylerin ürünlere yönelik sahip olduğu ilgilenim düzeyi farklılık göstermektedir. Bireyler, 

sosyal kabul görmelerini sağlayan, kişisel görünümlerini pozitif etkilediğini düşündüğü belirli 

ürünlere yönelik yüksel ilgilenim gösterebilmektedirler. Farklı bireyler için ise aynı ürün çok 

daha düşük bir ilgilenim düzeyinde kalabilmektedir (Awolaja, 2017). Çünkü bireyler aynı 

ürünleri farklı biçimde algılamakta, ortaya çıkan bu farklılık ilgilenim düzeylerinin de 

farklılaşmasına neden olmaktadır (Hong, 2015, s.323). Bu bağlamda ürünlere yönelik tüketici 

ilgilenim düzeyinin yüksekten düşüğe doğru bir aralıkta bulunduğu düşünülmektedir (Bloch 

ve Richins, 1983; Dholakia, 2001). Yüksek ürün ilgilenimi; bireylerin, düşük ürün 
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ilgilenimine sahip olanlara kıyasla ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve ürüne 

önem vermesi anlamına gelmektedir (Hoonsopon ve Puriwat, 2016, s.159). Dolayısıyla satın 

alma ile ilgili olarak, düşük ilgilenimden yüksek ilgilenime doğru gidildikçe, karar almanın 

güçleştiği ve karmaşık hale geldiği görülmektedir (Nagar, 2015, s.156). 

Satın alma sürecinde bireyin sahip olduğu bilgi düzeyi yeterli olmadığında, daha etkin bir 

bilgi toplama ve değerlendirme süreci başlamaktadır. Bu durum bireyi, satın alma karar 

sürecinin tüm aşamalarını gerçekleştirmeyi gerekli kılan ‘yüksek ilgilenimli satın almaya 

götürmektedir. Yüksek ilgilenimin olduğu alımlarda, bireylerin ilk olarak markaya yönelik 

inanç geliştirdikleri, bunu markayı ve ürünün sahip olduğu özellikleri değerlendirme, markaya 

yönelik tutum geliştirme ve satın alma kararının izlediği görülmektedir. Aksi durumda yani; 

birey, sahip olduğu bilgi ve bu bilgiyi kullanma konusunda rahat olduğunda ise ‘düşük 

ilgilenimli satın alma’ söz konusu olmaktadır. Düşük ilgilenimli alımlarda bireyler, bazı satın 

alma karar basamaklarını atlayarak doğrudan karar almaktadır. Bu süreçte bireylerin, çoğu 

zaman sınırlı bilgi ile karar aldığı, markayı değerlendirme ve tutum geliştirme süreçlerinin 

satın alma sonrasında gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca düşük ilgilenime sahip bireylerin 

markaya yönelik tutumlarının, yüksek ilgilenime sahip olanlara göre daha düşük kaldığı ifade 

edilmektedir (Dölarslan, 2015; Çilingir ve Yıldız, 2010; Assael, 2004). Tüm bunların yanında, 

bireylerin ürünlere verdikleri önem, ürünün sahip olduğu duygusal çekicilik, sürekli alakadar 

olma ve ürünün taşıdığı risk, bireylerin ürünlere yönelik ilgilenim düzeyini etkileyen faktörler 

arasında yer almaktadır (Kim, 2005; Ustaahmetoğlu, 2013). 

II. Marka Kişiliği 

Marka kişiliği, pazarlama stratejileri arasında yer alan önemli kavramlardan biridir (Alavijeh, 

vd., 2014, s.145-146). Marka kişiliği, marka ile insan karakteristiğinin ilişkisini 

tanımlamaktadır (Kim, vd.,2011). Bu ilişki, cansız nesnelere insani özellikler kazandıran bir 

eğilimi yansıtmakta ve yapılan deneysel araştırmalar markaların insani karakterler ile ilişkili 

olduğu fikrini desteklemektedir (Zentes, vd., 2008, s.168-169). Bireylerde olduğu gibi marka 

kişilikleri de zaman içinde değişebilmekte ve bu, dışarıya yansıyabilmektedir. Dolayısıyla 

marka kişiliği, bireylerin duygusal olarak markaya verdikleri özellik şeklinde ifade 

edilebilmektedir (Lee, vd., 2009, s.307). 

Marka kişiliğinin önemi, farklı yıllarda yapılan çalışmalarda görülmektedir. Plummer 1985’de 

(2000), marka kişiliğinin tüketicileri nasıl etkilediğini incelerken, Aaker 1996’da önce marka 

kişiliğinin, marka gücünü oluşturmadaki rolünü özetleyerek deneysel araştırmaların önemini 

ve deneysel çalışmalara duyulan ihtiyacı belirtmiş, ardından 1997’de marka kişiliğini ölçmek 

için beş boyutlu yeni bir ölçek geliştirmiştir (Kim, vd., 2001, s.197). Tüketiciler için ürünlerin 
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kişisel anlamını arttıran ve bireyin söz konusu ürünle kendini özdeşleştirmesini kolaylaştıran 

marka kişiliği, farklı çalışmalarda farklı boyut isimleri ile anılsalar da, içerik bakımından 

ortak oldukları görülmektedir (Özgüven ve Karataş, 2010). Araştırmada marka kişiliği 

değişkeni için ilgili literatürde geçerliliği test edilmiş ve en sık kullanılan ölçek olan Aaker 

(1997)’ın 5’li sınıflandırma ölçeği kullanılmıştır. Aaker’ın (1997) ifade ettiği marka kişiliğini 

oluşturan beş boyutu şu şekilde özetlemek mümkündür (Can, 2007, s.232): Samimiyet; 

mütevazı, dürüst, sağlam, güler yüzlü, aile yönlü, arkadaş canlısı, duygusal, gerçek, içten,  

Heyecan; cesur, heyecanlı, kışkırtıcı, sıra dışı, canlı, artistik, hayal gücü, çağdaş, yenilikçi, 

bağımsız, eşsiz, Kabiliyet; güvenilir, uzman, zeki, başarılı, ciddi, bilimsel, çalışkan, lider, 

emin, Kapsamlılık; üst sınıf, cazip, feminen, düzgün, gösterişli, nazik, Sağlamlık; dışsal, sert, 

maskülen, güçlü.  

Halen firmaların güçlü silahları arasında yer alan marka kişiliği, müşterilerine karşı firmaların 

kendini ifade etme şekli olarak görülmektedir. Ayrıca kişilik diğer firmalardan kendini 

ayrıştırarak rekabet etmenin de bir yoludur (Güzel, 2016, s.150). Güçlü marka kişiliğine sahip 

markalar, tüketiciler ile markaları arasında duygusal bağ oluşturmayı başarmakta ve marka 

sadakati sağlayabilmektedirler (Chung ve Park, 2015).  

III. Marka Sadakati 

Birçok firma için marka sadakati oluşturmak ana amaçlardan biridir. Hsin ve arkadaşları 

(2009)’a göre marka sadakati, tüketicilerin daha önceki tecrübelerinden tatmin olması ve aynı 

markayı tekrar kullanması anlayışına dayanmaktadır. Oliver (1999)’a göre marka sadakati 

tüketicinin gelecekte yapacağı satın alma davranışını taahhüt etmekte ve şartlar ne olursa 

olsun tüketicinin kullandığı markada kalmasını sağlamaktadır. Bu nedenle marka sadakati, 

belirli bir markaya tüketicinin bağlılık derecesi olarak ifade edilmektedir (Ling, vd., 2014, 

s.436). 

Aaker (1991), Oliver (1999), Chaudhuri ve Holbrook (2001), marka sadakatini davranışsal 

marka sadakati ve satın alma marka sadakati olarak iki boyutta ele almışlardır. Davranışsal 

marka sadakati, markaya duygusal olarak değer verip bağlanmayı temsil ederken; satın alma 

marka sadakati, markanın tekrar satın alınmasını anlamına gelmektedir (Ramaseshan ve Stein, 

2014, s.670). Diğer bir ifadeyle sadık tüketici belirli bir markayı sevmekte, ürünü tekrar satın 

alarak başkalarına tavsiye etmekte ve rakip firmaların pazarlama faaliyetlerinden 

etkilenmemektedir (Kim, vd., 2015, s.65-66). 

LeClerc ve Little (1997) ise marka sadakatinin, bireyin ürün ilgilenimi ile ilişkili olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Araştırmacılara göre, yüksek ürün ilgilenimi söz konusu olduğunda 

tekrar satın alma davranışı marka sadakatinin bir göstergesi sayılmaktadır. Ancak düşük ürün 
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ilgilenim bu ilişkiyle alakalı olmaksızın, sadece bireyin alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır 

(Qester ve Lim, 2003, s.22-23). 

İfade edildiği gibi marka kişiliği, marka sadakatinin önemli bir öncülü olarak tanımlamaktadır 

(Sung ve Kim, 2010). Tüketicilerin üzerinde duygusal olarak anlamlı bir iz bırakan marka 

kişiliği, tüketicilere markalar vasıtası ile kendilerini ifade etme şansı vermektedir (Su ve 

Tong, 2016, s.431-432). Dolaysıyla marka kişiliği ile marka sadakati arasında güçlü bir ilişki 

bulunmaktadır. Değişkeler arasındaki bu etkileşim göz önünde bulundurulduğunda, ilişkilerin 

bir bütün olarak incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Metodoloji 

I. Araştıranın Amacı, Önemi, Kapsamı ve Kısıtları 

Çalışmanın amacı, işletmelerin pazarlama ve satış stratejilerini tespit etmelerinde önemli 

etkiye sahip olan marka kişiliğinin marka sadakati üzerindeki etkisinde ürün ilgileniminin 

düzenleyici (moderatör) rolünü belirlemektir. Bu nedenle marka kişiliği boyutları, marka 

sadakati ve ürün ilgilenimi arasındaki ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Araştırma değişkenlerinin ölçülmesinde Lada ve meslektaşları (2014) tarafından spor giyim 

ürünlerine yönelik marka kişiliği, marka sadakati ve ürün ilgilenimi değişkenlerini içeren 

çalışmada da kullanılan; Hanzaee vd., (2011), Suh ve Yi (2006), Kim, (2005), Quester ve Lim 

(2003), Laurent ve Kapferer (1985) tarafından geliştirilmiş ölçeklerden faydalanılmıştır. 

Ölçekler Türkçeye çevrildikten sonra tersine tercime yöntemiyle tekrar çevrilerek anlam 

kaybının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlikleri test 

edilmiştir. Çalışmada, akıllı telefonların pazar içerisindeki payının büyüklüğü de dikkate 

alındığında; günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan, kullanım yaşı giderek düşen 

ve neredeyse insanlar için bağımlılık haline gelen bir ürün olması nedeniyle “cep telefonu” 

seçilmiştir. Ayrıca bireylerin tercih ettikleri markalarla kendilerini özdeşleştirmeleri 

bakımından uygun bir kategori olarak görülmektedir. Cep telefonu markaları olarak, sürekli 

rekabet halinde olan Apple ve Samsung belirlenmiştir. Araştırmanın kapsamını cep telefonu 

kullanıcısı 18 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır. Anket uygulamasına geçilmeden önce 30 

kişi ile pilot çalışma yapılmış, ankette açık bir şekilde anlaşılmayan kısımlar düzeltilmiştir. 

Çalışma Erzurum merkez ilçede 210 kişinin katılımıyla, yüz yüze anket yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle çalışmadan elde sonuçlar, diğer marka, ürün grupları ve iller 

için genellenemez.  
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II. Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

H1: Marka kişiliği, marka sadakati üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. 

H2: Ürün ilgilenimi, marka kişiliği ile marka sadakati arasındaki ilişkide moderatör etkiye 

sahiptir.  

Çalışma amaçları doğrultusunda araştırma modeli ve hipotezleri Samsung ve Apple markaları 

için ayrı ayrı test edilmiştir. Samsung’a ilişkin hipotezler SH1, SH2; Apple’a ait hipotezler 

AH1, AH2 şeklinde ifade edilmiştir.  

III. Bulgular 

 Araştırma örneklemini oluşturan bireylerin %63,3’nün erkek, %36,7’sinin kadın, 

%61,4’nün 26-41 yaş aralığında, %59’nun evli ve %43,8’nin lisans ve lisansüstü eğitime 

sahip, %48,1’nin memur olduğu görülmüştür.  

Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin Apple ve Samsung markalarına ayrı ayrı güvenilirlik 

analizi yapılmış ve Cronbach's Alpha değerleri hesaplanmıştır. Apple için alpha değerleri; 

marka kişiliği 96,2; marka sadakati 93,3; ürün ilgilenimi 74,2. Samsung için marka kişiliği 

95,4; marka sadakati 93,9; ürün ilgilenimi 69,5’dir.  

Verilerin Analizi 

Çalışmada marka kişiliği, ürün ilgilenimi ve marka arasındaki ilişkinin testi için önce 

korelasyon, marka kişiliğinin marka sadakati boyutları üzerindeki etkisini ölçmek için 

regresyon ve moderatör etkiyi test etmek için hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Bu 

analizler araştırma kapsamında ele alınan Samsung ve Apple markaları için ayrı ayrı 

gerçekleştirilmiştir.  
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Düzenleyici (moderator variable) değişken, bir bağımsız değişken ile bir bağımlı değişken 

arasındaki ilişkinin yönünü ve/veya gücünü etkileyen nitel ya da nicel üçüncü bir değişken 

olarak tanımlanmaktadır (Baron ve Kenny, 1986; Erciş ve Türk, 2016). 

Bu araştırmada, ürün ilgilenimi (moderatör değişken), marka sadakati (bağımlı değişken) ve 

marka kişiliği (bağımsız değişken) arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğü üzerinde farklı bir 

etkiye sahip değişken olarak belirlenmiştir. Ürün ilgileniminin moderatör etkisini test ederken 

dikkat edilmesi gereken, bağımsız değişken ve moderatör değişken arasında bir etkileşimin 

bulunmamasıdır. Aksi halde bu durum çoklu doğrusallık problemine neden olmaktadır. Eğer 

bağımsız değişken ile moderatör değişkenin katılımlı etkisini ifade eden etkileşim terimi 

(ürün ilgilenimi*marka kişiliği boyutları) bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 

ise bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin moderatör tarafından etkilendiğini 

göstermektedir (Erciş ve Türk, 2016).  

Samsung’a ilişkin bulgular 

Tablo 1. Samsung’a Ait Korelasyon Analizi 

 Marka Kişiliği Marka 
Sadakati  

Ürün İlgilenimi 

Marka Kişiliği 
Pearson Correlation 1 ,761** ,345** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
N 210 210 210 

Marka Sadakati 
Pearson Correlation ,761** 1 ,624** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
N 210 210 210 

Ürün İlgilenimi 
Pearson Correlation ,345** ,624** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 210 210 210 

 
Tabloya bakıldığında marka kişiliği ile marka sadakati (r =,761, p<0,00) ve ürün ilgilenimi ile 

marka sadakati arasında yüksek bir korelasyon varken (r =,624, p<0,00); ürün ilgilenimi ve 

marka kişiliği arasında zayıf korelasyon olduğu (r =,345, p<0,00) belirlenmiştir. Literatürde 

değişkenler arasındaki korelasyon katsayısının 0,85-0,90 aralığında olmadığı durumlarda, 

zayıf ilişkilerin çoklu doğrusallık problemine neden olmayacağı ifade edilmektedir (Field, 

2009; Allen ve Bennett, 2010; Lada vd., 2014). Bu durumda değişkenler arasında çoklu 

doğrusallık probleminin olmadığını söylemek mümkündür. 
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Tablo 2. Samsung’a Ait Regresyon Analizi 

 B Std. Hata β t Sig. 
Bağımsız Değişken: Marka Kişiliği     
Samimiyet 
Heyecan 
Kabiliyet 
Kapsamlılık 
Sağlamlık 

,094 ,102 ,089 ,919 ,359 
,087 ,113 ,082 ,773 ,441 
,230 ,111 ,204 2,076 ,039* 
,385 ,113 ,349 3,403 ,001* 
,118 ,092 ,101 1,280 ,202 

R2= ,588ΔR2 = ,578F= 58,296p= 0,000 
Bağımlı Değişken: Marka Sadakati 

Elde edilen sonuçlar marka kişiliği boyutlarının marka sadakatinin %59’unu açıkladığını 

göstermektedir. Boyutlara bakıldığında kabiliyet (β= ,204, p<0,05) ve kapsamlılık (β= ,349, 

p<0,05) boyutları marka sadakati üzerinde anlamlı etkiye sahipken; samimiyet, heyecan, 

kabiliyet, sağlamlık boyutlarının etkili olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda marka kişiliği, 

marka sadakati üzerinde anlamlı etkiye sahiptir (SH1) hipotezi kısmi olarak desteklenmiştir.  

Tablo 3. Samsung’a Ait Hiyerarşik Regresyon Analizi 

 Model 1 
β 

Model 2 
β 

Model 3 
β 

Bağımsız Değişken: Marka Kişiliği    
Samimiyet 
Heyecan 
Kabiliyet 
Kapsamlılık 
Sağlamlık 

,089 -,041 -,020 
,082 ,114 ,075 
,204* ,248* ,210* 
,349** ,290* ,260* 
,101 ,022 ,082 

Moderatör Değişken: Ürün İlgilenimi  ,324** ,355** 
Etkileşim Terimi:    
Ürün İlgilenimi* Samimiyet   -,254* 
Ürün İlgilenimi* Heyecan   ,163 
Ürün İlgilenimi* Kabiliyet   ,234* 
Ürün İlgilenimi* Kapsamlılık   ,044 
Ürün İlgilenimi* Sağlamlık   -,142 
R2 ,588 ,660 ,687 
ΔR2 ,578 ,650 ,670 
R2Değişimi  ,588 ,072 ,027 
F Değişimi         58,296 42,853 3,450 
Sig. F Değişimi  ,000 ,000 ,005 
Bağımlı Değişken: Marka Sadakati    
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Samsung’a ilişkin ürün ilgileniminin marka kişiliği boyutları ile marka sadakati arasındaki 

ilişkide moderatör etkiye sahip olup olmadığını test etmek amacıyla hiyerarşik regresyon 

analizi gerçekleştirilmiştir. Her üç model için de R2ve F değerleri değişimlerinin anlamlı 

olduğu, yani ürün ilgileniminin marka kişiliğinin marka sadakati üzerindeki etkisinde 

moderatör etkiye sahip olduğu görülmüştür. Tablo 3’e bakıldığında etkileşim terimlerinden 

ürün ilgilenimi*samimiyet’in negatif yönlü, ürün ilgilenimi*kabiliyet’in pozitif yönlü etkiye 

(p<0,05) sahip olduğu, ürün ilgilenimi*heyecan, *kapsamlılık, *sağlamlık etkileşim 

terimlerinin ise anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu durumda SH2a ve SH2c 

hipotezleri kabul edilmiş;SH2b, SH2d, SH2e hipotezleri kabul edilmemiştir. Genele 

bakıldığında SH2 hipotezi kabul edilmiştir.  

Apple’a İlişkin Bulgular 

Tablo 4. Apple’a Ait Korelasyon Analizi 

 Marka Kişiliği Marka 
Sadakati  

Ürün İlgilenimi 

Marka Kişiliği 
Pearson Correlation 1 ,675** ,368** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
N 210 210 210 

Marka Sadakati 
Pearson Correlation ,675** 1 ,696** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
N 210 210 210 

Ürün İlgilenimi 
Pearson Correlation ,368** ,696** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 210 210 210 

Tabloya bakıldığında marka kişiliği ile marka sadakati arasında (r =,675, p<0,00), ürün 

ilgilenimi ile marka sadakati arasında yüksek bir korelasyon varken (r =,696, p<0,00); ürün 

ilgilenimi ve marka kişiliği arasında zayıf korelasyon olduğu (r =,368, p<0,00) belirlenmiştir. 

Değerlere bakıldığında Apple için de değişkenler arasında çoklu doğrusallık probleminin 

olmadığını söylemek mümkündür.  

Tablo 5. Apple’a Ait Regresyon Analizi 
 B Std. Hata β t Sig. 
Bağımsız Değişken: Marka Kişiliği     
Samimiyet 
Heyecan 
Kabiliyet 
Kapsamlılık 
Sağlamlık 

,271 ,103 ,271 2,623 ,009* 
,208 ,157 ,210 1,330 ,185 
-,223 ,123 -,223 -1,809 ,072 
,369 ,126 ,369 2,940 ,004* 
,105 ,108 ,095 ,976 ,330 

R2= ,485ΔR2 = ,472F= 38,410p= 0,000 
Bağımlı Değişken: Marka Sadakati 
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Elde edilen sonuçlar marka kişiliği boyutlarının marka sadakatinin %49’nu açıkladığını 

göstermektedir. Boyutlara bakıldığında samimiyet (β=,271, p<0,05) ve kapsamlılık (β=,369, 

p<0,05) boyutları marka sadakati üzerinde anlamlı etkiye sahipken; heyecan, kabiliyet, 

sağlamlık boyutlarının etkili olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda marka kişiliği, marka 

sadakati üzerinde anlamlı etkiye sahiptir (AH1) hipotezi kısmi olarak desteklenmiştir.  

Tablo 6. Apple’a Ait Hiyerarşik Regresyon Analizi 
 Model 1 

β 
Model 2 
β 

Model 3 
β 

Bağımsız Değişken: Marka Kişiliği    
Samimiyet 
Heyecan 
Kabiliyet 
Kapsamlılık 
Sağlamlık 

,271* ,111 ,131 
,210 ,084 ,023 
-,223 -,018 ,032 
,369* ,301* ,256* 
,095 -,086 -,061 

Moderatör Değişken: Ürün İlgilenimi  ,444* ,453* 
Etkileşim Terimi:    
Ürün İlgilenimi* Samimiyet   -,286* 
Ürün İlgilenimi* Heyecan   ,483* 
Ürün İlgilenimi* Kabiliyet   ,141 
Ürün İlgilenimi* Kapsamlılık   -,383* 
Ürün İlgilenimi* Sağlamlık   ,037 
R2 ,485 ,571 ,606 
ΔR2 ,472 ,558 ,584 
R2Değişimi  ,485 ,086 ,035 
F Değişimi         38,410 40,668 3,527 
Sig. F Değişimi  ,000 ,000 ,004 
Bağımlı Değişken: Marka Sadakati    

Apple’a ilişkin ürün ilgileniminin marka kişiliği boyutları ile marka sadakati arasındaki 

ilişkide moderatör etkiye sahip olup olmadığını test etmek amacıyla hiyerarşik regresyon 

analizi gerçekleştirilmiştir. Her üç model için de R2 ve F değerleri değişimlerinin anlamlı 

olduğu, yani ürün ilgileniminin marka kişiliğinin marka sadakati üzerindeki etkisinde 

moderatör etkiye sahip olduğu görülmüştür. Tablo 6’ya bakıldığında etkileşim terimlerinden 

ürün ilgilenimi*samimiyet ve *kapsamlılığın negatif yönlü, ürün ilgilenimi*heyecanın 

pozitif yönlü etkiye (p<0,05) sahip olduğu, ürün ilgilenimi*kabiliyet ve *sağlamlığın ise 

herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu durumda AH2a, AH2b veAH2d hipotezleri 

kabul edilmiş; AH2c, AH2e hipotezleri kabul edilmemiştir. Genele bakıldığında AH2 hipotezi 

kabul edilmiştir.   
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Sonuç 

Marka kişiliğinin, marka sadakati üzerindeki etkisinde ürün ilgileniminin düzenleyici rolünü 

tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Marka kişiliği, bireylerin ürünlere yükledikleri anlamları arttırmakta ve ürünü/markayı 

kişiselleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Araştırmada ele alınan örneklem için Samsung 

dikkate alındığında bireyler, bu markaya sadakat göstermelerinde kabiliyet ve kapsamlılık 

boyutlarının etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Diğer bir değişle bireyler bu markayı 

kabiliyetli; güvenilir, zeki ve başarılı bulduklarını, aynı zamanda kapsamlı; üst sınıf ve 

cazibeli algılamaktadırlar. Yine Samsung için marka kişiliğinin marka sadakati üzerindeki 

etkisinde ürün ilgileniminin moderatör rolü kapsamında samimiyet boyutunun negatif, 

kabiliyet boyutunun ise pozitif etkisi olduğu görülmüştür. Bu durumda cevaplayıcılar 

markaya ilişkin; aileye yönelik, küçük kasabalı, uygun fiyatlıdır gibi algıları barındıran 

mütevazı anlayışın olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ve marka sadakatini olumsuz 

etkilediğini; buna karşılık kurumsal, ciddi, çalışkan, kendinden emin olarak algılanan 

kabiliyetli yapısının pozitif bir etkiye yarattığını belirtmişlerdir.  

Apple ise, bireylerin sadakat gösterme konusunda samimiyet ve kapsamlılıktan etkilendikleri 

görülmektedir. Katılımcılar Apple’ı, samimi; gerçekçi ve orijinal bulduklarını, aynı zamanda 

kapsamlı, yani üst sınıf ve cazibeli algıladıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca moderatör etki 

kapsamında samimiyet ve kapsamlılığın negatif, heyecan boyutunun ise pozitif etkisi 

olduğunu görülmüştür. Bu durumda cevaplayıcılar Apple’ı mütevazı, dürüst, haysiyetli ve 

neşeliden çok; canlı, havalı, hayal gücü geniş, eğlenceli ve güncel olarak gördüklerini ortaya 

koymuşlardır.  

Tüketicilerin her iki markaya yönelik sadakatlerinde kapsamlılığın, yani üst sınıf ve cazibeli 

algılanmanın etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bireylerin dikkatini çekmek isteyen 

marka yöneticilerinin, sunumlarını daha iddialı, çok yönlü, cazibeli hatta büyüleyici etki 

bırakacak şekilde hazırlamaları oldukça önem kazanmaktadır. Bu kişilik özellikleri sayesinde 

kendini markayla bağdaştıran tüketicinin sadakat gösterme eğilimi artacaktır.  

Örneklemin gözünde markaları ayrıştıranın ise samimiyet ve kabiliyet boyutlarının olduğu 

görülmektedir. Samsung, daha kabiliyetli; çalışkan, etkin, güvenilir, ciddi ve kendinden emin 

olarak algılanırken; Apple, tamamen Amerikalı, samimi, eşsiz, yaşlanmayan, arkadaş canlısı 

ve sıcakkanlı olarak bireylerin duygu ve davranışlarını etkilemektedir. Başarılı biçimde 

kendini rakibinden ayırmayı başaran markaların bu farklılığı sürdürmesi şarttır. Bu nedenle 

müşterilerini rakibin hiçbir faaliyetinden etkilenmeyecek noktaya getirmeleri bu kişilik 

özelliklerini güçlendirmelerine bağlıdır. Markaların sunduğu kişilik özellikleri kadar, marka 
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sadakatini etkileyen bir diğer kavramda çalışma içerisinde ele alınan ürün ilgilenimi 

kavramıdır. İlgilenim dikkate alındığında her iki marka için samimiyet boyutunun olumsuz 

etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca Samsung’da kabiliyet, Apple’da ise kapsamlılık ve 

heyecanın ürün ilgilenimi ile birlikte ele alındığında pozitif etkiye sahip olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  

Diğer taraftan Samsung ve Apple’ın ürün ilgileniminin iki boyutunda farklı sonuçlara sahip 

olduğu görülmektedir. Risk olasılığı söz konusu olduğunda bireyler, Samsung satın alma 

süreçlerinde şüpheye düştüklerini ve almaları gereken markanın bu olup olmadığını 

değerlendirdiklerini ifade etmektedirler. Samsung, cep telefonları tercih edilen bir marka 

olmasının yanında, tüketicinin aklını çelen güçlü rakibiyle baş etmek zorundadır. Bu durumda 

Samsung’un bireylerin zihnindeki soru işaretlerini ortadan kaldırması ve tüketiciyi 

markasından emin hale getirmesi şarttır. Bireylerin ürünlere/markalara olan ilgilenimlerini 

yüksek tutmakla birlikte, olumsuz algı yaratan kişilik özelliklerinin de dikkate alınması 

gerekmektedir. Aksi halde bireylerin marka ile kurduğu bağ zedelenecektir. Bunun önüne 

geçmek için pazarlamacıların markalarını pozitif kişilik özellikleriyle bağdaştırmalı, 

tüketicinin ilgisini çekecek iletişim faaliyetleriyle bağı güçlendirmeleri gerekmektedir. 

Apple’a ait ifadelerde ise bireylerin alacakları ürünler arasında kendini kaybolmuş hissettiği 

ve satın alma süreçlerinin bir karmaşaya dönüştüğü öne çıkmaktadır. Bu duruma neden olan 

şey, Apple’ın oldukça kısa dönemlerde ürünlerinin sürümlerini güncellemesi ve bireylerin, 

yenileneceğini bildiği ürün için bekleyip beklememe karasızlığı yaşaması olabilir. Ayrıca 

Apple’ın fiyat aralığının yüksek olması bireylerin kararsız kalmalarına neden olabilecek 

faktör arasında sayılabilir. Diğer bir boyut olan memnuniyette de markaların farklılaştığını 

görmek mümkündür. Samsung kullanıcıları cep telefonu markalarının kendilerini memnun 

ettiğini ifade ederken, Apple kullanıcıları tercih ettikleri cep telefonu markasının adeta 

kendilerine hediye almak gibi olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla Apple’ın bireylerine daha 

yüksek bir marka değeri sunduğunu ve daha yüksek bir ürün ilgilenimine sahip olduğunu 

ifade etmek mümkündür. Samsung her ne kadar müşterilerini memnun etmeyi başarmış olsa 

da, tüketicinin kendini eşsiz ya da şımartılmış olarak hissetmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

bireylerin kendilerini özel, seçilmiş ve ayrıcalıklı hissetmelerini sağlayacak ve marka 

bağlılıklarını arttıracak değer unsurlarına ağırlık verilmesi oldukça önemlidir. Yalnız 

Samsung’un sunduğu bir ürün ya da sadece Samsung kullanıcılarının bireysel ya da topluca 

faydalanabileceği ürün ve hizmetler, bireylerin ayrıcalıklı hissetmesine yardımcı olacaktır. 

Çalışmada ele alınan ürün grubunun akıllı cep telefonu olduğu dikkate alındığında özellikle 

gençlerin önemli bir hedef kitle olduğunu ifade etmek mümkündür. Akıllı cep telefonu pazar 



 
 

724 

payının büyüklüğü ve bu cihazların hayatın bir parçası haline gelmesi, bireylerin ürün 

ilgilenim süreçlerini etkilemektedir. Öte yandan bu değişim pazarlamacılara yeni ortamalar 

sunmakta, tüketiciye daha kolay erişme fırsatı vermektedir. Ayrıca pazarlama temalı mobil 

mesaj alan ve ilgisini çeken içeriklere geri dönüş yapma beceresine sahip bir kitlenin var 

olması, markaları daha da kişisel olmaya yöneltmektedir.  

Aynı zamanda markaların uygun marka kişilikleri ile pazarda yer almalarının tüketicilerin 

tercihlerini etkilemede mühim olduğu bilinmektedir. Çünkü doğru kişiliği yansıtan marka, 

tüketicinin zihninde rakiplerine göre farklılaşabilecek, bu sayede hedeflerine ulaşırken avantaj 

elde edebilecektir. Özellikle akıllı cep telefonlarının kişisel ürünler olmaları, bireylerin akıllı 

telefonların sunduğu fiziki kolaylıklardan faydalanmalarının yanı sıra duygu ve düşüncelerini 

aktarım aracı olarak kullanmaları; onları tüketiciyi ikna etmek isteyen her birim için hedef 

haline getirmektedir. Bu gerçekle hareket eden üretici, yönetici ve pazarlamacılar bireylerin 

hangi markayı tercih edeceği, gelecekte bu markaya sadık kalıp kalmayacağı, tercihleri ile 

örtüşen kişilikleri doğrultusunda hangi faktörlere olumlu tepki verebileceklerini ortaya 

koymada zorluk yaşamayacaklardır. Dolayısıyla ar-ge departmanları tüketici gruplarının 

beklentilerine göre tasarım yapabilecek ve firma için avantaj oluşturulabilecektir. Sonuç 

olarak alıcıların kendilerine sadık kalmasını isteyen üreticiler, çağrıştırdığı kişilik 

özelliklerine göre stratejiler geliştirip, ilgilenimi yüksek tutarak sürdürülebilirliklerini 

sağlayabileceklerdir.  
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Pazarlama İletişiminde Kullanılan Kıtlık Taktiklerinin Satın Alma Niyeti 

Ve Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi. 

The Effect Of Scarcity Tactics Used In Marketing Communications On 

Consumers 
İbrahim Ayvaz1    Ümit Alnıaçık2 

Özet: 

Kıtlık olgusu, bireysel ve toplumsal davranışları açıklamada kullanılan önemli kavramlardan 

bir tanesidir. Pazarlama alanında tüketici özellikleri ve durumsal faktörler açısından kıtlık 

taktiklerinin etkililiğine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Mevcut çalışmalarda genellikle 

kıtlık taktiklerinin satın alma niyeti üzerindeki etkisi değerlendirilmiş, ancak bu taktiklerin 

tüketicilerin fiili satın alma davranışını nasıl etkilediğine ilişkin yeterli çalışma yapılmamıştır. 

Bu araştırmada, tüketicilerin satın alma davranışının değişik kıtlık taktiklerinden nasıl 

etkilendiği incelenmiştir. Bu çerçevede bir deneysel tasarım hazırlanmıştır. İki aşamalı bu 

tasarımda öncelikle, farklı kıtlık mesajlarına maruz kalan katılımcıların satın alma niyetleri 

ölçülmüştür. Bir sonraki aşamada ise, farklı kıtlık taktikleri altında yapılan fiili ürün satışı ile 

katılımcıların satın alma davranışları gözlemlenmiştir. Her bir gruptaki katılımcıların maruz 

kaldıkları kıtlık mesajlarına bağlı olarak satın alma niyetleri ve satın alma davranışları 

arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı varyans ve KiKare analizleri ile analiz edilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre, kıtlık mesajlarına maruz kalan katılımcıların bu tür bir mesaja 

maruz kalmayanlara göre daha fazla ürün satın aldığı görülmüştür. Buna ilaveten, miktar 

kıtlığı mesajının, zaman kıtlığı mesajına göre daha etkili sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Bu 

bulgular ışığında gerek araştırmacılara gerekse pazarlama yöneticilerine yönelik çeşitli 

öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kıtlık Taktikleri, Zaman Kıtlığı, Miktar Kıtlığı, Satın Alma Davranışı, 

Pazarlama İletişimi. 

Abstract: 

The notion of scarcity is an important concept to explain individual and social behavior. 

Marketing literature covers several studies about scarcity and its effectiveness in terms of 

different variables like consumer characteristics and situational factors. However, there is a 

lack of empirical research on the effects of scarcity tactics on actual buying behavior. A vast 

majority of the studies on the subject is focused on measuring purchase intentions.  
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This study aims to determine the effectiveness of scarcity tactics on actual buying behavior. 

To this aim an experimental design was used in this study. At first stage of experiment, 

purchase intentions of participants who exposed to different scarcity messages were 

measured. At next stage, with an actual product sale under different scarcity manipulations, 

actual purchase behavior of participants was observed and recorded. Variance and chi-

square analyses was used to test the differences in actual buying behavior and buying 

intentions between different experimental groups. The result shows, participants who exposed 

to scarcity messages purchased more product than the others. Furthermore, limited quantity 

messages found to be more effective than limited time messages. In light of these finding we 

presented some propositions to both researchers and marketing managers. 

Keywords: Scarcity Tactics, Limited Time, Limited Quantity, Purchase Behavior, Marketing 

Communication 

1. Giriş 

Kıtlık kavramı basitçe “ihtiyaca yetmeyecek kadar az olma durumu” olarak tanımlanabilir. 

Kıtlık olgusu gerek ekonomi ve gerekse psikoloji alanlarında bireysel ve toplumsal 

davranışları açıklamada kullanılan önemli kavramlardan bir tanesidir.  Ekonomik bir faaliyet 

olan ve psikolojik unsurları içinde barındıran satın alma davranışının da kıtlık olgusundan 

etkilenebileceği düşüncesi, küçüklü – büyüklü birçok işletmenin pazarlama faaliyetlerinde 

kıtlık taktiklerine yönelmesini sağlamıştır. Uygulamadaki bu yaygınlığı ve önemi dolayısıyla, 

pazarlama disiplini dâhilinde, tüketici özellikleri ve durumsal faktörler açısından kıtlık 

taktiklerinin etkililiğine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Ancak var olan çalışmalar 

genellikle kıtlık taktiklerinin farklı değişkenler açısından satın alma niyeti üzerindeki etkisine 

yöneliktir. Satın alma niyeti her zaman satın alma davranışının güvenilir bir göstergesi 

değildir. Bu nedenle kıtlık taktiklerinin, tüketicilerin fiili satın alma davranışını nasıl 

etkilediğine ilişkin görgül araştırmalara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, bu 

araştırmanın temel amacı farklı kıtlık durumlarının tüketicilerin satın alma davranışını nasıl 

etkilediğini ortaya koymaktır. Bu amaçla deneysel bir tasarım hazırlanmış ve katılımcıların 

farklı kıtlık manipülasyonları altında hem satın alma niyetleri hem de fiili satın alma 

davranışları gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda, kıtlık taktiklerinin daha etkili bir şekilde 

kullanılabilmesi için çeşitli öneriler ortaya konmuştur. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Kıtlık kavramı “Sınırsız insan isteklerini karşılayacak kaynakların yetersizliği (TDK)” olarak 

tanımlanmaktadır. Daha genel bir şekilde kıtlık; ihtiyaca yetmeyecek kadar az olma, az ve zor 

bulunma şeklinde tanımlanabilir. Herhangi bir varlığın kıtlığı çevresel veya insana dayalı 
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nedenlerden dolayı olabilir (Oses-Eraso vd. , 2008). Pazarlama açısından ise bu ayrım “ pazar 

güçlerine ( arz ve talep) dayalı olan” ve “ yapay” kıtlık şeklinde sınıflandırılabilir (Verhallen 

ve Robben, 1994).  Kıtlık taktikleri pazarlama iletişiminde sıklıkla kullanılmakta ve günlük 

hayatta birçok şekilde tüketicinin karşısına çıkmaktadır. Bu taktikler temel olarak “zaman 

kıtlığı” ve “miktar kıtlığı” olarak iki ana kategori altında toplanabilir (Aggarwal, Jun ve Huh, 

2011). Yapılan araştırmalar her iki kıtlık taktiğinin de farklı şekillerde tüketiciyi etkilediğine 

yönelik bulgular ortaya koymuştur (Babakus vd. : 1988; Bolton ve Reed: 2004; Garretson ve 

Burton: 2013) . 

Kıtlık olgusunun oluşturduğu etkileri açıklamak için kullanılan iki temel teori bulunmaktadır. 

Bunlardan iktisat kökenli olan mal teorisine (commodity theory) göre herhangi bir ticari mal 

ne kadar az bulunursa o kadar değerli olacaktır (Brock, 1968). Böylece kıt olana yönelik 

algılanan değer daha yüksek olacaktır. Daha çok psikolojik açıdan olaya açıklama getiren 

tepkisellik teorisine (reactance theory) göre ise, kişiler özgürlükleri tehdit altına girdiği 

zaman, özgürlüklerini geri kazanabilmek ve sınırlandırmaları ortadan kaldırabilmek için 

belirli tepkiler ortaya koyarlar. Bu anlamda zaman veya miktar kıtlığı kişinin karar vermede 

özgürlüğünü elinden almakta ve kişi bu kısıtlamayı ortadan kaldırmak için kısıtlanan varlığı 

bir an önce elde etmeye yönelmektedir (Ditto ve Jemmott 1989; Markus ve Schwartz 

2010;Worchel ve Brehm 1971, Brehm ve Sensenig 1966; Crawford vd. . 2002).  

Kıtlık olgusu üzerine yapılan çalışmalar üç temel problem üzerine odaklanmaktadır. Bunlar; 

a) Kıtlık durumu tüketicilerde ne şekilde etkiler ortaya çıkarmaktadır? 

b) Kıtlık durumunun meydana getirdiği etkileri açıklayan değişkenler nelerdir? 

c) Hangi değişkenler kıtlığın etkisine olumlu ve ya olumsuz yönde etki etmektedir? 

Kıtlık çekiciliğinin tüketici davranışları üzerindeki etkisine yönelik çok sayıda çalışma 

yapılmış ve birbirini destekleyen sonuçlar ortaya konmuştur. Yapılan bu çalışmalar 

sonucunda kıtlığın tüketicilerde ürüne yönelik, algılanan değer (Cialdini, 1985; Brock, 1968; 

Lynn, 1991) ve algılanan kalite (Suri ve Monroe, 2003, Suri vd, 2007) açısından olumlu 

etkiler ortaya çıkardığı görülmüştür. Aynı zamanda ürün tercihi ( Parker ve Lehmann, 2011; 

Verhallen, 1982) ve satın alma niyetini ( Bae ve Lee, 2015; Eisend, 2008, Inman vd. , 1997; 

Hardesty vd., 2007) artırdığı tespit edilmiştir. 

Kıtlık üzerine yapılan bazı çalışmalar ise kıtlık durumunun tüketici üzerinde oluşturduğu bu 

etkilerin hangi psikolojik sebeplerden kaynaklandığını açıklamaya yöneliktir.  Bu çalışmalara 

göre kıtlık durumu insanlarda; rekabet hissi (Grossman ve Mendoza, 2003), özgürlüğün 

kısıtlanması ( Brehm, 1966), pişmanlık duygusu ( Abendrot ve Diehl, 2006), acelecilik 
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(Swain vd, 2006) gibi psikolojik duygular oluşturmakta ve bunun sonucunda kıt olana yönelik 

bir önceki paragrafta bahsedilen etkiler ortaya çıkmaktadır. 

Kıtlık üzerine yapılan bir başka grup çalışmada ise, hangi kişisel özelliklerin ya da hangi 

durumların kıtlığın tüketici üzerindeki etkisini olumlu ya olumsuz yönde değiştirdiği problemi 

incelenmiştir.  Bu hususta yapılan araştırmalar sonucu, nadirlik arayışı (Snyder ve Fromklin, 

1980), ürünü tanıma (Jung ve Kellaris, 2004), rekabetçi olma (Roux, 2014), ürünün indirimde 

olması (Inman vd, 1997) gibi kişisel özellik ve durumlar kıtlığın etkisine yönelik aracı 

değişkenler olarak ortaya konulmuştur.  

Görüldüğü gibi kıtlık olgusunun satın alma niyetini olumlu yönde etkilediğine ve bu 

etkileşimin bazı değişkenlere göre nasıl farklılık gösterdiğine yönelik birçok çalışma 

bulunmaktadır. Ancak fiili satın alma davranışının kıtlık taktiklerinden nasıl etkilendiğine 

yönelik literatürde önemli bir çalışma bulunmamaktadır. Bu açıdan bu araştırma ile söz 

konusu eksikliğin belirli ölçüde giderilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın konu ile ilgili 

literatüre önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. Bundan sonraki bölümde, bu 

araştırmanın yöntemi ve verilerin analizi sunularak bulgular üzerinde tartışmalar yapılmıştır. 

3. Yöntem 

Araştırmanın Problemi ve Çalışmanın Türü 

Bu araştırmada cevap aranan soru; pazarlama iletişiminde kullanılan değişik kıtlık 

taktiklerinin tüketicinin satın alma davranışını nasıl etkilediğidir. Bu sorunun cevaplanması 

için üniversite öğrencileri üzerinde deneysel bir tasarım kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. 

Bu deneysel tasarım kapsamında katılımcılara farklı kıtlık manipülasyonları altında fiili 

olarak ürün satışı yapılmış ve davranışları gözlemlenmiştir. 

Araştırmanın Hipotezleri 

Kıtlık taktiklerine yönelik birçok çalışmada, kıtlığın satın alma niyeti üzerinde olumlu yönde 

etki yaptığına dair bulgular ortaya konmuştur ( Bae ve Lee, 2015; Eisend, 2008, Inman vd., 

1997; Hardesty vd., 2007; Jung ve Kellasris, 2004; Lynn, 1989). Bununla birlikte, farklı kıtlık 

taktiklerinin, tüketici davranışları üzerindeki etkisinin değişebileceği öngörülmektedir. 

Mevcut literatürle bağlantılı olarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H1a: Farklı kıtlık taktikleri altında tüketicilerin satın alma niyetleri farklılık göstermektedir. 

Kıtlık taktiklerinin fiili satın alma davranışını nasıl etkilediğine yönelik yeterli çalışma söz 

konusu olmamasına rağmen, gerek satın alma niyetine yönelik çalışmalar gerekse kıtlığın 

algılanan ürün değerini artırdığına yönelik bulgular (Cialdini, 1985; Brock, 1968; Lynn, 1991) 

satın alma davranışının da kıtlık mesajlarından olumlu etkileneceğini işaret etmektedir. Bu 

bağlamda geliştirilen ikinci hipotezi şu şekildedir. 
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H1b: Farklı kıtlık taktikleri altında tüketicilerin satın alma davranışları farklılık 

göstermektedir. 

Bu hipotezlerin test edilmesi için deneysel bir çalışma yapılmıştır. Aşağıda ayrıntıları 

anlatılan deneysel çalışmada kullanılacak ürün kategorisini belirlemek üzere öncelikle bir ön 

araştırma yapılmıştır. 

Ön Araştırma 

Deneysel tasarımda, belirli bir ürüne ilişkin pazarlama iletişimi çalışmalarında kullanılan 

kıtlık taktiklerinin satın alma niyeti ve davranışının ölçülmesi planlanmaktadır. Bu nedenle 

ana araştırmada kullanılacak ürünün doğru şekilde seçilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla 

bir ön araştırma yapılmıştır. Ön araştırma, ana araştırmanın da evrenini oluşturan Kocaeli 

Üniversitesi öğrencileri arasından kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 150 kişiye 

(çoğunluğu lisans öğrencisi, cinsiyet dağılımı yaklaşık yarı yarıya) uygulanmıştır. Üniversite 

öğrencilerinin sıkça satın aldığı ve yaygın şekilde kullandığı bir ürün olma, cinsiyete göre 

tüketim farklılığı göstermeme gibi ölçütler açısından bir ön değerlendirmeden geçirildikten 

sonra belirlenen 11 farklı ürün, seçilen örnekleme uygulanan bir anket aracılığı ile 

değerlendirilmiştir. Ön araştırma sonucunda, örneklemdeki üniversite öğrencileri tarafından 

en çok istenen ve kullanılan ürün türü taşınabilir şarj cihazı (powerbank) olarak belirlenmiştir. 

Örneklem ve Örnekleme Süreci 

Ana araştırma 3 farklı grubu içeren ve seçilen ürüne ilişkin pazarlama iletişimi mesajlarında 

kıtlık mesajının maniple edildiği deneysel bir tasarım şeklinde planlanmıştır. Ana araştırmaya 

katılacak kişiler Kocaeli Üniversitesi öğrencileri arasından kolayda örnekleme yöntemiyle 

seçilmiştir. Fakültelerin duyuru panolarına asılan ilanlar ve dersler sırasında yapılan toplu 

duyurular ile iki ay boyunca çalışmaya gönüllü katılımcılar toplanmıştır. Duyuruda, bir 

araştırma projesine katılım karşılığında 40 TL para ödülü verileceği anlatılmıştır. Başvuru 

sürecinde, katılımcıların kişisel ve iletişim bilgileri kayıt altına alınarak bir veri tabanında 

toplanmıştır. Toplam 420 öğrencinin çalışmaya katılmak üzere kaydı alınmıştır. İki aşamadan 

oluşan araştırmanın birinci aşamasına 420 öğrencinin 360 tanesi katılmış, araştırmanın ikinci 

aşamasına ise birinci aşamaya katılan 360 öğrencinin 263 tanesi iştirak etmiştir. Katılımcıların 

cinsiyetlere göre dağılımı yaklaşık yarı yarıyadır. Ağırlıklı olarak İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi öğrencilerinden olmakla birlikte, İletişim, Eğitim, Mühendislik Fakültelerinden de 

öğrenciler çalışmaya katılmıştır. 

Araştırmanın Modeli 

Deneme modelinin kullanıldığı ana araştırma iki aşamadan oluşmuştur. Her iki aşamada aynı 

kişiler araştırmaya katılmışlar ve aynı tür manipülasyonlara maruz kalmışlardır. İlk aşamada, 
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farklı kıtlık manipülasyonlarından birine maruz kalan katılımcıların reklamını gördükleri 

ürünü satın alma niyetleri, ikinci aşamada ise satın alma davranışları ölçülmüştür. 

Birinci aşama için farklı kıtlık mesajlarının (zaman kıtlığı- miktar kıtlığı) yer aldığı ve 

herhangi bir kıtlık mesajının bulunmadığı (kontrol grubu)  üç farklı reklam broşürünü içeren 

üç ayrı anket formu hazırlanmıştır. Reklam broşürü piyasa fiyatından indirimli olarak satışa 

sunulan bir taşınabilir şarj cihazını tanıtmaktadır. Bu anket formları 360 katılımcıya 

uygulanmıştır. Anketler her bir grupta 120 adet katılımcı olacak şekilde rasgele olarak 

dağıtılmış böylece miktar kıtlığı grubu, zaman kıtlığı grubu ve kontrol grubu olmak üzere üç 

ayrı grup rasgele oluşturulmuştur. Katılımcılara inceledikleri reklam broşüründe yer alan 

ürüne yönelik satın alma niyetleri,  dört sorudan oluşan likert tipi beş aralıklı (1=Kesinlikle 

katılmıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum) bir ölçek (Dodds vd,1991) aracılığı ile ölçülmüştür.  

Anket formunda ayrıca manipülasyon kontrolü için bir soruya yer verilmiştir. Katılımcılara 

inceledikleri reklam broşüründe yer alan mesajın içeriğini hatırlayıp hatırlamadıklarına ilişkin 

çoktan seçmeli (üç seçenekli) bir soru sorulmuştur. Cevap seçenekleri, reklam broşüründe 

sunulan teklifin; miktarla sınırlı olduğuna, zamanla sınırlı olduğuna ya da herhangi bir 

sınırlama mesajı bulunmadığına dair ifadeleri içermektedir. Katılımcılara, sadece bir 

seçeneğin doğru olduğu vurgulanmış ve geri dönüp tekrar reklam broşürüne bakmaksızın, 

hatırladıkları şekliyle bu soruyu cevaplamaları söylenmiştir. Sonuç olarak bu aşamada 

katılımcıların farklı kıtlık mesajlarına maruz kaldıkları durumlarda satın alma niyetlerinin ne 

şekilde etkilendiği değerlendirilmiştir. Bu aşamaya katılan kişilerin her birine, çalışmayı 

izleyen hafta içinde 20 TL katılım teşvik ödemesi yapılmıştır. 

Araştırmanın ikinci aşamasında kıtlık taktiklerinin fiili satın alma davranışı üzerindeki 

etkisinin incelenmesi için bir başka deneysel tasarım gerçekleştirilmiştir. İkinci aşama, birinci 

aşamadan bir ay sonra yapılmıştır. Böylelikle birinci aşamanın ikinci aşama üzerindeki etkisi 

mümkün olduğunca ortadan kaldırılmak istenmiştir. Birinci aşamada rasgele olarak 

oluşturulmuş olan deney grupları içinde yer alan katılımcılar ikinci aşamada yine aynı 

gruplarda olacak farklı günlerde belirli bir yere davet edilmiştir. Bu aşamada katılımcılara bir 

anket formu (ara görev-filler task) doldurtulduktan sonra, önceki aşamada sunulan reklam 

broşüründe yer alan ürünün, oradaki teklifin aynısı olacak şekilde (29,90 TL yerine 19,90 TL) 

indirimli fiyattan fiilen satışa sunulduğu duyurulmuştur. Öncelikle kontrol grubuna duyuru 

yapılmış ve bu gruptakilere herhangi bir kıtlık mesajı verilmeden istedikleri zaman ürünü 

indirimli fiyattan temin edebilecekleri söylenmiştir. Daha sonra miktar kıtlığı grubuna bir 

duyuru yapılarak, daha önce gördükleri ürünün satışta olduğu ancak satışa sunulan ürünlerin 

sayısının sınırlı olduğu ve bütün katılımcılara yetmeyeceği vurgulanmıştır. Son olarak zaman 
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kıtlığı grubuna, indirimli ürün fiyatının sadece 2 gün içerisinde geçerli olduğu belirtilmiş ve 

satın almak için yerleşke içinde belirli bir odaya gelebilecekleri belirtilmiştir. Çalışmada her 

bir grup içerisinde yer alan kişilerin 2. aşamaya katılımlarını takip eden 2 gün içerisinde satın 

aldıkları ürün miktarı kaydedilerek, gruplar arasında satın alma davranışı açısından farklılık 

olup olmadığı analiz edilmiştir. Bu aşamaya katılan kişilerin her birine 20 TL teşvik ödemesi 

yapılmıştır. Ancak katılım teşviği olarak ödenen paranın, ürünü satın alma davranışını 

etkilememesi için, ödemeler katılımdan iki hafta sonra yapılmıştır.   

Farklı kıtlık mesajlarına maruz kalan katılımcıların ürünü satın alma niyetleri ve bedelini 

ödeyerek fiilen satın alma davranışları açısından aralarında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığına yönelik analizler bir sonraki bölümde sunulmuştur.  

4. Verilerin Analizi Ve Bulgular 

Araştırmanın hipotezleri doğrultusunda tüketicilerin satın alma niyetlerinin ve satın alma 

davranışlarının farklı kıtlık taktiklerine maruz kalan kişiler arasında bir farklılık gösterip 

göstermediği test edilmiştir. 

Hipotez testlerinden önce, araştırmanın birinci aşamasında reklam broşürü aracılığı ile yapılan 

manipülasyonun başarılı olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bir önceki bölümde anlatıldığı 

gibi, manipülasyon kontrolü tek bir soru ile yapılmıştır. Bu soruya verilen yanıtlar analiz 

edildiğinde, her biri 120 katılımcı içeren üç gruptan; miktar kıtlığı grubundaki 68 kişinin 

(%57), zaman kıtlığı grubundaki 106 kişinin (%88), ve kontrol grubundaki 93 kişinin (%75), 

kendilerine gösterilen reklamdaki kıtlık mesajını istenen şekilde algıladığı belirlenmiştir.  

Genel toplamda 360 katılımcıdan 263 tanesi (%74) için manipülasyon istenen şekilde 

çalışmıştır.   

Manipülasyon kontrolünden sonra, satın alma niyeti ölçeğinde yer alan 4 soru üzerinde 

keşifsel faktör analizi yapılmış, analiz sonucunda toplam açıklanan varyansı 76,665 olan tek 

bir faktör ortaya çıkmıştır.  Buna bağlı olarak ölçekte yer alan sorulara verilen yanıtların 

aritmetik ortalaması alınarak “satın alma niyeti” adlı yeni bir değişken oluşturulmuştur. Bir 

sonraki bölümde yapılan varyans analizinde bu değişken kullanılmıştır. 

Araştırmanın ilk aşamasında, her bir grupta 120 kişi olacak şekilde farklı kıtlık taktiklerine 

maruz kalan 360 katılımcının, reklamını gördükleri ürünü satın alma niyetleri arasında 

farklılık olup olmadığını test etmek için varyans analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları 

Tablo.1’de görülmektedir.  
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Tablo 1.  Farklı Kıtlık Taktiklerine Maruz Kalan Katılımcıların Ürünü Satın Alma 

Niyetleri 
Deney Grupları Katılımcı Sayısı Ortalama Standart Sapma F p 

Miktar Kıtlığı 120 3,3063 ,87715  

,162 

 

,851 Zaman Kıtlığı 120 3,2396 ,97252 

Kontrol 120 3,2729 ,86905 

Tablo 1 de görüldüğü üzere, kıtlık mesajına maruz kalmayan ve farklı kıtlık mesajlarına 

maruz kalan katılımcıların, reklamını gördükleri ürünü satın alma niyetleri arasında istatistiki 

açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (F3,360= 0,162; p=0,851). Bu açıdan H1a hipotezini 

destekleyecek yeterli kanıt bulunamamıştır. Tüm gruplardaki katılımcıların satın alma 

niyetleri, orta nokta olan 3,00 düzeyinin üzerindedir.  

Araştırmanın ikinci aşamasına katılan ve farklı kıtlık taktiklerine maruz kalan tüketicilerin 

ürünü satın alma davranışları arasında farklılık olup olmadığını test etmek için ise ki-kare 

analizinden faydalanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo.2 de görüldüğü gibidir. 

Tablo 2.  Farklı Kıtlık Taktiklerine Maruz Kalan Katılımcıların Ürünü Satın Alma 

Davranışları. 

Deney Grupları Katılımcı Sayısı 

Satın alma Davranışı 
Pearson 

KiKare 
p sd Satın alan Satın almayan 

TOPLAM 
GD BD GD BD 

Miktar Kıtlığı 76 21 11 55 65 76 

22,037 ,000 
2 
 

Zaman Kıtlığı 95 15 13,7 80 81,3 95 

Kontrol 92 2 13,3 90 78,7 92 

TOPLAM 263 38 38 225 225 263 

Tablo.2 de görüldüğü üzere miktar kıtlığı grubunda 76 kişiden 21 kişi, zaman kıtlığı grubunda 

95 kişiden 15 kişi ve Kontrol grubundan 92 kişiden 2 kişi fiili olarak ürünü satın almışlardır. 

Yapılan KiKare analizi sonucunda farklı kıtlık mesajlarına maruz kalan katılımcılar arasında, 

reklamda gördükleri ürünü satın alma davranışı açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

olduğu anlaşılmıştır (X2
2,263= 22,037; p<0,001).  Bu sonuçlara araştırmanın ikinci hipotezini  

(H1b) desteklemektedir.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, farklı kıtlık taktiklerine maruz kalan veya 

kalmayan katılımcıların satın alma niyetleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu 

sonuç literatürle uyumlu gözükmemektedir ( Bae ve Lee, 2015; Eisend, 2008, Inman vd., 

1997; Hardesty vd., 2007; Jung ve Kellasris, 2004; Lynn, 1989). Bunun sebebinin, mevcut 
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araştırmada kıtlık mesajının yer aldığı reklam broşüründe sunulan indirimli teklifin 

katılımcılara oldukça cazip gelmesi, yani aşırı manipülasyon olabilir. Analiz sonuçlarına göre 

bütün gruplarda yüksek oranlarda satın alma niyeti ortaya çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında, 

bu konuda yapılacak benzer deneysel çalışmalarda, fiyat manipülasyonunun şiddetinin daha 

ılımlı ayarlanması gerektiği gibi bir sonuca varılabilir. 

Ürüne ilişkin reklam görselini gören katılımcıların satın alma niyetlerinin yüksek çıkmasına 

karşın, fiili satın alma davranışı katılımcıların niyetlerinin oldukça aşağısında kalmıştır.  Bu 

açıdan bakıldığında bu araştırmanın bulguları, satın alma niyetinin her zaman satın alma 

davranışının kesin bir göstergesi olamayacağına işaret etmektedir. Bu bulgu, daha önce de 

belirtildiği gibi, tüketicilerin fiili satın alma davranışına yönelik araştırmaların yapılması 

ihtiyacını desteklemekte ve bu çalışmayı daha da anlamlı kılmaktadır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular kıtlık taktiklerinin satın alma davranışını olumlu 

yönde etkilediğini desteklemektedir. Buna göre miktar kıtlığı ve zaman kıtlığı mesajlarına 

maruz kalan katılımcıların satın alma oranı herhangi bir mesaja maruz kalmayanlara göre 

oldukça yüksek bulunmuştur. Aynı zamanda miktar kıtlığına maruz kalanların satın alma 

davranışlarının zaman kıtlığına maruz kalanlardan yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu bulgu 

litaratürde daha önceki çalışmalarla uyumludur. Yapılan araştırmalara göre miktar kıtlığı 

zaman kıtlığının aksine tüketiciler arasında bir rekabet hissi oluşturmakta ve bu sebeple ürüne 

yönelik ilgiyi artırmaktadır ( Bolton ve Reed, 2004; Garretson ve Burton, 2013). Bu bulgular 

gerek teorik gerekse uygulama açısından önem arz etmektedir. Öncelikli olarak kıtlık 

taktikleri üzerine var olan çalışmalar ya satın alma niyetine yönelik yapılmış, ya da 

metodolojik açıdan belirli sıkıntılar arz etmektedir. Bu noktada bu araştırma kıtlık 

taktiklerinin fiili satın alma davranışına etkisini ortaya koyması ve literatürde var olan bu 

eksikliği gidermesi açısından önemlidir.  Diğer taraftan araştırma bulgularının pazarlama 

uygulayıcıları için faydalı olacağı düşünülmektedir. Kıtlık taktği birçok pazarlama 

uygulamasının temelinde yer almaktadır. Bu taktiklerin satın alma davranışı üzerindeki 

etkisinin belirlenmesi ve hangi durumlarda, hangi mesajın daha etkili olduğunun tespit 

edilmesi pazarlama profesyonellerine yol gösterici olacaktır. 

Bu araştırmanın bazı önemli kısıtları bulunmaktadır. Her şeyden önce, deneysel tasarım 

doğası gereği bir yapaylık içermekte ve ekolojik geçerlilik açısından bir sorun yaratmaktadır. 

Diğer taraftan, kurgulanan deneysel tasarım tek bir ürün kategorisi için ve sadece fiyat 

indirimi odaklı bir tasarımdır. Bu konu ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalarda, farklı ürün 

kategorileri ve teklifler çerçevesinde analizler yapılabilir. Buna ilaveten, araştırmanın 

katılımcılarının üniversite öğrencileri arasından kolayda örnekleme ile seçilmiş kişilerden 
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oluşması, çalışmanın dışsal geçerliliğini olumsuz etkilemektedir. Gelecekte yapılacak 

araştırmalarda, öğrenci katılımcı dışında, tesadüfi örnekleme yöntemleriyle belirlenmiş 

katılımcıların kullanılması daha uygun olacaktır. Bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda,  

farklı kıtlık taktiklerinin satın alma davranışı üzerindeki etkisinin çeşitli aracı değişkenler 

tarafından (tüketicilerin karar verme tarzları, biliş ihtiyacı, ürün ilgilenimi vb.) nasıl 

etkilendiği de incelenebilir. Böylelikle, pazarlama yöneticilerinin kıtlık taktiklerini daha etkili 

kullanabilmeleri açısından daha somut öneriler ortaya konulabilir. 
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İnovatif Ürün Tercihlerinde E-Ağızdan Ağıza İletişimin Etkisi 

The Effect Of E-Word-Of-Mouth Communication On Innovative Product 

Preferences 
Özet Bildiri 

Serap Çabuk1   Selçuk Yasin Yıldız2    Didem Demir3 

Anahtar Kelimeler: Ağızdan Ağıza İletişim, İnovasyon, İnovatif Ürün 

Giriş ve Çalışmanın Amacı: 

Bireylerin satın aldıkları ürünler hakkında çevresine pozitif ve negatif yorumlarda bulunması, 

günümüzde çok sık karşılaşılan ve firmalar açısından dikkatle incelenmesi gereken konuların 

başında gelmektedir. Pazarlama literatüründe, işletmeler için yeni müşterileri kazanma 

konusunda ağızdan ağıza iletişimin belirgin bir etkisi olduğu kadar var olan müşterilerin elde 

tutulmasında da önemli rolü vardır. Teknolojik gelişmelerin etkisi ve küreselleşme ile birlikte 

dünyanın tek pazar olma yolunda ilerlemesi, sınırların oldukça şeffaflaşması ve bilgiye 

erişimin son derece kolaylaşması insanların, satın aldıkları ürünler hakkında sadece çevresine 

değil sanal dünyanın her noktasında, ulaşabildikleri tüm kullanıcılara satın alma 

deneyimlerini aktarabilme fırsatı sağlamaktadır. Rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler 

açısından inovatif ürünler geliştirmek, farklılaşmak ve dolayısıyla “yenilikçi” bir kimliğe 

bürünmek hayatta kalma çabasının en önemli aracı haline gelmiştir. Bu çalışmada, internet 

ortamında yapılan ağızdan ağıza iletişimin, yenilik arayan tüketici davranışları ve inovatif 

ürün satın alma davranışları ile ilişkisini belirlemek ve bununla beraber yenilik arayan tüketici 

davranışlarının, inovatif ürün satın alımları üzerine etkisini tespit etmek amaçlanmaktadır. 

Literatür Taraması: 

Bir sorunun çözümü için ortaya konan yeni fikirlerin geliştirilmesi ve bu fikirlerin 

kullanılması olarak (Kanter, 1983) adlandırılan inovasyon kavramı daha çok yeni ürün 

(Freeman, 1982; Damanpour & Evan, 1984; Rickards, 1985; Slappendel, 1996) temelinde 

tanımlanmaktadır. Rogers’a (1995) göre; kişiler ya da birimler tarafından fikirlerin, 

uygulamaların ve nesnelerin yeni olarak algılanması iken Bernstein (2002) yeni ürünlerin ve 

yeni süreçlerin benimsenmesi ve tüketiciyle tanıştırılmasına dikkat çekmektedir. Yenilikçilik 

ise; bir bireyin yeniliği benimsemesinde diğer bireylerden önde olması (Rogers, 1976), 

değişime gönüllü olunması (Hurt, Joseph, & Cook, 1977), yaratıcılığı ortaya çıkaran içsel bir 
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arzu (Hirschman, 1980) ve bir kişilik özelliği (Midgley & Dowling, 1978; Goldsmith & 

Hofacker, 1991) şeklinde ifade edilebilir. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde; 

gençlerin daha çok yenilik arayışında oldukları (Manning, Bearden, & Madden, 1995; Im, 

Bayus, & Mason, 2003), yenilikçi tüketicilerin daha az fiyat hassasiyetlerine sahip oldukları 

(Goldsmith & Newell, 1997) ve yenilik ile fikir liderliği arasında pozitif ilişkinin olduğu 

(Shohom &Ruvio, 2008) dikkat çekmektedir. Yapılan yeniliklerin, güçlü marka değeri ve 

pazarlama iletişimi desteğinden yararlanma olasılığı düşüktür. Bu koşullar altında, 

yeniliklerin duyurulmasında ağızdan ağıza iletişimin firmalar için ne denli önemli olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir (Mazzarol, 2011). Kişi ve gruplar arasında ürün ve hizmetlerin 

değerlendirilmesi ile ilgili olarak gerçekleşen resmi olmayan iletişim (Anderson, 1998) 

şeklinde ifade edilen ağızdan ağıza iletişim (AAİ) pozitif olduğu taktirde yüksek düzeyde 

müşteri memnuniyeti (Lam, Lee & Mizerski, 2009) etkisi yaratırken, negatif olması halinde 

ise düşük düzeyde müşteri memnuniyetine (de Matos, Alberto & Rossi, 2008) sebep 

olmaktadır. Bughin & Doogan (2010) AAİ’nin tüm satın alma kararlarını %20-50 arasında 

etkileyen ana faktör olduğunu işaret etmişlerdir. Yapılan çalışmalarda negatif yorumların, 

pozitif yorumlara göre; insanların inanışlarında daha etkili olduğu ileri sürülmüştür (Arndt, 

1967; Mittal, Ross & Baldasare, 1998). Reiniger & Kernan (1986) satın alma niyeti ve 

tutumlardaki değişikliklerin AAİ yoluyla gelen bilginin kabulüne bağlı olduğunu ifade 

etmişler ve firmaların rekabet avantajı sağlamak için, pozitif AAİ sağlayan müşterilerin 

sözlerini reklam aracı olarak kullanılmasının önemli olduğu belirtmişlerdir (Naylor, 2000). 

Kim, Park & Lee (2017) kadınların erkeklerden daha çok AAİ yaptıklarını ve erkeklerden 

daha çok risk alarak internette alışveriş yaptıklarını ortaya koymuşlardır. Sen (2009), yapmış 

olduğu çalışmada benzer şekilde, kadınların elektronik ağızdan ağza iletişimi (E-AAİ) 

bilgilendirici bir etken olarak erkeklerden daha çok kullandıklarını ve negatif E-AAİ'yi daha 

da güvenilir bulduklarını ortaya koymuştur. Kawakawi & Kishiya (2010) ise E-AAP'de 

inovatif ürünlerin ne yoğunlukta kullanıldığı değil, inovatif ürünlerin çeşitliliğinin olmasının 

bir etki yarattığını ortaya koymuşlardır. 

Tasarım ve Yöntem:  

Bu çalışmanın örneklemini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören 1980-1999 

yılları arası doğumlu öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma amaçları ile uyumlu olması için 

bilgi edinmeye önem veren, teknoloji meraklısı, yeniliğe açık olan ve çoğunluğu 5 yaşından 

önce bilgisayarla tanışan bireylerden oluşan Y kuşağına (Weiler, 2005) ait bireyler çalışmada 

örneklem olarak seçilmiştir. 
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Bu çalışmanın araştırma problemi, internet ortamında yapılan ağızdan ağıza iletişimin, 

inovatif ürün satın alımlarıyla ilişkisinin olup olmadığıdır. Bu kapsamda çalışmanın amaçları 

şu şekilde sıralanabilir; pozitif ve negatif ağızdan ağıza iletişimin yenilik arayan tüketici 

davranışları ve inovatif ürün satın alma davranışları ile ilişkisini belirlemek, yenilik arayan 

tüketici davranışlarının, inovatif ürün satın alımları üzerine etkisini belirlemektir. Alt amaçlar 

ise; bireylerin cep telefonu tercihlerinde pozitif ve negatif fikir aldıkları kişilerle olan 

yakınlıklarının tespit edilmesi, hangi marka cep telefonları hakkında pozitif ve negatif yorum 

aldıklarının tespit edilmesi, hangi marka cep telefonları hakkında pozitif ve negatif yorumda 

bulunduklarının tespit edilmesi, çevrelerinden aldıkları pozitif ve negatif yorumların satın 

alma ihtimallerine etkisinin tespit edilmesi, sahip oldukları cep telefonu markalarına göre 

yapılan pozitif ve negatif yorumların hangi markalara ait olduğunun tespit edilmesi ile 

demografik özelliklere göre pozitif ve negatif yorumlara sebep olan etmenlerin tespit edilmesi 

olarak belirlenmiştir.  

Araştırma kapsamında incelenecek hipotezler aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

H1: Pozitif e-AAİ ile yenilik arayan tüketici davranışları arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2: Negatif e-AAİ ile yenilik arayan tüketici davranışları arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3: Pozitif e-AAİ ile inovatif ürün satın alma davranışları arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H4: Negatif e-AAİ ile inovatif ürün satın alma davranışları arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H5: Yenilik arayan tüketici davranışlarının, inovatif ürün satın alma davranışları üzerinde 

etkisi vardır. 

Nicel olarak kurgulanan araştırmada verilerin elde edilebilmesi için anket yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışma kapsamında hazırlanan anket formunun uzunluğu, kaynak ve zaman 

kısıtı olduğu için ihtimalsiz örnekleme tekniklerinden, kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Anket formunda; pozitif ve negatif ağızdan ağıza iletişim ölçeği (East, 

Hammond & Lomax, 2008), yenilik arayan tüketici ölçeği (Maning, Bearden, & Madden, 

1995), inovatif ürün satın alma ölçeği (Darden&Perreault, 1976) ve demografik sorular olmak 

üzere 40 soru bulunmaktadır. Soruların anlaşılırlığını tespit edebilmek için kolayda örnekleme 

yöntemiyle seçilen 25 kişilik bir grup üzerinde ön test yapılmıştır. Anket formu, yine kolayda 

yöntemiyle seçilmiş toplam 450 kişiye yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Analize 

elverişli olmayan formlar çıkarıldıktan sonra, geriye kalan 432 anket formu üzerinde analizler 

yapılmıştır. Analizlerde verilerin türüne göre tanımlayıcı analizler, ki-kare analizi ve 

regresyon analizi kullanılmıştır. 
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Bulgular ve Tartışma: 

Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Anket 

formunda yer alan 40 sorunun Cronbach's Alpha oranı %83,9 olarak bulunmuştur. Araştırma 

örneklemine ait bilgilere bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğu (toplam %72) 18-23 

yaş aralığında yer almaktadır. 18-20 yaş arasındaki katılımcıların oranı %27,3 iken 21-23 yaş 

arasında bulunan katılımcıların oranı %44,7’dir. Katılımcıların %51,4’ünün kadın, 

%48,6’sının erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Ankete katılan katılımcıların kullandıkları 

cep telefonu markaları arasında tercih edilen ilk 3 markaya ait oranlar %35,4’ü Samsung, 

%30,6 Apple ve %9,5 LG olarak görülmektedir. Katılımcılar en çok gündelik hayatta 

görüştüğü bireylerden cep telefonları hakkında yorum almaktadır. Alınan pozitif yorumlar en 

çok Apple markasına (%45,6) ait iken, negatif yorumların en çoğu (%34,7) Samsung 

markasına aittir. Ankete katılan bireylerin yaptıkları pozitif yorumlar en çok %47,9’luk oranla 

Apple markası hakkındadır, negatif yorumlar ise %35’lik oranla Samsung’a yöneliktir. Pozitif 

yorum yapanların yaklaşık yarısı (%43,9) sahip oldukları cep telefonu markasına ait pozitif 

yorum yaptıklarını ifade ederken; negatif yorum yapan bireylerin %39,6’sı negatif yorum 

yaptıkları markaya hiç sahip olmadıklarını belirtmektedir. Bireylerin aldıkları pozitif ve 

negatif yorumların satın alma ihtimallerine etkileri incelendiğinde; pozitif yorumlar öncesinde 

çoğunlukla (%54,4) orta düzey satın alma ihtimali bulunan katılımcıların bu yorumlar 

sonrasında satın alma ihtimallerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Negatif yorumlar öncesinde 

en fazla orta düzey satın alma ihtimali bulunan (%60,6) bireylerin bu negatif yorumlardan 

fazlasıyla etkilendikleri, negatif yorumlar öncesinde %28,2 olan düşük satın alma oranın 

negatif yorumlar sonrasında %63,4’lük orana yükseldiği görülmüştür. Ankete katılan 

bireylere inovasyon kelimesinin ne ifade ettiği sorulmuştur. Katılımcılar inovasyon kelimesi 

ile en çok (sırasıyla) yenilik, teknoloji ve gelişim ifadelerini anladıklarını belirtmişlerdir. 

Kadınlar en çok (sırasıyla) cep telefonlarının markası, dayanıklılığı ve fiyatı konusunda 

pozitif yorum yaparken; telefonun fonksiyonları, markası ve kullanım kolaylığı konusunda 

negatif yorumlarda bulunmaktadırlar. Erkekler ise (sırasıyla); cep telefonunun fonksiyonları, 

markası ve fiyatını çevresine pozitif yorumlarken; cep telefonunun fonksiyonları, 

dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı hakkında negatif yorumlar yapmaktadır. Kadın 

katılımcılarda cep telefonu markası, erkek katılımcılarda ise cep telefonunun fonksiyonları 

hem olumlu hem olumsuz yorumlara konu olmaktadır. Yaş gruplarında yapılan yorumlara 

bakıldığında 18-20 yaş aralığı ve 21-23 yaş aralığındakiler fonksiyonlarına, 24-26 yaş 

aralığındakiler dayanıklılığına, 27-29 yaş aralığı ile 30 yaş üzerindekiler fiyat hakkında pozitif 

yorum yaparken; 18-20 yaşaralığı, 24-26 yaşaralığı ve 27-29 yaş aralığındakiler telefonun 
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markası hakkında, 21-23 yaş aralığı ile 30 yaş üzeri ise telefonun fonksiyonları hakkında 

negatif yorum yaptıkları görülmüştür. Cep telefonları hakkında alınan pozitif ve negatif 

yorumlar ile yenilik arayan tüketici davranışları ve inovatif ürün satın alma davranışları 

arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla ki-kare testi yapılmıştır. Bu sonuçlara 

göre; alınan pozitif yorumlar ile yenilik arayan tüketici davranışları arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı (χ2
(2)=6,641; p>0,05) için H1 hipotezi desteklenememiştir. Alınan negatif yorumlar 

ile yenilik arayan tüketici davranışları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı (χ2
(2)=7,717; 

p>0,05) görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında H2 hipotezi desteklenememiştir. H3 

hipotezi ile incelenen, alınan pozitif yorumlar ile inovatif ürün satın alma davranışları 

arasındaki ilişkiye göre (χ2
(2)=5,589; p<0,05) H3 hipotezi kabul edilmiştir. Cep telefonları 

hakkında alınan negatif yorumlar ile inovatif ürün satın alma davranışları arasında anlamlı bir 

ilişki olmadığı (χ2
(2)=5,417; p>0,05) için H4 hipotezi desteklenememiştir. Yenilik arayan 

tüketici davranışlarının, inovatif ürün satın alma davranışlarını ne şekilde etkilediğini 

belirlemek amacıyla yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda; yenilik arayan 

tüketici davranışları ile inovatif ürün satın alımlar arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiş 

(R=0,432;R2=0,186) ve yenilik arayan tüketici davranışlarının inovatif ürün satın alma 

davranışlarına etkisi olduğu (F=98,47; p<0,05) görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ile H5 

hipotezi kabul edilmiştir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar: 

Zaman ve kaynak sınırları sebebiyle, seçilen örneklem ve araştırma evreni çalışmanın 

kısıtlarını oluşturmaktadır. Bu sebeple elde edilen sonuçlar, bu çalışmanın evreni ve 

örneklemi ile sınırlıdır.  Çalışma neticesinde elde edilen veriler incelendiğinde ankete katılan 

bireylerin sahip oldukları cep telefonları hakkında pozitif ağızdan ağıza pazarlama 

faaliyetlerinde bulundukları görülmüş olup, sahip olmadıkları cep telefonlarıyla alakalı 

negatif ağızdan ağıza pazarlama faaliyetlerinde bulundukları sonucuna ulaşılmıştır. Rogers’in 

(1983) yeniliklerin yayılması teorisi incelendiğinde, yeniliklerin benimsenmesinin aniden 

meydana gelmediği, benimsemenin bir süreç olduğu dikkat çekmektedir. Yenilik arayan 

tüketici davranışları ile hem negatif ve hem pozitif e-AAİ arasında, pozitif ilişkinin varlığına 

dair yapılan analizler sonucunda hipotezlerin desteklenmemesi teori ile benzerlik 

göstermektedir. Yani tüketicilerin yenilikçi davranışlar sergilemesi, pozitif ya da negatif e-

AAİ kaynaklı değil, bir sürecin sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bir diğer sonuca 

göre, alınan pozitif yorumların, inovatif ürün satın alımlarıyla pozitif yönlü ilişkisinin 

bulunması tüketicilerin bu ürünlere daha güvenilir gözle bakmalarına yardımcı olmakta ve 

tüketicilerin algıladıkları risklerin azaltılmasına katkı sağlayabilmektedir. Ulaşılan başka bir 
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sonuç olan negatif e-AAİ ile inovatif ürün satın alımları arasında pozitif ilişkinin olmadığıdır. 

Negatif yorumlar sonucu, inovatif ürünleri tercih etmeyen tüketicilerin satın alımlarında 

bildikleri, daha önce denedikleri veya yeni olarak isimlendirilmeyen ürünleri tercih ettikleri 

görülmektedir. Memnuniyetsiz müşterilerin, memnun müşterilere göre daha fazla kişiye 

ağızdan ağıza iletişim faaliyetinde bulunduğu (Kaya, 2000) düşünüldüğünde, tüketicilerin 

negatif yorumlarda bulunması, markalara önce müşteri sonra değer kaybettireceği açıktır. 

Elde edilen bu sonucu değerlendirecek firmaların; yenilik arayışında olan tüketicileri tespit 

etmesi, müşterilerine inovatif ürünlerini tanıtması ve onlara deneyim fırsatı sağlaması gibi 

çabaları, satışlarını artırması anlamında katkı sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

746 

The Relationship Between Time Orientation And Consumer 

Innovativeness: The Case Of Turkey And Iran 

Zaman Oryantasyonu İle Tüketici Yenilikçiliği Arasindaki İlişki: Türkiye 

Ve İran Örneği  
Tevfik Şükrü Yapraklı1   Ali Absalan2    Musa Ünalan3 

Abstract: 

The aim of this study is to examine the relationship between consumers’ time orientation 

(past, present, and future orientation) and consumer innovativeness. The sample comprised of 

541 participants from Turkey (n=229) and Iran (n=312). The results suggest that past and 

future orientation were negatively related to consumers’ innovativeness. The findings also 

indicate that in terms of present orientation, past orientation and consumer innovativeness, 

there is a significant difference among the countries. Moreover, Iran respondents have higher 

levels of future orientation than Turkish respondents while Turkish respondents have higher 

levels of past orientation, present orientation and consumer innovativeness than Iran. 

Keywords: Consumer Innovativeness, Time Orientation, Turkey, Iran 

Özet: 

Bu çalışmanın amacı tüketicilerin zaman oryantasyonu (geçmiş, şimdiki, gelecek) ile tüketici 

yenililikçiliği arasındaki ilişkiyi incelemektir. Türkiye (n=229) ve İran (n=312) ‘dan 

toplamda 541 katılımcı çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına 

göre, tüketicilerin geçmiş ve gelecek oryantasyonu ile tüketici yenilikçiliği arasında negatif 

bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, iki ülke arasında geçmiş oryantasyon, şimdiki 

oryantasyon ve tüketici yenilikçiliği değişkenleri açısından aralarında anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, İranlı katılımcıların gelecek oryantasyonları Türk 

katılımcılarından yüksek iken; Türk katılımcıların geçmiş oryantasyon, şimdiki oryantasyon 

ve tüketici yenilikçiliği değişkenleri bakımından algı düzeyleri daha yüksek çıkmıştır.      

Anahtar Sözcükler: Tüketici Yenilikçiliği, Zaman Oryantasyonu, Türkiye, İran 

1. Introduction 

New products play a vital role in profit making and providing the competitive advantage of 

companies accompanied by assisting the firms in strategic positioning (Vandecasteele, 2010). 

Also, innovative consumers are important parts for marketers. In addition, the income derived 

from the new products (accepted by the innovative consumers) is considered as indispensable 
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2 Ali Absalan, Ataturk University, ali.absalan69@gmail.com 
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for most of the firms (Cowart et al., 2008). Considering the fact that almost 40 percent of the 

innovations have to do with the consumed and industrialized products and over 60 percent of 

the generated innovations have failed to develop in technologies, one can say that it is not 

feasible to offer new products in a facilitated way (Vandecasteele, 2010). Although most of 

these failures are known to be inappropriate, the fact lies in another domain. The goods 

rejected by the consumers in terms of the use are sometimes better than the existing products. 

Therefore, gaining knowledge into the consumers features can help the managers to offer their 

products successfully. The initial acceptors and brand testers play a great role in the life cycle 

of the new product. Sale of the prior buyers shows the positive liquidity which can 

compensate for the expenses of developing new product (Goldsmith and Flain, 1992). Hence, 

it is necessary to study the features and characteristics of innovative consumers in order to be 

successful in sale and distributing of new products. In this sense, achieving true understanding 

of consumer innovation is critical. Hart et al. (1997) state that consumer innovation is 

regarded as the personality feature which reflects the tendency to change (Park et al., 2010).  

Reviewing the literature and pinpointing the drawbacks of the consumer innovation 

perspective as a unique feature in describing the innovative behavior of the consumer. 

Venkatraman and Prise (1990) indicate that the consumer is categorized by cognitive 

innovation though the use of which new experiments are pursued and motivate the problem 

solving status. In contrast, emotional innovation consumer seeks new motif to stimulate the 

feeling and involves himself or herself in internal activities and dreams, resulting in pleasure. 

Identifying potential differences in decision-making strategies of purchasing between these 

two types of innovative customers lay a great role in success of marketing strategies. 

There are so many studies examining the consumer innovativeness. Koschate-Fischer et al. 

(2017) find that experiencing a life event leads to an increase in consumer innovativeness. 

Kim et al. (2017) revealed that consumer innovativeness has influence on sports fans’ 

behavioral intention. Oh (2016) find that higher consumer innovativeness was correlated with 

significantly higher satisfaction, intent to use again, and intent to recommend. Hong et al. 

(2017) pointed out that consumer innovativeness was positively correlated to both hedonic 

value and utilitarian value. The results of Persaud et al. (2017) imply that individual 

innovativeness shape consumers’ purchase decisions. Robinson and Leonhardt (2016) 

investigated that consumer innovativeness has a positive effect on consumer loyalty. The 

study of Rašković etc (2016) show that young-adult consumers display high levels of 

consumer innovativeness and low levels of consumer ethnocentrism. Quoquab etc. (2016) 

reveal that consumer innovativeness does not have any direct effect on service loyalty.  
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Beek et al. (2017) define time orientation as “a general orientation towards the present or the 

future”. Zimbardo and Boyd (1999) demonstrated that time orientation (towards the past, 

present, and/or future orientation) influences judgments, decisions, and actions. Abu-Rahma 

(2017) confirm that time orientation influences strategic practices in an organization through 

its impact on a manager’s visioning ability. Makri and Schlegelmilch (2017) examined the 

role of time orientation in predicting users’ participation in social networking sites. Qian et al. 

(2014) investigated that future time orientation influences feedback seeking. Kaynak et al. 

(2011) examined time use and orientation and time attitudes toward different activities, 

including advertising.  

Therefore, there is a need to look consumer innovativeness and its relations on time 

orientation. Like us, Merchant et al. (2014) examine the relationship between consumers’ 

time orientation and innovativeness. This study helps bridge the literature gaps to examine 

these relations and explore consumer innovativeness and time orientation in the Middle East 

culture. Therefore, in the context of a consumer-based strategy, this study is intented to make 

contributions to the literature on consumer innovativeness and time orientation. Also, 

understanding consumers’ behaviors is an essential for industry in a rapidly changing and 

competitive environment. The research results can contribute to the marketing professionals 

for understanding consumer behaviors. 

The paper begins by trying to understand consumer innovativeness, and then time orientation. 

Then the components of time orientation which can be listed as past orientation, present 

orientation, and future orientation are considered. We have also tried to establish a 

relationship between the consumer innovativeness and time orientation. Initially, the 

concepts, perspectives and theoretical principles as well as the research hypotheses are 

formulated followed by the design of the study, instruments of data collection along with the 

determination of reliability and validity of the instruments. Finally, the study is finalized by 

the research findings and research suggestions.  

2. Consumer Innovativeness 

The term of innovation has to do with the interpersonal differences and categorization of the 

people response to the new stuff. The Dictionary of America Marketing Associations defines 

the innovation with regard to buyer which can be defined as individual tends to accept the risk 

of initial purchasing related to the innovation term. Innovation from the perspective of 

consumer behavior: Innovation is defined as a personal characteristic and has to do with 

demonstrating the extent to which a consumer accepts new products and services (Amirshahi 

et al., 2014).  
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According to Hussain et al. (2014), innovation is an internal personal characteristic which is 

formed by different factors such as social and economic components involving income and 

social development or personal profiles such as the cognitive and intellectual features. 

Innovation describes the response to new stuff and the difference of these responses are 

ordered in a way that it involves positive perspective and negative perspective (Foxall and 

Goldsmith, 2003). Eiksi (2008) views innovation as the tendency towards purchasing the new 

and distinguished products or it is the extent to which an individual adapts himself or herself 

sooner than the other consumers. In the context of marketing, innovation is regarded as a 

personal profile which leads him towards the accepting of products newly introduced in 

market regardless of the price and quality (Sreejesh, 2011). Therefore, one can explain that 

there is no consensus over the innovation; rather, the researchers believe that innovation is a 

behavior and some others emphasize it as personal characteristics of a person in a particular 

situation (Soltaninejad et al., 2014).  

Consumer innovation results in new-seeking behavior as a power and it has attracted the 

attention of researchers. In general, consumer innovation is a concept which reflects the 

tendency of consumer towards purchasing new products (Roehrich, 2004). Soltaninejad et al., 

(2014) indicate in their study that consumer innovation is regarded as a personal profile which 

reflects tendency towards change. Aker (1990) considers the consumer innovation as the 

extent to which a person accepts the innovation sooner than the other population in the 

society. Hirschman (1980) defines the consumer innovation as the extent to which a person is 

determined by the curious behavior to gain knowledge on the new product and risk-taking 

level. This concept realizes that those people who enjoy the innovation are independent of 

society and believe the curiosity, risk-taking and independent judgement (Midley and 

Dawoling, 1978). Seeking for new stuff by the consumer lies in innovativeness of people. 

Innovative consumers tend to gain information on new and distinguished products (Sreejesh, 

2011).  

3. Time Orientation 

Karande et al. (2011) proposed time orientation impacts consumer innovativeness. They 

investigated the relationship between past, present, and future time orientation and consumer 

innovativeness. Lewin (1951) defined time orientation as “the totality of the individuals’ 

views of his psychological future and psychological past existing at a given point of time”. 

Karande and Merchant (2012) indicate that there are three types of consumer time orientations 

which can be listed as past, present and future. Past oriented person refers to relying on past 

experience according to the planning and managing time. Present orientation with certain 
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events, indicates occuring in the present, not relying on past experiences or concerns for the 

future. Finally, in the future orientation it is assumed that time is non-stop and continuous, 

and man always is a diversity seeking and type-oriented person. 

3.1. Past Orientation 

One can argue that the term past-orientation is concerned with the overall sensual-related 

perspective towards the past as indicated by a number of researchers (Karande et al., 2011). 

The overall tendency regarding the memorial of events occurred recently is also known as the 

past directedness. In addition, individuals falling into this category display longing for 

experiencing new events (Merchant et al. 2013). 

3.2. Present Orientation 

Drawing attention towards the current events and facilitating the way matters are concerned 

with respect to the expectation of future is taken into consideration as the present directedness 

(Harber et al., 2003; Karande et al., 2011). Moment is at the core of consideration for these 

types of individuals (Zimbardo et al., 1997). The overall concentration of these individuals is 

to maintain their present memories and not those pertinent to past or future and are reluctant 

to recall things other than the immediate events. What these individuals follow are seeking for 

momentary pleasure, immediate events and anticipation of immediate rewards and incentive-

arising factors. In addition, one can mention the features of these individual a being less self-

confident and more impulsive (Lennings and Burns, 1998).  

3.3. Future Orientation 

Proponents of future directedness tend to depend highly on the upcoming events and broaden 

their expectation to the future (Harber et al., 2003). Future is all these followers seek and see 

themselves dependent on future. In other words, future determines the expectation of these 

individuals and outcomes are said to be depend on future recognition (Kastenbaum, 1961; 

Strathman et al., 1994). They insist on enjoying the pleasure of future and do not hesitate for 

upcoming aspirations and willingness (Lennings and Burns, 1998). They set goals for their 

future and relate themselves properly and are hardly influenced by things that motivate them 

to be immediate gratification holders (Hodgins and Engel, 2002). Also, it is worth noting that 

followers of this type fail to be innovative as they are reluctant to experience new things.  

4. Turkey and Iran 

The relation between time orientation and culture has been discussed in previous studies. Like 

individualism-collectivism, cultures may be distinguished along a time orientation (Hofstede, 

1991). Individuals with very different time orientations (such as toward the past or present) 

behave differently in the marketplace (Graham 1981). In individualist cultures, a person’s 
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identity is based on values such as autonomy, independence and uniqueness (Green et al. 

2005).  For example, a study (Hofstede, 1984) identifies that American society is found to be 

much more individualistic than Japanese society. 

Turkey and Iran both have a very long history and the territory they are presiding over have 

been home to many culturally and ethnically distinct groups of people. Even though Iran and 

Turkey share important similarities, they also show dissimilarities which could contribute to 

different perceptions about time orientation and consumer innovativeness. 

Long term orientation describes how every society has to maintain some links with its own 

past while dealing with the challenges of the present and future. Turkey's intermediate score 

of 46 is in the middle of the scale so no dominant cultural preference can be inferred. Iran's 

very low score of 14 indicates that it has a strongly normative cultural orientation. People in 

such societies have a strong concern with establishing the absolute Truth; they are normative 

in their thinking. They exhibit great respect for traditions, a relatively small propensity to save 

for the future, and a focus on achieving quick results (Hofstede Center 2017a, “Long Term 

Orientation”).  

Individualism is the degree of interdependence a society maintains among its members. 

Turkey, with a score of 37 is a collectivistic society. This means that the “We” is important, 

people belong to ingroups (families, clans or organisations) who look after each other in 

exchange for loyalty. Communication is indirect and the harmony of the group has to be 

maintained, open conflicts are avoided.	 Time must be invested initially to establish a 

relationship of trust.  Iran, with a score of 41 is considered a collectivistic society. In 

collectivist societies offence leads to shame and loss of face, employer/employee relationships 

are perceived in moral terms (like a family link), hiring and promotion decisions take account 

of the employee’s in-group, management is the management of groups (Hofstede Center 

2017b, “Individualism”). 
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5. Research Model and Hypotheses 

Our research model can be seen in Figure 1. The study of Merchant et al. (2014) was utilized 

for determining the research model.  

 
Figure 1. Research Model 
In the light of the literature, we propose the hypotheses following:   

Hypothesis 1: There is a negative relationship between past orientation and consumer 

innovativeness. 

Hypothesis 2: There is a positive relationship between present orientation and consumer 

innovativeness. 

Hypothesis 3: There is a negative relationship between future orientation and consumer 

innovativeness. 

Hypothesis 4: There is a significant difference between Turkey and Iran in order to 

perceptions of future orientations. 

Hypothesis 5: There is a significant difference between Turkey and Iran in order to 

perceptions of present orientation. 

Hypothesis 6: There is a significant difference between Turkey and Iran in order to 

perceptions of past orientation. 

Hypothesis 7: There is a significant difference between Turkey and Iran in order to 

perceptions of consumer innovativeness. 

6. Methodology 

For testing the proposed hypotheses, a survey instrument is designed to measure the different 

constructs representing consumer innovativeness and time orientation. Time orientation is 

measured with the help of three dimensions: future orientation, present orientation and past 
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orientation as prescribed by Zimbardo and Boyd (1999). The scales used are adopted for 

measuring future orientation (nine items), present orientation (seven items) and past 

orientation (five items). Consumer innovativeness is measured five items. This scale items are 

adapted from the study by Baumgartner and Steenkamp (1996).  

Although the scale items are drawn from the previous literature, they are modified 

accordingly to serve the objectives of the current study. The items for consumer 

innovativeness, future orientation, present orientation and past orientation are measured on a 

five-point Likert scale ranging from 1= strongly disagree to 5= strongly agree. The survey 

additionally collected demographic information of gender, educational background, income 

and age from the respondents. The survey was first prepared in English and translated into 

Turkish and Persian by two professional native language speaker. The survey was then back 

translated from Turkish and Persian to English to ensure the clarity and consistency of the 

statements. 

6.1. Sample and Data Collection 

Convenience sampling method was used in this study. Data collected from Erzurum in Turkey 

and Urmia in Iran. The target population for the person administered survey was local people 

in these cities. Over a period of three weeks (May 1 to May 20, 2017), participants intercepted 

at the Ataturk University, Urmia University and other places in cities.	Conducting this study 

with mostly university students may also provide useful information to understand young 

consumers. About 400 questionnaires were distributed each city and totally 595 completed 

questionnaires were received. After the validation and cleaning of data by removal of missing 

entries, a total of 541 respondent data points is available for carrying out further analysis. Of 

these, 229 are from Turkey and 312 from Iran. The sample profile is reported in Table 1. The 

average age of the respondents in both countries was respectively about 23 and 24 years. The 

level of education was recorded as high school and below, undergraduate, and postgraduate 

studies; 74 percent of the respondents were educated to undergraduate level. The income level 

was classified into four groups (below 1000 Turkish Liras (TL), 1001-2500, 2501-4001, and 

above 4001); nearly 65 percent of the respondents were in the level of below 1000 TL. 
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Table 1. Sample profile 

Variable Category Turkey 

(n=229) 

Iran 

(n=312) 

Gender  Number Percent Number Percent 

 Male 110 48,0 167 53,5 

 Female 119 52,0 145 46,5 

Education      

 High school and below 11 4,8 20 6,4 

 Undergraduate 170 74,2 232 74,4 

 Postgraduate 48 21,0 60 19,2 

Income level      

 Below 1000 TL 154 67,2 201 64,4 

 1001 - 2500 46 20,1 58 18,6 

 2501 - 4000 23 10,0 31 9,9 

 Above 4001 6 2,6 22 7,1 

Age      

 Mean 23,13 24,44 

Using the SPSS 20 statistical package, the study’s results include overall descriptive statistics 

results, hypothesis results, correlation results, and independent samples test (t-test results) for 

consumer innovativeness with the three main variables analysed, comprising future 

orientation, present orientation and past orientation. 

7. Analyses and Results 

To identify the underlying factors of time orientation and consumer innovativeness, an 

exploratory factor analysis using principal component method with varimax rotation was 

performed. In conducting the analysis, this study used combined data from the Turkey and 

Iran. In conducting factor analysis, an eigenvalue of greater than one was used as the criterion 

for extracting factors (see Table 2). Cronbach’s αs were calculated for each of the constructs, 

and the measures showed acceptable reliability (Consumer innovativeness = 0.705, Future 

orientation = 0.704, Present orientation = 0.783, Past orientation = 0.689).  

Table 2 display the perception of each of the variables for both countries. Also, factor 

loadings appear in Table 2.  
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Table 2. Factor loadings and descriptive statistics 
 Factor  

loadings 
(λ) 

Turkey (n=229) Iran (n=312) 

Mean Standard  
Deviation 

Mean Standard  
Deviation 

Consumer Innovativeness (All Items Are Reverse 
Coded) 

 3,1048 ,65763 2,7282 ,83952 

I would rather stick with a brand I usually buy than 
try something I am not very sure of.  

0.55 
3,6201 1,15839 2,6763 1,12313 

I think of myself as a brand-loyal customer.  0.70 3,2926 1,16113 3,0096 1,11835 
When I go to a restaurant, I feel safer ordering 
dishes I am familiar with.  

0.62 
3,1616 1,14137 2,4359 1,05586 

If I like a brand, I rarely switch from it just to try 
something different.  

0.75 
2,8122 1,11396 2,7596 1,06232 

I am very cautious about trying new or different 
products.  

0.64 
2,6376 1,11787 2,7051 1,06217 

Future Orientation   3,9282 ,55215 3,9598 ,41066 
I believe that a person’s day should be planned 
ahead each morning.  

0.72 
3,5677 1,12819 4,0801 ,79991 

When I want to achieve something, I set goals and 
consider specific means for reaching those goals.  

0.76 
4,1354 ,82399 4,1506 ,73041 

Meeting tomorrow’s deadlines and doing other 
necessary work comes before tonight’s play.  

0.57 
3,7293 ,95792 3,9071 ,79852 

I meet my obligations to friends and authorities on 
time.  

0,45 
4,0175 ,90304 4,2147 ,79105 

Before making a decision, I weigh the costs against 
the benefits.  

0.65 
4,0437 ,88744 4,1795 ,85613 

I complete projects on time by making steady 
progress.  

0.70 
3,7948 ,88197 3,6058 ,87574 

I am able to resist temptations when I know that 
there is work to be done.  

0.63 
3,9956 ,91045 3,7019 ,87715 

It upsets me to be late for appointments.  0.61 4,0655 1,07609 4,2788 ,86135 
I keep working at difficult uninteresting tasks if they 
will help me get ahead.  

0.63 
3,8734 ,92083 3,5192 ,87459 

Present Orientation   3,5577 ,80922 2,9638 ,68588 
I do things impulsively.  0.62 3,3624 1,23352 2,2115 1,07296 
I make decisions on the spur of the moment.  0.67 3,6638 1,22673 2,4231 1,12292 
It is important to put excitement in my life.  0.57 3,7336 1,12926 3,4167 1,04225 
Taking risks keeps my life from becoming boring.  0.81 3,4891 1,07854 3,5256 1,09925 
I take risks to put excitement in my life.  0.82 3,4017 1,11811 3,3429 1,10582 
I find myself getting swept up in the excitement of 
the moment.  

0.50 
3,5502 1,02741 3,0705 1,09140 

I prefer friends who are spontaneous rather than 
predictable.  

0.62 
3,5721 1,03462 2,7564 1,14466 

Past Orientation   3,8742 ,70131 3,6827 ,68476 
Familiar childhood sights, sounds, smells often bring 
back a flood of wonderful memories.  

0.53 
4,1223 ,97012 3,9038 ,99697 

It gives me pleasure to think about my past.  0.72 3,5328 1,13749 3,3942 1,12914 
I enjoy stories about how things used to be in the 
“good old times.”  

0.77 
3,7598 1,04250 3,6603 ,93173 

Happy memories of good times spring readily to 0.63 3,9782 ,97982 4,0288 ,91212 
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mind.  
I get nostalgic about my childhood. 0.60 3,9782 1,07379 3,4263 1,16529 

Inter-construct correlations are presented in Table 3.  

Table 3. Correlation matrix 

 Consumer 
innovativeness 

Future 
orientation 

Present 
orientation 

Past orientation 

Consumer 
innovativeness 

1    

Future 
orientation 

-,196** 1   

Present 
orientation 

,057 -,124** 1  

Past orientation -,101* ,231** ,077 1 
 

Notes: **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 

H1 posits that there is a negative relationship between past orientation and consumer 

innovativeness. H1 was supported (Table 3). H2, which postulates a positive relationship 

between present orientation and consumer innovativeness, was not supported. We proposed 

that there is a negative relationship between future orientation and consumer innovativeness, 

H3, which was supported. 

To test H4, H5, H6, H7 regarding the differentiation of countries based on the perceptions of 

the respondents on different dimensions of association, independent samples test (t-test) is 

performed. The results are shown in Table 4.  

Table 4. Independent samples test (t-test results) 

Dependent variable Country N Mean Mean difference 

(Iran-Turkey) 

Significance 

Future orientation 

F= 5,79; p= 0,465 

Iran 312 3,9598 
0,032 N.S 

Turkey 229 3,9282 

Present orientation 

F= 4,68; p<0,01 

Iran 312 2,9638 
-0,590 *** 

Turkey 229 3,5577 

Past orientation 

F= 0,19; p< 0,01 

Iran 312 3,6827 
-0,191 *** 

Turkey 229 3,8742 

Consumer innovativeness 

F= 11,53; p< 0,01 

Iran 312 2,7282 
-0,376 *** 

Turkey 229 3,1048 

Note: ***indicates significance at 1% level,  
N.S: no significance 
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There is no significant difference among the countries in terms of future orientation (F= 5,79; 

p= 0,465); thus , H4 is not supported. In terms of present orientation, there is a significance 

difference among the countries (F= 4,68; p<0,01); thus, H5 is supported.  There is a 

significant difference in past orientation the two countries as indicated by the results (F= 0,19; 

p< 0,01); thus, H6 is supported. Again, the difference in consumer innovativeness is 

significant only between Iran and Turkey (F= 11,53; p< 0,01); thus, H7 is supported.   

Table 5. Testing of Hypotheses. 
 Sig. (2-tailed) Result 
H1 0,019 Supported 
H2 0,183 Not supported 
H3 0,000 Supported 
H4 0,465 Not supported 
H5 0,000 Supported 
H6 0,002 Supported 
H7 0,000 Supported 

8.  Conclusions 

The present study investigated the relationship between consumers’ time orientation (past, 

present, and future orientation) and innovativeness in Turkey and Iran. Five of seven 

hypotheses are accepted in our model. The results indicate that future orientation and past 

orientation have a significant relationship with consumer innovativeness. Past and future 

orientations were negatively related to consumer innovativeness in Turkey and Iran. These 

results reflect those of Merchant et al. (2014) who also found that past and future orientations 

negatively affect consumers’ innovativeness. Being present oriented was not related to 

consumer innovativeness in Turkey and Iran. Turkish respondents exhibited higher levels of 

consumer innovativeness, present orientation and past orientation than Iranian respondents. 

Examining mean differences in future orientation, Iranian respondents were future oriented 

than their Turkish counterparts. There is a difference was found in mean levels of present 

orientation, past orientation and consumer innovativeness between Turkish and Iranian 

respondents.  

This study provided a clear picture about the relationship between consumer innovativeness 

and time orientation in Turkey and Iran. Therefore, this study would help decision makers to 

improve marketing strategies and to formulate new strategies for understanding consumers. 

The practical implications of our findings can help firm managers to determine best products 

for their consumers. Depend on the needs of past, present and future oriented consumers, 

marketers can benefit time orientation. Also, understanding consumers within a culture 

context is essential for company managers when they start to launch new products.  
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When the companies pre-release innovative products in the market, they should gather 

information about their target consumers. Because consumers do not evaluate same procedure 

for established products and services across to innovative products and services. Firm 

managers seek to consumer actual behavior and affecting its variables in terms of creating 

new market segments. They need to develop new models how time orientation play different 

roles in the consumer innovativeness for guide segmentation, targeting and positioning. They 

try to find consumer tendency about time. In order to increase engagement, brand managers 

should promote their advertisement strategies depend on individuals’ tendency to emphasize 

time. Future oriented consumers who tend to be goal oriented will consider the future in their 

lives. Therefore, promotional activities and campaigns should be designed according to 

characteristics of consumers. Past-oriented individuals may interest better to advertising with 

a sense of nostalgia. Despite cultural differences, young-adult consumers in two markets 

display low levels of consumer innovativeness. The relationship time orientation and 

consumer innovativeness with other variables should be investigated in future research with 

other variables. Cross-national results can be used to better understand the concept of 

consumer innovativeness in Middle East countries. 
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Futbol Seyircilerinin Duyusal Deneyimlerinin, Etkinlik Tatmini Üzerindeki 

Etkisi 
Özet Bildiri 

Metin Argan1     Caner Özgen2 

Anahtar kelimeler: Duyusal deneyim, Etkinlik tatmini, Spor tüketim davranışları 

Giriş ve Amaç 

Profesyonel spor endüstrisi içerisinde stadyumlar doğrudan spor tüketiminin yapıldığı 

mekânlardır	 (Westerbeek ve Shilbury, 1999). Sheard, (2001) herhangi bir spor tesisinin 

sürdürülebilirliğinin spor etkinliğinin kalitesinin yanında dolaylı olarak seyirci deneyimi ile 

de ilişkili olduğunu ifade etmiştir. Spor bilimleri alanında stadyum deneyimini ortaya 

koyabilmek için genel yönelim fiziksel unsurlar (Wakefield vd., 1996; Wakefield ve Sloan, 

1995) çerçevesinde olmuştur. Zaltman, (2003) bu unsurların spor tüketicilerin davranışlarını 

anlamda önemli olmasına rağmen, duyusal faktörlerin daha önemli olduğunu ifade etmiştir.  

Konuyla ilgili olarak, Lee vd., (2012), geleneksel bakış açısına alternatif yaratmak için 

seyircilerin beş duyularının kombinine yönelik olarak hazırlanmış oldukları stadyum 

deneyimlerinin algıladıkları tatmin üzerinde pozitif etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu 

sonuçlar değerli bilgiler sunarken, beş duyudan hangisinin tatmin üzerinde daha etkili 

olduğunun ortaya konulması pazarlama kararlarında spor pazarlamacılarına önemli avantajlar 

sağlayacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda bu araştırmanın amacı 2016-2017 sezonunda 

faaliyete geçen Yeni Eskişehir Atatürk stadyumunda seyircilerin beş duyu organları ile 

hissettikleri deneyimlerin algıladıkları etkinlik tatmini, spor tüketim davranışları üzerine 

etkisini yapısal eşitlik modellemesi ile test etmektir. Bu konuda yapılan araştırmaların sınırlı 

sayıda olması ve büyüyen futbol endüstrisi içerisinde son yıllarda sayısı sıkça artan 

stadyumların seyirci tatmini ve tüketim davranışları üzerindeki etkisini ortaya konulması bu 

çalışmanın ana motivasyonudur.    

Literatür 

Duyusal Deneyim 

Spor pazarlaması literatüründe yapılan birçok araştırmada etkinlik deneyiminin tekrar 

etkinliğe katılımda oldukça önemli olduğu ortaya konulmuştur. Hill ve Green, (2000), spor 

pazarlamacıların stadyumda yaratacakları unutulmaz deneyimlerin takımın olası kötü 

performansını seyircilere unutturabileceğini ifade etmişlerdir. Anderson ve Sullivan (1993) 

																																																													
1 Anadolu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, margan@anadolu.edu.tr 
2 Anadolu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, canerozgen@anadolu.edu.tr 
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günümüz rekabetçi ortamda tüketici tatminin, satın alma davranışları üzerinde etkili en önemli 

unsur olduğunu ifade etmişlerdir.  

Lee, (2010) marka deneyiminin duyular (görme, işitme, koklama, dokunma, tatma) ile ilişkili 

olduğu ifade etmiştir. Buna benzer şekilde Gentile vd., (2007) duyusal deneyimin bütün 

marka deneyiminin çok önemli bir parçasını oluşturduğunu ortaya koymuşlardır. Gobé, 

(2001) tüketicileri eğlendiren ve heyecanlandıran kaliteli bir duyusal deneyimin bir markayı 

diğerlerinden ayırt edebilmesini sağlayan anahtar faktör olduğunu ifade etmiştir. Bununla 

birlikte literatürde yapılan araştırmalarda (Lindstrom, 2005; Schmitt, 1999) duyusal 

deneyimin tüketici tatminin yükselmesine neden olan önemli faktörlerden biri olduğu ortaya 

konulmuştur. Bu durum birçok işletmenin rekabet avantajı sağlayabilmek için beş duyulara 

hitap ederek markalarını farklılaştırmalarının nedeni olarak gösterilebilir (Hultén vd., 2009).   

Tüketici davranışlarında, tüketicilerin duyusal deneyimlerinin, şirketlerin sağladığı değer 

algılamalarında önemli rol oynamaktadır. Duyusal unsurlara yönelik olarak hazırlanmış 

tüketici deneyimleri işletmeler için sadık müşteri yaratılmasında pozitif unsurlar taşır (Gobé, 

2001; Lindstrom, 2005; Schmitt, 1999). Brakus vd., (2009) içerisinde duyusal deneyimi 

barındıran marka deneyimi tüketici tatminini doğrudan etkilediğini ifade etmiştir. Fakat tek 

bir duyuya yönelik yaşanılan duyusal deneyim, tüketiciler için unutulmaz bir deneyim 

yaşatmayı garanti etmeyebilir (Pine & Gilmore, 1999). Bellek araştırmacılarına göre, çoklu 

duyuları içeren bilgilerin daha fazla hatırlanması muhtemeldir (Schacter, 1996). Örneğin,  beş 

duyuya birden hitap eden markalar ürün kalitesi algısını etkileyebilir ve bu nedenle, yalnızca 

bir veya iki duyuya hitap eden benzer markalara göre öne geçebilir	 (Lindstrom, 2005). 

Stadyum içerisinde sunulan imkanlar, diğer seyirciler ile olan etkileşim ve bir takım fiziksel 

unsurlar seyirciler tarafında deneyimlendiği için algıladıkları tatmin ile doğrudan ilişkilidir.  

Bir stadyum beş duyuya hitap ederek unutulmaz bir deneyim sağlayan alanlara 

dönüştürülebilir. Seyirciler, bir stadyumun mimarisinin ve zeminlerinin görsel güzelliğini 

takdir edebilir, stadyumda uyarıcı müzik dinleyebilir, rahat koltuklar edinebilir, stadın eşsiz 

kokusunu yaşayabilir ve lezzetli yiyecekler yiyebilir. Literatürde yapılan araştırmalarda 

tüketici tatmini sağlayan en önemli değişkenin duyusal deneyim olduğu ortaya konulmuştur 

(Hultén et al., 2009; Lindstrom, 2005; Schmitt, 1999). Bu bağlamda bu araştırmanın ilk beş 

hipotezi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.  

H1 Stadyum görsel deneyiminin etkinlik tatmini üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H2 Stadyum işitsel deneyiminin etkinlik tatmini üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H3 Stadyum dokunsal deneyiminin etkinlik tatmini üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H4 Stadyum kokusal deneyiminin etkinlik tatmini üzerinde pozitif etkisi vardır. 
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H5 Stadyum tatsal deneyiminin etkinlik tatmini üzerinde pozitif etkisi vardır. 

Etkinlik Tatmini ve Spor Tüketim Davranışı 

Seyircilerin tüketim davranışlarının ve tekrar katılım niyetleri üzerine etkisinden (Anderson 

ve Sullivan, 1993; Oliver, 1980)  dolayı, tüketici tatmini araştırmaları spor pazarlaması 

alanında bir çok çalışmaya konu olmuştur (Cronin vd., 2000; Yoshida ve James, 2010). 

Zeithaml (1996), tatmin olmuş tüketicilerin aldıkları ürün veya hizmeti tekrar satın alma 

olasılıklarının oldukça yüksek olduğunu ifade etmiştir. Konu spor pazarlaması alanında 

yapılan araştırmalar bağlamında Wakefield ve Blodgett (1994), tarafından değerlendirilmiş ve 

tatminin maçlara tekrar katılım üzerinde etkili olduğu ortaya konulmuştur. Bununla ilişkili 

olarak Madigal, (1995) spor etkinliğinde elde edilen tatminin sonraki maçlara katılma 

olasılığını tahmin etmedeki en önemli değişken olduğunu ifade etmiştir. Bu bilgiler 

doğrultusunda bu araştırmanın altınca hipotezi aşağıda verilmiştir.  

 H6 Etkinlik tatminin spor tüketim davranışları üzerinde pozitif etkisi vardır. 

Yöntem 

Verilerin toplanması ve örneklem 

Araştırma kapsamında kolayda örnekleme yöntemiyle toplam 379 Eskişehirspor taraftarına 

ulaşılmıştır. Anket formu online ortamda Google drive formları aracılığıyla katılımcıların 

görüşlerine sunulmuştur. Verilerin toplanması için, Eskişehirspor’un taraftar sosyal medya 

hesaplarında araştırmanın duyurusu yapılmış ve katılımcılara araştırma hakkında geniş 

bilgiler verilmiştir. Bir kişinin birden fazla anket doldurmasının önüne geçilmesi amacıyla 

online formlara IP kısıtlaması getirilmiştir. Futbol maçlarına genel katılıma bezer şekilde 

araştırmanın örnekleminin büyük bir bölümü erkek  (%96,6) ve 18-25 yaş aralığında (%58,8) 

yer alan taraftarlardan oluşmuştur.   

Ölçme Araçları 

Araştırmada kullanılmak üzere taraftarlarının stadyum deneyimi, etkinlik tatmini ve spor 

tüketim davranışlarını belirlemeye yönelik ifadelerin yer aldığı anket formu geliştirilmiştir. 

Anket formunda katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik dokuz soru yer 

almıştır. Oluşturulan bütün yapılar beşli likert ifade aralığında ölçülmüştür (5-Kesinlikle 

Katılıyorum;1-Kesinlikle Katılmıyorum). 

Taraftarlarının Stadyum deneyimlerini belirlemek için Lee vd., (2013) tarafından geliştirilen 

ölçme aracının ifadelerinden yararlanılmıştır. Bunun yanında taraftarların tatmin ve spor 

tüketim davranışları belirlemeye yönelik olarak Trail vd., (2003) tarafından geliştirilen 

ifadelerden yararlanılmıştır. Hambleton and Kanjee (1993) ölçümün eşdeğerliliğini ortaya 

koymak için çeviri tekrar çeviri(translation back translation) uygulanmasının zorunlu 



 
 

766 

olduğunu ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda araştırma kapsamına alınan bütün ifadeler alan 

uzmanı iki akademisyen tarafından öncelikle Türkçe diline çevrilmiş, sonrasında tekrardan 

İngilizceye çevrilerek olası dil problemlerinin önüne geçilmiştir. Sonuç olarak, çevrisi yapılan 

ifadeleri orijinal maddelerin temsilcileri olarak kabul edilmiştir.  

Babbie (1998), hazırlanan anket formlarında yer alan ifadelerin açıklık yönünden kontrolünün 

sağlanması için araştırmanın örneklemi içerisinde yer alan bireyler tarafından kontrol 

edilmesini önermiştir. Bu doğrultuda 25 taraftardan oluşan bir grup ile pilot çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Taraftarlardan alınan dönütler ile çeşitli düzenlemeler yapılmış ve anket 

formuna son hali verilmiştir.  

Verilerin Analizi 

YEM değişkenler arasındaki çoklu ilişkileri keşfeden bir araştırma prosedürüdür (Hair et al, 

2006). Ölçüm ve yapısal olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ölçüm modeli değişkenlerin 

yapılar ile olan ilişkisini doğrulamak için yapılırken, yapısal model nedensel ilişkileri ortaya 

koymak için uygulanır. YEM çoklu nedensellik ilişkilerini bir arada test edebilmek için 

oldukça kullanışlı bir yöntemdir (Hair vd., 2006). Farklı yapılar arasındaki nedensellik 

ilişkilerine keşfetmeyi amaçlayan bu araştırmada YEM prosedürünün kullanılması uygun 

bulunmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda, araştırma modeli Amos 20 programı aracılığıyla 

YEM uygulaması kapsamında ölçüm ve yapısal modelden oluşan iki aşamalı yaklaşımla 

analiz edilmiştir. 

Bulgular  

Ölçüm Modeli 

Araştırma kapsamında yer alan 7 yapıdan (Görsel deneyim (4 madde), İşitsel deneyim (3 

madde), Dokunsal deneyim (2 madde), Kokusal Önemi (3 madde), Tatsal deneyim (2 madde), 

Etkinlik tatmini(4 madde), Spor tüketim davranışı(3 madde) oluşan ölçüm modeli doğrulayıcı 

faktör analizi ile test edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde elde edilen uyum indeksleri ile 

ölçüm modelinin doğrulandığını ortaya konulmuştur (X2= 511,074 p=0,000, X2/SD =2,028, 

GFI=0,901, AGFI= 0,876, CFI = 0,945, TLI = 0,934, IFI =0,945, RMSEA =0,052). Ölçüm 

modelinin uyuşum geçerliliğini belirlemek amaçlı bütün yapıların AVE (average variance 

extracted) değerleri hesaplanmış ve bütün değerlerin 0.50’in üzerinde olduğu görülmüştür. 

Malhotra ve Peterson, (2006) yapıların güvenirliliği için Cronbach’s alpha katsayısının 0.60 

ve altında olmaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda bütün yapıların Cronbach’s 

alpha ve CR (composite relability) katsayıları hesaplanmış ve bütün katsayılar 0.60 üzerinde 

olduğu ortaya konulmuştur. Bunun yanında bütün yapıların Ölçüm modelinin dış geçerliliği 

için bütün yapıların birbirleri ile ilişkileri incelenmiş ve spor tüketim davranışları yapısının 
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duyuşsal ve kokusal deneyim haricindeki korelasyon katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu fakat bütün katsayıların 0.85’in altında olduğu görülmüştür. Bu bilgiler doğrultusunda 

araştırmada kullanılan ölçüm modelinin geçerli ve güvenilir bir model olduğu ifade edilebilir.   

Tablo-2 Ölçüm modeline ilişkin yapılar ve yapılara ilişkin ifadeler 
Yapılar Faktör 

Yükü 
Görsel Deneyim (CR: ,832), (Cronbach’s alpha: ,872), (AVE: ,553) 

Stadyumun mimarisi etkileyiciydi  

Stadyumun çevre düzenlemesi güzeldi  

Stadyumun dizaynı maçı izleyebilmek için iyi görüş açısı sağlıyordu.  

Stadyumun dizaynı eğlenceliydi 

 

,675 

,736 

,817 

,741 

İşitsel Deneyim (CR: ,826), (Cronbach’s alpha: ,889), (AVE: ,577 ) 

Tezahüratlar ortama heyecan kattı 

Stadyum kaliteli ses sistemine sahipti 

Kullanılan müzikler heyecan vericiydi 

 

,837 

,731 

,779 

Dokunsal Deneyim (CR: ,725), (Cronbach’s alpha: ,725), (AVE: ,569 ) 

Stadyum koltukları konforluydu  

Oturma düzeni uygundu şekilde dizayn edilmişti 

 

,776 

,732 

Kokusal Deneyim (CR: ,946), (Cronbach’s alpha: ,945), (AVE: ,854) 

Stadyumun kendine has kokusu vardı 

Stadyumda var olan koku güzel anıları canlandırdı  

Stadyumda var olan koku güzeldi. 

 

,941 

,946 

,884 

Tatsal Deneyim (CR: ,920), (Cronbach’s alpha: ,922), (AVE: ,745 ) 

Stadyumda çok çeşitli yiyecek ve içecek imkânı vardı  

Stadyumda yediğim yemekler hoşuma gitti  

Stadyumda yediğim yemekler dışarda yediklerimden daha güzeldi  

Stadyumdaki yemekler çok lezzetliydi 

 

,666 

,893 

,885 

,977 

Etkinlik Tatmini  (CR: ,806), (Cronbach’s alpha: ,825), (AVE: ,511 ) 

Maçta elde ettiğim deneyimden tatmin oldum 

Takımımın performansı beni tatmin etti 

Takımımın genel performansından memnunum 

Sahada oynanan oyunun kalitesinden memnunum (her iki takımın) 

 

,777 

,769 

,638 

,666 

Spor Tüketim Davranışı (CR ,769), (Cronbach’s alpha: ,801), (AVE: ,547) 

Takımımın ileriki maçlarına katılmayı düşünüyorum 

Takımımın logolu (bardak, atkı vb.) ürünlerini satın almayı düşünüyorum 

Takımımı desteklemeye devam edeceğim 

 

,858 

,409 

,859 

Not: CR:	Composite Relability, AVE:  Average Variance Extracted  
Tablo-3 Yapılara ilişkin korelasyon matrisi 
 1 2 3 4 5 6 7 

Görsel Deneyim 1.000       

İşitsel Deneyim ,371** 1.000      

Duyuşsal Deneyim ,380** ,416* 1.000     

Kokusal Deneyim ,316** ,285** ,436** 1.000    



 
 

768 

Tatsal Deneyim ,386** ,348** ,347** ,292** 1.000   

Etkinlik Tatmini ,410** ,285** ,246** ,290** ,301** 1.000  

Spor Tüketim Davranışı ,202** ,157** ,049 ,213** ,048 ,490** 1.000 

Ortalama 4,21 4,50 4,26 4,16 2,72 4,56 4,84 

Standart Sapma ,64 ,56 ,93 1,11 1,31 ,52 ,34 

Yapısal Model 

Ölçme modelinin doğrulanmasının ardından, yapısal model oluşturulmuş ve test edilmiştir. 

Yapılan analizler neticesinde modelin kabul edilebilir uyum iyiliği değerlerine sahip olduğu 

ortaya konulmuştur (X2= 502,183 p=0,000, X2/SD =1,977, GFI=0,903, AGFI=0,872, CFI = 

0,947, TLI = 0,937, IFI =0,948, RMSEA =0,051).  

 

 
 

 
 

 
 

 
Şekil-1 Yapısal Eşitlik Modeli 

 
 

 
 

 
Tablo-1 Yol Analizi Sonuçları 
Analiz Yol Katsayısı T-değeri Sonuç 

H1 Etkinlik Tatmini<--- Görsel Deneyim ,463 3,74 Kabul** 

H2 Etkinlik Tatmini <--- İşitsel Deneyim ,148 2,12 Kabul* 

H3 Etkinlik Tatmini <--- Dokunsal Deneyim ,083 0,69 Red 

H4 Etkinlik Tatmini <--- Kokusal Deneyim ,029 0,44 Red 

H5 Etkinlik Tatmini <--- Tatsal Deneyim  ,-171 -1,56 Red 

H6 Spor Tüketim Davranışı <--- Etkinlik Tatmini ,736 9,74 Kabul** 

** p<0,01 
  * p<0,05 
 
Araştırma kapsamında yapılan analizler neticesinde stadyum görsel ve işitsel deneyiminin 

etkinlik tatmini üzerinde anlamlı etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Bunun yanında stadyum 

tatsal deneyiminin etkinlik deneyimi üzerinde ters yönlü anlamlı etkisi olduğu tespit 

edilmiştir. Stadyum dokunsal ve kokusal deneyiminin etkinlik tatmini üzerinde anlamlı etkisi 

olmadığı yapılan analizler neticesinde ortaya çıkan bir başka sonuçtur. Son olarak etkinlik 

	(β=,736)	

Görsel	

İşitsel	

Dokunsal	
Tatmin	 Tüketim	

Kokusal	

Tatsal	



 
 

769 

tatmini spor tüketim davranışları üzerinde anlamlı etkisi olduğu yapılan analizler neticesinde 

ortaya konulmuştur.  

Tartışma 

Son yıllarda sürekli olarak büyüyen futbol endüstrisi içerisinde stadyumlar seyirciler 

tarafından sporun tüketildiği yerler olarak oldukça önemlidir. Özellikle yeni teknolojilere 

rağmen maçı televizyon yerine stadyumda izlemek için teşvik eden heyecan, beş duyu 

organın deneyimine yönelik olarak hazırlanmış spor etkinliğini ifade eder. Bütün duyularını 

harekete geçirmek isteyen taraftarlar bunun için seyahat ve para gibi kısıtlamaları aşmayı 

göze alırlar. Buna rağmen yapılan literatür taramasında beş duyu organına yönelik deneyimin 

etkinlik tatmini ve spor tüketimi arasındaki ilişkiye odaklanan sınırlı sayıda araştırma olduğu 

görülmüştür. Bu bağlamda bu araştırma 2016-2017 Futbol sezonunda faaliyete giren 

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumunda maç izleyen Eskişehir spor taraftarlarının beş duyu 

organları ile algıladıkları stadyum deneyiminin, etkinlik tatmini ve spor tüketim davranışları 

ile ilişkisini YEM ile ortaya koyma amacı ile oluşturulmuştur. Buna yönelik olarak güncel 

literatür ışında altı hipotez ortaya konulmuş ve bu hipotezlerden üçü kabul edilirken geri 

kalan üçü reddedilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar taraftarların görsel ve işitsel 

deneyimlerinin etkinlik tatminleri üzerinde etkisi olduğu kokusal, dokunsal deneyimin 

herhangi bir etkisi olmadığı bunun yanında tatsal deneyimin negatif etkisi olduğu tespit 

edilmiştir. 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar spor pazarlamacılarının etkinlik tatmini oluşturulması 

hususunda önemli ipuçları vermektedir. Maçlardan önce görsel ve işitsel bir takım öğeler 

üzerinde yapılacak hazırlıklar tatmin olmuş seyirci yaratma konusunda önemli avantajlar 

sağlayacaktır. Bu durum endüstriyel futbol çağında takımların ekonomik ve dolayısıyla 

sportif sürdürülebilirliklerine önemli katkılar sağlayacaktır. Konuyla ilgili olarak Wakefield 

vd., (1996) bir spor mekanın özellikle görsel estetiğinin spor tüketicilerinin davranışlarına 

hitap edeceğini ifade etmiştir. Stadyumda yaşanan işitsel deneyimin en önemli parçası toplu 

tezahürat ve şarkılardır. Rein vd., (2006), toplu tezahürat ve şarkıların sadece oyun 

deneyiminin değil aynı zamanda etkinlik deneyiminin de çok önemli bir parçası olduğunu 

ifade etmiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuç paralelinde ses düzeni doğru şekilde 

konumlandırılmış stadyumlarda taraftarların elde ettikleri deneyimi daha heyecanlı ve keyifli 

hale getirecektir. Bu nedenle spor pazarlamacılar stadyumlarda taraftarları ve sporcuları 

heyecanlandıracak benzersiz şarkılar ve mekânlar yaratmak durumundadırlar. Konu dokunsal 

deneyim bağlamında düşünüldüğü zaman daha konforlu koltukların yâda oturma düzeninin 

taraftarların etkinlik tatmini üzerinde etkili olmadığı görülmektedir. Bu durum futbol 
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taraftarları için bizim çalışmamız bağlamında önemli olmayabilir fakat Lee vd., (2013) 

beysbol taraftarları ile yaptıkları araştırmada dokunsal deneyimin takım kimliği ve sadakati 

üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu farklılık stadyum dizaynın spor branşları ve 

taraftar tipolojileri göz önüne alınarak oluşturulması gerektiğini ortaya koymaktadır.  Bunun 

yanında tatsal deneyimin tatmin üzerindeki negatif etkisi araştırılması gereken önemli bir 

konudur. Lee vd., (2013), tatsal deneyim hariç geri kalan bütün boyutların takım kimliği 

üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Aynı çalışmada Lee vd., (2013) takım sadakati 

üzerinde işitsel ve tatsal deneyim haricinde kalan boyutların hepsinin etkili olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar stadyumlarda hangi duyusal deneyimleri 

seyircilerin etkinlik tatminine etki ettiğini ortaya koyması bağlamında güncel literatüre katkı 

sağlamıştır.  
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Online Perakendecilikte Algılanan Hizmet Kalitesinin E-Tatmin Ve 

Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi 

The Effect Of Perceıved Servıce Qualıty On E-Satısfactıon And Customer 

Loyalty In Onlıne Retaılıng 
Bahar Yaşin1   Melike Güleç2  Esraa Zaid3    Cheıkh Tıdıane Youm4 

Özet: 

Günümüzde ortaya çıkan ve sadece internet üzerinden perakendecilik yapan işletmelerin yanı 

sıra kendi isimleriyle ve markalarıyla açtıkları internet siteleri üzerinden faaliyetlerini 

yürüten perakendeciler de bulunmaktadır. Artan rekabet ortamında gerek fiziki mağazada 

gerek online ortamda faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kaliteleri tüketicilerin memnuniyeti 

için önemli olmaya devam etmektedir. Araştırmanın ana konusu, elektronik perakendecilikte 

algılanan hizmet kalitesi boyutlarının e-tatmin ve e-sadakat boyutları üzerindeki etkilerini 

belirlemektir. Bu çalışmada e-perakende sektörü olarak online teknoloji mağazalarından 

Teknosa, Bimeks, Media Markt tercih edilmiştir. Bu amaç kapsamında İstanbul’da yaşayan, 

18 yaşından büyük 473 internet kullanıcısı üzerinde yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. 

Yapılan çalışmada e-perakendecilikte hizmet kalitesi boyutlarından yalnızca güvenilirlik 

boyutunun e-tatmin üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu;  tatminin de sadakat üzerindeki 

etkisinin de pozitif olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, Elektronik Perakendecilik, Hizmet Kalitesi, Sadakat, 

Tatmin 

Abstract: 

Today in addition to retailers who have been operating only on the internet, there are also 

retailers who been operating on the internet  with their own names and brands. The quality of 

service of the companies operating in the physical store and the online environment continues 

to be important for the satisfaction of the consumers in the increasingly competitive 

environment. The main subject of the research is to determine the effects of perceived service 

quality dimensions on e-satisfaction and e-loyalty dimensions in electronic retailing. In this 

study, by online technology stores; Teknosa, Bimeks and Media Markt were preferred as e-

retail sector. For this purpose, face-to-face survey method was used on 473 internet users 

aged 18 and older, living in Istanbul. In the study, only reliability by service quality 
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dimensions in e-retailing; has a positive effect on e-satisfaction; It is also seen that the 

satisfaction has a positive effect on loyalty.  

Key Words:	Online Shopping, E-Retailing, Service Quality, Loyalty, Satisfaction. 

Giriş 

Teknoloji alanındaki gelişmeler ve internetin kullanım alanlarının hızla yaygınlaşması birçok 

sektörü ve pazarlama faaliyetlerini etkilemiştir. Perakende sektörü de internetin alışveriş 

amacıyla kullanılmaya başlanmasının ardından değişim ve gelişim yaşanan sektörlerden biri 

olmuştur. İnternetten alışverişin zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması, karşılaştırma imkanı 

sunması, 7/24 ulaşılabilir olması gibi avantajları tüketicileri de online alışverişe ve e-

perakende mağazalarını tercih etmeye teşvik etmektedir. 

Elektronik perakendecilik, perakendeci ile müşterilerin interaktif elektronik ağ aracılığıyla 

iletişimde bulunduğu bir perakendecilik çeşididir. Elektronik perakendecilik tüketicilere 

etkileşim, bilgi yoğunluğu, çeşitlilik ve global erişim sağlamaktadır (Levy ve Weitz, 2001). 

Günümüzde teknoloji ve yeni uygulamalar geliştikçe ve perakendeciler çeşitli deneyimler 

sağladıkça elektronik perakendecilik de gelişmeye başlamıştır (Kalakota ve Whinston, 1997).  

Türkiye’de de hem klasik perakendecilerin yeni bir alternatif olarak, hem de sadece internet 

üzerinden satış yapan perakendecilerin elektronik perakendecilik faaliyetlerinde bulundukları 

görülmektedir. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)’nin 2014 yılında açıklamış olduğu 

verilere göre sadece online perakende satışı yapanlar 6,5 milyar TL (yüzde 33 yıllık büyüme) 

iken çok kanallı (hem internet üzerinden hem de fiziksel mağazadan) satış yapanlar 3,5 milyar 

TL’ye (yüzde 47 yıllık büyüme) ulaşmıştır. Elektronik perakende mağazalarından yapılan 

alışveriş sayısının her geçen gün artması bu alandaki rekabeti de beraberinde getirmektedir. 

Söz konusu mağazaların elektronik hizmet kalitelerini artırma yoluyla müşterinin daha iyi bir 

alışveriş deneyimi yaşamalarını ve tatmin olmalarını sağlamaları mümkün olabilecektir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 araştırmasına katılanların % 23,2’si internet 

üzerindeki alışverişlerinde sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Tüm bu gelişmeler firmaların 

web sitesi hizmet kalitelerinin arttırmalarının önemini göstermektedir. Hizmet kalitesinin 

arttırılması tüketicilerin alışveriş deneyiminden tatmin olmalarını ve söz konusu alışveriş 

sitesini yeniden ziyaret etme olasılıklarını ve sadakati arttıracağı düşünülmektedir. 

Elektronik perakendecilikte algılanan hizmet kalitesi boyutlarının e-tatmin ve e-sadakat 

boyutları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada e-perakende sektörü 

olarak online teknoloji mağazaları tercih edilmiştir. Daha önce yapılmış çalışmalara 

bakıldığında her değişkenin ayrı olarak ele alındığı ancak algılanan hizmet kalitesi 
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boyutlarının e-tatmin ve e-sadakat boyutları üzerindeki etkilerini tek bir çalışmada birlikte ele 

aldığı görülmemektedir. Çalışmanın online perakendecilik alanına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. E-Perakendecilikte E- Hizmet Kalitesi 

İnternet teknolojisinin gelimi e-perakendecilik faaliyetlerini kolaylaştırmakla beraber bu 

alandaki rekabet her geçen gün artmaktadır. Çeşitli istek ve ihtiyaca sahip tüketicileri e-

perakende sitesine çekmek firmalar için önemli bir noktadır. E-perakende sitelerinin hizmet 

kalitelerini arttırmaları onlara önemli rekabet avantajı sağlayabilir.  

Zhou vd., (2009, s.327) “müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına hızlı yanıt verme, zamanında 

sipariş teslimi ve kişiselleştirilmiş satış sonrası hizmetler gibi hizmetlerin sağlanmasını hizmet 

kalitesi” olarak ifade etmişlerdir. E-perakende firmasının web sitesi, güvenlik, kullanım 

kolaylığı, içerik gibi kalite unsurlarından yoksun olduğu zaman tüketiciler çeşitli sorunlarla 

karşılaşabilir ve bir başka e-perakende mağazasını tercih etmeye yönelebilir. Bu sebeple e-

perakendecilikte e-hizmet kalitesi işletmeler için önem arz etmektedir. Hizmet kalitesiyle 

ilgili çalışmalara bakıldığında Parasuraman vd. literatürde hizmet kalitesini 

kavramsallaştırmış ve daha sonra SERVQUAL ve ondan yola çıkarak web sitesi kalitesini 

ölçmeye yönelik “E-S-Qual” isimli yeni bir ölçek geliştirmişlerdir (Parasuraman, 2005, 

s.220). Web sitesini değerlendirmek için birçok araştırmacı tarafından farklı ölçekler 

geliştirilmiştir. Loiacono, Watson ve Goodhue (2000) “WebQual” , Yoo ve Donthu (2001) 

SITEQUAL, Wolfinbarger ve Gilly (2003) “eTailQ” , Bauer vd. (2006) tarafından 

“eTransQual” ölçeği geliştirilen ölçeklere örnektir. E-perakendecilikte e-hizmet kalitesini 

ölçmeye yönelik olarak da Dabholkar, Thorpe ve Rentz (1996)’in, SERVQUAL’a dayanarak 

oluşturdukları ölçek “fiziksel özellikler”, “güvenilirlik”, “kişisel etkileşim”, “problem çözme” 

ve “politika” olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin güvenilirliği ve tutarlılığı 

Boshoff ve Terblanche’ın (1997) çalışmasında da ortaya konmuştur. Dabholkar vd. 

(1996)’nin geliştirdiği ölçek temel alınarak, Keating vd. (2003) e-perakendecilikte hizmet 

kalitesini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirmişlerdir. Bu çalışma kapsamında da bu ölçekten 

yararlanılmıştır. Çünkü e-perakendecilik alanında yapılmış çalışmalara bakıldığında sıklıkla 

beş boyuttan oluşan SERVQUAL ölçeğinin tercih edildiği görülmektedir. Bu çalışmada e-

perakendecilikte hizmet kalitesini ölçmeyi amaçlayan bir ölçeğin kullanılması tercih 

edilmiştir. 
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2.2. E-tatmin 

Tüketici tatmini, tüketicinin bir ürün satın almasıyla ilgili deneyimi ya da tüketicinin öznel 

değerlendirme ölçütü olarak ifade edilebilir (Westbrook, 1980; Aktaran: Lin, 2007 ).  

Online perakendeciler için tüketici tatmininin olumlu ağızdan ağza iletişim ve artan kar oranı 

gibi sonuçları vardır (Zeithaml, 2000 aktaran Lin 2007). Ayrıca Bhattacherjee (2001) B2C 

(Business to Consumer- İşletmeden Tüketiciye) e-ticaret bağlamında tatminin geleneksel 

perakendeciliktekinden daha zor olduğunu savunmaktadır. Çünkü tüketiciler satın alma kararı 

vermek için gerekli bilgiye sahiptirler ve satın alma ihtiyaçlarının hemen, hızlı ve kusursuz bir 

şekilde gerçekleştirilmesini istemektedirler (Lin 2007). E-tatmin B2C (Business to Consumer- 

İşletmeden Tüketiciye)  e-ticaret ortamı için oldukça önemli bir çıktıdır. Tatmin yalnızca 

online alışverişlerde tüketicinin satın almaya devam etme niyeti için oldukça önemli bir faktör 

olmakla kalmayıp uzun vadeli müşteri sadakati oluşturmak için de kilit noktadır (Hsu vd., 

2012). Araştırmacılar e-hizmet kalitesinin hızla büyümekte olan B2C e-ticaret alanındaki e-

tatmin için önemli olduğu sonucuna varmışlardır (Lin 2007).  

2.3. E-sadakat  

Müşteri sadakati, işletmeler için günümüzde, geçmişte olduğundan çok daha önemli ve 

yaşamsal bir kavram haline gelmiştir. Bu önemin nedeni, sadakatin yeni bir kavram olarak 

görülmesinden dolayı değil, sadakati arzulanan günümüz müşterilerinin çok zor kazanılmaları 

ancak çok da kolay kaybedilebilmeleridir. Müşteri sadakati kavramı, hem bir işletmeye 

(mağazaya) hem de bir işletmenin ürün veya hizmetlerine yönelik olan sadakati ifade 

etmektedir. Sadakat, işletmeye yönelik olabileceği gibi, ürün veya hizmete (markaya) yönelik 

de olabilmektedir (Bayuk, Küçük: 286,287).  Kandampully (1998, s. 431- 443) müşteri 

sadakatinin, algılanan hizmet kalitesinden kaynaklanan duygusal bir bağın müşteriler ile 

geliştirilmesi olduğunu belirtmekte, müşterinin işletmeye olan duygusal bağlılığını müşteri 

sadakati olarak nitelemektedir. Griffin (1995, s.421) ise müşteri sadakatinin, müşteri 

tatmininin aksine davranış tabanlı olduğunu ve bazı karar birimlerince verilen tesadüfî 

olmayan bir alışveriş olduğunu belirtmektedir. 

E-sadakat çok farklı şekillerde ve tanımlarda kullanılabilmektedir (Krumay ve Brandtweiner, 

2010, s.348). Geleneksel pazarlama ortamındaki müşteri sadakatinin, internet ortamındaki 

çeşidi (Gommans vd., 2001, s.44; Eng ve Kim, 2006, s.439) olarak tanımlanabilen e-sadakat; 

müşterilerin daha önce alışveriş deneyiminde bulunduğu işletmenin internet sitesini, gelecekte 

tekrar ziyaret etmesi veya tekrar ürün ya da hizmet satın alması (Heller ve Engelke, 2010, 

s.30) olarak da tanımlanmaktadır. Ayrıca müşterilerin tekrar satın alma davranışları ile 

sonuçlanan elektronik işlemlere karşı olumlu tutumları (Anderson ve Srinivasan, 2003, s.125; 
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Srinivasan vd., 2002, s.42) şeklinde de ifade edilebilmektedir.  Gommans vd. (2001, s.46)’ne 

göre; e-sadakatte, müşterilerin işletme internet sitelerine sıklıkla ziyaret etmesi ve bu sitelerde 

vakit geçirmeleri, ancak bu ziyaretler esnasında herhangi bir ürün veya hizmet alımı 

yapmaması, e-sadakatin olmayacağı anlamına gelmemektedir. Online alışverişte sadakat, 

müşterinin e-perakendeciye karşı tekrar satın alma davranışı ile sonuçlanan olumlu tutumunu 

ve bağlılığını ifade etmektedir. Sadık müşteriler, sürekli aynı web sitesinden alma eğilimi 

göstermektedirler. Olumlu mesajlar yaymakta, işletmeyi yeni müşterilere önermektedirler. 

Sadık müşteriler, sadık olmayanlara göre geçmiş tecrübelerini pozitif olarak paylaşmaya daha 

meyillidirler. Sadık müşterilerin, favori web sitelerini sadık olmayanların iki katı kadar 

ziyaret ettikleri ve daha çok para harcadıkları (Pratminingsih vd., 2013, s.105) ve e-

perakendecilerin %35–40 oranındaki satış gelirlerinin tekrar satışlardan kaynaklandığı 

belirtilmektedir (Rosen, 2001). 

Literatürde ifade edilen tanımlara bakıldığında araştırmacıların müşteri sadakatini tanımlarken 

iki noktanın üzerinde durdukları görülmektedir. Birincisi sadakatin davranışsal yönü, ikincisi 

ise sadakatin tutumsal yönüdür (Çatı ve Koçoğlu, 2008, s.169). Karma yaklaşım olarak 

adlandırılan davranışsal ve tutumsal bakış açısının bir arada kullanılması ise 1990’lı yıllardaki 

çalışmalarda görülmektedir (Dick ve Basu, 1994). Sadakatin davranışsal yönü, müşterilerin 

işletmeden satın alma fiilini tekrarlamasını sağlamaktadır. Tutumsal sadakat ise müşteri satın 

alma filini tekrarlamasa bile işletme hakkında olumlu konuşması, tavsiye etmesi, başkalarını 

işletmeden alışveriş yapması için ikna etmesi şeklinde tanımlanmakta ve bu da işletmeler için 

çok önemli olmaktadır. Çünkü işletmenin yaptığı reklamların etkisi başkalarının işletme 

hakkında olumlu konuşmasına oranla daha etkili değildir. Dolayısıyla işletme tutuma yönelik 

sadakate sahip müşterileri sayesinde ücretsiz ve daha etkili reklam faaliyetinde bulunmaktadır 

(Çatı ve Koçoğlu, 2008, s.169). Geleneksel modeller, tutumsal öncülleri üç kategoriye 

ayırmıştır:  

• Bilişsel Sadakat: Performans odaklı olan ve Sadakat temelli marka inancı/bilgisi 

olarak da adlandırılabilen bilişsel sadakatte bilgi, öncelikli veya dolaylı bilgiye veya yakın 

zamandaki deneyime dayanabilir (Oliver, 1999). Bu aşamada, bir markanın özelliklerine 

yönelik sahip olunan bilgi, müşteriler tarafından onu alternatiflerine göre daha fazla tercih 

edilebilir bir noktaya getirmektedir (Dick ve Basu, 1994). 

• Duygusal Sadakat:  Markaya karşı geliştirilen duygu durumları ile ilişkili olan 

duygusal sadakat (Dick ve Basu, 1994) sadakatin ikinci seviyesine karşılık gelmektedir ve bu 

seviyede müşteriler, birikimli tatmine dayalı olarak tutum geliştirmektedir. Duygusal sadakat 

müşterilerin zihninde duygusal ve bilişsel olarak kodlanmaktadır. Bilişsel sadakat düzeyinde 



 
 

776 

karşıt görüşlerle kolay bir biçimde sadakat seviyesi azalabilmekteyken, duyguların 

etkilenmesi daha zordur (Oliver, 1999). 

• Niyetsel Sadakat:  Markaya karşı davranışsal eğilimlerle ilişkili olan sadakat türüdür 

(Dick ve Basu, 1994). Sadakat, olumlu duyguların tekrarlanmasından etkilenmektedir. 

Niyetsel sadakat, satın almaya yönelik derin bir bağlılığı içermektedir. Bu aşamada tüketici 

tekrar satın almada bulunmak isteyebilir, markaya karşı iyi niyet geliştirmiş olabilir ancak 

henüz davranış gerçekleşmemiştir. Bu yüzden bir sonraki aşama olan davranışsal sadakat 

kadar güçlü değildir (Oliver, 1999). 

• Davranışsal Sadakat: Müşteri sadakatini yalnızca satın alma sıklığı ile 

açıklamaktadır. Fakat bazı araştırmacılar, davranışsal yaklaşımın, müşteri sadakatini tek 

başına açıklamakta yetersiz olduğunu ileri sürerek, sadakatin tutumsal yönüne dikkat 

çekmektedirler (Srinivasan vd., 2002, s.42). Çünkü bir müşterinin sürekli olarak aynı 

işletmeyi tercih etmesi sadece işletmeye karşı psikolojik bağlılığı olarak açıklanamaz. Belki 

müşterinin tercih edebileceği başka bir işletme olmayabilir. Bu durumda müşterinin aynı 

işletmeyi tercih etmesi zorunlu olmaktadır (Hartmann ve Ibanez, 2006, s.2). 

3. Metodoloji 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın amacı, e-perakendecilikte algılanan hizmet kalitesi 

boyutlarının e-tatmin üzerindeki doğrudan ve e-sadakat üzerindeki dolaylı etkilerinin 

belirlenmesidir.  

Araştırmanın alt amaçları ise e-perakendecilikte algılanan hizmet ölçeği boyutlarından 

hangilerinin e-tatmin ve müşteri sadakati üzerinde daha etkili olduğunun belirlenmesi, e-

perakendecilikte algılanan hizmet kalitesi boyutları ile tatmin ve müşteri sadakati arasındaki 

etkileşimin online teknoloji mağazalarında tespit edilmesidir. 

Hizmet kalitesiyle ilgili ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında bu çalışmaların online 

kitap mağazalarını, fırsat sitelerini, online giyim mağazalarını baz alarak yapıldığı 

görülmektedir. TÜİK, 2015 yılı için gerçekleştirdiği Hane halkı Bilişim Teknolojileri 

Kullanım Araştırması sonucuna göre 2015’te kullanıcıların yüzde 22,4’ü internet üzerinden 

elektronik cihaz satın aldığını belirtmiştir. 

(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660). İnternetten elektronik cihaz ve 

teknoloji satın alımlarının artması ve online teknoloji mağazalarından yapılan alışverişlerdeki 

artış bu alandaki rekabeti beraberinde getirmekte ve hizmet kalitesini arttırmanın rekabet 

avantajı sağlamak için etkili bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Bu sebeplerle tüm online 
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alışveriş mağazaları araştırmaya dahil edilmemiş ve Türkiye’deki online tüketiciler için önem 

kazanmaya başlayan online teknoloji mağazaları seçilmiştir. Günümüzde e-perakendecilik, 

sadece sanal mağazalar ya da hem sanal hem de fiziki mağazalar aracılığıyla yapılmaktadır. 

Bu çerçevede kendi isimleriyle ve markalarıyla açtıkları internet siteleri üzerinden bu 

faaliyetleri yürüten perakendecilerin yanında özellikle son yıllarda ortaya çıkan ve sadece 

internet üzerinden perakendecilik yapan işletmeler de bulunmaktadır. Bu çalışmada mevcut 

fiziki mağazalarda hizmet veren perakendecilerin kendi adlarıyla açtıkları internet mağazaları 

araştırma kapsamına dahil edilmiştir.  

3.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Patterson ve Spreng (1997) web sitesi kalite boyutlarının algılanan değer, tatmin ve yeniden 

satın alma niyeti üzerindeki etkisini incelemeye yönelik olarak yaptıkları araştırma sonucunda 

web sitesi kalite boyutlarının tatmin üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Yang ve Fang (2004) ise hizmet kalitesi boyutlarının online tatmini etkilediği sonucuna 

ulaşırken; Bai vd. web sitesi kalitesinin tatmin üzerinde direkt ve olumlu bir etkisi olduğunu 

belirtmişlerdir (2008). Kim ve Stoel (2004) de online perakende sektöründe web sitesi kalite 

boyutlarının tüketici tatmini üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik bir çalışma hizmet 

kalitesinin tatminini etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Lee ve Lin ise (2005) e-hizmet kalitesi 

boyutları ile genel hizmet kalitesi, tatmin ve yeniden satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymayı amaçlamış ve hizmet kalitesi boyutlarından güvenilirlik, cevap verebilirlik ve 

güven unsurlarının genel hizmet kalitesi ve tatmini etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. B2C’de 

web sitesi kalitesi boyutlarının tatmin üzerindeki etkisini araştıran Lin (2009) empati 

dışındaki bütün hizmet kalitesi unsurlarının (web site dizaynı, etkileşim, güven, cevap 

verebilirlik, güvenlik, bilgilendirme) tatmini etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Yapılan bu çalışmalardan yola çıkarak ortaya koyulan hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: E-perakendecilikte e-hizmet kalitesi boyutları e-tatmini olumlu yönde etkiler. 

H1a: E-perakendecilikte e-hizmet kalitesi boyutlarından politika e-tatmini olumlu yönde 

etkiler. 

H1b: E-perakendecilikte e-hizmet kalitesi boyutlarından fiziksel özellikler e-tatmini olumlu 

yönde etkiler. 

H1c: E-perakendecilikte e-hizmet kalitesi boyutlarından güvenilirlik e-tatmini olumlu yönde 

etkiler. 

Anderson ve Srinivasan (2003) elektronik sektörde tatminin sadakat üzerindeki etkisini 

incelemeye yönelik bir çalışma yapmışlar ve tatminin sadakat üzerinde olumlu bir etkisi 

olduğunu bulmuşlardır. Kim vd. (2008) e-perakende kalitesinin e-tatmin, e-güven ve e-
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sadakat üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamış ve e-sadakatin çok boyutlu e-

perakende kalitesinden, e-tatmin ve e-güvenden etkilendiği sonucuna ulaşmışlardır. Cristobal 

vd. (2007) ise yapmış oldukları çalışmada kalite ölçeği geliştirerek hizmet kalitesini tatmin ve 

sadakat üzerinde etkisini incelemeyi amaçlamışlar ve yüksek düzeydeki sadakatin yüksek 

düzeyde tatmininden etkilendiği sonucuna ulaşmışlardır. Cahng ve Chen (2009) de internet 

ortamındaki alışverişlerde ara yüz kalitesinin tatmin ve e-sadakat üzerindeki etkisini incelemiş 

ve tüketici sadakati ile tatmin arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. 

Yang vd. (2009) yapmış oldukları çalışmada online oyun hizmetinde tatmin ve sadakati 

incelemişler ve tatminin sadakat öncüllerini etkilediğini belirtmişlerdir. Eid (2011) elektronik 

ticarette tüketici tatmini, güven ve sadakat üzerine yapmış olduğu çalışmada, B2C elektronik 

ticarette tüketici sadakatinin tatminden önemli derecede etkilenirken güvenden etkilenme 

oranının zayıf olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Yapılmış olan bu çalışmalardan yola çıkarak ikinci hipotez şu şekilde belirlenmiştir: 

H2: E-tatmin e-sadakat boyutlarını olumlu yönde etkilemektedir. 

H2a: E-tatmin e-sadakat boyutlarından bilişsel sadakati olumlu yönde etkilemektedir. 

H2b: E-tatmin e-sadakat boyutlarından duygusal sadakati olumlu yönde etkilemektedir. 

H2c: E-tatmin e-sadakat boyutlarından niyetsel sadakati olumlu yönde etkilemektedir. 

H2d: E-tatmin e-sadakat boyutlarından davranışsal sadakati olumlu yönde etkilemektedir. 

3.3. Araştırma Modeli ve Değişkenleri 

Araştırmanın değişkenleri e-perakendecilikte e-hizmet kalitesi, e-tatmin ve e-sadakattir. 

Araştırmanın modeli aşağıdaki gibidir. 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Dabholkar vd. (1996)’nin geliştirdiği ölçeği temel alarak, Keating vd. (2003) tarafından e-

perakendecilikte hizmet kalitesini ölçmeye yönelik geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. 

Ölçek 3 boyut ve 14 ifadeden oluşmaktadır. E-tatmini ölçmek için Kim vd.(2009) ’nin Fornell 

vd. (1996)’den adapte ettiği tek boyutlu 4 ifadeden oluşan ölçek kullanılırken e-sadakati 

ölçmek için ifadeler Harris ve Goode (2004)’un, Oliver (1999)’ın geliştirdikleri ölçekten 

uyarlanmıştır. Cevaplayıcılar e-hizmet kalitesi, e –tatmin ve e-sadakate yönelik ifadeleri 5’li 
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“Likert” tipi ölçek aralığıyla değerlendirmişlerdir. Bu ölçeklerse “(1) Kesinlikle 

Katılmıyorum”, “(2) Katılmıyorum”, “(3) Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, “(4) 

Katılıyorum”, “(5) Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde kodlanmıştır. 

3.4. Araştırma Yöntemi ve Örnekleme Süreci 

Araştırmanın ana kütlesini, internetten alışveriş yapan, Türkiye’de yaşayan, 18 yaşından 

büyük internet kullanıcıları oluşturmaktadır. Bu ana kütleye ulaşmadaki kısıtlar göz önüne 

alınarak ana kütleyi yansıtacak şekilde bir örneklem grubu seçilmiştir. Bu amaçla mevcut 

fiziki mağazalarda hizmet veren teknoloji perakendecilerinin kendi adlarıyla açtıkları online 

teknoloji mağazaları seçilmiştir. Teknosa, Bimeks, Media Markt, mağazalarının internet 

sitesinden son üç ay içerisinde en az bir defa kendisi için olmak üzere en az 100 TL’lik 

teknoloji alışverişi yapmış 18 yaşından büyük, kredi kartı kullanan ve İstanbul’da yaşayan 

müşteriler bu çalışmanın örnek grubudur. Bu müşterilere ulaşmak için de tesadüfi olmayan 

örnekleme yönteminden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır.  Veriler 09.05.2017- 22.05.2017 tarihleri 

arasında toplanmıştır. 

M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen Bilişim 500 araştırmasına 

göre en fazla satış yapan teknoloji perakende firmalarının başında Bimeks ve Teknosa 

gelmektedir. Ayrıca 2014 bilançoları temel alınarak Perapost Dergisi ve CRIF Araştırma 

Şirketi’nin iş birliği ile gerçekleştirilen bir çalışmada Türkiye’de ilk 100 perakendecinin yer 

aldığı bir liste oluşturulmuştur. Bu listede yer alan perakende teknoloji mağazaları sırasıyla 

Teknosa (7. sıra) Media Markt (10. sıra), Bimeks (13. sıra)’tir. Bu çalışmalar göz önünde 

tutularak araştırmaya Teknosa, Bimeks, Media Markt, dahil edilmiştir. İstanbul ticari 

faaliyetlerin başkenti sayılabilecek bir kenttir. Bu duruma yol açan etkenlerden birisi de 

yatırım şirketlerinin büyük çoğunluğunun burada yer almasıdır. Ayrıca internet bağlantı hızı 

İstanbul’da daha yüksektir. Bu da bu bölgedeki kullanıcıların internet kullanma oranları12 ve 

buna bağlı olarak da internet üzerinden alışveriş yapma olasılıklarını arttırmaktadır. Ayrıca 

şehrin kargo ve teslimat ağı da oldukça gelişmiştir. Bu nedenlerle araştırma İstanbul ili ile 

sınırlandırılmıştır. 

 

 

 
																																																													
1	TTNET yaptığı araştırmada büyük şehirlerin internet kullanım oranlarını	u	şekilde	açıklamış:	İstanbul, %51,8 
oranı ile zirvedeyken internetin popüler olduğu sonraki 4 il i Ankara, Kocaeli, Tekirdağ ve Antalya.	 
2 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK)l 2016 yılı verilerine göre Genişbant İnternet Abone 
Sayısının en fazla olduğu il İstanbul’dur. 
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4. Analiz Ve Bulgular 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğini test etmek için güvenirlilik analizi, 

faktörlerle verilerin ne derece uyumlu olduğunu belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi ve 

araştırma hipotezlerinin test edilmesinde yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. 

4.1. Örnek Karakteristikleri 

Araştırmaya katılan tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ve değişkenlere ilişkin 

dağılımları aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1: Demografik Özellikler  

 
Tabloya bakıldığında katılımcıların büyük bir bölümünün (303 kişi) üniversite mezunu 

olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların çoğunun özel sektör çalışanı ve 2001-4000 TL 

gelir düzeyine sahip bireyler olduğu görülmektedir. 

4.2. Güvenilirlik Analizleri 

Çalışmada kullanılan ölçeklerdeki değişkenler arasındaki içsel tutarlılık Cronbach’s Alpha (α) 

güvenirlik katsayısı ile analiz edilmiştir. 

Tablo 2: Güvenilirlik Analizi Özet Sunumu  

Ölçekler Alfa Katsayısı 
Politika α= ,704 
Fiziksel Özellikler  α= , 913 
Güvenilirlik  α= ,803 
Tatmin α= ,875 
Bilişsel Unsur α= ,844 
Duygusal Unsur α= ,393 
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Niyetsel Unsur α= ,308 
Davranışsal Unsur α= , 849 

Alfa katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği şöyle yorumlanır: 0.00 ≤α˂ 0.40 ise ölçek 

güvenilir değildir, 0.40 ≤α˂ 0.60 ise ölçeğin güvenirliği düşüktür, 0.60 ≤α˂ 0.80 ise ölçek 

oldukça güvenilir ve 0.80 ≤α˂ 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir” (Kalaycı, 

2010: 405). Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliği yukarıdaki özet tabloda 

verilmiştir. Sadakat değişkeni boyutlarından duygusal sadakat (α= ,393) ve niyetsel sadakat 

(α= ,308) boyutları dışındaki tüm değişkenlerin 0,70 üzerinde olduğu yani ölçeklerin güvenilir 

olduğu görülmektedir.  

4.3. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Hizmet kalitesi boyutlarından politika boyutu beş, fiziksek özellikler boyutu dört, güvenilirlik 

beş olmak üzere 14; tatmin değişkeninden 3, sadakat değişkeninden bilişsel sadakat 4 ve 

davranışsal sadakat 4, duygusal sadakat 5 ve niyetsel sadakat 4 olmak üzere toplamda 33 

değişken doğrulayıcı faktör analizine dahil edilmiştir.  

Ancak tabloda da görüldüğü üzere modelin uyum iyiliği indeksleri oldukça düşük çıkmıştır. 

Ayrıca yapılan güvenilirlik analizinde niyetsel ve duygusal sadakat boyutlarının alfa 

değerlerinin α=0,50’nin altında kaldığı (α=,393 ve α=,308) görülmektedir. Bu sebeple sadakat 

boyutlarından niyetsel ve duygusal sadakat modelden çıkartılarak tekrar doğrulayıcı faktör 

analizi uygulanmıştır. 

Yapılan birinci ve ikinci doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda modelin uyum indeksleri 

şöyledir: 

Tablo 3: Uyum İndeksleri 
 Birinci  

DFA 
İkinci DFA   

Uyum Ölçüleri Varsayılan 
Model 

Varsayılan 
Model 

Doymuş 
Model 

Kısaltmalar 

 2084,674 574,428 0,000 
 

CMIN 

Serbestlik derecesi 499 234 0 DF 
P 0,000 0,000  P 
χ2  /sd 4,178 2,455  CMIN/DF 
Uyum iyiliği indeksi ,779 ,908 1,000 GFI 
Düzeltilmm iyiliği deksi ,737 ,883  AGFI 
Normlaştırılmış udeksi ,807 ,926 1,000 NFI 
Karşılaştırmalı udeksi ,845 ,954 1,000 CFI 
 ,080 ,056  RMSEA 

İkinci kez yapılan analiz sonucu elde dilen ki-kare istatistiği anlamlı çıktığı için (p=0,000) 

veri ile model arasında uyum olduğu söylenilebilmektedir. Veri ile model arasındaki uyumu 
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değerlemede kullanılan diğer ölçütlere (CMIN/DF, GFI, AGFI, NFI, CFI)   bakıldığında 

değerlerin 1’e yakın olduğunu söylenebilir. Ayrıca RMSEA değerinin 0,08’in altında olması 

veri ve model arasındaki uyum için önemlidir ve değerin 0,056 olduğu görülmektedir. 

Yapılan ikinci DFA sonucu elde edilen araştırma değişkenleri için ölçüm modelinin 

parametre değerleri aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4: Araştırma Değişkenleri İçin Ölçüm Modelinin Parametre Değerleri 

Gizli ve Gözlenen 
değişkenler 

S.R.A t A.D∗ Birleşik 
Güvenilirlik 
CR 

Ortalama 
Açıklanan 
Varyans 
AVE 

Politika    0,90 0,63 
P1 0,766 - 0,000   
P 2 0,733 26,412 0,000   
P3 0,694 14,588 0,000   
P4 0,774 16,328 0,000   
Fiziksel Özellikler   0,99 0,73 
F1 0,841 24,828 0,000   
F2 0,809 23,120 0,000   
F3 0,898 - 0,000   
F4 0,860 25,916 -   

Güven    0,79 0,45 
G1 0,659 13,693 0,000   
G2 0,725 - 0,000   
G3 0,528 10,945 0,000   
G4 0,693 14,348 0,000   
G5 0,717 14,870 -   

Tatmin    0,88 0,70 
T1 0,818 21,515 0,000   
T2 0,837 22,274 0,000   
T3 0,861 - 0,000   
Bilişsel Sadakat   0,93 0,58 
BS1 0,794 17,455    
BS2 0,710 15,440    
BS3 0,781 17,136    
BS4 0,754 -    
Davranışsal Sadakat   0,93 0,57 
DAS1 0,824 21,164    
DAS2 0,849     
DAS3 0,630 14,599    
DAS4 0,711 17,133    
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Veri ve modelin uyumlu olup olmamasına bakıldıktan sonra modeldeki parametreler 

incelenir. Modeldeki parametrelerin incelenmesi aşamasında standartlaştırılmış regresyon 

ağırlıkları (SRA), standart hatalar (SH) ve t değerleri tabloda verilmiştir.  

SRA (standartlaştırılmış regresyon ağırlıkları) değerlerinin 0,5’ten büyük olması 

beklenmektedir. Tablo 4’e bakıldığında değişkenlerin SRA değerlerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. Ayrıca çalışmada yakınsama geçerliliği de sınanmış olup, bunun için AVE ve 

CR değerlerine bakılmıştır. Yakınsama geçerliliğin sağlanması için AVE değerinin 0,50’den, 

CR değerinin ise 0,70’ten büyük olması beklenir (Hair 2010, s.66). Tabloda görüldüğü gibi 

hizmet kalitesi boyutlarından güven boyutunun AVE değeri (0,45) dışında diğer boyutların 

hem AVE hem de CR değeri gereken kriterden yüksek çıkmış olup, çalışmada yakınsama 

geçerliliği sağlanmıştır. Araştırmada geçerlilik sağlandıktan sonra izlenecek adım güvenilirlik 

analizidir. 

4.4. Yapısal Eşitlik Modeli 

Tüm modelin doğrulayıcı faktör analizi bulguları ve güvenilirlik analizi değerleri tatmin edici 

olduğundan, araştırma modelinin yapısal analizine geçilmiştir. 

Araştırmadaki hipotezleri test etmek amacıyla yol analizi kullanılmıştır. 

Modelde yer alan değişken sayısı 57 olup gözenen değişken 24, gizil değişken 33, egzojen 

değişken 30 ve endojen değişken sayısı 27’dir. 

 
Şekil 2: Araştırma Değişkenlerine İlişkin Yapısal Model 
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Tablo 5: Modele İlişkin Uyum İyiliği Değerleri 

Uyum Ölçüleri Varsayılan 
Model 

Doymuş Model Kısaltmalar 

Ki-kare (χ2 ) Değeri 693,142 0,000 CMIN 
Serbestlik derecesi 237 0 DF 
P 0,000  P 
χ2  /sd 2,925  CMIN/DF 

Uyum iyiliği indeksi ,887 1,000 GFI 

Düzeltilmiş uyum iyiliği 
indeksi 

, 857  AGFI 

Normlaştırılmış uyum 
indeksi 

,911 1,000 
 

NFI 

Karşılaştırmalı uyum 
indeksi 

,939 1,000 CFI 

Yaklaşık hataların 
ortalama karekökü 

,064  
 

RMSEA 

Veri ile model arasındaki uyumu değerlemede kullanılan uyum kriterlerinin sonuçları 

verilmiştir. Tabloya bakıldığında analiz sonucu elde dilen ki-kare istatistiği anlamlı çıktığı 

görülmektedir (p=0,000). “Bu durum teorik olarak belirtilen modelin kovaryans matrisi ile 

örneklem kovaryans matrisi arasında fark olmadığını gösterir” (Bayram, 2013: 70). Başka bir 

ifadeyle veri ile model arasında uyum olduğu söylenilebilmektedir. Ki-kare dışındaki uyum 

modellerine baktığımızda ki-kare/serbestlik derecesinin χ2 /sd = 2,925 olarak bulunduğunu 

görmekteyiz. 

“Veri ile model arasındaki uyumu değerlemede kullanılan bir diğer ölçütlere bakıldığında 

(GFI, AGFI, NFI, CFI) değerlerin 1’e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu indeks değeri 0-1 

arasında değişir ve “1’e yakın olması veri ve model arasındaki uyumun iyi olduğunu gösterir” 

(Bayram; 2013). Bu sebeple veri ve modelin uyumlu olduğu söylenebilir. Veri ile model 

arasındaki uyumu gösteren diğer kriter yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA)’dür. 

“0,05 altındaki değerler iyi bir uyumu; 0,05-0,08 arasındaki değerlerin kabul edilebilir bir 

uyumu ve 0,10 ve üzeri değerler ise kötü bir uyumu göstermektedir” (Bayram,  2013: 76). 

Tabloya bakıldığında RMSEA değerinin 0,064 olduğunu ve kabul edilebilir bir uyum 

olduğunu görülmektedir.  

Uyum iyiliği kriterleri veri ile model arasındaki uyumun değerlendirilmesinde yararlanılan 

kriterlerdir ve bu kriterlerin aldığı değerlere bakıldığında veri ile araştırma modeli arasında 

uyumun istenilen düzeyde olduğu görülmektedir. Araştırma modeline ilişkin standardize 

edilmiş regresyon katsayıları da aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 6: Araştırma Modeline Ait Standardize Edilmiş Regresyon Katsayıları 

 
 

  SRA Standart 
Hata 

t 
değeri 

AD* 

T <--- P ,192 ,114 1,571 ,116 
T <--- F ,025 ,057 ,359 ,719 
T <--- G ,701 ,150 4,340 *** 
BS <--- T ,925 ,067 15,515 *** 
DS <--- T ,887 ,065 15,505 *** 

Hipotezlerin kabul / ret durumu tablo 7’de özetlenmiştir.  

Tablo 7: Hipotez Testi Sonuçlarının Özet Gösterimi 

Standardize edilmiş regresyon katsayılarına bakıldığında hizmet kalitesi boyutlarından 

politika boyutu tatmin üzerinde pozitif bir etkiye (0,192) sahip olduğu ifade edilen H1a 

hipotezi ret edilmiştir. Hizmet kalitesi boyutlarından fiziksel özellikler boyutunun tatmin 

üzerinde pozitif (0,025) bir etkiye sahip olduğu yönündeki H1b hipotezi de ret edilmiştir. 

Hizmet kalitesi boyutlarından güvenilirlik boyutunun tatmin üzerinde pozitif (0,701) bir 

etkiye sahip olduğu görülmektedir. H1c hipotezi kabul edilmiştir.  Tatminin sadakat 

boyutlarından bilişsel sadakat üzerindeki etkisinin pozitif  (0,925) olduğu görülmektedir. H2a 

hipotezi kabul edilmiştir. Tatminin sadakat boyutlarından davranışsal sadakat üzerindeki 

etkisinin pozitif (0,887) olduğu görülmektedir. H2b hipotezi kabul edilmiştir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Hizmet kalitesi boyutlarından politika, fiziksel özellikler ve güvenilirliğin tatmin üzerindeki 

etkisinin yanı sıra tatminin de sadakat boyutlarından bilişsel sadakat ve davranışsal sadakat 

üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar 

elde edilmiştir. 

Hizmet kalitesi boyutlarından politika ve fiziksel özellikler boyutunun tatmin üzerinde pozitif 

bir etkiye sahip olmadığı ancak güvenilirlik boyutunun tatmin üzerinde pozitif bir etkiye sahip 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hizmet kalitesi boyutlarından güvenilirlik boyutunun tatmin 

üzerindeki pozitif etkisi göz önünde bulundurulduğunda Teknosa, Bimeks ve Media 

Markt’tan online alışveriş yapan tüketicilerin söz konusu perakende sitelerinin kişisel 

bilgilerini koruduğunu, kaliteli ürünler sunduğunu, alışveriş deneyimi sırasında teknik 

Hipotezler  Tahmin  
H1a Politika →Tatmin  ,192 Ret 
H1b Fiziksel özellikler→ Tatmin ,025 Ret 
H1c Güvenilirlik→ Tatmin ,701 Kabul 
H2a Tatmin→ Bilişsel Sadakat ,925 Kabul 
H2b Tatmin → Davranışsal Sadakat ,887 Kabul 
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problemlerle sık karşılaşılmadığını düşündükleri sonucuna ulaşmak mümkündür. İşlemlerini 

tek seferde, hatasız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştiren ve iyi bir alışveriş deneyimi 

yaşayan tüketicilerin e-perakende sitesinin hizmet kalite algıları olumlu olmuş ve bu da e-

tatmini olumlu yönde etkilemiştir. 

Tatminin, sadakat boyutlarından bilişsel sadakat ve davranışsal sadakat üzerindeki etkisinin 

pozitif olduğu görülmektedir. Gahana vd (2011), Liu vd.(2011) de e-tatminin sadakat 

boyutlarında olumlu etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Web sitesi hizmet kalitesiyle 

alışveriş deneyiminden memnun kalan ve tatmin olan tüketicilerin söz konusu perakende 

mağazalarının sadık müşterileri olabileceği görülmektedir. Tüketiciler araştırmada yer alan 

online mağazaların performansını, sunduğu hizmetleri, özelliklerini, tekliflerini beğendiklerini 

ifade ederek diğer firmalar yerine bu mağazaları tercih edeceklerini ve mağazaya karşı olumlu 

tutuma sahip olduklarını ifade etmişlerdir. 

Hizmet kalitesi boyutlarından politika ve fiziksel özellikler boyutunun tatmin üzerinde pozitif 

bir etkiye sahip olmamasında, araştırmada katılımcıların söz konusu e-perakende sitelerinin 

site tasarımlarından memnun olmamasının ve bu sitelerin uyguladıkları fiyat politikalarının 

etkili olabileceği düşünülmektedir.  

Yapılan çalışma mevcut fiziki mağazalarda hizmet veren teknoloji perakendecilerinin kendi 

adlarıyla açtıkları online teknoloji mağazalarından üç tanesi (Teknosa, Bimeks, Media Markt) 

ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca çalışmaya yalnızca İstanbul’da yaşayan tüketicilerin dahil 

edilmesi de çalışmanın diğer bir sınırlılığını oluşturmaktadır. Sonraki çalışmalarda farklı il ve 

bölgeler çalışmaya dahil edilerek, yalnızca online mağaza olarak faaliyet gösteren teknoloji ya 

da başka sektördeki mağazalar tercih edilebilir. Hem fiziki hem online mağazalarda faaliyet 

gösteren markalarla yalnızca online mağazalarda faaliyet gösteren markaların hizmet 

algılarını da karşılaştırmak mümkündür. Ayrıca e-hizmet kalitesi farklı ölçekler ve farklı 

boyutlarla ele alınabileceği gibi sadakat değişkeni de farklı boyutlarla ele alınabilir. 

Çalışma bulgularının alanda yapılacak olan diğer çalışmaların yanı sıra uygulama alanında da 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmaya katılan tüketicilerin araştırma kapsamındaki 

online mağazaların site içinde sundukları teklifleri, performansını, sunulan hizmetleri, site 

özelliklerini beğendiklerini ifade ettikleri görülmüştür. Dolayısıyla e-perakende sektöründeki 

markalar pazarlama faaliyetlerini yürütürken, tüketicilerin diğer firmalar yerine bu mağazaları 

tercih edeceklerini söylemelerinin ve mağazaya karşı olumlu tutuma sahip olmalarının 

arkasındaki sebepleri göz önünde bulundurabilirler. Ayrıca bu çalışmada web sitesi hizmet 

kalitesiyle alışveriş deneyiminden memnun kalan ve tatmin olan tüketicilerin söz konusu 

perakende mağazalarının sadık müşterileri olabileceği görülmektedir. Bunun e-perakende 



 
 

787 

sektöründe faaliyet gösteren markalar için yol gösterici nitelikte bir sonuç olduğu 

görülmektedir. 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Uygarlığın temel sanatlarından biri olan moda (Azuma ve Fernie, 2003:414) ve oluşan moda 

sektörü, küreselleşmenin en çok kendini gösterdiği ve dünya üzerindeki tek tipleşmeyi 

destekleyen sektörlerin başında gelmektedir. Teknolojinin gelişimiyle, medya ve kitlesel 

iletişim araçlarının giderek daha fazla yaygınlaşmasıyla birlikte moda kavramının günlük 

yaşantımıza kolaylıkla girdiği gözlenmiştir. Moda kavramının gelişmesinde rol oynayan 

birincil unsur giyim-kuşam ve bunların aksesuarlarıdır. Flugel (1971), insanların utanma 

duygusu, korunma ihtiyacı ve dekoratif amaçlı giyindiklerini ifade etmektedir. Enninger 

(aktaran Oğuz, 2006) ise, “gösterge sistemi” olarak kabul ettiği giysilerle kişinin kendisini 

ifade ettiğini ve çevresine bazı mesajlar verdiğini savunmaktadır. Giysilerin araç olarak 

kullanıldığı bu iletişimle kişi duygu, düşünce ve inançlarını yansıtarak diğer insanlar 

tarafından anlaşılmak istenmektedir. Bu nedenle moda kavramı, McCracken (1990)’a göre 

kültürü inceleyen bilimler altında; Blumer (1969)’a göre ise, hem sosyal hem de bireysel bir 

kavram olarak sosyoloji ve psikoloji bilim dalları içerisinde incelenmesi gereken bir olgudur 

(Kasapoğlu Akyol, 2010:188).  

Moda giyimin toplumda önemli bir rol sağlayan sahiplik nitelikleri bulunduğu ifade 

edilmektedir (O’Cass, 2004:869). Bu kapsamda, moda liderinin yeni modanın yayılımında 

anahtar bir role sahip olması pazarlama da önemli bir yer tutmaktadır. Moda lideri ortalama 

bir alıcıdan daha erken yeni moda trendler hakkında bilgi sahibi olur ve pazara girişinden 

sonra yeni moda ürünler satın alır. Yeni modanın yayılımında diğer tüketiciler üzerine etkisi 

oldukça önemlidir. Hazır giyim pazarlamacılarının moda liderlerine ulaşması ve bu 
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tüketicilere yönelik başarılı bir şekilde satış gerçekleştirmesi oldukça önemlidir (Goldsmith, 

Freiden and Kilsheimer, 1993:402). Summers (1970) moda liderliğinin daha iyi anlaşılmasına 

yönelik bir araştırma yürütmüştür. Moda liderlerinin kimliklerinin, demografik, sosyal, 

tutumsal ve konu yönelimli özelliklere göre geliştirildiğini belirlemiştir. İlgili çalışmada, 

moda liderlerine moda dergilerinin etkisini tartışılmıştır (Bailey and Seock, 2010:43).  Moda 

liderliği, moda yenilikçiliği ve moda fikir liderliği şeklinde iki boyutta incelenmektedir.  

Moda giyim sektörünün büyüklüğü ve modanın tüketim tercihlerinde oluşturduğu etkiler 

oldukça fazladır. Dolayısıyla moda giyim ve tercihlerin  nasıl şekillendiği açıklanması 

gereken unsurlar arasında yer almaktadır. Alışverişin hedonik ve faydacı değerler sağladığına 

ilişkin görüş, pek çok araştırmayla desteklenmektedir (Jones vd., 2006). Modern tüketim 

toplumlarında tüketim olgusunun taşıdığı anlam, temel ihtiyaç ve isteklerin karşılanmasından 

çok; duygusal haza dayalı ve sembolik içeriklerle açıklanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, 

tüm pazarlama faaliyetlerinde, ürünlerin jenerik değerinden çok sağlanan haz, duygusal anlam 

ya da sembolik değerlerine ağırlık verilmeye başlanmıştır (Özgül, 2011).  Diğer taraftan 

tüketim sonucunda belirli bir faydanın elde edilmesine dayalı şekilde hareket etme eğilimi 

olarak da ifade edilebilmektedir. Bu bağlamda hedonik tüketim değeri, alışveriş deneyiminin 

çoklu-algılayıcı yapısı, fantezi ve duygusal özelliklerinden elde edilen değeri yansıtırken; 

faydacı tüketim değeri ise alışverişin daha görev yönelimli, bilişsel ve duygusal olmayan 

çıktısı olarak görülebilen ve etkili bir şekilde ürünler ve ilişkili bilgilerin edinimini 

yansıtmaktadır. Genel anlamda faydacı alışveriş, bir alışveriş deneyiminin görev yönelimli 

değerini açıklarken; hedonik tüketim ise görev yönelimli faaliyetlerden bağımsız bir şekilde 

elde edilen alışveriş deneyiminin kendisinde bulunan değeri ifade etmektedir (Jones vd., 

2006). Bu çalışmada, moda liderliği ile hedonik ve faydacı tüketim arasındaki ilişkinin 

nedensel olarak incelenmesi ve bunun yanında değişkenler bazında oluşan doğal grupların 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Literatür Analizi 

Moda Liderliği 

Moda temelde yenilikle ilgilidir ve bu kavram; modayı benimseyenlerin, başkalarına 

kendisini ifade etmeleri için alışılmışın dışında bir yolu belirtmektedir. Moda, sosyal olarak 

eşsizliğin kabul edilebilirliği içinde bireyselliğe ilişkin bir arayışı temsil etmektedir (Michon 

vd., 2007:490). Yenilikçilik, sosyal bir sistemin çoğunluğundan çok daha önce yeni şeyleri 

benimseme ve karşılama eğilimi olarak ifade edilebilmektedir. Pek çok araştırmacı, nasıl ve 

niçin bu davranışların ortaya çıktığını ve diğer psikolojik özelliklerin bunlarla nasıl ilişki 

içerisinde olduklarını tanımlamak ve açıklamak için yenilikçilerin özelliklerini 
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incelemektedir. Pazarlama alanında ise, yenilikçilik kavramı oldukça öneme sahiptir ve bu 

nedenle yeni ürün / hizmetlerin benimsenme sürecinde tüketicilerin davranışları incelenme 

konusu olmaktadır. Moda sektöründeki tüketici davranışları açısından ise; moda liderleri 

incelenen yenilikçilerin arasında yer almaktadır.  

Moda liderliği, diğer insanların giyim nesneleri/biçimi ya da stillerini benimsemesi için yeni 

moda akımını yönlendirebilme yeteneğini ifade etmektedir (Ryou, 2001:403). Bu bağlamda 

moda liderleri; diğer tüketicilerden daha fazla modaya ilgisi olan, bazı stilleri seçen ve 

bazılarını reddeden, kabul edilebilir ve mantıklı yeni görünümler oluşturan, yeni stillerin 

benimsenmesine yönelik diğer tüketicileri ikna etmede rol oynayan bireyler olarak 

tanımlanabilmektedir. Bir başka deyişle moda liderleri, yeni moda eğilimlerine temel 

oluşturmayı ve diğerlerinin izleyeceği mükemmel standartlar oluşturmayı tercih 

etmektedirler. Ayrıca moda liderleri, daha iç yönelimli (inner-directed) görünseler de, 

tamamen sosyal normlara uymak zorundaymış gibi görünmek istemeyen bireylerden 

oluşmaktadırlar. Kişilik özelliklerine göz atıldığında, yeni bir stili benimsemede bir ilk 

olmaya ilişkin sosyal riski almaya uygun oldukları, diğer tüketicilerden daha fazla belirsizlik 

üstlenebildikleri, eğlenceli bir yaşam sürme arzusunda oldukları ve heyecana diğer 

insanlardan daha fazla önem verdikleri gibi tespitler göze çarpmaktadır. Ayrıca moda 

liderlerinin diğer tüketicilerden daha fazla alışveriş yapma eğilimine sahip oldukları ve 

görünüş/estetik için daha fazla harcama yaptıkları belirtilmektedir (Belleau vd., 2001:134).  

Moda liderliği; moda yenilikçileri ve moda fikir liderliği olmak üzere iki boyutta 

incelenmektedir (Stith and Goldsmith, 1989; Sproles ve Burns, 1994; Workman ve Studak, 

2006; Kang and Park-Poaps, 2010; Cho and Workman, 2011). Moda yenilikçileri, kişisel 

olmayan iletişime dayalı olmadan yapılan satın alma eğilimini ve diğer tüketicilerden çok 

daha önce yeni moda ürünleri satın alma eğilimini ifade etmektedir. Moda yenilikçileri, yeni 

bir moda akımı ya da stili ilk benimseyen tüketiciler olarak, ürünlerin pazara sürüldüğü ilk 

dönemde farkındalık oluşturmaları açısından ve yeni bir modanın yoğun bir şekilde 

benimsenmesini etkileyen bireyler oldukları için oldukça önemlidirler. Moda fikir liderliği 

ise, diğer bireylerin davranış ya da tutumlarını biçimsel olmayan bir şekilde etkileyebilmeye 

ilişkin göreceli bir sıklıktaki isteği ifade etmektedir. Bu bağlamda erken benimseyenler, 

sistemde yer alan bireyler arasında en yüksek fikir liderliği potansiyeline sahip olan kişilerdir 

ve yeni modanın kitlesel olarak benimsenmesinde önemli oranda etkileri bulunmaktadır 

(Workman ve Studak, 2006; Sproles ve Burns, 1994).  
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Hedonik ve Faydacı Tüketim 

Tüketim stilleri; tüketim sürecinde, tüketicileri belirli bir şekilde davranmaya iten süreçler 

olarak ifade edilebilmektedir. Araştırmacılar alışveriş stillerinin temelde faydacı ve hedonik 

nedenlerle yönlendirildiğini ifade etmektedirler. Geleneksel tüketici davranışı araştırmacıları,  

alışverişi faydacı bakış açısından önemli ölçüde akılcılık temelinde işleyen bir süreç olarak 

ele almaktadırlar. Alışveriş, temel olarak zihinsel olarak işleyen ve belirli bir ürün elde 

edilmesine yönelik bir ihtiyaç tarafından yönlendirilen bir süreç olarak ele alınmaktadır. Buna 

karşın; son zamanlarda araştırmacıların, alışveriş olgusunun bilişsel süreçlerini incelemek 

yerine boş zaman, eğlence, duygusal ruh halleri ve tatmin gibi alışverişi yönlendiren hedonik 

değerleri incelemeye başladıkları gözlenmektedir (Kang ve Park-Poaps, 2010).  

Tüketim stilleri, hedonik/faydacı tüketim ile moda liderliği (moda yenilikçiliği ve moda fikir 

liderliği) arasındaki ilişkileri inceleyen daha önceki araştırmalara göz atıldığında; 18 yaşından 

büyük tüketicileri (Özgül, 2011), üniversite öğrencilerini (Fettahlıoğlu vd., 2014; Kükrer, 

www.ktu.edu.tr),  Rus ve ABD vatandaşlarının elde edilen sonuçlar açısından karşılaştırıldığı 

araştırmaları (Griffin vd., 2000), kadın tüketicileri (Kim ve Hong, 2011) ve farklı perakende 

sonuçları açısından hedonik ve faydacı tüketim ilişkisini (Jones vd., 2006) inceleyen 

araştırmaların yapıldığı görülmektedir.   

Tasarım ve Yöntem 

Tüketicilerin tüketim stilleri ile moda liderliği arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik olarak 

yapılan bu araştırma, ilişkisel ve betimsel araştırma modelinde kurgulanmaktadır. Tüketim 

stili olarak yaygın bir şekilde ele alınan hedonik ve faydacı tüketim ile moda liderliğini 

açıklayan moda yenilikçiliği ve moda fikir liderliği arasındaki ilişkiyi ve tüketicilerin ele 

alınan değişkenler bazında ortak özelliklerinin açıklanmasına yönelik kümelerin hangi 

özelliklere sahip olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Araştırmanın örneklemini 18 yaşından 

büyük tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi 384 birimden oluşmakta ve bu 

örneklem büyüklüğü, güven aralığı formülüne göre %5 hata oranı üzerinden belirlenmektedir. 

Araştırma katılımcılarına kolayda örnekleme yöntemine göre ulaşılmaktadır. Araştırma 

verileri karşılıklı görüşme şeklinde gönüllü katılımcılardan anketörler aracılığıyla elde 

edilmektedir. Araştırmanın veri toplama tekniği yapılandırılmış ankettir. Anketin 

yapılandırılmasında moda liderliği; moda yenilikçiliği (Goldsmith vd., 1993; Goldsmith ve 

Hofacker, 1991), fikir liderliği (Flynn vd., 1996), hedonik tüketim (Jones vd., 2006) ve 

faydacı tüketim (Kim, 2006) ölçekleri uyarlanarak kullanılmıştır. Ölçeklerde yer alan 

ifadelere katılımcıların 5’li likert tipi ölçek yardımıyla (1.kesinlikle 

katılmıyorum…5.kesinlikle katılıyorum) yanıt vermesi istenmiştir. Araştırmadaki 
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değişkenlerin yapısal geçerliliklerinin incelenmesi amacıyla öncelikle açıklayıcı faktör analizi 

ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılacaktır.  Araştırmada tüketim stilleri ile moda liderliği 

arasındaki ilişkinin incelenmesinde ise, korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modeli 

kullanılacaktır. Değişkenler bazında bireylerin doğal küme yapılarının incelenmesi amacıyla 

da “k-means kluster” kümeleme analizinden faydalanılacaktır. “K-means kluster” analizinin 

yapılmasındaki temel amaç, bireylerin incelenecek değişkenler bazında sahip oldukları küme 

yapılarının belirlenmesi ve kümeler bazında bireylerin genel özelliklerinin açıklanmasını 

sağlayabilmektir. Araştırmanın modeli şekil 1’de gösterilmektedir. 

Hedonik 
Tüketim

Faydacı 
Tüketim

Moda 
Yenilikçiliği

Moda Fikir 
Liderliği

H1

H2

H4

H3

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Son 20-30 yıllık dönemde, moda tüketicileri yaygın bir şekilde incelenmektedir. Bu 

çalışmalar, moda liderlerini, yenilikçileri, izleyicileri ve benimsemeyenlerin üzerine 

odaklanmış ve yönlendirici ve duygusal gelişimlerini anlamak ve demografik ve yaşam tarzı 

profillerini ortaya koymaya çalışmaktadır (Michon at al., 2007:490). En son moda trendlerini 

takip eden tüketiciler, modaya ve aynı zamanda plansız satın almaya yüksek ilgilenime sahip 

oldukları şeklinde nitelendirilmektedir. Modaya yüksek ilgilenim düzeyinin deneyim ve 

duyusal sinyaller oluşturması nedeniyle plansız satın almak için uyarıcılar sağladığı 

belirlenmiştir. Farklı bir açıdan bakıldığında moda odaklı plansız satın alma sıklıkla olumlu 

duyular ve hazcı tüketim eğilimleriyle ilişkilendirilmektedir (Virvilaitė, Saladiene and 

Zvinklyte, 2011;1331). Plansız satın alıcıların en sık aldığı parçaların kozmetik, takı, 

ayakkabı ve giyimi kapsayan  dış görünüme ilişkin ürünler olduğu bazı araştırmalarda ifade 

edilmektedir. Bu tüketicilerin satın aldıkları görünüme ilişkin ürünleri başkaları üzerinde 

izlenim bırakmak ya da bıraktıkları izlenimleri arttırmak amacıyla kullandıkları ifade 

edilmektedir (Trautmann-Attmann and Johnson, 2009:268).   

Moda tüketici grupları moda değişim unsurlarını ve moda izleyicilerini içermektedir. Moda 

değişim unsurları arasında yeni modayı giyen ve satın alarak moda değişimini ilk benimseyen 

tüketiciler, giyim ve satın alma için diğerlerini ikna eden ve tüm fonksiyonları 

karşılayanlardır (Workman and Lee, 2011:35, Bailey and Seock, 2010:43). Moda değişim 
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etkenleri sosyal durum ve prestije moda takipçilerinden daha fazla önem vermektedir. Örnek 

olarak imaj veya modanın sembolik görünümü daha önemlidir. Giyim kullanım arzuları ve 

diğerlerine ifade edeceği görünümlerinin tutarlılığı ile moda değişim etkenleri daha fazla 

görünüm yönetimi davranışları uygular ve daha fazla vücut ve görünümlerinin bilincindedir 

(Workman and Lee, 2011:35). Moda liderliği boyutları; moda yenilikçiliği ve moda fikir 

liderliği ile alışveriş tarzlarının ilişkisel olarak incelendiği çalışmada, moda yenilikçiliğinin 

hedonik satın alma (fikir edinme amaçlı, maceracı, ve değer elde etme) ile moda 

yenilikçiliğinin ilişkili olduğu ve moda fikir liderliğinin ise faydacı satın alma ile ilişkisi 

olduğu belirlenmiştir. Bu çerçevede bu araştırma kapsamında test edilmek amacıyla ileri 

sürülen hipotezler ise şu şekildedir;   

H1: Hedonik tüketim ile moda yenilikçiliği arasında ilişki vardır. 

H2: Faydacı tüketim ile moda yenilikçiliği arasında ilişki vardır. 

H3: Hedonik tüketim ile moda fikir liderliği arasında ilişki vardır. 

H4: Faydacı tüketim ile moda fikir liderliği arasında ilişki vardır. 

H5: Bireyler faydacı ve hedonik tüketim ile moda liderliği açısından doğal kümelere sahiptir.  

Bulgular ve Tartışma 

Moda değişimi, tüketicileri sürekli yeni giysiler almaları için güdüleme amacıyla, moda 

perakendecileri tarafından planlı bir şekilde belirli ürünleri demode haline getirme eylemi 

olarak irdelenmektedir. Farklı pazar bölümlerinin ve özellikle gençlerden oluşan kitlelerin 

yeni modayı benimseme konusundaki farklılıklarının özellikle incelenmesi gerekmektedir. 

Çünkü yeni modanın benimsenmesinde gençlerin özel bir konuma sahip olduğu 

bilinmektedir. Bir başka deyişle; cesaretli kişilik yapıları ve yeni ürün/hizmetleri deneme 

arzularının yüksek düzeyde olmasının etkisiyle, yeni bir modanın sıklıkla gençler arasında 

yaygınlaştığı gözlenmektedir (Law vd., 2004:362). Bu çalışmada, moda liderliği ve tüketim 

stilleri arasındaki olası ilişkiler incelenmekte ve araştırma birimleri çerçevesinde belirli 

özelliklerin betimlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın veri toplama süreci devam 

etmektedir. Ancak bu alanda daha önce yapılan alan araştırmaların bulguları göz önüne 

alındığında; hedonik tüketim eğilimi yüksek düzeyde olan tüketicilerin moda yenilikçiliği ve 

moda fikir liderliği açısından yüksek düzeyde olan bireyler olması; bunun yanında faydacı 

tüketim eğilimi yüksek düzeyde olan bireylerin ise, moda liderliği ve moda fikir liderliği 

açısından düşük düzeye sahip bireyler olması beklenmektedir. Nitekim literatürde yer alan 

çalışmalarda, alışveriş biçimlerinin moda liderliği ile anlamlı yönde bir ilişkiye sahip olduğu 

ifade edilmektedir (Kang ve Park-Poaps, 2010). 
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Bireylerin ortak özellikler açısından gruplandırıldığı ve belirli değişkenler arasındaki 

ilişkilerin ortaya konulduğu bu çalışma; araştırmacılar ve hazır giyim sektöründe faaliyet 

gösteren işletmeler / uygulayıcılar açısından moda yönelimli pazarlama faaliyetlerinin 

anlaşılmasına çeşitli yönlerde katkılar sağlayabilecek niteliktedir. Araştırmada kolayda 

örnekleme yönteminin seçilmiş ve hedonik tüketimi ölçmede 22 maddeli ölçek yerine 7 

maddeli ölçeğin tercih edilmiş olması, temel araştırma kısıtlarını oluşturmaktadır. Moda ve 

moda konusundaki tüketim araştırmaları, güncelliğini koruyan ve ilgi çekici konulardan biri 

olması nedeniyle; gelecek araştırmacıların, nesiller, bölgeler, ülkeler ve değişik kültürler/alt 

kültürler arasında karşılaştırılmalar yapılabilmesine olanak sağlayacak daha kapsamlı 

araştırmalar yapması beklenmektedir.  
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Spor Tüketicisinin Yeni Sadakat Anlayışı: Efangelizm 

New Loyalty Perception of Sport Consumers: Efangelism 
Özet Bildiri 

Ümit Can Büyükakgül1    Sabiha Gizem Engin2 

Anahtar Kelimeler - Sosyal Kimlik Teorisi, Efangelizm, Satın Alma Niyeti, Spor Tüketicisi 

Keywords - Social İdentity Theory, Efangelism, Purchase İntention, Sport Counsumer 

Giriş ve Amaç  

Toplumu meydana getiren bireylerin sahip oldukları bir grup ya da zümreye ait olma ihtiyacı 

onların sosyal hayatlarına yön veren önemli bir olgudur. Bireylerin sosyal kimliklerine şekil 

veren bu olgu ayrıca onların taraftarlık davranışlarının da temelini oluşturur. Taraftarların 

spor kulübü ya da o kulübün bir oyuncusu ile ilgili davranışsal ve tutumsal değerleri aradaki 

ilişkinin içeriğini belirler. Bu ilişkinin oluşturduğu içeriklerden en günceli olan efangelizm 

kavramı da takım kimliği, takım sadakati ve spor kulübünün yarattığı markanın elçiliği 

davranışlarının toplamını ifade eder. Çok bileşenli bu kavramın taraftarların satın alma 

davranışı ile ilişkili olduğu beklentisi bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu 

bilgiler ışığında çalışmanın amacı; taraftarların sosyal kimliklerinin efangelizm davranışlarına 

etkisini belirlemek, efangelizm davranışının taraftarların takımlarının lisanslı ürünlerini satın 

alma niyetine üzerine etkisini ortaya koymaktır. 

Literatür  

Kişilerin kendi imajları ile markaların imajları arasında sosyal etkileşimin yoğun olduğu bir 

ilişki söz konudur. Bu ilişkide yer alan imajlar arasındaki benzeşme kişilerin bir gruba katılıp 

katılmama, o grubun parçası olup olmama kararına etki eder (Ceritoğlu, 2005). Sosyal kimlik 

teorisinde de olduğu gibi insanlar kendilerini nasıl tanımladıklarına göre sosyal kategorilere 

ayrılırlar (Hogg, Terry ve White, 1995). Bireyin sosyal grup ya da gruplara üye olmaktan ve o 

gruba üye olmanın kattığı değerden gelen duygusal anlamın benlik algısında edindiği yeri 

(Tafjel, 1981) ifade eden sosyal kimlik kavramı bireyin bir gruba karşı hissettiği aidiyet 

algısıdır (Ashforth ve Mael, 1989). Sosyal kimlik teorisini temel alan pazarlama araştırmaları 

da tüketicilerin bir ürünü nasıl algıladıklarına odaklanırlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde; 

taraftarlar ve takımları arasındaki ilişkiyi anlamak hem spor yöneticileri hem de spor 

pazarlamacıları için önemli ve süreklilik arz eden bir çaba olarak kabul edilebilir. Spor 

taraftarlığının sadece spor müsabaka ya da etkinliklerine katılmak değil, takım merkezli bir 

yaklaşımla sosyal ilişkiler kurmak ve maç günü seremonilerine katılmak gibi çeşitli sosyal 
																																																													
1 Anadolu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, uc_buyukakgul@anadolu.edu.tr 
2 Anadolu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, sabihagizemengin@anadolu.edu.tr 
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ritüelleri de içinde barındıran bir davranış olduğu ifade edilmiştir (Crawford, 2003; 

Giulianotti, 2002; Williams, 2007). Dwyer, Greenhalgh ve LeCrom (2015) tarafından ortaya 

atılan, marka elçiliği ve takım sadakatinin bir uzantısı olarak ifade edilen eFangelizm kavramı 

davranışsal bir sadakati ifade etmektedir. eFangelizm spor taraftarlarının takımları ile ilgili 

davranışlarında ya da diğer kişilerle olan iletişimlerinde ateşli veya sakin şekilde 

tekrarladıkları girişimleri kapsayan davranışsal bir sadakat formudur. Spor endüstrisi sürekli 

genişleyen yapısı ve yenilenen bileşenleri ile tüketicilere farklı düzeylerde hizmet ve ürün 

sağlamaktadır. Bu çeşitliliğin tüketicilerin satın alma niyeti üzerine etkili olduğu kabul 

edilebilir. Bu etkiyi yaratan faktörlerin psiko-sosyal (Trail, Anderson ve Fink, 2000; Trail ve 

James, 2001) ve marka ile ilgili faktörler (Lee, Trail ve Lee, 2013) olduğu bilinmektedir. 

Profesyonel spor kulüpleri için hatırı sayılır oranda gelir sağlayan yeni gelir kaynağı lisanslı 

ürün satışlarıdır. Licence! 2014 ‘ün rakamlarına bakıldığından lisanslı ürünlerden sağlanan 

gelirlerin dünya çapındaki büyüklüğü 2013 yılında 251 milyar doları geçmiştir. Bu gelir 

içinde spor ürünlerinden sağlanan gelirin de 13 milyar doların üzerinde olduğu bilinmektedir. 

Sosyal kimlik, efangelizm ve lisanslı ürün satın alma niyeti arasında çeşitli örüntülerin 

olduğunu ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır. Inoue vd., (2017) yaptıkları çalışmada 

sosyal kimliğin bir parçası olarak kabul edilen taraftarlık davranışının takımın müsabakalarına 

katılmaktan duygusal bağlar kurmaya kadar çeşitli davranışların tetikleyicisi olduğunu ifade 

etmişlerdir. Kwon ve Kwak (2014) da yaptıkları çalışmada duygusal, sosyal ve fonksiyonel 

tüketici değerlerinin ve takım kimliğinin lisanslı ürün satın alma davranışı üzerine etkili 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu açıdan değerlendirildiğinde bu çalışmaya konu olan 

efangelizm davranışının sosyal kimlik teorisi çerçevesinde ilk defa değerlendirilecek olması 

ve bu kavramın spor takımının ürettiği ürün ve hizmetlerden oluşan markasının elçiliğini 

üstlenmeye kadar gidecek bir tutum oluşturmakta ne denli etkili olduğunu ortaya koymayı 

amaçlıyor olmasına paralel olarak elde edilen sonuçlar özgün bir değeri ifade edecektir. 

Tasarım ve Yöntem  

Bu çalışma uygulamalı ve betimsel bir çalışmadır. Spor endüstrisi sürekli değişen tüketici 

beklentilerini karşılamak için sürekli kendini yenilemeye çabalamaktadır. Bu çabalar 

beraberinde efangelizm gibi yeni kavramları da beraberinde getirmektedir. Efangelizm 

kavramının sosyal kimlik teorisi ile olan ilişkisi ve lisanslı ürün satın alma niyetine olan 

etkisinin belirlenmesi ihtiyacı bu çalışmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Problem 

durumuna paralel olarak çalışmanın hipotezleri şöyledir: 

H1: Taraftarların sosyal kimlikleri onların efangelizm kavramı çerçevesinde ifade edilen 

davranışlarını etkiler. 
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H2: Taraftarların efangelizm kavramı çerçevesinde ifade edilen davranışları onların lisanslı 

ürün satın alma niyetlerini etkiler. 

İnternet üzerinden oluşturulan anket formu taraftarlara Facebook, Twitter ve Google+ gibi 

sosyal ağlarda yer alan ve Spor Toto Süper Lig’i ilk on sırada bitiren takımların resmi ve 

resmi olmayan sayfalar üzerinden ulaştırılmaya çalışılmıştır. IP kısıtlaması getirilerek her 

katılımcının anket formunu bir kez doldurması sağlanmıştır. Araştırmanın örneklemi zaman 

ve bütçe gibi değişkenler göz önüne alınarak kolayda örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur. 

Toplamda 392 adet geçerli anket formu analizlere dâhil edilmiştir. Demografik özellikleri 

irdelemek için merkezi dağılım ölçülerinden, t-testinden ve ANOVA analizlerinden 

yararlanılmıştır. Ceritoğlu (2005) tarafından geliştirilen Marka Fonksiyonları Ölçeğinin 

sosyal kimlik fonksiyonu boyutunda yer alan ifadeler sosyal kimlik kavramını ölçmek için 

kullanılmıştır. Katılımcıların efangelizm davranışlarını ölçmek için Dwyer, Greenhalgh ve 

LeCrom (2015) tarafından geliştirilen Efangelizm ölçeği kullanılmıştır. Lisanslı satın ürün 

alma niyetini ölçmek için ise; Kazançoğlu ve Baybars (2016) geliştirdikleri Lisanslı Spor 

Ürünü Alma Niyeti ölçeği kullanılmıştır. Faktör yapılarını belirlemek, bu yapıları doğrulamak 

ve yapılar arasındaki etkileri ortaya çıkarmak için faktör analizinden ve yapısal eşitlik 

modellemesinden yararlanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma  

Yapılan analizler sonucunda sosyal kimlik algılarının efangelizm tutumlarını oluşturan 

benimseme, reklam yapma ve kızdırma davranışları üzerine ayrı ayrı etki ettiği tespit 

edilmiştir. Taraftarların takımlarını ya da takımları tarafından sunulan her türlü öğeyi 

benimsemesinde, reklamını yapmasında ve diğer taraftarları kızdırmasında sahip oldukları 

sosyal kimlik algılarının etkisi olduğu söylenebilir. Bu durumu destekler şekilde Riivits-

Arkunsuo, Kaljund ve Leppiman (2014) da taraftarlar ve takımları arasındaki güçlü duygusal 

bağın ve yoğun iletişimin temelinde sosyal hayatta paylaşılan değerlerin ve bu değerlerin 

sağladığı ortak çıkarların olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmanın diğer sonuçları 

incelendiğinde efangelizm olgusunu oluşturan davranış kalıplarından kızdırma davranışı hariç 

diğer iki davranışın (benimseme ve reklam yapma) taraftarların lisanslı ürün satın alma niyeti 

üzerine etki ettiği belirlenmiştir. Tafjel (1981)’in belirttiği gibi bireylerin sosyal bir grubun 

üyesi olması o grubun bireye kattığı değerleri ne kadar benimsediği ve benimsediği değerleri 

ne kadar çok paylaştığı ile ilgilidir. Bu duruma paralel olarak kızdırma davranışının bireylerin 

tek başlarına verdikleri bir karar olduğu düşünülürse sadık bir taraftarın satın alma niyeti 

üzerine etkisinin olmaması kabul edilebilir bir durumdur. Bu durumu destekleyen başka bir 

sonuç da çalışmanın içerisinde cevabını bulmuştur. Öyle ki, üç ve üçten fazla sosyal medya 



 
 

799 

hesabına sahip olduğunu beyan eden katılımcıların benimseme ve reklam yapma davranışı 

bakımından daha az sosyal medya hesabına sahip olanlara göre farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Ancak bu durumun kızdırma davranışında aynı sonuçları vermediği 

görülmüştür. Bu açıdan değerlendirildiğinde Türk futbol taraftarının diğer taraftarlarla olan 

gerginliğinin ve buna bağlı olarak diğerlerini kızdırmaya yönelik tavırlarının efangelizm 

olgusu içinde değerlendirilmesi yanlış olacaktır. Bu durumun Türk kültüründe daha bireysel 

bir çıkış noktası olduğu düşünülmelidir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Sosyal yaşantının vazgeçilmez birer öğesi olarak kabul edilebilecek taraftar grupları kişilerin 

bazen sosyal kimliklerini şekillendirirken bazen de sosyal kimliklerinin tamamını oluşturan 

unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde çalışmanın sonuçları 

spor tüketicisi davranışının yeni bir bakış açısı ile değerlendirilmesine zemin oluşturmuştur. 

Alanyazında yer alan birkaç yabancı çalışmanın dışında efangelizm kavramı ilk kez Türkçe 

olarak bu çalışmanın içinde yer almıştır. Bu yüzden sonuçlar yapılacak yeni çalışmalar için 

temel niteliğindedir. Dwyer, Greenhalgh ve LeCrom (2015) tarafından ortaya atılan 

efangelizm kavramı spor tüketici davranışının çok farklı dinamiklere sahip olduğunun bir 

göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu durum spor yöneticisi ve pazarlamacılarını ulaşmak 

istedikleri tüketici pazarlarının değişkenlerini daha iyi anlamaya ve yenilikçi yaklaşımları 

benimsemeye yöneltmektedir. Bu durum ayrıca spor endüstrisindeki niş pazarların nasıl 

oluştuğuna yönelik ipuçları da vermektedir. Çünkü her pazarda olduğu gibi spor tüketici 

pazarında da tüketicilerin benzersiz, emsalsiz olduklarını hissetme ihtiyacı sadık bir spor 

tüketicisi yaratmada tatmin edilmesi gereken bir olgudur. Gelecek çalışmalarda efangelizm 

davranışını oluşturan yapıların daha derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Çünkü 

efangelizm davranışını sergileyen taraftarların sadakat düzeyleri farklılık gösterebilir. Bu 

farklılıkların sebebini anlamak için Mahoney vd. (2000)’nin de bahsettiği gibi sadakati 

oluşturan psikolojik süreçlerin derinlemesine incelenmesi gereklidir. 
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Tüketicilerin Gerçeklik Programları (Reality Show) Bağlamında Kurduğu 

Para-Sosyal İlişkiler 

Para-Social Relations of Consumers within the Contect of Reality Shows in 

Turkey 
Özet Bildiri 

Nazlıcan Ersoy1    Berna Tarı Kasnakoğlu2 

Anahtar Kelimeler: Reality Show, Medya, Para-Sosyal İlişkiler 

Keywords: Reality Show, Media, Para-Social Relations 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Araştırma konusunu, pazarlanan medya ürünlerinin talep görmesinin altındaki para-sosyal 

ilişkiler olarak özetlemek mümkündür. Para-sosyal ilişki, izleyicilerin medya konusu veya 

karakteri ile geliştirdikleri tek yönlü ve sembolik ilişkiyi ifade eden bir terimdir; ancak 

(özellikle Türkiye'deki) pazarlama disiplininde yeterli seviyede ele alınıp tartışılmamıştır. 

Özellikli olarak araştırmanın konusu, Türkiye'de yayın saati ve ürettiği içeriğin detaylarından 

bağımsız olarak, geniş izleyici kitlesine sahip olan programların (evlilik, yarışma ve benzeri) 

izlenmesinde program ve birey arasında gerçekleştiği öngörülen para-sosyal ilişkilerin 

derinlemesine incelenmesidir. Teorik örnekleme metodu ile veriler toplanıp analiz edilmiş, 

toplumda da tartışma yaratan, kimi zaman yasaklanan, kimi zaman protestolara neden olan, 

ancak yüksek izleyici kitlesini hiçbir zaman kaybetmeyen bu programların tüketiciler ile 

kurduğu, marka ilişkisine benzer ilişkinin başka bir perspektifle ele alınması amaçlanmıştır. 

Bu programların içerik kalitesi ve özellikle kırılgan tüketici gruplarındaki olumsuz etkisi 

üzerine birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen, tüketici tarafından yoğun ilgi görmesinin 

sebepleri konusunda yeterince çalışma yapılmamıştır.  

Literatür Analizi 

Önceki çalışmalar incelendiğinde tüketicilerin televizyon programları ile kurduğu tek yönlü 

ilişkinin genellikle tüketicinin keyif alma, bilgi edinme gibi motivasyonlarla televizyon 

izleyebileceği (Lee ve Lee, 1995), özellikle yabancı literatürde yoğunlukla ele alınan ve 

"reality TV" olarak kavramsallaştırılan konuda ise tüketicilerin popüler ve hemen ulaşılabilir 

bir eğlence aracı olarak bu programları kullandığı üzerinde durulmaktadır (Hill, 2005). 

Tüketicilerin bazısı sadece eğlence ve vakit geçirme amaçlı bu tür programları izlerken, bazısı 

ise gerçekten bilgi edinme amaçlı izleyebilmektedir (Ganeshasundaram ve Henley, 2009). Bu 
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programların izlenmesi ile ilgili çalışmalar sadece Pazarlama ve Tüketici Davranışları değil, 

Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji gibi alanlarda da yapılmaktadır. 

Ancak Pazarlama literatürüne bakıldığında, konunun genellikle tek yönlü ele alındığı göze 

çarpmaktadır. Özellikle dizi ve film senaryo ve kurgularında, bu dizi ve filmler için 

yaratılmış, devamlılığı olan karakterle ilgili olarak oldukça geniş bir literatür söz konusudur 

(örn., Schiappa vd., 2008; Cohen, 2009). Özellikle “reality show” üzerinden incelenen bu 

kavramın ise iletişim literatürü odaklı çalışıldığını ve dolayısıyla tüketici perspektifinden 

değil, üretici/yayıncı perspektifinden ele alındığını, pazarlama ve tüketici davranışları 

yönünden yeterli düzeyde ele alınmadığını (örn., Cohen ve Weimann, 2008; Ferris vd., 2007); 

tüketici taraflı çalışmaların ise daha çok psikoloji odaklı ve “para-sosyal ilişki” dışında 

çerçeveler etrafında çalışıldığını (örn., Nabi vd., 2009) görüyoruz.  

Tüketici açısından bakıldığında, bu konuyu sadece o programın süresi dâhilinde gerçekleşen 

bir tüketim olarak ele almak yerine, daha uzun süreye bağlı bir ilişki kurma olarak ele almak, 

literatüre bir katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, para-sosyal ilişki adı verilen kavram, 

tüketicinin aslında var olmayan, televizyon programı tarafından oluşturulmuş bir kavram 

ve/veya kişi ile kurduğu ve programı izlemeye devam ederek beslediği bir ilişki olarak tarif 

edilmektedir. 

Para-sosyal ilişkinin varlığı farklı alanlarda birçok kez kullanılmıştır. Bu alanlara, medya 

aracılığı ile sevilen bir karakter kullanarak ve karakteri kişiselleştirerek çocukların öğrenme 

süreci hakkında bilgi sahibi olunması (Calvert, Richards ve Kent, 2014) ve yine medyayı 

kullanarak çocuklara (7-12 yaş grubu) cinsel kimliklerini fark ettirdiği söylenen programlar 

gibi çalışmalar örnek gösterilebilir (Hoffner, 1985). Bir başka çalışmada ise sevilen 

televizyon karakterinin gerçekçiliği ile para-sosyal ilişkilerin gücü arasındaki bağıntı 

incelenmiştir (Rosaen ve Dibble, 2008). Analiz edilen veri, toplumsal gerçekçilik ve para-

sosyal ilişkilerin gücü arasında pozitif bir bağıntı göstermiştir.  

Bu çalışmada ise söz konusu para-sosyal ilişkilerin varlığı, tüketicilerin kendi hikâyeleri 

üzerinden yapılacak nitel bir çalışma ile ortaya konacak; aynı zamanda bu ilişki detaylı olarak 

incelenerek çeşitli türleri, sebepleri, sonuçları ve farklı örnekleri konusunda daha tatmin edici 

bir açıklama getirilmeye çalışılacaktır.  

Tasarım ve Yöntem 

Çalışma bir uygulama çalışmasıdır. Keşifsel bir araştırma tasarımı kullanılmıştır. Bulgular 

yeni nedenler ve yeni başlıklar bulmak amacıyla araştırılmış ve yorumlanmıştır. Mülakatlar 

teorik örneklem yaklaşımı ile sürdürülmüştür. Araştırmaya katkısı bulunacağı düşünülen 

tüketiciler çalışmaya birer birer dâhil edilmiştir. Bu tüketicilerin yaş, cinsiyet ve meslek 
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açısından mümkün olduğunca farklı kişiler olmasına dikkat edilmiştir. Teorik örnekleme 

metodunda (Glaser ve Strauss, 1967), önce en yakında bulunan, gerçeklik programlarını 

yakından takip ettiği bilinen birkaç kişi ile başlanmış, bu kişilerin sağladığı veri ışığında bir 

sonraki katılımcının hangi özelliklere sahip olacağı öngörülmüştür. Veriye doyma noktasına 

kadar (Seale, 1999) bu örnekleme yöntemi ile devam edilmiştir.  

Çalışmada yüz yüze mülakat yöntemi ile soruların yönetildiği toplam yirmi tüketici yer 

almaktadır. Veri, derinlemesine mülakat yöntemiyle toplanmıştır. Bu katılımcılara önceden 

hazırlanmış protokol çerçevesinde on soru yöneltilmiş, verilen cevaplara göre farklı 

soruşturma soruları da sorulmuştur. Sorular ilk olarak toplumsal konular, televizyon ve genel 

tüketim alışkanlıklarından seçilmiştir. Mülakatın ortasından sonra daha kişisel sorular 

sorularak katılımcıların ilerleyen süre içerisinde kendilerini daha rahat hissetmeleri sağlanmış, 

böylelikle özel para-sosyal ilişkilerinden ve bunların nedenlerinden bahsetmeleri daha kolay 

şekilde gerçekleşmiştir.  

Bu veri analiz edilirken önce açık kodlama yapılarak mülakat içerikleri ayrıştırılmıştır, bu 

işlemin sonucunda da benzerlik gösteren cevaplar benzer kategoriye yerleştirilmiştir. Daha 

sonra veri yeniden dikkatlice yorumlanarak kategorilerin kendi arasındaki ilişkiler 

irdelenmiştir (aksiyel kodlama). 

Bu nitel çalışmanın “inanırlığını” (nicel çalışmalarda güvenirlik) artırdığını düşündüğümüz en 

önemli unsur, buna yönelik tekniklerden birçoğunun uygulanmış olmasıdır (Lincoln ve Guba, 

1985). Örneğin, konuyla ilgili her iki yazarın da uzun yıllardır televizyonda yaptıkları 

gözlemler ile spesifik kültür içerisinde yer almış olmaları (prolonged engagement), 

kredibiliteyi artırmaktadır. Ayrıca, yazarlar kendi arasında periyodik olarak kendi gözlem ve 

mülakat notlarını tartışmış (peer debriefings) ve katılımcılar ile de bazı sonuçları paylaşarak 

görüşlerini istemiştir (member checks). Sonuçların transfer edilebilir olması konusunda (nicel 

araştırmalarda geçerlik), amaçlı/teorik örnekleme (purposive/theoretical sampling) metoduna 

başvurarak, bulguların, benzer özellikler gösteren kişiler için de geçerli olabileceğine ilişkin 

bir altyapıyı hazırlamıştır (Glaser ve Strauss, 1967). 

Bulgular ve Tartışma 

Elde edilen bulgular nitel temalar etrafında aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

Karakter Takibi Yapan İzleyici 

Bu kişiler düzenli olarak bir karakter takip edip programın kendisinden çok bu karakterleri 

merak etmektedir. Konudan ziyade karakterlere odaklanan bu kişiler, çoğu zaman karakter 

uğruna konuyu göz ardı edebilmektedir. Bu tüketicilerin arasında konuyu ve karakterin 

konuya uyumluluğunu önemseyen kişiler de saptanmıştır. Takip edilen karakter kimi zaman 
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tüketici ile benzer demografik ve karakter özelliklerine sahip olabilmekte, böylece tüketicinin 

adeta kendisini ekranda takip ettiği bir durum halini alabilmektedir. Kimi zaman ise takip 

edilen medya figürü, tüketici ile zıt karakterde olabilmekte, tüketicinin sevmediği bir insanın 

başına gelenleri takip etme şeklinde bir TV izleyiciliğine neden olabilmektedir. 

Özellikli Program Arayışı İçinde Olmayan İzleyici 

Bu sonuç grubuna giren kişilerde genellikle medya ürünlerinin fazlalığı, bunlardan en az 

birinin mutlaka izlenebilir olduğu düşüncesi hâkimdir. Bu kişiler mevcut programlardan 

bazılarını sürekli, bazılarını ise ara sıra takip etmekte, gün içerisindeki diğer iş ve 

programlarını buna göre ayarlamaktadır. Ancak herhangi bir program veya karaktere çok sıkı 

bir bağlılık söz konusu değildir. 

Programla Kendini Özleştiren İzleyici 

İzleyici programla kendini özleştirip programın adeta kendi hayatından kesitler yansıttığını 

hissetmektedir. Programla kendini özdeşleştiren bazı tüketicilerin aynı zamanda karakter 

takibi yaptığı da görülmektedir.  

Bağımlılık Sahibi İzleyici 

Bu tüketiciler en az bir programa aşırı derecede sadakat gösteren, diğer iş ve günlük 

faaliyetlerini, sorumluluklarını bu programdan sonra önceliklendiren kişilerdir. Bazı 

tüketiciler bu durumun farkında olup bu alışkanlıklarını kırabilmek için bir şeyler yapmak 

istemektedir. Çünkü zamanlarını gereksiz yere harcadıkları düşüncesi hâkimdir. Bu kişilerden 

birkaç tanesi profesyonel yardım almak istediğini de belirtmiştir.  

Aşırı bağımlılık gösteren ve bu durumlarının farkında olan bazı tüketiciler için bu durum bir 

sorun teşkil etmemektedir. Televizyon bağımlılıklarını düzenlemek veya program/karakter 

takibi obsesyonlarından kurtulmak gibi bir gayeleri yoktur. Hatta birkaçı durumun kendi 

elinde olduğunu düşünmekte, eğer çok gerekli olduğunu düşünürlerse bu alışkanlıklarından 

vazgeçebileceklerini dile getirmektedir. 

Aşırı bağımlılık davranışı gösterdiği halde bu durumu bağımlılık olarak nitelendirmeyen; 

dolayısıyla, gerçekten bir patoloji söz konusu ise, bu sağlıksız durumunun farkında olmayan 

tüketiciler de bulunmaktadır; bu çalışmada mülakat yapılan yirmi kişiden bir tanesi özellikli 

olarak bu özellikleri göstermektedir. Bu kişi gün içerisinde ve akşamları, toplamda dört farklı 

programı ve karakterlerini aktif olarak hiç kaçırmadan ve diğer işlerini aksatarak takip ettiği 

halde kendini bağımlı bulmamaktadır.  

Dekor, Kıyafet ve Manzara Takip Eden İzleyici 

Yirmi kişi arasından yine sadece bir tüketici, bu çalışmada bahsi geçen programları sadece 

görsel öğeleri incelemek amacıyla takip etmektedir. Kıyafetler, ev eşyaları, moda, makyaj 
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stilleri, dekorasyon objeleri, manzara ve her tür dekor ve dizayn unsuru, bu tüketici için 

zevkle takip edilecek öğeler olarak yerini korumaktadır. Dışarıda kendisinin gözlem 

yapabileceği kişi , ev ve yer sayısı bu kadar geniş değildir; dolayısıyla televizyondan bütün bu 

takibi çok daha büyük bir kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Özetle bu çalışma, tüketicilerin, popüler televizyon kurgu, eğlence ve yarışma programlarını 

çok farklı amaçlarla takip edebileceğini göstermektedir. Bu bağlamda “tüketim” şeklinde 

kavramsallaştırılan olgu, sadece programı takip ve izlemek değil, aynı zamanda tüketicilerin 

tıpkı markalarla olduğu gibi, sosyal-ötesi (para-sosyal) ilişkiler kurmaktır. Tüketiciler 

programlarda yer alan gerçek veya kurgulanmış kişiliklere çeşitli sebeplerle kendi hayatında 

yer açarak, onlarla adeta görüşüyor gibi hissetmekte ve onlarla tek yönlü bir iletişim içine 

girmektedir.  

Çalışmanın çok daha fazla sayıda kişiyle konuştuktan ve farklı program ve kişileri takip eden 

tüketicilerin fenomolojik olarak analiz edilmesinden sonra daha açıklayıcı bir hale dönüşmesi 

planlanmaktadır. Bu haliyle, mülakatı gerçekleştirilen yirmi kişi arasında bir para-sosyal 

iletişim varlığına net olarak rastlanmıştır. Ancak çalışmada medya ürünlerini izlemeyen 

bireyler dâhil edilmemiş, düzenli olarak takip eden bireylerin seçilmesi öncelik teşkil etmiştir; 

bilinçli olarak bu programları izlemeyen tüketicilerin de aslında bir (negatif) para-sosyal ilişki 

kurabilme ihtimali ileriki çalışmalarda göz ardı edilmemelidir.  
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Görsel Odaklanmada Kadın ve Erkekler Arası Farklılıklar: Reklam 

Görselleri Üzerine Bir Göz Tarama (Eye-Tracking) Çalışması 

Differences Between Men and Women in Fixation: An Eye-Tracking Study 

on Advertising Images 
Dicle Yurdakul1    Yener Girişken2 

Özet: 

Kadınlar ve erkekler arasındaki algısal ve bilişsel farklılıkların ortaya konulması, pazarlama 

ve tüketici davranışları disiplinleri açısından büyük önem taşımakta, hedef kitlenin istek ve 

ihtiyaçlarına en doğru şekilde hitap edebilmek ve etkin bir iletişim kurabilmek için anahtar 

rol oynamaktadır. Bu çalışmada, reklam görselleri üzerinden kadın ve erkekler arasındaki 

görsel odaklanma farklılıklarının ve dolayısı ile kadın ve erkek tüketicilere ulaşmada 

görsellerin hangi öğelerinin ve bölgelerinin daha büyük önem teşkil ettiğinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Farklı alanlarda yapılmış önceki çalışmalarda, kadın ve erkeklerin bu 

eğilimlerine ilişkin bulgulara rastlanmakla birlikte, bu farklılıkların pazarlama alanında ve 

reklam görselleri üzerinde test edildiği çalışmaların sayısı oldukça kısıtlıdır. Literatürdeki bu 

eksiklik göz önüne alınarak, 117 katılımcı ile gerçekleştirilen göz tarama (eye-tracking) 

çalışması sonucunda, kadın ve erkeklerin odaklanma örüntülerinin farklı olduğu ve farklı 

görsel öğelere odaklanma eğilimi gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu bulguların pazarlama 

iletişimi tasarımında kullanılması iletişim etkinliğinin arttırılması açısından son derece 

önemli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Göz Taraması, Görsel Odaklanma, Cinsiyet, İletişim, Pazarlama 

Abstract: 

Manifesting the perceptual and cognitive differences between men and women is of key 

importance for the disciplines of marketing and consumer behavior, specifically in addressing 

the needs and demands of the target market in the most accurate way and establishing 

effective communications with them. In this study, we aim to determine the visual fixation 

differences between men and women through advertising images, and to identify which 

elements and regions of the visuals are of greater importance in reaching the male and 

female consumers. Even though the the previous studies in different disciplines report 

findings about this tendency, the number of studies in the marketing field in which these 

differences have been tested on advertisements is rather limited. Considering this gap in the 

																																																													
1	Altınbaş Üniversitesi, dicle.yurdakul@altinbas.edu.tr	
2	Altınbaş Üniversitesi, yener.girisken@altinbas.edu.tr	
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literature, the findings of the eye-tracking study conducted with 117 participants reveal that, 

visual fixation patterns of men and women are different, and they tend to focus on different 

items in the visuals. The use of these findings in the design of marketing communications may 

have important consequences in enhancing communication effectiveness. 

Keywords: Eye-Tracking, Visual Fixation, Gender, Communications, Marketing 

Giriş 

Görsel odaklanma, hem tüketicilerin farklı amaçları ve öncelikleri gibi içsel faktörlerin, hem 

de görsel uyaranın özellikleri gibi dışsal faktörlerin etkileşimi ile gerçekleşen karmaşık bir 

süreçtir. Odaklanma ile bilişsel süreçler ve hafıza arasındaki doğrudan ilişki, kavramın 

pazarlama ve tüketici davranışları alanları açısından önemini açıkça gözler önüne sermektedir. 

Öte yandan, tüketicilerin herhangi bir görselin öğelerine ve farklı bölgelerine ne kadar süre ile 

odaklandıklarını tespit etmek, pazarlama uzmanları ve reklamcılar açısından, bu görsellerin 

tasarlanması sürecinde anahtar rol oynamaktadır. Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen 

hatırlama testleri gibi geleneksel yöntemler, karmaşık odaklanma süreçleri ve bu süreçlerin 

arkasındaki mekanizmaları açıklamada yetersiz kalmakta, bu nedenle söz konusu alanda 

yenilikçi yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Göz tarama (eye-tracking) yöntemi son yıllarda farklı disiplinlerde sıklıkla kullanılan 

yöntemlerden biri olup, pazarlama ve tüketici araştırmalarındaki uygulamaları da gün geçtikçe 

yaygınlaşmaktadır. Görsel odaklanmanın disiplinimiz açısından önemi göz önüne alındığında, 

bu süreci etkileyen içsel ve dışsal değişkenlerin ve etki mekanizmalarının tespitinin pazarlama 

akademisyenleri ve uygulamacıları açısından çok değerli bilgiler üreteceği aşikardır. Bugüne 

kadar yapılan çalışmalarda her iki grup faktör de incelenmekle birlikte, içsel faktörlere dair 

araştırmaların sayı ve içerik olarak kısıtlı kaldığı görülmektedir (Wedel ve Pieters, 2008). 

Literatürdeki bu eksiklik göz önüne alınarak, bu araştırma kapsamında, araştırmada 

kullanılmak üzere hazırlanan görseller ile outdoor reklamlar üzerinden göz tarama verileri 

elde edilerek, kadınların ve erkeklerin göz hareketleri ve odaklanma örüntüleri arasındaki 

olası farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tüm görsel iletişim çabalarının temelinde 

yatan ve iletişimin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için olmazsa olmaz kabul edilen 

hedef kitleyi yakından tanıma gerekliliği bu çalışma ile bir adım öteye taşınmaktadır. Yapılan 

göz tarama çalışmasının sonuçları, kadın ve erkek hedef kitle grupları ile en etkin iletişimi 

kurmak için kullanılacak görsellerin ne şekilde tasarlanması gerektiğine dair çok önemli 

bilgiler sunarak, pazarlama, tüketici davranışları, medya ve iletişim literatürlerine katkıda 

bulunmaktadır.  
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Tüm görsel iletişim çabalarının temelinde yatan ve iletişimin başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için olmazsa olmaz kabul edilen hedef kitleyi yakından tanıma gerekliliği 

bu çalışma ile bir adım öteye taşınmaktadır. Yapılan göz tarama çalışmasının sonuçları, kadın 

ve erkek hedef kitle grupları ile en etkin iletişimi kurmak için kullanılacak görsellerin ne 

şekilde tasarlanması gerektiğine dair çok önemli bilgiler sunarak, pazarlama, tüketici 

davranışları, medya ve iletişim literatürlerine katkıda bulunmaktadır.  

Literatür Analizi 

Göz hareketleri görsel dikkat sürecinin kesin bir göstergesidir. Bu bilgiye dayanarak, göz 

tarama yöntemi, pazarlama araştırmaları alanında sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri haline 

gelmiştir. Göz tarama yöntemi ile elde edilen temel verilerden biri olan odaklanma (fixation) 

gözün belirli bir süre (200-500 milisaniye) belirli bir noktaya sabitlenmesi anlamına 

gelmektedir. Literatürdeki çalışmalar odaklanma ile hafıza ve tercih davranışı arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymuştur. Buna göre daha uzun süre odaklanılan alternatifler kişilerin nihai 

tercihleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Chandon vd., 2009; Schotter vd., 2010). Odaklanma 

ile tercih arasındaki bu ilişki, göz tarama yönteminin ve odaklanma verisinin pazarlamacılar 

açısından önemini bir kez daha vurgulamaktadır.   

Göz tarama yöntemi kullanılarak alternatifler arasında tercih yapma (van Raaij, 1977),  tercih 

süreci (Russo and Leclerc, 1994), görsel dikkat ile marka tercihi ilişkisi (Pieters ve Warlop, 

1999), POP pazarlamanın marka tercihi üzerindeki etkisi (Chandon vd., 2002), reklam 

içeriklerinde büyüklük, font, renk ve görsellerin etkileri (Lohse, 1997), görsellerde kullanılan 

öğelerin yerleşimi ve marka genişletme faaliyetlerinin yarattığı etkiler (Stewart, Pickering ve 

Sturt, 2004) ve marka hatırlama (Pieters, Warlop ve Wedel, 2002) gibi pek çok alanda 

araştırmalar yapılmıştır. Pazarlama araştırmalarında ortaya konulan bu çalışmaların yanı sıra, 

göz tarama yöntemi sosyal pazarlama ve kamu politikaları alanlarında da sıklıkla 

kullanılmaktadır. Sigara paketleri ve alkollü içeceklerin etiketleri üzerinde yer alan zorunlu 

sağlık mesajlarına ve besleyicilik değerlerini gösteren tablolara, tüketicilerin ve özellikle 

gençlerin ne kadar dikkat ettiğinin tespiti, ve alkollü ürünlerin reklamlarının etkilerinin 

anlaşılması gibi çalışmalarda da göz tarama yöntemi sıklıkla kullanılmıştır (Fox vd., 1998). 

Bu çalışmalarda kimi zaman görsellerin odaklanma ve dikkat üzerindeki etkisi araştırılırken, 

kimi zaman da bireysel özelliklerin bu süreçleri ne şekilde etkilediği üzerinde durulmuştur. 

Bu araştırma kapsamında, göreceli olarak daha az çalışmanın konusu olan ikinci alana 

odaklanılarak, cinsiyet değişkeninin odaklanma süreçleri üzerindeki etkisi ve kadınlar ile 

erkekler arasındaki olası görsel odaklanma farklılıkları üzerinde durulacaktır. 
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Kadın ve erkekler arasındaki çeşitli farklılıklar ve bu farklılıkların davranışsal boyuttaki 

yansımaları pek çok farklı bilim dalında, çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Bu 

araştırmaların sonucunda, mevcut farklılıkların temel nedenlerini biyolojik ve sosyolojik 

nedenler olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür. Biyolojik nedenler doğumdan itibaren, 

herhangi bir sosyal öğrenme sürecine maruz kalmadan da varlığı ispat edilebilen farklılıkları 

ifade etmekte iken, sosyolojik nedenler ise sosyalleşme süreci beraberinde gelişen öğrenme 

dolayısı ile ortaya çıkan, sonradan geliştirilen ve cinsiyet rollerini şekillendiren farklılıkları 

ifade etmektedir.  

Kadın ve erkeklerin çeşitli görsel uyaranlara farklı tepkiler vermelerine ilişkin gerçekleştirilen 

göz tarama çalışmalarında da biyolojik ve sosyolojik nedenler ayrımı göze çarpmaktadır. 

Örneğin, çocukların oyuncak tercihleri üzerine yapılan çalışmalarda, cinsiyet nedeniyle ortaya 

çıkan farklılıkların doğum ile beraber gelen farklılıklar olduğuna yönelik bulgulara 

erişilmiştir. Henüz cinsiyete ilişkin bir farkındalığın ve cinsiyet rollerine dair bir öğrenmenin 

gelişmediği 3 ila 8 aylık bebekler ile gerçekleştirilen göz tarama çalışmasında, görsel 

yönelimde kız bebeklerin oyuncak bebeğe, erkek bebeklerin ise oyuncak kamyona 

yöneldikleri tespit edilmiştir (Alexander, Wilcox ve Woods, 2009). Bebeklerin oyuncak 

tercihlerinin hayatlarının ilerleyen evrelerinde cinsiyete ilişkin bilişsel yetiler ve kişisel 

özelliklerin gelişmesindeki rolü düşünüldüğünde (Connor ve Serbin, 1977; Robert ve Heroux, 

2004; Eisenberg, Murray ve Hite, 1982), bu süreçlerin biyolojik faktörler tarafından 

şekillendiriliyor olmasının ortaya çıkarılması büyük önem arz etmektedir. Cinsiyet rollerine 

ve bu roller içinde nasıl davranılması gerektiğine dair öğrenme süreci, çocukluktan itibaren 

bireylerin etraflarındaki dünyayı algılama ve anlamlandırma biçimlerini şekillendirmede en 

önemli faktörlerden biridir (Martin, Ruble ve Szkrybalo, 2002).  

Öte yandan, doğumdan kısa bir sure sonra kız bebekler insan yüzü hareketlerine, erkek 

bebekler ise mekanik bir düzeneğin hareketlerine daha yoğun bir görsel dikkat göstermektedir 

(Connellan, Baron-Cohen, Wheelwright, Batki ve Ahluwalia, 2000;  Lutchmaya ve Baron-

Cohen, 2002). Benzer şekilde, 12-24 aylık bebeklerde anne ile göz temasının kız bebeklerde 

daha uzun süreli olduğu ve göz temasının prenatal testosteron seviyeleri ile korelasyon 

gösterdiği ortaya konulmuştur (Lutchmaya, Baron-Cohen, ve Raggatt, 2002). Bu tercihlerin 

cinsiyet rollerine biyolojik bir taban teşkil ederek, örneğin, kadınlarda insan formuna ve 

yüzüne ilgi ile bebeğe karşı geliştirilen annelik duygusuna bir ön hazırlık oluşturabileceği ve 

dolayısı ile üreme başarısını arttırmaya yönelik içsel bir motivasyon olabileceği 

tartışılmaktadır (Alexander, Wilcox ve Woods, 2009). 
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Benzer şekilde, yetişkinlerle yapılan çalışmalarda da görsel dikkatin kadın ve erkeklerde 

farklı öğeler üzerinde toplandığına dair önemli bulgulara ulaşılmıştır. Bu yöndeki 

çalışmalarda gösterilen görseller arasından kadınların insan figürlerini, erkeklerin ise mekanik 

objeleri daha yüksek oranlarda hatırladıkları (McGuinness and Symonds, 1977), yüz tanıma 

sürecinin erkeklerde daha geç tamamlandığı (Taylor vd., 2001) ve kadınların gördükleri 

yüzleri tanıma açısından özellikle hemcinslerinin yüz görsellerini tanıma bağlamında 

erkeklerden anlamlı derecede farklı bir üstünlüğe sahip oldukları (Cross, Cross ve Daly, 1971; 

Lewin ve Herlitz, 2002; Wright ve Sladden, 2003; Armony ve Sergerie, 2007) sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Odaklanma ve hafıza arasındaki ilişki dikkate alındığında (Wedel ve Peters, 

2000), kadınların söz konusu görsellere daha fazla odaklandıkları sonucuna varılmaktadır. 

Daha önce bahsi geçen çalışmalarda bu farklılıkların biyolojik kaynaklı olabileceğine dair 

elde edilen bulgular nedeni ile, bebeklik döneminde ortaya çıkan bu farkların yetişkinlik 

dönemindeki bilişsel süreçleri de etkilediğinden bahsetmek mümkündür (Bayliss, di 

Pellegrino ve Tipper,  2005). 

Söz konusu çalışmalar medya ve iletişim literatüründe de karşılık bulmuş ve kadınlar ile 

erkekler arasında görsel dikkat, odaklanma, beğeni ve tercih anlamında farklılıklar olduğu 

ileri sürülmüştür. Bu araştırmalarda, zaman zaman çelişkili bulgulara rastlanmakla beraber, 

kadınların erkeklere kıyasla reklam içeriklerindeki metinlere, erkeklerin ise fotoğraflara ve 

ikonlara daha uzun süre odaklandıkları ve estetik tercihlerinin farklı olduğu (Moss and 

Colman, 2001), web içeriklerinde renk ve görsel kullanımına ilişkin tercihlerinin farklılaştığı 

(Moss vd., 2006; Tedesco vd., 2004) ve görsel açıdan kendi cinsiyetlerine mensup kişiler 

tarafından tasarlanmış ürünleri tercih etme eğiliminde oldukları ortaya konulmuştur (Moss ve 

Colman 2001, Djamasbi vd., 2007). 

Bu araştırmanın temel amacı, kadınlar ve erkekler arasındaki söz konusu farklılıklardan yola 

çıkarak, her iki kitlenin farklı görsel uyaranlara verdikleri farklı tepkilerin, odaklanma 

sürelerinin ve örüntülerinin tespit edilmesidir.  

Tasarım ve Yöntem 

Göz tarama yöntemi ile izlenen göz hareketleri gözün farklı bölgeler arasında hızla gezinmesi 

(saccade) ve belirli bir bölgeye odaklanması (fixation) hareketlerinden oluşmaktadır. Göz 

tarama yönteminde kişilerin başlarına ya da karşılarındaki ekrana yerleştirilen kameralar 

aracılığı ile göz hareketleri izlenerek odaklanma ve gezinme hareketleri kaydedilmektedir. 

Kızılötesi korneal yansıtma metodolojisi ile gözbebeğinin hareketleri kayıt altına alınarak, 

tarama ve ısı haritaları oluşturulmaktadır. Odaklanma gözün göreli olarak sabit kaldığı 
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durumlardır ve farklı kaynaklarda farklı rakamlarla ifade edilmekle birlikte, 200-500 

milisaniye aralığında gerçekleşmektedir (Rayner, 1998; Wedel ve Pieters, 2008). Odaklanma 

ile elde edilen görsel veri beyin tarafından işleme tabi tutulan veridir. Beyinsel kapasite optik 

sinirler aracılığı ile iletilen tüm veriyi işlemeye müsait değildir. Bu nedenle devreye giren 

seçici dikkat süreci, görselin yalnızca belirli bir kısmının ileri seviyede işleme tabi 

tutulmasına ve seçili olmayan bölgelerin baskılanmasına neden olur (Wedel ve Pieters, 2008). 

Odaklanma dikkatin tek unsuru olmamasına karşın, hafıza ile kurulan bağlantıyı göstermesi 

açısından anahtar önemdedir (Wedel ve Peters, 2000). 

Bu araştırma toplamda 117 kişi ile gerçekleştirilmiş olup, katılımcılar %50 kadın %50 erkek 

olmak üzere 15- 55 yaş arasındaki Türkiye profiline uygun olarak, farklı eğitim ve gelir 

gruplarına mensup kişiler arasından seçilmiştir. Araştırma örneklemi mevcut katılımcı 

havuzundan ilgili kriterler doğrultusunda getirilen kotalar aracılığı ile rastsal olarak 

seçilmiştir. Ölçülen görsellerin bir kısmı araştırma ekibi tarafından üretilirken, bir kısmı da 

Beşiktaş-Levent hattı üzerindeki outdoor reklam panolarından oluşturulmuştur. 

Araştırma verileri kişilerin başlarına ya da karşılarındaki ekrana yerleştirilen kameralar 

tarafından kaydedilen gözün odaklanma ve gezinme hareketlerinin sürelerinin milisaniye 

cinsinden ölçülmesi yolu ile toplanmıştır. Kızılötesi korneal yansıtma metodolojisi 

kullanılarak kayıt altına alınan gözbebeği hareketi verileri üzerinden ortalama odaklanma 

süreleri ve odaklanma yüzdeleri hesaplanarak tarama ve ısı haritaları oluşturulmuştur. 

Hazırlanan görsellerde özellikle «Heatmap» (ısı haritası) ve görsel üzerindeki seçilen alanı 

katılımcıların ne kadarının gördüğü gösteren «Percentage Fixated» (odaklanma yüzdesi) 

analizleri uygulanmıştır. Outdoor reklam panolarında ise seçilen alanda ne kadar süre 

boyunca odaklanma olduğunu gösteren «Total Fixation Duration» (toplam odaklanma süresi) 

analizleri de ek olarak uygulanmıştır. Araştırma bulguları, bir sonraki bölümde ısı haritaları 

ile odaklanma yüzdesi ve toplam odaklanma sürelerini ifade eden grafikler aracılığıyla 

tartışılacaktır. 

Bulgular 

Kadın ve erkekler arasında, görsellerin farklı öğelerine ve bölgelerine odaklanmadaki  

farklılıkların tespiti amacı ile, araştırma için hazırlanan ya da outdoor reklam panolarından 

oluşturulan, kadın ve erkek yüzleri ile logo, slogan ve diğer yazıları içeren görseller 

kullanılmıştır. Kadın ve erkeklerin hemcinslerinin yüzlerine daha fazla odaklanma eğilimleri 

düşünülerek her iki cinsiyete ait yüz görselleri ölçümlere dahil edilmiştir. Ayrıca kadın ve 

erkeklerin genel odaklanma örüntülerinin tespit edilebilmesi için farklı öğeler içeren görseller 
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kullanılmış, böylece görüntü alanı içerisinde yer alan tüm bölgelere ait odaklanma verileri de 

elde edilmiştir. 

Öncelikli olarak, görsellerde yer alan kadın ve erkek yüzlerine odaklanma eğilimlerinin tespiti 

amacı ile benzer tasarımlı 4 görsel kullanılmıştır. Görsellerin ikisi kadın, ikisi erkek manken 

içermekte, bir görselde kadın veya erkek karşıya bakarken diğer görselde gözle yönlendirme 

etkisinin ölçülebilmesi amacı ile logoya bakmaktadır.  

 
Şekil 1. Kadın manken ve logo içeren tasarım için ısı haritaları 

Isı haritası bulgularına göre, kadınlar her iki görselde de hem yüze hem de logoya 

odaklanırken, erkeklerin de yüze odaklandıkları, ancak kadın mankenin logoya baktığı 

görselde bakış yönünü takip etme ve daha geniş bir alanı tarama yönünde eğilim gösterdikleri 

görülmektedir. 
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Şekil 2. Kadın manken ve logo içeren tasarım için ortalama odaklanma yüzdesi 

(percentage fixated mean) grafikleri 

Ortalama odaklanma yüzdesi verilerine bakıldığında, her iki görsel için kadınlar erkeklere 

kıyasla yüze ve logoya daha yüksek oranda odaklanma göstermişlerdir. Bu bulgular, 

kadınların gerek biyolojik gerek sosyolojik nedenlerle insan formu ve yüze odaklanma, ve 

aynı zamanda hemcinslerinin yüzlerine daha fazla odaklanma ve daha fazla tanıma 

eğilimlerine dair önceki çalışma bulgularını destekler yöndedir (Lutchmaya ve Baron-Cohen, 

2002; Cross, Cross ve Daly, 1971; Lewin ve Herlitz, 2002; Wright ve Sladden, 2003, Armony 

ve Sergerie, 2007). 

Benzer tasarımlı görsellerde erkek manken kullanımında ise farklı bulgulara ulaşıldığı 

görülmüştür. 
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Şekil 3. Erkek manken ve logo içeren tasarım için ısı haritaları 

 
Şekil 4. Erkek manken ve logo içeren tasarım için ortalama odaklanma yüzdesi 

(percentage fixated mean) grafikleri 

Isı haritası bulgularına göre erkeklerin yine bakış yönünü takip etme ve daha geniş bir alanı 

tarama yönünde eğilim gösterdikleri, öte yandan mankenin logoya baktığı görselde yüze 

odaklanma yüzdesinin kadınlarla aynı olduğu (0,96) görülmektedir. Mankenin karşıya baktığı 
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görselde kadınların yüze odaklanma oranı daha fazladır. Bireylerin hemcinslerinin yüzlerine 

odaklanma yönünde eğilim gösterdiklerine dair önceki çalışma bulguları, bu görsellerde 

mankenin logoya baktığı görsel için kısmen doğrulanmış olsa da, ikinci görsel için yine 

kadınların daha yüksek oranda yüze odaklanma gerçekleştirdikleri görülmektedir.  Diğer 

yandan, kadın mankenin yer aldığı görsellerin aksine, bu görsellerde erkeklerin logoya 

odaklanma oranının her iki görsel için de kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu, mankenin 

karşıya baktığı görselde ise odaklanma farklılığının oldukça belirginleştiği görülmektedir. Bu, 

literatürde yer alan erkeklerin ikon ve logolara daha fazla odaklandıklarına dair bulgu ile 

örtüşmektedir (Schiesel vd., 2003). Ancak bu bulgunun önceki ölçümde elde edilen bulgular 

ile çelişiyor olması nedeni ile, bu farklılıkların hangi değişkenlerin etkisi altında gerçekleştiği 

ile ilgili araştırmalar yapılması gerekliliğini de ortaya koymaktadır. 

Bir sonraki ölçümde, görsel üzerindeki uyaranların sayısının odaklanmaya ilişkin farklı 

sonuçlar elde edilmesine sebep olup olmayacağının araştırılmıştır. 

 
Şekil 5. Çoklu uyaran içeren tasarımlar için ısı haritaları 

Isı haritaları, daha önceki görsellerde olduğu gibi erkeklerin kadınlara nazaran görselin daha 

geniş bir bölgesini taradıklarını ve uzamsal dikkat (Kimura, 1992) eğiliminde olduklarını 

göstermektedir. 
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Şekil 6. Çoklu uyaran içeren tasarımlar için ortalama odaklanma yüzdesi (percentage 

fixated mean) grafikleri 

Önceki bulgular ve teori ile uyumlu bir şekilde, çoklu uyaran içeren tasarımlarda da 

kadınların yüze, erkeklerin ise logoya karşı cinse kıyasla daha yüksek oranda odaklanma 

gösterdikleri tespit ve teyit edilmiştir.  

Bu bulguların ışığında, göz tarama verileri kullanılarak katılımcıların outdoor reklam 

panolarında yer alan görsellerin farklı öğelerine ne kadar süre ile odaklandıklarını ifade eden 

toplam odaklanma süresi (total fixation duration) analizleri de ek olarak uygulanmıştır. Bunun 

için biri kadın biri hem kadın hem erkek olmak üzere üç tanınmış simanın yer aldığı outdoor 

reklam görselleri seçilerek, her iki görsel için toplam odaklanma süresi analizleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 
Şekil 7. Outdoor reklam (kadın) ısı haritaları 
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Şekil 8. Outdoor reklam (kadın) toplam odaklanma süresi grafikleri 

Kadın ünlünün ve logo, yazılar, ürün ve slogan gibi çoklu uyaranların yer aldığı görsellerde, 

kadınlar ve erkeklere ait ısı haritaları önceki ölçümlerle paralel bulguları işaret etmektedir. 

Öte yandan, toplam odaklanma süresi analizlerinde, erkeklerin kadınlara kıyasla yüze daha 

uzun süre odaklandıkları görülmüştür. Bu bulgu, kadınların erkeklere kıyasla tüm yüz 

görsellerine veya hemcinslerinin yüzlerine daha yüksek oranda ve daha uzun süre ile 

odaklanacaklarına dair önceki çalışma bulguları ile çelişir niteliktedir. Erkekler logoya daha 

uzun süre odaklanırken, slogan, yazı, ürün bilgisi ve ürün özelliği gibi yazılı materyallere 

daha kısa süre ile odaklanmaktadırlar.  Bu noktada devreye giren bir diğer önemli husus, 

markanın ve ürünün hedef kitlesidir. Söz konusu görselde hedef kitlenin kadınlar oluşunun 

farklı öğelere farklı odaklanma süreleri atfedilmesinde nasıl bir katkısı olabileceği 

araştırılmaya değer bir başka husus olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Görselde yer alan ünlünün cinsiyetinin sonuçlar üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığının 

araştırılması amacı ile sonraki ölçümde bir kadın ve bir erkek ünlünün yer aldığı outdoor 

reklam görseli kullanılmıştır.  
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Şekil 9. Outdoor reklam (kadın ve erkek) ısı haritaları 

 

 
Şekil 10. Outdoor reklam (kadın ve erkek) toplam odaklanma süresi grafikleri 

Isı haritalarından elde edilen benzer bulguların yanı sıra, toplam odaklanma süresi grafiklerine 

bakıldığında kadınların hem erkek hem kadın ünlünün yüzüne daha uzun süre odaklandıkları, 

erkeklerin ise bir önceki bulgular ile paralel olarak logoya daha uzun süre, yazılı materyallere 

ise daha kısa süre ile odaklandıkları tespit edilmiştir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Kadınlar ve erkekler arasındaki algısal ve bilişsel farklılıkların ortaya konulması, pek çok 

alanda olduğu gibi pazarlama disiplini açısından da büyük önem taşımakta, hedef kitlenin 

istek ve ihtiyaçlarına en doğru şekilde hitap edebilmek ve etkin bir iletişim kurabilmek için 

anahtar rol oynamaktadır. Bu çalışmada, reklam görselleri üzerinden kadın ve erkekler 

arasındaki görsel odaklanma farklılıklarının, ve dolayısı ile kadın ve erkek tüketicilere 

ulaşmada görsellerin hangi öğelerinin ve bölgelerinin daha büyük önem teşkil ettiğinin tespit 

edilmesi amaçlanmıştır.  

Isı haritaları, ortalama odaklanma yüzdesi ve toplam odaklanma süresi verilerine göre, 

kadınlar temel olarak insan formu ve yüze odaklanma eğilimi gösterirken, erkeklerin ise daha 

geniş bir alanı tarayarak uzamsal dikkat (Kimura 1992) eğilimi gösterdikleri tespit edilmiştir. 

Farklı literatürlerdeki çalışmalarda, kadın ve erkeklerin bu eğilimlerine ilişkin bulgulara 

rastlanmakla birlikte, bu farklılıkların pazarlama alanında ve reklam görselleri üzerinde test 

edildiği çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, araştırma bulguları hem 

ulusal hem de uluslar arası yazına önemli katkılarda bulunmaktadır.  

Kadınların yüze odaklanması, evrimsel psikoloji literatüründe annenin bebek bakımı ve 

dolayısı ile türün devamlılığına ilişkin rolü ile ilişkilendirilmektedir (Alexander, Wilcox ve 

Woods, 2009; Burkart, Hrdy ve Van Schaik, 2009). Öte yandan, kadınların sosyal yönlü 

düşünce yapıları ve dünyayı bu yönde tercüme etmeye yönelik eğilimleri (Kaplan, 1978), 

duygu yönetimi süreçleri ve yüze bakmak sureti ile diğer insanların duygularını anlama 

becerilerinin erkeklere kıyasla daha yüksek olması (McClure, 2000) gibi bulgular da, 

kadınların yüze odaklanmasına ilişkin neden ve/veya sonuç teşkil edebilecek ve yine evrimsel 

psikoloji literatürü ile ilişkilendirilebilecek bulgulardır. Ayrıca kadınların sadece yüzleri daha 

uzun incelemenin dışında, okumaya ve görmeye başladıkları alanı tamamlama, bitirme 

konusunda da erkeklere göre daha başarılı oldukları görülmektedir. Erkekler ise hızlıca 

görseldeki bütün öğeleri taramakta ve daha kısa süre odaklanma göstermektedirler. 

Diğer yandan, erkeklerin kadınlara kıyasla logolara daha yüksek oranlarda ve daha uzun süre, 

metinlere ise daha az odaklandıkları tespit edilmiştir. Kadınlar ise metinlere odaklanmakta, ve 

bir metni tamamladıktan sonra diğer bölgelere geçme eğilimi göstermektedirler. Bu bulgular 

ambalaj ve etiket tasarımına ilişkin olarak gerçekleştirilen önceki çalışmaları da doğrular 

niteliktedir (Orquin and Scholderer, 2011; Graham and Jeffery, 2012). Bilişsel becerilerin 

kadın ve erkeklerde cinsel dimorfizm (çiftyapılılık) gösterdiği bilinmektedir (Bell vd., 2005). 

Bu bağlamda, kadınların sözel akıl (Vogt, 2002), sözel yetenek testleri ve sözel nesne hafızası 

(Wegesin, 1998) gibi kelime ve metinlerle doğrudan alakalı olan görevlerde, erkeklerin ise 
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mekansal yetenek testleri ve uzam rotasyonu gibi mekan ile alakalı ve geniş bir alanın 

taranması ve tasarlamasını gerektiren görevlerde daha başarılı oldukları tespit edilmiştir 

(Robert ve Ohlman, 1994; Kimura, 1996). Benzer şekilde kadınların yüz tanıma gibi epizodik 

hafıza görevlerinde erkeklere kıyasla daha iyi performans gösterdikleri bilinmektedir (Herlitz 

vd., 1997). Bu bilişsel farklılıklar, görsel odaklanmada ortaya çıkan farklılıkları teyit edici ve 

açıklayıcı niteliktedir. Dolayısı ile, pazarlama iletişimi çalışmalarında kadın ve erkeklerin 

cinsel dimorfizmine ilişkin bulgulara yer verilerek, görsellerin her iki kitlenin odaklanma 

örüntüsüne uyumlu olacak şekilde tasarlanması büyük önem arz etmektedir. Örneğin 

kadınlara yönelik iletişim çalışmalarında vurgulanmak istenen mesajın odaklanmanın 

gerçekleşeceği yüz görselinin yakınında verilmesi, iletişim etkinliğinde önemli farklılıklar 

yaratabilecek anahtar bir bulgudur. Bu çalışmada olduğu gibi, pazarlama ve tüketici 

davranışları alanındaki çalışmaların farklı disiplinlerde gerçekleştirilen araştırmalardan 

beslenerek tasarlanması, söz konusu bulguların pazarlama dünyasında somut uygulamalara 

dönüşebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  

Son olarak, araştırma bulguları doğrultusunda ileride yapılacak akademik çalışmalardan 

bahsetmek faydalı olacaktır. Önceki çalışmalarda bireylerin genellikle hemcinslerinin 

yüzlerine daha fazla odaklanma gösterdikleri veya kadınların kadın erkek ayrımı olmaksızın 

tüm yüzlere daha fazla odaklandıklarına dair çelişkili bulgular elde edilmiştir. Benzer bir 

tablonun bu çalışmada da ortaya çıkmış olması, bu farklılıklara sebep olan detayların 

araştırılmasını gerektirmektedir. Örneğin, kadın ünlü görselinin ve çoklu uyaranların (logo, 

yazılar, ürün, slogan vb.) bulunduğu görselde, erkeklerin yüze daha fazla odaklandıkları 

ortaya çıkmıştır. Bu bulgu, çoklu uyaran etkisinden kaynaklanabileceği gibi, erkeklerin yazılı 

materyallere daha az odaklanma eğiliminde olmasından da kaynaklanmış olabilir. Öte yandan, 

bu gibi araştırmalarda görselin hedef kitlesinin de odaklanmaya ilişkin farklı bulgulara neden 

olabileceği tahmin edilmektedir. Örneğin söz konusu görselde hedef kitlenin kadınlar oluşu, 

kadınların yüzden ziyade metin ve ürün görseli ile ilgilenmesine, erkeklerin ise logo ve yüze 

odaklanmasına yol açmış olabilir. Söz konusu ihtimallerin bertaraf edilebilmesi için, bundan 

sonraki çalışmalarda her bir faktörün etkisinin ortaya çıkartılması amacı ile kontrollü deneyler 

planlanarak, odaklanma farklılıklarının hangi koşullar altında gerçekleştiğinin açıklanması 

amaçlanmaktadır. 
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Empati Toleransı Azaltır mı? 

Öz-Referans Etkisi ve Kurumsal Marka İhlallerine Tepki 

Does Empathy Reduce Tolerance? 

Self-Reference Effect and Reactions to Corporate Brand Transgressions 
Didem Gamze Isiksal1    Elif Karaosmanoğlu2 

Özet: 

Bu çalışma, farklı önem derecelerindeki kurumsal marka etik ihlallerine karşı tüketicilerin bu 

markaları nasıl cezalandırdıklarını araştırmaktadır. Deneysel serim yöntemiyle oluşturulan 

ve senaryo bazlı, birbirini takip eden üç farklı çalışma yapılmıştır. Çalışma 1, tüketicilerin 

ağır marka ihlallerine hafif ihlallerden daha fazla tepki verip, markayı daha fazla 

cezalandırıp cezalandırmadıklarını test etmektedir. Çalışma 2’de öz-referanslamanın, 

kurumsal marka etik ihlali ve tüketicinin cezalandırma davranışı arasındaki ilişkiyi 

düzenleyici etkisine bakılmıştır. Çalışmada kullanılan hafif ve ağır ihlallerin yaşamın farklı 

alanlarından seçildiği Çalışma 2a’da ana etki bulunmuşken, öz-referanslamanın düzenleyici 

etkisi bulunamamıştır. Çalışma 2b’de aynı bağlamdaki (iş hayatı) etik ihlaller seçilerek 

düzenleyici değişken etkisi test edildiğinde beklenen düzenleyici etkileşimin istatistiki olarak 

anlamlı bulunduğu görülmüştür. Ayrıca, söz konusu hafif marka ihlalleri olduğunda, öz-

referans etkisinin tüketicilerin kurumsal markaları cezalandırma eğilimini ağır marka 

ihlallerine nazaran daha çok arttırdığı görülmüştür. Bu çalışma kurumsal markalara, 

tüketicilerinin tolere edebileceğini düşündükleri hafif ihlallerin bile aslında tüketici-marka 

ilişkisine zarar verebileceğini hatırlatmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Marka, Marka Etik İhlalleri, Öz-Referans Etkisi, 

Cezalandırma Davranışı  

Abstract: 

This article investigates consumer reactions (punishing behaviour) to corporate brands that 

engage in in various types of brand transgressions (mild vs. severe) through three scenario-

based experiments. Study 1 assesses whether consumers will demonstrate more punishing 

behaviour towards corporate brand transgressor in severe cases. The non-significant t-test 

result signalled a confounding factor and prompted the researchers to take a step further. In 

Study 2a, the moderating role of the self-reference effect was examined in terms of brand 

transgression and punishing behaviour. While the main effect of brand transgressions having 

																																																													
1	İstanbul Teknik Üniversitesi, isiksal@itu.edu.tr	
2	İstanbul Teknik Üniversitesi, karaosman5@itu.edu.tr	
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an impact on consumer punishing behaviour was salient, there was no interaction effect 

between transgression severity and self-referencing on punishing behaviour. Study 2b 

followed the same procedures as Study 2a except that transgression cases were selected from 

the same context of professional life as as a means to demonstrate the self-referencing effect 

on the relationship between brand transgression and punishing behaviour. Study 2b showed 

that when consumers evaluate corporate brand transgressions (mild vs. severe) that are in the 

same domain, an interaction effect between self- referencing and transgression severity 

emerges. This research also highlights the fact that in cases of mild transgressions, having a 

self-reference to the transgression leads individuals to punish the transgressor more than 

when severe transgressions occur. This finding may serve as a reminder to corporate brands, 

demonstrating that they need to be careful even when mild transgressions occur because even 

when they violate minor rules they may bring harm to their consumer-brand relationships. 

Keywords: Corporate Brand, Brand Transgression, Self-Reference Effect, Punishing 

Behaviour 

Giriş ve Amaç 

Bir marka etik ihlal gerçekleştirdiğinde markaya karşı tutumunuz ne olurdu? Ya gerçekleşen 

bu ihlal daha önce sizin de canınızın yanmasına sebep olan bir olay olsaydı, tepkiniz sıradan 

bir olay ile aynı olur muydu? Eğer bütün insanları rasyonel karar vericiler olarak 

değerlendirirsek cevabın evet olması gerekirdi. Ancak gerçekte, sınırlı rasyonellik teorisinin 

(Simon, 1982) de dediği gibi insanlar sınırlı bilişsel kapasiteye sahiptir ve ne yazık ki her 

zaman akılcı değildirler. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı ilki kadar basit ve doğrudan 

verilemeyebilir. 

Tüketici ve marka arasındaki örtülü ve açık kuralların ihlalini ifade eden (Metts, 1994) bilinçli 

(istemli) marka ihlallerinin, marka algısına, marka alım niyetine, markaya yönelik tutumlara 

ve tüketici-marka ilişkisine etkisi vardır (Steinman, 2012). Marka ve tüketici arasında kurulan 

güçlü bağlar, tüketicinin sadakatini güçlendirmenin yanı sıra markaların, gerçekleştirdikleri 

istemsiz ihlallerin yan etkilerinden de korunmalarını sağlar (Schmalz ve Orth; 2012). Öte 

yandan ilginçtir ki bazı tüketiciler söz konusu ihlal, marka tarafından bilinçli bir şekilde 

gerçekleştirildiğinde dahi bunu hoş görebilmektedirler. İhlalin önem derecesine karşın 

tüketicinin hoşgörüsünün affedicilik mekanizması ile harekete geçtiği ve gerçekleşen ihlalin 

önem derecesine bağlı olarak tüketcilerin tepki verdiği ileri sürülmektedir (Boon ve Sulsky, 

1997).  

Marka ihlalinin önem derecesi, ihlalin ne derece yankı bulduğu ve sonuçlarının ne derece 
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ciddi algılandığı ile ölçülmektedir (Rindell vd. 2014). King ve Hermodson (2000)’a göre 

ihlalin derecesi ve sınırları, yapılan hatanın çalışanlara, arkadaş çevresine, aileye, topluma ne 

derece zarar verdiği, tehdit ettiği, onlar için nasıl bir tehlike arz ettiği ile belirlenir. Bilinçli 

gerçekleşen kurumsal marka etik ihlallerinin, tüketicilerin markaya tepkisini şekillendirdiği 

(Fincham ve Beach, 2001) düşünüldüğünde, bazı tüketicilerin olaylar karşısında daha 

hoşgörülü olurken diğerlerinin daha tahammülsüz ve cezalandırıcı olması, söz konusu ihlali 

ne derece hafif/ağır, daha az/çok yıkıcı ve telafi edilebilir/edilemez olarak algıladıklarına 

bağlıdır. Bu algının bahse konu ihlalin, tüketicinin kendi geçmiş deneyimlerini çağrıştırması 

durumunda nasıl değişeceği ise hala belirsizdir. İşte bu belirsizten yola çıkan bu araştırma, öz-

referanslama, diğer bir deyişle öz-imleme (self-reference) kavramının, tüketicinin marka etik 

ihlallerine karşı vereceği tepki üzerindeki etkisini de açıklamayı amaçlamaktadır.  

“Öz-referans Etkisi” (Self-reference Effect), Rogers vd. (1977) tarafından zihinsel işlemin 

derinliği teorisi (the depth of processing theory) (Craik ve Tulving, 1975) üzerinde 

çalışılırken ortaya atılmıştır. Zihinsel işlemin derinliği teorisi, derinlemesine zihinsel 

süreçlerden geçen bilgilerin, yüzeysel işlenen bilgilere göre daha iyi hatırlandığını savunur. 

Dolayısıyla, tüketici tarafından daha önceden derinlemesine zihinsel süreçten geçmiş bir ihlal, 

tüketicilere hoşlanmadıkları bireysel anılarını kolaylıkla hatırlatacak ve söz konusu ihlal o an 

kendilerini etkilemiyor olsa dahi, yaşadıkları içsel muhakeme sonucu o ihlale karşı daha fazla 

tepki verme eğiliminde olacaktır.  

Keller ve Goldberg (1996)’e göre, insanın “özbenliği” zihnindeki, hafızasındaki en zengin ve 

en detaylı ağların kaynağıdır. İnsan başkalarından ziyade kendi hakkında daha derinlemesine 

bilgi sahibi olduğu için özbenlikle ilişkilendirilen tüm olayları zihninde daha rahat 

detaylandırabilmektedir (Bower ve Gilligan, 1979; Burnkrant ve Unnava, 1995; Greenwald ve 

Pratkanis, 1984; Kuiper ve Rogers, 1979; Rogers vd., 1977). Bu çalışmada da tüketicilerin, 

başkalarından ziyade kendi özbenlikleriyle ilişkilendirebildikleri marka etik ihlallerini daha 

derinlemesine bir zihinsel süreçten geçirmeleri ve onlara karşı daha fazla tepki verme 

eğiliminde olmaları beklenmektedir. Geçmiş çalışmalara da (örn; Burnkrant ve Unnava, 1995; 

Meyers-Levy ve Peracchio, 1996) dayanarak, insanın kendi geçmiş deneyimlerini referans 

aldığı bir marka ihlalinin, daha derinlemesine bir zihinsel süreci tetikleyeceği ve daha 

önceden zihninde depolanmış benzer olumsuz anıyla daha kolay etkileşime girerek, 

geçmişteki olumsuz hatırayı geri çağıracağı (Markus 1977) ve dolayısıyla kişinin bahse konu 

markayı cezalandırma isteğini arttıracağı öngörülmektedir. 

Tüketicilerin kendilerinin de daha önceden deneyimledikleri farklı seviyelerdeki (hafif-ağır) 

marka etik ihlalleri karşısında, kurumsal markayı ne derece cezalandırma eğiliminde 
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olduklarını araştıran bu çalışmada öz-referans (öz-imleme) etkisi, tüketicinin hassasiyetlerini 

tetikleyici bir kavram olarak ele alınmaktadır. Öz-referans etkisini pozitif bir uyarıcı olarak 

inceleyen çalışmaların (Hong ve Zinkhan, 1995; Martin vd., 2004) aksine, bu çalışma öz-

referanslamanın yan etkilerine odaklanmaktadır. Öz-referans etkisinin, empati duyulan tarafın 

hatalarına gösterilen toleransı arttırıcı gücü (McCullough vd., 2003), empati hataya maruz 

kalan tarafa duyulduğunda tersine bir etki göstermekte, daha hafif sayılabilecek hatalara dahi 

toleransı azaltmaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma ile “kişilerin kendileri ile ilişkilendirdikleri 

bilgileri daha iyi hatırlama eğilimi” (Rogers vd., 1977; Symons ve Johnson, 1997) olarak 

yazında yer alan öz-referans etkisi tanımının genişletilerek ilişkilendirilen bilginin niteliğine 

(bu çalışmada; kişinin daha önce deneyimlediği olumsuz olay) göre farklı rollere sahip 

olacağı belirtilmektedir. Gelecek çalışmalar ile öz-referans etkisinin olumsuz koşullarda mı 

olumlu koşullarda mı daha güçlü olacağına ise ayrıca bakılması planlanmaktadır. 

Marka Etik İhlalleri ve Tüketicinin Cezalandırma Davranışı  

Günümüz çetin rekabet koşulları ve tüketim odaklı ekonomik büyüme ortamında şirketler 

daha fazla kar elde ebilmek adına çeşitli etik dışı yollara başvurabilmektedirler (Stucke, 

2013). Öte yandan tüketiciler ise sosyal medyanın onlara her geçen gün daha fazla güç 

sağladığı bir dünyada yaşadıklarının farkındadırlar (Labrecque vd., 2013). Siber dünyanın 

imkanları sayesinde ülkeler arasındaki sınırlar giderek yok olurken, tüketiciler herhangi bir 

zaman diliminde, herhangi bir yerde gerçekleşen bir ihlalden kolaylıkla haberdar 

olabilmektedir. Bu da kulaktan kulağa iletişimin giderek daha da önemli bir hal almasına 

neden olmaktadır. ABD’de online tüketicilerin %81’i bloglardan edindikleri bilgilere ve 

tavsiyelere güvenmektedir (BlogHer 2012). Tüketicilerin birbirileri ile yoğun iletişim halinde 

bulundukları, sınırları silikleşmiş bu tüketim ortamında, markaların tüketicilerin ellerindeki 

bu gücün farkında olması önemlidir. Markalar herhangi bir ihlal gerçekleştirdikleri takdirde, 

bir diğer tüketiciyi kolaylıkla etkileme gücüne sahip bu kitle, olumlu olaylardan daha ziyade 

olumsuzların üzerine odaklanma ve bilinçli etik ihlal gerçekleştiren markaları cezalandırmaya 

meyillidir (Carrigan ve Attalla, 2001). 

Atfetme (Nedensellik Yükleme) teorisine (Attribution Theory) göre, kişilerin gerçekleşen bir 

yanlış karşısında vereceği tepki, olayın karşı tarafın kontrolünde gerçekleşip 

gerçekleşmediğine bağlıdır (Kelley, 1967; Weiner, 1986; Anderson ve Weiner, 1992). 

Dolayısıyla sorumluluk yükleme, tüketicinin marka etik ihlaline karşı göstereceği toleransı ve 

buna bağlı olarak markayı cezalandırma eğilimini belirleyebilir. Marka bilinçli/istemli bir 

ihlal gerçekleştirdiğinde, tüketici markayı sorumlu ilan ederek cezalandırıcı bir tutum 

sergilemeye meyilli olabilir (Steinman, 2012).  
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Kurumsal marka ihlalleri farklı kitleler tarafından farklı derecelerde algılanabilir. Boon ve 

Sulsky (1997) bireyler arasındaki affedicilik mekanizmasının marka-tüketici arasında da 

gerçekleşebileceğini ve kurumsal markalar etik ihlaller gerçekleştirdiklerinde ihlalin önem 

derecesine bağlı olarak tüketicilerin markaları affetme (veya cezalandırma) davranışlarının 

değişebileceğini ileri sürmektedir. İhlalin önem derecesi arttıkça tüketicilerin hoşgörüsü de eş 

zamanlı olarak azalabilir (Gilly ve Gelb, 1982; Hoffman vd., 1995) ve ihlalin önem derecesi 

doğrudan olumsuz sonuçlar doğurabilir (Kelley ve Waldron, 2005). İhlalin açık bir şekilde 

bilinçli/istemli gerçekleşmesi ise algılanan önem derecesini ve beklenen olumsuz sonuçların 

yoğunluğunu arttırabilir. Diğer bir deyişle, bilinçli marka ihlalinin önem derecesi arttıkça 

tüketicilerin markayı cezalandırma eğilimi üzerindeki etkisi de artabilir. Tüm bu bilgi ve 

savlar ışığında Çalışma 1’de, kurumsal markaların istemli gerçekleştirdiği etik ihlallerin önem 

derecesi ve tüketicilerin bunun karşısında gösterdiği markayı cezalandırma davranışı 

arasındaki ilişki incelenmekte ve aşağıdaki hipotez ileri sürülmektedir: 

H1: Hafif ihlallere nazaran ağır ihlallerde tüketicilerin kurumsal markayı cezalanmadırma 

isteği daha güçlüdür.  

Çalışma 1 

İlk çalışma, kurumsal marka etik ihlali ile tüketicilerin markayı cezalandırma davranışı 

arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Tüketicilerin ağır bir ihlal ile karşılaştıklarında markayı 

cezalandırma davranışlarının, hafif ihlale nazaran daha çok olup olmadığı iki bağımsız 

örneklem deneysel tasarım yöntemi ile test edilmiştir.. 

Ana çalışmaya geçmeden önce, araştırmacılar 2015 yılı Türk gazetelerini tarayarak on beş 

bilinçli etik ihlal türünü seçmişlerdir. Araştırmacılar bu liste içerisinden iki farklı seviyedeki 

(hafif: fazla mesai ücreti ödememek - ağır: çocuk işçi çalıştırmak) marka ihlalini ana 

çalışmanın senaryoları olarak belirlemişlerdir. Katılımcılar deneysel tasarımda rassal olarak 

gruplara atanmıştır. Katılımcılara senaryoda, bir gazete sayfası gösterilmiş ve fiktif bir akıllı 

telefon markasının hafif veya ağır olmak üzere farklı seviyelerde istemli etik ihlal 

gerçekleştirdikleri haberi iki ayrı gruba okutulmuştur.  

Çalışmada geçen kavramlar, önceki çalışmalarda geçerliliği ispatlanmış ölçeklerle 

ölçülmüştür: marka etik ihlal algısı (Hyman, 1996), tüketicinin cezalandırma davranışı 

(Creyer ve Ross Jr., 1997). Çalışma 1’e katılan 134 kişinin %77’si 26-35 yaş aralığındadır ve 

%56’sı kadınlardan oluşmaktadır.  

Çalışma 1 sonucunda gruplar arasıda istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. (t(132) 

= -0.985, p = 0.327 > 0.05). Söz konusu sonuçlar tüketicilerin hafif bir ihlal karşısında 

markayı cezalandırma davranışlarının (3.09 ± 1.31), ağır bir ihlale verdikleri tepkiden  (3.30 ± 
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1.13) anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur (H1 desteklenmemiştir). Çocuk 

işçi çalıştırmanın (ağır ihlal), fazla mesai ücreti ödenmemesinden (hafif ihlal) daha ağır bir 

ihlal olduğu manipulasyon kontrolleri ile onanmasına  rağmen (MA = 4.39 vs. MH = 2.36, F = 

11.85, p < 0.05) cezalandırma davranışının aynı yönde çıkmaması araştırmacıları farklı 

koşullar altında ikinci bir testin yapılmasına yönlendirmiştir.   

Meyers-Levy ve Peracchio (1996) insanların olumlu mesaja nazaran olumsuz bir mesajla 

karşılaştıklarında kendi deneyimlerine daha çabuk başvurarak mesajı daha tepkisel 

karşıladıklarını göstermişlerdir. Bu çalışmanın beklenmedik sonuçlarının da kişilerin kendi 

deneyimlerinden etkilenmesi olabileceği düşünülerek çalışmaya konu ihlaller tekrar mercek 

altına alınmıştır. Çalışma 2 tasarlanmadan önce bir ön-test yapılmış ve ilk etapta seçilen on 

beş ihlal tipi hem önem derecelerine hem de kişilerin kendi başlarına gelme özelliğine göre 

sorgulanmış ve 20 kişi ile yapılan yüzyüze görüşmeler sonucunda “fazla mesai ücreti 

ödenmemesi” sorununun çalışmanın gerçekleştiği ülke Türkiye’de genel olarak yaşanılan bir 

sorun iken  “çocuk işçi olarak çalıştırılma” ihlalini kişilerin deneyimleme oranının çok düşük 

olduğu görülmüştür. Bu da araştırmacıları gelecek çalışmada “öz-referans etkisi”nin kişinin 

ihlale karşı tavrını etkileyip etkilemediğini belirleyici olabileceği savlarına destek sağlamış ve 

bu kavramın düzenleyici etkisine bakmaya yönlendirmiştir.  

Öz-referans Etkisi (Self-reference Effect) 

Her ne kadar marka etik ihlalleri çeşitli çalışmalara konu olsa da söz konusu ihlal tüketiciyi 

hassas noktasından vurduğu ve kendi olumsuz deneyimlerini hatırlattığı takdirde  tüketicinin 

algısını nasıl değiştireceği ve sonuçlarının nerelere varacağı netleşmemiştir. Bu kapsamda, öz 

referans (self-reference) kavramının açılmasında fayda vardır.  

Öz-referans (self-reference), kişinin kendi ile ilintili gelen bir bilgiyi daha önceden 

hafızasında depolanmış bilgi ile ilişkilendirdiği bilişsel bir süreçtir (Bellezza, 1984; Kuiper ve 

Rogers, 1979; Markus, 1977, 1980; Rogers, 1981). Bu bilişsel süreç, bireyde kendi ile ilgili 

daha çok düşüncenin ön plana çıkmasına sebep olurken bu düşünceler zamanla kişinin tutum 

ve davranışlarına yansır (Shavitt ve Brock, 1984). Kişinin kendi ile ilişkili bilgiler, diğer 

yüzeysel süreçlerden geçen bilgilere nazaran daha kolay ve çabuk hatırlanır (Symons ve 

Johnson, 1997). Kişinin kendisinin, yani özün, insan hafızasında en zengin ve ayrıntılı 

ilişkilerin kaynağı olması (Keller ve Goldberg, 1996) nedeniyle kişinin kendi ile 

ilişkilendirdiği bilgiler daha ayrıntılı bilişsel süreçlerden geçer ve onunla ilintili olumsuz bir 

anı ile kolaylıkla bağdaştırılabilir (Markus 1977). Bu da kişide ihlali gerçekleştiren özneyi, 

yani bu çalışmada markayı, daha fazla cezalandırma isteği uyandırabilir. 
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İnsanların halihazırda sahip oldukları mal ve eşyalara fazladan değer biçmeleri, onları 

olduklarından daha kıymetli görmeleri “Bahşetme Etkisi” (Endowment Effect) (Kahneman 

vd., 1990; Van Boven vd., 2000) ile açıklanır. Kahneman vd.’nin (1990) bahşetme etkisi 

teorisinden yola çıkılarak, insanların kendi acılarına ve dolayısıyla bu acılara dokunan diğer 

olaylara daha fazla anlam yüklemeleri ve daha fazla tepkisel yaklaşmaları beklenmektedir. 

Yine Kahneman ve Tversky’nin (1979, 1992) “Beklenti Teorisi”nde (Prospect Theory) de 

söylediği gibi insanlar aynı derecedeki kayıp ve kazanca aynı derecede değer vermez, 

kararlarımızda kaybetme riski her daim daha ağır basar. Bu açıdan bakıldığında da bu 

çalışmada, kişilere geçmiş kayıpları hatırlatıldığında söz konusu ihlale karşı daha hassas 

olacakları ve daha çok tepki verecekleri düşünülmektedir. 

İhlalin önem derecesi de tüketicinin zarar takdirini etkileyerek söz konusu ihlale karşı 

toleransını olumsuz yönde etkileyebilir.  Hizmet hatası yazınında da geçtiği gibi marka 

ihlalinin ciddiyeti ve önem derecesi tüketicinin o ihlali ne kadar yoğun algıladığını ifade eder 

ve ihlali gerçekleştiren markanın değerlendirilmesinde rol oynar (Weun, Beatty ve Jones, 

2004). Algılanan önem derecesi arttıkça tüketicinin toleransı azalmakta ve olumsuz tepkiler 

verme olasılığı artmaktadır (Gilly ve Gelb 1982; Hoffman vd., 1995).  

İlgili yazının da desteklediği üzere ilk çalışmada daha önemli olarak algılanan ağır ihlalin, 

hafif ihlale nazaran daha fazla tepki alması beklenmekteydi. Bu beklentinin ve yazının aksine, 

ilk çalışmada istatistiksel olarak anlamlı bulunan değişimleme kontrollerine rağmen markaya 

verilen tepkilerin farklı olmaması kişilerin ihlalleri değerlendirirken başka bir faktörün etkisi 

altında olduklarına işaret etmiştir. Bu da araştırmacıları öz-referans etkisine yönlendirmiştir. 

Buna göre söz konusu ihlalin (fazla mesai ücreti ödenmemesi) hafif bir ihlal olduğu kabul 

edilse dahi Türkiye’de çok sayıda kişinin müzdarip olduğu bir konu olması dolasıyla 

insanların hassas noktası haline gelmiş ve karşılarına bir fırsat çıktığında o markayı 

cezalandırma isteklerini gerçekleştirmelerine neden olmuş olabilir. Öz-referans yazını ve 

öncül testin sonuçları akabinde Çalışma 2’de, kişinin kendi ile ilişkilendirdiği bir ihlale karşı -

hafif ya da ağır ihlal olarak gözetmeksizin- daha fazla tepki verme ve markayı daha fazla 

cezalandırma eğilimde olması beklenmektedir: 

H2: Kurumsal marka istemli bir etik ihlal gerçekleştirdiğinde, öz-referans etkisi altındaki 

tüketici markayı bu etkiden bağımsız tüketiciye nazaran daha çok cezalandırma eğiliminde 

olacaktır.  

H3: Öz-referans etkisi ihlalin önem derecesine bakılmaksızın tüketicinin cezalandırma 

eğilimini arttıracaktır.  
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Çalışma 2  

Çalışma 2, öz-referanslamanın kurumsal marka etik ihlali ve tüketicinin cezalandırma 

davranışı arasındaki ilişkiye etkisini incelemektedir. Ana çalışmaya geçmeden önce doğru 

senaryoların yaratılması adına gerçekleştirilen ön çalışmada Çalışma 1 için taranan on beş 

ihlal katılımcılar tarafından başlarına gelme ihtimali ve önem derecesine göre kart sıramala (Q 

sorting) yöntemiyle sıralanmıştır. Ön-çalışma sonuçlarına göre “hijyenik olmayan koşullarda 

gıda üretimi” kişilerin karşılaşma olasılığı yüksek bir ağır ihlal olarak olarak algılanırken, 

“grev hakkının kullanımına izin verilmemesi” hafif algılanmasının yanısıra kişilerin kendi 

başlarından geçme olasılığı düşük olarak görülmektedir. “İşçi sağlığının tehlikeye atılması” 

ise ağır ihlal olarak olarak algılansa da karşılaşma olasılığı düşük görünürken, hafif ihlal 

olarak algılanan “fazla mesai ücreti ödenmemesi” kişilerin sıklıkla deneyimlediği bir durum 

olarak görülmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1. Ön-çalışma sonuçları 
	 Hafif	etik	ihlal	 Ağır	etik	ihlal	

Karşılaşma	

olasılığı	yüksek	

Fazla	mesai	ücreti	

ödenmemesi	

Hijyenik	olmayan	

koşullarda	gıda	üretimi	

Karşılaşma	

olasılığı	düşük	

Grev	hakkının	

kullanımına	izin	

verilmemesi	

İşçi	sağlığının	tehlikeye	

atılması	

Çalışma 2a: Farklı Bağlamdaki Kurumsal Marka İhlalleri Üzerinde Öz-referans Etkisi 

Ön-çalışmaya müteakip öz-referanslamanın tüketici cezalandırma davranışı üzerindeki  

arttırıcı etkisi Çalışma 2a ile test edilmiştir. Bu çalışma için ön-çalışma sonuçlarına dayanarak 

“grev hakkının işçinin elinden alınması” ve “hijyenik olmayan koşullarda gıda üretimi” 

ihlalleri seçilmiştir. 174 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada deneklerin %84.5’i yaşları 18 

ile 25 aralığında değişen lisans öğrencilerinden (85 erkek ve 89 kadın) oluşmaktadır. 

Katılımcılar 2 (hafif ve ağır kurumsal marka etik ihlali) X 2 (kontrol grubu ve öz referans 

etkisi altındaki grup)  gruplar arası tasarımda rassal olarak gruplara ayrılmıştır. Araştırmada 

katılımcılar, işçilerin grev haklarını kullanmalarına izin vermeyen (hafif ihlal) ve hijyenik 

olmayan koşullarda gıda üretimi yapan (ağır ihlal) markalar hakkında haber okurken tasvir 

edilmiştir. Öz-referans etkisinin manipüle edildiği senaryolarda ihlale maruz kalan insanlar 

anlatılırken bu olayın kişilere kendi geçmiş deneyimlerini hatırlattığı söylenmiş, kontrol 

grubuna ise daha önce kendilerinin başından böyle bir olayın geçmediği özellikle 

belirtilmiştir.  
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Çalışmada ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Faktör analizinde tüm 

faktör yüklerinin istatistiki olarak anlamlılığı kontrol edilmiş, her bir yapının (kurumsal marka 

etik ihlali, öz-referanslama, tüketici cezalandırma davranışı) güvenilirliğinin 0,7’den büyük 

olduğu saptanmıştır (αihlal=0,91; αöz-ref=0,90; αceza=0,90) (Nunnally, 1978). Marka etik ihlal 

seviyeleri (MAğırİhlal = 2.51 ve MHaifiİhlal = 2.02, p < 0.05) ve öz-referans etkisi (MÖz-ref = 3.80 

ve MKontrol = 2.23, p < 0.05) ile ilgili değişimleme kontrolleri yapılmış ve gruplar arasında 

anlamlı fark bulunmuştur. Senaryo inandırıcılığı ise kritik değer olan 3’ün üzerindedir (M = 

4.16, p < 0.05). 

Değişimleme kontrolleri sonrasında 2x2 faktör tasarımı ile kurumsal marka etik ihlallerinin 

önem derecesinin ve öz-referanslamanın tüketici cezalandırma davranışı üzerindeki etkisi 

incelenmiştir.  Her ne kadar ihlallerinin önem derecesinin (F(1,170) = 37.32, p = 0.00) ve öz-

referanslamanın (F(1,170) = 6.48, p = 0.01) ayrı ayrı tüketici cezalandırma davranışı üzerinde 

doğrudan etkisi bulunsa da birbirileri ile etkileşime girmedikleri görülmüştür (F(1,170) = 

2.19, p = 0.14) (H2 red). 

Ana etkilerin çıkmasına müteakip %95 güven aralığında Bonferoni testi uygulanmış ve ikili 

karşılaştırma sonuçları elde edilmiştir. Ağırlıklı ikili grup karşılaştırmalarında hafif ihlallerde 

kontrol ve öz-referanslama gruplarının cezalandırma davranışları sırasıyla 3.46 ± 0.79 ve 3.91 

± 0.70 ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık taşırken (F(1, 170) = 7.78, p = 0.006, partial 

η2 = 0.044); söz konusu ağır ihlal olduğunda kontrol ve öz-referanslama gruplarının ağırlıklı 

ortalamaları arasında 4.30 ± 0.80 and 4.42 ± 0.60 istatistiki olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (F(1,170) = 0.59, p = 0.443, partial η2 = 0.003) (H3 desteklenmemiştir) (Bkz. 

Tablo 2). 

Tablo 2. Çalışma 2a - Ağırlıklı İkili Grup Karşılaştırma Sonuçları  

Tüketici Cezalandırma Davranışı Ortalama (M) Değerleri  

	  Marka Etik ihlali	
	  Hafif Ağır 

Ö
z-

re
fe

ra
ns

 e
tk

is
i 

K
on

tr
ol

  

3.46	 4.30	

D
en

ey
  

3.91 4.42	

Her ne kadar Çalışma 2a’nın sonuçları söz konusu iki kavramın tüketici cezalandırma 

davranışı üzerinde etkileşime girmediğini gösterse de, anlamlı doğrudan etkiler ve yazına 

dayanarak bu sonucun seçilen iki ihlalin farklı yaşam sahalarına (grev hakkı iş yaşamına dair 
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iken hijyenik gıda üretimi günlük hayata dairdir) ait olmasından kaynaklanabileceği 

düşünülmüştür. Bu farklı bağlamdan kaynaklanabilecek potansiyel problemi elimine etmek 

amacıyla Çalışma 2b için seçilecek ihlallerin aynı yaşam alanlarına yani iş hayatına dair 

olmasına karar verilmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar deneysel tasarım için seçilen ihlal 

örnekleri hariç herşey aynı kalacak şekilde Çalışma 2b’yi uygulamaya koymuşlardır.  

Çalışma 2b: Aynı Bağlamdaki Kurumsal Marka İhlalleri Üzerinde Öz-referans Etkisi 

Çalışma 2a’da her ne kadar söz konusu kavramların tüketici cezalandırma davranışında 

birbirilerinin etkisini arttırdığı görülmese de istatistiki olarak anlamlı çıkan doğrudan etkiler 

hala söz konusu ilişkinin potansiyelini işaret etmektedir. Bu çıkarıma dayanarak yeni çalışma 

için farklı yaşam alanları yerine aynı yaşam alanlarından iki farklı seviyede kurumsal marka 

ihlalinin seçilmesine karar verilmiştir. Seçilen ihlaller yine ön-testin sonuçlarına 

dayanmaktadır ve her ikisi de iş yaşamında karşılaşılabilecek ihlallerdir (hafif: fazla mesai 

ücretinin ödenmemesi; ağır: işçi güvenliği ve sağlığının tehlikeye atılması).  

Çalışma 2b, çoğunluğu lisans öğrencilerinden oluşan ve dolayısıyla %81’i 18-25 yaş 

aralığında bulunan 189 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %61.4’ü erkektir. 

Çalışma sırasında katılımcılar rassal olarak dört senaryodan birine dağıtılmışlardır.  [2 (hafif 

ve ağır ihlal) X 2 (kontrol grubu ve öz-referanslama grubu)]. Senaryoların önceki çalışmadan 

tek farkı seçilen ihlal örnekleridir. 

Çalışma 2 boyunca değişimleme kontrolleri daha önce geçerliliği kanıtlanmış olan ölçeklerle 

gerçekleştirilmiştir (Hyman, 1996; Meyers-Levy ve Peracchio, 1996). Tüm kavramlar 

beklendiği şekilde ilgili faktörlere yüklenmiş ve güveninirlikleri α > 0.70 çıkmıştır (Nunnally, 

1978) (αihlal = 0.90, αöz--ref = 0.89, αceza = 0.89). Değişimleme kontrolleri ile kurumsal marka 

ihlali (MAğır = 3.08 vs. MHafif = 1.45, p < 0.05) ve öz-referanslama (MÖz-ref= 3.97 vs. MKontrol = 

2.39, p < 0.05) kavramlarının başarıyla değişimlendiğini göstermektedir. Senaryo 

inandırıcılığı ise bu çalışmada da kritik değer olan 3’ün üstünde bulunmuştur (M = 4.01, p < 

0.05). 

Değişimleme kontrolleri sonrasında ANOVA sonuçları Çalışma 2a’yı destekler şekilde 

kurumsal marka ihlali (F = 45.89, p < 0.05) ve öz-referanslamanın (F = 10.98, p < 0.05) 

tüketicinin cezalandırma davranışı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu göstermektedir. Daha 

da önemlisi kavramlar arasında beklenen etkileşim bu çalışmada anlamlı çıkmıştır (F(1,182) = 

5.33, p = 0.02) (H2 kabul). Özellikle hafif ihlal söz konusu olduğunda öz-referans etkisi 

altındaki tüketicilerin markayı cezalandırma eğilimlerinin yükseldiği görülmektedir. (MKontrol 

= 3.21, MÖz-ref = 3.82). Öte yandan tüketiciler ağır ihlalleri daha fazla cezalandırma eğilimde 

olsalar da olayların kişilerin hayatına dokunup dokunmaması arasında aynı kayda değer artış 
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görülmemektedir (MKontrol = 4.19, Möz-ref = 4.30) (H3 desteklenmemiştir) (Bkz. Tablo 3). 

Sonuç olarak Çalışma 2b, öz-referans etkisinin daha ziyade hafif ihlallerde etkileşime 

girererek tüketicinin markaya karşı tepkisini şekillendirdiğini göstermektir.   

Tablo 3. Çalışma 2b-ANOVA Sonuçları 

Tüketicinin Markayı Cezalandırma Davranışı Ortalama (M) Değerleri  

	  Marka Etik ihlali	
	  Hafif Ağır 

Ö
z-

re
fe

ra
ns

 e
tk

is
i 

K
on

tr
ol

  
3.21	 4.19	

D
en

ey
  

3.82 4.30	

Sonuç ve Değerlendirme 

Çeşitli çalışmalar (Morse ve Metts, 2011; Steinman ve Wolfrom, 2012) ihlallerin önem 

derecesinin, bireylerin ihlali gerçekleştirene karşı toleransını ve affediciliğini etkilediğini 

göstermektedir. Dahası tüketiciler, hafif ihlallere, ağır olarak algıladıklarına nazaran, daha 

rahat hoşgörü göstermektedirler (McCullough vd., 2003). Çalışma 1’in bu bulguları 

desteklememesi sonucunda çalışma esnasında tüketicilerin algısını etkileyen başka bir 

değişkenin varlığı üzerinde durulmuştur. Mevcut çalışmanın detaylarının incelenmesi, yeni 

çalışma öncesinde yapılan ön-test ve yazın taraması sonucunda, takip eden çalışmalarda öz-

referans etkisinin mevcut kavramlar arasındaki ilişkiye etkisi incelenmiştir.  

Çalışma 2 boyunca kurumsal marka ihlali algısının ve öz-referans etkisinin tüketicinin 

markayı cezalandırma davranışı üzerinde nasıl bir değişim yarattığı gözlenmiştir. Çalışma 

2a’da her iki bağımsız değişkenin, bağımlı değişken üzerinde doğrudan etkisi bulunsa da  

kavramların birbirilerinin etkisini arttırdığı gözlemlenmemiştir. Çalışmaya konu ihlallerin, 

yaşamın farklı alanlarından seçildiği Çalışma 2a’nın aksine yaşamın aynı alanından (iş hayatı) 

seçildiği Çalışma 2b’de öz-referans etkisinin, ihlalin önem derecesinin etkisini arttırarak 

tüketicinin cezalandırma davranışını arttırdığı görülmüştür. Daha önemlisi ise bu tepkinin ağır 

ihlallerde değil de daha ziyade gerçekleşen ihlal, hafif olarak algılandığında daha anlamlı bir 

fark yaratmasıdır. 

İnsanın benliği, kendisi oldukça organize ve karmaşık bir zihin yapısına sahiptir (Burnkrant 

ve Unnava, 1995). Bu karmaşık yapı, ilgili mesajın harici bir uyaran tarafından aktive 

edildiğinde nasıl işleneceğini (Krishnamurthy ve Sujan, 1999; Rogers ve ark., 1977) ve ilgili 

bilginin zihinden nasıl geri çağırılacağını etkiler (Burnkrant ve Unnava 1995). Dışarıdan bir 
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uyaran (kurumsal marka etik ihlali) ilgili bilgiyi hafızadan geri çağırmak üzere zihni 

tetiklediğinde öz-referanslama bu geri çağırma aşamasında bir kodlama aracı ya da alınan 

ipucu olarak sürece hizmet eder (Hong ve Zinkhan 1995). Bu da sıradan bir tüketicinin bir 

anda beklenmedik bir yargılayıcı haline dönüşmesine neden olabilir.  

Benlik yani kişinin kendini referans alma durumu, kişilerin kendini başka birinin 

durumundayken nasıl hissedeceklerini hayal etmesini gerektirir (Reniers vd., 2014). Ortak 

geçmiş ya da deneyimler (öz-referans) duygusal bir bağ kurarak kişiler arası bağları 

güçlendirirken (McMillan ve Chavis, 1986), insanlar da daha yakın bağ kurdukları kişilere 

karşı daha empatik davranma eğilimindedirler (Piliavin vd., 1981). Söz konusu bu empati de 

öz-referans etkisini arttırarak (Johannes vd., 2015) döngüyü yeniden başlatır.  

McCullough vd. (2003) insanların karşı tarafa duyduğu empatinin, karşı tarafın hatalarına 

hoşgörülerini de aynı ölçüde arttırdığını göstermişlerdir. McCullough vd. (2003) ihlali 

gerçekleştirene duyulan empatiye odaklanırken, bu araştırmada ise mağdura duyulan 

empatiye odaklanılmıştır. Bu çalışma da aynı şekilde insanların mağdur olan taraf ile benzer 

deneyimleri yaşadıklarında, bir o kadar daha kolay empati kurduklarını ve onlara söz konusu 

mağduriyeti yaşatana o derece tepki gösterebileceklerini ortaya koymaktadır.  

McCullough vd. (2003) aynı çalışmalarında, ihlali gerçekleştiren taraf ile yüksek empati 

kurulduğunda hafif ihlallerin tüketicinin toleransında sadece ufak bir düşüş yarattığını 

belirtmektedir. Bu çalışmada ise söz konusu empati, mağduriyeti yaratana değil de mağdura 

duyulduğunda bu etkinin özellikle hafif ihlallerde tam tersine bir etki yarattığını ve toleransın 

kayda değer bir düşüş göstererek ihlal edeni cezalandırma davranışını arttırdığını 

göstermektedir. Özellikle tüketiciler mağdur ile ne derecede aynı deneyimi paylaşırlarsa kendi 

kötü anılarını da o derece kolay hatırlamaktadırlar (Burnkrant ve Unnava 1995).  

Daha önceden de değinildiği gibi, özellikle hafif ihlal söz konusu olduğunda öz-referans 

etkisinin yarattığı tepkisel artış, ihlallerin önem derecesine bakılmaksızın ciddiye alınmaları 

gerektiğinin altını çizmektedir. Kurumsal markalar tarafından gerçekleştirilen büyük ihlaller 

herkesin dikkatini çeker ve elbet büyük telafiler gerektirirler. Diğer bir deyişle markalar 

tehlikenin farkındadır ve bu da duruma göre pozisyon almalarını kolaylaştırır. Ancak önemsiz 

gibi görünen, hafif ihlal olarak algılanan bir ihlal de kişinin kendisine dokunduğu zaman 

beklenmedik bir tepki doğurabilir. Bu sebeple hafif ihlallerde sanıldığından daha ağır 

algılanabilir ve marka için görünmez birer tehdit oluşturabilirler. Dahası bu defa ihlalin nasıl 

ve kimleri etkilediği bilinemeyeceği için telafisi de daha zor olabilir.  

Sonuç olarak, başta genel kabule göre hafif olarak algılanan ihlaller tüketicilerin sanılandan 

çok tepkisini çekebilir ve markalar açısından beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Günümüzün 
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sınırları olmayan ve giderek sanallaşan iletişim dünyasında, olumsuz değerlendirmelere 

eğilimli kişiler tarafından (Carrigan ve Attalla, 2001) hafif ya da ağır oluşuna bakılmaksızın 

tüm hataların bir anda milyonlara duyurulma ihtimaline sahip olduğu düşünüldüğünde, bu 

çalışmanın sonuçları hafif ihlallerin de ağır ihlaller kadar tehlike arz edebileceğini göstererek 

markaları dikkatli olmaya davet etmektedir.   
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Ek 1. 

Senaryo Manipulasyonları 

Çalışma için seçilen etik ihlaller, çalışmanın gerçekleştirildiği Türkiye’de karşılaşılan etik 

ihlaller arasından seçilmiştir. Örnek manipulasyon görsellerine aşağıda yer verilmiştir. 

Katılımcılar manipulasyon görsellerini bir gazete manşetinde görmektedir. Karşılaşılan gazete 

haberi sonrasında öz-referans etkisi deney grubuna kendi anılarını canlandırmalarına yardımcı 

olan görselin yanısıra aynı deneyimi daha önce kendilerinin yaşadıkları ve bu haberin onlara 

geçmiş deneyimlerini hatırlattığı ifade edilmiştir. Kontrol grubuna ise ayrıca bir görsel 

verilmemiş ve daha önce kendilerinin hiç böyle bir deneyim yaşamadıkları ifade edilmiştir. 

Örnek görsellere aşağıda yer verilmektedir. 
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Örnek 1. Hafif İhlal - Fazla mesai ücreti ödenmemesi 

 Kontrol Grubu    Deney Grubu 

 
Örnek 2. Ağır İhlal - Hijyenik olmayan koşullarda gıda üretimi 

Kontrol Grubu    Deney Grubu 
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Taklit Ürün Satın Almak Etik Bir Sorun mu? Etik İdeoloji Boyutlarına 

Göre Bir Karşılaştırma 

Counterfeit Products is an Ethical Problem? A Comparison According to 

the Dimensions of Ethical Ideology 
Tülay Korkmaz Devrani1 

Özet: 

Bu çalışmanın amacı tüketicilerin dört boyutlu etik ideolojilerinin (durumsalcı, mutlakçı, 

öznelci ve istisnacı) taklit ürün satın alma davranışını ahlaki yargılama, taklit ürün satın 

alma davranışını onaylama ve taklit ürün satın alma niyeti üzerindeki etkisini belirlemektir. 

Çalışma Ankara’da yaşayan 370 katılımcı ile yürütülmüştür. Yapılan Tek-Yollu Varyans 

Analizi sonuçlarına göre dört farklı etik ideoloji boyutuna göre tüketicilerin taklit ürün satın 

alma davranışı ile ilgili ahlaki yargılamaları, taklit ürünü satın alma davranışını 

onaylamaları ve taklit ürün satın alma niyetleri farklılık göstermemektedir. Tüketiciler hangi 

etik ideolojiye sahip olursa olsunlar taklit ürün satın alma davranışını etik dışı bir davranış 

olarak algılamamaktadırlar.  

Anahtar Kelimeler: Etik İdeoloji, İdealizm, Görelilik, Ahlaki Yargılamalar, Taklit Ürün 

Satın Alma Niyeti, 

Abstract: 

The main purpose of this study is to examine the effect of the consumer’s four-dimensional 

ethical ideology (situationist, absolusts, exceptionaist and subjectivist) on the ethical 

judgements of buying counterfeit products, ethical intentions and intention to purchase 

counterfeit products. The study was conducted with 370 participants in Ankara. According to 

the results of the ANOVA ethical ideology has no significant effect on consumer’s ethical 

judgements, ethical intentions and intention to purchase counterfeit products Consumers, 

whatever ethical ideology they have, do not perceive counterfeit buying behavior as unethical. 

Key Words: Ethical Ideologies, Idealism, Relativism, Ehical Judgments, Intention to 

purchase counterfeit products,  

Giriş 

Taklit ürünler sosyal ve ekonomik sorunlara yol açan küresel bir problem olarak ele 

alınmaktadır. Taklit ürünlerin hem orjinal ürünü üreten işletmelere, hem tüketicilere hem de 

ülke ekonomilerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Taklit ürünler orjinal üreticilerin marka 

değeri kaybı yaşamasına, gelirlerinin düşmesine, pazarlama harcamalarının artmasına neden 
																																																													
1	Başkent Üniversitesi, tkorkmaz@baskent.edu.tr	
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olurken iş-gücü kaybı yaratmakta ve ülke ekonomilerine de zarar vermektedirler 

(Chakraborty, ve diğ., 1997). Diğer taraftan yarattıkları sosyal, fiziksel ve finansal riskler 

aracılığıyla tüketicilerin sağlıklarını ve güvenliklerini de tehdit etmektedirler.   

Birçok sektörde olduğu gibi taklit ürünler moda endüstrisi için de ciddi sorunlar 

yaratmaktadır. 2012-2013 yılları arasında yapılan OECD sonuçlarına göre dünyada en fazla 

taklidi yapılan ürün “ayakkabı” en fazla taklidi yapılan marka “Nike” dır*. Hemen ikinci 

sırada “giyim” markaları bulunmaktadır. En fazla taklidi yapılan markalar Louis Vuitton, Ray 

Ban ve Rolex’dir. Dünyada en fazla taklit ürün bulunan ülke Çin iken (%63), Türkiye %3’lük 

oranla ikinci sırada yer almaktadır*.  

Tüketicileri taklit ürün satın almaya yönelten nedenler 1980’li yıllarda akademisyenlerin 

ilgisini çekmeye başlamıştır. Tüketicilerin taklit ürün satın alma eğilimi orjinaline göre fiyat 

avantajı yaratması ile ilişkilendirilmiştir (Albers-Miller, 1999; Bloch ve diğ., 1993; Cordell ve 

diğ., 1996; Wee ve diğ., 1995). Ancak çalışmalar yüksek gelir grubuna sahip tüketicilerin de 

taklit ürün satın alabildiklerini göstermektedir (Gentry ve diğ., 2006; Prendergast ve diğ., 

2002). Literatürde yer alan çalışmaların bir kısmı taklit ürün satın alan tüketicilerin 

demografik özelliklerini ya da kişisel özelliklerini belirlemeye çalışırken, bazı araştırmalarda 

da sosyal değişkenlerin taklit ürün satın alma eğilimi üzerindeki etkisi (Ang ve diğ., 2001; 

Kim ve Karpova, 2010) incelenmeye çalışılmıştır. Etik dışı bir davranış olarak ele alınan 

taklit ürün satın alma davranışının (Vitell ve Muncy, 2005) tüketicilerin etik dışı durumlarda 

karar verme süreçlerini etkileyen etik ideoloji boyutlarından etkilenmesi beklenir. Bu nedenle 

bu çalışmada tüketicilerin etik ideoloji alt boyutlarına göre taklit ürün satın almaya ilişkin 

ahlaki yargılamaları, etik ürün satın alma davranışını onaylamaları ve taklit ürün satın alma 

niyetlerinin nasıl farklılaştığı belirlenmeye çalışılacaktır.  

1. Literatür Taraması 

1.1. Taklit Ürünler  

Taklit ürün orijinal ürünün bire-bir kopyası olarak tanımlanabilir (Lai ve Zaichkowsky, 1999). 

Literatürde ürün grubuna göre “taklit”, “sahte” ya da “korsan” gibi farklı isimler almasına 

karşın bu sıfatlar birbirinin yerine sıklıkla kullanılmaktadır. Kitap, yazılım ve CD gibi 

ürünlerin kopyaları için “korsan” kelimesi daha çok kullanırken giyim ve aksesuar ürünlerinin 

kopyaları için “taklit” kelimesi kullanılmaktadır. Bu çalışmada tüketicinin orijinal olmadığını 

bildiği tüm ürünler için “taklit” kelimesi kullanılacaktır.  

Literatürde tüketicilerin niçin taklit ürün aldıklarını belirlemeye yönelik çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır (Albers-Miller, 1999; Ang ve diğ., 2001; Cordell ve diğ., 1996; Hoe ve diğ., 

2003; Penz ve Stöttinger 2005; Tan, 2002; Tom ve diğ., 1998; Wee ve diğ., 1995). Taklit 
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ürünlerin orjinalinden çok daha düşük fiyata satılıyor olması taklit ürün alımının en önemli 

belirleyicilerinden biridir (Albers-Miller, 1999; Tom ve diğ., 1998). Fiyat dışında demografik 

özelliklerin, kişilik özelliklerinin ve psikolojik özelliklerinde taklit ürün satın alma niyeti ve 

davranışı üzerindeki etkisini belirleyen çalışmalar bulunmaktadır. Ampirik olarak yapılan bu 

çalışmalarda farklı ülkelerde hatta bazen aynı ülkedeki farklı örneklemlerde birbiriyle uyumlu 

olmayan sonuçlar bulunmuştur. Örneğin, bazı çalışmalarda orta ve yüksek gelire sahip 

ailelerin (Cheung ve Prendergast, 2006) daha fazla korsan ürün (CD) almaya istekli oldukları 

belirlenirken, bazı çalışmalarda aile geliri yüksek olan tüketicilerin taklit ürün (deri cüzdan) 

alma niyetinin düşük olduğu bulunmuştur (Wee ve diğ., 1995). Ang ve diğ. (2001) değer 

bilinci yüksek ve daha az dürüst olan bireylerin korsan ürün satın almaya daha eğilimli 

olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca, düşük gelire sahip ve taklit ürün satın almaya karşı olumlu 

tutumu olan bireylerde daha fazla taklit ürün satın alma eğilimi gözlenmektedir (Wee ve diğ., 

1995). Yasallığa karşı daha olumlu tutum sergileyenler taklit ürün satın almayı daha az 

istemektedirler (Cordell ve diğ., 1996).  

1.2.  Etik İdeoloji ve Etik Pozisyon Kuramı 

Bireyler etik bir sorunla ilgili tartışırken genellikle fikir ayrılığı yaşarlar. Etik Pozisyon 

Kuramı’na göre (Forsyth, 1980) ahlaki durumlara bireylerin gösterdikleri farklı tepkiler 

bireylerin sezgisel ve kişisel ahlaki felsefelerine kadar dayanır. Bireylerin çeşitli kişi, tutum 

ve davranışlara ilişkin ahlaki değerlendirmelerinde ortaya çıkan farklılıkları açıklayabilmek 

amacıyla geliştirilen Etik Pozisyon Kuramı’nın temelleri, Schlenker ve Forsyth’un 1977 

yılında yaptıkları bir araştırmada atılmıştır. Schlenker ve Forsyth (1977) bireylerin ahlaki 

felsefelerinin boyutlarını ölçen 68 soruluk bir anket üzerinden yürüttükleri çalışmada 

bireylerin ahlaki yargılamalarında kişisel farklılıkların çeşitli yaklaşımlardan etkilendiğini 

belirtmişlerdir. Forsyth (1980) sonraki çalışmalarında bu yaklaşımlar temelinde ortaya çıkan 

farklılıklara göre bireylerin etik ideolojilerini iki temel alt grupta ele almıştır. Bunlardan 

birincisi evrensel ve mutlak ahlaki kuralları reddeden “görelilik” boyutudur. Bu boyutta yer 

alan bireyler ahlaki kuralların zamana, yere, kültüre göre değişebileceğini düşünürler. Bu 

bireyler herhangi bir etik problemle karşılaştıklarında ahlaki ilkelere katı bir bağlılık 

göstermezler. Şüphecilik felsefesine dayanan bu bakış açısına göre ahlaki yargılamalar kişisel 

bakış açısına göre farklılaşabilir. Karşılaşılan durumlar bireysel olarak değerlendirilmelidir. 

Yüksek düzeyde görelilik yaklaşımını benimsemiş bireyler yargıya varırken ahlaki ilkelerin 

önemli olmadığına inanırlar; çünkü bu kişilere göre neyin iyi ya da kötü olduğu bağlamsal 

faktörlere göre değişebilir (Forsyth ve Berger, 1982; Forsyth, 1992).  
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Etik ideolojinin bir diğer boyutu ise idealizm’dir. İdealizm yaklaşımına göre mutlak doğrular 

vardır ve neyin iyi neyin kötü olduğuna dair evrensel ilkeler belirlenebilir.  İdealist bireyler 

istenilen sonuçların doğru eylemlerle her zaman elde edilebileceğini varsayarlar 

(Forsyth,1980). İdealistler ahlaki olarak yargıda bulunurken başkalarına zarar vermekten 

kaçınacak şekilde yorumda bulunurlar. Bu bireyler ortaya çıkan eylemin sonuçlarının 

başkalarını nasıl etkileyeceğini göz önüne alırlar. Ancak idealizm derecesi düşük olan bireyler 

sorunların çözümünde ahlaki olarak doğru olan yapılsa bile başkalarının zarar görmesinin 

kaçınılmaz olduğunu düşünebilirler. Forsyth ve arkadaşları (2008) idealizm ve görelilik 

boyutlarının ülkelerin tarihsel, kültürel, dinî ve geleneksel ahlak anlayışlarını ayırt edici 

özelliği olduğunu göstermişlerdir.  

Forsyth’ye göre (1980) idealism ve görelilik birbirinden bağımsızdır. Bir başka deyişle 

bireylerde her iki ideolojik yaklaşım belirli derecelerde olabilir. Buradan hareketle Forsyth 

(1980) etik ideolojisinin iki boyutunu kullanarak tüketicilerin etik duruşunu yansıtan dört-

boyutlu bir sınıflandırma geliştirmiştir (Şekil 1). İdealizm ve görelilik boyutlarının yüksek ya 

da düşük olmasına göre ortaya çıkan dört durum tüketicilerin etik duruşunu yansıtmaktadır. 

Buna göre bireyler etik yargıya varırken durumsalcı,  mutlakçı, öznelci ya da istisnacı 

yaklaşımlardan birini seçerler. 

  Görelilik 
  Yüksek Düşük 

İdealizm 

Yüksek 

Durumsalcılar 
Situationist 

Ahlaki kuralları reddederler. Her bir 
durum için sergilenen davranışın en 

iyi sonucu verip vermemesine 
bakarlar. Görelilik temellidir. 

Mutlakçılar 
Absolutist 

En iyi sonuçların evrensel 
ahlaki kuralları takip ederek 
alınabileceğini varsayarlar. 

 

Düşük 

Öznelciler 
Subjectivist 

Evrensel ahlaki prensiplerden ziyade 
kişisel değerler ve bakış açılarının 
geçerliliğine inanırlar. Görelilik 

temellidir 
 

İstisnacılar 
Exceptionist 

Ahlaki yargılarını oluştururken 
evrensel değerleri temel alırlar 
ancak istisnai durumlara göre 

bu değerlerin yeniden ele 
alınabileceğini savunurlar. 

Faydacılık temellidir 
 

Kaynak: Forsyth, D. R. (1980). A Taxonomy of Ethical Ideologies. Journal of Personality and 

Social Psychology, 39 (1), 176. 

Şekil 1. Etik Pozisyon Boyutları 
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Forsyth’un ortaya attığı tipolojide yer alan mutlakçılar ve istisnacılar idealist yaklaşımı 

yüksek ya da düşük olmasına göre ayrılmaktadırlar. İdealizmi yüksek göreliliği düşük olan 

mutlakçılar idealisttirler (Forsyth, 1992). Mutlakçılar genel ahlaki ilkelerin varlığını ve 

herhangi bir davranışın sonuçlarının ne olacağının ahlaki değerlendirmeyi etkilememesi 

gerektiğini savunurlar (Forsyth ve Berger, 1982). Mutlakçılara göre ahlaki kurallara bağlı 

kalındığında yapılan eylemlerin ya da davranışların sonuçlarının da iyi olması gerekmektedir.   

Düşük idealizm ve düşük görelilik boyutunu temsil eden istisnacılar ne idealisttir ne de 

görelilikçidir. İstisnacılara göre bir davranışın ahlaka uygun olup olmaması, davranışın 

ürettiği sonuçlara bağlı olarak değişebilir (Forsyth, 1980; Forsyth ve Berger, 1982). 

Mutlakçılara benzer olarak istisnacılar, mutlak ahlaki ilkelerin önemini ve gerekliliğini kabul 

ederler ancak mutlakçılardan farklı olarak bir eylemin yarattığı sonuçlara göre yapılacak bir 

değerlendirmeyi kabul edebilirler. Eğer eylemin genel olarak yaratacağı olumlu sonuçlar bazı 

olumsuz sonuçların üstündeyse başkalarına zarar verebilecek olayları kabul edebilirler 

(Barnett ve diğ., 1994). Bu bakımdan istisnacılar daha faydacı ve pragmatist davranma 

eğilimi göstermektedirler (Forsyth, 1992)  

Hem idealizm hem de görelilik düzeyi yüksek olan durumsalcılar, hem görelilikçi hem de 

idealisttirler. Bireyin olası en iyi sonuca ulaşması için çabalaması gerektiğini düşündükleri 

için idealist, her durum karşısında evrensel ahlaki kuralların uygulanamayacağını 

düşündükleri içinse görelilikçidirler (Forsyth ve Pope, 1984). Durumsalcılar ahlaki kuralları 

reddetme eğilimi gösterirler ve eylem analizinin bireysel olarak yapılmasını savunurlar. 

Evrensel ahlaki kurallara şüpheyle bakarlar. Bir durumla ilgili ahlaki yargılamalarını sonucun 

faydasına göre değerlendirme eğilimindedirler. Ancak bu değerlendirmeyi yaparken 

başkalarının zarar görmemesi ilkesine bağlı kalırlar (Forsyth, 1980).  

Yüksek görelilik düşük idealizm boyutunu temsil eden öznelciler idealist değil görelilikçidir 

(Forsyth, 1992). Öznelciler etik yargılarda bulunurken evrensel kurallar yerine kişisel 

değerlerini ön planda tutarlar (Forsyth ve Berger, 1982). Davranışlarının evrensel ahlaki 

ilkelere uygun olması veya başkaları için de fayda sağlaması ile ilgilenmezler. Pragmatik bir 

yaklaşımla olayların kendileri için yaratacağı sonuçları göz önünde bulundururlar. Bu 

yaklaşım, öznelci bireylerin teolojik etik anlayışını temsil ettiğini göstermektedir (Forsyth, 

1992).  

1.3.  Etik İdeoloji ve Taklit Ürün Satın Alma  

Hunt ve Vitell’in (1986) etik teorisine göre etik ideoloji ile ahlaki yargılama birbirinden farklı 

iki kavramdır. Etik ideolojilerinin bir işlevi olan ahlaki yargılamalar belli bir süreci 

yansıtırken, etik ideoloji bireysel bir özellik olarak ele alınmaktadır. Forsyth (1980) bireylerin 
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benzer etik sorunlarla karşılaştıklarında radikal biçimde farklı ahlaki yargılamalarda 

bulunduklarını belirtmektedir. Bu durum bireylerin etik karar verme sürecinde bireysel 

özelliklerinin rolünü göstermektedir. Forsyth’un (1992) geliştirdiği Etik Pozisyon Kuramı’na 

göre bireylerin çeşitli konulara yönelik tutumları, etik ideolojilerden etkilenmektedir. Etik 

ideolojilerin ahlaki yargılamaları ya da bazı ahlaki karar verme durumlarını etkilediği 

bilinmektedir (Davis ve diğ, 2001; Hunt ve Vitell, 1986; Vitell ve diğ., 2001). Etik ideolojinin 

tutum ve davranışlar üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik çalışmalarda genellikle etik 

ideoloji idealizm ve görelilik olarak iki boyutta ele alınmış ve iki boyutun ahlaki yargılamalar 

ve tutum üzerindeki etkisi incelenmiştir. Örneğin, Forsyth and Berger (1982) etik 

ideolojilerin, bireysel ahlaki yargıları etkilediğini ancak davranışlar üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahip olmadığı bulmuşlardır. İdealist bireyler karşılıksız olarak yardımda 

bulunduklarında kendilerini daha olumlu değerlendirirken, görelilik yaklaşımını 

benimseyenlerde böyle bir değerlendirme gözlenmemeiştir. Davis ve arkadaşları (2001) 

ahlaki yargı üzerine idealizm faktörünün görelilik faktöründen daha güçlü bir etkisinin 

olduğunu bulmuşlardır. Barnett ve arkadaşları ise (1994) idealizmin, bireysel ahlaki yargı 

üzerinde etkisi olduğu ancak görelilik boyutu için benzer bir durumun söz konusu olmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. 

Tüketicilerin ahlaki karar verme süreçlerini açıklamaya çalışan çeşitli modeller geliştirilmiştir 

(Hunt ve Vitell, 1986; Jones, 1991). Bu modellerin bazıları tüketicilerin taklit ürün satın 

almayla ilgili karar sürecini açıklamak için kullanılmıştır (Cho ve Johnson, 2005; Ha ve 

Lennon, 2006; Moores ve Chang, 2006). Vitell ve Muncy (2005) taklit ürün satın almayı da 

etik dışı bir davranış olarak ele almışlardır. Taklit ürün satın alma, ürünü satın alan bireyler 

için oluşturduğu risklerin yanı sıra ürünün orijinal üreticisine ve uzun vadede ülke 

ekonomisine de zarar vermektedir. İdealist bireyler başkalarına zarar verecek herhangi bir 

davranışı ahlaki değerlendirmeyecek ve bu davranışı gerçekleştirme eğiliminden uzak 

duracaktır. Bu nedenle idealizm düzeyi yüksek olan tüketicilerin taklit ürün satın almayı 

ahlaki algılamaması ve taklit ürün satın alma eğiliminin düşük olması beklenir. Diğer taraftan 

ahlaki değerlerin durumlara ve sonuçlara göre değerlendirilmesine daha sıcak bakan görelilik 

derecesi yüksek tüketiciler taklit ürün satın alımına daha sıcak bakabilir ve taklit ürünün satın 

alma durumunu etik dışı olarak yargılamayabilir. Bu beklentiyle yola çıkan Ha ve Lennon 

(2006) idealizm boyutunun taklit ürün satın alma niyeti üzerinde etkisi olmadığını ancak 

görelilik boyutunun taklit ürün satın alma niyetini etkilediğini bulmuşlardır. Ayrıca idealizm 

taklit ürün satın alma ile ilgili ahlaki yargıyı olumlu etkilerken, görelilik ahlaki yargıyı 

olumsuz yönde etkilemektedir.   
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Forsyth (1982) etik ideolojinin dört alt boyutunun tüketicilerin etik sorunlarla 

karşılaştıklarında yaptıkları yargılamaları ve sergiledikleri tutumları etkilediğini 

belirtmektedir. Bu bağlamda tüketicilerin etik duruşunu yansıtan etik ideolojinin dört alt 

boyutunun (mutlakçılar, öznelciler, durumsalcılar ve istisnacılar) taklit ürün satın alımı ile 

ilgili ahlaki yargılamaları ve taklit ürün satın alma eğilimini etkilemesi beklenir.  

H1:Etik ideoloji boyutlarına göre tüketicilerin taklit ürün satın alma ile ilgili ahlaki 

yargılamaları farklılık gösterir. 

H2: Etik ideoloji boyutlarına göre tüketicilerin taklit ürün satın alma davranışını onaylamaları 

farklılık gösterir. 

H3: Etik ideoloji boyutlarına göre tüketicilerin taklit ürün satın alma niyetleri farklılık 

gösterir.   

2. Tasarım ve Yöntem  

Bu çalışma uygulamalı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan 18 yaş 

üzerindeki tüm tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi Ankara’daki 

tüketicilerden kolayda örneklem yoluyla seçilmiştir. Analizler geçerli 370 anket üzerinden 

yapılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Katılımcıların 

yaşının ortanca değeri 29, ortalaması 31,3’dür. Örneklemin %44.1’i kadın %55.9’u erkektir.  

Tablo1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 F % 
Cinsiyet   

Kadın 207 55.9 
Erkek 163 44.1 

Gelir   
1.000TL’den az 55 14.9 

1001–2000TL 119 32.2 
2001-3000TL 109 29.5 
3001-4000TL 54 14.6 
4001-5000TL 21 5.7 

5000TL’den fazla 12 3.2 
Eğitim Durumu   

İlkokul 3 .8 
Ortaokul 5 1.4 

Lise 70 18.9 
Üniversite 239 64.6 

Yüksek Lisans 53 14.3 
Doktora 0 0 
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2.1.  Ölçekler 

Etik İdeoloji: Tüketicilerin etik ideolojileri Forsyth (1980) tarafından geliştirilen “Etik 

Pozisyon Ölçeği” ile ölçülmüştür. Ölçekte yer alan 10 ifade idealizm boyutunu diğer 10 ifade 

ise görelilik boyutunu temsil etmektedir.  

Taklit Ürün Alma Davranışını Ahlaki Yargılama: Taklit ürün satın alma davranışının ahlaki 

yargılaması senaryo üzerinden ölçülmüştür (Kim ve Karpova, 2010; Vitell ve diğ., 2001). 

Sevdiği bir markanın taklit tişörtünü satın alan Ayşe ile ilgili bir senaryo hazırlanmış ve 

katılımcıların “Bence burada etik bir problem vardır” yargısını değerlendirmeleri istenmiştir.  

Taklit Ürün Alma Davranışını Onaylama: Taklit ürünü satın alma davranışını onaylama aynı 

senaryo için “Yapılan davranışı onaylıyorum” ve “Ben de olsam Ayşe gibi davranırdım” 

soruları ile ölçülmüştür. Davranışı onaylama ve aynı davranışı tekrarlama eğilimi (Kim ve 

Karpova, 2010) onay adı altında birleştirilmiştir.   

Taklit Ürün Satın Alma Niyeti: Tüketicilerin taklit ürün satın alma niyeti “Önümüzdeki bir yıl 

içerisinde taklit bir ürün (kıyafet) satın almayı düşünüyorum” ve “Beğendiğim bir ürünün 

taklidi ile karşılaşırsam satın almak isterim” maddeleri ile ölçülmüştür.  

Katılımcılardan tüm ifadeleri “1” Kesinlikle katılmıyorum ile “7” Kesinlikle katılıyorum” 

arasında değerlendirmeleri istenmiştir.   

2.2.  Analizler ve Bulgular  

Çalışmada öncelikle Etik Pozisyon Ölçeğinin iki boyutlu yapısının geçerli olup olmadığını 

görmek için Açıklayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. İki boyuta da yüklenen ya da faktör yükü 

.50’nin altında olan idealizmden 2 madde (1. ve 7. maddeler), görelilik boyutundan ise üç 

madde (1., 9. ve 10. maddeler) çıkartılmıştır.  

Tablo 2. Etik Pozisyon İçin Faktör Analizi Sonuçları 

 İdealizm Görelilik 
*Ne kadar küçük olursa olsun, insanların başkalarını 
riske sokmaları asla hoş görülmemelidir. .70  

*Kazanılacak yarar ne olursa olsun, başkalarına zarar 
verme potansiyelinin varlığı her zaman yanlıştır. .66  

*İnsanlar, psikolojik veya fiziksel olarak başka birine 
asla zarar vermemelidir.  .76  

*İnsanlar, başkasının onur ve refahını herhangi bir 
biçimde tehdit edebilecek eylemlerde bulunmamalıdır. .82  

*Bir eylem masum bir kişiye zarar verecekse 
yapılmamalıdır. .76  

*İnsanların onur ve refahı bir toplumda en önemli 
şeydir. .70  

*Başkalarının refahı hiçbir zaman feda edilmemelidir. .65  
*Ahlakî davranışlar, en mükemmel eylemlerin 
idealleriyle doğrudan eşleşen eylemlerdir. .62  



 
 

851 

*Neyin etik olduğu durumdan duruma ve toplumdan 
topluma değişir. 

 .59 

*Ahlakî ölçütler bireysel olarak görülmelidir; bir kişinin 
ahlaki bulduğunu başka biri ahlaki olarak 
yargılamayabilir. 

 
.70 

*Farklı ahlaki yaklaşımlar “doğruluk” açısından 
karşılaştırılamazlar. 

 .68 

*Herkes için neyin ahlakî olduğu sorusu hiçbir zaman 
çözülemez; çünkü neyin ahlakî neyin ahlaki olmadığı 
bireye bağlıdır. 

 
.85 

*Ahlakî ölçütler sadece bir kişinin nasıl davranması 
gerektiğini belirten kişisel kurallardır; başkalarını 
yargılamak için kullanılamazlar. 

 
.69 

*Kişiler arası ilişkilerdeki etik faktörler öylesine 
karmaşıktır ki, kişilere kendi bireysel kurallarını 
oluşturma izni verilmelidir. 

 
.65 

*Belli türde davranışları engelleyen katı etik kuralları 
sisteme koymak, daha iyi insan ilişkileri oluşturmayı ve 
düzenlemeyi engeller. 

 
.61 

Daha sonra tüm değişkenlerin ortalaması, standart sapması, Croanbach Alfa ve korelasyon 

değerleri hesaplanmıştır (Tablo 3). Tüm değişkenlerin güvenilirlik katsayısı .70’in 

üzerindedir;  İdealizm (.86), görelilik (.81), taklit ürün satın alma onayı (.91), taklit ürün satın 

alma niyeti (.88). Taklit ürün alma davranışı ile ilgili ahlaki yargılama tek maddeyle 

ölçüldüğü için güvenilirlik değeri hesaplanmamıştır.  

Tablo 3. Betimleyici İstatistikler ve Korelasyon Değerleri 

Değişkenler 1 2 3 4 5 

İdealizm (0.86)     

Görelilik .18** (0.81)    

Ahlaki 

yargılama 

.11* .10*    

Onaylama .08 -.19** -.36** (0.91)  

Satın alma 

niyeti 

.05 -.10 -.34** 0,63** (0.88) 

Ortalama 5.81 5.18 3.34 4.46 3.53 

Standart 

sapma 

0.99 1.16 1.84 1.76 1.80 

 *p<0.05 **p<0.01 

İdealizm ve görelilik değerlerinin toplamı alınarak medyan değerleri hesaplanmıştır. İdealizm 

boyutunun medyan değeri 48, görelilik boyutunun medyan değeri 36 bulunmuştur. Medyan 

ve üzerindeki değerler yüksek idealizm/görelilik, medyanın altında kalan değerler ise düşük 
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idealizm/görelilik olarak gruplanmıştır. Daha sonra Forsyth’nin dörtlü tipolojisini elde etmek 

için idealizm ve görelilik değerlerinin yüksek ve düşük olma durumlarına göre dört alt grup 

(2x2) oluşturulmuştur: İstisnacılar, Öznelciler, Mutlakçılar ve Durumsalcılar (Tablo4). 

Tablo 4. Tüketicilerin Etik İdeoloji Boyutlarına Göre Dağılımı 

Etik İdeoloji Boyutları F % 

İstisnacılar 98 26.5 

Öznelciler 80 21.6 

Mutlakçılar 75 20.3 

Durumsalcılar 117 31.6 

Toplam 370 100.0 

   

Katılımcıların %26.5’i İstisnacı, %21.6’sı Öznelci, %20.3’ü Mutlakçı ve %31.6’sı 

Durumsalcı grubunda yer almıştır. Dört etik ideloji boyutunun taklit ürün satın alma ile ilgili 

ahlaki yargılamaları, taklit ürün satın alma onayı ve taklit ürün satın alma niyetlerinin farklılık 

gösterip göstermediklerini test etmek amacıyla Tek-Yollu Varyans Analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre (Tablo 5) dört etik ideoloji boyutuna göre taklit ürün satın alma ile ilgili 

ahlaki yargılamaları (F=0.360, p=0.782), taklit ürün satın alma onayı (F=1,367, p= 0,253) ve 

taklit ürün satın alma niyeti (F=1,169, p=0.322) farklılık göstermemektedir.  

Tablo 5. Tek-Yollu Varyans Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken F p-değeri Sonuç 

Ahlaki Yargılama 0.360 0.782 Anlamlı değil 

Onaylama 0.989 0.389 Anlamlı değil 

Satın Alma Niyeti 1.169 0.322 Anlamlı değil 

    

2.3.  Diğer Bulgular 

Bağımlı değişkenlerin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek için 

bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Katılımcıların taklit ürün satın alma ilgili ahlaki 

yargılamaları (t=0.888; p=0.375), taklit ürün satın alma onayı (t=0.747; p=0.455) ve taklit 

ürün satın alma niyeti (t=0.592, p=0.554) cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Gelir ve 

eğitim durumu ile taklit ürün satın alma ile ilgili ahlaki yargılama, taklit ürün satın alma onayı 

ve taklit ürün satın alma niyeti arasındaki korelasyonlara bakıldığında gelir arttıkça taklit ürün 

satın alma ile ilgili ahlaki yargılama artmakta (r=0.23, p<0.01), taklit ürün satın alma onayı 

(r=-0.14, p<0.01) ve taklit ürün satın alma niyeti azalmaktadır (r=-0.18, p<0.01). Eğitim ile 
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hiçbir bağımlı değişken arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Yaş ile taklit ürünü satın 

alma davranışı ile ilgili ahlaki yargılama arasında anlamlı bir ilişki söz konudur (r=0.13, 

p<0.05); yaş arttıkça tüketiciler taklit ürün alma davranışını daha fazla etik dışı olarak 

değerlendirmektedirler.   

Tablo 6. Gelir, Yaş ve Eğitim Düzeyi ile Bağımlı Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 

Gelir 1      

Eğitim .38** 1     

Yaş .30** -.03 1    

Ahlaki yargılama .23** .05 .13* 1   

Onaylama -.14** -.09 .09 -.36** 1  

Satın alma niyeti -.18** -.10 .05 -.34** 0,63** 1 

*p<0.05 

**p<0.01 

      

Tartışma  

Çalışmanın sonuçlarına göre tüketicilerin etik ideoloji boyutları taklit ürün satın alma 

davranışıyla ilgili etik değerlendirmelerini ve taklit ürün satın alma niyetlerini 

farklılaştırmamaktadır. Bu bulgular Ha ve Lennon’un (2006) taklit ürün satın alan ve almayan 

tüketicilerin etik ideoloji boyutlarında farklılık olmadığını bulduğu çalışmasının sonuçlarıyla 

örtüşmektedir. Diğer taraftan çalışmanın sonuçları dürüstlüğün taklit ürün satın almaya karşı 

tutum üzerinde olumsuz etkisi olduğunu bulan Matos ve arkadaşlarının (2007) çalışmasıyla 

uyumsuzluk göstermektedir.  Ancak Matos ve arkadaşlarının (2007) yaptıkları çalışmada 

mülakat tekniği kullandığını da göz önünde bulundurmak gerekir.   

Vitell ve diğ., (2001) tüketicilerin etik sorunlarla karşılaştıklarında karar verirken deontolojik 

normlara, teleolojikal değerlendirmelere göre daha çok önem verdiklerini belirtmektedir. Bu 

bağlamda idealist yaklaşımın yüksek düzeyde olduğu mutlakçılar ve durumsalcıların taklit 

ürün satın almayla ilgili etik değerlendirmelerde daha katı durmaları, bu davranışı 

onaylamamaları ve satın alma niyetlerinin daha düşük olması beklenirken, etik dışı durumları 

daha bağlamsal değerlendiren öznelciler ve istisnacıların taklit ürünlerle ilgili 

değerlendirmelerinin daha esnek olması beklenebilir.  Ancak çalışma sonunda dört farklı etik 

ideoloji boyutu arasında böyle bir farklılık gözlenmemiştir. (Vitell ve diğ, 2001). 

Her durumda evrensel ahlaki değerlerin varlığına inanan, ilkeler, sonuçlardan daha önemli 

olduğunu düşünen ve tutumlarını ve eylemlerini buna göre şekillendiren “mutlakçılar” ile 
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kendi bireysel faydalarına göre durum değerlendirmesi yapan ve evrensel ahlaki standartları 

yok sayan “öznelciler” arasında bile taklit ürünlerin ahlaki yargılamaları arasında farklılık 

bulunmamaktadır. Bu durum tüketicilerin taklit ürünlerin satın alınmasını etik dışı bir 

davranış olarak değerlendirmemesiyle açıklanabilir. Dört etik ideoloji boyutunun ortalama 

değerlerine bakıldığında taklit ürün satın alma davranışını “etik bir sorun” olarak 

yargılamadıkları görülmektedir. Bununla birlikte tüketiciler bu davranışı onaylamakta ve 

benzer şekilde davranma eğilimi göstermektedir. Tüketicilerin taklit ürün satın alma eğilimi 

Etik ideoloji boyutlarına göre farklılaştırmamaktadır. Etik ideoloji boyutundan bağımsız 

olarak tüketiciler ilerde taklit ürün satın alma niyetinde olduklarını belirtmektedirler.  

Taklit ürün satın almak ya da kullanmak Türkiye’de yasa dışı bir davranış değildir ve cezası 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu davranışı yapıp yapmamak tamamen tüketicilerin kişisel 

özelliklerine, değerlerine ve etik yaklaşımlarına göre şekillenmektedir. Farklı etik ideolojilere 

göre taklit ürünle ilgili değerlendirmelerin farklılaşmamasının en önemli nedeni taklit ürün 

satın alma davranışının ahlaki bir sorun olarak algılanmamasıdır. Tüketiciler sıklıkla 

karşılarına çıkan ve kendilerine fiyat avantajı yaratan taklit ürünleri satın almanın yaratacağı 

olumsuz etkileri düşünmemekte ve sadece kendileri için olumlu algıladıkları sonuçlara 

odaklanarak resmin bütününü görmezden gelebilmektedirler. Tüketiciler, taklit bir “Michael 

Kors” çanta satın almanın “dürüstlük”, “etik duruş”, “sorumluluk gibi değerlerle bağlantısını 

ilk anda kuramayabilirler. Oysaki taklit ürünlerin bireysel zararlarının yanında sosyal ve 

toplumsal olarak neden oldukları sorunların da tüketicilere net bir şekilde aktarılması gerekir.  

Taklit ürünle fiyat avantajı sağlasa bile yaratacağı sosyal, fiziksel ve performans riskleri 

nedeniyle tüketiciler için bireysel anlamda olumsuz sonuçlar doğurabilmektedirler. 

Tüketiciler taklit ürünleri satın alarak kayıt dışı ekonomiyi desteklemekte ve kendi yerel 

firmalarına ve ülkelerine de dolaylı olarak zarar vermektedirler. Taklit ürünleri üreten 

işletmelerin yasa dışı olarak ucuz işgücü çalıştırdıklarını, çok sayıda çocuk işçiyi istismar 

ettiklerinin, vergi yolsuzluğu yaptıklarının ve hiçbir denetime tabi tutulmadan tüketicilerin 

sağlığına zararlı ürünleri kolayca pazara sunabildiklerinin farkına varması gerekir. Kanada’da 

popüler bir giyim markası olan “Sean John”, “Bir Yalanı Satın Almayın” (‘Don’t Buy A Lie) 

isimli bir kampanya başlatarak, tüketicilerin farklı mecralarda taklit ürünlerin yaratacağı 

sorunlarla ilgili bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini amaçlamışlardır. Taklit ürünlerin 

yarattığı tüm bu sorunların tüketiciler tarafından doğru anlaşılması tüketicilerin taklit 

ürünlerle ilgili ahlaki yargılamalarını değiştirebilir ve bu sayede tüketiciler bu davranışı 

onaylamaktan vazgeçebilirler. Okul yıllarından başlayarak taklit ürünlerin yaratacağı olumsuz 

sonuçlarla ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve işletmelerin ve devletlerin taklit ürünlerle 
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ilgili sorunlar konusunda tüketicileri çeşitli kampanyalarla uyarmaya devam etmeleri 

tüketicilerin bilinçlenmesine ve taklit ürün satın alma davranışını başka bir gözle 

değerlendirmelerine neden olabilir. Tüketiciler zamanla taklit ürün satın alma davranışını etik 

dışı olarak algılamaya başlayabilir. Tüketicinin taklit ürünlere ilgisinin azalması ile bu 

ürünlerin hem bireysel hem de toplumsal olarak verdiği zararlar ortadan kaldırılabilir.  

Taklit ürün satın alma davranışını etik dışı olarak yargılama ve taklit ürün satın alma 

eğilimine sahip olma derecesi kadın ve erkek tüketiciler için farklılık göstermemektedir. 

Tüketicilerin yaşı ilerledikçe taklit ürün satın almayı daha fazla etik dışı olarak 

yargılamaktadırlar. Ancak yaş taklit ürün satın alma davranışını onaylama ya da taklit ürün 

satın alma eğilimini azaltan bir etki yaratmamaktadır. Diğer taraftan gelir düzeyi arttıkça taklit 

ürün satın alma etik dışı olarak yargılanmakta, davranış onaylanmamakta ve satın alma 

eğilimi azalış göstermektedir. Gelir düzeyi arttıkça ürünlerin daha pahalı olan orijinallerinin 

alım gücünün artması ve taklit ürünlere yönelimin daha az olması bu ilişkinin nedeni olabilir.   

Çalışma, tüketicilerin karşılaştıkları farklı durumlarda etik yargılamalarını etkilemesi 

beklenen etik ideolojinin dört alt boyutunun, taklit ürün satın alma davranışı ile ilgili etik 

yargılamaları ve taklit ürün satın alma eğilimini nasıl etkilediğini belirlemesi açıdan önem 

taşımaktadır. Çalışmanın kısıtlarından biri örneklemin kolayda örneklem yöntemi ile 

seçilmesi ve sadece tek bir şehirde yürütülmesidir. Ayrıca taklit ürün satın alma ile ilgili 

tutumlar tek bir ürün grubu üzerinden (giyim) değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarının 

genellenebilmesi için çalışmanın daha geniş ve kapsayıcı örneklemlerle ve farklı ürün grupları 

için tekrarlanması yerinde olacaktır.  
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Utangaçlığın Satın Alma Karar Verme Tarzlarına Etkisi1 

The Effect Of Shyness On Consumers Decision Making Styles 
Oğuzhan Aydın2    Selçuk Burak Haşıloğlu3 

Özet: 

Utangaçlık ile ilgili uluslararası alanda çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ancak bu 

kadar önemli bir konunun tüketici davranışları açısından neredeyse hiç ele alınmamış olması 

son derece ilgi çekicidir. Batı kültürlerinde utangaçlık psikolojik bir sorun olarak görülürken; 

Doğu kültüründe utangaçlık olması gereken bir meziyet olarak lanse edilmektedir. Oysaki 

Doğu kültüründe utangaçlık ve bununla ilintili olarak utangaç tüketici davranışı, göz ardı 

edilmemesi gereken önemli bir olgudur. 

Araştırmanın genel amacı, “utangaçlık” ile “satın alma karar verme tarzları” arasındaki 

ilişkiyi ve etkiyi yapısal model ile ortaya koymaktır. Bu çerçevede, “dışa dönüklük” (Eysenck, 

Eysenck ve Barrett, 1985) –“utangaçlık” (Cheek ve Buss, 1981) – ilgili “satın alma karar 

verme tarzları” (Sproles ve Kendall, 1986) boyutlarına ait bir yapısal model geliştirilmiştir. 

Ayrı ayrı yapılan pilot çalışmaları sonucunda nihai ölçek maddeleri elde edilmiştir. 

Türkiye’yi temsilen 9 ilde ayrı ayrı saha çalışmaları yapılmış ve toplamda 836 kişiye  

ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları sonucunda, “utangaçlık” ile “dışa dönüklük boyutu” ve 

“eğlence odaklı yaklaşım” arasında negatif yönlü bir ilişkiye rastlanmıştır. Bu araştırma 

neticesinde utangaç bireylerin çeşit karmaşası yaşadıkları tespit edilirken; bu kişilerin marka 

ve fiyat odaklı bir yaklaşım benimsedikleri ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Utangaçlık, Satın Alma Karar Verme Tarzları, Doğrulayıcı Faktör 

Analizi 

Abstract: 

There are numerous scientific studies on the subject of shyness in the international arena. 

However, it is generally an important part of the subject areas discussed in consumer 

behaviour has been very limited and approached superficially. While shyness is seen as a 

psychological problem in western cultures, it is introduce as a virtue, which should be shy in 

eastern culture. On the other hand shyness and shy consumer behaviour are phenomenon that 

should not be ignored in Anatolia and the eastern culture. 

																																																													
1	Bu çalışma “ Utangaçlığın Satın Alma Karar Verme Sürecine Olan Etkisini Araştırmaya Yönelik” adlı doktora 
tezinden türetilmiş olup Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  “Genel Proje No : 2016-SOBE-
004” numaralı BAP projesinin desteği ile yürütülmüştür. 
2 Adnan Menderes Üniversitesi, oguzhanaydin83@gmail.com	
3 Pamukkale Üniversitesi, İİBF, hasiloglu@gmail.com, hasiloglu@pau.edu.tr 
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This research has a general objective to reveal the relationship and impact between shyness 

and consumer decision-making styles with a structural model. For this reason, it is developed 

a structural pattern belonging to dimensions of extroversion (Eysenck, Eysenck & Barrett, 

1985) –of shyness (Cheek & Buss, 1981) –of consumer decision-making styles (Sproles & 

Kendall, 1986).  Final scale items were obtained as a result of separate pilot studies. Nine 

field studies were carried out separately in Turkey and a total of 836 people have been 

reached. As a result of the research findings; it is concluded that there is a negative 

relationship between shyness, extroversion and recreational-hedonistic consumer-oriented 

approach. As a result of this research, it was found that shy individuals adopt confused by 

over-choice consumer. For this reason, shy individuals also embrace brand conscious (price 

equals quality) and price conscious (value for money) consumer oriented approach. 

Keywords: Shyness, Consumers' Decision Making Styles, And Confirmatory Factor Analysis 

1. Giriş 

Tüketici odaklı pazarlama anlayışının hüküm sürdüğü bir dönemdeyiz, kâr amacı gütsün veya 

gütmesin günümüzdeki başarılı organizasyonlar, hedeflerine ulaşabilmek için kimi zaman 

farklı yöntemlere başvurmaktadır. Her ne kadar farklı stratejiler izlense de bu 

organizasyonların en temel amacı “Tahtında Oturan Kral’ı” (müşteriyi) memnun etmektir 

(Kotler, 2003: s.36-40). Kıyasıya rekabetin var olduğu pazarlarda, organizasyonlar açısından 

tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını doğru anlayabilmenin ve cevap verebilmenin hayati bir 

önemi vardır. Tüketicileri anlamanın yolu ise tüketicinin satın alma karar sürecini etkileyen 

faktörlerin iyi bir şekilde tespit edilmesinden geçer. Tüketici davranışları açısından, satın 

alma karar verme süreci çok farklı yaklaşımlarla irdelenmiş olmasına rağmen, utangaçlık gibi 

insan davranışlarını doğrudan etkileyebilecek bir duygunun, satın alma karar verme sürecinde 

nasıl bir etkiye sahip olduğu tam bir muammadır. 

Utangaçlık konusu ile ilgili uluslararası alanda çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. 

Ancak bu çalışmaların geneli öğrenci, çocuk ve yetişkin psikolojisi-davranışları üzerinedir. 

Utangaçlık konusu, özellikle eğitim bilimleri alanında derinlemesine irdelenmiştir ve bu 

değerli çalışmaların birçoğu doktora tezi kapsamında ele alınmış ya da SSCI’de taranan 

dergilerde yayımlanmıştır. Ancak bu kadar önemli olan bir konunun genel olarak tüketici 

davranışı alanında ele alınan kısmı çok sınırlı kalmıştır ve yüzeysel bir şekilde tetkik 

edilmiştir.  

1975-1995 arası yirmi yıllık çalışmaları derleyen Carducci ve Zimabardo (1995), utangaçlığın 

bireyler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu ve bireylerde görülme sıklığının gün geçtikçe 

daha da arttığını ifade etmiştir. Yapılan bu değerlendirmeler ışığında; utangaçlığın, olumsuz 
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deneyimler ile kazanıldığı, ülkeden ülkeye değiştiği, en az görüldüğü ülkenin İsrail olduğu, 

çoğu bireylerin utangaç olduğunun farkında olmadığı ya da utangaç olduklarını gizlediklerini, 

gelişmiş ülkelerde utangaçlığın bir sorun olarak görüldüğü dolayısıyla iş ve sosyal yaşantı için 

zorlu bir engel oluşturduğu gibi bazı sonuçlara ulaşılmıştır.  

Doğu kültüründe utangaçlık ve bununla ilintili olarak utangaç tüketici davranışı göz ardı 

edilmemesi gereken bir olgudur. Utangaçlık yakın zamana kadar sahip olunması gereken bir 

meziyet olarak algılanırken; son yıllarda bireyin sosyal yaşantılarında olumsuz bir etken 

olarak karşısına çıkmaktadır. Carducci ve Zimbardo (1995) utangaçlığın evrenselleştiğini, 

aynı miktarda olmasa da her kültürde farklı şekillerde yansımalar olarak ortaya çıktığını ileri 

sürmektedir. Bölgesel anlamda Türk tüketicilerin utangaçlık profili hakkında, hiçbir bilginin 

olmayışı ve utangaçlık eğilimi gösteren tüketicilere nasıl davranılacağı hakkında başvurulacak 

bir kaynağın bulunmayışı, utangaçlığın pazarlama açısından hiç ele alınmamış olması, bu 

çalışmayı önemli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, içerisinde “utangaçlık ölçeği”, “dışa 

dönüklük boyutu” ve “satın alma karar verme tarzlarının” yer aldığı (mükemmeliyetçilik, 

marka odaklılık, moda odaklılık, fiyat odaklılık, düşünmeden- özensiz alışveriş yapma, çeşit 

karmaşası yaşama ve marka bağlılığı) yapısal bir model ortaya koymaktır. Bu çalışmayla, 

gelecekte utangaç tüketici davranışları üzerine icra edilecek çalışmalara bir kapı açılması 

hedeflenmiştir. 

2. Kuramsal Çerçeve 

2.1. Utangaçlık 

Utangaçlık, Türk Dil Kurumu tarafından “sıkılganlık, mahcubiyet” olarak tanımlanmıştır 

(tdk.gov.tr, 2016). Cambridge Dictionary’ ye göre utangaçlık; “özellikle yeni insanlar ile 

konuşma ya da tanışmada güvensizlik” (not confident, especially about meeting or talking to 

new people) olarak tanımlanırken (dictionary.cambridge.org, 2016); Oxford Dictionary; 

“başka insanlar ile konuşma ya da tanışmada mahcup veya gergin olma duygusudur” (the 

feeling of being nervous or embarrassed about meeting and speaking to other people) şeklinde 

tarif edilmektedir (oxforddictionaries.com, 2016). 

Crozier (2005, s.1948) utangaçlığın tanımı ile ilgili net bir konsensüs oluşturulamadığını ve 

hâlâ kişilik psikolojisinde tartışmalı bir konu olarak özelliğini koruduğunu ifade etmiştir. 

Crozier (2005, s.1948), utangaçlığa tek bir anlam yüklemenin yetersiz olacağını belirtip, 

utangaçlığı; muhtelif bileşenler, ileri düzeyde bireysel farkındalık (self-consciousness), 

önyargılı değerlendirme, sosyal zorluklarda kendine yüklenme (self attribution), duygusal 

(öznel kaygı ve somatik tepkiler) ve davranışsal (çekingen, suskun kalmayı tercih etme) 

boyutlarıyla ele almanın önemine dikkat çekiştir. Brigg (1988, s.679-686) utangaçlığı içe 
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dönüklük (introversion) ve nevrotiklik (neuroticism) açısından ele almıştır. Enç (1980)’e göre 

utangaçlık; bireylerin başkaları ile olan ilişkileri sırasında ortaya çıkan ve doğal davranışlarını 

ketleyen rahatsız edici bir duygudur (Akt: Güngör, 2016, s.18). Wolfe vd. (2014, s.266) 

yukarıda olduğu gibi utangaçlığı; davranışsal tutukluluk (behavioural inhibition), içe 

kapanıklık (introversion), sosyal ketleme (social inhibition), sosyal ortamlarda sessiz kalma 

(social reticence), sosyal tedbirlilik (social wariness), sosyal kaygı (social anxiety) ve sosyal 

ortamlarda geri planda kalma (social withdrawal) şeklinde farklı etiketlerle tanımlamıştır. 

Literatürde utangaçlığın tanımı ile ilgili net bir fikir birliği sağlanmasa da, İngilizce ve Türkçe 

‘deki sözcük anlamları birbirine benzerdir. Utangaçlık ölçeğini geliştiren Cheek ve Buss 

(1981, s.330) ise utangaçlığı; “ bir kişinin, tanıdıklarıyla ya da yabancılarla beraberken 

gerilim, endişe, uyumsuzluk ve rahatsızlık duymalarının yanı sıra isteksizlik ve çekingenlik 

göstermesi ” olarak tanımlamıştır. Aslında bu tanımların hepsi utangaçlığı bir(kaç) yönüyle 

ele almış ve ele aldıkları bakış açılarıyla utangaçlığı tanımlamaya çalışmışlardır.  

2.2. Utangaçlık ve Sosyallik 

Cheek ve Buss (1981, s.330)’a göre sosyallik; tek başına kalmaktansa, başkaları ile beraber 

olmayı tercih etme eğilimidir. Yukarıda da ifade edildiği gibi sosyalliğin bu tanımı, utangaçlık 

ile sosyallik arasındaki ilişkinin, siyah ile beyaz arasındaki ilişki gibi, birbirine zıt kavramlar 

olduklarını düşündürmektedir. 

Leary ve Buckley, utangaç bireylerin, özellikle sosyal aktivitelerde etkileşimden mümkün 

olduğunca kaçındıklarını, bu ortamlarda kısa ve akıcı olmayan bir üslupla konuştuklarını ve 

genellikle sosyal faaliyetlere katılmama eğilimi gösterdiklerini tespit etmiştir (Carducci, 2009, 

s.49). Cheek ve Buss (1981, s.336) utangaçlığın düşük sosyallikten (low sociability) başka bir 

anlam taşıyıp taşımadığına cevap aranmış ve bu konuyla ilgili 912 kişi üzerinde bir araştırma 

gerçekleştirmiştir. Araştırma neticesinde, utangaçlık ile düşük sosyallik arasındaki negatif 

yönlü ve düşük korelasyona rastlanmıştır. Daha net bir ifadeyle; utangaçlık ile düşük 

sosyalliğin aynı şeyler olmadığı, utangaçlığın düşük sosyallikten daha fazlası olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bir nicel araştırma ile elde edilen bu çıkarım, laboratuvar koşullarında 

gerçekleştirilen başka bir nicel araştırma ile perçinlenmiştir. Laboratuvar araştırması, 

utangaç-sosyal (shy-sociable), utangaç-kapanık (shy-unsociable), utangaç olmayan-sosyal 

(unshy-sociable), utangaç olmayan-kapanık (unshy-unsociable) olmak üzere 4 gruptan 

oluşan, her grubun 10 kişiden oluştuğu, toplam 40 kız öğrenci ile yürütülmüştür. Yapılan 

ikinci araştırmada, utangaç-sosyal (shy-sociable) katılımcıların insanlarla birlikte olma 

konusunda daha güçlü bir şekilde motive oldukları saptanmıştır; fakat bu katılımcıların sosyal 

ortamlarda kendilerini korkak ve çekingen hissettikleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda, yakın 
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ilişki  (affiliation) kurma ihtiyacı ile sosyal durumlara karşı uyum göstermedeki yetersizlik 

(inability) arasındaki çatışma, utangaç-sosyal (shy-sociable) kişileri daha gergin ve karmaşık 

bir sürece sürüklemektedir. Bu laboratuvar çalışması, utangaçlığın diğer ucunun düşük 

sosyallik olmadığını bir kez daha doğrulamıştır. 

Dıştan yönetilenler (other directedness) ile utangaçlık arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 

gibi aynı zamanda dıştan yönetilenler (other directedness) ile öz saygı (self esteem) arasında 

da negatif yönlü bir ilişki söz konusudur (Briggs vd., 1980, s.685). Literatürde utangaçlık ile 

özsaygı (self-esteem) arasında güçlü ve negatif yönlü bir korelasyonun varlığını ortaya koyan 

birçok çalışma mevcuttur (Crozier, 1995; Yüksel, 2002, s.53; Yüksel, 2005, s.165; Hamarta 

ve Demirbaş, 2009, s.245; Aliyev ve Kalgi, 2014, s.67-68; Şahin ve Gizir, 2014, s.82).  

Genel olarak kadın ve erkeklerin utangaçlıkları arasında belirgin bir farklılık yoktur. 

Literatürde kadın ve erkeklerin utangaçlık düzeyleri arasındaki ayrımı net bir şekilde ortaya 

koyan bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Crozier (2005, s.1954) kadınların erkeklere göre iki 

durumda daha utangaç olduğunu ifade etmiştir. Bu durumlar, (1) kadınların otorite sahibi 

kişiler ile olan etkileşimleri sırasındaki (ruh halleri) ve (2) iyi tanımadıkları insanların 

yanında, aptalca şeyler söylemeye endişe duydukları anlardır. 

2.3. Tüketici Karar Verme Tarzları 

Sproles ve Kendall (1986, s.269) tarafından geliştirilen ve satın alma stillerini belirleyen 

Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği/ Tüketici Tarzları Envanteri (TTE) pazarlama alanında 

yapılan çalışmalarda sıkça başvurulan bir ölçektir. Bu ölçek sekiz alt boyuta sahiptir (Sproles 

ve Kendall, 1986, s.271-274). Bunlar sırasıyla;  

(1) Mükemmeliyetçi-Yüksek Kalite Odaklı Tüketiciler (Perfectionistic High Quality 

Conscious Consumers),  

(2) Marka Odaklı Tüketiciler (Brand Conscious and Price Equals Quality Consumers),  

(3) Yenilikçi-Moda Odaklı Tüketiciler (Novelty and Fashion Conscious Consumers),  

(4) Eğlence-Haz Odaklı Tüketiciler (Recreational and Hedonistic Consumers),  

(5) Fiyat Odaklı Tüketiciler (Price Conscious and Value for Money Consumers),  

(6) Düşünmeden-Özensiz Alış Veriş Yapan Tüketiciler (Impulsive and Careless Consumers),  

(7) Çeşit Karmaşası Yaşayan Tüketiciler (Confused by Over Choice Consumers),  

(8) Alışkanlık-Marka Bağlılığı Gösteren Tüketicilerdir (Habitual and Brand Loyal 

Consumers). 
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Tablo 2. Tüketici Karar Verme Tarzlarının Özellikleri 

Kaynak: Sproles, G. B., & Kendall, E. L. (1986). “A Methodology For Profiling Consumers' Decision 
Making Styles”, Journal of Consumer Affairs, 20 (2), 267-279. adlı çalışmasından uyarlanmıştır. 

 
Shim (1996, s.548-549) TTE’ deki 8 boyut için genel bir düzenlene yaparak; faydacı 

(utilitarian), sosyal/göze çarpan (social/conspicuous) ve arzu edilmeyen (undesirable) 

olmak üzere üç üst boyut belirlemiştir. Bu üç üst boyut Tablo 3’de verilmiştir. (1) Faydacı 

(utilitarian) yaklaşım; mükemmeliyetçi-yüksek kalite odaklı tüketiciler ile fiyat odaklı 

tüketicilerinden  meydana gelmektedir.  Marka odaklı tüketiciler,  yenilikçi-moda odaklı 

tüketiciler, eğlence-haz odaklı tüketiciler ve alışkanlık-marka bağlılığı gösteren tüketiciler; 

(2) tüketimdeki sosyal motivasyon yaklaşımının bileşenlerini oluşturur. Düşünmeden-özensiz 

alış veriş yapan tüketiciler ve çeşit karmaşası yaşayan tüketiciler ise (3) arzu edilmeyen 

(undesirable) yaklaşımın alt boyutlarıdır. 

 

 

Tüketici Karar Verme 
Tarzları Özellikleri 

Mükemmeliyetçilik 
&Yüksek Kalite Odaklılık 

Bu tip müşteriler en iyi kaliteye sahip ürünleri tercih etmektedir. 
Dolayısıyla satın alma sürecinde daha dikkatli, daha sistematik ve ürünleri 
birbirleriyle karşılaştırma eğilimli bir davranış ortaya koyarlar. Bu 
eğilimdeki müşteriler yeteri kadar iyi  (good enough) ürünler ile tatmin 
olmazlar. 

Mükemmeliyetçi ve 
Yüksek Kalite Odaklı 

Tüketiciler 

Bu tip müşteriler, en iyi kaliteye sahip ürünleri tercih eder. Dolayısıyla 
ürünleri birbirleriyle karşılaştırma eğilimli bir davranış ortaya koyarlar. 
Satın alma sürecinde daha sistematik ve daha dikkatlidirler. Bu eğilimdeki 
müşteriler “yeteri kadar iyi” (good enough) ürünler ile tatmin olmazlar. 

Marka Odaklı 
Tüketiciler 

Bu özelliğe sahip olan müşteriler ürün kalitesini, fiyatına bakarak 
değerlendirirler. “Pahalı ürün kaliteli üründür” yaklaşımı söz konusudur. 
Bu yaklaşıma sahip tüketiciler, yüksek fiyatlı markalara karşı olumlu bir 
tutum gösterir. 

Yenilikçi-Moda Odaklı 
Tüketiciler 

Bu yaklaşımı benimseyen tüketiciler yeni şeyler ararken büyük bir 
heyecan ve keyif duyarlar. “Tarz olmak” kendileri için çok önemli 
olduğundan kendilerini sürekli güncel tutmaya çalışırlar. Aslında bu 
durum, bu yaklaşımı benimseyen tüketicilerin dış görünüşlerine önem 
verdiklerinin bir göstergesidir. 

Eğlence- Haz Odaklı 
Tüketiciler 

Bu faktörün yüksek olduğu tüketiciler, alışverişi keyif duymak ve 
eğlenmek için yaparlar.  

Fiyat Odaklı Tüketiciler 
Tüketicilerin ödeyecekleri bedel karşılığında elde edecekleri değer, satın 
alma sürecindeki en önemli unsurdur.  Bu yaklaşıma sahip tüketiciler, 
alacakları ürünü, başka ürünlerle kıyaslama yaparak bir sonuca varırlar. 

Düşünmeden-Özensiz 
Alış Veriş Yapan 

Tüketiciler 

Bu faktörün konusu dürtüsel ya da özensiz yapılan alışverişlerdir. Bu 
özelliğe sahip tüketiciler alışverişlerinde plan yapmazlar, ne kadar 
harcadıkların hesabını tutmazlar ve paralarının karşılığını alıp 
almadıklarıyla ilgilenmezler. 

Çeşit Karmaşası 
Yaşayan Tüketiciler 

Birçok markanın ve mağazanın seçenek olarak var olduğu durumlarda, 
karar vermek bir zorluk olarak algılanır. 

Alışkanlık- Marka 
Bağlılığı Gösteren 

Tüketiciler 

Bu yaklaşımda marka bağlılığı söz konusudur. Bazı markalara ve 
mağazalara karşı belirli bir alışkanlık geliştirilmiştir. Tüketiciler tarafından 
geliştirilen bu alışkanlık, sonraki süreçlerde nasıl kararlar alınacağını 
bilinir kılar.  
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Tablo 3. Shim’in Belirlemiş Olduğu Tüketici Karar Verme Tarzlarının Üst Boyutları 

Faydacı Yaklaşım 
(Utilitarian) 

Mükemmeliyetçi ve Yüksek Kalite Odaklı Tüketiciler 
Fiyat Odaklı Tüketiciler 

Tüketimdeki Sosyal 
Motivasyon Yaklaşımı 
(Social/Conspicuous) 

Marka Odaklı Tüketiciler 

Yenilikçi-Moda Odaklı Tüketiciler 

Eğlence- Haz Odaklı Tüketiciler 

Alışkanlık- Marka Bağlılığı Gösteren Tüketiciler 

Arzu Edilmeyen 
(Undesirable) 

Düşünmeden-Özensiz Alış Veriş Yapan Tüketiciler 

Çeşit Karmaşası Yaşayan Tüketiciler 

 

Shim (1996, s.564) üst sınıf diye nitelendirdiği kişilerin daha çok mükemmeliyetçi- yüksek 

kalite odaklı ve yenilikçi-moda odaklı tüketiciler kategorisinde yer aldıklarını tespit etmiştir. 

Bu doğrultuda Shim (1996), yüksek gelir seviyesine sahip olan kişilerin, çeşit karmaşası 

yaşayan tüketiciler sınıfında pek yer almadıklarını iddia etmiştir.  

2.4. Kişilik ve Dışadönüklük 

Kişiliğin temel boyutlarını belirleme çabası uzun yıllardan beri süre gelmektedir. Kişilik 

boyutlarını belirleme hususunda ortak bir noktada buluşulmasa da yapılan birçok araştırmayla 

benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Nihayetinde kişilik, beş boyutla ele alınmaya başlanmış ve bu 

boyutlara “Büyük Beşli” adı verilmiştir. Nevrotiklik, açıklık, uyumluluk, öz disiplin ve dışa 

dönüklük, Büyük Beşli’nin alt boyutlarıdır (Costa ve McCrae, 1988, s.853 ; Peabody ve 

Goldberg, 1989, s.552).  Eyseck ise kişiliği, nörotisizm, psikotisizm, dışa dönüklük ve yalan 

söyleme boyutları ile ele almıştır (Eysenck, Eysenck ve Barrett 1985, s.21). Her iki kişilik 

teorisinin ortak boyutu dışa dönüklüktür.  

Eysek ve Eysek (1975) dışa dönük olan kişileri; çevrelerindeki insanlarla mümkün olduğunca 

iletişime geçmeyi seven, yalnız kalmaktan kaçınan, girişken bireyler olarak tanımlamıştır 

(Aktaran: Karancı, Dirik ve Yorulmaz, 2007, s.2). Costa ve McCrae (1992)’ye göre  dışa 

dönük olan insanlar, oldukça pozitif, sıcakkanlı ve girişkendir (Aktaran: Burger, 2006, s.254). 

Dışa dönüklük dışındaki diğer kişilik boyutları doğrudan psikoloji/psikiyatrinin konusudur. 

Aynı zamanda utangaçlıkla ilgili yapılan literatür taramasıyla, kişilik alt boyutları arasında 

sadece dışa dönüklük boyutunun utangaçlıkla ilgili olduğu görülmüştür. Eysenck ve Eysenck 

(1963, s.51) yapmış oldukları araştırmada sosyalliğin (sociability) ve düşünmeden hareket 

etmenin (impulsiveness) dışa dönüklüğü etkileyen iki önemli kişilik özelliği olduğunu 

savunmuştur. Kişiliğin nörotisizm, dışa dönüklük, psikotisizm alt boyutlarıyla ele alındığı 

Eysenck Kişilik Ölçeği, yalan söyleme alt boyutuyla birlikte toplam 24 maddeden 
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oluşmaktadır (Eysenck, Eysenck ve Barrett, 1985). Bu çalışmanın araştırma modelinde, 

sadece kişiliğin bir alt boyutu olan dışa dönüklüğe yer verilmiştir.  

3. Yöntem 

3.1.  Araştırma Modeli 

Araştırmanın genel amacı, “utangaçlık” ile “satın alma karar verme tarzları” arasındaki 

ilişkiyi yapısal model ile ortaya koymaktır. Bu çerçevede, “dışa dönüklük” (Eysenck, Eysenck 

ve Barrett, 1985) –“utangaçlık” (Cheek ve Buss, 1981)- ilgili “satın alma karar verme 

tarzlarının” (Sproles ve Kendall, 1986) Şekil 1’deki gibi bir yapısal modelle test edilmesi 

hedeflenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

3.2.  Utangaçlık Ölçeği 

Utangaçlık ölçeği ilk kez Cheek ve Buss (1981) tarafından geliştirilmiştir. 9 maddelik bu 

ölçek, Cheek (1983) tarafından revize edilerek 13 maddelik bir ölçek haline getirilmiştir. 

Utangaçlık ölçeği, ilk kez Güngör (2016, s.17-22) tarafından Türk kültürüne uyarlanmıştır. İlk 

aşamada ölçekte kullanılan ifadeler Türkçeye çevrilmiştir. Türkçeye çevrilen ifadelerinin 

“utangaçlığı” yansıtıp yansıtmadığını öğrenmek için uzman kişilerin görüşüne 

başvurulmuştur. İkinci aşamada ise 300 üniversite öğrencisine, kendilerini hangi durumlarda 

utangaç hissettiklerine ilişkin açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Öğrencilerin verdiği cevaplar 

ile Cheek’ in utangaçlık ölçeğindeki benzer ifadeler dikkate alınmamıştır. Öğrencilerin açık 

uçlu sorulara verdikleri cevaplar değerlendirilerek utangaçlıkla ilgili 7 maddeye ulaşılmıştır. 

Bu maddeler,  Cheek’ in 13 maddelik utangaçlık ölçeğine dahil edilmesiyle nihai 20 ifadeli 

yeni bir ölçek elde edilmiştir. 

Utangaçlıkla ile ilgili çoğu araştırmada Cheek ve Buss’ın utangaçlık ölçeğinin birebir aynısı 

ya da uyarlanmış şekli kullanılsa da; Henderson ve Zimbardo, utangaçlıkla ilgili araştırmaları 

DIŞA  

DÖNÜKLÜK 
UTANGAÇLIK 

SATIN ALMA KARAR STİLLERİ 

• Mükemmeliyetçi  
• Fiyat Odaklı 
• Marka Odaklı 
• Moda Odaklı 
• Eğlence Odaklı 
• Marka Sadakati  
• Plansız Alışveriş 
• Çeşit Karmaşası Yaşama 
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(klinik gözlemleri) neticesinde, psikoloji sınıfından ve internet üzerinden elde ettikleri 3500  

kişilik katılımcı grubuyla, “Shyness Questionnaire” kelimelerin kısaltılmışı olan, ShyQ adını 

verdikleri, 35 maddelik yeni bir utangaçlık ölçeği geliştirmiştir (shyness.com, 2016) 

Tablo 1. Utangaçlık ölçeğinin güvenirliğiyle ilgili yapılan çalışmalar 

 

Çalışmalar Ölçek 
Maddeleri 

Güvenirlik 
(Alfa 

Güvenirlik 
Katsayısı) 

Büyüklük (N) 

    
Cheek ve Buss (1981) 9 0,79 912 

Cheek ve Busch (1981) 9 0,78 96 
Jones ve arkadaşları 11 0,82 1184 

Liebman ve Cheek (1983) 13 0,89 101 
Bruch ve arkadaşları 13 0,82 679 

Paulhus ve Trapnell (1998) 13 0,83 120 
Marcone ve Nigro (2001)  14 0,79 300 

Melchior ve Cheek (1990) 20 0,94 64 
Cheek ve Krasnoperova(1999) 20 0,92 590 

Güngör (2016) 20 0,83 300 
Henderson ve Zimbardo, ShyQ (2002) 35 0,92 3500 

Kaynak: Crozier, W. R. (2005). Measuring shyness: analysis of the Revised Cheek and Buss Shyness 
scale. Personality and Individual Differences, 38(8), 1947-1956, adlı çalışmasından uyarlanmıştır. 
 

3.3.  Araştırma Verileri 

Araştırmanın evreni, Türk halkı olup örneklem planının oluşturulmasında Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun (TUİK) Düzey 1 sınıflandırılmasından yararlanılmıştır. Fakat zaman kısıtından 

dolayı sadece 9 bölgeye ulaşılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde aşağıdaki yol izlenmiştir: 

1. Düzey 1 sınıflandırılmasına göre TUİK’in bölgelerinde bulunan iller tespit edilmiştir. 

2. Her bir bölgeden bir il tesadüfi olarak seçilmiştir. 

3. Seçilen her bir ilin merkezi örneklem çerçevesine dahil edilmiştir.  

4. Bir ilde birden çok merkez ilçe varsa, sadece bir tanesi tesadüfi olarak seçilmiştir. 

5. Belirlenen il ve ilçelerde yaşayanların sayısı, nüfusları TUİK’in İnternet sitesinden 

elde edilmiştir. 

6. Tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak, belirlenen ildeki örneklemde 

olması gereken en az kişi sayısı belirlenmiştir.  

Bu aşamalar sonucunda bölgelere göre görüşülen kişi sayısı Tablo 4’de verilmiştir. Türkiye’yi 

temsilen 9 ilde ayrı ayrı saha çalışmaları yapılmış ve toplamda 836 kişiye ulaşılmıştır. 

Tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile kesikli veriler için örneklem büyüklüğünün 

belirlenmesinde kullanılan yöntem aşağıda verilmiştir (Çıngı, 1990): 

İlk olarak formül (1) kullanılarak toplam örneklem büyüklüğü belirlenmiştir. 
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                              …(1) 

Kesikli veriler için S2=P.Q (yaklaşık olarak) olarak alınır. Burada P istenen sonucun 

gerçekleşme olasılığı, Q ise 1-P olarak istenmeyen sonuç ya da sonuçların olasılığıdır. Bu 

çalışmada maksimum hata varmış gibi düşünülerek en yüksek örneklem büyüklüğünü elde 

edebilmek için (P=0,5 olduğundan) Q=0,5 olarak alınmıştır. Dolayısıyla 

S2=P.Q=(0,5)·(0,5)=0,25 ve S=0,5 olur. Diğer yandan, hoşgörü miktarına göre örneklem 

büyüklüğü küçültülür ya da büyültülür. Bu durumda d=0,03 olarak belirlenmiştir (veriler 

toplandıktan sonra tahminlerde olabilecek hata için %3 miktarında hoşgörü tanınmıştır). 

Bu değerler yukarıdaki formülasyonda yerine konulduğunda, n=853 olarak elde edilmiştir. Bu 

örneklem büyüklüğünün il merkezlerindeki dağılımı “Neyman Dağıtımı” ile 

gerçekleştirilmiştir. Kullanılan formül aşağıda (2) verilmiştir: 

 

   …(2) 

 

Tablo 4’de Neyman Dağıtımı sonucunda illerde görüşülmesi gereken kişi sayısına 

ulaşılmıştır.  

Tablo 4. Örnekleme Planı ve Seçilen İllere Göre Tabakalarda Görüşülecek Kişi Sayıları 

Kod DÜZEY 1’den 
Seçilen Bölgeler İl Merkez İlçe Nüfus n 

TR1 İstanbul İstanbul Fatih 417285 112 
TR2 Batı Marmara Bursa Merkez 841756 227 
TR5 Batı Anadolu Sivas Merkez 365135 99 
TR6 Akdeniz Hatay Antakya 365402 99 
TR7 Orta Anadolu Nevşehir Merkez 135771 37 
TR8 Batı Karadeniz Karabük Merkez 134406 37 
TR9 Doğu Karadeniz Trabzon Merkez 327701 88 
TRA Kuzeydoğu Anadolu Erzurum Yakutiye 191863 52 
TRC Güneydoğu Anadolu Gaziantep Şehitkamil 379042 102 

 Toplam= 
3158361 

Toplam= 
853 
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t: t istatistiği (ya da tablo değeri); t=2 

S: örneklem standart sapması; S=0,5 

S2: örneklem varyansı  

N: Kitlede (evrende) toplam birim sayısı;  N=3158361 

    Her bir tabaka için h=1,2,… olmak üzere; 

Nh: tabakadaki (program grubu) kişi sayısı,  

Sh: tabaka standart sapması (en yüksek sapma olarak 0,5 kullanılmıştır), 
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Veri yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Bütün anketler araştırmacıların kontrolünde, 

eğitimli anketörler tarafından yapılmıştır. Veriler, araştırma yapılan ilin çarşısı ve alışveriş 

merkezleri gibi ticari sirkülasyonun yüksek olduğu noktalardan toplanarak elde edilmiştir.  

4. Bulgular  

Araştırma kapsamında yürütülen saha çalışmalarının ne zaman, kaç kişiyle yapıldığına dair 

bilgi, Tablo 5’de verilmiştir. Saha çalışması sonucunda 853 kişiye ulaşılmıştır. İlgisiz 

cevaplayıcılar tarafından eksik ve yanlış doldurulan anketler, çalışmadan çıkarılmıştır. Geriye 

kalan 720  kişi araştırmanın veri setini oluşturmaktadır. 

Tablo 5. Veri Toplama Sürecinde Yer, Zaman ve Ulaşılan Kişi Sayısı  

Tarih İl n 

   
6-7 Mayıs 2017 İstanbul 112 
5 Mayıs 2017 Bursa 227 
28 Nisan 2017 Sivas 99 
30 Nisan 2017 Hatay 99 
27 Nisan 2017 Nevşehir 37 
21 Mayıs 2017 Karabük 37 
19 Mart 2017 Trabzon 88 
18 Mart 2017 Erzurum 52 

29 Nisan -2 Mayıs 2017 Gaziantep 102 
    Toplam=853 

Araştırmada yer alan katılımcıların yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim düzeyi ve gelir 

seviyesi gibi demografik özelliklerine ilişkin betimsel istatistikleri, Tablo 6’da ve Tablo 7’de 

ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Tablo 6 detaylı bir şekilde incelendiğinde 360 katılımcının 

(%50) kadın olduğu,  455 katılımcının (%63,2) bekar olduğu, 338 katılımcının ön lisans/lisans 

(%46,9) mezunu olduğu, 457 katılımcının ise (%63,8) orta gelirli olduğu görülecektir. Aynı 

zamanda Tablo 7’de katılımcıların yaş ortalamasının 30.5 olduğunu görmekteyiz. 

Tablo 6. Demografik Dağılım 

Değişkenler Kategoriler n % 

Cinsiyet 
Kadın 360 50 
Erkek 360 50 

Medeni Durum 
Evli 262 36,5 
Bekar 455 63,2 

Eğitim Düzeyleri 

 

İlkokul 47 6,5 
Orta Okul 59 8,2 
Lise 223 32,4 
Ön Lisans/Lisans 338 46,9 
Lisansüstü 43 6 

Gelir Seviyeleri 

Düşük Gelirli 46 6,4 
Alt Orta Gelirli 77 10,8 
Orta Gelirli 457 63,8 
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Üst Orta Gelirli 118 16,5 
Üst Gelirli 18 2,5 

Tablo 7. Yaş Dağılımı 

 Ortalama Min. Max. 

Yaş 30,3 15 72 

 
Bu çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik düzeylerini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa 

İç Tutarlık Katsayılarından faydalanılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin 

güvenirlik katsayıları Tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 8. Araştırma Kapsamında Kullanılın Ölçeklerin Güvenirlik İstatistiği 

Ölçekler Cronbach Alfa 
Güvenirlik Katsayısı 

Madde 
Sayısı 

Utangaçlık 
Ölçeği Utangaçlık 0,869 13 

Tüketici Karar 
Verme Tarzları 

Ölçeği 

Mükemmeliyetçi Boyut  0,855 4 
Marka Odaklı Boyut  0,782 5 

Yenilikçi-Moda Odaklı Boyut 0,776 4 

Eğlence- Haz Odaklı Boyut 0,715 3 

Fiyat Odaklı Boyut 0,469 3 

Plansız Alış Veriş Boyutu 0.282 3 

Çeşit Karmaşası Boyutu 0,746 3 

Marka Sadakati Boyutu 0,632 3 
  Toplam 28 

Eysenck Kişilik 
Ölçeği Dışa Dönüklük Boyutu 0,679 6 

Bu araştırmada kullanılan ölçeklere ait Cronbach alfa güvenlik katsayılarının 

değerlendirilmesi, Gliem ve Gliem (2003, s.83) tarafından belirlenen kriterlere göre 

yapılmıştır. Tek boyutlu utangaçlık ölçeği için Cronbach alfa güvenlik katsayısı (α=0,869) 

iyidir. Tüketici karar verme tarzları ölçeğinin mükemmeliyetçi alt boyutunun alfa güvenlik 

katsayısı (α=0,855) iyi iken, marka odaklı (α=0,782), yenilikçi-moda odaklı (α=0,776), 

eğlence-haz odaklı (α=0,715) ve çeşit karmaşası yaşama (α=0,746) alt boyutlarının alfa 

güvenlik katsayıları kabul edilebilir ve marka sadakati alt boyutunun alfa güvenlik katsayısı 

ise (α=0,632) zayıftır. Son olarak kişilik ölçeğinin dışa dönüklük alt boyutunun alfa güvenlik 

katsayısının (α=0,679) zayıf olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 9.  Utangaçlık Ölçeğinin Faktör Yükü Değerleri* 
Maddeler Faktör 1 
1. İyi tanımadığım kişilerle birlikteyken kendimi tedirgin hissederim. 0,359 
2. Toplumsal ilişkilerde hiç rahat değilim. 0,557 
3. Başkalarından herhangi bir konuda bilgi istemek bana zor gelir. 0,563 
4. Arkadaş toplantıları ve diğer sosyal etkinliklerde genellikle rahat 
değilimdir. 0,540 

5. Başkaları ile birlikte iken konuşacak uygun konuları bulmakta zorluk 
çekerim. 0,615 

6. Yeni girdiğim bir ortamda utangaçlığımı yenmek uzun zaman alır. 0,703 
7. Yeni tanıştığım insanlara doğal davranmakta güçlük çekerim. 0,599 
8. Yetkili bir kişi ile konuşurken kendimi gergin hissederim.  0,563 
9. Sosyal yeterliliğim konusunda kuşkularım var. 0,599 
10. Karşımdaki kişinin gözlerinin içine bakmak bana zor gelir. 0,575 
11. Sosyal ortamlarda kendimi baskı altında hissederim. 0,688 
12. Tanımadığım kişilerle konuşmak bana güç gelir. 0,636 
13. Karşı cinsten kişilerle birlikteyken daha utangaç olurum.  0,573 

Bu çalışmada yapı geçerliliğini test etmek için “Keşfedici Faktör Analizi” ne başvurulmuştur. 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin Keşfedici Faktör Analizine uygun olup olmadığını 

belirleyebilmek için “Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Katsayısı” ve “Bartlett Küresellik Testleri” 

yapılmıştır. “Keşfedici Faktör Analizi” yapılırken çalışmada kullanılan ölçekler/alt boyutlar 

arasında ilişki(ler) olacağı öngörüldüğünden, “Principal Axis Factoring” ve “Direct Oblimin” 

döndürme yöntemlerine başvurulmuştur. İlk olarak 13 maddeden oluşan  ve tek boyutlu olan 

utangaçlık ölçeğinin (Cheek ve Buss, 1981), Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0,922 

olarak bulunmuştur ve Bartlett Küresellik testi p<0,5 anlamlılık düzeyinde (p=0.000, 

X2=2747,503 ve df=78) anlamlı çıkmıştır.  Utangaçlık ölçeği, toplam varyansın %34,549’lık 

kısmını açıklamaktadır.  

Tablo 10. Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeğinin Faktör Yükü Değerleri 

Maddeler f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 

Mükemmeliyetçi & Yüksek Kalite Odaklı Tüketiciler (f1) 
14. Benim için yüksek kaliteli ürün almak çok önemlidir. 

  0,616      

15. Bir ürünü satın alırken en iyisini almaya ya da en mükemmel seçimi yapmaya 
çalışırım.    0,816      

16. Genellikle en kaliteli ürünü satın almaya çalışırım.    0,889      
17. En kaliteli ürünleri seçmek için özel çaba gösteririm.    0,720      

Marka Odaklı (f2) 
18. Seçimlerim genellikle daha pahalı markalardan yanadır.   

0,541        

19. Bir ürünün fiyatı ne kadar yüksekse, o kadar kalitelidir.  0,757        
20. Markalı mağazalar bana en iyi ürünleri sunar. 0,704        
21. En çok satılan markaları satın almayı tercih ederim.  0,539        
22. Tercih edilecek en iyi markalar, genellikle reklamı en çok yapılanlardır.  0,503        

Yenilik & Moda Odaklı Tüketiciler (f3) 
23. Genellikle son modaya uygun bir veya birden fazla kıyafetim olur.  

     -0,626   

24. Gardırobumu değişen modaya uygun olarak yenilerim.       -0,773   
25. Benim için, çekici ve modaya uygun bir tarzımın olması çok önemlidir.       -0,726   
26. Değişiklik olsun diye farklı mağazalardan alışveriş yapar, farklı markaları seçerim.       -0,491   
Eğlence Odaklı & Hedonisttik Tüketiciler (f4) 
27. Alışveriş yapmaktan zevk almam. (R) 

   0,694     

28. Mağazada alışveriş yapmak benim için zaman kaybıdır. (R)    0,753     
29. Alışverişe çıktığım zamanlarda, alışverişimi hızlı bir şekilde tamamlarım. (R)    0,590     
Fiyat Odaklı Tüketiciler (f5) 
30. En ucuz ürünleri tercih ederim.  

    0,767    
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• Beklenenin aksine başka bir boyutta yer alan yer alan madde(ler). 
 
Tüketici karar verme tarzları ölçeği (Sproles & Kendall, 1986) 28 maddeden oluşup sekiz alt 

boyuta sahiptir. Tüketici karar verme tarzları ölçeğinin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 

0,796 olarak bulunmuştur ve Bartlett küresellik testi p<0,5 anlamlılık düzeyinde (p=0.000, 

X2=5973,437 ve df=378) anlamlı çıkmıştır.  Karar verme tarzları ölçeği, toplam varyansın 

%47,188’lik kısmını açıklamaktadır. Faktör yükleri beklenildiği gibi kendine ait alt 

boyutlarda kümelenmiştir. Lakin fiyat odaklılık boyutunda yer alması beklenen “32. 

Ödediğim paranın hakkını verebilecek ürünleri bulmaya özen gösteririm.” ifadesi plansız 

alışveriş boyutunda; plansız alışveriş boyutunda olması gereken  “35. Alışverişimi sık sık 

dikkatsiz bir şekilde yaptığım için sonradan pişman olurum.” ifadesi ise çeşit karmaşası 

boyutunda yer almıştır.  

Tablo 11. Dışa Dönüklük Alt Boyutunun Faktör Yükü Değerleri 
 Maddeler Faktör 1 Faktör 2 
42. Diğer insanlar beni çok farklı biri olarak düşünürler.  0,253* 
43. Konuşkan birisiyimdir.  0,696  
44. Oldukça canlı bir kişiyimdir.  0,762  
45. Sosyal ortamlarda geri planda kalma eğilimim vardır. (R) 0,660  
46. Başkalarıyla birlikte iken çoğunlukla sessizimdir. (R)  0,573  
47. Oldukça sıkıcı bir partiye/düğüne vs. kolaylıkla canlılık getirebilirim.  0,410  

• Beklenenin aksine başka bir boyutta yer alan yer alan madde(ler). 

Son olarak 6 maddeden oluşan  ve Eysenck kişilik ölçeğinden (Eysenck, Eysenck ve Barrett, 

1985)  dışa dönüklük alt boyutunun Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0,725 olarak 

bulunmuştur ve Bartlett küresellik testi p<0,5 anlamlılık düzeyinde (p=0.000, X2=857,227 ve 

df=15) anlamlı çıkmıştır.  Dışa dönüklük alt boyutu, toplam varyansın %42,381’ lik kısmını 

açıklamaktadır. 

Araştırmanın modelini test etmek için yapısal eşitlik modellemesine başvurulmuştur. Şekil 

2’de araştırmanın yapısal modeli ve yol değerleri yer almaktadır. Araştırma modelinde 

görüldüğü üzere utangaçlık ile dışa dönüklüğün birbiriyle negatif korelasyon gösterdiği, 

bununla beraber utangaçlığın marka odaklı (t=3,47>), fiyat odaklı (t=4,01) ve çeşit karmaşası 

yaşama (t=4,18) gibi satın alama karar verme tarzları alt boyutları ile pozitif yönde ilişkili 

31. Genelde tercihim daha ucuz ürünlerden  yanadır.      0,831    
32. Ödediğim paranın hakkını verebilecek ürünleri bulmaya özen gösteririm.         0,331* 
Plansız Alışveriş, Özensiz Tüketiciler (f6) 
33. Alışveriş planlarımı daha dikkatli yapmam gerektiğini düşünüyorum.  

       0,469 

34. Satın alırken içimden geldiği gibi davranırım.         0,471 
35. Alışverişimi sık sık dikkatsiz bir şekilde yaptığım için sonradan pişman olurum.   0,368*       
Çeşit Karmaşası Yaşama (f7) 
36. Alışveriş esnasında seçilecek çok fazla markanın olması çoğu kez kafamı karıştırır.   

 0,594       

37. Ürünler hakkında ne kadar çok şey öğrenirsem, en iyisini seçmekte o kadar çok 
zorlanırım.  0,809       

38. Farklı ürünler hakkında edindiğim bilgiler kafamı karıştırır.   0,751       
 Alışkanlık, Marka Sadakati Olan Tüketiciler (f8) 
39. Tekrar tekrar satın aldığım favori markalarım vardır.  

     -0,554   

40. Bir kez hoşuma giden bir ürün ya da markayı bulduğumda ona bağlanırım.       -0,877   
41. Alışveriş için her zaman aynı mağazaya giderim.       -0,377   
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olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda utangaçlık ile eğlence odaklılık arasında güçlü; fakat 

negatif yönlü bir korelasyona rastlanmıştır. 

 
Şekil 2. Yapısal Model 

Tablo 12’de Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve yapısal modele ilişkin yol analiz uyum 

değerleri verilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi soncunda uyum indeks değerleri kabul 

edilebilir düzey olduğu görülmektedir. 

Tablo 12. Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Elde Edilen Uyum İndeksi Değerleri 

İndeksler İyi Uyum Aralığı Kabul Edilebilir 
Aralık 

DFA 
Uyum 

Değerleri 
Derecesi 

χ2 0≤χ2 ≤2df 2df<χ2 ≤3df 2385,77 Kabul Edilebilir 

χ2/df 0 ≤ χ2/df ≤ 2 2 < χ2/df ≤ 3 2,412 Kabul Edilebilir 

RMSEA� 0 ≤ RMSEA ≤ 0,05 0,5 < RMSEA ≤ 0,08 0,044 İyi Uyum 

NFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1,00 0,90 ≤ NFI < 0,95 0,90 Kabul Edilebilir 

CFI 0,97 ≤ CFI ≤ 1,00 0,95 ≤ CFI < 0,97 0,95 Kabul Edilebilir 

GFI 0,95 ≤ GFI ≤ 1,00 0,90 ≤ GFI < 0,95 0,88 Kabul Edilebilir 

AGFI 0,90 ≤ AGFI ≤ 1,00 0,85 ≤ AGFI <0,90 0,86 Kabul Edilebilir 
 
Kaynak: Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural 
equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological 
research online, 8(2), 23-74. adlı çalışmasından uyarlanmıştır. 
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5. Sonuç ve Tartışma 

Utangaçlıkla ile ilgili yapılan birçok tanımda, utangaç bireylerin içe dönük olduğu ve 

mümkün olduğunca sosyal ortamlardan kaçınma eğilimi gösterdikleri vurgulanmıştır (Cheek 

ve Buss, 1981, s.330; Crozier, 2005, s.1948; Carducci, 2009, s.49; Wolfe vd., 2014, s.266; 

Güngör, 2016, s.18). Yukarıdaki bulgular, literatürde geçen dışa dönüklük boyutu ile 

utangaçlık arasında negatif yönlü ilişkiyi destekler niteliktedir. Bununla beraber bu çalışma 

kapsamındaki utangaçlıkla dışa dönüklük arasındaki ilişkinin çok güçlü olmayışı, bütün 

utangaçların içe dönük olmadığını göstermektedir. Cheek ve Buss (1981), laboratuvar 

koşullarında gerçekleştirdikleri bir çalışmayla, utangaç-sosyal (shy-sociable) bireyler için, bu 

çalışmada elde edilen sonuca benzer bir neticeye ulaşmıştır. Utangaç bireylerin, toplum içinde 

dikkat çekmek istememelerinden (Cheek ve Buss, 1981; Carducci, 2009; Wolfe vd., 2014) 

dolayı moda odaklı bir tüketici tarzı benimsemedikleri tespit edilmiştir. Bu saptama 

utangaçlık ile eğlence odaklılık arasında güçlü; fakat negatif yönlü bir korelasyonun 

açıklayıcısı olabilir. Aynı zamanda utangaç bireylerin sosyal ortamlarda kendilerini baskı 

altında hissetmeleri ve sosyal aktivitelerinden kaçınmaları (Carducci, 2009; Wolfe vd., 2014), 

bu kişilerin mükemmeliyetçi bir tutum sergilemelerini etkilemiştir. Bununla birlikte utangaç 

bireyler marka odaklı bir yaklaşım sergilerken, bu kişilerde marka sadakatine ilişkin herhangi 

bir bulguya rastlanılmamıştır. Utangaç bireylerin fiyat odaklı olmaları bu durumu 

açıklayabilecek nitelikte bir sonuçtur. 

6. Öneriler ve Kısıtlar 

Ürün özelliklerinin çok geniş olması nedeniyle bu araştırma sadece konsept mağazacılıktaki 

ürünleri kapsayacak şekilde sınırlandırılmıştır. Esasen, utangaçlık ile satın alma karar 

sürecinin her bir aşamasını ayrı ayrı ele almak, her biri için ayrı bir çalışma yapmayı 

gerektirir. Dolayısıyla bu çalışmada, sadece utangaçlığın satın alma karar tarzlarına etkisi ele 

alınmış, böylelikle daha derine inilerek daha spesifik sonuçlara ulaşılmıştır.  

Mağazalarda müşterilerin peşine takılan ve onları adım adım takip eden satış danışmanları, 

utangaç olmayan bireyler üzerinde bile olumsuz etkiler yaratırken; utangaç bireyler için 

durumu daha da vahim bir hale getirebilir. Dolayısıyla utangaç bireylerin mağaza 

ortamlarında nasıl hareket ettiğini tespit etmek, mağazacılıkta kullanılabilecek pazarlama 

stratejileri açısından son derece önemli olabilir. Zira bu konunun daha sağlıklı ele alınması ve 

yansıtılması, Türk kültürüne ve değerlerine özgü bir utangaçlık ölçeğinin geliştirilmesiyle 

mümkündür.  
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Dini Bir Ritüel Olarak Kurban Bayramı: Türkiye Bağlamında Tüketici 

Deneyimleri 

Feast of Sacrifice as a Religious Ritual: Consumer Experiences in Turkey 

Context 
Özet Bildiri 

Ömer Torlak1   Müjdat Özmen2   Muhammet Ali Tiltay3 

  Ufuk Ay4    Mahmut Sami İşlek5 

Anahtar Kelimeler: Kurban Bayramı, Tüketici Deneyimleri, Tüketim Ritüelleri 

Keywords: Feast Of Sacrifice, Consumer Experiences, Consumption Rituals 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Kurban bayramı doğası gereği ticari süreçlerin söz konusu olduğu ve ekonomik etkisinin 

günden güne arttığını gözlemleyebileceğimiz bir dini ritüel olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kurban ritüeli aynı zamanda aktörlerin materyal (kurban edilen hayvan, kurban pazarları, 

ödeme sistemleri ve kurban kesimi için kullanılan araçlar gibi) ve dışavurumcu (seremoniler, 

dini kurallar, hijyen ve sağlık ile ilgili yasal birleştirmeler ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme 

motivasyonu gibi) ögeler ile birlikte niteledikleri, içerisinde hem dini hem de dünyevi 

özellikler barındıran heterojen bir ritüeldir.  

Bu çalışmada tüketicilerin tüketim ritüeli rollerinin ve söylemlerinin Kurban bayramı 

bağlamında nasıl oluştuğu ile ilgili bir araştırma tasarlanarak konuyla ilgili bir kuram önerisi 

yapılmaktadır. Çalışmada Türkiye’de Kurban bayramına katılım gösteren tüketicilerin 

deneyimlerine ve bu deneyimlerin ritüelin kimliğini nasıl dönüştürdüğü ve tayin ettiğine 

odaklanılmıştır. Bu çalışmanın amacı tüketicinin kurban bayramına ilişkin tüketim 

ritüellerinin bölüm ve söylemlerinin oluşumunu incelemektir. Böylelikle hem Kurban 

bayramı tecrübesini şekillendiren insani ve insani olmayan aktörlerin belirlenmesi hem de 

ritüelin heterojen doğasının açıklanması amaçlanmaktadır. Sandıkçı ve Ger’e (2005) göre 

Türkiye; seküler ve dini gerilimlerin yarattığı polarize ve çoğulcu ritüel ve tüketim 

örüntülerine sahiptir. Çalışmanın Türkiye’de yani hem Doğu hem de Batı tarafında 

karakterize edilmiş, eşsiz bir bağlamda yapılmış olması bu açıdan önemlidir. 
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Kavramsal Çerçeve 

Çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturan kavramlar; ritüel, dini bayramlar, tüketim ve 

birleştirme (assemblage) teorisi olarak sıralanabilir.  

Ritüeller günlük yaşamımızı şekillendiren ve farklı tüketim eylemlerinde de yer bulan 

süreçlerdir. Rook’a (1985: 252) göre ritüel kavramı; sabit, aralıklı ve zaman içinde 

tekrarlanması muhtemel olan çoklu davranışların yapılandırıldığı bir tür dışavurumsal, 

sembolik faaliyeti niteler. McCracken (1986) ise ritüelleri; tüketiciler tarafından ürünlere 

transfer edilen anlamlara göre sahip olma, hazırlanma ve tasfiye etme ritüelleri şeklinde 

sınıflandırmaktadır. Ritüelleri doğrudan materyal ile ilişkilendirerek ya da sembolik faaliyet 

olarak tanımlayarak anlamaya çalışmak yeterli olmayabilir. Dolayısıyla ritüellerin kutsal veya 

seküler yapıları da önemlidir. Buna göre Noel, Şükran Günü, Hamursuz, Ramazan ve Kurban 

bayramı gibi bazı kutsal ritüellerden bahsedilebilir. İlgili literatür incelendiğinde, bu tür kutsal 

ritüellerin günden güne ticarileşmekte ve onlara ilişkin anlamların dönüşmekte olduğu üzerine 

farklı kültürel bağlamlarda ortaya koyan çalışmalara rastlanmaktadır (Ruth vd., 1999; 

Sandıkçı ve Omeraki, 2007; Kurt ve Özgen, 2013).  

Ritüel tüketiminde dinin rolü Noel (Pollay, 1986; Belk; 1989; Hirschman ve LaBarbera, 1989; 

McKechnie ve Tynan, 2006; Kurt ve Özgen, 2013), Şükran Günü (Wallendorf ve Arnould, 

1991), Sevgililer Günü (Close ve Zinkhan, 2009), Ramazan (Sandikci ve Omeraki, 2007; 

Touzani ve Hirschman; 2008; Odabaşı and Argan, 2009, Kurt and Ozgen, 2013) ve Kurban 

bayramı (Kurt ve Özgen, 2013) gibi farklı kutsal ve seküler bağlamlarda ele alınmıştır. İslam 

dininin kutsal bayramları ile ilgili çalışmalar genelde Ramazan ayı ve Ramazan bayramına 

ilişkin tüketimi konu edinmektedir. Bu bağlamda kurban bayramını konu edinen çalışmaların 

sınırlı sayıda olduğunu söylemek mümkündür. Çalışmanın Türkiye’de yani hem Doğu hem de 

Batı toplumlarının kültürel değerlerinden izler taşıyan, seküler ve dini değerlerin etkisinin 

görüldüğü bir bağlamda yapılmış olmasının yanı sıra bahsedilen bu durum da çalışmanın 

önemini arttırmaktadır. 

Birleştirme (assemblage1) kavramının makro ve mikro boyutlar arasında sürekli bir değişim 

gösteren yapısı göz önüne alındığında küreselleşme, din, kültür ve ritüeller bir araya gelerek 

bir heterojen birleştirme oluşturabilecekken aynı zamanda her biri tüketimi şekillendirme 

noktasında farklı bir birleştirmeyi yapılandırabilmektedir. Birleştirme (assemblage) teorisine 

göre bir birleştirmenin dört farklı bileşeninden bahsedilir (Deleuze ve Guattari 1987). Bunlar; 

																																																													
1	Farklı çalışmalarda	“assemblage” kavramı için; “birlik, birleştirme, asamblaj” karşılıkları kullanılmasına karşın 
bu çalışmada “birleştirme” olarak ele alınmıştır. 	
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fiziksel yapılar, dışavurum, bağlamlaştırma1 (territorialization) ve bağlamdan uzaklaşma 

(deterritorialization) olarak ele alınabilir. Yazarlar bu yapıyı birleştirmenin dört değeri olarak 

isimlendirmektedirler. İlk bileşen olan fiziksel yapılar; birleştirmede yer alan tüm heterojen 

fiziki öğeleri içermektedir. Dışavurum ise fiziki olmayan dönüşüm setinde oluşmaktadır. 

Üçüncü bileşen ise bağlamlaştırma olarak ifade edilir ve her birleştirmenin istikrarını 

koruması eğilimini ifade eder. Son olarak bağlamdan uzaklaşma ise her bir birleştirmenin 

gömülü olduğu yapılardan ayrılma durumunu vurgulamaktadır (Roffe, 2016: 50). Bir 

birleştirme olarak Kurban bayramı ritüellerinin birçok boyutu yukarıda bahsedilen dört 

birleştirme bileşeni ile açıklanacaktır.  

Tasarım ve Yöntem 

Çalışma kapsamında iki farklı şehirde (Kocaeli ve Sakarya) Kurban bayramı için kurulmuş 

olan hayvan pazarlarında etnografik katılımlı gözlem ve 14 farklı alıcı ile derinlemesine 

mülakatlar yapılmıştır. Kurban bayramında söz konusu olan çeşitli aktörlere karşın (alıcılar, 

satıcılar, aracılar vs.) çalışmada sadece tüketici deneyimlerine odaklanılmış ve veriler 

alıcılardan toplanılmıştır. Mülakatlara katılanların biri kadın, on üçü ise erkektir ve mülakat 

süreleri 30 ile 90 dakika arasında değişmektedir. Katılımcıların yaşları ise 28 ile 63 aralığında 

yer almaktadır. Katılımcılar yargısal ve kartopu örnekleme teknikleri ile belirlenmiştir (Miles 

ve Huberman, 1994).  

Yapılan mülakatlar kaydedilmiş ve yazıya dökülerek analiz için kullanılmıştır. Ses 

dosyalarının yazıya dökülmesinden sonra (10 sayfa saha notu ve 150 sayfa mülakat dökümü) 

araştırmacılar tarafından tümevarımsal kodlama yapılmıştır. Daha sonra kategoriler ve 

temalar belirlenerek araştırmacılar arasında tartışılmış, bu noktada ortaya çıkan anlaşmazlıklar 

müzakere edilmiş ve uzlaşıya varılmıştır. Temalar bir kez daha gözden geçirilerek alıntıları 

doğru ve uygun bir şekilde kapsamaları sağlanmıştır (Spiggle, 1994). Kurban ritüelinin insani 

ve insani olmayan, materyal ve dışavurumcu bileşenlerin kesişiminde oluşması sebebiyle 

veriye birleştirme teorisinin bakış açısı ile yaklaşılmıştır (Deleuze ve Guattari, 1987; 

DeLanda, 2006).  

Bulgular ve Tartışma 

Yapılan nitel veri analizi sonucunda yedi temaya ulaşılmıştır: (1) Kurbanın Anlamı (2) 

Ritüele Hazırlık (3) Kurban Seçimi (4) Kurban Eti (5) Kurban Ritüeli (6) Pazaryeri (7) 

Şekillendirici Söylemler. Şekil 1’de söz konusu temaların gösterimi yapılmaktadır. 

																																																													
1Farklı çalışmalarda territorialization kavramı için “alanlaşma, bölgeselleşme, yurtlaşma” ve deterritorialization 
kavramı için “yersiz-yurtsuzlaşma, bölgesizleştirme” karşılıkları kullanılmasına karşın bu çalışmada 
“bağlamlaştırma ve bağlamdan uzaklaşma (kopma)” olarak ele alınmıştır.	
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Şekil 1: Nitel Veri Analizi Sonucunda Ortaya Çıkan Temalar 

Tema 1: Kurbanın Anlamı 

Kurbanın anlamı ile ilgili iki kategoriden bahsedilebilir, bunlar; dini ve dini olmayan 

anlamlardır. Bu ayrım kesin ve tam bir ayrıştırma olarak değerlendirilmemelidir, nitekim 

gelenek bu anlamlar arasında önemli bir bağlamlaştırma rolü oynamaktadır. Gelenek ile bazı 

dini olmayan anlamlar dini olarak veya bazı dini anlamlar dini olmayan olarak 

algılanmaktadır. Bundan dolayı geleneğin anlamlar üzerinde biçimlendirici bir rolü olduğu 

söylenebilir. Dini anlamlar; dini görev, huzur, manevi tatmin, günahtan arınma gibi 

kavramları içerirken, dini olmayan anlamlar gösterişçilik ve sosyal kabul gibi eleştirel bir 

tavır ile oluşmaktadırlar. Bu eleştirel yaklaşım bir tür bağlamdan uzaklaşma süreci olarak 

değerlendirilebilir. Bağlamdan uzaklaşmanın her bir birleştirmeyi içine gömülü olduğu 

yapılardan ayrılmaya meyilli olduğu şeklinde vurguladığını göz önünde bulundurduğumuzda 

(Roffe, 2016: 50), bir hayvanı Allah için değil de gösteriş için kurban etmenin ritüelin birinci 

amacından ayrılmak olarak değerlendirebiliriz. Elbette bu aşamada bir yeniden 

bağlamlaştırmadan (reterritorialization) da bahsedilebilir. Bazı eleştirel ve dini olmayan 

anlamlara rağmen geleneğin bir araya gelme, beraberlik, ziyafet, ritüel ve nostalji gibi hem 

dini hem de eleştirel olmayan anlamlardan oluşan bağlamı, anlamlar aracılığı ile muhafaza 

ettiği söylenebilir.  

Tema 2: Ritüele Hazırlık 

Kurban ritüeline hazırlık dört bölümden oluşmaktadır, bunlar; ortak arama, ekonomik 

durumun gözden geçirilmesi, alışveriş hazırlıkları ve kurban seçimidir. Kurban seçimi ritüele 

hazırlığın bir parçası olmasına rağmen detaylı süreçler ve aktörler barındırdığı için ayrıca ele 

alınmıştır.  
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Tema 3: Kurban Seçimi 

Kurban seçimi ritüel hazırlığının önemli bir parçası olmakla beraber ritüelin kendisinin bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Seçim kararı üç faktör tarafından belirlenir, bunlar; kurban 

edilecek hayvan, alıcı ve satıcıdır. Kurbanın küçükbaş veya büyükbaş seçilmesi; finansal 

imkânlar, daha az yorucu olanı seçme, ortaklar arasındaki uyum, etin lezzeti, ortak bulup 

bulmama durumu, dini motivasyonlar, kültürel yapı, riskten kaçınma ve ihtiyaç sahiplerine 

daha fazla et dağıtma gibi çeşitli faktörlere göre belirlenebilmektedir.  

Tema 4: Kurban Eti 

Et ve kurban eti aynı şeyler olarak algılanmamaktadır. Kurban edilen hayvandan gelen et 

kutsal olarak kabul edilir ki dini bir ritüel kaynaklı olması bu durumu anlaşılabilir 

kılmaktadır. Bazı fiziksel yapı veya durumların eti daha fazla veya az kutsal yaptığından 

bahsedilebilir. Örneğin kurban etini derin dondurucuya koymanın, etin kutsal olarak 

algılanmasına bağlamdan uzaklaştırıcı etkisinden bahsedilebilirken, kurban etinin önemli bir 

kısmının saklanması yerine ihtiyaç sahiplerine dağıtılması bağlamlaştırıcı etkiye sahiptir.  

Tema 5: Kurban Ritüeli 

Kurban ritüeli merkezi bir role sahiptir ve kurban ile ilgili her şey bir anlamda ritüel ile de 

ilişkilidir. Fiziksel durum göz önünde bulundurulduğunda ise bağışa yönelik tutum, ritüele 

katılım gösterme ve hayvanı kurban etme ritüelin önemli parçalarıdır. Kurban ritüelinin bir 

parçası olarak bağış; kurbana bir alternatif olup olmadığına ilişkin itilaflı söylemlere sahiptir. 

Çalışmada bağış,  yardım kuruluşlarına vekâlet ile kurban kestirmek için para verme davranışı 

olarak ele alınmaktadır.  

Tema 6: Pazaryeri 

Pazar yerinde alıcılar, satıcılar ve aracılar olarak üç aktörden bahsedilebilir. Alıcılar ve 

satıcılar pazarda bir araya gelmektedir ve aracılar da bu tarafların anlaşmasını sağlamaktadır. 

Tüm aracıların alıcı ve satıcı ilişkilerinde bağlamlaştırma ve bağlamdan uzaklaştırma etkileri 

vardır. Veri analizinin sonuçlarına göre pazaryeri süreksiz ve gelişen özellikleri barındıran bir 

birleştirme olarak kabul edilebilir (Lury,2009). 

Tema 7: Şekillendirici Söylemler 

Kurban ritüellerinin yerine getirilmesinde birçok farklı söylemler şekillendirici etkiye sahiptir 

fakat ekonomik etki, olumsuz tecrübeler, hayvansever söyleme itiraz ve çocuklara (gelecek 

kuşaklara) anlam aktarımına ilişkin söylemler öne çıkanlardır. Bu söylemler ile tüketiciler 

davranışlarını meşrulaştırmaktadırlar.  

Teorik olarak çalışmanın bulgularının tüketici davranışı içinde Kurban Bayramı tecrübesinin 

eşsiz bir tüketim ritüeli olduğunu ortaya koyduğu ileri sürülebilir. Altını çizmek gerekir ki, 
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kutsal ve sıradan olanı kesin bir şekilde ayırmak pek mümkün değildir. Ritüelde sıradan ve 

kutsal alanlar birbirleriyle iç içe geçebilmektedirler. Her ikisini içerdiği için ritüeller sadece 

kutsal alana ait değildir. Dahası ritüellerin hem materyal hem de dışavurumcu özellikler 

gösteren parçalar içeren bir birleştirme olduğu söylenebilir. Canniford ve Shankar’ın (2013) 

doğanın tecrübesi ile ilgili çalışmalarında önerdikleri gibi, Kurban tecrübesi de hem 

dışavurumcu söylemler (dini kurallar, hayvansever söyleme itiraz) hem de teknoloji (bir 

ödeme vasıtası olarak kredi kartları) ve uzam (geleneksel hayvan pazarları, hayvan çiftlikleri 

veya alışveriş merkezleri) gibi materyal nitelikler içermektedir. Ayrıca, Kurban ritüeli 

birleştirmesindeki insani ve insani olmayan öğelerin ritüeli, ritüelin tüketicilerini ve ritüel 

boyunca oluşan durumların bağlamdan uzaklaşmaya veya bağlamlaştırmaya katkı verdiği 

söylenebilir.  

Sonuç 

Bu çalışmada, daha önce de belirtildiği gibi Türkiye’de Kurban bayramına katılım gösteren 

tüketicilerin deneyimlerine ve bu deneyimlerin ritüelin kimliğini nasıl dönüştürdüğü ve tayin 

ettiğine odaklanılmıştır. Ritüelin aktörlerinden biri olan tüketicilerle yapılan derinlemesine 

mülakatlar ve kurban pazarlarında yapılan gözlemler sonucu tüketicilerin ritüel 

deneyimlerinin, kurbanın anlamı, ritüele hazırlık, kurban seçimi, kurban eti, kurban ritüeli, 

pazar yeri ve şekillendirici söylemler gibi temalar ile betimlenebileceği ortaya konulmuştur. 

Çalışmanın en önemli sonuçlarından biri özellikle son yıllarda giderek ticarileşen dini 

ritüellerden biri olan Kurban Bayramının, her ne kadar çalışmada yalnızca tüketicilere 

odaklanılsa da, içerisinde gerek maddi, gerekse maddi olmayan birçok aktör barındırdığı ve 

ritüelin bu aktörlerin her birinin ortaya koyduğu farklı faillikler sonucu heterojen ve değişken 

bir kimliğe sahip olduğunun belirlenmesidir. Bu çalışmanın birleştirme teorisi temelinde 

ortaya koyduğu sonuçlardan hareketle, tüketim ve tüketici davranışlarını ritüel boyutuyla 

anlamaya ve aydınlatmaya çalışan araştırmalar için, tüketim örüntülerinin oldukça mühim 

olduğu bu tip ritüelleri yeknesak ve sabit bir yapı olarak ele almak yerine farklı aktörlerden 

müteşekkil ve her an değişime uğrayan, sabit bir kimliğe sahip olmayan birleştirmeler olarak 

değerlendirilmesi önerilebilir.  

 

 

 

 

 



 
 

883 

 

İnovasyon Ve Pazarlama Alan Yazınının Gelişim Çizgisini Belirlemeye 

Yönelik Çok Boyutlu Ölçekleme Çalışması (1965-2016) 
Feride Bahar Kurtulmuşoğlu1 Murat Hakan Altıntaş2  Füsun Çınar Altıntaş3  

Özet: 

Çalışma inovasyon ve pazarlama arayüzü kapsamında 13 temel kavramın son 50 yıl itibariyle 

akademik makale sayısına dayalı çok boyutlu ölçekleme analizini içermektedir. Bu kapsamda, 

sözkonusu kavramların nasıl gruplandığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, İnovasyon, Çok Boyutlu Ölçekleme, Yazın Analizi 

Abstract: 

This study includes a multidimensional scaling analysis based on the number of academic 

articles over the last 50 years of 13 core concepts within the marketing and innovation 

interface. In this context, it has been determined how these concepts are grouped 

Keywords: Marketing, İnnovation, Multidimensional Analysis, Literatüre Analysis 

Giriş ve Çalışmanın Amacı  

İnovasyon işletme araştırmalarının önemli alanlarından  biridir (Hauser vd. 2006). 

İnovasyonun dağılımının modellemesi ve öngörülmesi kuramsal ve uygulama boyutunun 

odak konularından biridir (Meade ve Islam, 2006). İnovasyonun diğer araştırma odakları ile 

bütünleşik tartışılması disiplinler arası araştırma açısından etkileyici sonuçlar ortaya 

koyabilecektir. Mevcut çalışma inovasyon-pazarlama ilişkisine ve iki kavram arasında 

akademik makale bağlamındaki etkileşimine odaklanarak ilgili yazında inovasyon - pazarlama 

ara yüzü kapsamında üretilen bilgiyi ele almaktadır. Bir alanın kimliğine / yapısına ilişkin 

çalışmalar incelendiğinde disiplin bağlamında yazında dergi, atıf sayısı, makale 

sınıflandırılmasının incelendiği görülmektedir ve bu analiz normatif veya tanımlayıcı şekilde 

gerçekleştirilmektedir (Neufeld vd., 2007). Böylelikle alanın kimliği geçmiş, günümüz ve 

gelecek gelişmeleri anlayabilmeye olanak sağlamaktadır. Ayrıca alanın genel yapısı ve 

entelektüel merkezine odaklanılarak (Serenko v.d. 2010) alanın gelişimi ve modeli tespit 

edilebilmektedir. Scientometric / Bibliyometrik yöntemlerle gerçekleştirilen bu çalışmalar 

yazının gelişimini incelemektedir (Elango vd., 2016). Yine yazında incelenen konulardan biri 

tematik trendler ve alandaki gelişen konulardır (Waila vd., 2016). Mevcut çalışma ile 

inovasyon – pazarlama ara yüzü alanında üretilen bilgi ve bu bilginin gelişimi ile 
																																																													
1	Başkent Üniversitesi, bahar@baskent.edu.tr	
2 Uludağ Üniversitesi, mhakan@uludag.edu.tr 
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ilgilenmektedir. Bu bağlamda çalışmanın kapsamı 1965-2016 yılları arasında alanda üretilen 

bilgidir. Alanda yer alan akademik makaleler incelenerek son 50 yılda ilgili alana ilişkin 

çalışma yoğunluğu açısından dağılımı sadece İngilizce yazında yapılan çalışmaların sayısı 

dikkate alınarak çok boyutlu ölçekleme tekniği ile analiz edilmiştir.  

İnovasyon Pazarlama Ara Yüz Alanı Yapısı  

Örgütlerdeki inovasyonun ölçülmesi, değerlendirilmesi ve kıyaslanması, günümüzde oldukça 

karmaşık ve belirleyici bir süreci oluşturmaktadır (Frenkel, 2000). inovasyon doğasında 

karlılığı arttırmak için yeni ve değiştirilmiş ürünlerin geliştirilmesini amaç edinmesi nedeniyle 

(Atuahene-Gima, 1996) pazarlama yöneticilerinin inovasyonu etkin ve etkili biçimde 

anlaması ve yönetmesi önemlidir (Verhees and Meulenberg, 2004). İnovasyonu doğru şekilde 

yönetebilen pazarlama birimi, bir yandan karlılık amacına ulaşırken diğer yandan da 

rakiplerine nazaran kendine rekabetçi avantaj yaratacak ürün ve hizmetleri hedef pazarına 

sunmaktadır (Hult and Ketchen, 2001; Hauser ve diğerleri, 2006). Dolayısıyla inovasyon ve 

pazarlama, firmanın pazardaki performansını bir arada yarattıkları sinerji ile arttırdıkları ve 

geliştirdikleri için birbirlerini tamamlayan unsurlardır (Song ve diğerleri, 2005). İnovasyonun 

farklı boyutları ile pazarlama stratejileri ve performans arasında geniş ölçekli ilişkiler göze 

çarpmaktadır (Robinson ve diğerleri, 1992). Manu (1993), pazarlama stratejisi ve 

performansın etkilerinin var olan inovasyon yapısına bağlı olduğunu ortaya koymuştur. 

Stratejik yönetim sürecinde pazarlamanın fonksiyonel rolü inovasyonla ilişkilidir (Kerin, 

1992). Stratejik pazarlama yazını, inovasyon ile pazarlama arasındaki ilişkide pazarlamanın 

çift yönlü rolüne dikkat çekmektedirler. Pazarlama becerileri inovasyonun geliştirme 

aşamalarını etkilerken, inovasyonun pazardaki başarısını kolaylaştırmaktadır (Weerawardena, 

2003). Pazarlama yöneticileri ise inovasyonu sürdürülebilir rekabetçi avantaj yaratarak 

müşteri ve pazar kazanmak için anahtar bir silah olarak kullanırlar (Kanagal, 2015). 

Manu ve Sriram (1996) inovasyon çeşidine ve zaman boyutuna göre, yaratacağı performans 

sonucunun, inovasyonun kurumsal büyüme ve ayakta kalma ile pazarlama üzerine etkisinin 

incelenmesi gerektiğini iddia etmişlerdir. Oysa çoğunlukla inovatif davranışın fonksiyonel 

politikalarla ilişkili stratejilerle olan bağlantısı hakkında detaylı çalışmalar, yazında göze 

çarpmamaktadır (Manu ve Sriram, 1996).  Moorman ve Slotegraaf (1999) da pazarlama ve 

inovasyon arasındaki etkileşimsel dinamiklerin inovasyon araştırmalarında göz ardı edildiğine 

dikkat çekmiştir. İnnovasyon ile pazarlama alanındaki konulara göz atıldığında pazar 

yönelimlilik (Grinstein, 2008), ürün inovasyonu (Danneels, 2002), radikal inovasyon 

(McDermott, ve  O'Connor, 2002), artırımsal - inovasyon (Song ve Thieme, 2009), 
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pazarlama-inovasyon (Bhalla, 2010), Ar-ge, pazarlama, müşteri-inovasyon (Berthon v.d, 

2004), pazarlama stratejisi-inovasyon (Holtzman, 2014), yeni ürün geliştirme-inovasyon 

(Baker v.d, 2014), pazarlama kapabilitesi-inovasyon (Weerawardena, 2003), Pazar rekabeti-

inovasyon (Aghion vd., 2014), performans-inovasyon (Performance- Innovation). Bu ara yüz 

konuları çalışmanın analiz alanını da oluşturmaktadır. 

Tasarım ve Yöntem  

Araştırmanın temel amacı inovasyon - pazarlama ara yüz alanı bilgisindeki temel 

yönelimlerin zaman içerisindeki gelişimini ele almaktır. Bu kapsamda ilgili yazındaki 

araştırmaların 1965 yılından 2016 yılına kadar belirlenen alt alanlarda nasıl bir gelişim 

izlediği bu çalışmanın temel sorunsalıdır. Çalışma teorik olarak içerik analizi bağlamında 

keşifsel nitelikli bibliyometrik- scientometrik analizlerinin mantığına dayanan ancak sadece 

makalelerin sayısına odaklanan özelliktedir. Çalışmanın tasarımın arka planı inovasyon-

pazarlama bilimsel alanının evrilmesini içermektedir. Pazarlama alanında belirli konulara 

ilişkin alan yazınının gelişimini inceleyen çalışmalar mevcuttur (Young, v.d, 2015; Zuberi, 

2014). Araştırma verileri Google Akademik uygulaması üzerinden toplanmıştır. Analiz 

çalışması ise nicel anlamda çok boyutlu ölçekleme tekniğidir. 

Tasarım   

Çalışma üç aşamalı tasarlanmıştır. Bu aşamalar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Aşama :Kavramların belirlenmesi 

Öncelikle inovasyon pazarlama alt kavramları ile ilişkili olduğu belirlenen 13 kavram, kelime 

belirlenmiştir. Bu kavramlar konuya ilişkin kitap ve makalelerin incelenmesi neticesinde 

belirlenmiştir. Doğal olarak daha fazla sayıda kavrama ulaşmak olasıdır. Ancak çalışma bu 

kavramlarla sınırlandırılmıştır. 

1. Ürün-inovasyon ( Product – Innovation ) 

2. Radikal-inovasyon/ Radical Innovation  

3. Artırımsal-inovasyon ( Incremental Innovation) 

4. Pazarlama-inovasyon ( Marketing- Innovation) 

5. Ar-ge-pazarlama ( Ar-ge - marketing) 

6. Müşteri-inovasyon ( Customer- Innovation) 

7. Pazarlama stratejisi-inovasyon ( Marketing strategy- Innovation) 

8. Yeni ürün geliştirme-inovasyon ( new product development- Innovation) 

9. Pazar yönelimlilik-inovasyon/ Market Orientation- Innovation 

10. Pazarlama kapabilitesi-inovasyon (Marketing Capability- Innovation) 
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11. Pazar rekabeti-inovasyon( Market competition- Innovation) 

12. Performans-inovasyon( Performance- Innovation) 

13. Fiyat-inovasyon ( Price – Innovation) 

2. Aşama: Akademik Google ‘da tarama 

Belirlenen kavramlar Akademik Google’da başlığında yer alan İngilizce akademik 

makalelerin sayısı yıllık olarak belirlenmiştir.  

3. Aşama: Analiz 

Elde edilen sayılar/frekanslar SPSS 23,0 istatistik programında yer alan Çok Boyutlu 

Ölçekleme tekniği ile analiz edilmiştir.  

Yöntem 

Yöntem belirtildiği üzere bibliometrik-scientometrik açısından kelimelere veya temalara 

odaklanmaktadır. Değinildiği gibi öncelikle inovasyon kavramı ile ilişkili olduğu düşünülen 

13 kavram pazarlama alt alanı olarak belirlenmiştir. Akademik Google’ da 1965-2016 

yıllarını kapsayan 51 yıllık akademik makalelerinin başlıklarında inovasyon ile yukarıdaki 

kavramsal ilişkiyi içeren 14602 makale yıllar itibariyle belirlenmiştir.  

Bulgular ve Tartışma  

Birim değerlerinin benzerlik ve farklılıklarını dikkate alarak grafik üzerinde ilişkilerini 

gösteren çok boyutlu ölçekleme, benzerlik veya farklılıkları görselleştirmek açısından 

uygundur. Bu açıdan bakıldığında, çalışmada ele alınan başlıkların ilişkisini görselleştirmek 

ve grafiksel olarak elde etmek amacıyla çok boyutlu ölçekleme tekniğinin kullanılması 

araştırmanın amacı ile uyum göstermektedir. Veriler SPSS 23,0 girilmiş ve Alscal metodu ile 

ÇBÖ analizi gerçekleştirilmiştir. Stres değeri. 00009 dir. Stres değeri orjinal mesafeler ve 

configurasyon uzaklıklarındaki uyumu işaret eder. Çizge ise doğrusal bir ilişkiyi 

göstermektedir. Öklid uzaklık modeli unsurların birbirleri arasındaki uzaklığı belirlemektedir. 

Öklid uzaklığına göre yapılan ÇBÖ analizine ilişkin bilgiler (uzaklıklar ve görsel) aşağıda 

tabloda yer almaktadır. 
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Tablo.I. Öklid Uzaklıkları 

İsim 1. Boyut 2. Boyut 
    1      RadikalInov    .2236    -.0623 
    2      Arttırımsal     .6807     .0370 
    3      Pazarlama    -.0141     .0178 
    4      Ar-ge           .7551     -.0112 
    5      Müsteri      .1875      .0352 
    6      Strateji       .7803      .0531 
    7      Yeni Urun     .6206     .0200 
    8      PazarYon     .5835     .0748 
    9      Kapabilite      .8305     .0574 
   10     Performa    -4.144    .3525 
   11      Fiyat          .6922     .0184 
   12      Rekabet      .8066     .0381 
   13      Urun         -2.0021   -.6308 

 

Şekil I.’ de görüleceği üzere inovasyon kavramı ile performans ayrı bir boyutlandırma 

içerisindedir. Aynı zamanda ürün ile olan birlikteliği de ayrı bir uzaklıktadır. Yakın uzaklığa 

ait görülen kavramlar ise ayrıntılı olarak incelendiğinde Strateji ve kapabilite ve rekabet bir 

küme; pazar  yönelimlilik, artırımsal, yeni ürün geliştirme, fiyat ve Ar-Ge bir küme; 

Pazarlama, müşteri ve radikal inovasyon bir küme; performans ve ürün ayrı birer küme olarak 

belirginleşmiştir.İnovasyon ve performans arasındaki doğrudan pozitif belirgin ilişki bu 

çalışmanın sonucunda da desteklenmektedir (Han vd., 1998; Alam ve diğerleri, 2013). Elde 

edilen boyutlandırma neticesinde inovasyon-pazarlama arayüzündeki alan gelişiminin beş ana 

bilgi gelişimini oluşturduğu söylenebilir. Bu alanlara dayanarak gelişimin takip edilmesinin 

katkı çerçevesi olduğu düşünülmektedir. Bu çerçeve alanlar şunlardır: 

1. Performans 

2. Ürün  

3. Müşteri  (Pazarlama, Müşteri, Radikal) 

4. Odaklanma (Pazar yönelimi,artırımsal,yeni ürün, Ar- Ge, fiyat) 

5. Kapabilite (Kapabilite,Strateji, rekabet) 
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Şekil.I. Konuların İki Boyutlu Koordinant Sisteminde Dağılımı 

Sonuç 

İnovasyon ve pazarlama arayüzü kapsamında 13 temel kavramın son 50 yıl itibariyle 

akademik makale sayısına dayalı çok boyutlu ölçekleme analizi gerçekleştirilen çalışmada,   

sözkonusu kavramların nasıl gruplandığı belirlenerek ileriye dönük olarak çalışma alanları ve 

ortak çalışma konuları değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin pazarlama-inovasyon 

arayüzündeki diğer olası konulara yönelik olarak yapılması içeriği zenginleştirecektir. Mevcut 

çalışma diğer açıdan inovasyon pazarlama arayüzünde yer alan konuların yakınlığı ile içerik 

örtüşmesi açısından da katkı sunmaktadır. 
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Maddi Olmayan Firma Sermayesi ile Pazar Odaklı Öğrenme Arasında 

Pazarlama Yeteneklerinin Aracılık Rolünün İncelenmesi 

Investigation of Marketing Capabilities’ Mediating Role Between 

Intangible Firm Capital and Market Focusing Learning 
Özet Bildiri 

Aydın Kayabaşı1      İçlem Er2 

Anahtar Kelimeler: Maddi Olmayan Firma Sermayesi, Pazarlama Yetenekleri, Pazarlama 

Araştırması Yetenekleri, Pazarlama Yönetimi Yetenekleri. 

Keywords: Intangible Firm Capital, Marketing Capabilities, Marketing Research 

Capabilities, Marketing Management Capabilities. 

Giriş ve Amaç  

İşletmelerin maddi sermaye unsurlarının operasyonel açısından önemi yadsınamaz bir 

gerçektir. Geleneksel işletmecilikte, maddi sermaye unsurlarına yapılan yatırımlar büyük 

önem taşımaktadır. Ancak son dönemlerde, küreselleşme, refah düzeyindeki artış, sosyal 

çevrenin değişmesi, bilgi yoğun uygulamaların artması ve rekabet şartlarındaki yoğunlaşma, 

maddi olmayan sermaye unsurlarına yapılan yatırımları da günden güne arttırmaktadır; ve söz 

konusu bu yatırımlar, başarılı işletmecilik uygulamaları açısından önemlidir. (Görmüş, 2009). 

Maddi olmayan firma sermayesi bileşenleri genellikle, insan sermayesi, ilişkisel sermaye, 

örgütsel sermaye ve bilgi sermayesi olarak ele alınmaktadır (Griffith ve Lusch, 2007).  

Bunun yanı sıra pazarlama yetenekleri, değişen rekabet koşullarına ve pazar ihtiyaçlarına 

etkili bir şekilde cevap verebilecek bilgi, beceri ve bu kaynaklarının toplu bir şekilde 

bütünleştirilmesi özelliği olarak tanımlanmaktadır (Griffith vd., 2010). Son 20 yılda, 

firmaların pazarlama yeteneklerini ele alan çalışmalarda endüstri yapısı ve firma 

yeteneklerinin oluşturulması faaliyetleri arasındaki teorik bağlantılar incelenmiştir. Bu 

dönemde öne çıkan “rekabet yetkinlik geliştirilmesini sağlar” yaklaşımı, spesifik rekabete 

dayalı zorlukların üstesinden gelinebilmesi için firmaların öğrenmeye yöneldiğini ve bu yolla 

firma içinde değerli kaynak ve yeteneklerin geliştirildiğini öne sürmektedir (Weerawardena 

vd., 2006). Bu bağlamda, işletmelerin öğrenme odaklı bir enformasyon sistemi geliştirmesi, 

rekabet avantajı elde edilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır (Uzkurt ve Torlak, 

2007).  

																																																													
1 Dumlupınar Üniversitesi, İİİBF, İşletme Bölümü, aydin.kayabasi@dpu.edu.tr  aydınkayabasi@gmail.com 
2	Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, iclem.er@dpu.edu.tr	
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Bu çalışma, maddi olmayan firma sermayesi bileşenleri ve pazar odaklı öğrenme ilişkisinde 

pazarlama yeteneklerinin aracılık rolü olup olmadığı sorusuna cevap arayan nicel bir nedensel 

araştırmadır. Bu çerçevede, öncelikle literatür incelemesi yapılmış, incelenen değişkenler 

kapsamında nicel veriler elde edilmiş ve maddi olmayan firma sermayesi bileşenlerinin 

pazarlama yetenekleri üzerine etkisi test edilmiştir.  

Literatür Analizi 

Sürdürülebilir rekabet avantajı kapsamında incelenen önemli değişkenler arasında maddi 

olmayan firma sermayesi, pazarlama yetenekleri ve pazar odaklı öğrenme kavramları yer 

almaktadır (Görmüş, 2009; Griffith vd., 2010; Weerawardena vd., 2006; Uzkurt ve Torlak, 

2007).  Maddi olmayan firma sermayesi; insan, ilişki, örgütsel ve bilgi sermayesi şeklinde 

dört boyutlu olarak incelenen bir kavramdır. İnsan sermayesi örgüt üyelerinin, bilgi, beceri, 

deneyim ve uzmanlıklarını ele almaktadır (Görmüş, 2009). İlişki sermayesi, işletmenin 

çevresindeki iş ortakları ile sahip olduğunu ilişkinin düzeyini ifade etmektedir (De Castro vd., 

2004; Léger, 2010; Ghane ve Akhavan, 2014). Örgütsel sermaye, yapısal sermayenin önemli 

bir parçasıdır ve örgütsel kültürün yanında, iş felsefesi, örgütsel yapısı, sistemler, yazılımlar, 

donanımlar ve veri tabanlarından oluşmaktadır (Sánchez-Canizares vd., 2007; Bontis, 2001). 

Örgütsel sermaye, işletmenin politika, normları vd. olarak da tanımlanmaktadır (Griffith vd., 

2010). Son olarak bilgi sermayesi, firmanın sahip olduğu pazarlardaki tüm taraflara ilişkin 

bilgi kaynakları ya da bilgi birikimini ifade etmektedir (Griffith ve Lusch, 2007; Nguyen ve 

Nguyen, 2011).   

Kaynak temelli yaklaşım, işletmelerin yapısal sisteminde uzun dönemli rekabet avantajının 

temelini oluşturan değerli, taklit edilemez ve nadir, kaynak ile yetenekleri elde edilmesine 

yönelik özelliklerini vurgulamaktadır (Jurisch vd., 2014). Kaynak ve yeteneklerin arasında 

basit ve temel bir fark bulunmaktadır. İşletme kaynakları, üretim sürecine dahil edilen tüm 

girdileri ifade etmektedir.  Bunlar; ekipmanlar, patentler, marka isimleri, finans vb. 

unsurlardan oluşmaktadır. Firmalar bunlarla ilişkili olarak genellikle verimlilik temelinde 

gelişmeleri ele almaktadır. İşletme yetenekleri ise, bir faaliyeti yerine getirebilme kapasitesi 

şeklinde tanımlanmaktadır. Kaynaklar firma yeteneklerinin kaynağını ifade ederken, 

yetenekler rekabet avantajının temelini oluşturmaktadır (Grant, 1991). Değer oluşturma 

sürecinde kaynak temelli yaklaşım ile pazarlama arasında yakın bir ilişki olduğu 

belirtilmektedir. 

Srivastava vd. (2001), müşteri değerinin pazarda oluştuğunu öne sürmektedir. Bu doğrultuda, 

müşteri değerinin oluşturulması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için işletmelerin kaynak 
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temelli yaklaşımı entegre etmesi; değerin ne olduğu, nerede belirlendiği, nasıl ve hangi 

kaynaklarla yaratılacağı sorularının cevabını bulmaya çalışmaları gerekmektedir. Bunun 

başarılabilmesi için de müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sürekli takip 

edilmesi, rakiplerin ürün ve stratejileriyle ilgili yeterli bilgi sahibi olunmasına; dolayısıyla da 

verimli bir şekilde çalışan bir bilgi sistemine gerek duyulmaktadır. Böyle bir yapının inşası, 

pazardaki gerekli bilgileri toplayan, yorumlayan ve paylaşımını sağlayan öğrenmeye dayalı 

bir kültürün benimsenmesiyle olanaklı hale gelebilmektedir (Uzkurt ve Torlak, 2007).  

İşletmelerin pazarlama yetenekleri içinde yer alan maddi olmayan firma sermayesi bileşenleri 

geliştirme yeteneğini inceleyen sınırlı sayıda çalışma olduğu; bunlar kapsamında da 

teknolojik ve pazarlama kaynaklarının yeteneklerin keşfi ve bunlardan yararlanma üzerindeki 

etkisinin incelendiği ifade edilmektedir (Griffith vd., 2010). İncelenen çalışmalarda, öğrenme 

ve pazar odaklı kültürün müşteri değeri yaratma çabaları üzerindeki etkisi (Uzkurt ve Torlak, 

2007); örgütsel öğrenme ve endüstri yapısının yenilik ve marka performansına etkisi 

(Weerwardena vd., 2006); ilişkisel öğrenme, örgütsel yenilik ve sürdürülebilir rekabet 

avantajı ilişkisi (Weerwardena, 2003); pazarlama yetenekleri ve rekabet avantajı ilişkisi 

(Weerwardena, 2002); maddi olmayan firma sermayesi, finansal performans ve pazar değeri 

ilişkisi (Al Matarneh, 2014); pazar odaklı firmalarda yetenek ve performans ilişkisi (Vorhies 

vd., 1999) ve pazarlama yetenekleri, maddi olmayan firma sermayesi ve performans 

ilişkilerinin incelendiği belirlenmiştir. Bu araştırma kapsamında, maddi olmayan firma 

sermayesinin insan, ilişki, örgütsel ve bilgi sermayesi bileşenlerinin pazar odaklı öğrenme 

aracılığıyla pazarlama yetenekleri (pazarlama araştırması ve pazarlama yönetimi) üzerindeki 

etkisi incelenmektedir.  

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışma, nedensel uygulamalı araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırma maddi olmayan 

firma sermayesi, pazarlama yetenekleri ve pazar odaklı öğrenme değişkenlerini ele 

almaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında yapılandırılmış anket kullanılmıştır. Ankette 

yer alan değişkenler; dört boyutlu bir yapı sergileyen (insan, ilişki, örgütsel ve bilgi) maddi 

olmayan firma sermayesi (Griffith vd., 2010) 12 madde; literatürde 6 boyutlu incelenen 

pazarlama yeteneklerinin iki boyutu olan pazarlama araştırması yetenekleri ve pazarlama 

yönetimi yetenekleri (Vorhies ve Harker, 2000) 8 madde; pazar odaklı  öğrenme ise 

(Weerwardena vd., 2006) 7 madde ile ölçülmüştür. Ölçeklerde yer alan maddeler, kesinlikle 

katılmıyorum (1) ve kesinlikle katılıyorum (5) şeklinde ölçeklendirilmiştir.  
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Araştırmanın örneklemini 2016 yılında İnegöl’de düzenlenen MODEF-2016 fuarına katılan 

işletmeler oluşturmaktadır. İşletmelerin pazarlama, ihracat ya da üst düzey yöneticileri ile yüz 

yüze görüşme tekniği ile araştırma verileri toplanmıştır. 202 işletme yöneticisinden elde 

edilen veriler tek ve çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. 

Verilerin analiz edilmesinde, frekanslar, ortalama ve standart sapma değerleri, açıklayıcı 

faktör analizi ve hiyerarşik regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırmanın modeli 

aşağıdaki gibidir.  

İnsan 
Sermayesi

İlişki 
Sermayesi

Örgütsel 
Sermaye

Bilgi 
Sermayesi

Pazarlama 
Araştırması 
Yetenekleri

Pazar Odaklı 
Öğrenme

Pazar Odaklı 
Öğrenme

İnsan 
Sermayesi

İlişki 
Sermayesi

Örgütsel 
Sermaye

Bilgi 
Sermayesi

Pazarlama 
Yönetimi 

Yetenekleri

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın hipotezleri ise şu şekildedir; 

H1: Maddi olmayan firma sermayesi ile pazar odaklı öğrenme arasında pazarlama araştırması 

yeteneklerinin aracılık rolü vardır. 

H1a: İnsan sermayesi ile pazar odaklı öğrenme arasında pazarlama araştırması yeteneklerinin 

aracılık rolü vardır. 

H1b: İlişki sermayesi ile pazar odaklı öğrenme arasında pazarlama araştırması yeteneklerinin 

aracılık rolü vardır. 

H1c: Örgütsel sermaye ile pazar odaklı öğrenme arasında pazarlama araştırması yeteneklerinin 

aracılık rolü vardır. 

H1d: Bilgi sermayesi ile pazar odaklı öğrenme arasında pazarlama araştırması yeteneklerinin 

aracılık rolü vardır. 

H2: Maddi olmayan firma sermayesi ile pazar odaklı öğrenme arasında pazarlama yönetimi 

yeteneklerinin aracılık rolü vardır. 

H2a: İnsan sermayesi ile pazar odaklı öğrenme arasında pazarlama yönetimi yeteneklerinin 

aracılık rolü vardır. 
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H2b: İlişki sermayesi ile pazar odaklı öğrenme arasında pazarlama yönetimi yeteneklerinin 

aracılık rolü vardır. 

H2c: Örgütsel sermaye ile pazar odaklı öğrenme arasında pazarlama yönetimi yeteneklerinin 

aracılık rolü vardır. 

H2d: Bilgi sermayesi ile pazar odaklı öğrenme arasında pazarlama yönetimi yeteneklerinin 

aracılık rolü vardır. 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırma amaçları doğrultusunda öncelikle işletmelerin genel özelliklerini açıklamaya 

yönelik frekans analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırmaya katılan yöneticilerin %27,7 

kadın, %72,3’ü ise erkektir. Araştırmaya katılan firmaların %50,5’i küçük ölçekli (<50 

çalışan) ve % 49,5’i orta ölçekli (50-250 arası çalışan) niteliktedir. Firmaların %96’sı ihracat 

yapmaktadır.  

Araştırma verilerinin geçerliliğinin incelenmesinde açıklayıcı faktör analizinden 

faydalanılmıştır. Faktör analizi sonucunda, KMO değerleri maddi olmayan firma sermayesi 

için 0,735; pazarlama yetenekleri için 0,850 ve pazar odaklı öğrenme için 0,830 olarak 

belirlenmiştir. Bartlett test değerleri istatistiksel olarak (p<0,001) anlamlı bulunmuştur. Maddi 

olmayan firma sermayesi, insan, ilişki, örgütsel ve bilgi sermayesi olarak 4 boyutlu bir yapı 

sergilerken açıklayıcı faktör analizi sonucunda 3 boyutlu bir yapı ortaya çıkmıştır. Bilgi 

sermayesi ile örgütsel sermaye aynı boyut altında toplanmıştır. Pazarlama yetenekleri, 

pazarlama araştırması ve pazarlama yönetimi olmak üzere beklendiği gibi iki boyutludur. 

Pazar odaklı öğrenme ise tek boyutlu bir yapı sergilemektedir. Değişkenlerin açıkladıkları 

varyans oranları ise maddi olmayan firma sermayesi için %59, pazarlama yetenekleri için 

%71 ve pazar odaklı öğrenme için ise %52 düzeyinde ve kabul sınırları içerisindedir. 

Boyutsal anlamda iç tutarlılık oranları ise, 0,65 ve 0,81 aralığındadır. İlişki sermayesi ve insan 

sermayesi boyutları (0,63 ve 0,65) hariç tüm boyutlar önerilen 0,70 kabul sınırları içerisinde 

yer almaktadır.  

Maddi olmayan firma sermayesi ile pazar odaklı öğrenme arasındaki ilişkide pazarlama 

yeteneklerinin aracılık rolünün test edilmesinde hiyerarşik regresyon analizinden 

faydalanılmıştır. Öncelikle değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla korelasyon 

analizi uygulanmıştır. Korelasyon analizi sonucunda değişkenler arasında istatistiksel olarak 

(p<0,05) anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 1. Faktör Yapılarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 
Faktör / Maddeler 

Faktörler 
Ort. ss. Yük Değ. A.Varyans  α 

M
ad

di
 O

lm
ay

an
 F

ir
m

a 
Se

rm
ay

es
i 

Bilgi ve 
Örgütsel 
Sermaye 

ÖS2 4,43 0,60 0,770 

24,632 0,781 
BS3 4,45 0,62 0,754 
ÖS1 4,45 0,63 0,726 
BS2 4,35 0,69 0,716 
ÖS3 4,43 0,60 0,661 

İlişki Sermayesi 
İS3 4,27 0,60 0,830 

17,903 0,65 İS2 4,03 0,75 0,815 
İS1 3,81 0,81 0,498 

İnsan Sermayesi 
İN2 3,87 0,69 0,786 

16,569 0,63 İN1 4,03 0,59 0,727 
İN3 3,84 0,77 0,577 

Pa
za

rl
am

a 
Y

et
en

ek
le

ri
 Pazarlama 

Yönetimi 

PY1 3,84 0,72 0,857 
37,479 0,74 PY3 3,87 0,69 0,757 

PY4 4,03 0,62 0,655 

Pazarlama 
Araştırması 

PA1 3,94 0,67 0,858 
33,238 0,80 PA2 3,86 0,78 0,850 

PA3 3,80 0,73 0,538 

Pa
za

r 
O

da
kl

ı 
Ö
ğr

en
m

e 

Pazar Odaklı 
Öğrenme 

POÖ3 4,18 0,74 0,791 

51,651 0,81 

POÖ2	 4,10 0,69 0,776 
POÖ1	 4,18 0,71 0,735 
POÖ7	 4,06 0,68 0,687 
POÖ5	 3,94 0,73 0,656 
POÖ6	 3,98 0,77 0,655 

Korelasyon analizi sonrasında hiyerarşik regresyon analizi kullanılarak değişkenler arasındaki 

etki düzeyi belirlenmiştir. Öncelikle maddi olmayan firma sermayesinin pazarlama 

araştırması ve pazarlama yetenekleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Analiz sonucunda, bilgi 

sermayesi ve örgütsel sermayenin pazarlama araştırması yeteneğini 0,25 düzeyinde (R2: 

0,045, F1,200: 9,392 p<0,000) ve pazarlama yönetimi yeteneğini 0,31 düzeyinde (R2: 0,065, 

F1,200: 13,958 p<0,000) etkilediği belirlenmiştir. Maddi olmayan firma sermayesi 

bileşenlerinden sadece bilgi sermayesi ve örgütsel sermayenin aracı değişkeni etkilediği ve 

modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ifade edilebilmektedir.  

Birinci modelde aracı değişken modele alınmamış, ikinci modelde aracı değişken modele 

eklenmiştir. Aracılık etkisi, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin aracı 

değişken modele eklendiğinde azalması olarak açıklanmakta; bu durumda etkinin istatistiksel 

olarak anlamsızlaşması tam aracılık etkisi, etki düşerken istatistiksel olarak anlamlılığı devam 

etmesi kısmi aracılık etkisi olarak yorumlanmaktadır. Maddi olmayan firma sermayesi ile 

pazar odaklı öğrenme ilişkisinde pazarlama araştırması yeteneğinin kısmi aracılık etkisi insan 

sermayesi üzerinden belirlenmiştir. Diğer değişkenler etkili bulunmamıştır. Aracı değişkenin 

eklenmediği modelde, insan sermayesi pazar odaklı öğrenme üzerinde 0,31 düzeyinde  (R2: 

0,120, F3,198: 9,019 p<0,000) etkiliyken; ikinci modelde pazarlama araştırması yeteneği 
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modele eklendikten sonra insan sermayesi pazar odaklı öğrenmeyi 0,25 düzeyinde (R2: 0,389, 

F4,197: 31,381 p<0,000) etkilemektedir ve model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu doğrultuda 

pazarlama yeteneklerinin kısmi aracılık etkisi olduğu ifade edilebilir. Pazarlama araştırması 

yeteneğinin ise pazar odaklı öğrenme üzerinde 0,46 düzeyinde etkili olduğu belirlenmiştir.  

Maddi olmayan firma sermayesi ile pazar odaklı öğrenme ilişkisinde pazarlama yönetimi 

yeteneğinin de aynı şekilde kısmi aracılık etkisi insan sermayesi üzerinden belirlenmiştir. 

Diğer değişkenler etkili bulunmamıştır. Aracı değişkenin eklenmediği modelde, insan 

sermayesi pazar odaklı öğrenme üzerinde 0,31 düzeyinde  (R2: 0,120, F3,198: 9,019 p<0,000) 

etkiliyken; ikinci modelde pazarlama araştırması yeteneği modele eklendikten sonra insan 

sermayesi pazar odaklı öğrenmeyi 0,20 düzeyinde (R2: 0,461, F4,197: 42,161 p<0,000) 

etkilemektedir ve model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu doğrultuda pazarlama yönetimi 

yeteneğinin kısmi aracılık etkisi olduğu ifade edilebilir. Pazarlama yönetimi yeteneğinin ise 

pazar odaklı öğrenme üzerinde 0,58 düzeyinde etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca aracılık 

etkisinin varlığının test edilmesi amacıyla Sobel testi kullanılmıştır (Jyoti ve Sharma, 2017). 

Tablo 2. Hipotez Testleri Sonuçları  

 Hipotezler  Sonuç Sobel Testi 

H1 

H1a Kabul  3,67 (0,00) 
H1b Ret  0,71 (0,47) 
H1c Ret 0,51 (0,60) 
H1d Ret  0,51 (0,60) 

H2 

H2a Kabul  4,05 (0,00) 
H2b Ret  0,71 (0,47) 
H2c Ret  0,51 (0,60) 
H2d Ret  0,51 (0,60) 
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Özet Bildiri 

Ali Erhan Zalluhoğlu1 Aykan Candemir2 Aslı Diyadin3  Cihat Karslı4 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Girişimcilik, Rekabet Avantajı, Mikrolokasyon tabanlı 

Pazarlama  

Key Words: Technology, Entrepreneurship, Competitive Advantage, Microlocation Based 

Marketing 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Globalleşme sürecinde pazar çevresinde yaşanan hızlı değişimler ve artan rekabet baskısı, 

varlığını devam ettirmek isteyen işletmelerin sürdürülebilirlik bağlamında farklı bakış açıları 

geliştirmelerini ve pazarlama stratejileri üretmelerini zorunlu kılmaktadır. Özellikle teknolojik 

bağlamdaki gelişmeler ile müşteri tutum ve beklentilerinin boyut değiştirmesi, girişimcileri 

stratejik rekabet avantajı yakalayabilmek için yenilikler yapmaya ve kullanmaya 

yönlendirmektedir (Yülek ve Daş, 2013).  

Günümüzde dijital teknolojilerin gelişmesi ve teknoloji kullanımının artması ile beraber 

tüketici deneyimini zenginleştirmek, marka ve tüketici arasındaki etkileşimi sağlamak vb. çok 

sayıda faaliyetin mobil teknolojilerle gerçekleştirebilmesinin mümkün hale gelmesiyle 

beraber pazarlama stratejilerinin uygulanmasında teknoloji kullanımı daha fazla rol oynamaya 

başlamıştır (Parise, vd., 2016). Özellikle bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin 

müşterilerle iletişimdeki rolünün fark edilmesi sonucunda işletmelerin geleneksel satış, 

pazarlama ve satış sonrası hizmet yöntemlerinin ötesinde daha farklı yöntemleri 

uygulayabilecekleri de görülmüştür (Güleş, 2004); öyle ki, girişimcilerin doğru pazarlama 

taktiklerini teknolojiden faydalanarak kitlelere çok daha hızlı uygulayabilmesi ve etki alanını 

arttırabilmesi de sağlanabilmekte ve rakiplere karşı stratejik avantaj elde edilebilmektedir 

(Griffin, 1997; Gündebahar ve Kuş-Khalilov, 2013).  

Bu bağlamda yeni girişim boyutundaki bir hizmet işletmesinde sunulacak mikrolokasyon 

temelli uygulamanın tüketici memnuniyeti ve firma performansı üzerindeki etkilerinin 
																																																													
1	Ege Üniversitesi İİBF, erhan.zalluhoglu@gmail.com	
2	Ege Üniversitesi İİBF, aykan.candemir@ege.edu.tr	
3	Ege Üniversitesi İİBF aslidiyadin@mail.ege .edu.tr.	
4	Ege Üniversitesi İİBF, 	
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ölçülmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen bulgular hizmet alanında girişimcilerin teknoloji 

kullanımının sağlayabileceği faydaların belirlenebilmesi ve stratejik avantaj yaratılabilmesi 

için kritik gerekliliklerin ortaya konmasını sağlayacaktır. Bunun yanında yeni kurulmuş 

işletmelerin teknolojik yenilik kullanımlarının farkındalık yaratmadaki etkileri de 

incelenecektir.    

Literatür Analizi 

İşletmelerin faaliyetlerine başlamasını, ekonomik anlamda büyümeyi, istihdam edebilmeyi ve 

teknolojik anlamda da yeniliği ifade eden girişimcilik, ticarî faaliyetlerini sürdürmek ve 

geliştirmek amacıyla kurdukları ekonomik amaçlı faaliyetler şeklinde ifade edilmektedir 

(Guerrero vd. 2008; Soydan, 2008; Öztürk, 2008). Girişimciliğin temel öğelerinde yer alan 

yenilikçilik, farklı bakış açılarıyla rekabet gücü oluşturulmasına imkan yaratır. Rekabet gücü, 

pazardaki rakiplere göre üstün durumda olma, müşterilerin beklenti ve isteklerinde üstünlük 

sağlama, rakiplere kıyasla daha düşük maliyetler ve ekonomik ve finansal anlamda daha üstün 

bir performansa sahip olmak şeklinde ifade edilmektedir (Weerawardena ve O’Cass, 2004). 

Bu bağlamda bir işletme için rekabet gücü, pazardaki mevcut fırsatlardan en iyi şekilde 

yararlanma ve müşteriler için değer yaratma ve bu değer yaratma sonucunda da müşteri 

sadakati ya da bağlılığını artırmaktır (Lengnick-Halla vd., 2004). Yenilikçilik ve bunun 

dahilinde teknolojinin kullanımının genel olarak işletmelerin hem performansını artırdığı hem 

de rekabet gücünü yükselttiği görülmektedir (Rastogi, 2000; Yıldırım ve Gökşen, 2005).  

Pazarlama literatüründe teknoloji kullanımının pazarlama uygulamalarının etkisini arttırdığına 

ve rekabet ivmesini arttırdığına yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Clemons ve Row, 

1991; Palvia, 1997; Byrd ve Turner, 2001; Papastathopoulou vd., 2005). Pazarlama alanında 

müşteri segmentasyonu (Kim vd., 2006; Chan, vd., 2016), mobil mesaj yoluyla pazarlama 

(Barwise ve Strong, 2002; Rettie vd.,2005; Maneesoonthorn, 2006; Gao ve Zang, 2016; 

Shareef, vd., 2017), QR kodların kullanımı (Watson, vd., 2013; Asare ve Asare, 2015) son 

dönemlerde sıkça kullanılan teknoloji tabanlı pazarlama uygulamalarının sadece birkaçıdır. 

Mobil kullanım ve penetrasyon oranlarının akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazların 

yaygınlaşması ile birlikte mikrolokasyon tabanlı teknolojilerin örnekleri de pazarlama 

uygulamalarında karşımıza çıkmaya başlamıştır (Çınar, 2015). Zehl, vd. (2016) yaptıkları 

çalışmada, wi-fi ile bağlantılı yer işaretleyicileri için tasarım, uygulama ve performans 

kriterlerinin üzerinde durmuşlar ve yer odaklı wi-fi servislerinin, bilgiyi çözümlemek için, 

etkili ve orjinal bir yol olduğu blgusunu ortaya koymuşlardır. Kütüphanelerde ve müzelerde 

de pazarlama uygulamalarının geliştiği günümüzde, bir kütüphanede yapılan çalışmada, akıllı 



 
 

901 

telefon aracılığıyla kullanılan bluetooth ve yer işaretleyiciler ile mobil pazarlama teknolojisi 

için önerilerde bulunulmuştur (Bess ve Price, 2015). Müzelerde, sanal gerçeklik deneyimini 

arttırmak amaçlı kurulan mikro lokasyon uygulamasıyla, müze tarafından sağlanan hizmet 

farklılaştırmaya çalışılmıştır (Choi ve Kim, 2017). Bununla birlikte, konum bazlı pazarlama 

çalışmaları işletmeler tarafından tanıtım yapılmak amaçlı olarak da kullanılmaktadır (Zhu, 

vd., 2016). Yapılan bir çalışmada mikrolokasyon uygulaması için bluetooth teknolojisi ile 

çalışan bir saat geliştirilmiştir. Kapalı ortamda yapılan deneysel çalışmaların sonucunca, akıllı 

telefon, mikrolokasyon mekanizması ve akıllı saat ilişkisi ile elde edilen veriler 

sınıflandırılmış ve konum bilgisinin avantajı ortaya çıkmıştır (Filippoupolitiis, vd., 2017).  

Türkiye’deki uygulamalarda mobil teknolojiler, pazarlamada teknoloji kullanımını faydaları, 

pazarlamada teknoloji kullanım alanlarına yönelik çok sayıda çalışma olmasına rağmen 

mikrolokasyon tabanlı uygulamaların pazarlama uygulamalarına etkisi sadece “SMS 

uygulamaları” temelinde incelenmiştir. Araştırma SMS teknolojisine alternatif olarak gelişen 

lokasyon tabanlı uygulamaların etkisini ve pazarlama uygulamalarındaki rolünü ortaya 

koyacak olması bakımından özgünlük taşımakta ve yeni nesil mikrolokasyon uygulamalarının 

tüketici üzerindeki etkileri ve sonuçlarına yönelik boşluğu doldurması beklenmektedir. 

Tasarım ve Yöntem 

Araştırma uygulamalı bir çalışma olup keşifsel niteliktedir. Araştırma kapsamında belirlenen 

bir hizmet işletmesinin mikrolokasyon tabanlı pazarlama stratejileri ve yapılan uygulamaların 

etkileri ve sonuçların nedenlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Seçilen hizmet işletmesi 

gıda sektöründe faaliyet göstermekte olup rakiplerine göre farklı ürünler sunmaktadır. Firma 

2017 yılı başında kurulmuş olup KOBİ niteliğindedir. İşletmenin bulunduğu konumda gıda 

sektörü firmaları arasında yüksek rekabet bulunmaktadır. Benzer ürün ve hizmeti sunan diğer 

işletmelere kıyasla seçilen işletme özgün ürünler ve teknoloji kullanımı ile rekabet gücü 

kazanmaya çalışmaktadır. İşletme, rakiplerinin mobil teknolojileri yeterince kullanmadığını 

fark etmiş ve mikrolokasyon uygulamalarını kullanarak rekabet gücünü arttırmayı 

hedeflemektedir. İşletme uygulamaya başlamış olup uygulamayı kullanmadaki ana hedefi 

işletmeyi müşterilere daha iyi tanıtmak, müşteri portföyünü genişletmek ve müşteri sadakati 

yaratmaktır.  Uygulama ile belirlenen konum içindeki müşteriler, işletmenin menüsüne 

kolayca ulaşabilmekte, işletmenin sunduğu özel fırsatlardan yararlanabilmektedir. Araştırma 

kapsamında önce nicel daha sonrasında nitel analiz ile bulgular değerlendirilmektedir. İki 

yöntemin kullanılmasındaki amaç sayısal verilerin altında yatan nedenlerin daha net bir 

şekilde tanımlanabilmesini sağlamaktır. Öncelikle nicel analiz bağlamında, işletmenin bu 
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uygulamayı kullanmadan önceki pazarlama ve satış uygulamaları ile satış performansı kayıt 

altına alınmıştır. Daha sonra işletmede mikrolasyon tabanlı uygulama kullanılmaya başlamış 

ve bu tarihten itibaren işletmenin gerçekleştirdiği satış uygulamaları ve performansına yönelik 

veriler toplanmıştır. Bu bağlamda müşteri sayısı, uygulamayı kullanan müşteri sayısı, satış 

cirosu ve günlük toplam gelir verileri uygulamayı kullanma öncesi ve sonrası olmak üzere 

toplanan verilerle karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve bulgular ortaya konmuştur. İkinci 

aşamada istatistiki sonuçları yorumlamak amacıyla mikrolokasyon tabanlı pazarlama 

uygulamasını değerlendirmek üzere uygulamayı kullanan ve kullanmayı tercih etmeyen 

tüketicilerden oluşan iki grup üzerinde odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir.  Odak grup 

görüşme verileri analiz edilmeye başlanmış olup bu süreç devam etmektedir. Araştırma 

sonunda istatistiki veriler ve odak grup görüşme bulguları beraber yorumlanarak saptamalar 

yapılacak ve mikrolokasyon tabanlı uygulamanın işletmenin pazarlama performansına 

katkıları ortaya konacaktır 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırma süreci devam etmekte olup analizlerin bir kısmı gerçekleştirilmiştir. İlk araştırma 

bulguları çerçevesinde finansal performans anlamında firma için önemli bir değişiklik tespit 

edilememiştir. Buna karşılık uygulamanın müşterilerin ilgisini çektiği görülmektedir. 

Müşteriler uygulamayı sormakta fakat yükleme konusunda çekimserlik göstermektedirler. 

Özellikle erkek ve kadın katılımcıların yaklaşımları arasında farklılıklar görülmüştür. Erkek 

katılımcıların uygulamayı yüklemek ve kullanmak konusunda daha ilgisiz kalmaktadırlar. 

Buna önemli bir neden olarak “kişisel bilgi güvenliğini” öne sürmeleri dikkat çekmektedir. 

Kadın katılımcıların ise kullanılan sisteme daha fazla ilgi gösterdikleri özellikle “indirim” 

uygulamasının onlara cazip geldiği bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların verdikleri bilgiler de 

ilgi çeken bir başka boyut ise bu uygulamaya hangi uygulamaların ekleneceği bulgusudur. 

Özetle katılımcılar işletmeyi her ziyaret ettiklerinde uygulamadan farklı uygulamalar 

beklemektedirler. Katılımcıların uygulamayı yüklemek de kararsızlık göstermeleri buna 

karşılık sürekli yeni beklentilerde bulunmaları dikkat çekicidir. 

Araştırma süreci devam etmekte olup elde edilen bulgular literatürle (TAM, tüketici tutum ve 

davranış modelleri vb. ) ilişkilendirilecek ve yorumlanacaktır. Bulguların hizmet alanında 

faaliyet gösteren girişimcilerin teknoloji kullanımının sağlayabileceği faydaları 

farkedebilmesi ve stratejik avantaj yaratılabilmesi için kritik gerekliliklerin ortaya koyması 

beklenmektedir. Bunun yanında yeni kurulmuş işletmelerin teknolojik yenilik kullanımlarının 

tüketici için farkındalık yaratmadaki etkileri de incelenebilecektir. Bu bağlamda araştırmanın 
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yeni nesil mikrolokasyon uygulamalarının tüketici üzerindeki etkileri ve sonuçlarına yönelik 

boşluğu doldurması beklenmektedir. Ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunlar ve tüketici 

tepkileri çerçevesinde mevcut uygulamaların nasıl daha iyi hale getirilebileceğine dair 

öneriler de geliştirilebilecektir. 
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Sosyal Medya ile  Hisse Senedi Fiyatının Günlük Hareket Yönü Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi: Duygu Analizi Uygulaması 

Investigation of Relationship Between Social Media and Stock Price Daily 

Movement Direction: Sentiment Analysis Implementation 
Metin Yıldırım1                        Cenk Arsun Yüksel2    

Özet: 

Ülkemizde ve  dünyada yaygın olarak kullanılan mikro blog sistemi olan Twitter ile sermaye 

piyasalarının etkileşimi giderek artmakta olup, araştırma konumuz olarak seçilmiştir.  

Telekomünikasyon sektöründe yer alan, Borsa İstanbul’da hisseleri  işlem gören  firma  

üzerinden araştırma yürütülmüştür.  Araştırma dönemi olarak 15.03.2017 ile 15.05.2017  

tarihleri arasında  Borsa İstanbul’da hisselerin   işlem gördüğü günler seçilmiştir. Günlük 

bazda ilgili hissenin açılış ve kapanış değerleri elde edilmiş, açılış değeri kapanış 

değerlerinin farkı alınmış ve  hisse hareket yönü o gün için  negatif yada  pozitif olarak 

sınıflandırılmıştır.  İlgili günler için twitter sayfasından bireylerin  gönderdiği mesajlar 

üzerinden Duygu Analizi gerçekleştirilmiş,  pozitif ve negatif olarak sınıflandırılmış,  günlük 

duygu polaritesi değeri  elde edilmiştir. Bu çalışmada duygu polarite değerleri ile hisse fiyatı  

hareketinin yönü  arasında günlük  bazda korelasyon analizi yapılmıştır. Spearman 

korelasyon katsayı yöntemi kullanılmış, arada negatif ve orta düzeyde bir bağıntıya 

rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Duygu Analizi, Mikro Blog, Sermaye  Piyasası 

Abstract: 

Interaction of capital markets with Twitter has been highly increasing, It   has been  selected 

as our research topic.  Research has been carried out on the company which is operating in 

telecommunications industry and whose shares are traded in Borsa  Istanbul. The research 

period is the dates between 15.03.2017 and 15.05.2017.  Daily opening and closing prices of 

the selected stock  have been collected, daily raise and fall of the stock price has been 

classified accordingly.   Sentiment analysis has been conducted for the same period and daily  

polarity values have been  obtained.  In this study, correlation analysis between public 

sentiment analysis  and  stock price movement direction is conducted . Spearman correlation 

coefficient method was used and a negative and moderate correlation was identıfied. 

Keywords: Sentiment Analysis, Micro Blog,  Capital Market 
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2	İstanbul Üniversitesi, cenka@istanbul.edu.tr	
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Giriş 

Sermaye piyasasında işlem geren araçlar arasında getirisi ve riski en yüksek araç hisse 

senetleri olarak yer aldığı kabul görmektedir. Siyasi, ekonomik ve sosyal faktörlerin hızlı 

tepki verdiği ve etkilendiği   kabul edilmektedir (Karaatlı  vd., 2005,s.38). Hisse senetlerinin 

fiyatlarındaki değişim üzerinde yapılan ilk çalışmalar  geçmiş değerleri   temel veri  alan   

çalışmalar olmuştur.   Takip eden çalışmalar  hisse senedi fiyatlarındaki  değişim sadece 

geçmiş fiyatlar üzerine olduğu  yaklaşımını çürütecek yönde yer almıştır. (Pagolu  vd, 

2016,s.1). Etkin Piyasa Kuramı çerçevesinde incelendiğinde, var olan fiyatlanmanın 

gelecekteki beklentiler üzerini oluştuğunu belirtmişlerdir. Bu noktadan hareketle,  geçmişe ait 

verilerin gelecekteki fiyatlamaya  etkisinin mümkün olmaması gerektiği düşüncesi ortaya 

atılmıştır(Albeni  ve  Demir, 2005,s.2).  Etkin piyasa  kuramı kısaca, hisse senedi 

fiyatlamasının    geçmiş yada  güncel  fiyatlamadan daha ziyade  alınan yeni bilgiler  

çerçevesinde şekillendiği kabul etmektedir. 

Sosyal medya ve mikro blog siteleri  çok geniş kapsama sahip olan  bilgi kaynağı konumuna 

gelmiştir. Özellikle mikro bloglar kurguları  gereği, kişilerin  günlük yaşamda kullandıkları   

hizmet ve ürünler  hakkında  duygularını, şikayetlerini, düşüncelerini ve oluşan izlenimlerini   

gerçek zamanlı ve yoğun olarak aktardığı  önemli bir mecra olarak yer almış olup,  önemini 

ve etkinliği her geçen gün artırmaktadır. (Agarwal vd., 2011,s.30). Twitter üzerinden elde 

edilen bulgular başta  sermaye piyasaları olmak üzere film hasılatları, seçim sonuçları, halk 

sağlığı ile ilgili araştırmalarda yaygın olarak kullanılmış olup, kullanılmaya devam etmektedir 

(Nguyen,vd., 2013,s.1). Kullanım alanlarındaki genişlemenin yanı sıra araştırmalardaki  

sayısal  artışta  yükselen  bir ivme ile devam etmektedir.  

Duygu  Analizi   ya da Fikir Madenciliği kişilerin  kurumlara, bireylere, sorunlara, olaylara, 

güncel konuların yanı sıra  konuların özellikleri hakkında, duygu, görüş, değerlendirme ve  

tutumları  üzerinde gerçekleştirilen  bilimsel çalışma olarak tanımlanmıştır(Liu ve 

Zhang,2012,s.415). Var olan verinin  sayısal  büyüklüğü, yaratılma hızı  göz önüne 

alındığında, ilgili verinin işlenmesinde, sınıflandırılması süreci hızlandıracak belirli 

yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur.  Sosyal medya izleme yöntemleri arasında en yaygın 

kullanılan yöntemlerinden bir tanesi de  Duygu Analizi olarak yer almaktadır. 

Bu araştırma, Twitter’dan elde edilen tweetlerin pozitif ve negatif olarak sınıflandırılması   

Duygu Analizi yöntemi  ile  gerçekleştirilmiştir.  Telekomünikasyon sektöründe yer alan bir 

firmanın  hisse senesinin açılış ve kapanış değeri arasında  fark alınıp, o gün için hisse senedi 

yükseliş yada düşüşte olduğu  veri elde edilmiştir. Duygu analizi sonucunda elde edilen 

günlük polarite değeri ile hisse senedi günlük değer farkın kazanç yada kayıpta  oluşu    verisi  
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arasında korelasyon  analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sonucunda iki veri seti arasında  

orta düzeyde, negatif  ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 

Literatür Taraması 

Mikro blog verileri  ile sermaye piyasaları  arasında ilişkiyi araştıran bir dizi çalışma  

gerçekleştirilmiştir. Bu konuda en fazla bilinenler arasında   Bollen vd., 2011 ayında yaptığı 

çalışma gelmektedir.  Çalışmada twitter üzerinde  elde edilen   tweetlerin duygu analizi ile 

pozitif  ve negatif sınıflandırılmasının yanı sıra, toplumunun genel ruh halini belirlemek 

amacıyla  sakin, emin, kibar, mutlu, uyanık ve hayati olarak sınıflandırmıştır. İlk etapta, bu 

değerler ile Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi  arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ek olarak, 

toplumun ruh hali verisini kullanarak  endeksin  hareketinin yönünün öngörülüp  

öngörülmeyeceği konusunda çalışma  gerçekleştirilmiştir. Öngörü aşamasında  bulanık sinir 

ağları  yöntemi kullanılmıştır. Toplumun genel ruh hali ile   Dow Jones Borsası Endüstri 

Endeksi arasında yüksek düzeyde ilişki  görülmüştür(Bollen vd., 2011,s.1).    2015 yılında 

yapılan bir başka  araştırmada toplumun çeşitli firmalar hakkında attıkları  tweetleri   duygu 

analizi ile sınıflandırmış ve firmaların  hisse senetlerindeki  değer değişimi arasında  ilişki 

araştırılmıştır(Dickinson ve Hu,2015,s.1).   Normalize edilmiş  duygu analiz sonuçları ile 

hisse senedi fiyatlarındaki değişim arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişki  Walmart  

ve  Microsoft gibi  firmalar için yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya 

çıkarken, Goldman Sachs ve Cisco gibi  firmalar için de yüksek düzeyde, negatif ve anlamlı 

bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır(Dickinson ve Hu,2015,s.62). 2016 yılında Microsoft firması  

için benzer bir çalışma yürütmüş olup, araştırma sonucunda duygu analizi sonuçları ile hisse 

senetleri fiyatlarındaki  değişim yönü arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir.(Pagolu vd., 2016,s2).    Bu alanda  ülkemizde yapılan çalışmalar 

arasında  Eliaçık ve Erdoğan’ın  2016  yılında yaptıkları yer almaktadır.  Bu çalışmada mikro 

bloglardaki finans topluluklarının duygu polaritesi ile Borsa İstanbul 100 endeksini  

hareketleri arasında korelasyon analizi yapılmışlar  orta  düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki 

olduğu ortaya çıkarmışlardır (Eliaçık  ve Erdoğan,2016,s.782). 

Tasarım ve Yöntem 

Araştırma kapsamında  incelemeye alınacak zaman dilimi olarak  15.03.2017 -15.05.2017 

tarihleri belirlenmiş ve  Borsa İstanbul’un  işlem gördüğü günlerde veri toplanmıştır. Twitter  

ortamında yer alan arama sayfasında içinde  anahtar kelime olarak ilgili telekom firmasının 

adı ile arama gerçekleştirilmiştir. İlgili sayfa da dil olarak Türkçe  seçilmiş,  firmanın 

sektördeki rakiplerinin adlarını içeren tweetler seçim dışında tutulmuştur. Bu kapsamda ilgili 
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tweetler python ve tweeter için yazılmış API’ları kullanarak  veri tabanına aktarılmıştır. Bu 

yöntem ile  toplam elde edilen tweet sayısı 9.584 adettir.  Bu sayı içinde tekrarlanan tweetler 

silindikten sonra eldeki tekil tweet sayısı 8.475 olarak yer almaktadır.   Bu aşamadan sonra 

veri temizleme aşaması gelmiştir. Eldeki metinler arasında  yoğun olarak yabancı dilde 

kelimeler içeren tweetler,  firmanın kendi hesabından gönderilen tweetler,  sadece firmanın 

ismi geçen yer  ve etkinliklerdeki yer bildirimleri içeren tweetler, 4 adedin üzerinde # ve @  

karakteri içeren tweetler değerlendirme dışında tutulmuştur.  Bu kapsamda değerlendirmeye 

alınan  tweet sayısı 6.009 adettir.   Bu veriden 500 adeti eğitim  verisi olarak ayrılmıştır.  

Değerlendirme  ve analize tabi olan  tweet sayısı olarak 5.509 adet olarak yer almıştır. 

Bu aşamada sonra gereksiz karakter ve kelimelerin temizlenmesi aşamasına geçilmiştir. Bu 

kapsamda noktalama işaretleri ve  basılamayan karakterler boşluk ile değiştirilmiştir. Tüm 

karakterler küçük harfe çevrilmiştir. 

Eldeki veri seti içerisinden 500 adeti eğitim seti olarak seçilmiştir. Veri setlerinde bulunan 

tweetler el yordamı ile pozitif ve  negatif sınıflandırılma işlemi yapılmıştır. Bu aşamadan 

sonra eldeki eğitim ve analiz veri  setleri  Weka(3.8) programında işlem yapılabilmesi arff 

formatında kayıt edilmiştir. 

Bir sonraki aşama ise, sınıflandırma algoritmasının seçimi olmaktadır. Bu  kapsamda 

değerlendirmeye  alınacak  sınıflandırma algoritmaları  ZeroR, J48, K En Yakın Komşu 

Yöntemi ve Naive Bayes olarak yer almaktadır. Sınıflandırma aşamasında öznitelikler N-

Gram model için 3-gram seçilmiş ve uygulanmıştır. 

ZeroR  Sınıflandırma algoritması en temel ve diğer algoritmalar için temel  değer 

çıkarabilecek sonuçlar üretmektedir. Algoritma eğitim  veri seti için frekans tablosu 

oluşturup, en  yüksek frekansa sahip sonucu tespit eder. Test veri setinin  tüm veri kalemleri 

bu değer olacağını ön görüp sonuç tablosunu oluşturulmaktadır.( Foster,vd.,2013,s.3).  

J48 bazı kaynaklarda  C4.5  olarak adlandırılan algoritma  entropi ölçütüne dayalıdır.    Karar 

ağacı yapısıdır. ID3 algoritmasının genişletilmiş halidir. Her bir  düğümde nitelikler arasında   

en yüksek bilgi kazancına  göre  karar ağacının  oluşumunu  ve dallarını oluşturur.(Akçetin ve 

Çelik,2014,s.49) 

K En Yakın Komşu Yöntemi algoritmasında öğrenme kümesindeki verilerin benzerlikleri 

hesaplanmaktadır. Yakın olduğu düşünülen verinin ortalamasıyla verilmiş eşik değere göre 

sınıflandırma gerçekleştirilir(Çalıskan ve  Soğukpınar, 2008.s.122) Bu analizde,  en yakın 

komşu sayısı k=3 alınmıştır.     

Naive Bayes algoritması Bayes teorisi tabanına  oturmuş sınıflandırıcıdır. Yapısı gereği  

olasılıksal sınıflandırıcıdır.  Veride yer alan her bir sınıf  için olasılık oranları 
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hesaplanmaktadır.  Sınıflandırma aşamasında ise olasılığı en yüksek sınıfı bulmayı 

hedeflemektedir.(Sevgin ve Çelik,2013,s.3). Sınıflandırma geçekleştirilirken Bayes  teorimin 

yapısı gereği tweetin ait olma olasılığı olan sınıfların koşullu olasılığı hesaplanır. (Çalış  

vd,2013, s.3). Yaygın kullanımının nedenleri arasında yüksek başarı performansının yanında 

yüksek hesaplama hızı gelmektedir.   

Bayes Teoremi şu şekilde formüle edilir: (Bahadır,2008,s.50) 

P(A/B)=(P(B/A)*P(A))/P(B) 

P(A|B): B olayı olduğunda A  olayının 

gerçekleşme olasılığı  

P(A): A olayının gerçekleşme 

olasılığı 

P(B|A): A olayı olduğunda B  olayının 

gerçekleşme olasılığı 

P(B): B  olayının gerçekleşme 

olasılığı 

Algoritmaların Weka programı ile çalıştırılırken test yöntemi olarak “10-kat çapraz�

doğrulama” metodu kullanılmıştır. Bu yöntemde test verisi rastsal olarak 10 parçaya ayrılır.  

Bunların 9 adeti öğrenme  bir tanesi de test kümesi olarak kullanılır.  Öğrenme verisinden 

elde edilen sonuçlar çerçevesinde sınıflandırma test verisi üzerinde yapılar.  Bu işlem 10  defa 

tekrarlanır. Performans sonuçlarının ortalaması alınarak işlem sonunda kullanıcıya iletilir.   

Algoritmaların performans değerlendirilmesi aşamasında performans kriterleri olarak 

doğruluk,  kesinlik, duyarlılık ve F-ölçütü olarak yer almaktadır. En temel performans ölçütü 

olarak doğru olarak sınıflandırılan veriler ile yanlış olarak sınıflandırılan verilerin sayısal 

dağılımı olarak yer almaktadır. Her  test sonucunda  başarım bilgileri karışıklık matrisi ile 

verilmektedir.  Bu matriste satırlar test kümesindeki örneklere ait gerçek değerler, kolonlar ise 

modelin sınıflandırma sonuçlarını verir.  Örnek karışıklık matrisi  ve ilgili performans 

değerlendirme kriterlerinin formülleri aşağıda verilmektedir.(Çoşkun ve Baykal,2011,s.53-54) 

Tablo 1. Karışıklık Matrisi 

  Model Sınıflandırması  

G
er

çe
k 

D
eğ

er
le

r 

 Sınıf = 1 Sınıf = -1 

Sınıf = 1 TP FN 

Sınıf = -1 FP TN 
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+++

+
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[ ]
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+
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[ ]
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+

=−
**2

 

Analiz kapsamında seçilen firma, Borsa İstanbul' da 15 yılı aşan süreden beri işlem 

görmektedir.  Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren firma BIST 30 Endeksi 

Kapsamında yer alan firmalardan  bir tanesi olarak yer almaktadır. Bu firmanın hisselerinin 

açılış ve kapanış değerleri  msn.com  web sitesinden elde edilmiştir. Araştırma da tarih aralığı 

olarak  15.03.2017 -15.05.2017 seçilmiştir. Bu tarih aralığında hisse  toplam 43  gün Borsa 

İstanbul’da hisse  işlem görmüştür.   

Bulgular ve Tartışma�

El yordamı ile sınıflandırılan  eğitim seti 500 adet örnekten oluşmaktadır. Bu adettin pozitif 

ve negatif kayıtlarının dağılımı Şekil 1’ de yer almaktadır. 

 

Şekil I. Eğitim Seti  

Elde veri setinin sınıflandırılması aşamasına geçmeden önce sınıflandırma algoritmasının 

seçilmesi gerekmektedir.  ZeroR, J48, K En Yakın Komşu Yöntemi ve Naive Bayes 

değerlendirmeye alınan algoritmalar olarak yer almaktadır.  Başarım ölçütleri olarak 

doğruluk,  kesinlik, duyarlılık ve F-ölçütü seçilmiştir.  Bu değerler aşağıda yer almaktadır. 

  ZeroR Algoritması: 

Doğruluk Kesinlik Duyarlılık F-Ölçütü 

53% ** 0% ** 

J48 Algoritması: 

Doğruluk Kesinlik Duyarlılık F-Ölçütü 

65% 71% 45% 55% 

Pozitif 
Tweetler
Adet:237;
Oran: 47%

Negatif 
Tweetler

Adet: 263; 
Oran: 53%
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K En Yakın Komşu: 

Doğruluk Kesinlik Duyarlılık F-Ölçütü 

47% 47% 100% 64% 

Naive Bayes: 

Doğruluk Kesinlik Duyarlılık F-Ölçütü 

70% 72% 60% 66% 

Bu kapsamda en iyi performans kriterlerine sahip  olan algoritma Naive Bayes olarak yer 

almıştır. Bu aşamadan sonra eldeki analiz verisi olan  5.509 adet tweet  eğitim verisi ile Naive 

Bayes algoritması ile sınıflandırma gerçekleştirmiştir. Her bir gün için  atılan pozitif ve 

negatif  tweetlerin  toplamı alınmıştır. Bir sonraki aşamada ise,   her bir gün için o gün içinde 

atılan pozitif  tweetleri sayısı  o gün için atılan tweet sayısına bölünerek  pozitif tweetlerin 

yüzdesel oranı elde edilmiştir.  

Borsa verisi işleme sürecinde  o gün için açılış değeri ile kapanış değerinin farkı alınmıştır.   

Kapanış değeri açılış değerinin üzerinde yer alması durumunda fark değeri  pozitif  bir değer 

almakta olup, hisse senedi değer yönü verisi olarak 1 verilmiştir. Tersi durumunda ise bu 

değer -1 olarak ilgili gün için kayıt oluşturulmuştur. İlgili veriler Şekil 2 de verilmiştir.  

 
Şekil 2 Duygu Analizi Sonuçları ve Hisse Senedi Fiyat Hareket  Yönü  

Çalışma kapsamında olan değişkenlerin normallik sınaması için Shapiro-Wilks testi 

gerçekleştirilmiştir . Bu test sonucunda  Borsa değişkeninin  anlamlılık düzeyleri (p<0,00) 

olduğu için normal dağılıma uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra korelasyon 

analizi yapılırken Spearman’s rank order korelasyonu(rho) tercih edilmiştir.   Bu konu ile 
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ilgili  yapılan analiz sonucunda bireylerin  firma hakkında gönderdiği pozitif tweetler ile 

hissenin günlük fiyat yönü arasında 0.05 anlamlılık düzeyi ve negatif  yönde (r= -0,349 , p= 

0,022) ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu değerlere göre pozitif tweetlerin oranı artığında 

hisse senedi fiyatının yönü açılış değerine göre daha  düşük değerler alabileceği söylenebilir.   

Determinasyon katsayısı (r2 = 0,12) dikkate alındığında hisse senedinin  fiyat hareket 

yönündeki toplam varyans %12’sinin bireylerrin  gönderdiği pozitif tweet yüzdesinden 

kaynaklandığı  söylenebilir. Ancak teorik olarak açıklanan varyans diğer değişken olan pozitif 

tweet yüzdesi içinde yorumlanabilir. Başka bir anlatımla , bu analiz bize neden-sonuç 

bağlamında yorumlama olanağı vermez, sadece değişkenlerin birlikte hangi düzeyde ve hangi 

yönde değiştikleri konusunda fikir verir.(Büyüköztürk,2011,s.34)  

Sonuç�

Hisse senetlerinin fiyatlarının hareket yönü,  işlem gördükleri platformun  yapısı gereği  

değişik faktörlerden etkilenmektedir.  Bu faktörlerinin neler olduğunu belirlenmesi, hisse 

senetlerinin fiyat hareket yönüne etkileme güçleri  konusunda bilgi elde edilmesi yatırım 

kararları alma aşamasında önem arz etmektedir.  Borsa İstanbul’unda dahil olduğu   

gelişmekte  olan pazarlardaki  spekülatif hareketlere gelişmiş ülke borsalarına göre daha fazla 

açık olduğu görülmektedir.  Bu yapı, hisse senetleri fiyatlarının   hareket yönünde  hızlı yön 

değişimi  göstermesine neden olmaktadır.  Bu çerçeveden incelediğinde, fiyatlarının hareket 

yönü, etkileyen faktörlerin neler olduğu ve etki güçleri konusunda yapılacak çalışma sonuçları 

Borsa İstanbul’da  yatırım  kararı alan kişiler açısından önem  arz eden etmenlerden bir 

tanesidir. Bireylerin  sosyal medya üzerinden Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören firmalar 

hakkındaki düşünceleri ve fikirleri ile ilgili firmaların hisse senetlerinin fiyatlarının hareket 

yönü  arasındaki ilişkiyi üzerinde yoğun olarak araştırılma yapılmış bir başlık olarak yer 

almamaktadır.  Çalışmamamızda, duygu analizi ile elde edilmiş polarizasyon değeri ile hisse 

senetlerinin  fiyatlarının günlük hareket yönü arasında  ilişki araştırılmıştır.      Araştırmamıza  

konu olan tweetler üzerindeki duygu analizi  sonucu elde edilen günlük duygu polaritesi 

değeri ile hisse senetlerinin  fiyatlarının günlük hareket yönü arasındaki korelasyon analizinde 

ilgili hisse için üç temel sonuç çıkma ihtimali yer almaktadır. Literatürde başka sermaye 

piyasalarında aynı zaman aralığında  farklı şirketler için yapılan korelasyon analizde farklı 

sonuçlar çıktığı görülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda  BIST 30 Endeksinde yer alan  

telekomünikasyon sektöründe yer alan  firma için araştırmaya alınan 43 işlem gününü içeren 

tarih aralığında  negatif yönde yer almıştır.   Bu sonuç elbette,   Borsa İstanbul'da işlem gören 

diğer hisseleri için geneleme yapılması imkanını sağlamaz.   Sektör ve hisse senedi bazında 
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daha geniş bir yapıyı inceleyen ileride yapılabilecek çalışmalar ile  Borsa İstanbul’da işlem 

gören hisseler  senetlerinin fiyat hareket yönü  ile   bireylerin duyguları arasındaki ilişkisi 

konusunda  daha  detaylı   bilgiye sahip   olunabilme imkanına sahip olunabilecektir. 
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Eski Köye Yeni Adet: Çevrimiçi Dizi İzleme Platformlarına Yönelik Bir 

Araştırma 

New Wine in Old Bottles: A Research on Online Soap-Opera Platforms 
Özet Bildiri 

Elif Üstündağlı Erten1 Sinem Hasret Özer2  Öykü Hazal Aral3 Dilek Turunçoğlu4 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Medya, Yeni Medya, Televizyon, Çevrimiçi İzleme Siteleri, 

Dizi 

Keywords: Traditional Media, New Media, Online Watching Websites, Soap Opera 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Günümüzde kullanımı yaygınlaşmaya başlayan Netflix, BluTV ve Puhu TV gibi çevrimiçi 

izleme platformları, izleyiciye televizyon içeriklerine ulaşma imkânı sunarken daha interaktif 

yapısı ve televizyona kıyasla sunduğu avantajlar ile tercih nedeni haline gelmiştir. Kaldığı 

yerden devam etme özelliği, reklamsız veya daha az ve kısa reklam özelliği, sansür 

endişesinin olmayışı, aynı anda birden fazla bölümün yüklenebilmesi, televizyonda 

izlenemeyecek türde programlara erişim gibi (https://www.bitutamfikir.com/yeni-trend-

online-dizi-izleme-platformlari/, 2017) pek çok özellik, bu platformların medya tercihi 

gündemine sokmuştur. Özelliklerin reklamların en önemli şikâyet kaynağı olduğu (Yüksel, 

Öğüt ve Kaya, 2012: 36) düşünüldüğünde çevrimiçi izleme platformlarının yakın geleceğin 

izleme alışkanlıklarının belirleyicisi ve özellikle dizi izleme (Türk dizileri) noktasında 

televizyona ciddi bir alternatif olacağı beklenmektedir. Ancak televizyonun yaygın olarak 

tercih edildiği ülkemizde, etkinliğinin kaybolacağını ve izleme alışkanlığının tamamen dijital 

platformlara kayacağını düşünmek hatalı görülmektedir. Burada önemli olan (hangi) 

tüketicilerin bu değişimi nasıl karşıladığını ve iki medya aracını gündelik hayatlarında nasıl 

konumlandır(acağı)dıklarını belirlemektir. Böylece medyaların etkin kullanımı 

sağlanabilecektir.  

Bu çalışmanın amacı; yayınladıkları alternatif Türk dizileriyle (Masum, Fi) tüketicilerin 

ilgisini çeken çevrimiçi izleme platformlarına yönelik tüketicilerin tercihlerini incelemek ve 

tercih edilme ve edilmeme noktasında öne çıkan nedenleri araştırmaktır.  

 

																																																													
1	Ege Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, elif.ustundagli@ege.edu.tr eeliff85@gmail.com	
2	Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Ege Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, sinem.ozzer@gmail.com	
3 Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Ege Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, oykuhazalaral@gmail.com 
4 Dilek Turunçoğlu, Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi,Ege Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, 
dilekturuncoglu@gmail.com 
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Literatür Analizi 

1990’lı yıllar ile hızlı şekilde gelişen internet teknolojileri (Dilmen ve Öğüt, 2006) ve 

gündelik hayatın dijitalleşmesiyle birlikte geleneksel medya araçları; sosyal medya ve dijital 

platformlar gibi yeni medya ortamlarının rekabetine açık hale gelmiştir. Yeni medya ortamları 

yeni içerikleri tüketicilerin seyrine sunarken bireyler arasındaki iletişimi güçlendiren ve 

sosyal ihtiyaçları da karşılayan araçlar olarak (Kocadaş, 2006) etkinliklerini arttırmaktadır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’nun (2013)  2012 Televizyon İzleme Eğilimleri 

Araştırması’na göre Türk toplumunda televizyon izleme süresi ise 2006 yılında %5,1 iken 

2012 yılında %3.7’ye düşmüştür. Bu azalmada yeni medya araçlarının etkisi mutlaktır. 

Televizyonun daha kontrollü ve tek yönlü (Hodkinson, 2011)  içeriğine karşılık, interaktif bir 

etkileşim ve görece özgür içerik sunan dijital platformlar yayıncılık ve ‘izleme’ anlayışına 

yenilik getirirken, ev sinema sistemleri, yan uygulamalar gibi çeşitli içeriklerle dijitalleşmeye 

çalışan televizyon da bu yenilikleri takip etmeye çalışmaktadır. Geleneksel medyanın 

toplumun duygularını ve düşüncelerini yapılandırabileceği (McLuhan, 2001) göz önüne 

alındığında, çift yönlü iletişimin mümkün olduğu yeni medyada (Prathap ve Ponnusamy, 

2006; Polat, 2009; Mera, 2009; Başlar, 2013; Mulhern, 2009; Karagöz, 2013) bu yapılanma 

daha yoğun gerçekleşecektir. Özellikle trend yaratma, ürün/marka konumlandırma gibi 

tüketici cazibesi yaratan faaliyetlerin daha etkin kullanılması mümkün olacaktır.  

Her ne kadar teknolojiye ayak uydurmaya çalışıp yan uygulamalarla interaktifliği sağlamaya 

çalışsa da hiyerarşik bir düzene sahip olması yönünden (Tapscott, 1998) ve  Türkiye’de 

içeriği RTÜK tarafından kontrol edilmesi ve belirli standartlar temelinde yayın yapması 

açısından televizyon; her bilgiye ulaşmayı, bilgi oluşturmayı ve içerik konusunda aktif olmayı 

talep eden tüketici kitlesi için sorun oluşturmaktadır. Özellikle %93,9’unun TV seyretmeye 

vakit ayırdığını (TÜİK, 2016) belirten ancak – özellikle eğitim seviyesi düşük ailelerde – 

kanal tercihinde söz hakkı azalan (Öztürk, 1999) gençlerin alternatif medya platformlarına 

yönelmeleri daha olası görülmektedir.  

Türkiye’deki izleyicilerin program tercihlerinde “yerli diziler” %76,7 ile başı çekerken, 

%74,5 ile ‘’haberler’’ ve %49,7 ile ‘’Türk Filmleri’’ yerli dizileri takip etmektedir (RTÜK, 

2013). 15-30 yaş grubundaki izleyicilerin tamamı için yerli diziler önceliklidir. 31-60+ yaş 

grubundakiler için haberler öncelikli olarak gelirken yine ikinci sırada ise yerli diziler en çok 

izlenen programlarda yerini almıştır. 2012 yılında yabancı dizilerin televizyon programları 

içinde izlenme sıklığı ise %23’lük bir paya sahiptir (RTÜK, 2013). Dolayısıyla dizi izleme, 

her yaş grubu için öncelikli ‘izleme alışkanlığını’ temsil etmektedir. Bu alışkanlığın çevrimiçi 

platformlarla nasıl dönüşeceği ise önemli bir araştırma sorusudur.  
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Netflix, online film ve TV programları için abonelik sağlayan öncü bir sitedir. Amerika ve 

Kanada’da 23 milyondan fazla aboneye sahiptir ve sağladığı yüksek kalite sayesinde de abone 

sayısı her geçen gün artmaktadır (Adhikari vd., 2012). Türkiye’de ise benzer hizmeti veren 

Puhu Tv ve Blu Tv çevrimiçi izleme kültürünü Türkiye’yle tanıştırmada öncü kurumsal 

yapılar olarak yayınladıkları Masum ve Fi Türk dizileriyle dikkatleri üzerlerine çekmişlerdir1. 

Tüm olumlu ve olumsuz yorumlar bize izleme alışkanlıklarının bu platformlarla değişeceğine 

işaret ederken (Matrix, 2014) hangi faktörlerin bu değişimde ön plana çıkacağını belirlemek 

önemli olacaktır. Zira geliri 2013’te 7,34 milyon dolar olan ve 2018’de 17.03 milyon dolar 

olması beklenen online hizmetlerde bu artışın en büyük payının da internet dizilerinin 

ayrıldığı (Pwc Report, 2014) düşünülürse, pazarın önemi anlaşılacaktır. Bu çalışma da bu 

pazarın anlaşılmasında özellikle televizyon ile karşılaştırmaları bir tüketici analizi sunarak 

katkı yapmayı hedeflemektedir.  

Tasarım ve Yöntem 

Çalışma uygulamalı keşifsel bir araştırmadır. Çalışmanın temel araştırma soruları: 

• Çevrimiçi dizi izleme platformlarında dizi izleyen kişiler, bu platformları ve 

televizyonu gündelik hayatlarında nasıl konumlandırmaktadırlar? 

• Çevrimiçi dizi izleme platformlarında dizi izleyen kişilerin bu sitelere yönelik 

değerlendirmeleri nasıldır? 

• Çevrimiçi dizi izleme platformlarında dizi izlemeyen kişilerin bu platformlara yönelik 

algıları nasıldır? Bu platformlar nasıl olsa tercih ederler? 

• Çevrimiçi dizi izleme platformlarında dizi izlemeyen kişilerin bu platformları tercih 

etmemelerinin başlıca nedenleri nelerdir? 

Çalışmanın veri toplama süreci iki aşamadan meydana gelmektedir. Çalışmanın birinci 

kısmında amaçlı örneklem yoluyla bu platformlarda dizi izlemiş ve izlememiş katılımcılarla 

30-45 dk.lık yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılacak ve tüketim tercihlerinde ön plana 

çıkan faktörler belirlenecektir. Çalışmanın ikinci kısmında bu görüşmelerden öne çıkan 

unsurlar anket formuna dönüştürülecektir. Çalışmanın amacına uygun olarak çevrimiçi izleme 

sitelerini (Blu Tv, Puhu Tv gb.) deneyimlemiş veya deneyimlememiş olan kişiler çalışmanın 

ana evrenini oluştururken, bu çalışmada kolayda örneklem yoluyla çevrimiçi ve yüzyüze 

toplanmış 384 (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50) anket ana evreni yansıtan sayı olarak 

																																																													
1	Yorum	örnekleri	için	Bkz.	https://eksisozluk.com/fi--98556?p=18,	https://eksisozluk.com/masum--
57441?p=12	
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belirlenmiştir. Dolayısıyla çalışma nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanan karma 

yöntemi benimsemektedir.  

Bulgular ve Tartışma 

Çalışma hâlihazırda devam eden bir çalışmadır. Çalışmada öncelikle hedeflenen, özellikle son 

dönemde Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan çevrimiçi dizi izleme platformlarının tüketici 

gözünden öne çıkan özelliklerini ortaya koymaktır. Televizyon izleme alışkanlığının online 

sitelere ne ölçüde yakınsama(ma)sının beklendiğinin ve tüketicilerin televizyon ve bu 

platformları birlikte ve birbirine karşı nasıl değerlendirdiğinin bilinmesi, pazarlama 

faaliyetlerini televizyon (özellikle reklam) odaklı gerçekleştiren işletmeler açısından yeniden 

değerlendirmeyi gerektirecektir. Bu çalışmanın sonunda tüketici bakış açısını sunan sonuçlar 

doğrultusunda, çevrimiçi dizi izleme sitelerinin sansürsüz, az veya hiç reklamlı içerik 

sunumuna karşılık işletmelerin nasıl pazarlama iletişimi stratejileri geliştirebileceklerine 

yönelik görüş ve öneriler sunulacaktır.      

.  
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Şehir Pazarlamasında Logo Etkisi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyeleri 

Logolarının Nöropazarlama Teknikleri İle Analizi1 

Logo Effect In Cıty Marketıng: The Analysıs Of Logos Of Metropolıtan 

Munıcıpalıtıes In Turkey Wıth Neuromarketıng Technıques  
Funda Bayrakdaroğlu2     Hazal Çakır3 

Özet: 

Logo, ürün ve hizmet markalarında olduğu gibi, şehirlerin iletişimleri için de sıklıkla 

kullanılan önemli bir marka unsurudur. Günümüzde şehirler, pazarlanabilen diğer unsurlar 

gibi kendilerini en iyi tanımlayan ve özetleyen çeşitli figür ve sembolleri kullanarak farklı 

logo tasarımları oluşturmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de büyükşehir belediyesi statüsünde 

olan 30 ilin resmi logolarını nöropazarlama araçlarından göz izleme tekniğiyle incelemiştir. 

Elde edilen bulgular, deneklerin büyük kısmının baktıkları logonun orta kısmına 

odaklandıklarını, güneş figürünün ve Atatürk’ün en fazla dikkat edilen simgeler olduğunu, 

bununla birlikte, yazı ve sayı ile ifade edilen logo unsurlarının çoğunlukla odaklanılan 

noktalar arasında yer almadığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şehir Pazarlaması, Logo, Nöropazarlama, Sıcaklık Haritaları 

Abstract:  

Logo is an effective brand item for communication of cities as well as product and service 

brands. Nowadays, cities make various logo designs by combining diverse figures and 

symbols which identify and summarize the city best. This study has analyzed formal logos of 

30 cities with metropolitan municipality status with eye tracking technique that is one of 

neuromarketing tools. Findings gathered show that most of the participants focus on the 

centre part of logo, sun image and Atatürk are the most attention-grabbing symbols, 

moreover, by a majority, logo elements like writings and numbers are not found among focus 

points. 

Key Words: City Marketing, Logo, Neuromarketing, Heat Maps 

Giriş 

Çoğunlukla kar amacı güden işletmeler bağlamında tartışılan rekabet, günümüzde şehirler 

arasında da konuşulan bir konu haline gelmiştir. Bu rekabet baskısıyla, dünyanın birçok şehri 

daha fazla yerleşimci, daha fazla ziyaretçi ve daha çok yatırımı kendilerine çekmek amacıyla 

																																																													
1	Bu	çalışma	Muğla	Sıtkı	Koçman	Üniversitesi	BAP	16/173	proje	numarası	ile	desteklenmektedir.	
2	Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü, fkaya@mu.edu.tr	
3	Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hazalcakir93@hotmail.com	
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pazarlama taktik ve stratejilerini artan bir şekilde kullanmaktadır. Bu ihtiyaçtan doğan şehir 

pazarlaması kavramı hem akademik hem de uygulamacı tarafların ilgisini çekmekte, her iki 

taraf kendi perspektiflerinden konuya dair araştırmalar ve projeler geliştirmektedir. 

Konunun gerek akademik gerekse uygulama boyutlarıyla ilgi çekici olması, şehir 

pazarlamasının farklı yönleriyle incelenmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu yönlerden bir 

tanesi de, logoların kullanımıdır. Bilindiği gibi, ürün ve hizmet pazarlamasında logolar o ürün 

ya da hizmetin temel farklılaştırıcı özellikleri arasında yer almakta, tüketicilerin de markayı 

diğer rakiplerden ayırt etmelerini sağlayıcı rol oynamaktadır. Modern pazarlama 

çerçevesinde, tıpkı ürün ve hizmetler gibi şehirler de, logo benzeri birçok pazarlama aracını 

aynı şekilde kullanabilmekte, tanıtımlarını bu yolla yapabilmekte ve birer marka olarak 

hatırlanabilirliklerini bu şekilde sağlamaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi 

statüsünde olan şehirlerin logolarını incelemeyi amaçlamakta, “şehirlerin tüketicileri” 

konumunda olan insanların incelemeye tabi tutulan logoları nasıl değerlendirdiklerini ve nasıl 

yorumladıklarını nöropazarlamada yaygın kullanılan tekniklerden göz izleme tekniğiyle 

analiz etmektedir. Dolayısıyla, çalışma “Şehir logolarının tasarımında hangi unsurlar daha 

fazla dikkat çekmektedir?” araştırma sorusundan yola çıkarak, akılda kalıcı olabilmek ve 

marka olarak diğerlerinden farklılaşabilmek hususunda logo tasarımında hangi noktalara daha 

çok önem atfedilmesi gerektiği ve logo dizaynında nasıl yenilikçi olunabileceği konularını 

kapsamaktadır. 

Literatür Analizi 

Modern dünyada pazarlamanın rolünün daha da arttığı siyasi, ticari ve eğitim alanları da dahil 

olmak üzere her alanda pazarlama biliminden faydalanmaya başlandığı görülmektedir. 

Pazarlama kavramlarının ve pazarlama biliminin geliştirdiği metot ve uygulamaların, diğer 

sosyal bilim alanlarında da uygulamaları bulunmaktadır. Bu alanlardan biri de şehirlerin 

yönetimini esas alan şehir pazarlamasıdır. Şehir pazarlaması konusunu irdelemek için 

şehirlerin günümüzdeki rolüne değinmek önemlidir. 

Tarihsel eylemin ve dönüşümün mekanı olan şehirler; toplumsal, siyasal ve ekonomik alanın 

tüm vatandaşlar için var olduğu yaşam alanı olmakla birlikte, toplumsal hayata ve insan 

ilişkilerine yön veren, sosyal mesafelerin en aza indiği ve bu ilişkilerin yoğunluk kazandığı 

yerlerdir (Yaylı, 2012, s.335). Bununla birlikte, küreselleşme olarak tanımlanan global 

entegrasyon süreciyle coğrafi sınırlar ortadan kalkmış, ülkeler arasındaki iktisadi, siyasi ve 

sosyal ilişkiler hız kazanmış ve sermayenin dolaşımı ulusal sınırların ötesine geçmiştir. 

Küreselleşmenin bu hızlı yayılımından en çok etkilenen ise şehirler olmuştur (İçli ve Vural, 
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2010, s.259). Dolayısıyla, genel olarak yerler, özelde ise şehirler bugün artık insanların yaşam 

alanı olarak bir araya gelip karmaşık toplumsal örgütlenmesiyle biçimlenmiş bir coğrafya 

olarak görülmemektedir. Bunun ötesinde, şehir yönetimi anlayışı da yalnızca geleneksel kamu 

yönetimi alanına terk edilmiş olmaktan şehri bir marka olarak tasarlayıp yönetme anlayışına 

ve pazarlamanın uygulama alanlarından birine dönüşmektedir (Yayınoğlu, 2010, s.1). O 

halde, bir şehrin, rakiplerine karşı rekabet gücünü arttırabilmesi için güçlü yönlerini daha 

bilinir, daha verimli ve pazarlanabilir hale getirmeye ihtiyacı vardır. 

“Müşteri yönelimli olarak, bir şehrin tüketicileri açısından değeri olan kentsel sunumları 

yaratmak, iletmek ve değişimini sağlamak amacıyla bütünleşik pazarlama araçlarının 

kullanımı” (Braun, 2008, s.43) şeklinde tanımlanan şehir pazarlaması uygulamalarının çeşitli 

şekillerde 19. yy’ın ortalarından itibaren ortaya çıktığını söylemek mümkündür (McCann, 

2009, s.119). 1970’lerin ortalarında İngiliz eski endüstri şehirleri Manchester, Birmingham ve 

Glasgow konunun ilk örnekleri arasında yer almaktadır. 1980’lerin ortalarında da 

Almanya’nın orta ölçekli şehirleri Mindelheim, Kronach ve Schwabach şehir pazarlama 

projelerinin uygulandığı ilk yerlerdir. 1990’ların sonlarına doğru Avrupa’da birçok şehir, bu 

anlamda profesyonelleşmiş ve Avrupa çapında “Şehir Pazarlama Birliği” kurulmuştur 

(Çakırer, 2013, s.64-65). 

Şehir pazarlaması her ne kadar bir şehri ürün gibi satmak olarak düşünülse de şehir 

pazarlaması bundan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Bu perspektife göre, şehir 

pazarlaması şehirlerin yatırımcıları, ziyaretçileri ve yeni yerleşimcileri aynı zamanda şehir 

halkını mutlu etmek amacıyla yine bu kitlelerin isteklerine cevap verecek şekilde imkanlar 

ortaya koyarak şehrin cazibesini ve değerini arttırma çabaları olarak görülmelidir (Apaydın, 

2011, s.3). Dolayısıyla, şehir pazarlaması bir ürün olarak şehrin ötesinde çeşitli hedef 

kitlelerin gözünde şehrin imajını da kapsamaktadır. Şehir pazarlaması kavramı; müşteri odaklı 

paylaşım felsefesi tarafından desteklenen aynı zamanda şehrin müşterileri ve halkı açısından 

değer taşıyan kentsel sunumu oluşturmak, iletişim kurmak, dağıtım kanalları yaratmak ve 

değişimi sağlamak amacıyla pazarlama araçlarının kullanımı ve koordinesidir (Yarar, 2010, 

s.35-36). Ancak şehir pazarlaması uygulamaları ciddi ve profesyonel biçimde ele alınmalıdır. 

Şehir pazarlamasında profesyonellik gerektiren konulardan biri de logo tasarımıdır. 

Markanın imzası olarak görülen ve en önemli öğesi olarak kabul edilen logo ürünün veya 

hizmetin isminin, harf ve resimsel unsurlar kullanılarak sembolleştirilmesini ifade etmektedir 

(Durur, 2015, s.19). Günümüzde şehirlerin de tıpkı ürün ve hizmet markaları gibi 

pazarlanabilir bir unsur olarak değerlendirilmeleri hemen hemen tüm pazarlamaya ilişkin 

kavramların şehir düzleminde tartışılabilir olması sonucunu doğurmaktadır. Bir başka 
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ifadeyle, ürün ve hizmet markalarını özellikle yakın rakiplerden farklılaştırmada kullanılan 

logo unsuru aynı zamanda şehirlerin de birbirleri ile rekabetinde kendi “tüketicileri” açısından 

ayrışmayı kolaylaştırmaktadır.  

Şehir pazarlamasında logo kullanımı, formal ve amaca yönelik iletişimde sıklıkla yararlanılan 

bir pazarlama pratiğini ifade etmekte ve geleneksel olarak pazarlama karması öğelerinden 

tutundurma ile aynı işleve sahip olmaktadır. Hatta şehirlerin iletişimlerinde logo 

kullanmasının belki de en eski ve geleneksel pazarlama unsuru olduğu söylenebilir 

(Kavaratzis, 2004, s.68). Dolayısıyla, eskiden beri şehirler ve belediyeler gibi şehirdeki yerel 

yönetimler çeşitli logoları kullanarak iletişimlerini yürütmektedirler. Bununla birlikte, 

belediye logoları şehrin kimliğini ve karakterini özetlerken, aynı zamanda şehrin doğal ve 

beşeri birçok özelliğinden ve farklılığından etkilenerek oluşmasıyla şehrin simgesi niteliği de 

taşımaktadır. Birçok görsel unsurdan oluşan belediye logolarındaki her sembol bir unsuru 

ifade etmektedir. Bu sembollerin analizini yapmak aynı zamanda fonksiyonel özellik 

bakımından şehrin tanıtımının ve kimliğinin ortaya konmasına hizmet etmektedir (Uzun ve 

Özcan, 2014, s.273). 

Tasarım ve Yöntem 

Günümüzde önemli bir kavram olan bilişsel psikoloji, nörobilim ile pazarlama bilimlerinin 

disiplinler arası ortak çalışma alanlarından oluşan nöropazarlama kavramı, modern tüketicinin 

artık geleneksel pazarlama yöntem ve kanallarını bildiği ve daha bilinçli bir tutum sergilediği 

gerçeğinden hareketle işletmelerin alternatif pazarlama araştırma, yöntem ve anlayışlarına 

yönelmeleriyle ortaya çıkmıştır (Demirtürk, 2016, s.17). Sinirbiliminin başka bir ifadeyle 

nörolojinin pazarlama alanında kullanım alanı bulmasıyla literatüre giren nöropazarlama 

kavramı pazarlamacıların, reklamcıların ve araştırmacıların dikkatini çeken güncel 

kavramlardan birisidir. İşletmelerin mal ve hizmetlerini tüketicilere daha fazla satabilmek ve 

onların zihninde kalıcı olabilmek ve tüketicinin satın alma eğiliminde olduğu zaman neleri 

almayı tercih edebileceğinin belirlenmesi aynı zamanda etkili bir iletişim stratejisi oluşturmak 

amacıyla pazarlama bilimi nöropazarlama tekniklerinden sıklıkla faydalanmaktadır (Çubuk, 

2012, s.16). Öte yandan, mevcut birçok pazarlama araştırmasının neticesinde büyük 

başarısızlıkların yaşanması yeni arayışları ve yenilikçi araştırma yöntemlerinin kullanımını 

gerekli kılmaktadır. Bu yeni yöntemlerden biri de “nöropazarlama” olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kalitatif bir araştırma tekniği olan nöropazarlama, geleneksel pazarlama 

araştırma tekniklerinden oldukça önemli üstünlükler sunmakta ve basit bir ifadeyle bir 

pazarlama uyarıcısına tüketicilerin verdikleri tepkilerin nörobilim tekniklerinin kullanılarak 
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incelenmesi anlamına gelmektedir (Eser vd., 2011, s.854). Daha ayrıntılı bir tanıma göre, 

“Nöropazarlama; geleneksel olarak tıp, psikiyatri ve psikolojide nörogeribildirim, 

biyogeribildirim ve metabolik ölçümler konularında faydalanılan çeşitli araçları, geleneksel 

pazarlama araçlarıyla birlikte, ekonomik aktörlerin pazarlama ve onun çok çeşitli alt 

alanlarına ilişkin bilinçli ve bilinçsiz olan farklı tiplerdeki duygularını, bilişlerini, fizyolojik 

tepkilerini, düşüncelerini ve davranışlarını daha iyi anlamak için kullanan disiplinler arası bir 

bilim alanıdır” (de Oliveira ve Giraldi, 2017, s.24). 

İnsan beyninde maruz kalınan bilginin yaklaşık %90’ının bilinçsiz bir şekilde işlendiği 

düşünüldüğünde, geleneksel araştırma tekniklerinin tüketicinin sunduğu bazı verileri analiz 

etmekte zayıf kaldığı görülebilir. Bu da, pazarlama araştırmalarından elde edilen bulgular ile 

tüketicilerin “karar noktasında” gerçek davranışları arasında uyumsuzlukları ortaya 

çıkarabilmektedir (Agarwal ve Dutta, 2015, s.457). Dolayısıyla, nöropazarlamada kullanılan 

yenilikçi araçlar sayesinde gerçeğe belki de en yakın veriye ulaşmak mümkün olmaktadır. 

Nöropazarlama araçları arasında her ne kadar yaygın olarak EEG (elektro beyin grafisi) ve 

fMRi  (işlevsel manyetik tınlaşım görüntüleme cihazı) kullanılsa da; pozitron emisyon 

tomografisi (PET), galvanik deri tepkisi cihazı (GSR), MEG ve göz izleme (göz takibi) gibi 

araçlardan da farklı pazarlama araştırmalarında yararlanılmaktadır (Bilim, 2015, s.625). Bu 

çalışmada bu tekniklerden göz izleme tekniği tercih edilmiştir. Göz izleme (eye tracking) 

tekniği; beyin aktivitesini ölçmeden herhangi bir görsel uyarıcı karşısında deneğin göz 

hareketlerinin takip edilmesini içermekte, başka bir ifadeyle, deneğin herhangi bir anda 

nereye, ne kadar süreyle baktığına ve göz hareketlerinin nasıl bir yoğunlaşma izlediğine 

ilişkin fizyolojik ölçümlemeye dayalı veriler elde edilmektedir (Demirtürk, 2016, s.48). Göz 

izleme ile elde edilebilecek ölçümlerden birisi de resim, logo vb. gibi görsel üzerindeki 

odaklanma sayısıdır. Deneklerin görsel öğe üzerindeki odaklanma sayılarını incelemenin 

yollarından biri sıcaklık haritalarını (heat map) elde etmektir. Bu harita, görsel öğedeki bakma 

yoğunluğuna yani odaklanma süresine ve sayısına dair verilerin değerlendirilmesiyle açık 

yeşil renkten kırmızı renge doğru derecelenme göstermektedir (Erdemir ve Yavuz, 2016, 

s.104). Diğer bir ifadeyle, sıcaklık haritası, deneklerden görsele bakışları ile elde edilen 

verilerin oluşturdukları kümelenmiş sonuçları matlık ve renk ile sergilemektedir. Buna göre, 

görsel üzerindeki kırmızı ve mat bir alan deneklerin yoğunlaştıkları noktaları gösterirken, 

renksiz ve boş bir alan ise deneklerin bu noktaya hiç bakmadıklarını ifade etmektedir (Scott 

vd., 2016, s.638).   
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Sıcaklık haritaları ile uygulamalı olarak incelenen şehir logoları Türkiye’de Büyükşehir 

Belediyesi statüsünde olan 30 ilden1 seçilmiştir. Buna göre, çalışmanın ana kütlesi Adana, 

Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, 

Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, 

Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van 

şehirlerinin logolarından oluşmaktadır. Deneyde farklı sosyo-ekonomik düzeyleri temsil eden 

ve doğum yerlerinin farklılığına dikkat edilerek 17 kadın 19 erkek olmak üzere toplam 36 

katılımcı basit tesadüfi örnekleme ile seçilmiştir. Deneklere her logo için 5’er saniye Smit 

vd.’nin (2015) çalışması dikkate alınarak ayrılmıştır. Bununla birlikte, deney, üniversitenin 

laboratuvarından birinde 18-21 Nisan 2017 tarihleri arasında, yabancı seslerden veya diğer 

müdahalelerden mümkün olduğunca uzak tutulmaya çalışılarak yürütülmüş, analizde Tobii 

Pro X2-30 cihazı ve iMotions Attention Tool yazılımı kullanılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma 

30 Büyükşehir Belediyesi statüsünde olan şehirlerin logoları alfabetik sıraya göre 

değerlendirilmiş olup, bu logolardan ilki Şekil 1’de görüldüğü gibi Adana Büyükşehir 

Belediyesi’ne aittir.  

 
Şekil 1. Adana Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Adana Büyükşehir Belediye logosu, sıcaklık haritası verilerine göre incelendiğinde deneklerin 

büyük çoğunluğunun dikkatini çeken görselin saat kulesi olduğu, hatta saat kulesi üzerinde de 

dikkatlerin saatin kendisine yönelik olduğu kırmızı rengin bu bölgede yoğunlaşmasından 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, görsel üzerindeki herhangi bir yazıya odaklanma tespit 

edilmemiştir. Araştırmada incelenen diğer bir Büyükşehir Belediye logosu Şekil 2’de 

görüldüğü üzere Ankara iline aittir. 

																																																													
1	6360	sayılı	Kanun	ile	yeni	kurulanlarla	birlikte	büyükşehir	belediyelerinin	sayısı	30’a	ulaşmıştır	(Türkiye	
Belediyeler	Birliği,	2014).	



 
 

925 

 
Şekil 2. Ankara Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Ankara iline ilişkin sıcaklık haritasından elde edilen verilere göre, logonun ortasında yer alan 

kubbe unsuru deneklerin en çok odaklandıkları noktayı göstermektedir. Kısmen de olsa yıldız 

figürlerine doğru bir odaklanma söz konusu olup, bu verinin yoğunluğu kubbe öğesine kıyasla 

çok daha azdır. Adana logosunda olduğu gibi Ankara logosunda da yazıya ilişkin kısım, 

görseldeki en büyük yıldız ve minareler dikkat çeken noktalar arasında yer almamaktadır.  

Şekil 3, Antalya Büyükşehir Belediyesi logosuna ilişkin deneklerden elde edilen sıcaklık 

haritası verilerini sunmaktadır. 

 
Şekil 3. Antalya Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Şekil 3’e göre, Antalya ilinin logosunda deneklerin bakma yoğunluğu güneş görselinin tam 

ortasındadır. Bunun dışında, deneklerin çoğunluğu önceki illerin logolarında olduğu gibi 

yazıya dikkat etmemişlerdir. Şekil 4, Aydın Büyükşehir Belediyesi logosuna ilişkin verileri 

göstermektedir. 

 
Şekil 4. Aydın Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 
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Aydın logosuna ilişkin veriler, önceki bulgulardan farklı olarak 1881 sayısına 

yoğunlaşıldığını göstermektedir. Bununla birlikte, logo üzerindeki efe figürleri ve yazılar 

deneklerin odak noktaları arasında yer almamaktadır.  

 
Şekil 5. Balıkesir Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Deneklerin Balıkesir logosuna gösterdikleri görsel dikkat noktaları Şekil 5’te yer almaktadır. 

Buna göre, Balıkesir şehir markasının önemli unsurlarından biri olan logodaki zeytin görseli 

en fazla dikkat çeken noktayı temsil etmektedir. Yine odaklanılan noktalar arasında denizi 

simgeleyen dalgaların bir kısmının da yer aldığı görülmektedir. Şekil 6 ise Bursa Büyükşehir 

Belediyesi logosunun verilerini sunmaktadır. 

 
Şekil 6. Bursa Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Bursa ilinin logosunda en fazla dikkati çeken noktanın şehirle özdeşleşmiş Uludağ 

simgesinden ziyade, kılıç kalkan oynayan figürlerin olduğu sıcaklık haritası verilerine göre 

söylenebilir. Önceki bulgulara paralel olarak, logonun yazılı kısımları deneklerin 

odaklandıkları noktalar arasında değildir. 

 
Şekil 7. Denizli Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 
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Şekil 7’de gösterilen Denizli logosunda deneklerin en fazla ve neredeyse tek dikkat ettikleri 

nokta, şehrin en önemli ve belki de ilk akla gelen simgelerinden olan horozdur. Bunun 

dışında, yazı ya da sayı unsurları dikkat çekmemektedir. 

 
Şekil 8. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Şekil 8’in sunduğu verilere göre, Diyarbakır logosunda en fazla yoğunlaşılan nokta kuş 

figürüdür. Bununla birlikte, logoyu çevreleyen kale simgesi deneklerin dikkat noktaları 

arasında yer almamaktadır. Araştırmada incelenen diğer bir logo Erzurum iline aittir. 

 
Şekil 9. Erzurum Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Şekil 9’daki sıcaklık haritası verilerinden hareketle, Erzurum iline ilişkin deneklerin dikkatini 

çeken logo unsuru üçgen ve kareden oluşan yapıdır. Bunun dışında, Erzurum logosunun diğer 

unsurlarının dikkat noktası olmadığı görülmektedir. Şekil 10 ise Eskişehir Büyükşehir 

Belediyesi logosuna ait verileri sunmaktadır. 

 
Şekil 10. Eskişehir Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 
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Yukarıda sunulan veriler değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan deneklerin Eskişehir 

logosuna ilişkin çok belirgin bir dikkat noktası bulunmadığı, yalnızca logonun ortasında yer 

alan "e" harfinin boş kısmına yoğunlaştıkları söylenebilir. 

 
Şekil 11. Gaziantep Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Şekil 11’deki sıcaklık haritası verileri incelendiğinde, önceki bulguların aksine Gaziantep 

logosunda ilk defa deneklerin yazıya odaklandıkları görülmektedir. Bunun sebebinin, önce 

şehir ismi ardından büyükşehir belediyesi sözcüklerinin yazılması yerine, bu logoda vurgunun 

önce büyükşehir sözcüğüne yapılması olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, deneklerin 

çizgi ile görselleştirilmiş kale unsuruna odaklanmadıkları görülmektedir.  

 
Şekil 12. Hatay Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Şekil 12, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin resmi logosuna ilişkin verileri sunmaktadır. Buna 

göre, çeşitli renkler ile ağaç dalının iki kenarına serpiştirilmiş tarım ürünleri deneklerin 

logoda dikkatini çeken öğeleri göstermektedir. Logoların hemen hepsinde olduğu gibi, Hatay 

logosunda da yazılı öğelere odaklanılmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

 
Şekil 13. İstanbul Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 
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Şekil 13’te görüldüğü gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi logosunda şehirde bulunan 

tarihi camileri simgeleyen minare figürlerinin hemen altında yer alan ve şehrin üzerine 

kurulduğu yedi tepeyi simgeleyen üçgen şekiller deneklerin odak noktası olmuştur. 

 
Şekil 14. İzmir Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Şekil 14, İzmir ilinin sıcaklık haritası verilerini göstermektedir. Şekilde görüldüğü üzere, 

logoda şehrin en tanınan simgelerinden biri olan Saat Kulesi kullanılmış ve denekler de 

şehirle özdeşleşmiş bu simgenin özellikle alt kısımlarına odaklanmışlardır. 

 
Şekil 15. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin göz izleme tekniği sıcaklık haritası verileri 

Şekil 15’te görülmektedir. Buna göre, denekler bu logo için kendilerine ayrılan 5 saniye 

süresince neredeyse tamamen madalyona bakışlarını yöneltmişlerdir. Diyarbakır ve Gaziantep 

logolarında olduğu gibi burada da kale figürü dikkat noktaları arasında bulunmamaktadır. 

 
Şekil 16. Kayseri Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 
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Şekil 16’da verilen sıcaklık haritası, deneklerin Kayseri iline ilişkin daha çok cami figürü ile 

Erciyes Dağı’nı simgeleyen dağ unsurunun kesişim noktasına dikkat ettiklerini 

göstermektedir. Yine yazı ve sayılar dikkat noktaları arasında yer almamaktadır. 

 
Şekil 17. Kocaeli Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Şekil 17, Kocaeli ilinin sıcaklık haritası verilerini sunmaktadır. Buna göre, ilin sanayi 

potansiyelini simgeleyen sanayi çarkı içerisindeki saat kulesi ve bunun üzerinde yer alan 

Atatürk heykeli deneklerin dikkat ettikleri noktalardandır.  

 
Şekil 18. Konya Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Selçuklu bayraklarında da yer alan çift başlı kartal Konya Büyükşehir Belediyesi logosunun 

ana unsuru olarak Şekil 18’de görülmektedir. Bulgulara göre, deneklerin bu logoda 

odaklandıkları kısım çift başlı kartal olmuştur.  

 
Şekil 19. Malatya Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Malatya ilinin logosuna ilişkin sıcaklık haritası verileri Şekil 19’da sunulmaktadır. Buna göre, 

Malatya Büyükşehir Belediyesi logosunda kayısı, kayısı yaprağı ve Malatya surları 
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kullanılmış olup, deneklerin dikkat noktaları şehirle özdeşleşmiş tarım ürünü kayısıları ve 

kale surlarının bir kısmını kapsamaktadır. 

 
Şekil 20. Manisa Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Manisa Büyükşehir Belediyesi logosuna ilişkin deneklerden elde edilen veriler Şekil 20’de 

görülmektedir. Sıcaklık haritası verileri, deneklerin odaklandığı noktaların üzüm ve lale 

figürleri olduğunu ifade etmektedir. 

 
Şekil 21. Mardin Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliği olan logosunun sıcaklık haritası verileri 

Şekil 21’deki gibidir. Buna göre, M harflerinin çevrelediği güneş figürü deneklerin en fazla 

odaklandığı noktadır. 

 
Şekil 22. Mersin Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Şekil 22’deki sıcaklık haritası verilerine göre, denekler Mersin ilinin logosuna ilişkin en çok 

dalga ve güneş figürlerine bakmışlar ve dikkatlerini bu iki kısımda yoğunlaştırmışlardır. Yazı 

ve sayı ile ifade edilen kısımlar dikkat edilen noktalar arasında yer almamaktadır. 
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Şekil 23. Muğla Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Şekil 23, 2014 yılında sonuçlanan beş aylık bir yarışma sonucunda belediye meclis üyelerinin 

oylarıyla seçilen logoya ilişkin verileri sunmaktadır. Bu verilere göre, logonun tam 

ortasındaki güneş figürü en fazla dikkat çeken noktadır. 

 
Şekil 24. Ordu Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Ordu Büyükşehir Belediyesi logosunun denekler üzerinde bıraktığı etkiyi Şekil 24’te yer alan 

sıcaklık haritası verileri ifade ederken, bu etki logonun sağ üst kısmında yer alan fındık ağacı 

yaprağında yoğunlaşmıştır. 

 
Şekil 25. Sakarya Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Şekil 25’teki Sakarya Büyükşehir Belediyesi logosuna ait sıcaklık haritası verilerine göre,  

deneklerin dikkati Justinianos Köprüsü’nü temsil eden köprü kemerlerine yönelmiştir. 

Bununla birlikte, deneklerin ilgisinin bir kısmı da 2000 tarihine kaymıştır. 
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Şekil 26. Samsun Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Samsun Büyükşehir Belediyesi logosuna ilişkin deneklerin dikkat noktaları Şekil 26’da 

gösterilmektedir. Veriler, şehrin tarihinde önemli bir yeri olan Atatürk figürüne 

odaklanıldığını vurgulamaktadır. Güneş figürü diğer logolardakinin aksine burada dikkat 

edilen noktalar arasında bulunmamaktadır. 

 
Şekil 27. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Şekil 27’deki verilere göre, deneklerin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi logosunun dikkat 

çeken noktaları, incelenen diğer logolara kıyasla daha geniş bir alandan oluşmaktadır. Dikkat 

alanı içerisine buğday, güneş ve kısmen balık figürleri girmektedir. Bununla beraber, diğer 

logolardakine paralel olarak, minare figürü deneklerin dikkat noktaları arasında yer 

almamaktadır. 

 
Şekil 28. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 
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Şekil 28, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi logosuna ilişkin deneklerden elde edilen sıcaklık 

haritası verilerini sunmaktadır. Sıcaklık haritasının veriler, logoyu inceleyen deneklerin en 

fazla yaprak simgesine odaklandıklarını göstermektedir. 

 
Şekil 29. Trabzon Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Balıkçı teknesinin ve Karadeniz’i simgeleyen dalgaların kullanıldığı logoya ilişkin veriler 

Şekil 29’da gösterilmektedir. Bu iki önemli logo unsuru aynı zamanda Trabzon Büyükşehir 

Belediyesi logosunda deneklerin en fazla dikkatini çeken noktalar olmuştur. 

 
Şekil 30. Van Büyükşehir Belediye Logosuna Ait Sıcaklık Haritası 

Son olarak, Şekil 30’da Van Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında belirlediği logoya ilişkin 

veriler bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi’nin resmi logosunda deneklerin odaklandığı 

noktalar arasında hat sanatıyla yazılmış Van yazısının bir kısmı olmakla beraber, şehirdeki 

güneş ve gölü simgeleyen unsurlar da yine dikkat noktalarındandır. 

Sonuç ve Öneriler 

Şehirlerin, daha fazla ziyaretçi ağırlayarak ekonomik potansiyellerini arttırma, yerleşimciler 

için daha yaşanabilir bir yer olma ve yeni yatırımlar çekme gibi temel hedefleri günümüzde 

şehir pazarlamasına olan akademik ilgiyi arttırdığı gibi, konuyu uygulama yönünden de çekici 

kılmıştır. Dünyanın hemen her önemli başkenti şehir pazarlaması pratiklerini ciddiyetle ve 

bilimsel olarak ele almakta ve böylelikle rakip şehirlerden hedef paydaş grupları çekmeye 

çalışmaktadır. Geleneksel olarak ürün ve hizmet markalarının en önemli tanımlayıcısı vazifesi 

gören logolar, artık şehirlerin de kendi markalarını yaratmalarına ve farklılaştırmalarına 
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hizmet etmektedir. Logoların “tüketiciler” üzerindeki etkileri farklı araştırma yöntemleriyle 

incelenebiliyor olsa da, yenilikçi araştırma yöntemlerinden biri olan nöropazarlama 

araçlarıyla tüketicilerin herhangi bir logoya verdiği tepkinin araştırılması, tüketicilerin belki 

de farkında olmadıkları ya da farkında da olup da ifade edemedikleri duygu ve tepkilerin 

ortaya konması açısından oldukça faydalıdır. Bu anlamda, Türkiye’de büyükşehir belediyesi 

statüsünde olan 30 ilin resmi iletişimlerinde kullandıkları logoların nöropazarlama 

araçlarından göz izleme tekniği ile analiz edilmesini amaçlayan bu çalışmanın en önemli 

sonucu; insanların bir şehir logosunda ilk ve en uzun süreyle odaklandıkları kısmın logonun 

orta bölgesi olduğudur. Bununla birlikte, bu bölgede hangi simgenin ya da figürün yer aldığı 

da insanların dikkatini çekme konusunda farklılık yarattığı görülmektedir. Buna ilişkin 

sonuçlardan en çarpıcı olanı güneş figürüdür. Güneş figürünün yer aldığı bütün logolarda 

(Antalya, Aydın, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van) deneklerin en fazla baktıkları 

logo unsuru bu figür olmuştur. Bunun sebebinin ise güneşin resmedildiği kırmızı veya 

turuncu renk tonlarının dikkat çekiciliği olduğu düşünülmektedir. Güneş figürüne ilaveten 

Atatürk görseli de deneklerin en fazla dikkatini çeken iki unsurdan birisidir. Atatürk 

görselinin kullanıldığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi 

logolarının her ikisinde de bu kısım dikkat noktaları arasında yer almıştır. Bununla birlikte, 

incelenen logoların büyük bir çoğunluğunda kullanılan yazı ya da sayı ifadelerinin deneklerin 

dikkatini çekmediği görülmektedir. Buna göre, yenilikçi ve etkileyici bir şehir logosu 

tasarımında yazı veya sayı ile ifade edilen logo unsurlarına yer vermek yerine, o şehri 

özetleyen ve en iyi anlatan tarihi yapılar, tarihi kişilikler, o şehirde yetişen tarım ürünleri gibi 

simgelerin kullanılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir.  

Pazarlama araştırmalarında farklı alanlarda kullanılan nöropazarlama teknikleri literatürde ilk 

defa şehir pazarlaması konusuyla bu çalışmada ilişkilendirilmiş olup, buradan elde edilen 

bulguların nicel yöntemlerle araştırılarak tekrar test edilmesi gelecek çalışmalar için yol 

gösterici olacaktır. Bununla birlikte, daha büyük bir örneklem hacmiyle çalışılması bulguların 

genellenebilmesine hizmet edecektir. Son olarak, çalışmadan elde edilen bulgular ile 

deneklerin sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri arasındaki ilişki bu çalışmada inceleme 

dışı bırakılmıştır. Gelecek çalışmaların bu kısıtı dikkate alarak yürütülmesi önerilmektedir. 
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Nostaljik İnovasyonun Marka Bağlılığına Etkisi 

The Effect Of Nostalgıc Innovatıon On Brand Attachment 
Özet Bildiri 

G. Nazan Günay1    Ezgi Kabasakal2 

Anahtar kelimeler: Nostalji, İnovasyon, Marka Bağlılığı 

Keywords: Nostalgia, Innovation, Brand Attachment 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Gelişen teknoloji, değişen tüketici istekleri ve tercihleri ile küresel pazarlar, firmaların rekabet 

stratejilerini sürekli gözden geçirmelerine neden olmaktadır. Rekabette bir adım öne 

çıkabilmek, pazarda kalıcı olmak, pazar payını ve karlılığı arttırmak firmaların rekabet 

stratejilerini belirlerken önem kazanmaktadır. 

Her ne kadar retro pazarlama kavramı çerçevesinde değerlendirilse de nostalji kavramı retro 

pazarlama haricinde de firmaların pazarlama stratejilerinde kullanılmaktadır. Nostalji 

duygusunu ön plana çıkaran yeni ürünlerin pazarda başarılı oldukları görülmektedir. Nostalji, 

moda, müzik, sinema, mobilya, dijital ürünler ve otomobil gibi birçok sektörde 

kullanılmaktadır. Volkswagen Beetle ve Fiat 500, nostaljiyi tasarımda kullanırken (Brown, 

Kozinets ve Sherry, 2003) Microsoft, yeni Internet Explorer tanıtım kampanyasında nostalji 

teması ile Y kuşağını hedeflemiş, Apple iPhone 6s tanıtımında, tüm dünyanın yakından 

bildiği Susam Sokağı kahramanlarından Kurabiye Canavarı ile nostaljik duyguları 

vurgulamıştır. Nostalji temasının kullanıldığı yeni ürünler aynı zamanda teknolojik gelişme, 

tüketici istek ve tercihlerini de göz önüne alan pazarlama stratejileri ile başarılı olmaktadırlar. 

Tek başına nostalji, yeni bir ürünün pazarda başarılı olması için yeterli değildir. Örneğin 

efsane olarak nitelendirilen Nokia 3310, pazara tekrar sunulduğunda dijital teknolojiye uyum 

sağlamadığı için pazarda başarısız olmuştur. 

Akıllı telefon pazarında teknolojik rekabet devam etmekle birlikte, markaların yeni 

ürünlerinin birbirinden çok fazla farklı olamadığı bir sürece girilmiştir. İşletim sistemleri 

farklı olsa da kullanıcılara sunulan uygulamalar benzerlik göstermektedir. Bu nedenle 

çalışmada, pazara sunulacak yeni akıllı telefon modellerinde bir yenilik olarak nostalji teması 

kullanılmasının tüketici tercihlerinde ne kadar önemli olacağı araştırılacaktır. 

																																																													
1	Ege Üniversitesi İİBF nazan.gunay@ege.edu.tr  g.nazangunay@hotmail.com	
2	Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ezgi.kabasakal@ege.edu.tr	
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Çalışmanın amacı, akıllı telefon pazarında nostalji temasının kullanılmasının tüketici 

tercihlerindeki etkisini araştırmakla birlikte hangi nostalji temasının önemli olabileceğini ve 

marka bağlılığına olan etkisini incelemektir. 

 

Kavramsal Çerçeve 

Nostalji kavramının kökeni tıp bilimine dayanmaktadır; Hofer (1688) bu terimi İsviçreli 

askerlerin vatan özlemi çekmelerinden dolayı oluşan ruhsal rahatsızlıklarını ifade etmek için 

bir hastalık olarak kullanmıştır (Aktaran; Kessous ve Roux, 2008, s. 194). “Nostalji” Yunan 

kökenli bir kelimedir; eve dönüş anlamına gelen nóstos ve acı, sıkıntı anlamına gelen álgos 

kelimelerinden oluşmaktadır. Nostalji, idealleştirilmiş geçmişe duyulan özlemi tanımlar 

Nostalji duygusu tüm bireylerde mevcuttur; geçmişteki anıları çağrıştırır, insanların başka 

insanlarla, objelerle ve hizmetlerle olan ilişkilerini etkiler (Toledo ve Lopes, 2016, s. 35). 

Nostalji, birçok yazar tarafından tanımlanmakla birlikte literatürde en çok kabul görmüş 

tanımlar arasında; “Geçmişin pozitif bir hatırlatması” (Davis, 1979, s. 18), “Bir obje, bir 

sahne, bir koku veya bir tür müzikle harekete geçebilen hüzünlü bir ruh hali” (Belk, 1990, s. 

670), “Kişinin gençliğinde veya çocukluğunda yaygın (popüler, moda) olan bir objeyi (kişiler, 

mekanlar veya nesneler) tercih etmesi (hoşlanma, pozitif tutum veya olumlu duygu)” 

(Holbrook ve Schindler, 1991, s. 330).  

İleri yaştaki tüketicilerin risk almayı sevmedikleri ve yeniliklere açık olmadıkları için 

nostaljik ürünler tercih ettikleri belirtilmekle birlikte (Lambert-Pandraud, Laurent ve 

Lapersonne, 2005), nostalji olgusunun genç tüketiciler üzerinde de etkili olduğunu gösteren 

çalışmalar da bulunmaktadır (Hemetsberger, Kittinger-Rosanelli ve Mueller, 2012; Güzel ve 

Okan, 2016).  

Nostalji, ait olma ve kendini özdeşleştirme (Kessous, Roux ve Chandon, 2015) duygularını 

ortaya çıkarmaktadır ve bu duygular tüketici tercihlerini etkilemektedir. Ayrıca tüketiciler 

kendilerini güvende hissettikleri için de nostaljik markalara yönelmektedir (Zhou vd., 2008). 

Nostalji tüketicilerin geçmişleriyle bağ kurmasını, topluma karşı belirli bir imaj çizmesini ve 

kendisini ifade etmesini sağlar (Kessous ve Roux, 2010). Bu nedenle firmalara sosyal olarak 

göze çarpan ürünlerde nostalji kullanımı tavsiye edilmiştir (Kessous ve Roux, 2010). 

Firmalar, nostalji kavramını pazarlama faaliyetlerinde kullanarak rakiplerinden 

farklılaşabilirler. Nostaljiye vurgu yapan firmalar tüketicilerde pozitif duyguları açığa 

çıkarmaktadır ve bu da satışları arttırmaktadır (Errajaa, Partouche ve Dutot, 2013). Marka 

bağlılığı da firma-tüketici ilişkisini güçlendiren önemli unsurlardandır; bu kavram bir tüketici 

ve bir marka arasındaki bilişsel ve duygusal bağ olarak tanımlanır (Schmitt ve Rogers, 2008). 
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Nostalji olgusu tüketicilerde markaya dair pozitif duyguları açığa çıkarmaktadır, bu nedenle 

marka bağlılığını güçlendirebilmek için kullanılabilir. 

 

Firmalar, nostaljik inovasyon yaparak müşterileriyle bağlarını güçlendirebilirler. İnovasyon, 

geçmişi ne kadar eski olursa olsun, yeni olarak algılanan herhangi bir ürün, hizmet veya 

düşünce demektir (Kotler ve Keller, 2012, s. 611). Oslo (2005) kılavuzunda yer alan 

inovasyon tanımı ise “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde 

yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir 

pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir”. Yapılan bir 

çalışmada tüketicilerin ürünlerde nostaljik unsurları ve yeni teknolojiyi bir arada görmek 

istedikleri belirtilmiştir (Errajaa vd., 2013). Firmalar, nostalji ve inovasyonu kullanarak 

ürünlerinde farklılaştırma yaratabilmektedir. Ayrıca bu ürünlerle firmalar, tüketicilerin 

geçmişteki deneyimleriyle bağ kurmalarını sağlayarak markayla tüketici arasında duygusal bir 

bağlılık yaratmaktadır ve marka seçimlerini etkilemektedirler (Kessous ve Roux, 2008). 

Tasarım ve Yöntem 

Araştırmada, teknolojik ürünlerden akıllı telefonların pazara sunulacak yeni modellerinde 

nostalji temasının kullanılmasının tüketici tercihlerinde ne kadar önemli olduğu ve bunun 

marka bağlılığına olan etkisi incelenecektir. Çalışmada derinlemesine bilgi edinmek 

amaçlandığı ve keşifsel nitelikte olduğu için nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve veri 

toplama yöntemi olarak da odak grup çalışmaları tercih edilmiştir. 

Kolayda örneklem yöntemi ile 30 kişiye ulaşılmış ve odak grup çalışmalarında ideal grup 

sayısı 4-9 arasında  (Kitzinger, 1995) olduğu için 7-8 kişiden oluşan 4 odak grup çalışması 

yapılmıştır. Her bir odak grup çalışması yaklaşık 90 dakika sürmüş ve ses kayıt cihazı ile 

kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, araştırmacılar tarafından da notlar alınmıştır. 

Odak grup çalışmalarında yapılandırılmamış görüşme yöntemi benimsenmiş ve katılımcılara 

açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerinin homojen olmasına 

dikkat edilerek akıllı telefon kullanıcılarının yoğun olduğu 18-30 yaş grubunda olan 

katılımcılar davet edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Devam etmekte olan çalışma kapsamında odak grup çalışmaları sonucunda oluşturulacak 

anahtar temalarla verilerin analizi tamamlanacaktır. Elde edilecek sonuçlarla,  akıllı telefon 

pazarında pazara sunulacak yeni modellerde nostalji temasının önemi ve bunun marka 

bağlılığına olan etkisi tartışılacaktır. 



 
 

941 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Firmaların marka bağlılığı stratejilerinde genel olarak tüketici istek ve ihtiyaçlarına uygun bir 

biçimde geliştirilen yenilikler yer almakla birlikte tüketicilerin duygularına da hitap etmek 

temel kabul edilmektedir. Akıllı telefon pazarında firmaların inovatif faaliyetleri ile birlikte 

nostaljik temalara da yer vermesinin ne derece önem taşıyacağının ortaya konması 

bakımından çalışmanın farklı bir bakış açısı getireceği düşünülmektedir. 

Çalışmanın nitel araştırma olması nedeni ile sonuçlarının genelleştirilememesi çalışmanın 

önemli bir kısıtıdır. Ancak, çalışma sonucundan elde edilecek olan bulgularla nicel 

araştırmalar gerçekleştirilebilir. 
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Pazarlama Yöneticilerinin Gözünden Trend Pazarlama Kavramları 

Trendy Marketıng Concepts From The Marketıng Managers’ Perspectıves 
Özet Bildiri 

G.Nazan Günay1  Elif Üstündağlı Erten2   Ali Erhan Zalluhoğlu3 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Trend Kavramlar, Pazarlama Kavramları 

Keywords: Marketing, Trendy Concepts, Marketing Concepts 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Pazarlama kavramının ortaya atıldığı 1950’li yıllardan bu yana yarım asırdan fazla zaman 

geçmiş bulunmaktadır. Gelişen teknoloji, pazar sınırlarının ortadan kalkması ve değişen 

tüketici tercihleri doğrultusunda rekabet koşullarının değişmesi, yeni pazarlama kavramlarını 

da ortaya çıkarmıştır. 

Özellikle teknolojik gelişmelerin hızlandırdığı bilgi akışı içerisinde yeni kavramların yayılımı 

da hız kazanmaktadır. Akademisyenlerin yakından takip ettiği veya takip etmek durumunda 

olduğu bu kavramlar, genellikle başka ülkelerden ‘ithal edilen’ ve daha çok Türkçeleştirilerek 

yazın diline dahil edilen kavramlardan oluşmaktadır. 

Pazarlama yazınında yer alan akademik araştırmaların nihai amacı iş dünyasının 

uygulamalarda yararlanabileceği pazarlama stratejilerini önermek ve iş dünyasının gelişimine 

katkıda bulunmaktır.  

Bu çalışmanın amacı, pazarlama yazınında son dönemde “seksi” konular olarak kendine yer 

bulan yeni kavramların asıl hedef kitlesi olan pazarlama yöneticileri tarafından nasıl 

algılandığının ortaya koyulmasıdır. Bu bağlamda pazarlama akademisyenlerinin literatüre 

eklemeye çalıştıkları kavramlar ile ulaşılmaya çalışılan hedefler sorgulanacak ve üretilen 

bilginin hedef kitlesi  olan uygulayıcılar ile ilişkinin boyutları tanımlanmaya çalışılacaktır. 

Kavramsal Çerçeve 

Pazarlama kısaca müşteri ihtiyaçlarının karlı bir biçimde karşılanması olarak tanımlanmakla 

birlikte (Kotler ve Keller, 2012) kavram üzerinde tartışmalar 1950’li yıllara dayanmaktadır. 

Endüstriyel devrimle birlikte ortaya çıkan ve firmaların amacının müşteri memnuniyetini 

sağlamak (Drucker, 1954) olduğunu belirten yaklaşımla birlikte pazarlamanın evrimi 

başlamıştır. Pazarlama yazınında kabul edilmiş ilk pazarlama tanımlarından birisi; tüm 

pazarlama faaliyetlerinin entegre ve koordine edildiği ve sonucunda da bu faaliyetlerin diğer 
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kurumsal işlevlerle harmanlanarak üretimin en temel hedeflerinden olan uzun dönem 

karlılığın sağlanmasının amaçlandığı kurumsal bir bakış açısıdır (Felton, 1959). Pazarlama 

kavramının tartışılmaya başlamasından kısa bir süre sonra Keith (1960), iş dünyasının firmayı 

değil müşteriyi merkezde görmeye başladığını belirtmiş ve bunu pazarlama devrimi olarak 

nitelendirmiştir. Pazarlama ve satış arasındaki farklılığın irdelenmesi (Levitt, 1960), 

pazarlama karması unsurları (Borden, 1953; Borden, 1964; McCharty, 1964), pazarlamanın 

sosyal yönü (Kotler ve Zaltman, 1971) pazarlama tanımına yeni bir vizyon kazandıran 

gelişmeler olmuştur. 

1990’lı yıllarda pazar yönlülük kavramı (Kohli ve Jaworski, 1990; Narver ve Slater, 1990; 

Jaworski ve Kohli, 1993) ortaya atılmış, pazarlama kavramının nasıl uygulanması gerektiği 

üzerine akademik tartışmalar başlamıştır. İzleyen süreç, pazarlama yazınına değer temelli 

pazarlama kavramını getirmiş (Slater, 1997; Doyle, 2000) ve firmaların amacının uzun 

dönemli ilişki çerçevesinde değer yaratarak kar elde etmek olduğu vurgulanmıştır.  

2000’li yıllarla birlikte pazarlama dünyasına damga vuran dijital devrim, bilgi akışını 

hızlandırmış ve hem akademi hem de iş dünyası için yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu 

dönemde özellikle pazarlama faaliyetlerinin uygulanmasında yeni bir alan ve araç sunan 

dijital pazarlama, ilişkisel pazarlama, deneyimsel pazarlama, mobil pazarlama, sosyal medya 

pazarlaması, içerik pazarlaması, etkinlik pazarlaması gibi değer yaratan kavramların yanında, 

çevik pazarlama (agile marketing), görsel çekiç (visual hammer), bir varmış bir yokmuş 

mağazacılık pazarlaması (pop-up shop marketing), pazarlama olmayan pazarlama 

(nonmarketing), marka aşkı (brand love) gibi yeni kavramlar da pazarlama yazınında 

karşımıza çıkmaktadır. Peki bu kavramlar gerçekten “yeni” midir ya da uygulayıcılar 

tarafından kabul görüp kullanılmakta mıdır? 

Entelektüel bilgi üretimi içerisinde bu konuların tartışılması oldukça önem kazanmakla 

birlikte bu noktada daha önemli olduğu düşünülen unsur, pazarlama alanında çalışan 

yöneticilerin bu duruma yönelik bakış açısıdır. Uygulamada bu kavramlara yönelik bakış, bu 

kavramların değerini dolayısıyla da uygulanabilirliğini ortaya koyacaktır zira pazara yönelik 

geliştirilen bu ‘seksi’ kavramların uygulamada yer bulması veya bulmaması veya içeriğine 

yönelik değerlendirme bize bu kavramların ‘gerekliliğini’ de gösterecektir. 

Türkiye’de pazarlama kavramına yönelik algının ne olduğu ve pazarlama uygulamalarının bu 

algı çerçevesinde nasıl şekilledindiğini (Erdoğan ve İşlek, 2013) sorgulamak da pazarlama 

yazının sorumlulukları arasındadır.  
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Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışmanın amacı, pazarlama yazınında trend olmuş kavramların iş dünyasında nasıl 

anlaşıldığını ve uygulandığını incelemek ve dolayısıyla pazarlama yazınının bu alanına farklı 

bir perspektiften ışık tutmaktır. Böylece hem uygulayıcılar hem de pazarlamanın bu alanında 

çalışan akademisyenlere bir öz-değerlendirme alanı sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca 

akademi ve uygulama arasındaki ilişkilerin boyutları, bu kavramların kabul görmesi 

bağlamında değerlendirilecektir. 

Çalışma, keşifsel bir araştırma olup, konunun derinlemesine incelenmesi amacıyla nitel 

araştırma yöntemi kullanılacaktır. Veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme tekniği 

kullanılacaktır. Araştırma İzmir’de gerçekleştirilecek olup, kartopu ve amaçlı örnekleme 

yöntemleriyle, İzmir’de faaliyet gösteren özel sektör firmalarında çalışan pazarlama ve/veya 

satış yöneticilerinden veri toplanması amaçlanmaktadır. Örneklem seçiminde kıstas, tüketici 

pazarında aktif olarak faaliyet gösteren firmaların pazarlama yöneticilerine ulaşmaktır. 

Çalışma devam eden bir çalışma olduğu için veri toplama sürecinde nitel araştırma 

yönteminin en temel prensibi olan “kalıpların” ortaya konulması noktasında doyuma 

ulaşılması ve yeni veri toplamanın yeni bir şey katmadığı sayıya kadar (Mason, 2010), kadın-

erkek dağılımının dengelenmesi koşuluyla gerekli sayıda katılımcıdan veri toplanacaktır. 

Devam eden süreçte bunun 12 ile 16 arasında olması beklenmektedir. Derinlemesine 

görüşmelerde yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılacaktır. 

Bulgular ve Tartışma 

Çalışma devam etmekte olup araştırma kapsamında derinlemesine görüşmeler sonucunda 

oluşturulacak anahtar temalarla verilerin analizi tamamlanacaktır. Elde edilecek sonuçlarla, 

ele alınan kavramların teorik olarak kullanımı ve yöneticiler tarafından kabulü sürecine 

yönelik yöneticilerin görüşleri alınacak ve bu doğrultuda akademik yazına yönelik görüşler 

sunulacaktır. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Çalışmanın araştırmacıların ulaşımının kolay olması açısından sadece İzmir ilinde 

gerçekleştirilmesi önemli bir kısıt olarak değerlendirilebilmekle beraber İstanbul gibi 

pazarlama faaliyetlerinin daha aktif olduğu şehirlerde tekrarlanması ile bu çalışmanın 

boyutları geliştirilebilir 

Bu çalışmanın sonuçları, nicel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmalarla daha geniş bir 

örneklem kitlesine ulaşılarak, hem tüketicilerin hem de yöneticilerin bakış açılarının 

yansıtılması ile genellenebilirlik sağlanabilir. 
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The Importance of Unconscious Mind for Consumer Engagement in the 

Digital Age: A Model Proposal 
Adnan Veysel Ertemel1 

Keywords: Brand Strategy, Storytelling, User Experience, Gamification, Unconscious 

Introduction and Purpose of the Study 

We witness a new kind of reality in terms of marketing environment and consumer 

environment in 21st century, characterized as information age. There is an ever-increasing 

competition in marketing environment resulting in brands having difficulty differentiating 

themselves. On the other hand, social media and Internet of things revolutions cause an 

explosion in terms of information produced. Conversely, attention span of consumers is 

constant which makes it increasingly difficult for consumers to pay attention to a to 

information at hand. This phenomenon, known as the “attention economy” (Davenport, 

2001), acknowledges consumer attention as the most scarce and valuable resource of the 

information age. 

In recent years, new kind of techniques, like storytelling, user experience and gamification 

are used more frequently by the brands. The common characteristic of these approaches is that 

they all appeal to the unconscious mind known as the right brain and eliminate the need for 

the consumers to pay active attention while interacting with products and brands. Looking 

from marketing point of view, this paper aims at conceptualizing those techniques coming 

from different fields and developing a methodology laying out the course for using them 

adopting a comprehensive perspective. 

Literature Review 

As brands find it harder to engage consumers in today’s marketing environment, they 

alternatively designate seamless user experiences allowing consumers to use the products in 

“auto-pilot” (Kahneman, 2011) and interact with the products intuitively so that they feel in 

“flow state” (Csikszentmihalyi, 1992). The importance of this unconscious behavior in brand 

engagement is discussed in various studies (Martin et. all, 2011; Phelps, 2006). The most 

crucial challenge here is to make the desired behavior habitual (Duhigg, 2012). We can 

explain this with Maslow’s needs hierarchy (Maslow, 1970) with the tendency to throw off 

the mental load by putting more trivial activities lower in the pyramid in auto-pilot mode and 

focusing more important needs higher in the hierarchy.  
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User experience can be defined as the totality of feelings and emotions evoked (in the right 

brain) as a result of the interaction with the brand and its products and services (Kuniavsky, 

2010). The ultimate goal of user experience is a flow state in which consumer is unaware of 

specifics and just feel in the flow (Csikszentmihalyi, 1992).  

A story is a character-based scenario depicting a series of events that proceed chronologically 

via a beginning, middle and end (Stern, 1993). Stories always make a point that is valued by 

the audience (Shankar et al, 2001), and include a message, a conflict, a role distribution and 

action (Stern et al, 1998). Stories speak effectively to recipients of the message successfully 

finding its way to “mirror neurons” of the recipients (Rizzolatti et all. 2001). McKee states 

the most natural and universal communication means is storytelling. He mentions that 

storytelling causes the audience to stop criticizing and welcome the storyteller by all means. 

(McKee,1997). Chiu, Hsieh and Kuo (2012) identify four elements that contribute to a good 

brand story. These elements include: authenticity, conciseness, reversal and humor. 

Gamification, on the other hand, is the process of engaging people and changing behavior 

with game design, loyalty, and behavioral economics. It’s about applying game mechanics in 

non-game contexts (Zichermann, 2011). It’s the use of game design in non-game contexts—

and part of the larger shift in user experience design from reducing friction (usability) to 

increasing motion (motivation) (Deterding,2012) 

Model Proposition  

This paper proposes a new model based on the basic communications process of marketing. 

In it’s simplest terms, marketing communications process involves (Kotler, 2011 ; Duncan 

1998);  

Marketing message → consumer response → feedback loop.  

Another model that brings automation and unconscious mind to the picture is automation 

model of consumer behavior (Martin-Morich, 2011), which includes; 

Stimuli → context→ cues → pilot / co-pilot / auto-pilot consumer behavior → feedback  

Where, autopilot behavior consists of the habitual Cue à Behavior à Feedback loop 

similar to Duhigg’s (2012) triggerà routine à reward loop of habitual behavior. 

We propose that, strategies pertaining to unconscious factors taking place in autopilot mode 

play an increasingly important role in affecting consumer response. Hence, our model is as 

follows; 

Model of Autopilot Strategy  

Marketing message → autopilot strategy → consumer response → feedback 
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Autopilot strategies are those appealing to (and governed by autopilot mode of) the 

unconscious mind allowing interaction without devoting active attention and cognitive effort. 

Autopilot strategies are inclusive of but not limited to storytelling, user experience and 

gamification. Within each autopilot strategy, there is a corresponding habitual trigger à 

routine à reward loop  

Consumer response could be in the form of engagement, purchase behavior, brand preference 

or loyalty. 

Feedback helps the marketer adjust its marketing message according to consumer response. 

Discussion 

In today’s new marketing environment, brands need to develop new ways to touch to and 

engage with consumers. As opposed to the right brain representing the critically thinking 

conscious mind, brands increasingly rely on the unconscious mind bypassing rational 

thinking.   

Neuro-marketing is a recent field focusing on the nature of right brain activity. However, 

marketing potential pertaining to the right brain is much more than what’s understood from 

current neuro-marketing practices. Strategic rather than tactical models based on the nature of 

right brain are needed. Power of stories in inspiring and mobilizing audiences is 

acknowledged from beginning of history. Likewise, power of gamification in motivating in 

almost any situation is a well-known fact. However, there is little or no discussion in the 

literature taking into account these approaches in combination for increasing consumer 

engagement in marketing. The paper proposes a course of action for using storytelling, user 

experience and gamification in combination to foster engagement. 

The first step in the process is building a brand story. In 21st century marketing environment, 

brands could only differentiate themselves by telling a bold, authentic story on humanity or 

life. On a strategic level, storytelling is about branding strategy and brand positioning. 

Storytelling is used both in strategic dimension as a brand strategy for positioning in the 

minds of consumers and in operational level for communicating purposes (Fog, 2010). After 

all, in order to get noticed in todays marketing environment, brands need to have meaning, 

purpose (Marketing 3.0 Kotler et.all, 2014), and effectively answer why questions (Sinek, 

2012) in the mind of consumers with their well-crafted stories.  

The second strategy in the process is user experience design that inspires and caters for 

intuitive use. Contrary to storytelling, user experience is less about brand itself and more 

about the products that deliver brands’ promise. In experiential marketing era, consumers 

expect more from the products. They expect products to appeal to more of their senses, make 
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them feel better, feel immersed using the products by staying in the flow without worrying 

about details. This is true for both physical and digital products. The focal point of user 

experience in this study is achieving flow experience. Csikszentmihalyi (1991) defines flow 

experience through nine dimensions; balance between individual skills and the challenge, 

focus and awareness on the action, clear goals of an activity, unambiguous feedback, the 

possibility of control, concentration, loss of self- consciousness, the transformation of time, 

and conducting an activity for the sake of if rather than for the outcome. 

With regard to the first two strategies, gamification is rather an auxiliary strategy. 

Gamification comes in only when first two strategies turn out to be insufficient and there is a 

need to further increase consumer motivation towards a desired behavior. Gamification in 

marketing context is subject to many studies in the last decade. Among them, Reeves and 

Read (2009) describe ten different ingredients that a good game should have in order to be 

successful and engaging. 

The whole process could be explained by ‘the car on the road’ metaphor; the heading 

destination is the story itself. The design of the road that takes into consideration extremes, 

preventing accidents etc. is about user experience design. Once everything is on the track but 

there is a need to further accelerate the car, motivational design and gamification comes in. 

All three approaches take place using autopilot, which is associated with habitual behavior. A 

trigger, following a routine initiates habitual behavior loop. If the routine is followed by a 

reward, the brain emits dopamine hormone making the brain feel lust and pleasure. As a 

result, the process enters a loop further strengthening the habit. By carefully adjusting the 

reward mechanism to be variable and surprising, the consumers can even be hooked (Eyal, 

2014) and habitual behavior could be addictive (Alter, 2017). 

Storytelling is a typical loop that depicts ‘hero’s infinite journey’ (Campbell, 1949). In all 

stories, the hero confronts with a devil, breaking the harmony. The conflict takes place 

between different characters. The audience seeks to experience harmony and happy end 

together with a clear takeaway message.  

In user experience, uttermost aim is to relieve the conscious mind by putting the ‘Job-to-be-

Done’ (Christiensen, 2013) in mind to autopilot. Reward here is to save time and energy by 

accomplishing the job with just intuitions and without occupying active attention.   

In gamification, behavior change is achieved by rewarding the users with badges, points etc. 

ultimately reinforcing the habit loop. A typical example to this loop is consumers’ habit of 

checking-in from foursquare when entering a new restaurant.  
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A good acid test in applying these strategies is to test them with children. If a brand has 

developed an authentic story, it could resonate even on a child. A product’s user experience 

should ideally be designed such that even children could intuitively use the product without 

consulting to a manual or an elder person. A good example is a bluetooth enabled footwear, 

Lechal working as a navigation by walking – left insole vibrates if the user needs to turn left, 

right insole vibrates if she needs to turn right. If both insoles vibrate, the destination is 

reached. Lastly, if the product readily motivates children for use, it’s a good indicator of 

gamification done right.  

A Case Study: Apple Brand  

Apple brand successfully uses storytelling in it’s branding and positioning strategy. In this 

story, the brand emphasizes a single and clear ‘think different’ message across its product 

portfolio and communication (Nudd, 2011) strategy.  

The brand has a comprehensive user experience guideline such that apps in its App Store are 

easy for children to use even in first attempt. Using gamification mechanics like progress bar, 

badges etc., the brand motivates Apple Watch users to stay active. As another gamification 

practice, the brand changed its compass user interface to make users intuitively make ‘8’ 

movement by rolling a red ball inside a circle in order to activate the compass. 

Propositions: 

Proposition-1: Storytelling on strategic level with brand positioning affects consumer 

engagement positively 

Proposition-2: Storytelling on operational level in promotional activities affects consumer 

engagement positively  

Proposition-3: User experience that enables ‘flow state’ reinforces and affects consumer 

engagement positively  

Proposition-4: Products enhanced with gamification affects consumer engagement positively  

Proposition-5: Storytelling increases effectiveness of gamification process. 

 

Although various studies in the literature analyze storytelling effectiveness, gamification and 

effect of achieving flow state in user experience more thorough analysis needs to be 

conducted in potential future studies. 

 

Conclusion and Discussion  

Based on unconscious behavior, this paper proposes a new model of autopilot strategies for 

engaging consumers in the 21st century new marketing reality. Based on the model, three 
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autopilot strategies, namely; storytelling, user experience and gamification are introduced 

together with a course of action using the strategies from marketing point of view. 

A bold story, consumers demand to be part of, a pleasurable and inspiring user experience 

that lets the consumer feel in ‘flow state’ and finally a motivating gamification design – all 

three approaches let the consumers feel free from spending their precious time and energy 

thinking consciously in ‘attention economy’. In new marketing reality, consumers avoid 

products that require them to spend cognitive effort. Conversely, consumers tend to engage 

with products, which are familiar with their already acquired habits. 

The paper makes propositions that call for hypothesis development and testing in further 

research. As another implication for future research, other possible autopilot strategies could 

be studied. Besides, ethical aspects for using these techniques should be investigated. After 

all, short-sighted practices that benefit the marketer in short term without a real added value to 

the consumers, will eventually damage the marketer in the long run. It’s anticipated to benefit 

from discussion environment and contribute to the marketing literature on the subject.  
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Difficulties and Expectations of Disabled People to Access Shopping Malls: 

An Analysis from Consumer Logistics Perspective 
Kübra Göksu Köstepen1  Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu2   Bengü Sevil Oflaç3 

Keywords: Disabled, Consumer Logistics, Social Marketing, Grounded Theory 

Anahtar Kelimeler: Engelli, Tüketici Lojistiği, Sosyal Pazarlama, Gömülü Teori 

Introduction and Aim of the Study  

In retailing it is evident that, shopping malls play vital role since they provide many products 

and services to the consumers within a particular physical place. Although accesses to any 

shopping mall and to dwelling are easy for nondisabled, this is not as easy as for the disabled 

people that constitute approximately 13% of Turkey’s population (SIS and Turkish Prime 

Ministry Presidency of Administration on Disabled People, 2002). In this context, it is 

intended to identify difficulties experienced by disabled people and expectations of them in 

accessing the shopping malls and their dwelling from the shopping malls. 

The research questions of the study are as follows: 

• What are the difficulties experienced by disabled people to access to shopping malls 

and to their dwelling from the shopping malls? 

• What are the expectations of disabled people regarding difficulties? 

Literature Review  

There are studies in retailing sector regarding disabled people in the literature (Baker, 1998; 

Baker et al., 2007; Büyüktürkoğlu 2007; Burnett 1996; Kaufman-Scarborough and Lindquist, 

1999; Reedy, 1993; Stephens and Bergman, 1995). Disabled people evaluate each location as 

accessible or inaccessible. Hence, logistics part of the shopping experience constitutes an 

important process for the disabled people. 

Consumer logistics (CL) focuses on functions performed by household members in acquiring 

goods or services and transporting goods from the point of acquisition to the point of 

consumption or final disposal (Granzin and Bahn, 1989). Consumer logistics system comprise 

of both human and non-human objects included in the logistics process (Granzin and Bahn, 

1989).  

In the literature, market segmentation schemes were explored by Granzin et al. (1997) related 

with consumers’ logistics activities and demographics. Granzin and Bahn (1989) linked the 
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patterns of CL participation with shopping patterns and demographic characteristics. 

Bowersox (1978) divided the logistics activities into five categories that involve subsystems 

of the logistics system which are: location, transportation, inventory, handling and storage and 

communication. Based on the Bowersox framework, Granzin and Bahn (1989) conceptualized 

a model for consumer logistics. The model developed by Granzin and Bahn (1989) pioneers 

of the consumer logistics research evaluates the activities such as planning shopping, access 

to the store, store accessibility and access within consumer logistics concept. Bahn et al. 

(2015) created consumer logistics model as the activities that developed the effectiveness and 

efficiency of the tasks carried out by household systems. This constative process model 

comprised of a set of ten CL decisions including activities that households participate during 

shopping. Ten CL activities are: setting, pre-trip information gathering, pre-trip stock 

assessment, trip planning, outbound travel, in-store selection, inbound travel, post-trip stock 

management, disposal and post-trip communications.  

According to Yumurtacı et al. (2016), six consumer logistics functions were named compared 

to the ten functions as identified by Bahn et al. (2015). Among these six consumer logistics 

functions, three functions involve the combination of two consumer logistics functions each 

(storage management & inventory needs and assessment, transportation management & 

materials handling, and contingent inventory operations & product acquisition), while the 

other consumer logistics functions are separate functions (information search, intra-household 

communication, interdependent transportation operations). 

In the literature, studies regarding consumer logistics were discussed to identify consumer 

logistics concept, consumer logistics activities and decisions in shopping, and consumer 

logistics functions in grocery shopping (Granzin and Bahn, 1989; Granzin et al., 1987; Bahn 

et al., 2015; Yumurtacı et al., 2016). Also, studies associated with disabled people in retailing 

sector emphasized on the difficulties experienced by disabled people in retailers and 

expectations of them from retailers (Reedy, 1993; Stephens and Bergman, 1995; Burnett 

1996; Baker 1998; Baker et al., 2007). Until now, there has not been any study in the 

literature that addresses the difficulties and expectations of disabled people in accessing to 

shopping malls. In our research, except for the literature, we would like to address consumer 

logistics by taking shopping malls into consideration. It is aimed to ensure that disabled can 

have seamless access to shopping malls and access to their dwelling. Therefore, the study is 

evaluated under the consumer logistics perspective considering disabled people. 
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Research Design and Methodology  

Exploratory method was used for the research’s specific purpose. In order to determine the 

nature of the problem, this type of research was not intended to provide conclusive evidence, 

but promotes a better understanding of the problem. 

Semi-structured interviews were conducted with both visually impaired and orthopedically 

disabled people to collect primary data between 28.11.2016- 25.12.2016. Nongovernmental 

organizations and social institutions which are Atatürk City Public Library (Atatürk İl Halk 

Kütüphanesi), Buca Disabled Association, Aegean Disabled Environment and Culture 

Cooperative (EGETEKO) were chosen to access the proper sample for the research. Totally, 

interviews were conducted with 20 disabled people. 10 were female and 10 were male. 6 were 

visually impaired people and 14 were orthopedically disabled people. 4 orthopedically 

disabled people had myopathy, and 10 used a wheelchair.  

In this study, grounded theory research method was selected (Glaser and Strauss, 1967; 

Glaser, 1978). Interactions between data collection and analysis are continuously performed 

in grounded theory. As grounded theory was used in this research, the coding obtained from 

the interviews with disabled people was continued to be made until reaching theoretical 

saturation. Additionally, each code was crosschecked by three researchers individually for 

reliability and validity issues. 

Findings and Discussion 

 It is determined that visually impaired and orthopedically disabled people experience many 

difficulties in accessing to the shopping malls and to their dwelling. Disabled people also 

have some expectations regarding the difficulties experienced. As a result of the findings, two 

core categories describing the difficulties and expectations of disabled people have been 

revealed. The difficulties can be divided into four categories: vehicle, road, station and driver. 

Although, the necessary arrangements are stated in standards and regulations, there are many 

missing points in such areas. The expectations of disabled people can be divided into two 

categories: station and driver. These expectations will facilitate the access of disabled people 

to shopping malls and access to their dwelling from the shopping mall. Disabled people will 

also be able to walk around freely. 
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Figure 1: Difficulties and Expectations of Disabled People to Access Shopping Malls and 

to their Dwelling 

The model of Granzin and Bahn (1989) consumer logistics activities can be evaluated 

considering disabled people. Shopping malls without a ramp are not preferred by disabled 

people since it is an obstacle in accessing to shopping malls. Also, when there are difficulties 

on the way of the shopping malls because of the design of urban space, disabled people may 

not prefer to go to that particular shopping mall. These problems are generally related to the 

municipality. To illustrate, disabled people have difficulties when there are no pavements on 

the road. This is, in fact, contrary to the rules stated in Universal Standards for Persons with 

Disability regarding ramps on roads. On the other hand, regarding vehicles, height of the bus 

steps and inability to read bus destinations and numbers may pose a risk. Although the 

requirement of making informing, flashing stop lights that indicate the number and name of 

the route is stated in Turkish Standards Institute’s rules under the name of Design Rules of 

Structural Measures of Local Roads, Squares and Streets for Disabled People and Elderly, 

municipalities do not enforce the rules. At stations, the lack of emergency doors and ramps 

may cause obstacles for the disabled people. Also, elevators at stations may be out of order. 

As described in the Article 3 in Disabled Law 5378, “accessibility” term not only involves the 

buildings, but includes transportation. In the context of the law, transportation should be 

reachable and useable. The difficulties associated with drivers arise from lack of caution. 

Core Categories and Sub-categories

Difficulties Experienced  
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Vehicle

Road

Station

Driver

Expectations  of 
Disabled 
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Even, the driver’s driving style (driving fast or sudden stepping on the brakes) can be the 

source of problem for disabled.  

Disabled people have some expectations relating to station and driver. While visually 

impaired people expect a sensor announcing bus stops, orthopedically disabled expect devices 

inside the buses so that they can travel easily. Furthermore, disabled people need help of 

driver while they are getting on and off the bus. In fact, driver should tilt the vehicle and help 

disabled.  Municipalities should give training to drivers about developing empathy with 

disabled. Places with inaccessible conditions are not attractive for disabled, in line with the 

remark of Baker et al., (2007) on the importance of accessibility. When appropriate 

accessibility conditions are provided, shopping malls can also be centers of attraction for 

disabled people.  

There are similar and different aspects of the findings with the theoretical perspectives. The 

oversight point of the Fineman’s (2010) vulnerability theory is that state should not only 

provide equal access to social institutions, but also to all areas in which disabled people can 

take part and spend time such as retailers. Due to the missing points in regulations and 

municipality implementations, disabled people are forced to spend more time and make effort 

than nondisabled. They are unable to receive seamless service that all consumers expect.  

Thus, findings relate to Adam’s (1965) equity theory.  

Accessibility to various buildings for disabled people should be provided. The architectural 

barriers they experience on the way to shopping malls should be removed, in correspondence 

with social justice theory expressed by Wasserman (1998). 

Conclusion, Limitations and Further Research  

When appropriate accessibility conditions are provided, shopping malls can also be centers of 

attraction for disabled people. Seamless access to shopping malls and to their dwelling can be 

provided through awareness on this topic. As a consequence, eliminating barriers for disabled 

people and ensuring their participation in social life can be achieved. 

Obviously, in transportation process roads, vehicles, station and even drivers create their own 

obstacles for the disabled people. In order to overcome those obstacles, the state must 

establish regulations to create social welfare; and municipality must take effective actions to 

enforce these regulations. Applying of the regulations properly and improvement of service 

designs, new settlement of the society will be provided as well. 

One of the substantial limitations of this research is the sample. It has been only conducted 

with visually impaired and orthopedically disabled people and excludes other types of 
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disability. Interviews were conducted with disabled people living in the city of İzmir only. 

Besides, this research is exploratory by its nature. Due to the logic of exploratory research, 

this research cannot be generalized. 

Further research is also needed for the difficulties experienced by disabled people and their 

expectations in different fields. Focusing on different areas could differentiate the results. 
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When Do Donation Campaign Messages On Social Media Promote WOM 

Communication? 

Sosyal Medya Bağış Kampanyası Mesajları Ne Zaman Ağızdan Ağıza 

Iletişime Teşvik Eder? 
Özet Bildiri 

Tuğba Örten Tuğrul1 

Keywords: Message Framing, Cause Involvement, WOM Intention, Donation, Social Media 

Anahtar kelimeler: Mesaj Çerçeveleme, Sosyal Amaç Ilgilenimi, Ağızda Ağıza Iletişim 

Niyeti, Bağış, Sosyal Medya  

Introduction 

Corporate social responsibility (CSR) research has received a large amount of interest in 

practice and academia over the last decade. Previous studies suggest that managers should 

first create a public awareness of CSR initiatives to benefit from more favorable consumer 

attitudes and enhanced purchase intentions (Lee and Shin, 2010; Pomering and Dolnicar, 

2009). In order to create this awareness, various social media platforms can be used. 

However, recent research indicates that corporations do not optimize the potential value of 

social media for CSR communication (Cho, Furey, and Mohr, 2016). Messages from (and 

related to) socially responsible firms shared on social media disseminate widely and quickly 

(Lee, Oh and Kim, 2013). Therefore, social media may provide a favorable communication 

environment to promote corporate-nonprofit donation campaigns. Considering the potential 

effectiveness of social media in reaching large number of potential donors, it is salient to 

investigate WOM effectiveness of donation campaign messages on social media. Regarding 

persuasion, it is proposed that message framing and issue involvement are critical in creating 

persuasive messages (Maheswaran and Meyers-Levy, 1990).  However, only a limited 

amount of research has explored these issues in the domain of consumer responses to CSR 

communication, such as, in cause-related campaign attitude and participation intention, and 

purchase intention contexts (e.g., Bester and Jere, 2012; Grau and Folse, 2007). To address 

this gap, current study examines the effects of message framing and cause involvement on 

WOM intentions in the context of corporate-nonprofit donation promotion campaign 

messages communicated on a corporate Facebook page. 
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Literature Review  

In the domain of social marketing, considerable research on persuasive communication has 

examined message framing effect in a variety of contexts, such as health, recycling and 

energy conservation (e.g., Baek and Yoon, 2017; Chen, 2016; Gallagher and Updegraff, 2010; 

Lu, 2015; O’Keefe and Jensen, 2006; Rothman and Salovey, 1997; White, MacDonnell, and 

Dahl, 2011). Less attention, however, has been paid to the persuasive impacts of the gain/loss 

frames on consumer responses to charity donation campaigning and advertising (e.g., Cao, 

2015; Chang and Lee, 2009: 2010; Das, Kerkhof, and Kuiper, 2008; Grau and Folse, 2007). 

The research stream on framing effect is also not conclusive (Chen, 2016). Therefore, it is still 

unclear whether messages that highlight the positive consequences or benefits of performing a 

donation activity (gain framing) or messages that emphasize the potential benefits lost as a 

result of not performing a donation activity (loss framing) is more effective.  

In line with theoretical rationale drawn from involvement literature, Maheswaran and Meyers-

Levy (1990) argued that negatively framed messages should be more persuasive when issue 

involvement is high, whereas positively framed messages should be more effective when 

issue involvement is low. In the context of boycott literature, Cervellon (2012) found that 

after being exposed to not-for-profit campaign messages targeting brands, compared to low 

eco-involved consumers, highly eco-involved people are more likely to spread negative 

WOM and act against the brand. In addition, results indicated that gain frame is more 

effective than loss frame in changing the attitude toward the brand for low-involved 

consumers only. However, for purchase intention and WOM, no message framing main effect 

or interaction effect of involvement and framing was found. Research on the relative 

persuasive advantage of gain versus loss framing within a cause-related marketing context 

also provide inconclusive results. For instance, Grau and Folse (2007) found that when 

consumers are less involved with the cause, positively framed messages lead to more 

favorable campaign evaluations than loss frame ones, but negative and positive frames are 

equally effective for high involvement consumers. On the contrary, Bester and Jere (2012) 

found no message framing main effect and interaction effect of involvement and framing on 

purchase intentions. Yet based on the research on the interacting effects of message framing 

and cause involvement (Maheswaran and Meyers-Levy, 1990), we propose that gain frames 

are better predictors of WOM intentions for potential donors who are low involved with the 

cause, whereas loss frames are more effective for those highly involved with the cause. 

Hence, the hypothesis is as follows:  
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H1: WOM intentions will be greater for those low (high) involved with the cause when a gain 

(loss) message frame is used rather than a loss (gain) message frame. 

Design and Method  

The aim of the present study was to test the interaction effect between message framing and 

cause involvement on WOM intentions in the context of corporate-nonprofit donation 

promotion campaign messages. Thus, a 2 (message framing: gain vs. loss) X 2 (cause 

involvement: low vs. high) between subject experimental design was used. A total of 160 

adult participants were recruited from a population of academic and administrative personnel 

of Izmir University of Economics. Participants were randomly assigned to one of the four 

experimental conditions where the message framing factor was manipulated. In all conditions, 

an e-mail containing a link of the one of the four versions of the online questionnaire was 

sent. After viewing a full-page colored visual showing a corporate-nonprofit donation 

promotion campaign message shared on the Facebook page of a real Turkish 

telecommunication company, participants were asked to respond to a series of questions about 

the manipulation check, dependent variable, independent variables, covariates and 

demographics, respectively. Similar to prior studies, message framing was manipulated by 

varying the content of the message in terms of benefits gained or lost as a result of (not) 

performing the donation activity (e.g., Chang & Lee, 2009; White, MacDonnell, & Dahl, 

2011). To assess cause involvement, participants completed a five-item scale adopted form 

Grau and Folse (2007). The cause involvement measure was used to categorize participants 

either in low or high cause involvement conditions based on the median split method. Two 

items to measure WOM intention was adapted from Kim and Ko (2010). Attitudes toward the 

Turkish telecommunication company and the non-profit organization were measured by using 

the anchoring word pairs of bad–good, unfavorable–favorable and negative–positive as scale 

end points (Mitchell & Olson, 1981). All items used five-point scales. 

Findings and Discussion   

According to the results of unifactor ANOVA, respondents perceive that gain framed 

messages focus on the positive consequences of performing the behavior (M gain = 4.81) more 

than loss framed messages (M loss = 4.27) (F(1, 158) = 4.75, p = .031). Therefore, the 

manipulation of message framing was successful. To test the interaction effect, an ANCOVA 

was performed with message framing and cause involvement as independent variables and 

WOM intention as dependent variable. Attitudes toward the Turkish telecommunication 

company and the non-profit organization were regarded as covariates. In line with mainstream 
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literature on persuasion effects of involvement and framing (Maheswaran and Meyers-Levy, 

1990), the results reveal a significant interaction between message framing and cause 

involvement at the p < .05 level for WOM intention, F(1, 154) = 4.99, p = .002. Specifically, 

as shown in Figure 1, in the low cause involvement condition, gain-framed messages (M low-

gain = 3.78) raise more positive WOM intentions than loss-framed messages (M low-loss = 3.61). 

In contrast, in the high cause involvement condition, loss-framed messages (M high-loss = 4.57) 

raise more positive WOM intentions than gain-framed messages (M high-gain = 4.35). These 

findings support the predictions made in H1. 

 
Figure 1. The Effects of Cause Involvement and Message Framing on WOM Intentions 

Conclusion, Suggestions and Restrictions 

This research contributes to the CSR and donation literature by examining the interacting 

effect of message framing and cause involvement on WOM intentions in the context of 

corporate-nonprofit donation promotion campaign messages communicated on a corporate 

Facebook page. Consistent with the framing literature (Levin, Schneider and Gaeth, 1998; 

Maheswaran and Meyers-Levy, 1990), findings reveal that message framing and issue 

involvement jointly influence the intention to spread donation campaign information. To be 

specific, gain-framed messages are more effective for low involved consumers, whereas loss-

framed messages are more persuasive for high involved consumers. This suggests that 

donation promotion campaign communications should be customized to potential donors’ 

cause involvement profiles, namely the degree to which they perceive the cause to be 
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personally relevant. For example, if the goal is to encourage high-involved consumers to 

voice a CSR campaign, messages that emphasize the potential negative outcomes if the 

promoted behavior is not undertaken should be used. Although majority of CSR campaigns, 

CRM in specific, go after a limited number of socially conscious consumers, the emergence 

of less socially conscious generations can be considered as a new market opportunity (Grau 

and Folse, 2007). Therefore, if a CSR campaign aims to target low-involved consumers, it 

would be better to employ positively framed messages. To sum it up, as many social 

marketing researchers propose (Schmid, Rivers, Latimer, and Salovey, 2008), social media 

donation campaign designers should customize messages to segmented audiences to 

maximize resources and effectively reaching potential consumers. Regarding the issue of 

generalizability of the results, future research should draw random samples of subjects from 

the general population, not only academic and administrative personnel of a university as in 

the current research. It would be interesting to examine cause involvement and message 

framing effects on WOM intentions in a different sample composed of participants with lower 

levels of education and income. In addition, there is a need for scholarly research on not-for-

profit communications targeting brands (Cervellon, 2012). Thus, future research could 

investigate the relative effectiveness of message framing on negative WOM intensions 

targeting corporate-nonprofit campaigns.  
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Introduction And Aim Of The Study 

Multiple Sclerosis (MS) is a progressive neurological disorder, which causes central nervous 

system damage. It affects nearly 1.1 million people globally, 350.000 of which in the USA 

alone (Tulek, 2007). 

The aim of this study is to attract attention to and raise awareness about MS that has started to 

affect many people in today’s societies. Coping strategies discussed in this study refer to the 

COPE scale strategies developed by Carver et al. (1989) and Kershaw et al. (2004). The 

reactions of patients as of the moment they find out they have MS have been classified as per 

COPE strategies and patients in Turkey and in the UK have been compared, with respect to 

the ways they adopt these strategies.  

This study reveals how MS patients use active coping strategies to fight against their disease 

and avoidance strategies to try to walk away from it. With this attribute, the study aims to be a 

guiding light for other MS patients. Additionally, social environment of MS patients and the 

medical staff responsible for their treatment should also benefit from the strategies mentioned 

in this study.  

Literature Review 

Among the symptoms of MS, patients mainly face physical, cognitive, emotional and 

behavioral problems. The fact that MS can appear out of nowhere and wreck people’s lives 

brings a necessity for the patients to develop certain strategies to cope with the disease and to 

return to their normal routines. In that sense, the concept of coping appears to be the 

“cognitive and behavioral efforts” displayed in order to control, to tolerate or to mitigate the 

inner and outer conflictions (Folkman and Lazarus, 1980). During the diagnosis and treatment 

of MS, patients encounter high levels of stress, emotional breakdown and various conflicts 
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regarding the course of the disease and they face fears associated with the uncertainties of the 

disease. 

Coping strategies are commonly classified as passive/avoidance and active coping strategies. 

Active coping strategies refer to the direct tendency towards the solution of a problem and 

generating possible solutions so as to lower the effect of the stressors behind it; whereas 

passive/avoidance coping strategies refer to the behavior of running away from the problem 

without having to confront it (Folkman and Lazarus, 1980). Setting the individual patients and 

the nature of specific/special external conditions aside, active coping strategies yield more 

positive results in terms of reducing the pain of patients, fighting with depression and 

increasing the quality of life (Holmes and Stevenson, 1990). On the other hand, especially 

with chronic and life-threatening diseases, it is not considered appropriate for patients to rely 

on passive/avoidance strategies (Kim et al, 2010; Clement and Schonnesson 1998).  

In this study, coping strategies of MS are examined in two main categories as active and 

passive coping strategies. Active coping strategies include acceptance, emotional support, 

religion, planning and positive reframing; whereas avoidance strategies include self-

distraction, venting, humor, denial, behavioral disengagement and alcohol/drug use (Carver, 

1997; Kershaw et al, 2004).  

MS patients feel the need to cope with psychosocial problems they face and to obtain 

information about their disease. They also need to share this information and their experiences 

with others. (Al-Azri et al, 2014). According to Schwartz (1999), coping strategies increase 

the level of welfare of the patients. Such strategies are used as a tool for changing the internal 

orientations of the patients positively, improving quality of life by conceptualizing and 

assisting them with their priorities. The study of Arnett et al. (2002), conducted on 55 

patients, suggests that coping strategies prevent a variety of situations, depression and 

cognitive disorders, in particular. This study aims to ascertain the main coping strategies 

benefitted by the MS patients and their relatives. 

Literature review reveals that independent studies focused on MS disease and the coping 

strategies separately so far. However, this study examines how and in what way patients with 

MS adopt these strategies by combining the both concepts. Following the established 

theoretical framework of these coping strategies, observations on the practical aspects of them 

are obtained via a field study. Reviewing both British and Turkish forums enabled a 

comparison between the ways to adopt such strategies in two different cultures. 
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Design And Methodology 

In the methodology section of this study, the factors leading patients to adopt coping 

strategies are investigated with a practical and heuristic study design by use of netnography 

method (Jupp, 2006: 193). Netnography is a qualitative method, which observes and 

interprets the interactions among individuals and communities on the Internet and it is also 

defined as online ethnography (Kozinets, 2002). 

In this study, coping strategies are addressed in two groups; active strategies and avoidance 

strategies. In this regard, the aim of the field study is to identify different conditions in which 

MS patients either fight against the disease with active coping strategies or avert from it with 

avoidance strategies. One of the overall objectives of this study is to be guiding to other MS 

patients with all the aforementioned features. It also qualifies to be a reference to the social 

environment of the patients and the healthcare personnel responsible for their treatment. 

Sampling both British and Turkish forums enabled this study to discover how these 

individuals from two different cultures adopt the literature strategies in their lives and in their 

fights against MS, along with the points they diverge from each other. 

Two different types of data have been collected from these forums after the designation of 

netnographic fields, which are archival data and field-note data. “Archival data” already exist 

online and they can be obtained by copying without the need for any kind of contribution of 

the researcher. Second type of data is the “field-note data” created by the researcher, based on 

his/her notes kept regarding the community, members of the community and the interactions 

among these members. Archival data consist of a dataset including 6000 comments within a 

period of two years (May 2015 – May 2017). All three researchers kept detailed field notes 

about their observations during the data collection period. Data collection process continued 

in parallel with the data analysis process after the first 2000 data were gathered and the 

collection process was finalized upon the receipt of a total of 6000 data, once the arisen 

concepts and the themes reached a theoretical satisfaction level. 

Table 1. Netnography Field 

Website Address Name of Website 
Abbreviatio

n 

1 www.mslidostlar.com/forum/ MS’li Dostlar MSD 

2 community.mssociety.org.uk MS Society MSS 

3www.facebook.com/groups/MultiplSklerozTu

rkiye/?fref=ts 

Multipl Skleroz 

Türkiye 

MSFB 
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Findings And Discussion 

In the theoretical framework that divides as active and passive coping strategies within the 

scope of COPE, active coping strategies present with the subcategories of acceptance, 

planning, support, religion, and positive reframing; whereas the passive/avoidance strategies 

are self-distraction, venting, humor, denial, behavioral-emotional disengagement, substance 

use and blaming. Based on the Turkish and British websites that are analyzed in line with the 

reviewed comments, it is understood that patients often turn to the use of these strategies 

consciously or unconsciously. A new and different theme and a child theme have been 

discovered on top of the existing ones in the literature. The newly discovered theme is suicide 

and the new child theme is blaming the environment that falls under the parent theme of 

blame. 

The comment found about suicide among the reviewed websites is as follows:  

R3gr3ssor (MSS)…3 moths ago, I lost it. Literally lost it. I went to the Belgian consulate and 

applied for euthanasia. Yeah, I wanted to die because I saw no way out of this abject misery. 

The consul spent the next 2 hours trying to talk me out of it. 

The comment relating to the child theme of blaming the environment is as follows:  

Tina (MSS)…My most supportive friend was diagnosed with dementia over a year ago, and 

has gone downhill very quickly.  She is not well enough to go out, or come to visit. ...The last 

contact I had with her was she sent me a txt, to inform me she dreamt I'd died, and wanted to 

check I was "OK".  Well firstly, I'm NOT "OK", and never going to be, but secondly, at least I 

haven't died, but it's hardly a comfort to hear from "friends" that they believed I might have.  

Especially by txt, for goodness sake! How thoughtless and impersonal.  She didn't literally 

say: "Have you died, because I thought you had?", but it wasn't far short of it... I know MS 

rarely kills, but I'm sure I'm not alone in having the fleeting thought late at night. 

Conclusion And Recommendations 

In practical terms, this study contributes greatly to the current literature. Such contributions 

ensure MS patients to familiarize themselves with their disease and inform them about how 

other MS patients around the world react, when it comes to coping. Since no other 

netnographic study was conducted on MS in Turkey before, this study becomes the first of its 

kind and aspires to be the pioneer of future studies, in this sense. 

“Behavioral and cognitive efforts” are significant indicators of this disease, given the fact that 

MS does not have a definite treatment. As specified by Aikens (1997), active coping 

strategies and avoidance strategies are critical for the course of the disease. Schwartz (1999) 
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advocates that psychosocially; familial support is of great avail. However, the findings of this 

study contradict with this notion. 

As pointed out by Er and Mollaoglu (2011), there is a positive correlation between the 

progression of the disease and disability with having children. Especially women resort to 

childbearing so as to change the course of the disease and to alter the center of their lives with 

something else. As emphasized by Gorretinin (2009), active coping strategies enable the 

patients to have a positive look on life and improve their quality of life. 

When British and Turkish forums are compared to one another; we see that collected data 

within the scope of Carver’s coping strategies can possibly find a common ground but there is 

a divergence related to acceptance, in particular. In Turkish forums, the common attitude 

observed in relation to acceptance mostly manifests like a submission originating from 

religious habits (from time to time, the disease is regarded as “a test granted by God”), 

whereas rather a rebellious attitude is observed in the British forums, as religious submission 

is irrelevant for British individuals. Since a non-acceptance leading to suicide stemming from 

this rebellious attitude is visible in the British forums, the only origin of the newly discovered 

theme of suicide is the foreign forum titled MS Society. In the Turkish forums on the other 

hand, patients tend to cling on religion more and have the urge to exert efforts to pass this 

“test” duly, let alone commit suicide. 

In conclusion, the most apparent difference is caused by the religious factors. These factors 

strengthen the tendency of Turkish patients to adopt active coping strategies and to reach up 

to acceptance, while leading British patients to adopt avoidance strategies and exhibit a 

rebellious attitude concluding in suicide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

968 

Türk ve Yabancı Haber Ajanslarının Twitter Paylaşımlarının Kullanıcı 

Etkileşimi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. 

A Comparative Analysis on User Interaction of Twitter Shares of Turkish and 

Foreign News Agencies 
Yılmaz Yaman1 

Özet: 

Bu araştırma Türk ve yabancı haber ajanslarının Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımların 

kullanıcı etkileşimini üç boyutla incelemektedir. Bunlar ajansların türü, paylaşımın içerik 

zenginliği ve paylaşılan haberlerin kategorileridir. Haber ajansı türü olarak Türk ve yabancı 

olmak üzere ikişer büyük ajans seçilmiştir. İçeriğin zenginliğini oluşturan unsur açısından da 

beş unsur (metin, url link, fotoğraf/video, hastag ve mention içerme) özel bir puanlandırma 

yöntemi ile değerlendirilmiştir. Haber kategorileri ise seçili sekiz kategori üzerinden 

(politika, ekonomi, spor vb.) incelenmiştir. Kullanıcı etkileşimleri yanıtlama, retweet edilme 

ve beğenilme sayısına göre analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında seçilen dört haber 

ajansının 10 farklı günde yaptığı toplam 4.582 adet tweet paylaşımı değerlendirmeye 

alınmıştır. Haber ajanslarını karşılaştırmalı incelenmesi açısından literatürde ilk olan bu 

araştırma sonuçlarına göre, kullanıcı etkileşiminin haber ajanslarının türleri ve haber 

kategorileri bakımından farklılaştığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Pazarlaması, Twitter Kullanıcı Etkileşimi, Online 

Tüketici Davranışı, Haber Ajansları, İçerik Pazarlaması. 

Abstract:  

This research examines the user interaction of Turkish and foreign news agencies' tweets on 

three dimensions. These are the types of agencies, content richness of sharing, and categories 

of shared news. As the news agency type, two big agencies, Turkish and foreign, were chosen. 

Five elements (text, url link, photo / video, including hastag and mention) have been 

evaluated with a special scoring method in terms of the element that makes up the richness of 

the content. The news categories were examined through eight selected categories (politics, 

economy, sports, etc.). User interactions are analyzed by response, retweet, and rating. A 

total of 4,582 tweets made by four selected news agencies in 10 different days were evaluated. 

According to the results of this research, which is the first in a comparative study of news 

agencies in the literature, it has been seen that user interaction differs in terms of news 

agencies and types of news agencies. 
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Giriş  

İçerik üretim ve dağıtımı, matbaa ve diğer araçların geliştirilmesinden bu yana teknolojiye 

bağımlı olarak hızlı bir dönüşüm geçirmektedir. Üretilen yazı, fotoğraf ve videoları içeren 

dağıtım süreçleri, bilgisayar teknolojisi geliştikçe yeni şekiller alarak dijitalize olmakta ve 

eskiye nazaran farklı süreç ve dinamiklerle tüketilmektedir (Manovich, 2001, s.7). Kitle 

iletişim araçlarını temsil eden “medya”, bu araçlardaki teknolojinin evirilmesiyle “yeni 

medya”ya dönüşmüştür.  

Geleneksel medyada, içerik dağıtımı, fiziki olarak basılı ortamlar üzerinden ilerlemekteyken, 

yeni medyada dağıtım, fiziki kısıt olmadan yazılı ve görsel unsurlar iç içe ve geniş kitlelerce 

kolay bir şekilde dağıtılabilmektedir. Bu dağıtım imkânı aynı zamanda içeriğe geçişkenlik 

kazandırmakta, TV’deki bir görüntü mobil ortama, fotoğraftaki bir kare kesilerek başka bir 

platforma kolayca iletilerek çoklu bir medya üretimi ve dağıtımı söz konusu olabilmektedir. 

Yakınsama (covergence) kavramıyla açıklanan bu durum, iletişim teknolojilerinin gelişimiyle 

toplumların kültürel olarak da dönüşümüne aracılık etmektedir (Jenkis, 2006, s.3).  

Yeni medyanın gelişimi, sosyal ağları günümüzde önemli bir dijital iletişim kanalı haline 

getirmiştir. Facebook, Twitter, Linkedin, Google, Whatsapp gibi şirketler bu ağların en 

büyükleri olarak kişilerarası etkileşimi ve bilgi akışını önemli ölçüde yönlendirmektedir. 

İletişimin artan dijitalleşme sürecinde bu ağlar, kullanıcıların hem bireysel içeriklerini 

oluşturabildiği hem de oluşan toplam içeriği paylaşabildiği önemli bir kaynak haline 

gelmiştir. Kişilerin aynı zamanda birer tüketici olarak bu yeni sosyal platformlarda 

oluşturduğu içerikler, pazarlamacıların da inceleme alanına girmiştir.  

En çok incelenen global sosyal ağlardan olan Twitter, 2006’da kurulmuş olup 2017 sonu 

itibari ile 328 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştır (Statista, 2017). Halka açık bir sosyal 

paylaşım platformu olan Twitter, ücretsiz kullanımıyla geniş kitlelerin hem eğlence hem de 

haberleşme ihtiyacını karşılayan yaygın bir kullanıma erişmiştir. Twitter bu ağ gücüyle 

markaların, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının ve medya kuruluşlarının da 

(gazete, web sitesi, ajans vb.) tüketicileriyle (kullanıcılarıyla) olan etkileşiminde önemli bir 

rol üstlenmiştir.  

Dünyada twitterın haber akışı ve içerik pazarlaması mecrası olarak ele alındığı pek çok 

çalışma olmasına rağmen (Jansen vd., 2009, s.2179; Zafar vd., 2015, s.12; Vis, 2013, s.27; 

Petrovic vd., 2013, s.1; Heravi ve Harrover, 2016, s.1194; Zhao vd., 2011, s.1; Kwak vd., 
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2010, s.1) bu çalışmaların hiçbirinde haber ajansları yerli ve yabancı olarak karşılaştırmalı 

şekilde ele alınmamıştır. Öte yandan daha önce twitter ile ilgili yapılan ölçümler, mevcut iki 

kritere göre yapılmakta iken (retweet-beğeni) bu çalışmada son güncelleme ile gelen üçüncü 

ve yeni kriter de (yanıtlama) araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın 

literatürde bu anlamdaki ilk çalışma olduğu söylenebilir.  

Bu çalışmada twitterın, online sosyal bir ağ ve önemli bir içerik kaynağı olarak haber tüketimi 

bağlamındaki fonksiyonu ele alınmıştır.  Araştırma kapsamında Türkiye’de ve Dünya’da 

faaliyet gösteren önemli haber ajanslarının twitter hesapları ve bu hesaplardan yaptığı içerik 

paylaşımları incelenmiştir. Paylaşımlar, haber ajansının en yaygın ve birincil haber dağıtım 

kanalı olarak kullandığı tiwitter hesapları ile yapılmıştır. Ajansların ilgili hesaptan yaptığı 

paylaşımlar, ajans türü, içerik unsurları ve haber kategorileri açısından incelenmiştir. Ajans 

türlerine dönük incelemede ajanslar arasında farklılık olup olmaması, içerik unsurlarına 

dönük incelemede içerik zenginliğinin etkileşimle ilişkisi; paylaşılan haber kategorisinin 

(politika, ekonomi, spor vb.) etkileşime olan yansıması ortaya koyulmuştur. Etkileşim, 

cevaplanma, retweet edilme ve beğenilme sayılarına göre analiz edilmiştir.  

Haber ajanslarının haber üretme amacı yanında bu haberlerin yaygınlaşması ve geniş 

kitlelerce tüketilme amaçları da bulunmaktadır. Bu tüketimin bir aracı olarak kullanılan 

twitterda hangi içerik ve kategorideki tweetlerin daha fazla yayıldığının belirlenmesi, 

ajansların bu alanda yaptığı çalışmalara ışık tutacaktır. Bu çalışma üç bölüm halinde 

sunulmuş olup ilk bölümde teorik arkaplan sosyal ağlar ve içerik pazarlaması teorisi 

bağlamında ele alınmıştır. İkinci bölümde, araştırmanın metodolojisi, örneklem ve veri 

toplama yöntemi aktarılmış olup son bölümde ise araştırmadan elde edilen bulgular 

yorumlanarak çeşitli öneriler oluşturulmuştur.    

Literatür Analizi 

İçerik Pazarlaması  

İçerik pazarlaması, işletmelerin online veya offline olarak pazarlamayı düşündükleri ürüne 

bağlı olarak, müşteriyi bilgilendiren, ürüne yönelik değer oluşturan ve müşteriyi bağlamak 

amacı taşıyan, sayfa tasarımı, grafik, metin ve videolardan oluşan pazarlama stratejisidir 

(Karkar, 2016, s.337). İçerik pazarlamacılığının ana noktası, hedef kitle açısından değerli bir 

içerik oluşturup bunu tutarlı şekilde onlara dağıtarak firmaya katkı sağlamaktır (Ahmad vd. 

2016, s.333). 

İçerik pazarlaması kavramı, günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artık dijital içerik 

ve dijital ürünler bağlamında incelenmekte olup “elektronik kanallar vasıtasıyla dağıtılan bit 

(digit)-bazlı nesneler olarak ifadelendirilmektedir. Dijital içerik pazarlaması, elektronik 
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kanallar aracılığıyla dağıtılan dijital içeriğin müşteri gereksinimlerine uygun olacak şekilde 

belirlenip uygulamasından sorumlu olan yönetim sürecidir (Rowley, 2008, s.522).  

Dijital içerik pazarlaması faaliyetleri dijital iletişimin gelişmesiyle günümüzde ağırlıkla 

online sosyal ağlar üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. İçerik perspektifinden bakıldığında 

sosyal ağlar üzerinden sosyalleşme çabası, kullanıcıların içerik oluşturması ile yakından 

ilgilidir. Sosyal ağlar üzerinden sağlanan etkileşim, kullanıcılar için sürükleyici bir deneyime 

dönüşmektedir (Keenan ve Shiri, 2009, s.448). Bu deneyimi önemseyen firmalar, müşterileri 

ile olan içerik paylaşımının seviyesini ölçmeye başlamışlar, bunun yolu olarak da içeriğin 

müşteriler üzerinde bıraktığı etki seviyesi ölçülmeye çalışılmaktadır. Twitter üzerinden 

yapılan içerik pazarlaması paylaşım ölçütleri olarak da temelde içeriğin beğenilme sayısı ile 

retweet edilme sayısı ele alınmaktadır (Karkar, 2016, s.342). Dolayısıyla bir tweetin ne kadar 

çok beğenilip retweet edildiği içerik pazarlaması kapsamında nesnel bir başarı ölçütüdür.  

Twitter, paylaşılan içeriğin kolaylıkla yayılmasını sağlayabildiği için firmaların sosyal 

medyadaki içerik pazarlama araçlarının başında gelmektedir. Twitterın yoğun olarak 

habercilik faaliyetinde kullanılması da onu, haber kanalları için (ajanslar, gazete, TV vb.) 

kritik bir içerik pazarlama aracı yapmaktadır. Bu aracın etkin kullanımını sağlamak amacıyla 

haber ajansları etkileşim yapılabilir içerik oluşturmaya dikkat etmektedirler. Bir tweetin 

içeriğindeki metin kısmı yanında, içerikte url link ve hastag bulunması, tweetin retweet 

edilme olasılığını artırdığı düşünülmektedir. Bu olasılık kullanıcının ilgili tweeti kendi 

takipçileri açısından paylaşıma değer görüp görmemesiyle de doğru orantılıdır (Naveed vd. 

2011, s.1).  

Sonuç olarak haber mecraları arasında içerik pazarlamasının seviyesi, paylaştıkları içeriklerin 

daha çok beğenilmesi ve retweet edilmesiyle doğru orantılıdır. Yapılan bir araştırmada 

kişilerin %67,49’u çevrimiçi ortamda ilgilerini çeken bir içerik bulduklarında bunu sosyal 

medyada paylaşacaklarını belirtmişlerdir (Ogilvy, 2014). Boyd ve arkadaşlarının 

kullanıcıların hangi içerikleri neden retweet ettiklerine yönelik yaptığı bir çalışmada (2010, 

s.4), kullanıcıların en çok zamana duyarlı konularda yüksek retweet yaptıklarını bu sayede 

son dakika haberlerini kendi takipçilerine hızla iletmeye odaklandıklarını tespit etmişlerdir. 

Çalışmada twitterın bahsetme (mention), cevap verme (reply) hastagleme ve retweetleme 

yöntemleriyle kullanıcılara sosyalleşme imkânı verdiğini ortaya koymuşlardır. 

Sosyal Ağlar 

Sosyal ağ siteleri, kişilerin bir sistem üzerinden profil oluşturarak birbirleriyle iletişim 

kurduğu ve paylaşımlarda bulunduğu dijital ortamlardır (Boyd ve Ellison, 2007, s.211). Her 

birinin farklı arayüz ve kullanım amaçları olan sosyal ağlardan özellikle kullanımı en 
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kolaylardan biri olan twitter, kendine has teknolojisi ile kullanıcısına basit bir şekilde 

sosyalleşmeyi vadetmektedir (Keenan ve Shiri, 2009, s.447).  

Twitter, online bir sosyalleşme ağının ötesinde önemli bir içerik platformu olduğu için 

çalışma mekanizmasını anlamak; bilgi yönetimi, reklamcılık ve sosyal medya yönetimi 

alanları için önemli hale gelmiştir (Wu ve Shen, 2015, s.711). Bu mekanizma özetle şöyle 

çalışmaktadır: Kullanıcı tarafından yazılan 140 karakterli ve fotoğraf, url link ve diğer 

unsurları içerebilen bir paylaşımın, kullanıcıya ait takipçileri tarafından görülebilmesini, 

beğenilebilmesini, retweet ederek kendi alt kullanıcılarına gönderebilmesidir.  

Twitter mekanizması, takipçilerin kendi aralarında bir ağ kurabilmelerini ve bu ağ üzerinden 

ortak bir içeriği tüketebilmesini sağlar. Bu sayede ağda paylaşılan bir tweet takipçilere de 

iletilebilir bir bilgiye dönüşür ve takipçiler bu tweeti ilginç ve paylaşmaya değer 

gördüklerinde genelde onu kendi takipçileriyle de paylaşırlar (Naveed, 2011, s.6). Retweet 

etme davranışı denen bu durum, twitterda var olan tüm markalar için önemli bir etkileşim 

unsurudur. Bir sektördeki bir markanın tweetlerinin daha çok retweet edilmesi, o markanın 

takipçilerinin diğer markalara nazaran ilgili markaya olan bağlılıklarının daha fazla olduğunu 

göstermektedir (Chu vd. 2016, s.13).  

Twitter, Habercilik ve Haber Ajansları 

Sosyal medya kullanıcılarının paylaşma olasılığının en yüksek olduğu içerik türlerinin 

başında %37 ile köklü ve saygın bir medya kuruluşunun yayınladığı içerikler (haberler) 

gelmektedir (Ogilvy, 2014). İngiltere’de yapılan araştırmada, kullanıcıların twitterdaki 

paylaşımlarının %33’ünün bir haberi retweet etme şeklinde gerçekleştiği belirlenmiştir 

(Ofcom, 2015). Tweetlerin üçte birinin haber tweeti olduğu bir kullanıcı deneyiminde, tweet 

içeriklerinin hangi başlıklardan oluştuğu incelenmesi gereken bir alan olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Dijital haber tüketimi ile ilgili 26 ülkede 60 bine yakın kişiyle yapılan bir araştırmada sosyal 

medya, katılımcıların %12’sinin ilk haber kaynağı; %51’inin de rutin haber kaynağı olarak 

değerlendirilmiştir. Türkiye’de ise bu oranın %73 seviyesinde olduğu belirtilmiştir (Newman 

vd., 2016, s.8). Haber kuruluşları twitterı, acil durumlar ve doğal afetlerde son dakika 

bilgilerini almak ve yaymak için (Jansen vd. 2009, s.2179; Zafar vd. 2015, s.12; Vis, 2013, 

s.27; Petrovic vd., 2013, s.1) tüketiciler ise haber araştırması yapmak için (Heravi ve 

Harrover, 2016, s.1194) yoğun şekilde kullanmaktadırlar. Naveed’in yaptığı bir araştırmada 

(2011, s.6) twitter kullanıcılarının, “genel konulara” ilişkin içerikleri (yılbaşı tatili, ekonomi 

vb.) “spesifik konulara” göre (kişisel gözlemler, duygular vb.) daha fazla retweet etme 

eğiliminde oldukları saptanmıştır.  
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Bandari ve arkadaşlarının (2012, s.32) ABD merkezli haber hesaplarından 50 gün boyunca 

2.000 paylaşım üzerinde yaptıkları bir araştırmada, bir haberin popülerleşmesi için onun 

retweet edilmesinin gerekliliğini ortaya koymuşlardır. Haber retweetlerinin kategori bazlı 

incelemesinde de “teknoloji” kategorisindeki haberlerin %43 açıklama oranıyla 

popülerleşebildiklerini kurdukları belirlenmiştir.  

Tiwitter üzerinden haber servisi yapan medya kuruluşları bu paylaşımları, kendi iç 

tanımlarına göre belirlediği haber kategori başlıklarına göre (spor, ekonomi, iş dünyası, 

gündem vb.) farklı şekilde kategorize etmektedir. Twiter üzerinden en çok paylaşılan haberler 

sırasıyla: Spor (%30), felaket ve kaza (%17), politika (%17), iş dünyası ve ekonomi (%14), 

eğlence (%9) teknoloji (%4) ve diğerleridir (%9) (Petrovic vd. 2013, S.4).  

Zhao ve arkadaşları tarafından (2011, s.9) New York Times (NYT) ve Twitter üzerinden 

paylaşılan haberlere ilişkin karşılaştırmalı bir çalışmada, twiter’da en çok retweet edilen 

haberlerin ilk üçünün; aile ve yaşam (%35), eğitim (%29) ve sanat (%28); NYT’de 

yayınlanan haberlerin ilk üçünün de dünya (%35), seyahat (%22) ve bilim-teknoloji (%20) 

olduğu gözlenmiştir.  

Tasarım ve Yöntem 

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın temel amacı, haber ajanslarının twitter paylaşımlarını etkileşimlerini çeşitli 

başlıklarda analiz etmektir. Bu amaca ulaşmak için yerli ve yabancı en büyük ikişer haber 

ajansının twitter paylaşımları incelenmiştir. Araştırmada şu temel sorulara cevap 

aranmaktadır: 

• Kullanıcı etkileşimi, (Paylaşılan içeriğin retweet edilmesi, beğenilmesi ve 

yanıtlanması durumları) Haber Ajansları arasında ve haber ajanslarının yerli-yabancı olmasına 

göre birbirinden farklı mı mıdır? 

• Twitter paylaşımlarında kullanılan içerik unsurları (puanı) arttıkça kullanıcı etkileşimi 

artmakta mıdır?  

• Kullanıcı etkileşimi, paylaşılan haberlerin kategorik dağılımı açısından birbirinden 

farklımı mıdır? 

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Literarürde Twitter üzerinde etkileşim almanın temel ölçütleri olarak, paylaşılan bir içeriğin 

retweet edilmesi ve beğenilmesi temel olarak yer almkataydı. Bu iki unsurun dışında 2016 

yılında twittera gelen bir yenilik ile (tweeter üzerinde daha önce de var olan fakat sayısal 

olarak izlenmeyen) yanıtlar seçeneği izlenebilir olmuştur.  
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Şekil 1: Örnek Bir Tweet Paylaşımındaki İçerik Unsurları 

Yanıtlar, paylaşılan bir tweete başkalarının yorum yapmasını ve bu yolla ilgili paylaşım 

üzerinde bir etkileşim kurmasını sağlayan bir araçtır. Yanıtlar, tıpkı retweet ve beğenme 

özellikleri gibi Şekil 1.’de görüldüğü üzere bir tweet paylaşımın altında adedi belirtilmiş 

olarak yer almaktadır. Bu araştırmada twitter etkileşimin bir aracı olarak retweet ve beğeni 

özellikleriyle birlikte yanıtlama özelliği de bir etkileşim unsuru olarak eklenmiştir.  

Araştırmanın birinci hipotezi, ajanslarının kullanıcı etkileşiminin ajanslar bazındaki 

farklılığını toplu ve ajans türü başlıklarına göre karşılaştırmalı olarak incelemektedir.  

H1: Kullanıcı etkileşimi, Ajanslara göre farklılaşmaktadır.  

İkinci hipotez, içerik unsurları ile ilgilidir. İçerik unsurları olarak ilgili paylaşımın, metin, 

fotoğraf/video, link, hastag ve mention içerip içermemesi ele alınmıştır. Bir paylaşımda ilgili 

içerik unsuru ne kadar zengin ise tüketici etkileşimi o ölçüde artacağı varsayılmıştır. 

Bahsedilen beş içerik unsurunun her biri (metin, fotoğraf, url link, hastag, mention) özel bir 

hesaplama ile puanlanarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın ikinci hipotezi, 

ajansların içerik unsurlarındaki puan artışın kullanıcı etkileşimiyle ilişkisidir.  

H2: İçerik unsurları (puanı) arttıkça kullanıcı etkileşimi artmaktadır 

Üçüncü hipotez ise haber kategorileriyle ilgilidir. Medya kuruluşlarının twitter üzerinde 

paylaştığı haber başlıklarında kuruluş bazlı farklılaşma olsa da yapılan bazı çalışmalar bu 

konuda örnek başlıklar içermektedir. Örneğin Petrovic vd. (2013, s.4) spor, felaket/kaza, 

politika, iş dünyası/ekonomi, eğlence ve teknoloji başlıklarında haberleri gruplandırmakta 

iken ABD de yapılan bir çalışmada, kullanıcıların haberleri genel olarak dört ana başlıkta 

(yerel politika, uluslararası ilişkiler, iş dünyası ve spor) takip ettiği belirlenmiştir (Pew, 

Hesap	adı	

Tweet	metni	

Url	link	kullanımı		

Fotoğraf	kullanımı	

Etkileşim	Unsurları:	

	

-Yanıtlama	(42)	

-Retweet	etme	(94)	
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2015a). Araştırma kapsamında incelenen dört ajansın haberlerine verdikleri kategori başlıkları 

Tablo 1’deki gibidir. 

Tablo 1. Haber Ajanslarının Haber Yayın Kategorileri 

Ajans Adı Kısaltma Haber Kategorileri 

Anadolu Ajansı AA 
Türkiye, Dünya, Ekonomi, Spor, Politika, Kültür-Sanat, Bilim-
Teknoloji, yaşam, analiz, şirket 

Doğan Haber Ajansı DHA Yerel, İstanbul, Politika, Spor, Dünya, Ekonomi, Yaşam, Magazin 

Reuters News Agency  RNA 
iş dünyası, piyasalar, dünya, politika, teknoloji, son dakika, para ve 
yaşam 

Associated Press  AP son dakika, spor, İş dünyası ve finans, eğlence, yaşam/stil ve politika 
Kaynak: Ajansların internet siteleri (ap.org, reuters.com, aa.com.tr, dha.com.tr). 
Bu araştırmada, önceki çalışmalarda en çok kullanılan haber kategorileri ve ajansların 

kullandığı genel kategoriler baz alınarak şu isimlerde sekiz ana başlıkta toplanmıştır: “Politika 

ve siyaset”, “ekonomi ve iş dünyası”, “savaş, çatışma ve felaket”, “eğitim, kültür ve sanat”, 

“spor ve müsabakalar”, “Son dakika” ve “bilim ve teknoloji”. Bu başlıklar altına girmeyen 

duyuru, kurumsal tanıtım, cinayet, kayıp, hava durumu ya da başka nadir kategorilerden 

yapılan paylaşımlar ise “diğer” başlığı altına toplanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın üçüncü 

hipotezi, ajansların paylaştıkları haber kategorilerinin kullanıcı etkileşimleri ile ilişkisidir. 

H3: Kullanıcı etkileşimi, haber kategorilerine göre farklılaşmaktadır. 

Araştırmanın modeli belirlenen üç başlıktaki kullanıcı etkileşimini inceleyen bir yapı üzerine 

kurulmuş olup Şekil 2.’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 2. Araştırmanın Modeli 

 

 

 

İçerik	Unsurları	(Puanı):		

Metin,	fotoğraf/video,	url	link,	hastag	ve	
mention	içerme	

Kullanıcı	Etkileşimi	

1. Yanıtlama 
2. Retweet etme 
3. Beğenme 

Haber	Kategorileri:		

Politika	ve	Siyaset;	Ekonomi	ve	İş	Dünyası;	
Savaş,	Çatışma	ve	Felaket;	Eğitim,	Kültür	ve	
Sanat;	Spor	ve	Müsabakalar;	Bilim	ve	
Teknoloji;	Son	Dakika;	Diğer	

H2	

H1	

Ajans	Türü:		

Yabancı	Ajanslar	(AP,	RNA);		

Türk	Ajansları	(AA,	DHA)	

H3	
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Araştırmanın Örneklemi 

Haber tüketicilerinin haber kaynakları ajanslar, gazeteler, TV’ler, internet siteleri ve şahıslar 

başta olmak üzere çok çeşitlidir. Bu araştırmada Tablo 2’de yer alan Türkiye’deki ve 

Dünya’daki en büyük iki haber ajansı çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. 

Tablo 2. Haber Ajansların Karşılaştırmalı Genel Bilgileri Tablosu 
Ajans Adı (Kısaltması) Tweeter Adresi Kuruluş Yılı Merkezi Yayın Dili 

Associated Press (AP) @ap 1846 New York / ABD İngilizce 
Reuters News Agency (RNA) @reuters 1851 Londra / İngiltere İngilizce 
Anadolu Ajansı (AA) @anadoluajansi 1920 Ankara / Türkiye Türkçe 
Doğan Haber Ajansı (DHA) @dhainternet 1999 İstanbul / Türkiye Türkçe 
Kaynak: Ajansların internet siteleri (ap.org, reuters.com, aa.com.tr, dha.com.tr). 

Araştırmada ilgili ajansların Tablo 3.’te yer alan ana twitter hesapları kullanılmıştır.  

Tablo 3. Ajansların Twitter Hesaplarına İlişkin Profil Bilgileri Tablosu 
Ajansın Ana Twitter 

Hesabı 
Hesabın Açılış Tarihi Takipçi Sayısı Takip Edilen 

Sayısı 
Atılan Tweet 

Adedi 
@ap Haziran 2009 11,3 Milyon 7.237 183 Bin 
@reuters Mart 2007 18,4 Milyon 1.053 196 Bin 
@anadoluajansi Ocak 2012 1,7 milyon 25 200 Bin 
@dhainternet Şubat 2011 1 milyon 4 179 Bin 
Kaynak: Ajansların twitter adreslerindeki profil bilgilerinden derlenmiştir (Son Erişim: 20.07.2017). 

Veri Toplama Yöntemi 

Bu araştırmanın uygulaması, dört ajansın 10 günlük tüm twitter paylaşımlarının analiz 

edilmesiyle yapılmıştır. Bu on gün 21-23-25-27-29-31 Mayıs ve 2-4-6-8 Haziran 2017 

tarihleridir. Belirlenen 10 günlük sürede, içerikler ilgili günün ilk tweet paylaşımından 

başlanarak günün tamamını kapsamıştır.  Tekrar haberleri önlemek için ardıl günler atlatılarak 

konu çeşitliliği maksimize edilmeye çalışılmıştır. Paylaşımlar, belirlenen üç analiz başlığına 

göre özel olarak kodlanmış ve veriye dönüştürülmüştür kodlanmıştır: 1- İçerik Unsurları 

Puanı, 2- Haber kategorileri ve 3-Etkileşim öğeleri.  

İçerik kodlaması için özel bir tablo oluşturulmuş ve her bir tweet tabloya kaynak-tarih-gün 

sırasıyla işlenmiştir. Tabloda beş adet ilave sütün açılmıştır. İlk sütunda ilgili tweetin içerik 

unsurlarından kaç adedi var ise o kadar puan (1 ile 5 arasında) rakamla yazılmıştır (örneğin 

sadece metin ve fotoğraf var ise 2, link ve hastag da içeriyor ise 4 puan almıştır). Her bir 

tweet doğal olarak en az “metin” içermekte olduğundan 1 puanla başlatılmış ve ilave her bir 

unsur için (fotoğraf/video, url link, hastag, mention) birer puan eklenmiştir. 1’den 5’e kadar 

olan bu puanlama 5’e yaklaştıkça tüm içerik öğelerini kapsayan tweet paylaşımların içeriğinin 

daha zengin olduğu, 1’e yaklaştıkça da daha az içerik öğesinin olduğu anlaşılmaktadır.  

İkinci sütuna, ilgili paylaşımın hangi haber kategorisinde olduğu kodlanmıştır. Bu kodlamada, 

araştırma modelinde yer alan sekiz kategoriden biri seçilerek girilmiştir. Haber kategorileri 
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“Politika-Siyaset”, “Ekonomi-İş Dünyası”, “Savaş-Çatışma-Felaket”, “Eğitim-Kültür-Sağlık”, 

“Spor-Müsabaka”, “Bilim-Teknoloji”, “Son Dakika” ve “Diğer başlıklarında kodlanmıştır. 

Başlıklar, genel olarak ilgili mecranın kendi verdiği isimlendirmelerden yola çıkılarak 

atanmış olup başlığı belli olmayan paylaşımların ataması, bu alanda 5 yıl bir haber ajansında 

haberleri takip etmiş uzman bir kişi vasıtasıyla yapılmıştır. Listenin son üç sütununa ise ilgili 

paylaşımın aldığı beğenme, retweet etme ve yanıtlama adetleri ayrı ayrı rakamla girilmiştir. 

Şekil 1.’de yer alan örnek tweete ait bir kodlama örneği Tablo 4.’te verilmiş olup ilgili 

paylaşım metin, fotoğraf ve link içerdiği için 5 üzerinden 3 puan almış olup haber kategorisi 

ve etkileşim rakamları tabloya şöyle işlenmiştir.   

Tablo 4. Araştırma Kapsamında İncelenen Tweetlerin Kodlama Örneği Tablosu 

Tweet Kodu İçerik Puanı Haber Kategorisi Yanıtlama Adedi Retweet Adedi Beğeni Adedi 
AA_XX 3 Politika-Siyaset 42 94 73 
…           

Veriler SPSS 23 istatistik programına entegre edilmiş ve analize tabi tutulmuştur. Analiz 

sonuçlarında öncelikle ajans bazlı tanımlayıcı istatistik tabloları verilmiş, ardından araştırma 

kapsamındaki hipotezler test edilmiştir. Hipotezlerin testi için tek yönlü varyans analizi, 

bağımsız örneklem t-testi ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.  

Bulgular  

Araştırma kapsamında toplanan veriler öncelikle temel tanımlayıcı istatistiklere 

dönüştürülmüştür. Tablo 5.’te haber ajanslarının tür ve isim bazlı tweet paylaşım adet ve 

oranları yer almaktadır.  

Tablo 5. Ajans Türü ve Adına göre Paylaşım Tablosu 

Ajans Türü Tweet Adedi Oran (%) Ajans Adı Tweet Adedi Oran (%) 

Yerli Ajans             2.469       54% AA  1.354       30% 
DHA  1.115       24% 

Yabancı Ajans             2.113       46% RNA  1.131       25% 
AP  982       21% 

Toplam  4.582       100%    4.582       100% 

Tabloya göre paylaşılan tweetlerin toplam %54’ü yerli ajanslara ait ve bunun da yarıdan 

fazlası AA’ya aittir. Ajansların yaptığı paylaşımlar tarih bazlı incelendiğinde günlük olarak 

AA’nın ortalama 135, DHA’nın 112, RNA’nın 113 ve AP’nin 98 tweet paylaştığı 

görülmektedir. Tablo 6.’de ise, paylaşılan tweetler kategori dağılımlı olarak listelenmiştir. 

Kategori bazında en çok yapılan paylaşımın Politika-Siyaset (%33) ve en azının da Bilim-

teknoloji (%2) olduğu görülmektedir.   
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Tablo 6. Ajansların Kategori Bazlı Tweet Paylaşımları Tablosu 
Haber Kategorisi AA DHA RNA AP Toplam Yüzde (%) 
Politika-Siyaset 497 228 500 273 1498 33 
Ekonomi-İş Dünyası 165 53 267 61 546 12 
Savaş-Çatışma-Felaket 142 70 137 78 427 9 
Eğitim-Kültür-Sanat 194 122 37 112 465 10 
Spor-Müsabaka 46 156 20 52 274 6 
Bilim-Teknoloji 48 9 17 16 90 2 
Son Dakika 146 165 64 143 518 11 
Diğer 116 312 89 247 764 17 

Toplam 1354 1115 1131 982 4582 100 

Tablo 7.’de haber ajanslarının 1’den 5’e kadar olan içerik puanlarının genel ortalaması ile 

araştırma kapsamında incelenen etkileşim öğelerinin ortalama puanları verilmiştir.   

Tablo 7. Ajansların İçerik Puanları ve Kullanıcı Etkileşimleri Tablosu 
Kategori / Haber Ajansı AA DHA RNA AP Gen. Ort. 
İçerik Puanı Ortalaması  3,1        2,8        2,8        2,4        2,8       

Yanıtlama Adedi Ortalaması  4,0        2,4        28,3        45,6        23,6       
Retweet Adedi Ortalaması  24,2        3,6        118,8        238,8        94,2       
Beğeni Adedi Ortalaması  60,5        6,3        123,4        305,6        116,8       

Tablo 7.’ye göre AA (3.1), ajanslar arasında en yüksek içerik puanı ortalamasına sahipken 

onu RNA (2.8), DHA (2.8) ve AP (2.4) izlemektedir. İçerik puanlamasında tüm ajansların 

genel ortalaması ise 2.8’dir. Haber ajanslarının paylaştığı her bir tweet için tüketici 

etkileşimin belirten üç öğenin de ajans bazındaki ortalamaları yine tabloda gözükmektedir. 

Buna göre örneğin AA’nın ortalama 4 yanıtlama, 24 retweet ve 60 beğeni aldığı 

gözükmektedir. Yerli ajanslardan AA ve DHA arasında AA lehine, yabancı ajanslardan da AP 

ve RNA arasında AP lehine tüketici etkileşimi ortalamaları arasında önemli farkların 

bulunduğu görülmektedir. Bu farkların istatistiki olarak anlamlı olup olmadığını test etmek 

için dört ajansın birlikte analiz edilebilmesini sağlayan anova (tek yönlü varyans) analizi 

yapılmıştır. Beraberinde Türk ajanslarının ve yabancı ajansların birer grup olarak da 

karşılaştırmalı analizi için t-testi yapılmıştır.  Tablo 8.’de dökümü bulunana sonuçlara göre 

tüm testlerde anlamlı farklılıklar çıkmış olup kullanıcı etkileşimi açısından ajanslar ve ajans 

türleri arasında anlamlı bir fark olduğu ispatlanmıştır.  

Tablo 8. Ajans Bazlı Kullanıcı Etkileşimleri Anova ve t-testi Analiz Tablosu 

  Varyans Analizi Sonuçları T-Testi Sonuçları 
Etkileşim Unsuru F Değeri Sig.  t değeri Sig. (2-tailed) 
Yanıtlama Adedi 114,637 0,00 -16,95 0,00 
Retweet Adedi 102,496 0,00 -15,323 0,00 
Beğeni Adedi 61,763 0,00 -10,747 0,00 
İçerik Puanı 197,829 0,00 16,642 0,00 
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Analizde dikkat çeken bir nokta, yabancı ajansların Türk ajanslara göre daha fazla kullanıcı 

etkileşimine sahip olduğunun belirlenmesidir. Bunun temel nedeninin, dünya genelinde ortak 

dil olan İngilizce yayın yapmaları ve bu sayede ulaştığı kitlenin daha da yaygın olmasından 

kaynaklandığı söylenebilir. Öte yandan AA’nın tüketicileri ile etkileşiminin DHA’dan; 

AP’nin tüketicilerle etkileşiminin de RNA’dan daha iyi düzeyde olduğu yine analiz 

sonuçlarından elde edilmiştir. Bu sonuca göre araştırma modelinde yer alan H1 hipotezi kabul 

edilerek ajansların tüketici etkileşimleri açısından birbirlerinden farklı oldukları saptanmıştır.  

Çalışmanın ikinci hipotezi, içeriği zenginleştirmenin kullanıcı etkileşimi ile olan ilişkisidir. 

Hipotezi test edebilmek için içerik puanı, yanıtlama, retweet etme ve beğenme durumları 

arasındaki doğrusal ilişkiler korelasyon analizi ile incelenmiştir. İçerik puanı, 1’den 5’e kadar 

olan özel puanlama ile (5’e yaklaşanlar daha zengin) tespit edilmekte ve içerik zenginleştikçe 

etkileşimin pozitif yönde artacağı varsayılmaktadır. Tablo 9’da görüldüğü üzere içerik puanı 

ile kullanıcı etkileşimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmakla birlikte bu ilişkinin hem zayıf 

hem de hipotezin varsayımı yönünde değil ters yönlü olduğu görülmüştür. Yani içerik 

puanlarının artması (metne, görsel, hastag, url link, mention eklenmesi) ilgili paylaşımın 

etkileşimini artırmadığı, bilakis bu artışın etkileşimi kısmen de olsa azaltıcı etki doğurduğu 

görülmektedir. Böylelikle H2 hipotezi red edilmiştir. Literatürden farklı olarak ortaya çıkan 

bu durumun, paylaşılan içeriğin “metin bazlı” bir unsur olan “haber “olmasından 

kaynaklandığı düşünülebilir. Burada konu haber olduğunda, paylaşılan metnin içeriğinin onun 

zenginleştirilmesinden daha önemli olduğu ileri sürülebilir.  

 

Tablo 9. Korelasyon Analizi Tablosu 

Pearson Correlations Icerik Puani Yanitlama Adedi Retweet Adedi Begeni Adedi 
Icerik Puani 1 -,238** -,254** -,176** 
Sig. (2-tailed)   0 0 0 
N 4582 3419 4294 4521 
Yanitlama Adedi -,238** 1 ,601** ,515** 
Sig. (2-tailed) 0   0 0 
N 3419 3419 3346 3405 
Retweet Adedi -,254** ,601** 1 ,918** 
Sig. (2-tailed) 0 0   0 
N 4294 3346 4294 4258 
Begeni Adedi -,176** ,515** ,918** 1 
Sig. (2-tailed) 0 0 0   
N 4521 3405 4258 4521 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Araştırma kapsamında ortaya çıkan önemli bir bulgu da etkileşim unsurlarının (yanıtlama-

retweet-beğeni) kendi aralarındaki kuvvetli pozitif ilişkinin ortaya çıkmasıdır. Özellikle 

retweet ve beğeni arasında var olan ve neredeyse her beğenenin retweet ettiği ya da her 

retweet edenin beğendiğini belirten yüksek oranlı doğrusal ilişki (0,918) dikkat çekicidir.  

Araştırmanın üçüncü hipotezi, tüketici etkileşiminin paylaşılan haber kategorileri arasında 

farklılaşıp farklılaşmadığı üzerinedir. Bu hipoteze göre bazı haber kategorileri diğerlerine 

göre daha çok yanıtlama-retweet-beğenme alarak yüksek etkileşime konu olmaktadır. 

Hipotezi test etmek için, tek yönlü varyans analizi ile sekiz haber kategorisi, ilgili etkileşim 

unsurları bağlamında incelenmiştir. 

Tablo 10: Kategori Bazlı Kullanıcı Etkileşimleri Anova Analiz Tablosu 
Etkileşim Unsuru F Değeri Sig.  
Yanıtlama Adedi (Politika Siyaset, Son Dakika) 18,503 0,00 
Retweet Adedi (Son Dakika) 35,4 0,00 
Beğeni Adedi (Son Dakika) 16,486 0,00 

Tablo 10’da görüleceği üzere üç etkileşim unsurunda da haber kategorileri bazında anlamlı 

farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda H3 hipotezi kabul edilmiş olup bu 

farklılıkların yapılan post-hoc (Tukey) testinde yanıtlama unsurunda “Politika-Siyaset” ve 

“Son Dakika” kategorileri; beğenme ve retweet edilme unsurlarında da “Son dakika” 

kategorisinin diğerlerinden anlamlı derecede farklılaştığı bulunmuştur.  

Sonuç ve Öneriler 

Dijitalleşmenin hızla geliştiği günümüz dünyasında online sosyal ağlar, tüketici bazlı 

içeriklerin hem üretildiği hem de tüketildiği açık bir ortam sağlamaktadır. Twitter, online 

sosyal ağlar arasında içerik oluşturma ve yaymanın çok kolay olduğu bir mecra olarak artan 

şekilde haber tüketiminin bir aracı olmuştur. Twitter, üretilen içeriğin üretici marka (haber 

ajansı) açısından bir pazarlama aracına dönüşmüştür. Dolayısıyla temel faaliyeti içerik (haber) 

üretmek olan medya kuruluşları bu kanalı, içerik pazarlaması çerçevesinde etkin şekilde 

kullanmalıdır. İçeriklerin etkin kullanımı twitter özelinde, yapılan paylaşımların daha çok 

kişiye ulaşması, bunun ölçüsü olarak da retweet edilmesi beğenilmesi ve yanıtlanması 

anlamına gelmektedir.  

Bu araştırma, haber ajanslarının tüketicilerle olan etkileşim unsurlarını ajans türleri, 

paylaşılan içeriğin zenginliği ve paylaşılan haber kategorileri açısından incelemektedir. Bu 

araştırma, ilgili incelemeyi Türk ve yabancı ajanslar arasında karşılaştırmalı yapan ilk 

çalışmadır. Araştırmada Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük iki ajans olan AA ve DHA ile 

dünyada faaliyet gösteren en büyük iki ajans AP ve RNA’nın, on farklı günde yaptığı toplam 



 
 

981 

4.582 adet tweeti analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde üç hipotez test edilmeye çalışılmış 

bunlardan ikisi kabul edilip biri red edilmiştir.  

İçerik pazarlaması uygulamaları, firmaların kendi içeriklerinin mümkün olduğunca yüksek 

oranda tüketilmesini sağlamaya dönük çalışmaları içerdiğinden haber ajanslarının twitter 

üzerinden rakiplerine göre daha etkin içerik üretmesi ve bu yolla daha çok paylaşım alması 

beklenir. Bu kapsamda araştırma dönemindeki tüm tweetlerin %30’unun AA tarafından 

atılmasıyla özellikle diğer Türk ajansına göre AA’nın öne geçtiği görülmektedir. Paylaşım 

sayısı, paylaşım içeriğinin zenginliği, paylaşımın tüketicilerle olan etkileşimi bakımından 

(tüm kategorilerde) AA’nın DHA’ya göre anlamlı derecede farklılaştığı ve daha iyi olduğu 

görülmüştür. Yabancı ajanslar arasında da AP’nin RNA karşısında içerik zenginliği açısından 

daha iyi olduğu fakat etkileşim unsurları açısından zayıf kaldığı görülmüştür.  

Yerli ve yabancı ajansların grup olarak karşılaştırılmasında ise içerik zenginliği açısından 

Türk ajansları yabancı ajanslara göre daha iyi olmakla birlikte tüketici etkileşimi unsurları 

açısından epey geride kaldığı görülmüştür. İlgili farklılığın temel nedeni yabancı ajansların 

İngilizce yayın yapmaları ve Türk ajanslarına göre ulaştığı kitlenin daha yaygın olmasıdır. Bu 

durum, Arapça ve İngilizce yayın yapan haber televizyonlarına ait Tweeter paylaşım analizi 

kapsamında yapılan önceki bir çalışmayla da (Alrawi, 2016, s.5) benzerlik göstermektedir. 

Sonuç olarak, araştırmanın ilk hipotezi olan kullanıcı etkileşiminin genel olarak ajanslar ve 

ajans türleri bazında farklılaşması böylelikle kabul edilmiştir.  

Bu araştırmaya özel geliştirilmiş olan bir hesap cetveli ile (Ajansların içeriklerinin metin, 

görsel, url link, hastag ve mention içerimesine göre; 1’den 5’e kadar manuel puanlama) elde 

edilen puanların artmasının kullanıcı etkileşimini artıracağı varsayımıyla oluşturulan ikinci 

hipotez red edilmiş olup içerik puanları arttıkça etkileşimin artmadığı saptanmıştır. Bunun 

sebebi olarak da haber ajanslarının paylaştığı temel içeriğin aslında “haber” olması ve haberin 

halen öncelikle güçlü bir “metne” veya en fazla bir görsel ilaveye ihtiyaç duymasıdır. 

Dolayısıyla biçimsel bir zenginleştirme önceliği bulunmamaktadır. İçeriği zenginleştiren 

diğer unsurların (url link, hastag, mention.) ilgili 140 karakter sınırı içerisinde “haberi 

zenginleştiren” bir unsur olmadığı düşünülebilir.  

Araştırmanın üçüncü hipotezi, kullanıcı etkileşiminin haber kategorilerine göre farklılaşacağı 

üzerineydi. Buna göre bazı haber kategorileri daha iyi kullanıcı etkileşimine sahip olmalıydı. 

Haber kuruluşlarının twitterı, acil durumlar ve doğal afetlerde “son dakika” bilgilerini almak 

ve yaymak için (Jansen vd. 2009, s.2179; Zafar vd., 2015, s.12; Vis, 2013, s.27; Petrovic vd., 

2013, s.1) yoğun şekilde kullandığı literatürde bahsedilmişti. Önceki bir araştırmada (Reuters, 

2016) online haber tüketen kişilerin en çok “politika” haberlerini yaymaya istekli oldukları 
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ifade edilmişti. Araştırma kapsamında incelenen toplam tweet sayısının %33’ünün “politika-

siyaset” kategorisinde paylaşıldığı en azının da %2 ile Bilim-Teknoloji alanında paylaşıldığı 

tespit edilmiştir. Paylaşım kategorilerine bakıldığında 4 ajansın tamamının Siyaset-Politika 

kategorisindeki paylaşımlarının hepsinde ilk sırada geldiği görülmüştür. Bu kategorinin öne 

çıkmasının nedeni olarak haber ajanslarının öncelikle geniş kitleleri çoklukla ilgilendiren 

devlet yönetimini yakından takip edip buradaki gelişmeleri tüm ülkeye/bölgeye/dünyaya 

yaymak istemesi olarak değerlendirilebilir.  

Son hipotez testi, kullanıcı etkileşiminin bu kategorilere göre farklılaşmasına odaklanmıştı. 

Bu amaçla yapılan anova anlizi ile 8 kategorinin kullanıcı etkileşimi unsurlarına göre anlamlı 

derecede farklılaştığı tespit edilmiştir. Öncelikle her üç kullanıcı etkileşimi unsurunda da 

(yanıtlama-retweet-beğenme) “son dakika” haberlerinin anlamlı derecede farklılaştığı ve diğer 

kategorilere göre daha yüksek yanıtlama-retweet ve beğenme aldığı görülmüştür. Son dakika 

haberlerinin yüksek retweet alıyor olması, literatürde Boyd ve arkadaşlarının (2010, s.6) 

çalışmasına paralellik arz etmektedir. Bu yönüyle Türkiye’de ve dünyada haber tüketimi 

davranışının benzeştiği de düşünülebilir. 

Bu çalışma, Ahmad ve diğerlerinin (2016) içerik pazarlaması tanımına uygun olarak, 

incelenen kurumların yaydığı içeriklerin hedef kitleleri açısından değerli bir içerik oluşturma 

konusunda çaba sarf ettiklerini; bunu yaptıklarında da hedef kitleleri ile daha fazla etkileşim 

içerisinde olduklarını ortaya çıkarmıştır. Öte yandan Karkar (2016)’ın çalışmasını da 

doğrulayacak şekilde tweet paylaşımlarında retweet etme ve beğenilme sayısının, tweeter 

etkileşimini ölçebilecek en iyi araçlar olduğu yinelenmiştir.  

 “Son dakika” haberleri dışında, tüketici etkileşiminin yanıtlama unsurunda “Politika-Siyaset” 

kategorisindeki haberlerin de farklılaşarak yüksek etkileşim aldığı gözlenmiştir. Bu 

kategorideki farklılaşmanın insanların yayınlanan haberlere yorum yapma davranışından 

kaynaklandığı düşünülebilir. Yani kullanıcılar, politika-siyaset ile ilgili bir haberi beğenmese 

ya da retweet etmese de haberin altındaki akışa (“flood”a) yorum yazarak etkileşime girdiği 

söylenebilir. Bu çalışmada tweetlerin anlamsal olarak içerik analizi yapılmamıştır fakat 

yapılsa idi siyaset-politika paylaşımlarının yanıtlama bölümlerinde çokça karşıt görüşlerin 

politik tartışmalarına rastlanabilecektir. 

Twitter üzerinde yapılan önceki çalışmalar daha çok semantik açıdan tweet içeriklerini 

incelenmesine odaklanmakta idi. Bu çalışma ile ilk defa online içerik pazarlamasının başarı 

ölçütü olabilecek şekilde tweet paylaşımlarının sayısal verileri ilişki ve farklılık analizleriyle 

ortaya konmaya çalışıldı.  
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Bu amaçla yapılan korelasyon analizi, çalışmanın literatürdeki önceki çalışmalardan farkı ve 

katkısı olarak öne çıkmaktadır. Bu katkı da: tweetlerin beğenilmesi ile retweet edilmesi 

arasındaki ilişkinin sayısal olarak incelenmesidir. Beğeni ile retweet etme arasında korelasyon 

hesabının yapılması ve bunun literatürü destekleyecek şekilde 0,918 gibi çok yüksek bir 

katsayıda olması önemlidir. Bu durum Ogilvy (2014)’nin belirttiğini doğrular nitelikte ve onu 

sayısal olarak ispat eder şekilde; kişilerin ilgilerini çeken (hatta beğendikleri) içerikleri 

paylaşma oranlarının ne kadar yüksek olabildiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada 

beğenilen içeriğin retweet edilme oranı %92 ile oldukça yüksektir.  

Çalışmanın literatüre olan bir diğer katkısı da twitterın yanıtlama özelliğinin sayısal 

ölçümlerini yapılıp analize tabi tutulması ve bunun twitter etkileşim unsurlarından biri olarak 

ortaya konmasıdır. Sosyal ağlar literatürüne göre kişilerin online bir ortamda birbirleriyle 

etkileşim içinde oldukları ortamlar, onların marka/kurum bağlarını da güçlendirmektedir. Bu 

araştırmada twitter mecrası üzerinde birbirleriyle iletişime geçen kişilerin online bir sosyal ağ 

üzerinden kurumla etkileşimde olduğu gözlenmiş ve bu etkileşim ilk defa sayısal olarak 

ölçülmüş ve kurumlar arasında anlamlı farkların oluştuğu gözlenmiştir. 

Bu çalışmanın kapsamı, daha çok biçimsel ve niceliksel olarak ajansların paylaşımlarını 

incelemekti. Bu araştırma sonrasında öncelikle içerik puanlamasıyla ilgili hesaplama 

sisteminin toplu puanlamadan tekil puanlama ve tekil ilişkisinin incelenmesi araştırmayı bir 

ileri safhaya götüreceği söylenebilir. Bu yolla kendi başına haber metninin ya da fotoğrafın ne 

kadar etkileşim alıp almadığı analiz edilebilir. Öte yandan kurumların ilk kurdukları ve temel 

paylaşımlarını yaptıkları ana twitter hesapları üzerinden yapılan bu analizlerin, diğer yan/alt 

hesaplar da katılarak genişletilmesi, yüksek kullanım oranlı diğer sosyal medya mecralarından 

olan Facebook paylaşımlarını da içerek şekilde derinleşmesi faydalı olacaktır.  

Kaynakça  

Al-Rawi, Ahmed. (2016). News Organizations 2.0, A comparative study of Twitter news. 

Journalism Practice, 11 (6). doi:10.1080/17512786.2016.1195239  

Keenan, Andrew. Shiri, Ali. (2009). Sociability and social interaction on social networking 

websites, Library Review, 58 (6), 438-450. doi:10.1108/00242530910969794  

Heravi, Bahareh Rahmanzadeh ve Harrower, Natalie. (2016). Twitter journalism in Ireland: 

Sourcing and trust in the age of social media. Information, Communication & Society, 19 

(9), 1194-1213. doi:10.1080/1369118X.2016.1187649  

Wu, Bo ve Shen, Haiying. (2015). Analyzing and predicting news popularity on Twitter. 

International Journal of Information Management, 35, 702–711. 

doi:10.1016/j.ijinfomgt.2015.07.003  



 
 

984 

Boyd, Danah. Golder, Scott ve Lotan, Gilad. (2010). Tweet, Tweet, Retweet: Conversational 

Aspects of Retweeting on Twitter. HICSS-43. IEEE: Kauai, HI, 

https://www.danah.org/papers/TweetTweetRetweet.pdf  

Boyd, D. M., ve Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and 

scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 210–230. 

doi:10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x. 

Chu, S-Chuan. Chen, Hsuan-Ting ve Sung, Yongjun. (2016). Following Brands on Twitter: 

An Extension of Theory of Planned Behaviour. International Journal of Advertising, 35 

(3), 421-347. doi:10.1080/02650487.2015.1037708 

Vis, Farida. (2013). Twitter As A Reporting Tool For Breaking News. Digital Journalism, 1 

(1), 27-47. doi:10.1080/21670811.2012.741316  

Kwak, Haewoon. Lee, Changhyun, Park, Hosung ve Moon, Sue. (2010). What is Twitter, a 

Social Network or a News Media?. (Proceedings), International World Wide Web 

Conference, North Carolina, USA. Erişim: http://an.kaist.ac.kr/traces/WWW2010.html  

Jansen, Bernard. Zhang, Mimi. Sobel, Kate ve Chowdury, Abdur. (2009). Twitter Power: 

Tweets as Electronic Word of Mouth. Journal of The American Socıety For Information 

Science And Technology, 60 (11), 2169–2188. doi:10.1002/asi.21149 

Rowley, Jennifer. (2008). Understanding digital content marketing. Journal of Marketing 

Management, 24 (5), 517-540. doi:10.1362/026725708X325977  

Karkar, A. (2016). Değer ve Güven Ağlarının Yükselişinde İçerik Pazarlaması. International 

Journal of Social Sciences and Education Research, 2 (1), 334-348. 

(http://dergipark.gov.tr/download/article-file/260483)  

Petrovic, S. McCreadie, R. MacDonald, C. Osborne, M. Ounis, I. ve Shrimpton, L. (2013). 

Can Twitter Replace Newswire for Breaking News?, (Proceedings), Seventh International 

AAAI Conference on Weblogs and Social Media. 

https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM13/paper/view/6066/6331 . 

Zafar, Muhammad Bilal. Bhattacharya, Parantapa. Ganguly, Niloy. Gummadi, Krishna P. ve 

Ghosh, Saptarshi. (2015). Sampling content from online social networks: Comparing 

random vs. expert sampling of the twitter stream. ACM Transactions on the Web, 9 (3), 1-

33. doi:10.1145/2743023  

Naveed, Nasir. Gottron, Thomas. Kunegis, Jérôme ve Alhadi, Arifah Che. (2011). Bad news 

travel fast: a content-based analysis of interestingness on Twitter. (Proceedings), 3rd 

International Web Science Conference, NY, USA. doi:10.1145/2527031.2527052  



 
 

985 

Ahmad, Nur Syakirah. Musa, Rosidah. Harun, Mior Harris Mior. (2016). The Impact of 

Social Media Content Marketing (SMCM) towards Brand Health. Procedia Economics 

and Finance, 37, 331–336. doi:10.1016/S2212-5671(16)30133-2  

Ogilvy, (2014). Türkiye’de İçerik Pazarlamasına Tüketici Bakışı. Erişim: 

http://www.connectedvivaki.com/icerik-pazarlamasina-turkiyede-tuketici-bakisi/ 

Pew Research, (2015). The Evolving Role of News on Twitter and Facebook. Erişim: 

http://www.journalism.org/2015/07/14/the-evolving-role-of-news-on-twitter-and-

facebook/ 

Newman, Nic. Fletcher, Richard. Levy, David A. ve Nielsen, Rasmus Kleis. (2016). Reuters 

Institute Digital News Report 2016. Oxford University Ruters Institute Study for the Study 

of Journalism. Erişim: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital-

News-Report-2016.pdf  

Zhao, Wayne Xin. Jiang, Jing. Weng, Jianshu. He, Jing. Lim, Ee-Peng. Yan, Hongfei ve Li, 

Xiaoming. (2011). Comparing Twitter and Traditional Media Using Topic Models. 

(Proceedings), Advances in Information Retrieval 33rd European Conference on IR 

Research, ECIR, Dublin, Ireland, Erişim: 

http://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=2374&context=sis_research 

Manovich, Lev. (2001). The Language of New Media, MIT Press, England.  

Jenkins, Henry. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide, NYU Press, 

ABD.  

Bandari, Roja. Asur, Sitaram ve Huberman, Bernardo. (2012). The Pulse of News in Social 

Media: Forcasting Popularity. (Proceedings), Sixth International AAAI Conference on 

Weblogs and Social Media, Erişim: 

https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM12/paper/viewFile/4646/4963  

Statista, (2017). Number of monthly active Twitter users worldwide. Erişim: 

https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

986 

Siyasal İlgilenimin Seçmen Davranişlari Üzerine Etkisi: Balikesir İli Körfez 

Bölgesi Örneği 

The Effect Of Political Involvement On Voter Behavior: Edremit Gulf Of 

Balikesir Instance 
Mehmet Emin Akkılıç1   Özlem İlhan2     Volkan Özbek3 

Özet: 

Son zamanlarda dikkati üzerine çeken alanlardan bir tanesi de politik pazarlamadır. Yapılan 

literatür çalışmasında politik pazarlamaya ilişkin bir çok araştırmanın yapıldığı 

görülmektedir. Ancak siyasal ilgilenimle ilgili çalışmalara pek rastlanmamıştır. Bu noktadan 

hareketle, bu araştırmanın temel amacı siyasal ilgilenimin seçmen davranışları üzerindeki 

etkisini ortaya koymak şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak siyasal 

ilgilenim ve davranışsal niyetler değişkenleri kullanılarak bir model oluşturulmuştur. 

Araştırma, Balıkesir ili Edremit Körfezi bölgesinde ikamet eden seçmenler üzerinde kolayda 

örnekleme yöntemiyle ulaşılan 202 seçmen üzerinde yüzyüze anket yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir.  Yapılan analizler sonucunda siyasal ilgilenimin ilgi, hedonik değer ve 

gösterge boyutunun davranışsal niyetlerin tekrar tercih etme ve başkalarına önerme boyutları 

üzerinde pozitif etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan tüketici ilgileniminin hata 

olasılığı boyutunun, tekrar tercih etme ve başkalarına önerme boyutları üzerinde anlamlı bir 

etkisi saptanamamıştır. Bu bulgulardan hareketle araştırma sonuçları yorumlanmış; siyasi 

partilere ve akademisyenlere önerilerde bulunularak araştırma tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler :  İlgilenim, Davranışsal Niyet, Seçmen Davranışı, Siyasal Ilgilenim 

Abstract: 

Recently, one of the fields attracting attention is political marketing. In the literature review, 

it is seen that there are a lot of studies related to political marketing. However, studies on 

political involvement are not discovered. Therefore, the aim of this study is determined as 

revealing the effect of political involvement on voter behavior. Congruent with the aim of the 

study, a model was structured by using political involvement and behavioral intentions 

variables. The research of the study was executed by using face-to-face survey method on 202 

voters determined with convenience sampling method and residing in Edremit Gulf of 

Balıkesir. Results of performed analyses demonstrate that interest, hedonic value and 

symbolic value dimensions of political involvement have positive effects on repurchase and 
																																																													
1	Balıkesir Üniversitesi,  eakkilic@balikesir.edu.tr	
2	Balıkesir Üniversitesi, ozlem.korkut@windowslive.com	
3	Balıkesir Üniversitesi, vozbek@balikesir.edu.tr	
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recommendation dimensions of behavioral intentions. On the other hand, any significant 

effects of risk probability dimension of consumer involvement on repurchase and 

recommendation dimensions of behavioral intentions was not identified. Moving from these 

findings, research results were interpreted and some suggestion were presented to political 

parties and researchers. 

Keywords: Involvement, Behavioral intentions, Voter behavior, Political Involvement 

1. Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Demokratik toplumların en önemli göstergesi olan seçme ve seçilme hakkı bir çok yönüyle 

sosyal bilimler araştırmalarına konu olmuştur. Seçmen davranışlarının ölçülebilmesi gelecek 

seçimler için etkili veriler oluşturacağından oldukça üzerinde durulan bir olgudur. Ancak 

seçmen ilgilenimi kavramı kullanılarak bir araştırmanın yapılmamış olması bu araştırmayı 

farklı kılan etmenlerin başında gelmektedir. 

İlgilenim belirli bir uyaran veya durum tarafından harekete geçirilen ilgi, uyarılma ve 

motivasyon miktarını ifade eden içsel durum değişkeni, bir kişisel değişken olarak ifade 

edilmektedir (Rothschild 1984: 217). Decloe ve ark. (2009: 77) genel olarak ilgilenimi, kişisel 

ilgi ya da herhangi bir aktiviteye karşı katılım gösterme tutumu ve bunlardan alınan zevk, 

eğlence ve heyecan olarak açıklamaktadır. Bu doğrultuda bireylerin ilgilenimleri yüksek-

düşük ya da sürekli-durumsal ilgilenim düzeylerine ayrılmaktadır. Yüksek ve sürekli 

ilgilenime sahip bireyler aktivite ya da hizmet hakkında bilgi almak için zamanının büyük bir 

bölümünü harcarken, düşük ve durumsal ilgilenime sahip bireyler bunun için ya çok az ya da 

hiç zaman harcamazlar. Bu bağlamda, bireyin herhangi bir aktiviteye ya da hizmete karşı 

memnuniyet ve sadakat oluşumunun öncelikle ilgilenim düzeyine bağlı olduğu söylenebilir. 

Siyasal ilgilenim ise seçmenin oy verdiği ya da vermeyi düşündüğü siyasi partiye karşı olan 

faaliyetlerine katılma isteği, bu faaliyetlerden alınan zevk ve heyecan, bu faaliyetlerle kendini 

gösterme isteği olarak tanımlanabilir. Seçmenin ilgileniminin yüksek ya da düşük olması oy 

verme davranışını da etkileyecek unsurların başında gelmektedir. Şüphesiz ki siyasi partilerin 

öncelikli amaçlarından biri de seçmeninin kendi  partilerine  olan sadakatini sağlamak ve 

sürdürmektir. Lee ve Graefe (2002: 284) ilgilenimin sadakatin en önemli öngörüsü olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu terim genel olarak tüketicilerin etkinlikler, bilgi edinimi ya da bir ürün 

sınıfı için gösterdikleri ilgi ya da heyecan olarak tanımlanabilir (Jamrozy ve ark., 1996: 909-

910).  

Davranışsal niyetler, bireyin herhangi bir ürnü yeniden satın alma isteği ve başkalarına 

tavsiye etme eğilimi olarak ifade edilebilir. Seçmen davranışları açısından bakıldığında, 
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seçmenin davranışsal niyetlerinin olumlu olması, oy verdiği siyasi partiye yeniden oy verme 

niyeti ve partisini başkalarına karşı savunarak oy toplama çabası olarak nitelendirilebilir.  

Bu araştırmanın amacı, bireyin siyasal ilgileniminin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisini 

ortaya koymaktır. Bu noktada temel varsayım, bir seçmen siyasi parti tercihi ile ilgileniyorsa 

ve bundan zevk alıyorsa, siyasi parti tercihinin kişiliğini yansıttığına inanıyorsa ve siyasi 

tercihinin hatalı olmasından çekinmiyorsa, aynı partiye oy vermeye devam edeceği ve bu 

partiyi başkalarına önereceği yönündedir.  

2. Literatür Analizi 

2.1.  Siyasal İlgilenim 

İlgilenim kavramı tüketici davranışının anlaşılması ve açıklanmasında uzun süredir 

faydalanılan önemli bir kavramdır. Zaichkowski’ye (1985: 342) göre ilgilenim, kişisel ilgi 

olmakla beraber aynı zamanda kişinin herhangi bir ürüne, duruma ya da eyleme karşı algıları 

da ilgi düzeyini göstermektedir. Bu algılar, kişinin ihtiyaçları, hedefleri, kişisel değerleri ve 

ürün bilgileri ile bağlantılıdır.  

İngilizce “involvement” kelimesi dilimize “ilgilenim” olarak çevrilmiştir (Odabaşı ve Barış, 

2007, s.122). İlk kez 1947 yılında psikoloji alanında Sherif ve Centril tarafından ortaya atılan 

ilgilenim kavramı, pazarlama alanında Krugman’ın televizyon reklamlarının öğrenilme 

biçimleri üzerine yapmış olduğu bir araştırma ile yaygınlık kazanmıştır (Çakır, 2007, s.164). 

Siyasal ilgilenim kavramı ise daha çok yabancı literatürde siyasal katılım olarak kendine yer 

bulmuştur.  1976 yılı Amerikan başkanlık seçimlerini inceleyen Tan 'ın 1980 yılında yaptığı  

çalışmasında  kitle iletişim araçlarının siyasi katılımı doğrudan etkiyi göstermesine rağmen 

siyasal ilgilenim kavramı katılım anlamında kullanılmıştır. Aarts ve  Semetko  2003 yılında 

ABD 'de yapmış oldukları, medyanın siyasi tutumlar üzerindeki etkilerini inceleyen 

araştırmalarında da  politik ilgilenim kavramını siyasi  katılım olarak kullanmıştır. Yine  

ABD'de 2007 yılında  ''Huddy ve  Khatib'in American Patriotism, National Identity, and 

Political Involvement'' isimli çalışmalarında involvement kelimesi ilgilenim yerine  katılım 

anlamı ile yer almıştır.  

Tüketici ilgilenimini ölçmek için 1985 yılında yapılmış iki önemli çalışma bulunmaktadır. 

Zaichkowsky’nin (1985) Journal of Consumer Research’da, Laurent ve Kapferer (1985)’in 

Journal of Marketing Research’da yayınlanan metodolojik olarak son derece tutarlı 

çalışmaları, ilgilenimi ölçmek için kullanışlı iki farklı ölçek olan Kişisel İlgilenim Envanteri 

(Personal Involvement Inventory-PII)  ve Tüketici İlgilenimi Profilini  (Consumer 

Involvement Profiles-CIP) ortaya çıkarmıştır (Çakır, 2007). PII tek boyutlu iken CIP çok 
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boyutlu bir ölçektir. CIP’e göre tüketici ilgilenimi beş boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar 

ilgi, hedonik değer,sembolik değer, risk önemi ve hata olasılığı olarak adlandırılmıştır. 

Kapferer ve Laurent’in geliştirdiği ölçekteki alt boyutlar Tablo 1’de özetlenmektedir.  

Tablo 1. Tüketici İlgileniminin Alt Boyutları 

İlgilenimin Alt Boyutları Açıklama 

Algılanan önem/ilgi Tüketicinin belli bir ürün kategorisine karşı 

kişisel ilgisi, ürünün kişisel anlamı ya da 

önemi. 

Hedonik değer Ürünün hazcı değeri, haz ve mutluluk 

sağlama yeteneği. 

Sembolik Değer Ürünün sembolik değeri, bireyi ifade etme 

yeteneği 

Risk Önemi  Yanlış bir ürün seçiminin doğuracağı negatif 

sonuçların algılanan önemi 

Hata Olasılığı Yanlış bir seçim yapmanın algılanan 

olasılığı. 

Kaynak: Kapferer, J.N. ve Laurent, G. (1985). Consumer Involvement Profiles: A New 

Practical Approach to Consumer Involvement, Journal of Advertising Research,Vol.25, No.6, 

ss.50. Akt. Külahlı, 2016) 

Bu siyasal ilgilenim araştırmasında  Laurent ve Kapferer'in Tüketici İlgilenim Profili 

kullanılmıştır. Bunun sebebi ölçeğin çok boyutlu olması ve çalışmanın siyasal alandaki 

ilgilenimi ölçmede uygulanabilir olduğunun düşünülmesidir. 

2.2.  Seçmen (Politik Tüketici) Davranışı 

Siyasi partilerin, öncelikle oylarına talip oldukları hedef kitlesini oluşturan politik tüketicileri 

çok iyi tanımaları gerekmektedir. Politik tüketici davranışını doğru analiz edemeyen siyasi 

partinin seçim rekabetinde başarılı olması zordur. Birçok alanda olduğu gibi politik alanda da 

politik tüketici kararlarını etkileyen farklı  faktörler  vardır. Bu faktörler, seçmenlerin siyasete 

ilgi düzeyleri, oy verme davranışında ideolojik ve  ekonomik faktörler ile  politik tüketicinin 

faydacı olması şeklinde sıralanabilir. Buna ek olarak  seçmenlerin bulundukları çevrenin 

sosyo-kültürel özellikleri de seçmen davranışları konusunda belirleyici olmaktadır. Bunun 

dışında seçmenlere ait demografik değişkenler de, seçmenlerin tutum ve tercihlerinin 

temelindeki önemli etkenler arasında yer almaktadır. Seçmen davranışı ayrıca, lider, parti 

programı ve parti ideolojisi gibi faktörlerden etkilenmektedir. Siyasal ürün bileşenleri 
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şeklinde de adlandırılan bu faktörler, siyasal partiler tarafından davranış bilimleri ve 

pazarlama iletişimi yöntem ve araçlarından yararlanılarak seçmenlere sunulmaktadır.(Bauer  

vd., 1996). 

Siyasal pazarlamada, ticari pazarlamadaki tüketicinin yerine konulacak unsur, mevcut ve 

potansiyel seçmenlerdir. Siyasal bir ürüne karşı ihtiyaç oluşturulması ise, yaşadığı şehrin, 

bölgenin veya ülkenin problemleri, ihtiyaçları, gelişmesi ve daha iyi olması bağlamında 

dikkatinin çekilmesi ve odak oluşturulması yöntemiyle yapılmaktadır. Kendisinin, ailesinin ve 

toplumun geleceği, ilgi noktası olarak belirlenmekte ve belirli konulara ilgisinin çekilmesine 

çalışılmaktadır. 

Seçmen davranışlarını tüketici davranışlarından bağımsız olarak  ele almak mümkün değildir.  

Zira seçmen de bir tüketicidir ve çeşitli durumlara maruz kalmaktadır. Bu durum tüketici 

davranışlarıyla büyük benzerlikler göstermektedir. Seçmen davranışları ve tüketici 

davranışları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar şu şekilde sıralanabilir  (İslamoğlu, 2002  

akt. Özbek,2003); 

Farklılıklar  

ü Seçimlerdeki alternatifler değişik nedenlerden ötürü mal ve hizmettekinden azdır, 

ü Seçimlerde riski ve fiyatı algılamak zordur, 

ü Siyasi ürünleri ve bunların performanslarını mallarda olduğu gibi somut kriterlere 

dayalı olarak karşılaştırmak son derece zordur, 

ü Seçim kararı son günde ve çok kısa bir sürede verilmektedir. 

ü Seçmen, sandık başında tercihini yaparken  alternatiflerini  tek tek deneme gibi bir 

şansa sahip değidir, 

ü Seçmen, sandık başında tercihini yaparken  tek başınadır, çevresinde son kararını 

vermeden fikrini sorabileceği bir kimse yoktur, 

ü Seçmen, tercihinden sonra yapacağı değerlendirmede hemen fikir değiştirse bile bir 

sonraki seçimlere kadar beklemek zorundadır. 

Benzerlikler 

ü Seçmener de siyasetten hizmet beklemektedirler, 

ü Seçmenlerin ödedikleri fiyat, katlandıkları vergiler ve satın aldıkları hizmetlerin 

maliyetidir, 

ü Seçmenlerin tercihlerinde de ölçülebilir faktörler rol oynamaktadır, 

ü Seçmen de, yaptığı tercihin sonuçlarını değerlendirir ve memnun olup olmaığına karar 

verir, 
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ü Seçmen de nisbi bir bilgi altında karar verir ve geçmiş deneyimlerikarar üzerinde etkili 

olur. 

Bu noktadan hareketle tüketici davranışları konusu olan tüketici ilgilenimi seçmen ilgilenimi 

kavramıyla araştırmada yer almaktadır. 

2.3. Davranışsal Niyet 

Literatürdeki davranışsal niyet kavramı daha çok müşterilerin hizmet aldıktan sonra hizmetle 

ilgili düşündükleri ışığında yapacakları davranışları kapsamaktadır. Lin ve Hiesh’e (2005) 

göre davranışsal niyet, müşterilerin organizasyondan hizmet almaya devam edeceklerinin 

veya organizasyonu terk edeceklerinin bir göstergesidir. Zeithaml ve Bitner (2003) yaptıkları 

çalışma ile davranışsal niyette hizmet sağlayıcısının yetenekleri ile müşteriler, şirket hakkında 

pozitif düşünceler besleyip, şirketi diğer müşterilere tavsiye edeceğini, şirkete bağlı kalacağını 

veya şirket için daha çok harcama yapacağını ortaya koyarken, Liu ve diğerleri (2005) ise 

yaptıkları çalışmada davranışsal niyetin boyutlarını ortaya koyarak bu boyutları tekrar satın 

alma, yeniden ziyaret etme, başkalarına tavsiye etme ve pozitif gözlemler olarak 

sıralamışlardır.  

Ajzen ve Fishbein (1980) davranışın, bireyin niyetlerine bağlı olduğunu söylemektedir (Kaur 

ve Gupta, 2012). Oliver’a (1997) göre davranışsal niyetler, kesin davranışın ortaya çıkma 

olasılığına yönelik bireyin kabulüdür (Wang ve Chen, 2012). Bir davranışın gerçekleşebilmesi 

için öncelikle o davranışa yönelik niyetin oluşması gerekmektedir. Davranışa yönelik niyet ne 

kadar güçlü ise davranışın ortaya çıkma olasılığı da o kadar fazladır (Frey vd., 1993 akt. 

Dervişoğlu ve Kılıç, 2012). Bush vd. (2004) ise, davranışsal niyetleri; şikayet davranışı, 

olumlu duyurum, marka sadakati olarak üç boyutta incelemişlerdir. Ancak çoğu çalışmada 

öncelikli olarak yeniden satın alma ve başkalarına önerme boyutlarının öne çıktığı 

görülmektedir (Chen, 2008; Varki ve Colgate, 2001).  

3. Tasarım ve Yöntem 

3.1.  Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada siyaset araştırmalarında daha önce kullanılmamış olan tüketici ilgileniminin 

seçmen ilgilenimi ölçeği olarak değerlendirmeye alınarak, siyasal ilgilenimin seçmen 

davranışları üzerinde etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amacı güdülmektedir. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma, Mart-Nisan 2016 tarihleri arasında Balıkesir ili Edremit Körfezi Bölgesindeki 

Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerindeki seçmenler arasından kolayda örnekleme 

ile belirlenen 202 kişi üzerinde yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 5’li 
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likert ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler “SPSS 23.0” programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. 

Araştırmada 27 soru sorulmuştur. Bu sorulardan 16’sı seçmen ilgilenimini ölçmeye dayalı 

olarak Tüketici İlgilenim Ölçeğinden geliştirilen  yargılardan, 5'i davranışsal niyet ölçeğinin 

tekrar tercih etme ve başkalarına önerme boyutlarından ve 6'sı da sosyo-demografik özellik 

içerikli sorulardan oluşmuştur. 

3.3.Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmanın modeli, siyasal ilgilenim ve davranışsal niyetler olmak üzere iki  ana 

değişkenden oluşmaktadır. Kapferer ve Laurent (1985) tarafından geliştirilen CIP ölçeği 5 

boyutta olmasına rağmen bu araştırmada risk önemi boyutu yapılan faktör analizi sonucunda 

araştırma kapsamından çıkartılmıştır.  Siyasal ilgilenim tüketici ilgilenim profili ölçeğinin 4 

boyutu kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu kısım keşifsel ve doğrulayıcı faktör analizi 

bulguları bölümünde detaylı şekilde açıklanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil I. Araştırmanın Amacına Uygun Olarak Geliştirilen Model 

Araştırma modeline göre, Tüketici İlgilenim Profilinin beş alt boyutunun (İlgi, Hedonik 

Değer, Gösterge, Risk Önemi, Hata Olasılığı) Davranışsal Niyetlerin iki boyutunu 

(Başkalarına Önerme, Yeniden Ziyaret Etme) pozitif bir şekilde etkilediği savunulmaktadır. 

3.3. Araştırmanın Değişkenleri Ve Hipotezler 

Araştırmanın tüketici ilgilenimi ve davranışsal niyetler olmak üzere iki ana değişkeni 

bulunmaktadır. Tüketici İlgilenimi değişkeninin ilgi, hedonik değer, gösterge, risk önemi, 

hata olasılığı olarak toplam beş alt boyutu, davranışsal niyet değişkeninin ise yeniden tercih 

DAVRANIŞSAL	NİYET	SIYASAL	ILGILENIM	

İLGİ	

YENİDEN	TERCİH	
ETME		HEDONİK	DEĞER	

GÖSTERGE	 BAŞKALARINA	
ÖNERME	

RİSK	ÖNEMİ	

HATA	OLASILIĞI	
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etme ve başkalarına önerme olarak iki alt boyutu bulunmaktadır. Ancak yapılan faktör 

analizleri neticesinde, risk önemi boyutu factor dağılımını bozduğu için ve düşük factor 

yüklerinden dolayı araştırma kapsamından çıkarılmıştır.  

Bu bilgiler ile birlikte varolan çalışma kapsamında tüketici ilgilenimi ile davranışsal niyetler 

değişkenleri arasında ilişki olduğu öngörülmektedir. Bu noktadan hareketle, araştırma modeli 

kapsamında tüketici ilgilenimi ile davranışsal niyetler arasındaki ilişkiye yönelik 8 hipotez 

geliştirilmiştir. 

H1: Siyasal ilgilenimin ilgi boyutunun davranışsal niyetlerin tekrar tercih etme boyutu 

üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H2: Siyasal ilgilenimin hedonik değer boyutunun davranışsal niyetlerin tekrar tercih etme 

boyutu üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H3: Siyasal ilgilenimin gösterge boyutunun davranışsal niyetlerin tekrar tercih etme boyutu 

üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H4: Siyasal ilgilenimin boyutunun davranışsal niyetlerin tekrar tercih etme boyutu üzerinde 

pozitif bir etkisi vardır. 

H5: Siyasal ilgilenimin ilgi boyutunun davranışsal niyetlerin başkalarına önerme boyutu 

üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H6: Siyasal ilgilenimin hedonik değer boyutunun davranışsal niyetlerin başkalarına önerme 

boyutu üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H7: Siyasal ilgilenimin gösterge boyutunun davranışsal niyetlerin başkalarına önerme boyutu 

üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H8: Siyasal ilgilenimin hata olasılığı boyutunun davranışsal niyetlerin başkalarına önerme 

boyutu üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

4.  Bulgular ve Tartışma 

4.1. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan cevaplayıcıların % 52,0’si erkek, % 62,4'ü evli, % 21,8’i 31 yaş ve 

üzerinde, % 51,5’i ilköğretim ve lise mezunu, % 28,2’si 2001 TL ve üzeri hane gelirine 

sahiptir. 

4.2. Araştırmanın Ana Değişkenlerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Tablo 2’de cevaplayıcıların araştırma modelinde yeralan değişkenlere yönelik sorulara 

verdikleri cevaplara ilişkin istatistikler yer almaktadır. 
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Tablo 2.  Değişkenlere Ilişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 Ilgi Hedonik 

Değer 

Gösterge Hata 

Olasiliği 

Tekrar 

Tercih Etme 

Başkalarına 

Önerme 

Aritmetik 

Ortalama 

2,85 2,89 3,33 3,01 3,21 3,24 

Standart Sapma 0,759 1,052 1,037 0,828 1,106 1,038 

Tablo 2’ye göre, tüketici ilgilenim profili ölçeğinin ana değişkenlerinden olan ilgi boyutu için 

hesaplanan ortalama 2,85 olarak bulunmuştur. Bu sonuç ankete katılan cevaplayıcıların tercih 

etmiş oldukları siyasi partiye yönelik ilgilenimlerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Hedonik değer boyutu 2,89 aritmetik ortalama ile yine orta düzeydedir. Tüketici ilgilenim 

profili ölçeğinin gösterge boyutu için hesaplanan ortalama ise 3,33 olarak bulunmuştur. Buna 

göre cevaplayıcılar için tercih ettikleri siyasi partinin kendilerini yansıttığı ve bir gösterge 

olarak nitelendirildiği sonucu ortalamanın üzerinde bir değer almıştır. Tüketici ilgilenim 

profili ölçeğinin hata olasılığı boyutu için hesaplanan ortalama 3,01 olarak belirlenmiştir.  

Cevaplayıcılar siyasi parti tercihine yönelik hatalı bir seçim yapma ihtimalini orta seviyede 

algılamaktadır. Davranişsal niyetlerin tekrar tercih etme boyutuna verilen cevapların 

ortalaması 3,21; başkalarına önerme boyutuna verilen cevapların ortalaması ise 3,24 olarak 

hesaplanmıştır. Bu bulgular, cevaplayıcıların oy verdikleri siyasi partiye tekrar oy verme ve 

bu partiyi başkalarına önerme niyetlerinin ortalamanın üzerinde olduğunu göstermektedir.  

4.3 . Keşifsel ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları 

Tüketici ilgilenim profili ölçeği, Laurent ve Kapferer 'ın 1985 yılındaki çalışmasından alınmış 

ve bu çalışmanın yapısına uygun hale getirilmiştir. Bu ölçek, ilgi boyutu (3 soru), hedonik 

değer boyutu (3 soru), gösterge boyutu (3 soru), risk önemi boyutu (3 soru) ve hata olasılığı 

boyutu (4 soru) olmak üzere 5 boyutlu olarak ele alınmıştır. Davranışsal niyetler ölçeği Liu ve 

arkadaşlarının 2005 yılındaki çalışmasından alınmıştır. Kullanılan bu ölçek, başkalarına 

önerme (3 soru) ve yeniden satın alma (2 soru) şeklinde iki boyuttan oluşmaktadır.  

Faktör analizinden önce verilerin faktör analizine uygun olup olmadığının ve örneklem 

büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olup olmadığının belirlenmesi için KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin) değerine bakılmalıdır. KMO testi değerinin 0,6’dan büyük olması 

önerilmektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık 2014: 396).  Bu araştırmada siyasal ilgilenim ölçeği 

için elde edilen KMO değeri 0,788 davranışsal niyetler ölçeği için KMO değeri 0,863 olarak 
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elde edilmiştir. Buna göre  KMO sonuçları  araştırma verilerinin faktör analizi yapmak için 

uygun olduğunu ve örnek büyüklüğünün bu analiz için yeterli olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3. Tüketici İlgilenimine Yönelik Keşifsel Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 

Sonuçları 

ARAŞTIRMADA KULLANILAN ÖLÇEKLER  Faktör 
Yükleri 

Özdeğer Açıklanan 
Varyans (%) 

SİYASAL İLGİLENİM                Cronbach α Katsayısı: 0,69 9,404 58,776 
İLGİ                                                                             Cronbach α Katsayısı: 0,71 
Bir siyasi parti tercihi yapmak benim için son derece 
önemlidir. 

0,751  
4,561 

 
28,509 

Bir siyasi partiye gerçekten çok ilgi duyarım 0,749 
Bir siyasi parti tercihinde bulunmak umurumda bile 
değil. 

0,562 

HEDONİK DEĞER                                                   Cronbach α Katsayısı: 0,77 
Bir siyasi parti tercihinde bulunmak benim için bir 
zevktir. 

0,743  
2,292 

 
14,324 

Bir siyasi parti tercihinde bulunmak kendime bir 
hediye vermektir 

0,839 

Bir siyasi parti tercihine  sahip olmak beni mutlu eder. ,0773 
GÖSTERGE                                                               Cronbach α Katsayısı: 0,73 
Birinin seçtiği siyasi partiye bakarak onun hakkında 
bir şeyler söyleyebilirsin.  0,688 

1,448 

 
9,052 

Birinin seçtiği siyasi parti onun kim olduğu hakkında 
ipuçları verir. 0,840 

Seçtiğim siyasi parti benim kişiliğimi yansıtır. 0,719 
HATA OLASILIĞI                                                       Cronbach α Katsayısı: 0,70 
Siyasi tercihimi belirlerken hangisini seçmem 
gerektiği konusunda her zaman kararsızlık yaşarım. 

0,560  
 

1,103 

 
 

6,891 Bir siyasi partiyi tercih ettiğinde onu gerçekten seçmiş 
olmalı mıydın, bilemezsin. 

0,735 

Bir siyasi partiyi seçmek oldukça zor bir iştir. 0,801 
Bir siyasi partiyi tercih ederken doğru tercihi 
yaptığından asla tam emin olamazsın. 

0,766 

TOPLAM AÇIKLANAN VARYANS  (%)                     58,76 
DAVRANIŞSAL NİYETLER                                       
Cronbach α Katsayısı: 0,88 

3,557 77,423 

TEKRAR TERCİH ETME                                           Cronbach α Katsayısı: 0,85 
Gelecekte de siyasi parti tercihim tekrar edecektir. 0,798 

 
2,052 

 

44,429 
 
 

Tekrar karar vermem gerekirse siyasi parti tercihim 
aynı olması yönünde güçlü isteğim var. 0,877 

Kendimi siyasi parti tercihime sadık olarak 
tanımlayabilirim. 0,804 

BAŞKALARINA ÖNERME                                         Cronbach α Katsayısı: 0,72 
Siyasi parti tercihimle ilgili olumlu şeyler söylerim. 0,784  

1,507 
 

32,994 Siyasi parti tercihimi çevremdeki insanlara da 
öneririm.   0,945 
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Yapılan keşifsel faktör analizi sonucunda risk önemi boyutuna ilişkin sorular diğer 

boyutlara yüklendiği ve düşük faktör yüklerinden dolayı araştırma kapsamından çıkarılmıştır.  

 Tablo 3'teki bulgulara göre ilgi, hedonik değer, gösterge ve hata olasılığı boyutlarının 

beklendiği gibi ayrıştığı ve maddelerin ilgili faktörlere yüklendiği söylenebilir. Ölçek 

boyutlarını oluşturan maddelerin iç tutarlılığını ölçmek için hesaplanan Cronbach α 

Katsayılarının ise tüm boyutlar için kritik değer olarak kabul edilen 0,70’in üzerinde olduğu 

tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Tablo 2'deki bulgular, araştırma ölçeklerinin güvenilir 

olduğunu göstermektedir (Nakip 2006: 145). 

Davranışsal niyetler ölçeğine ilişkin bulgular incelendiğinde, iki boyut olarak ayrıştığı 

görülmektedir. Keşifsel faktör analizi sonucunda açıklanan toplam varyans değeri %77,423 

olarak hesaplanmıştır. Davranışsal niyetler ölçeğinin tekrar tercih etme boyutunun Cronbach 

α Katsayısı 0,85 iken; başkalarına önerme boyutunda bu değer 0,72  olarak hesaplanmıştır. 

Ayrıca davranışsal niyetleri oluşturan beş madde birlikte değerlendirildiğinde Cronbach α 

Katsayısı 0,88 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç ölçeği oluşturan maddelerin iç tutarlılığının 

çok iyi olduğunu göstermektedir. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin boyutları keşifsel faktör analizleri ile belirlenmiştir. 

Ancak, araştırma soruları tüketici ilgilenimi profili ölçeğinden siyasal ilgilenim ölçeği 

üzerinde kullanıldığı için, bu araştırmada ölçeğin doğrulanması gerekmektedir. Bu sebepten, 

doğrulayıcı faktör analizinin (DFA) yapılması gerekmektedir. AMOS 18.0 paket programıyla 

gerçekleştirilen analiz sonucunda araştırma sorularının ilgili faktörlere yüksek faktör yükleri 

ile yüklendiği görülmüştür. Araştırma değişkenlerinden tüketici ilgilenim ölçeğinin ilgi 

boyutunun faktör yükleri 0,70-0,80arasında, hedonik değer boyutunun faktör yükleri 0,70-

0,75 arasında, hata olasılığı boyutunun faktör yükleri 0,70-0,85 arasında ve gösterge  

boyutunun faktör yükleri 0,62-0,69 arasında değişmektedir. Davranışsal niyetler değişkeninin 

faktör yükleri ise 0,64-0,88 arasında değişen değerler almıştır. Faktör yükleri incelendiğinde, 

17 ifadenin tamamının yüksek faktör yükü olarak nitelendirilen (>0,60) değerin üstünde 

olduğu gözlenmektedir (Kline, 1994). Ölçeklere ilişkin maddelerin kendi içinde tutarlı bir 

biçimde ölçek boyutlarına yüklendiğini gösteren t değerleri ise tüm maddelerde anlamlı 

değerler almıştır. %95 güven düzeyinde ≥1,96 olması gereken t değerlerinin tüm maddelerde 

bu değeri aştığı görülmüştür (en düşük t değeri: 6,137; en yüksek t değeri: 16,488). 
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Tablo 4.  Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum Verileri 

Uyum Ölçüleri İyi Uyum Kabul Edilebilir 
Uyum 

Araştırmada Elde 
Edilen Değer 

SRMR 0≤SRMR≤0,05 0,05≤ SRMR≤0,10 0,106 

GFI 0,95≤GFI≤1,00 0,90≤GFI<0,95 0,927 

AGFI 0,90≤AGFI≤1,00 0,85≤AGFI<0,90 0,882 

NFI 0,95≤NFI≤1,00 0,90≤NFI<0,95 0,875 

CFI 0,95≤NFI≤1,00 0,95≤CFI<0,97 0,927 

RMSEA 0≤RMSEA≤0,05 0,05<RMSEA≤0,8 0,076 

χ2/Df 0< χ2/Df<2 0< χ2/Df<3 2,169 

Kaynak: Bayram, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Amos Uygulamaları. (1). 

Bursa: Ezgi Kitabevi. 

Tablo 4'te araştırma kapsamında gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi uyum 

istatistikleri, uyum ölçüleri, iyi uyum ve kabul edilebilir uyum kriterleri görülmektedir. 

Modele ait uyum iyiliği indeksleri incelendiğinde χ2/sd değeri 2,169 olarak bulunmuştur. Bu 

değer, veri uyumunun iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca AGFI (0, 882), GFI (0, 927) ve 

RMSEA değerleri (0,076) faktör yapısının kabul edilebilir uyumuna işaret etmektedir. SRMR 

(0,106), CFI (0, 927) ve NFI (0,875) değerleri ise kabul edilebilir uyum düzeyinin bir miktar 

altında kalmıştır. Bu sonuçlara bakarak, faktör yapısının genel olarak kabul edilebilir bir 

uyum gösterdiği ve doğrulandığı söylenebilir. 

Modelde bulunan ilgili değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerinin derecelerine bakılan 

korelasyon analizi sonuçları Tablo 5'te  gösterilmiştir. 

Tablo 5. Değişkenlerin Boyutlarına İlişkin Korelasyon Analizi 

 

Araştırmada 
Kullanılan 
Değişkenler 

Korelasyonlar  Ort. Std. 
sapma 

1 2 3 4 5 6   
(1) İlgi 1      2,85 0,759 
(2) Hedonik değer 0,504** 1     2,89 1,052 
(3) Gösterge 0,359** 0,402** 1    3,33 1,037 
(4) Hata Olasılığı 0,169* 0,144* 0,348** 1   3,01 0,828 
(5) Yeniden Tercih 
Etme 

0,471** 0,579 0,524** 0,255 1  
3,24 1,116 

(6)Başkalarına 
Önerme 

0,476** 0,568 0,476** 0,216 0,219** 1 
3,20 1,085 
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4.3. Araştırmanın Modelinin Test Edilmesi 

Modelin test edilmesinde Çoklu  Doğrusal Regresyon kullanılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde ve analizinde SPSS 23.0 (Statistical Package for the Social Science) 

programı kullanılmıştır. Araştırmada, siyasal ilgilenim (4 boyut) değişkeninin davranışsal 

niyetler üzerinde etkisi ölçülmektedir. 

Tablo 6.  Siyasal İlgilenim Boyutlarının Davranışsal Niyetlerin Tekrar Tercih Etme 

Boyutu Üzerindeki Etkisi 

Siyasal İlgilenimin 

Boyutları 

Standardize β t p 

İlgi ,363 5,153 ,001 

Hedonik değer ,221 3,172 ,002 

Gösterge ,314 5,681 ,001 

Hata olasılığı ,085 1,628 ,105 

Model Uyum 

Değerleri  
R2 =0, 504 F=50,065 P<0,001 

Tablo 6'da yer alan β katsayıları, t değerleri ve anlamlılık değerlerine bakıldığında siyasal 

ilgilenimin hata olasılığı boyutunun (β = ,085, t=1,628 ve p>0,01) davranışsal niyetlerin 

tekrar tercih etme  boyutu üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Ancak siyasal ilgilenim ilgi boyutunun (β = 0, ,363 , t=5,153 ve p>0,01), hedonik değer 

boyutunun (β= 0,221, t=3,172 ve  p<0,01) ve gösterge boyutunun (β = 0,314  t=5,681   ve  

p<0,01),  davranışsal niyetlerin tekrar tercih etme  boyutu üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü 

bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre H1, H2 ve H3 hipotezleri desteklenmiş; H4  

hipotezi ise desteklenmemiştir. 

Tablo 7.  Siyasal İlgilenim Boyutlarının Davranışsal Niyetlerin Başkalarına Önerme 

Boyutu Üzerindeki Etkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siyasal İlgilenimin 

Boyutları 

Standardize 

β 

t p 

İlgi ,326 4,401 ,000 

Hedonik değer ,252 3,437 ,001 

Gösterge ,264 4,537 ,000 

Hata olasılığı ,057 1,038 ,301 

Model Uyum 

Değerleri  
R2 =0, 451 F=40,386 P<0,001 
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Tablo 7'de  görüldüğü gibi, β  katsayıları, t değerleri ile anlamlılık değerlerine bakıldığında 

siyasal ilgilenim ilgi boyutunun (β= 0,326, t=4,401 p<0,01), hedonik değer  boyutunun (β= 

0,252, t=4,401 ve p<0,01) ve  gösterge boyutunun (β= 0,264 t=4,537 ve p<0,01) davranışsal 

niyetlerin başkalarına önerme boyutu üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu 

tespit edilmiştir. 

Ancak siyasal ilgilenimin hata olasılığı boyutunun (β= 0,057, t=1,038, p<0,01) davranışsal 

niyetlerin başkalarına önerme boyutu üzerinde pozitif bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Buna göre H8 hipotezi desteklenmemiş; H5, H6 ve H7 hipotezleri ise desteklenmiştir.  

5. Sonuç, Öneri ve Kısıtlar 

Araştırmanın ön çalışma aşamasında, tüketici ilgileniminin davranışsal niyetler üzerindeki 

etkisinin incelendiği çalışmaların  bir çok farklı ürün temelinde gerçekleştirildiği 

gözlenmiştir. Ancak politik pazarlama özelinde herhangi bir çalışmaya konu edilmediği de 

görülmüştür. Genel literatür araştırmasında da siyasal ilgilenim ile ilgili herhangi bir ölçek 

bulunmamasından dolayı tüketici ilgilenim profili ölçeğinin siyasal ilgilenim ölçeği olarak 

kullanılması sonucunda elde edilecek verilerin literatüre özgün bir katkı yapabileceği 

düşünülmüştür. 

Bu araştırma politik tüketici olan seçmenlerin siyasi parti tercihi ilgilenimlerinin oy verme 

davranışı  üzerindeki olası etkisini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 

bulguları da bu etkiyi desteklemektedir. Siyasal ilgilenimin ilgi, hedonik değer ve gösterge 

boyutunun davranışsal niyetlerin tekrar tercih etme boyutu üzerinde pozitif etkisinin olduğu 

tespit edilmiştir. Bu sonuç politik tüketiciler olan seçmenlerin, tercih etmiş oldukları siyasi 

partiyi önemli olarak algılamaları ya da siyasi partiye karşı özel bir ilgilerinin olması halinde 

tekrar tercih etme davranışının  artacağı şeklinde yorumlanabilir. Seçmenlerin siyasi partileri 

ile ilgilenmekten zevk almaları durumunda da tekrar tercih etme davranışının artacağı 

söylenebilir. Ayrıca, seçmenlerin tercih ettikleri partilerin bir gösterge unsuru olduğunda da 

tekrar tercih etme eğiliminin artacağı yorumunda bulunulabilir. Araştırma bulguları seçmen 

ilgileniminin hata olasılığı boyutunun tekrar tercih etme boyutu üzerinde bir etkiye sahip 

olmadığını ortaya koymaktadır.   

Siyasal ilgilenimin ilgi, hedonik değer ve gösterge boyutlarının  davranışsal niyetlerin 

başkalarına önerme boyutu üzerinde pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca 

bakılarak siyasi tüketicilerin, tercih ettikleri siyasi partiye ilgileri ve siyasi tercihinin bir 

gösterge unsuru olması ölçüsünde başkalarına da kendi partilerini önerdiği görülmektedir. 
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Buna ek olarak seçmenlerin tercihte bulundukları siyasi partileri ile ilgilenmekten zevk 

almaları durumunda, bu siyasi partiyi başkalarına da önermektedirler.  Bu noktadan hareketle 

siyasi partiler daha fazla seçmen kazanmak için, seçmenlerin ilgilenimini kendi partisine 

yönlendirecek faaliyette bulunmalıdırlar. Örneğin, siyasi partiden haz almayı sağlayacak 

sosyal etkinliklerden ve ilgiyi artıracak faaliyetlerden var olan seçmen kitlesini memnun 

etmede ve davranışsal niyetleri olumlu yönde değiştirmede yararlanılabilir. Bu sonuçlara 

göre, siyasi partiler ile seçmenleri arasında duygusal bağ oluşturulması önerilebilir.  

Bu araştırmada tüketici ilgilenimi, tüketici ilgilenim profili ölçeği ile analiz edilmiştir. 

Zaichkowsky’nin (1985) Kişisel İlgilenim Envanteri (Personal Involvement Inventory-PII) 

veya diğer ürün ilgilenimi ölçekleri kullanılarak siyasal ilgilenim üzerinde benzer bir çalışma 

yapılarak modelin geçerliliği sınanabilir. Araştırmada zaman ve maliyet kısıtından dolayı 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve sadece Balıkesir ili Edremit Körfezi Bölgesi 

örnekleme dâhil edilmiştir. Ayrıca bu araştırmanın daha yüksek sayıda örneklemle ve tesadüfi 

bir örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmesi ile daha geçerli sonuçlara ulaşılabilir. 
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Endüstriyel Pazarlarda Marka Kişiliği ve Marka Sadakati Arasındaki 

İlişkinin Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi 

Investıgatıon of The Relationship Between Brand Personality and Brand 

Loyalty in Industrial Markets with Multiple Correspondence Analysis 
Mustafa Kemal Yılmaz1, Miraç Eren2 & Mehmet Ali Zengin3 

Özet 

Marka kişiliği endüstriyel pazarlamacıların rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için 

rakiplerinden farklılaşma araçlarından biridir. Marka kişilik özellikleri baz alınarak marka 

konumlandırma stratejilerinin geliştirebilmesi yöneticilerin marka kişiliklerini yansıtan 

özellikleri tespit edebilmesine bağlıdır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, endüstriyel 

pazarlardaki marka kişilik ölçeği boyutlarının incelenmesi ve marka kişiliği ile marka 

sadakati arasındaki ilişkilerin analiz edilmesidir. Araştırma sonucunda seramik kaplama 

malzemelerinin marka kişilik özelliklerinin performans, duygu ve güven boyutlarından 

oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca çoklu uyum analizi ile marka kullanım süresi yüksek olan 

müteahhitlerin marka sadakatlerinin yüksek olduğu ve marka kişiliği ölçeğinin seramik 

kaplama markasını tanımladığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Pazarlama, Marka Kişiliği, Marka Sadakati, Çoklu Uyum 

Analizi 

Abstract 

Brand personality is one of the means of differentiation from competitors so that industrial 

marketers can gain competitive advantage. The ability to develop brand positioning strategies 

based on brand personality traits depends on the ability of managers to identify features that 

reflect brand personality. The aim of the study is to examine the dimensions of the brand 

personality scale in industrial markets and to analyze the relationships between brand 

loyalty. Results showed that the brand personality traits of the ceramic coating materials 

consist of performance, sensation and credibility dimensions. In addition, it was determined 

that the brand loyalty of contractors with a high brand usage period was high with multiple 

correspondence analysis and that the brand personality scale defined the ceramic coating 

brand 
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1.Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Endüstriyel pazarlarda müşteriler ile uzun dönemli ilişkiler kurmak alıcı-satıcı ilişkilerinin 

odak noktasını oluşturmaktadır (Hutt ve Speh,2004, s.69). Uzun dönemli endüstriyel ilişkiler 

kurabilmenin temel koşulu ise markaya sadık müşteriler elde etmektir (Cater ve Cater, 2010, 

s.1321). Marka sadakati sağlamanın araçlarından biri de pazarda rakiplerinden farklılaşmayı 

sağlayacak kişilik özelliklerine sahip markalar oluşturmaktır.  

Marka kişiliği, insan kişilik özelliklerinin marka ile ilişkilendirilmesi olarak tanımlanır 

(Aaker, 1997, s.347). Bu kurgulama markaya hem fonksiyonel hem de duygusal anlamda 

farklılaşma sağlayarak müşterilerin satıcıyı aktif ve güvenilir olarak algılamasına yardımcı 

olacaktır (Herbts ve Merz, 2011, s.1072).  

Tüketici pazarlarında çok sayıda çalışmada incelenen marka kişiliği endüstriyel pazarlama 

açısından son yıllarda incelenen yeni bir kavramdır. Tüketici pazarları için Aaker’ın 

geliştirdiği marka kişilik ölçeğini endüstriyel pazarlar kapsamında ilk uygulayanlar ve 

endüstriyel ilişkilerinin başarısında marka davranışlarının etkili olduğunu belirleyenler ise 

Campbell vd., (2010) olmuştur. 

Endüstriyel pazarlamacıların rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için rakiplerinden 

farklılaşmaları gerekmektedir. Farklılaşma ise marka kişiliği özellikleri temelinde marka 

konumlandırma stratejisi geliştirebilmesine bağlıdır. Bu nedenle işletmelerin endüstriyel alıcı 

ve kullanıcıların markanın kişilik özelliklerine yönelik değerlendirmelerini belirlemeleri son 

derece önemlidir. Önceki çalışmalar incelendiğinde marka kişiliği ve marka sadakati 

kavramlarının ağırlıklı olarak tüketici pazarları için çalışılmış kavramlar olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle endüstriyel pazarlarda marka kişiliği ve marka kişiliği ile marka 

sadakati arasındaki ilişkilerin yeterince araştırılmamış olması bu alanda çalışma yapılmasına 

gereksinim doğurmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, endüstriyel pazarlarda marka 

kişiliği kavramının hangi boyutlardan oluştuğunun incelenmesi ve marka sadakati ile olan 

ilişkilerini analiz etmektir. Ayrıca çalışma bu amacı ile diğer çalışmalardan ayrılarak literatüre 

katkı sağlaması beklenmektedir. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak inşaat sektöründe 

kullanılan seramik kaplama malzemelerinin marka kişilik özellikleri ve marka sadakati 

kavramları daha önce güvenilirliği kanıtlanmış ölçeklerle belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci 

olarak ise marka kişilik özellikleri ile marka sadakati arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın ilerde yapılacak diğer akademik çalışmalara referans 
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oluşturması ve seramik malzeme üreticilerinin marka konumlandırma stratejilerine katkı 

sağlaması hedeflenmektedir. 

 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Endüstriyel Pazarda Marka Kişiliği 

İlk olarak Gardner ve Levy tarafından 1955 yılında incelenmeye başlanan marka kişiliği 

kavramı 1997 yılında Aaker tarafından şekillenmeye başlamıştır (Akgün, 2007, s.8). Aaker'ın 

Marka Kişilik Ölçeği, bir markanın kişiliklerini ölçmekle kalmayıp, aynı zamanda öğeleri 

sistematik bir şekilde (beş boyut içinde: samimiyet, heyecan, yeterlilik, incelik ve sağlamlık) 

manipüle ederek pratikte yönlendirmesini sağlayan, en güvenilir ve geçerli ölçektir  (Herbst  

ve Merz, 2011, s.1074). Tüketici pazarları için bu beş boyut, tüketicilerin markaları gayet 

başarılı bir şekilde karakterize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenmiştir 

(Grohmann, 2009, s.106). Önceki çalışmalar incelendiğinde etkili marka kişiliklerinin tüketici 

marka seçimlerini etkilediği (Kim, 2000, s.244), bununla birlikte tüketicilerin, diğer arkadaş 

ve firmalara tavsiye etmeye istekli oldukları ve marka kişiliklerinin, ilgili marka ürünleri için 

daha fazla para ödeme konusunda olumlu anlamda tüketicileri etkilediği görülmüştür (Herbst  

ve Merz, 2011, s.1074). Benzer şekilde Aaker’in yaptığı bir çalışmada tüketicilerin kendi 

kişilik özellikleri ile tutarlı marka kişilik özelliklerine sahip markaları tercih ettiklerini ortaya 

koymuştur. (Aaker, 1999, s.48). 

Endüstriyel pazarlarda marka kişiliğini inceleyen çok az sayıda çalışma yapılmıştır. Herbst ve 

Merz (2011), endüstriyel pazarlarda gözlemlenebilen, genellikle rasyonel, sorunsal ve 

performans odaklı karar vermeyi vurgulayan hünerli, ehil, lider gibi kişilik özelliklerinin ön 

planda olması gerektiğinden hareketle Aaker'in marka kişilik ölçeğinin endüstriyel pazarlar 

açısından geçerliliğini araştırmışlardır. Diğer bir çalışmada, Avustralya'daki atık yönetiminin 

teknoloji bağlamında elektronik olarak izlenmesi için bir çalışma yapılmıştır. Araştırılan iki 

atık izleme markasının herhangi bir kişilik özelliklerine veya değerlerine sahip olmadığı 

belirlemiştir (Kuhn vd., 2008). İsveç'teki oluklu ambalaj çözümlerine odaklanan diğer 

çalışmanın bulgularında, kurumsal markaların şirketlerle ilişkili niteliklerle karakterize 

edilebileceği ve bu nedenle marka kişiliğinin şirket düzeyinde değerlendirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır (Persson, 2010). Diğer bir çalışmada ise yenilik gibi marka kişilik 

özelliklerinin endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren bir şirketin yetenekleri olarak dikkate 

alınması gerektiği belirtilmiştir ( Beverland vd., 2007). 
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2.2. Marka Kişiliği ile Marka Sadakati İlişkisi 

Tüketiciler markayı ve ürünleri kendi kişilik özelliklerine uygun olarak seçerler. Bu 

doğrultuda tüm pazarlama faaliyetleri tüketicilere bir markanın kişilik özelliklerini tanıtmak 

ve inandırmak adına yapılır, bu da müşterilerin markaya olan sadakatlerini arttırır (Govers ve 

Schoormans, 2005, s.190).  

Marka sadakati, pazarlama çalışmaları içerisinde bir çok yazar tarafından uzun zamandır 

çalışılan kavramlardandır (Fullerton, 2005, s.97). Jacoby ve Chestnut (1978) marka 

sadakatini, belirli bir marka için tüketicilerin inanç, tutum ve niyet yapılarına dayanarak 

tanımlar. Sadık marka müşterisi belirli bir markaya kendini adamıştır (Rauyruen ve Miller, 

2007, s.21).  Sadık bir endüstriyel müşteri tabanının yaratılması, yalnızca müşterilerle 

geçirilen mesai süresini sayısını korumakla kalmaz aynı zamanda gelecekteki satın alımlarını 

ve firmayı savunuculuk seviyelerini teşvik etmek için işletme müşterisi ile olan ilişkiyi 

geliştirmeye yöneliktir (Rauyruen ve Miller, 2007, s.22).  

Marka sadakati, davranışsal ve tutumsal sadakat yaklaşımları olarak 2 grupta 

değerlendirilebilir. Davranışsal marka sadakati, müşterilerin belirli bir zamanda 

gerçekleştirdikleri satın alma davranışları olarak tanımlanabilir (Huang ve Zhang, 2008, 

s.103). Tutumsal marka sadakati ise, bir markanın yine satın alınması için markayla kurulan 

güçlü duygusal bağ olarak tanımlanır (Gounaris ve Stathakopoulos, 2004, s.284).  

Literatürde marka kişiliği ile müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. Guo, (2003) yaptığı çalışmada marka kişiliğinin marka tercihini önemli derecede 

etkilediğini bulmuştur. Bununla beraber marka sadakatinin marka kişilik kavramı ile birlikte 

arttırılabileceği belirlenmiştir. Benzer şekilde, Mengxia (2007), marka kişiliklerinin 

tüketicilerin marka tercihleri, şefkat, sadakat ve satın alma niyeti üzerindeki etkisini araştırmış 

ve sonuç olarak, marka kişilik özelliklerinin marka tercihi, şefkat, sadakat ve satın alma niyeti 

üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Literatürdeki çalışmalar marka sadakati ile 

marka kişiliği arasında pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya koymasına rağmen, yapılan 

çalışmaların çok büyük bir çoğunluğunun tüketici pazarlarına yönelik olarak yapıldığı 

görülmektedir. Bu anlamda Tüketici pazarlarında irdelenen bu kavramların Endüstriyel 

pazarlarlar kapsamına araştırılması çalışmamıza önem atfetmektedir. 

3. Araştırma Tasarımı ve Yöntemi 

3.1. Araştırmanın Önemi 

İşletmelerin markalarını farklılaştırma araçlarından biri olarak değerlendirilen marka kişiliği 

tüketici pazarları açısından ele alınmış ve marka sadakati arasındaki ilişkileri incelemiştir. 

Literatür incelendiğinde marka konumlandırma stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan 
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marka kişiliği kavramının ağırlıklı olarak tüketici pazarları için incelendiği görülmektedir. 

Marka kişiliği ve marka sadakati kavramlarının endüstriyel pazarlarlar kapsamında 

araştırılması çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca endüstriyel pazarlarda marka 

kişiliği ile marka sadakati arasındaki ilişkilerin incelenmesinin marka yöneticilerine sadık 

müşteri oluşturma ve bunun sürdürülmesi konusunda katkı sağlayacağı beklentisi çalışmanın 

diğer bir önemini göstermektedir. 

3.2. Araştırmanın Veri Toplama Yöntem ve Aracı, Ana Kütlesi ve Örneklemi 

Türkiye’nin dünyanın altıncı, Avrupa’nın ise üçüncü büyük seramik karo üreticisi olması 

seramik kaplama sektörünün ülke ekonomisi açısından önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca 

seramik kaplama malzemeleri özellikle konut sektöründe müşteri tercihini etkileyen önemli 

bir faktördür. Buradan hareketle çalışmada seramik kaplama malzeme markaları incelenmiş 

ve bu markalar hakkında deneyimleri fazla olan müteahhitler araştırmaya konu olan ana kütle 

birimi olarak seçilmiştir. Araştırmanın ana kütlesini belirlenebilmesi için öncellikle Samsun 

Müteahhitler Odası’yla görüşülmüştür. Görüşme sonunda Samsun Müteahhitler Odası’na 

kayıtlı 143 firmanın iletişim bilgileri yetkililerden alınmıştır. Listede yer alan firma yetkilileri 

ile iletişime geçilerek randevu talep edilmiştir. 1 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında listede 

yer alan 139 müteahhitle yüz yüze görüşülerek araştırmacılar tarafından anket formu 

uygulanmıştır.  

Araştırma zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı sadece Samsun ilinde faaliyet gösteren 

müteahhitler üzerinde yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 istatistik paket programı 

kullanılarak, frekans dağılımları, ortalama, standart sapma, faktör analizi yapılmıştır. Çoklu 

uyum analizi için ise R 3.3.2 paket programı kullanılmıştır. 

3.3. Araştırma Metodolojisi, Türü, Tasarımı, Problemi 

Çalışmamızda kullandığımız anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde endüstriyel 

marka kişiliğini ölçmek için, Herbst ve Merz tarafından 2011 yılında endüstriyel pazarlar için 

geliştirilen marka kişilik ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte marka kişiliğini ölçmek için 39 kişilik 

özelliği kullanılmıştır. Cevaplayıcılardan anket formunda yer alan kişilik özelliklerinin 

inşaatlarında en çok kullandıkları seramik kaplama markasını ne ölçüde tanımladıklarını 

değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme yaparken; 6.Kesinlikle 

Tanımlıyor,…….,1.Kesinlikle Tanımlamıyor şeklinde hazırlanan ölçeği dikkate almaları 

istenmiştir. İkinci bölümde, iş adamlarının en çok kullandıkları seramik kaplama markasının 

sadakatine yönelik değerlendirmeleri ölçmek amacıyla Valarie vd., (1996) tarafından 

geliştirilen ölçek (5 ifade) kullanılmıştır. Cevaplayıcılardan her bir ifadeye 5’li likert ölçeğine 
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göre cevap vermeleri istenmiştir.  Üçüncü bölümde ise, işletme kimlik bilgileri 8 soru ile ( 2 

açık uçlu, 6 çoktan seçmeli)  ölçülmüştür. 

Araştırmanın yönünü belirleyen ve sınırlarını çizen temel kavram araştırmanın problemidir 

(Arıkan, 2011, s.39). Fakat keşfedici ve tanımlayıcı niteliğe sahip araştırmalarda problem 

cümlesi kullanılmaz (Şencan, 2007, s.17). Bu doğrultuda tanımlayıcı bir araştırma olduğu için 

çalışmada problem cümlesi belirlenmemiştir. 

Endüstriyel pazarlarda marka kişiliği ve marka sadakati arasındaki ilişkileri belirlemeyi 

amaçlayan araştırma türü uygulamalı bir çalışmadır. Çalışmanın tasarımı betimsel çalışmadır. 

Betimsel araştırmalar, araştırma konusuyla ilgili mevcut bir durumu saptamayı, olayı tasvir 

ederek problemi anlamayı amaçlar (Arıkan, 2011, s.30). Araştırma yöntemleri açısından türü 

nicel araştırmadır. Araştırmanın uygulama alanı açısından incelendiğinde ise Samsun ilinde 

faaliyet gösteren işletmeleri kapsadığı için saha araştırmasıdır. 

4. Bulgular ve Tartışma 

4.1. Araştırma Kimlik Bilgileri Analizi 

SPSS 22 istatistik paket programı ile derlenmiş aşağıdaki tabloda anket uygulamasının 

gerçekleştirildiği müteahhitlerden alınan kişisel ve işletmelerine ait tanımlayıcı bilgiler 

verilmektedir. 

Tablo 1:Cevaplayıcıların ve İşletmelerin Tanımlayıcı Bilgileri 

Marka Sıklık Yüzde Bina Türü Sıklık Yüzde 

Bien Seramik 
15	 10,8	

İkamet Amaçlı 
Olmayan Bina 7 5 

Çanakkale Seramik 23	 16,5	 İkamet Amaçlı Bina 97 69,8 
Ege Seramik 31	 22,3	 Her İkisi de 35 25,2 
Kütahya Seramik 28	 20,1	 Toplam 139 100 
Seramiksan Seramik 9	 6,5	 Cinsiyet Sıklık Yüzde 
Seranit Seramik 12	 8,6	 Bay 137 98,6 
Vitra Seramik 10	 7,2	 Bayan 2 1,4 
Yurtbay Seramik 11	 7,9	 Toplam 139 100 
Toplam 139 100 Firmadaki Konum Sıklık Yüzde 

Firma Tipi Sıklık Yüzde Firma Sahibi 116 83,5 
Şahıs Firması 72 52,5 Yönetici 23 16,5 
Limited Şirket 66 47,5 Toplam 139 100 
Toplam 139 100 Öğrenim Durumu  Sıklık Yüzde 

Markayı 
kullanım süresi Sıklık Yüzde İlköğretim 27 19,4 

0-3 Yıl  45 32,4 Lise 54 38,8 

4-6 Yıl  57 41 Ön Lisans 18 12,9 
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7-9 Yıl  20 14,4 Üniversite 39 28,1 
10 yıl + 17 12,2 Lisans Üstü 1 0,7 
Toplam 139 100 Toplam 139 100 

 

Yapılan anketlerde marka kişiliği ve marka sadakatine yönelik değerlendirmelerini belirlemek  

için katılımcılara en fazla kullandıkları seramik markası sorulmuştur. Bu doğrultuda anket 

çalışmasına katılan 139 müteahhittin % 22,3’ü Ege Seramik Markasını, %20,1’ü Kütahya 

Seramik Markasını, % 16,5’i Çanakkale Seramik Markasını kullandıklarını dile getirmişlerdir. 

Bu doğrultuda bu üç marka araştırmaya konu olan markaların %59’unu oluşturmaktadır. 

Müteahhitlere kaç yıldır bu markayı kullandıklarını sorduğumuz da ise çalışmaya katılanların 

%67,6’sı değerlendirdikleri markayı 3 yıldan fazla kullandıklarını ifade etmişlerdir. 

İşletmelerin %52,5’iŞahıs Firması olduğu görülmüştür.  Ankete cevap veren müteahhitlerin 

%83,5 oranında firma sahibi ve %58,2 oranında ise İlköğretim ve Lise mezunu seviyesinde 

oldukları görülmüştür. Bununla beraber ağırlıklı olarak ikamet amaçlı bina (69,8) inşa 

ettikleri belirlenmiştir.  

4.2. Marka Kişiliği Özelliklerinin Analizi 

Samsun ilinde faaliyet gösteren Samsun Müteahhitler odasına kayıtlı müteahhitlerin seramik 

kaplama malzemesi markalarına ait marka kişiliklerinin hangi faktörlerde yoğunlaştığını 

belirlemek, değişkenler ve faktörler arasındaki ilişkileri belirlemek için Herbts ve Merz 

tarafından endüstriyel pazarlara uyarlanan 39 marka kişilik özelliği SPSS 22 istatistik paket 

programı ile açıklayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Marka kişiliğini belirlerken başlangıç 

öz değerleri 1’ den büyük olanlar dikkate alınmıştır. Değişkenlerin 0,50 ve üzeri faktör 

yükleri olanlar dikkate alınmıştır. Faktör yükleri arasındaki fark 0,10 dan küçük ise “binişik” 

kişilik özelliğinin var olduğunu gösterdiğinden bu değişkenlerin faktör analizinden çıkarılarak 

analizin tekrar yapılması gerekmektedir (Büyüköztürk 2002, s.119). Binişik olan ve faktör 

yüklerim 0,50’den küçük olan değişkenler analiz dışı bırakıldığında kalan 29 değişkenin 

toplam varyansın %73,69’unu açıklamıştır.  KMO örneklem yeterlilik ölçütü (Kaiser-Meyer-  

of Sampling Adequacy) sonucu %94,4 tür. Bu değerin 0,50 den büyük olması analiz için 

kullandığımız veri setinin faktör analize uygun olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 

Barlett testinin sonucunun (Bartlett's Test of Sphericity) anlamlı yani p<0.01 olması 

değişkenler arasındaki korelasyonun yüksek olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2008, s.327).  

Tablo 2’de faktör analizi sonuçları gösterilmektedir. 

 



 
 

1012 

Tablo 2: Kişilik Özellikleri Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler Faktör 
Yükleri 

Varyans 
Yüzdesi 

Öz 
Değeri 

Cronbach 
Alpha 

1. Performans Faktörü   33,994 9,858 0,971 
     1.1. Performans odaklı ,824       
     1.2. Profesyonel ,698       
     1.3. Analitik(Çözümsel) ,779       
     1.4. Çalışkan ,771       
     1.5. Akıllı ,793       
     1.6. Proaktif ,758       
     1.7. Eğitimli ,756       
     1.8. Dikkatli ,716       
     1.9. Rasyonel (Akılcı) ,725       
     1.10. Hamarat ,670       
     1.11. Lider ,643       
     1.12. Yenilikçi ,657       
     1.13. Uluslararası Yönelimli 
/Global ,616       

     1.14. Bilimsel(Sistematik) ,705       
     1.15. Yaratıcı ,541       
     1.16 Modaya Uygun ,651       
2. Duygu/His Faktörü   24,777 7,185 0,952 
     2.1. Heyecan verici ,644       
     2.2. Genç ,571       
     2.3. Soğuk Kanlı ,674       
     2.4. Maceracı ,779       
     2.5. Hayalperest ,896       
     2.6. Büyüleyici ,737       
     2.7. Neşeli ,850       
     2.8. Kadınsı ,764       
     2.9. İyi Huylu ,744       
3. Güven Faktörü   14,927 4,329 0,910 
     3.1. Çekici(Göz Kamaştırıcı) ,652       
     3.2. Güvenilir ,856       
     3.3. Dürüst ,816       
     3.4. Özgün ,552       
 

Yapılan faktör analizi sonucu elde edilen faktörler sırası ile şöyledir; 1. Faktör“Performans 

Faktörü” olarak isimlendirilmiştir. Bu faktör altında toplanan sorulardan en fazla faktör 

yüküne sahip soru 0,824 faktör yükü ile “Performans odaklı ” sorusu ismin belirlenmesinde 

önem arz etmiştir. 2. Faktör incelendiğinde içerisinde en fazla faktör yüklerine sahip soruların 

“Hayalperest”, “Neşeli”, “Maceracı” gibi sorular olduğu için bu faktöre “Duygu Faktörü” adı 
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verilmiştir.3. Faktör incelendiğinde içinde “Güvenilirlik”, “Dürüstlük” gibi soruların olduğu 

görülmüştür. 0,856 ile güvenilirlik sorusu en fazla faktör yüküne sahip olduğu için 3. Faktöre 

“Güven Faktörü” adı verilmiştir. Faktörlerin güvenilirlik katsayıları 0,90’ın üzerinde oldukça 

iyi bir seviyededir. 

4.3. Cevaplayıcıların Marka Sadakatine Yönelik Değerlendirmeleri 

Cevaplayıcıların en çok kullandıkları seramik markasının sadakatini ölçen ifadelere vermiş 

olduğu yanıtlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo3: Marka Sadakati Soruları Ortalama ve Standart Sapma Bilgileri 

Değişkenler, α =0,925 
Aritmetik 
Ortalama* 

Standart 
Sapma 

Bu marka ile ilgili diğer kişilere olumlu şeyler söylerim 4,19 ,680 
Benden tavsiye isteyenlere bu markayı öneririm 4,23 ,705 
Diğer işletmeleri bu markayı kullanmaları için teşvik ederim. 4,11 ,805 
Seramik kaplama malzemeleri satın alacağım zaman bu 
marka benim ilk tercihimdir. 4,10 ,887 

Gelecek yıllarda bu markayı satın almaya devam edeceğim 4,19 ,848 
* 5=Kesinlikle katılıyorum……………..1=Kesinlikle katılmıyorum 

Tabloya bakıldığında marka sadakati değişkenlerinden en yüksek değere sahip olanlar 

sırasıyla “Benden tavsiye isteyenlere bu markayı öneririm”, “Gelecek yıllarda bu markayı 

satın almaya devam edeceğim”, “Bu marka ile ilgili diğer kişilere olumlu şeyler söylerim”, 

“Diğer işletmeleri bu markayı kullanmaları için teşvik ederim” ifadeleridir. Bu durumda 

cevaplayıcıların markayı satın almaya devam edecekleri, markayı önerecekleri ve diğer 

kişilere olumlu şeyler paylaşacakları ifade edilebilir. 

4.4. Marka Kişiliği Özellikleri ile Marka Sadakati ve Kullanım Süresi Arasındaki 

İlişkilerin Çoklu Uyum Analizi Belirlenmesi 

Kodlanarak (kategorik) elde edilen ya da elde edildikten sonra kodlanan (kategorik) verilerin 

analiz edilmesinde kullanılan Ki-kare analizleri, oran testleri, olasılık testleri vb. analizler, 

yaygın olarak kullanılan istatistiki tekniklerdir. Ancak bu istatistik tekniklerin 

kullanılabilmeleri bazı şartlara bağlı olup, çoğu kez bu tür istatistiklerin gerektirdiği şartlar 

sağlanamamasının yanı sıra bu şartlar sağlansa bile elde edilen bilgi çok genel kalmakta ve 

sonuçların yorumlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılabilmektedir (Başpınar ve Mendeş, 

2000, s.100). Aynı zamanda bu tekniklerle hem değişkenler arasında hem de değişkenlerin 

seviyeleri arasında mevcut olan ilişkilerin daha ayrıntılı bir biçimde ortaya çıkartılabilmesi ve 

elde edilen sonuçların görsel olarak sunulabilmesi mümkün olamamaktadır (Devillers ve 

Karcher 2003, s.28; Mendeş 2002, s.101). Söz konusu bu problemleri aşmak için 
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kullanılabilecek analiz tekniklerinden birisi de uyum analizidir. Uyum analizi tekniği, 

kategorik olarak elde edilen ya da elde edildikten sonra kategorik hale dönüştürülüp 2 veya 

daha fazla boyutlu hale getirilen çapraz tabloların daha az boyutlu bir uzayda diğer tekniklere 

göre daha ayrıntılı bir biçimde analiz edilmesini, bununla birlikte elde edilen sonuçların 

grafiksel olarak gösterimini sağlamaktadır (Chou 1994, s.196; Gifi 1990, s.580). 

Uyum analizi, değişkenlerin alabileceği değerlere karşılık gelen olasılık dağılımlarına ait bir 

varsayımın olmaması (Greenacre ve Blasius, 2006, s.203) ve nitel verilere uygulanabilir 

olması nedenleriyle anket yöntemiyle elde edilen nitelik özelliği taşıyan verilerin analizinde 

başvurulabilecek bir analiz yöntemidir. Analizde çapraz tablo konumuna getirilmiş veriler 

kullanıldığından analizde kullanılan verinin tipi niteldir. Bununla birlikte nitel duruma 

getirilmiş sürekli ya da kesikli sayısal veriler de bu analizde kategorik hale getirilerek 

kullanılabilir (Alpar, 2011, s.304).  

Çoklu uyum analizi (Multiple Correspondance Anlysis-MCA) ise tek bir çapraz tablo basit 

uyum analizinin ikiden fazla kategorik değişkene uzantısıdır. MCA'nın sonucu, algısal grafik 

üzerindeki hangi nesnelerin gruplandırılması gerektiğine ilişkin öznel yargıları içerir (Wen ve 

Wei-Ying, 2011, s.302). Bu çalışmada öznelliği çözmek ve kavramsal grafiğin 

değerlendirilmesini sağlamak için kümeleme analizi marka sadakati, kullanım süresi ve marka 

kişiliği özelliklerini gruplamak için benimsenmiştir. Çalışmadaki değişkenler (faktörler) ve 

düzeyler (kategoriler) aşağıdaki gibidir; 

Tablo	4.	MCA	için	ele	alınan	değişkenler(	faktörler)	ve	düzeyler	(kategoriler)	

Marka	Sadakati	 Marka	 Kullanım	
Süresi	

Marka	Kişiliği	

	 	 Performans	 Duygu	 Güven	
Kesinlikle	
Katılıyorum	

0-3	 Yıl	 Arası	
Kullanım	

Kesinlikle	
Tanımlıyor	

Kesinlikle	
Tanımlıyor	

Kesinlikle	
Tanımlıyor	

Katılıyorum	 4-6	 Yıl	 Arası	
Kullanım	

Tanımlıyor	 Tanımlıyor	 Tanımlıyor	

Ne	 Katılıyorum	
Ne	Katılmıyorum	

7-9	 Yıl	 Arası	
Kullanım	

Kısmen	
Tanımlıyor	

Kısmen	
Tanımlıyor	

Kısmen	
Tanımlıyor	

Katılmıyorum	 10	 yıl	 ve	 Fazla	
Kullanım	

Kısmen	
Tanımlamıyor	

Kısmen	
Tanımlamıyor	

Kısmen	
Tanımlamıyor	

	 	 Tanımlamıyor	 Tanımlamıyor	 Tanımlamıyor	
	
Tablo 4’ün oluşturulmasında faktör analizi sonucunda elde edilen kişilik özellikleri 

değişkenlerinin ortalamaları alınarak kategorize edilen cevap senekleri kullanılmıştır. Tabloda 

belirtildiği gibi marka sadakati (4 değişken), marka kullanım süresi (4 değişken) , marka 

kişiliği (performans, duygu, güven) ile ilgili değişkenleri 5 gruba ayırarak bir başlangıç 

matrisi oluşturulmuştur.  R 3.3.2 paket programı ile yapılan analiz sonucunda, ele alınan beş 
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değişkenin seviyelerinde var olan değişimin (varyasyonun) ortalama ölçüsü olarak 

değerlendirilen toplam değişim (inertia) içerisinde her bir boyuta düşen değişim miktarları 

Tablo 4'te verilmiştir. 

Tablo	5.Boyutların	Toplam	Değişimi	Açıklama	Oranları	

Boyutlar 

Varyans 
lnertia 

(Değişim) % of var. 
Birikimli % of 

var. 

1 0.616 17.102 17.102 
2 0.461 12.792 29.894 
3 0.375 10.427 40.321 
4 0.334 9.277 49.598 
5 0.230 6.390 55.988 
6 0.201 5.581 61.570 
7 0.193 5.355 66.924 
8 0.183 5.091 72.015 
9 0.181 5.021 77.036 

10 0.156 4.326 81.363 
11 0.129 3.586 84.949 
12 0.118 3.289 88.238 
13 0.100 2.785 91.023 
14 0.097 2.682 93.705 
15 0.084 2.334 96.039 
16 0.065 1.797 97.837 
17 0.046 1.292 99.128 
18 0.031 0.872 100.000 

	
Lineer regresyondaki gibi katsayılar tarafından açıklanan varyansla ilgilenilip açıklanamayan 

kısmın hata ve artıklara yüklenilmesi gibi bu yöntemde de boyutlar tarafından açıklanan 

varyansla ilgilenilir. Çok boyutlu ölçeklemede varyans yerine inertia kavramı kullanılır ve 

boyutlar tarafından açıklanan inertia ile ilgilenilir. İnertia, çapraz tablolardaki ilişkinin 

ifadesinde kullanılan χ2 değerinin gözlem sayısına bölünmesiyle elde edilir (Greenacre ve 

Blasius, 2006, s.137; Abdi ve Williams, 2010, s.35). 

Çoklu uyum analizinde elde edilecek olası boyut sayısı: toplam kategori sayısı – değişken 

sayısı (analizde ise boyut sayısı=23-5=18 dir) olmakla birlikte bu boyutların tümü ile 

ilgilenilmez. Çünkü Boyut sayısı arttığında, düşük boyutlu bir çözümlemede birbirine yakın 

olan iki nokta yüksek boyutlu bir çözümlemede birbirinden uzakta yer alabilmekte ve bu 

durum da yorumsal farklılıklara neden olabilmektedir. Sonuç olarak boyut sayısının artması 

yorumlamayı zorlaştırdığı için yorumlanacak boyut sayısının olabildiğince az olması 
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gerekmektedir. Bununla birlikte bu yaklaşım benimsenirken açıklanan inertianın boyutlara 

paylaşımının yüksek olacağı bir çözümün bulunması önemlidir. 

Her bir boyutun toplam değişimi açıklamadaki payları yani yüzde değişimleri, her boyuttaki 

değişimin (inertia) toplam değişime oranlanması ile bulunur. Tablo 4’ten de görülebileceği 

gibi, en yüksek açıklama oranına sahip olan % 17.102’lik oranla birinci boyuttur. Diğer 

boyutlarda açıklama oranları giderek düşmektedir. Toplam değişim açıklamadaki eklemeli 

paylarına bakıldığında, ilk iki boyutun toplam değişimi açıklamadaki payının %29.894 olduğu 

görülmektedir. Diğer bir değişle ele alınan değişkenlerin seviyeleri arasında var olabilen 

uzaklıklar 6 boyutlu uzaydan 2 boyutlu uzaya indirgenerek gösterilmek istendiğinde, toplam 

değişimin ancak %29.894’lük bir kısmının açıklanması mümkün olmaktadır. Bu 

değişkenlerin seviyeleri arasındaki ilişkilerin iki boyutlu bir uzayda gösterilmesi, toplam 

değişimi açıklama bakımından yeterli değildir. Ancak açıklanan inertianın boyutlara 

paylaşımının yüksek olması durumundan ötürü bu çalışmada elde edilen sonuçların 

yorumlanmasını göstermek amacıyla sadece iki boyut dikkate alınmıştır. Diğer yandan dört 

boyutun toplam değişimi açıklamadaki payının % 49.598 olduğu görülür. % 49.598 'lük 

açıklama oranı aynı zamanda ele alınan değişken seviyeleri arasında var olan uzaklıklar, altı 

boyutlu uzaydan dört boyutlu bir uzaya indirildiğinde, toplam değ işimin sadece % 49.598 

'lük bir kısmının açıklanabileceği göstermektedir. Bu açıklama oranı ise uygulamada yeterli 

bir açıklama oranı olarak alınabilir. Çünkü yorumlanacak boyut sayısı belirlenirken 

yaklaşımlardan biri boyut numaralarının yatay eksende, öz değerlerin ise düşey eksende yer 

aldığı azalan yamaç grafiğinin ilk diz yaptığı yer uygun boyut sayısı hakkında bilgi verir. 

Diğer bir yaklaşım ise: p: değişken sayısı olmak üzere 1/p değerini aşan inertiaya sahip 

boyutların yorumlanmasıdır (Gifi 1990, s. 582; Greenacre 1998, s.210). Diğer yandan 

özellikle ele alınan değişken sayılarının 5'i geçmesi durumunda, boyutların değişimi 

açıklamadaki paylarının küçük olması bir sakınca teşkil etmektedir. Bu durum ise yorumlama 

aşamasında bazı güçlükler teşkil etmektedir (Kaciak ve Louviere 1990,s.460; Mendeş, 2002, 

s.34). 

Ele alınan değişkenlerin kategorilerinin her bir boyuttaki ağırlıkları ve dolayısıyla da değişken 

seviyelerinden her birisinin boyutlara olan katkıları Şekil 1'de yer almaktadır. 
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Şekil	6.	Her	iki	boyuta	değişkenlerin	katkısı	

	
Değişken kategorilerin katkısı tek düzine olsaydı, beklenen değer 1 / kategori sayısı = 1/18 

=% 4.5 olacaktı. Yukarıdaki grafikte kırmızı kesik çizgi, beklenen ortalama katkıyı gösterir. 

Belirli bir boyut için, bu eşikten daha büyük katkı içeren herhangi bir kategori, o boyuta 

katkıda bulunmada önemli sayılabilir. 

	
Şekil	7.	Çoklu	uyum	analizi	diyagramı	

	
MCA tarafından üretilen algılamalı grafik Şekil 2'de gösterilmektedir. Her özellik ile 

açıklanan varyans yüzdesi, her iki boyutu da yorumlamak için kullanılabilir. Bir öznitelik 

belirli bir boyutta sıfırdan uzaklaştıkça, o boyutun açıklanmasında öznitelik o kadar 
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önemlidir. Buradaki küme analizi, gruplarıyla ilişkili belirli niteliklerin bir arada olduğu 

grupları tanımlamaktadır. Buna göre; marka kullanım süresi 0-3 yıl arası olan cevaplayıcılar 

marka sadakati ifadelerine “katılmıyorum” veya “ne katılıyorum/ne katılmıyorum”şeklinde 

yanıt vermektedir. Ayrıca marka kişiliği faktörlerini oluşturan duygu, güven ve performans 

özelliklerinin marka kişiliğini tanımlamadığını ya da kısmen tanımladığını belirtmektedirler. 

Marka kullanım süresi 4-6 yıl arası olan cevaplayıcılar marka sadakati ifadelerine 

“katılıyorum” şeklinde yanıt vermektedir. Bununla birlikte marka kişiliği faktörlerini 

oluşturanduygu, güven ve performansözelliklerinin marka kişiliğini tanımladığını ya da 

kısmen tanımladığını ifade etmektedirler. 

Son olarak marka kullanım süresi 7 yıl ve üzeri olan cevaplayıcılarmarka sadakati ifadelerine 

“kesinlikle katılıyorum” şeklinde yanıt vermektedir. Ayrıca marka kişiliği faktörlerini 

oluşturan duygu, güven ve performansözelliklerinin marka kişiliğini tanımladığını ya da 

kesinlikle tanımladığını belirtmektedirler. 

5. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Endüstriyel pazarlarda marka kişiliği kavramının hangi boyutlardan oluştuğunun 

belirlenmesini ve marka sadakati arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçlayan bu çalışmada 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 

⎯ Müteahhitlerin en çok kullandığı marklarda sırasıyla Ege Seramik, Kütahya Seramik ve 

Çanakkale Seramiktir. Müteahhitlerin %67,6’sı değerlendirdikleri markayı 3 yıldan 

fazla kullanmaktadır.  

⎯ Çalışmaya katılan müteahhitlerin kullandıkları seramik malzeme markasına ait kişilik 

özelliklerini belirlemek için Herbts ve Merz tarafından endüstriyel pazarlara uyarlanan 

39 marka kişilik özelliği açıklayıcı faktör analizine tabi tutulması sonucunda 3 faktör 

altında 29 kişilik özelliği elde edilmiştir. Bu faktörlere, en yüksek faktör yüküne sahip 

sorulardan yola çıkarak “Performans”, “Güven” ve “Duygu” isimleri verilmiştir. Marka 

kişiliğini açıklama yüzdesi en yüksek olan faktör performans faktörüdür. 

⎯ Müteahhitlerin inşaatlarında kullandıkları seramik kaplama markasına  sadakatleri 

oldukça yüksektir. 

⎯ Marka kişiliği, marka sadakati ve marka kullanım süresi arasındaki ilişkileri belirlemek 

amacıyla yapılan çoklu uyum analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda marka kullanım 

süresi az olan cevaplayıcıların marka sadakatlerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

kullanılan marka kişiliği ölçeğinin seramik kaplama markasını tanımlamadığı 

belirlenmiştir. Marka kullanım süresi yüksek olan cevaplayıcıların marka sadakatlerinin 
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yüksek olduğu ve marka kişiliği ölçeğinin seramik kaplama markasını tanımladığı 

belirlenmiştir. 

Endüstriyel pazarlarda marka kişiliğinin hangi boyutlardan oluştuğunu ortaya koyan ve marka 

sadakati ile arasındaki ilişkiyi belirleyen bu araştırma tüketici pazarlarında yapılan 

çalışmalardan ayrılarak literatüre önemli katkılar sağlamıştır. Ağırlıklı olarak tüketici 

pazarları için çalışılmış olan bu kavramların endüstriyel pazarlar açısından incelenmiş olması 

çalışmanın farklı yönünü ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırma sonuçları ileride yapılacak 

çalışmalara katkı sağlayacaktır. 

Araştırmada elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir. 

Çalışmada marka kişilik ölçeğinin seramik kaplama sektöründe geçerli olduğu ortaya 

konulmuştur. Seramik kaplama sektöründeki marka yöneticilerinin markalarını farklılaştırma 

stratejilerinde performans, duygu ve güven özelliklerini ön plana çıkarmalarının gerekli 

olduğu görülmektedir. Özellikle performans odaklı, çözümsel, akıllı, çalışkan, eğitimli, 

büyüleyici, neşeli, hayalperest, dürüst ve güvenilir gibi kişilik özelliklerini pazarlama iletişimi 

çalışmalarında vurgulamaları gerekmektedir. 

Endüstriyel pazarlarda satın alma karar sürecinde markanın değerlendirilmesi aşamasında 

rasyonel kriterlere daha fazla önem verildiği yaygın olarak kabul edilen bir görüştür. Bu 

çalışmada performans kriterlerinin marka kişiliğinde ön plana çıkmış olması bu görüşü 

destekler niteliktedir ancak duygu ve güven faktörünü oluşturan özelliklerinde göz ardı 

edilmemesi gerektiği görülmektedir. 

Çoklu uyum analizi ile marka kullanım süresi yüksek olan müteahhitler seramik kaplama 

markasını diğer alıcılara önermekte ve kullandıkları marka ilk tercihleri olmaktadır. Buna 

ilaveten gelecek yıllarda bu markayı satın almaya devam edeceklerdir. Tercih ettikleri 

markanın kişilik özelliklerini yansıttığını belirtmektedirler. Bu durum endüstriyel pazarlarda 

ilişki süresinin marka kişiliğinin tam olarak anlaşılması ve tanımlanması açısından önemini 

ortaya koymaktadır. Marka yöneticilerinin iletişim çalışmaları ile marka kişiliği unsurlarını 

alıcıları aktarmasının yanında uzun süreli ilişkilerin oluşturulmasını destekleyen diğer 

stratejileri de uygulaması gerekliliği görülmektedir. Bu sayede marka kişiliği unsurları ile 

hem alıcılarda farklı bir imaj oluşturulabilecek hem de uzun süreli ilişkiler kurularak rekabet 

üstünlüğü elde edilebilecektir. 

Bu araştırmanın sadece Samsun il merkezinde faaliyet gösteren müteahhitleri kapsamı ve 

marka kişiliğinin seramik kaplama sektöründe incelenmiş olması en önemli kısıtlarıdır. Kısıtlı 

bir bütçeyle yapılmış olması ve belirli bir süre içerinde tamamlanacak olması araştırmanın 

zaman ve maliyet kısıtlarını oluşturmaktadır. Gelecek çalışmalarda endüstriyel pazarlarda 
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marka kişiliğinin hem farklı sektörlerde uygulanmasının hem de ilişki temelli ticari işlemler 

açısından incelenmesinin literatüre önemli katkılarının olacağı düşünülmektedir.	
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Çevrimiçi ve Geleneksel: Tüketicilerin Youtube ve Televizyon 

Reklamlarına Yönelik Algılarının Karşılaştırılması 

Online vs. Traditional: A Comparison vf Consumers` Perceptions of 

Youtube And TV Ads 
Özet Bildiri 

Zeynep Köz1      Sinem Atakan2 

Anahtar Kelimeler: Reklamcılık, Dijital Medya, Geleneksel Medya, Zaltman Metafor 

Çıkarım Tekniği, Derinlemesine Görüşme 

Keywords: Advertising, Digital Media, Traditional Media, Zaltman Metaphor Elicitation 

Technique, In-Depth Interviews 

Introduction  

Online video platforms have started to cannibalize television advertising in terms of numbers 

of viewers as the social media platforms have become an integral part of billions of people’s 

daily lives. Marketers have responded to this significant shift in consumer behavior by 

increasing their digital marketing channel spending at the expense of TV advertising. It is 

forecasted that by 2017, approximately one-third of global advertising spending will be in 

digital channels (Stephen, 2016). 

Marketers and ad agencies cannot simply adopt the traditional advertising insights to the 

online platforms due to the differences between traditional and online ad channels. In order to 

influence consumer perceptions via social media channels, marketers need a direct 

comparison of the traditional media platforms with specific social media platforms. Among 

the digital channels (e.g., YouTube, Facebook, Instagram), YouTube stands out in terms of 

number of users (one billion visitors worldwide everyday) and usage duration (45% of the 

world population watches more than an hour of YouTube or Facebook videos per week). 

Hence, this research focuses on YouTube ads and compares it with TV ads from the 

perspective of consumers. 

Theoretical Background  

Over the last decade, in line with the emergence and increasing usage of social media, there 

has been extensive research investigating consumer behavior on social media platforms 

(Stephen, 2016). Studies that compared online and traditional ad channels revealed both 

similarities and differences. For instance, both TV and online ads evoke positive emotions 
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(e.g., love, warmth, belonging) that are frequently used to enhance memorability of ad content 

(Powers et al., 2012).  Furthermore, both TV and online advertising need to pay attention to 

design complexity (Pieters et al., 2010), attention level of consumers, and memorability (Mai 

& Schoeller, 2009) to improve ad effectiveness. 

When we specifically focus on online platforms, studies highlight that control over the 

process (Mai & Schoeller, 2009) and ad placement (Bang & Lee, 2016) are critical factors in 

the online environment. The skip option, utilized by YouTube, improves the effectiveness of 

online advertisement (Pashkevich et al., 2012) by holding customers’ attention. Furthermore, 

placement of the ad on the page may influence the effectiveness of online advertising and 

level of attention (Bang & Lee, 2016).  

Previous research also pinpoints several distinctions between online and TV advertising. 

Consumers do not necessarily process TV and online ads in the same way. Consumers are in a 

relaxed and passive state of mind when they watch TV (Nielson, 1997) but in a goal-oriented 

state of mind while surfing the web and, therefore, less open to external stimuli on online 

platforms (Rodgers & Thorson, 2009) and even in a resistive mode to persuasive attempts. 

However, consumers also welcome the freedom and the power provided by digital and social 

media sources (Powers et al., 2012). The interactive and highly stimulating environment of 

online platforms may affect consumers positively and may decrease the defenses to 

persuasive messages.  

Design and Method 

The Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET), a qualitative research method that 

combines in-depth interviews with projective techniques (e.g., metaphor elicitation, collage 

building, brand stories, personification), was utilized to collect data. ZMET is used to elicit, 

describe, and map consumers’ thoughts and feelings. It helps to extract hidden cognitive and 

emotional themes about the personal relevance of a topic for the individual consumer. It is a 

powerful technique to map consumers’ minds since it gives the opportunity to obtain data that 

is more varied and richer than other qualitative techniques (Coulter et al., 2001).  

Twelve consumers aged between 24 and 35 were invited for a ZMET interview after filling 

out an initial screening survey. An individual was invited if s/he indicated that s/he spends at 

least 3 hours per day watching TV or using YouTube and if his/her usage of one channel was 

higher than his/her usage of the other channel. The interview was done predominantly for 

YouTube ads (six interviews) or TV ads (six interviews) depending on which channel was 
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more frequently used by the individual. The interviews were conducted in Istanbul and each 

lasted between 1,5 and 2 hours.  

A means-end chain (MEC) approach (Hawley, 2009) was used to analyze the responses and 

map out consumers` perceptions. MEC links consumers` knowledge about the product or 

service attributes with the consumers` perception of the consequences and values of the 

product or service. According to this approach, there is a hierarchical relation between 

product knowledge and consumer perceptions: attributes lead to consequences and 

consequences lead to values. An attribute is a feature of a product/service, a consequence is 

the psychological or functional effect of the attribute on consumers, and value is what 

motivates consumers to purchase that product/service. Values are the key to understanding 

what drives consumers’ choices (Hawley, 2009).  

Findings and Discussion 

After data collection, two consensus maps (one for TV ads and one for YouTube ads) were 

formed (Figures 1 and 2). The consensus map is a visual summary of the ideas from the 

respondents and includes the common attributes, consequences, and values that emerge in the 

data. 

The data revealed commonalities between YouTube and TV ad perceptions. For both, ad 

attributes that were liked related to both the content (having a storyline, promotion of a new 

product/service, presence of celebrities in the ad, ad of a famous brand) and the presentation 

format (use of music/jingles) of the ad. There were also some common disliked ad attributes 

related to the content (use of unrealistic images /stimuli) and presentation format (sound 

volume, length of the ad). 

The analysis also identified differences between YouTube and TV ad perceptions. Only 

during the discussion of YouTube ads, interviewees mentioned use of novel research data, 

real-life success story, colorful and dynamic background, narrator, and action scenario in the 

ad as well as attributes related to the ad presentation format such as skip button, interactivity 

within the ad, placement of the video within the program, and repetition. Whereas several 

other attributes and associations related to ad content (mini ad series, humor and element of 

surprise, authentic and extraordinary stories, depiction of actual consumer experiences) and 

execution of the ad (product placement, countdown) emerged only during the discussion of 

TV ads. Moreover, a personification and direct comparison of the two platforms reveal that 

YouTube ads are perceived to be more energetic, innovative, and younger than television ads. 

TV ads are described as elderly, classic, artificial, self-seeking, materialist, and loud. 
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The entertainment value for YouTube emerges from the use of vivid and luminous colors, 

dynamic backgrounds, and interactivity within the ad. Besides the need for entertainment, 

both ad platforms satisfy the need for intellectual stimulation. Consumers welcome learning 

from ads and tend to inquire about the new information. Furthermore, the skip button in 

YouTube and the countdown on the right bottom corner of the TV screen are precious for 

viewers as they serve a similar purpose: the need for control. The viewers want control over 

the process either by finding a way to skip the ads or knowing how long is left for the ads. In 

addition, the sharing of personal feelings and memories results in feelings of belongingness 

and warm relationships when consumers watch an ad about a success story. 

Conclusion and Limitations 

The findings reveal that TV and YouTube ads have perceived similarities and differences in 

terms of ad content and presentation elements. These differences in content and presentation 

elements lead to values that are drivers as well as barriers to watching the ads on each 

platform. The most mentioned values for TV ads were annoyance and anger whereas the most 

mentioned value for YouTube ads was entertainment. These values result from non-content 

related, platform-specific presentation formats.  

Furthermore, our research reveals that, compared to YouTube ads, perception of TV ads is 

even more negative. For our interviewee pool (consumers aged between 24 and 35), TV ads 

are losing value against YouTube ads. Our findings shed light into this differentiation in 

consumer perception. Although YouTube ads do not necessarily differ from TV ads in terms 

of ad content, the presentation advantages (higher control, interactivity, colors, background) 

of YouTube ads again enhance the perception. 

The values and the motivational factors that emerged in our study (need for entertainment, 

cognitive stimulation, belongingness and warm relationships, trust and safety) overlap with 

the needs that have been highlighted by Maslow (1943). Our findings reveal that even a 

mundane and seemingly passive activity such as watching an ad helps consumers to satisfy 

some of their basic needs. 

Our results are limited in the sense that they reflect the findings from 12 respondents. This 

limitation, however, did not hinder the main goal of comparing TV advertising to YouTube 

advertising. The findings overlap with and advance previous research while revealing the 

particular elements within ads that fulfill specific consumer motivations.  
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FIGURE 1: Consensus Map for YouTube Ads 
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FIGURE 2: Consensus Map for TV Ads 
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Giyilebilir Teknolojiye İlişkin Tüketici Tutumu ve Daha Fazla Ödeme 

Eğilimi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi 

Consumers’ Attitude toward Wearable Technology and Willingness to Pay 

More: A Structural Equation Modeling Approach 

Hasan Ayyıldız1  Hilal Öztürk Küçük2   Bilgen Akmermer3 

Özet 
Giyilebilir teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu teknolojiye sahip ürünler yaygınlaşmaya 

başlamış ve üretimlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Bu çalışma farklı değişkenlerin 

(imaj, teknoloji bilgisi, yenilikçilik, algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı ve 

algılanan popülerlik) Türk tüketicilerin giyilebilir teknolojiye sahip ürünlere ilişkin tutum, 

kullanıma yönelik davranışsal niyeti ve daha fazla ödeme eğilimi üzerinde ki etkilerini 

araştırmaktadır. Yapılan bu çalışmada araştırma modeli oluşturulurken teknoloji kabul 

modelinden yararlanılmıştır. Araştırmada önerilen modelin verileri kolayda örnekleme 

yöntemi ile seçilen üniversitesi öğrencileri ile yapılan anketlerden elde edilmiş ve yapısal 

eşitlik modellemesiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, sekiz 

hipotez kabul edilirken, üç hipotez reddedilmiştir. Yani, imaj ve yenilikçilik değişkeninin 

algılanan kullanışlılık üzerinde, algılanan popülerliğin de kullanıma yönelik tutum üzerinde 

etkisi bulunmamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Giyilebilir Teknolojiler, Teknoloji Kabul Model, Yapısal Eşitlik 

Modellemesi 

Abstract 

Products with wearable technology have become more common with the development of 

wearable technology and their productions have significantly increased. This study analyzes 

the effects of different variables (image, technology knowledge, innovativeness, perceived 

usefulness, perceived ease of use and perceived popularity) on Turkish consumers’ attitudes, 

intention to use and willingness to pay more towards products with wearable technology. In 

the present research, we proposed a model by using technology acceptance model. The data 

of the model proposed were collected by a survey carried out on university students selected 

by convenience sampling method and analyzed by using structural equation modeling. 

According to findings of the study, eight hypotheses are supported and three hypotheses are 
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rejected. That is, there is no effect of image and innovativeness on perceived usefulness. 

Perceived popularity also does not affect attitude toward using.  

Keywords: Wearable Technology, Technology Acceptance Model, Structural Equation 

Modeling 

1. Giriş 

Sağlık, medikal, tekstil, spor ve askeri alanlar gibi birçok sektörde kullanım alanı bulan ve 

son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan giyilebilir teknolojiler geleceğin teknolojisi olarak kabul 

edilmekte ve toplumun yaşam biçimini etkilemektedir. Giyilebilir teknolojilerin tarihine 

bakıldığında aslında 1980’lere dayanmasına rağmen, o günkü ürünlerin ağırlığından dolayı 

bireylerin bu ürünleri bedenlerinde taşıması oldukça zordu. Fakat günümüzde ise giyilebilir 

teknolojiye sahip ürünler bir aksesuar olarak kullanılmakta (Erbaş ve Demirer, 2014, s.9) ve 

bununla birlikte birçok teknolojik ürünün başında ‘akıllı’ ifadesi yer almaktadır. Akıllı 

giyilebilir teknoloji sisteminin kullanımına bakıldığında birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. 

Günlük spor faaliyetlerini takip eden cihazlar, akıllı saatler, bileklikler, Google Glass gibi 

kafa üzerine takılan ekranlar, kalp atımı, oksijen seviyeleri ve vücut ısısı gibi biyometrik 

bilgiler sunan akıllı tekstil ürünleri bu kapsamda değerlendirilebilir (Akbulut ve Akan, 2015, 

s. 441).  

Giyilebilir teknolojiler Erbaş ve Demirer (2014, s. 9) tarafından ‘temelde birbiri ile uyumlu 

çalışması için bilgisayar yazılımlarını kullanan ve üretim amacına yönelik olarak kişiye 

çeşitli duyuları yaşatan, çeşitli algılayıcılar ve yansıtıcı çıkış aygıtlarına sahip insan bedenini 

saran’ teknolojiler olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, rahatlıkla vücudumuza 

giyebildiğimiz elektronik veya bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı aksesuar veya kıyafet 

şeklinde üretilmiş ürünlerdir. Bu teknolojilerin üç önemli ayağı vardır. Bunlar; bilgisayar, 

kullanıcı olarak insan ve kişiselleştirebilme ayağıdır. Özellikle teknoloji ayağını oluşturan 

bilgisayar ayağı bu teknolojiye giyilebilir teknoloji özelliğini kazandırmaktadır (Erbaş ve 

Demirer, 2014, s. 9).  Dünyada bu teknolojiye sahip ürünlerin birçok örneğine rastlamak 

mümkün olduğu gibi gittikçe de yaygınlaşmaktadır. Özellikle teknolojinin sektörel 

yayılımından sonra giyilebilir teknolojinin kullanıldığı birçok ilginç örneğe rastlamak 

mümkündür. Örneğin, dünyanın en büyük on bankası arasında yer alan Barclays bankasının 

mobil ödeme bilekliği sayesinde müşteriler bileklikle ödeme yapma imkânına sahip oldular. 

Google Glass ürünü ile başınızı sallayarak QR Kodu okutmanızın ardından hesabınızı 

kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Diğer taraftan,  retina, parmak izi ve şifre gibi yollarla kimlik 

tespitinin yanı sıra kalp ritimlerinizi ölçen akıllı teknolojiler ile kimlik tespiti de mümkün hale 
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gelmeye başlamıştır. Ralph Lauren markasının gümüş iletken sensörlerle dokunmuş akıllı 

tişörtü sporcuların nefes alışverişi, kalp atışı, stres düzeyleri ile ilgili verileri toplayıp akıllı 

telefonlara aktarma özelliğine sahip bir yeniliktir. Ayrıca elektronik dövmelerle de vücut 

değişikliklerini takip etmek mümkündür. Göze çarpan bu örneklerin yanında birçok farklı 

uygulamalar da geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir (Webrazzi). 

Burada önemli olan nokta giyilebilir teknolojilerin geleceğini belirleyecek olan tüketicilerin 

bu özelliğe sahip ürünlere yönelik olan tutum ve davranışlarıdır. Yapılan çalışmalar genellikle 

farklı alanlarda (sağlık, eğitim vb.) giyilebilir teknolojinin kullanımına ilişkin olup, 

tüketicilerin bu teknolojiye yönelik bakış açılarını içeren çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu 

nedenle, bu çalışma geleceğin teknolojisi olan giyilebilir teknolojinin tüketiciler tarafından 

kabul edilip edilmediğini ve nihayetinde tüketicilerin tutumları, davranışsal niyetleri ve daha 

fazla ödeme eğilimleri üzerinde hangi faktörlerin etkili olacağını araştırmayı amaçlamaktadır. 

Bu bağlamda, orijinal teknoloji kabul modeli yeni değişkenler eklenip geliştirilerek 

araştırmanın modeli oluşturulmuştur. 

2. Kavramsal Çerçeve ve Hipotez Geliştirme 

Konu ile ilgili olarak dış değişkenler, algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı, 

kullanıma yönelik tutum ve kullanıma yönelik davranışsal niyeti içeren teknoloji kabul 

modeli örnek alınmıştır. Bu değişkenlere imaj, teknoloji bilgisi, algılanan popülerlik ve daha 

fazla ödeme eğilimi değişkenleri eklenerek modelin kavramsal çerçevesi ifade edilecek, 

hipotezler geliştirilecek ve araştırma modeli önerilecektir. 

2.1. Teknoloji Kabul Modeli 

İlk olarak 1989 yılında Davis tarafından geliştirilen model tüketicilerin yeni bir teknolojiye 

uyum sağlayıp sağlamadığını inceleyen, bilişim teknolojilerinin kabulünü içeren bir model 

olup Fischbein ve Ajzen’in 1975 yılında ortaya koyduğu planlı davranış teorisine 

dayanmaktadır (Ghazizadeh vd. 2012, s. 42). Teknoloji kabul modeli beş aşamadan 

oluşmaktadır. İlk olarak dışsal değişkenler, ikinci olarak algılanan kullanım kolaylığı ve 

algılanan fayda değişkenleri, üçüncü olarak ise kullanıma yönelik tutum gelmektedir. 

Dördüncü aşama ise bireyin kullanıma yönelik davranışsal niyetini ifade ederken, son aşama 

da kullanım davranışını (güncel sistem kullanımını) ifade etmektedir. Bu modele göre bireyin 

bilgi teknolojilerine yönelik kabulünün ve tutumunun belirlenmesinde algılanan kullanım 

kolaylığı ve algılanan fayda önemli bir yer tutmaktadır. Modele göre, algılanan kullanışlılık 

kişinin belli bir teknolojiyi kullandığında iş performansının artacağına ilişkin olan inancının 

derecesini ifade ederken, algılanan kullanım kolaylığı ise, bir kişinin bir teknolojiyi 
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kullanırken çaba harcamamasını ve teknolojinin kullanımının kolay olmasını ifade etmektedir 

(Davis, 1987, s. 320). Giyilebilir teknolojiye sahip ürünler açısından değerlendirildiğinde ise, 

algılanan kullanışlılık bilgiye ulaşmada gereken sürenin azalması, rahatlığın artması, ödeme 

gibi işlemlerde kolaylık sağlaması, biyometrik bilgilere kolayca ulaşabilme gibi faydaları 

içermektedir. Algılanan kullanım kolaylığı bağlamında ise, giyilebilir teknolojiye sahip 

ürünlerin kullanımının kolay olması ve çok detaylı bir teknoloji okuryazarlığı 

gerektirmemesidir. 

Kullanıma yönelik tutum ise, kişinin teknolojiye karşı olumlu veya olumsuz yöndeki hislerini 

yansıtmaktadır. Kullanıma yönelik bu tutum algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan 

kullanışlılıktan etkilenirken, bireyin bir davranışı gerçekleştirmeye ne kadar istekli olduğunu 

gösteren ‘kullanıma yönelik davranışsal niyeti’ de algılanan kullanışlılık ve kullanıma yönelik 

tutumdan etkilenmektedir. (Taylor and Todd, 1995: 148). Tutumun niyet üzerinde ki etkisini 

kanıtlayan da birçok deneysel ve teorik kanıt bulunmaktadır. Ayrıca kişinin olumlu ya da 

olumsuz tutumu davranışsal niyetin etkileyicisi iken kullanım davranışı da kişinin davranışsal 

niyetine göre şekillenmektedir (Taylor ve Todd, 1995, s. 561). Giyilebilir teknolojiye sahip 

ürünler baz alınarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.  

Giyilebilir teknolojiye sahip ürünlerde; 

H1: Algılanan kullanışlılık kullanıma yönelik tutum üzerinde etkilidir. 

H2: Algılanan kullanım kolaylığı kullanıma yönelik tutum üzerinde etkilidir. 

H3: Algılanan kullanışlılık kullanıma yönelik davranışsal niyet üzerinde etkilidir. 

H4: Kullanıma yönelik tutum kullanıma yönelik davranışsal niyet üzerinde etkilidir. 

 
  

Şekil 1. Orijinal Teknoloji Kabul Modeli 

Literatürdeki çalışmalar ışığında Davis (1989) tarafından geliştirilen orijinal teknoloji kabul 

modeline ek olarak aşağıdaki değişkenler eklenmiş ve çalışmanın araştırma modeli 

oluşturulmuştur. 
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2.2. İmaj  

Venkates ve David’in (2000. s.189) yaptıkları çalışmaya göre teknoloji kabul modeline 

sübjektif normlar ile gönüllülük ve imaj değişkenleri gibi farklı değişkenler de eklenmiştir. 

Kişiler belirli bir referans grubu içerisinde olumlu bir imaj geliştirebilmek için sosyal 

normatif etkilere karşılık vermektedirler. Moore ve Benbasat (1991, s. 195)’a göre imaj bir 

sosyal sistem içerisinde kişinin sosyal statüsünü iyileştirmek için bir yeniliğin kullanım 

düzeyinin algı derecesidir. Genişletilmiş teknoloji kabul modeline göre öznel normların imaj 

üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Çünkü kişi için etrafında ki kişilerin fikirleri 

önemlidir. Özellikle çalışma ortamlarında içinde bulunduğu grubun fikirlerine uyumlu çalışan 

bireyler daha yüksek verimlilik elde ederler ve imajlarını iyileştireceği düşüncesinden dolayı 

iş performanslarını artıracak sistemleri (algılanan kullanışlılık) kullanmayı tercih ederler 

(Venkatesh ve David, 2000, s.189). 

Bu bağlamda, üniversite çağındaki gençlerin giyilebilir teknolojiyi kullanan kişilerin imajını 

nasıl algıladıklarını ölçebilmek adına bu değişken (imaj) modele eklenmiştir. İmaj değişkeni 

bu öğrencilerin giyilebilir teknoloji kullanan kişilerin imajı hakkında ne düşündüklerini 

öğrenmeyi amaçlamanın yanı sıra algılanan kullanışlılık üzerinde ki etkisini de inceleyecektir. 

Bu bilgilerden hareketler aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur:  

H5: Giyilebilir teknolojiye sahip ürün kullanımının yarattığı imajın önemli bulunmasının 

algılanan kullanışlılık üzerinde etkisi bulunmaktadır. 

 2.3.Yenilikçilik 

Bazı bireyler piyasaya sunulan yeni bir ürünü deneme konusunda oldukça istekli 

davranabilirler. Bazı bireyler ise yeni çıkan ürünlere tereddütle yaklaşmayı tercih 

etmektedirler. Bireyin yenilikçi bir kişiliğe sahip olmasının bireyin yeni çıkan bir ürüne daha 

kolay uyum sağlaması üzerinde etkili olduğu ifade edilmektedir (Yi, vd., 2006, s. 356). 

1970’li yılların başlarında bir kişilik özelliği olarak tanımlanmaya başlayan ‘yenilikçilik’ yeni 

bir ürün piyasaya çıktıktan hemen sonra tüketicinin bu ürünü satın almaya yönelik eğilimi ve 

pazarda ki diğer müşterilerden daha önce satın alma isteği olarak tanımlanmaktadır (Li vd., 

2015, s. 216).  Bir kişilik özelliği olarak kabul edilen yenilikçiliğin yeni bir teknolojiye 

yönelik tüketicilerin kabulünü ölçen teknoloji kabul modeli kapsamında algılanan kullanım 

kolaylığı ve algılanan kullanışlılık üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Erdoğmuş ve Esen, 

2011, s. 493; Bigne-Alcaniz ve Ruiz-Mate, 2008, s. 661). 

Özbek vd. (2014, s.546-549) tarafından yapılan çalışmaya göre, kişilik özellikleri ile bireyin 

yeni bir teknolojiyi kabul edip etmemesi arasında bir ilişki bulunmaktadır. Örneğin, 
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uyumluluk algılanan kullanışlılık üzerinde olumlu etkiye sahip iken, duygusal denge olumsuz 

bir etkiye sahiptir.  Benzer şekilde kişinin açıklık özelliğine sahip olması algılanan kullanım 

kolaylığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Başka bir deyişle, bireyin kişilik özellikleri yeni 

bir teknolojiyi kabul edip etmemesi üzerinde etkilidir. Yi vd. (2006, s. 359)’nin yaptığı 

çalışmaya göre, bir kişilik özelliği olarak kabul edilen yenilikçilik algılanan kullanım 

kolaylığı üzerinde etkili olmuştur.  Benzer şekilde Lee (2013, s. 173)’nin yaptığı bir 

çalışmaya göre, yenilikçilik algılanan kullanım kolaylığı üzerinde etkili iken, algılanan 

kullanışlılık üzerinde etkili çıkmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada üniversite öğrencilerinin 

yenilikçi bir kişiliğe sahip olup olmamasının giyilebilir teknolojiye sahip ürünler açısından bu 

iki değişken üzerinde etkili olup olmayacağı incelenecektir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki 

hipotezler oluşturulmuştur:  

H6: Bireyin yenilikçi bir kişilik özelliğine sahip olmasının algılanan kullanım kolaylığı 

üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H7: Bireyin yenilikçi bir kişilik özelliğine sahip olmasının algılanan kullanışlılık üzerinde 

olumlu bir etkisi vardır. 

2.4.Teknoloji Bilgisi 

Herhangi bir yeniliğe uyum sürecinde bilgi önemli bir unsurdur. Bir teknolojinin veya bir 

ürünün kullanımı konusunda teknik bilgiye sahip olmamak o yeniliği reddetmeye sebebiyet 

verebilmektedir (Pandey and Yadama, 1995, s. 585). Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan 

ve yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan giyilebilir teknolojiye uyum açısından bakıldığında,  bu 

teknoloji hakkında bilgiye sahip olmak oldukça etkili olacaktır.  

Teknoloji bilgisi kâğıt ve kalem gibi düşük teknolojiye sahip ürünlerden internet, dijital video 

ve yazılım programları gibi yüksek teknolojiye sahip çeşitli teknolojik ürünlere ilişkin bireyin 

sahip olduğu bilgidir. Bu çalışmada teknolojik bilgiden kasıt dijital teknolojilerle ilgili 

bilgilerdir. Diğer bir deyişle, teknoloji bilgisi bireyin yeni teknolojilere uyum sağlayıp 

sağlayamaması, farklı teknolojiler hakkında bilgi sahibi olması, günlük hayatında teknolojiyi 

kullanıp kullanmaması ve teknoloji okur yazarlığını içermektedir (Schmidth vd., 2009, s. 

125). Daha çok öğrenme ve öğretme sürecine teknolojinin uyarlanması amacı gözetilerek 

geliştirilmiş ‘teknolojik pedagojik içerik bilgisi’ modelinin bir değişkeni olan teknoloji bilgisi 

teknolojiyi bilmek, yeni teknolojilere uyum sağlayabilme ve takip edebilme bilgi ve 

becerisine sahip olmayı gerektirmektedir (Kaya ve Dağ, 2013: 293). Literatürdeki bu bilgilere 

dayanılarak teknoloji bilgisine sahip olmanın yeni bir teknoloji ve çalışmanın konusu olan 
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giyilebilir teknolojiye uyum sağlamada bireyin algıladığı kullanım kolaylığı ve kullanışlılık 

üzerinde etkili olacağı beklenmekte ve aşağıdaki hipotezler önerilmektedir:  

H8: Bireyin sahip olduğu teknoloji bilgisinin algılanan kullanım kolaylığı üzerinde olumlu bir 

etkisi vardır. 

H9: Bireyin sahip olduğu teknoloji bilgisinin algılanan kullanışlılık üzerinde olumlu bir etkisi 

vardır. 

2.5. Algılanan Popülerlik  

Rogers’in yeniliğin yayılması adlı teorisi bir yeniliğe uyum süreci ile ilgili bir teori olup, yeni 

bir fikrin veya teknolojinin yayılmasını etkileyen dört ana unsurun olduğunu ifade etmiştir. 

Bu unsurlar; yenilik, iletişim kanalları, zaman ve sosyal sistemdir. Yeni bir teknolojinin 

algılanan popülerliği bağlamında bakıldığında, sosyal sistem etkili bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bazı durumlarda insanlar yeni çıkan bir ürünü gerçekten ihtiyacı olduğu için 

almak yerine hissettikleri baskı nedeniyle almak durumunda kalabilirler (Zhu and He, 2002, s. 

471 ). Özellikle yeni çıkan teknolojilere merakla yaklaşan Türkiye gibi toplulukçu ülkelerde 

algılanan sosyal normlar önemli bir etkiye sahiptir. Günümüzde neredeyse akıllı telefon sahibi 

olmayan yok denecek kadar az olmakla birlikte 2015 yılı itibariyle internet abone sayısı 48,6 

milyona ulaşmıştır (BTK RAPOR, 2016). Yeni bir teknolojiye uyum sürecinde ise Türkiye’de 

4.5 G’ye geçiş aşamasında ilk 3 dakikada 1 milyon, ilk 10 gün içerisinde ise 3 milyona 

ulaşılmıştır. (Fortune, 2016). Bu durumun bir sebebinin de sosyal baskı olduğu söylenebilir. 

Kişinin yakın çevresi, çalışma ortamı veya genel olarak toplumda yeni teknolojiyi kullanan 

kişi sayısı yeni bir teknolojiye uyum sürecinde etkili olacaktır. Bu nedenle aşağıdaki hipotez 

oluşturulmuştur:  

H10: Yeni bir teknolojinin birey tarafından algılanan popülerliğinin bireyin kullanıma yönelik 

tutumu üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

2.6.Daha Fazla Ödeme Eğilimi 

Daha fazla ödeme eğilimi bir ürünü veya hizmeti satın almak için tüketicinin bu ürün veya 

hizmete verdiği değerin bir sonucu olarak ödemeyi kabullendiği maksimum fiyat düzeyi 

olarak tanımlanmaktadır (Homburg vd., 2005, s. 85). Diğer taraftan, daha fazla ödeme eğilimi 

bir ürün veya hizmetin fiyatında herhangi bir artış olması durumunda dahi tüketicinin satın 

alma davranışını gerçekleştirmeye devam etmesi durumu olarakta ifade edilmektedir 

(Dölarslan ve Özer, 2014, s.33).  Tüketicinin bir mal veya hizmete daha fazla ödemesi o 

üründen elde edeceği fayda ile ilişkilendirilir. Tüketici alternatifleri arasında maksimum 

faydayı elde edebileceği ürün için daha fazla ödeme eğilimi gösterebilir (Kalish and Nelson, 
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1991, s. 328). Ayrıca tüketicilerin giyilebilir teknolojiye sahip ürünlere ilişkin davranışsal 

niyetinin oluşmasının daha fazla ödeme eğilimi üzerinde etkili olacağı düşünülerek aşağıda ki 

hipotez geliştirilmiştir: 

H11: Bireyin giyilebilir teknolojiye sahip ürünlere yönelik kullanım niyetinin daha fazla 

ödeme eğilimi üzerinde etkisi vardır. 

Literatürdeki bu bilgilere dayanılarak “Şekil 2” de gösterildiği üzere araştırmanın modeli 

oluşturulmuştur. 

  

 
Şekil 2. Araştırma Modeli 

3. Metodoloji 

Bu çalışmada kurulan model ile tüketicilerin (üniversite öğrencilerinin) giyilebilir teknolojiye 

sahip ürünleri kabul edip etmeme durumları teknoloji kabul modeli ile incelenerek, imaj, 

teknoloji bilgisi, algılanan popülerlik ve kişinin yenilikçi bir yapıya sahip olup olmamasının 

etkileri de incelenerek modele dâhil edilmiştir. Aşağıda örneklem ve ölçeklere ilişkin bilgiler 

verildikten sonra örneklemden elde edilen verilerle model test edilmektedir. Önerilen model 

yapısal eşitlik modellemesi ile (AMOS) test edilecektir. 

3.1. Örneklem 

Araştırmanın verileri kolayda örnekleme yöntemi ile üniversite öğrencilerinden elde 

edilmiştir. Günümüzde genç nüfusun yeni teknolojilere olan ilgisi oldukça fazla olup yaşlı 

nüfusa göre “akıllı” ibaresinin olduğu ürünleri daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Anket 

formunda kullanılan ifadeler geçmiş çalışmalarda kullanılan ölçeklerden yararlanılarak elde 

edilmiştir. Araştırmaya katılan 205 katılımcıdan 8 tanesi eksik/hatalı ifadelerinden dolayı 

değerlendirme dışı bırakılarak 197 geçerli kişiden elde edilen veriler hipotezlerin test edilmesi 

amacı ile kullanılmıştır. 
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3.2. Ölçekler 

Araştırmanın değişkenleri önceki araştırmalarda güvenilirlik ve geçerliliği test edilmiş 

ölçeklerden yararlanılarak elde edilmiştir. Bu bağlamda, 7 maddelik teknoloji bilgisi ölçeğinin 

oluşturulmasında Öztürk ve Horzum (2011) tarafından geliştirilen ölçekten, 3 maddelik 

yenilikçilik ölçeğinin ve satın alma niyeti ölçeğinin oluşturulmasında Lee (2013) tarafından 

geliştirilen ölçekten ve 3 maddelik imaj ölçeğinin oluşturulmasında Şıklar vd. (2015) 

tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. 4 maddelik algılanan kullanım kolaylığı, 4 

maddelik algılanan kullanışlılık ve 3 maddelik kullanıma yönelik tutum ölçeği Turhan (2013) 

tarafından geliştirilen ölçekten uyarlanmıştır. Diğer yandan, 4 maddelik algılanan popülerlik 

ölçeği Zhu ve He (2002) tarafından ve 2 maddelik daha fazla ödeme eğilimi ölçeğinin 

oluşturulmasında Dölarslan ve Özer (2014) tarafından geliştirilen ölçeklerden yararlanılmıştır. 

Ölçekler beşli Likert ölçeği kullanılarak 'kesinlikle katılmıyorum' ifadesi 1, 'kesinlikle 

katılıyorum' ifadesi 5 olacak şekilde kodlanmıştır. 

4. Analiz Sonuçları 

Araştırmada veri analizleri kapsamında ilk olarak araştırmaya katılan 197 üniversite 

öğrencisinin demografik özelliklerine ilişkin frekans dağılımı incelenmiştir. Ardından kurulan 

modele ait ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Araştırma kapsamında 

kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri ve geçerlilikleri belirlendikten sonra ise “Teknoloji 

Bilgisi”, “Yenilikçilik”, “İmaj”, “Algılanan Kullanışlılık”, “Algılanan Kullanım Kolaylığı”, 

“Algılanan Popülerlik”, “Kullanıma Yönelik Tutum”, “Kullanıma Yönelik Davranışsal 

Niyet”, “Daha Fazla Ödeme Eğilimi” arasındaki ilişkilerin ortaya konabilmesi amacıyla 

yapısal eşitlik modeli uygulamasına gidilmiştir. 

4.1. Demografik Analizler 

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmaya toplam 197 kişi katılmış̧ olup katılımcılara 

ait sosyo-demografik özelliklerin dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler 
Cinsiyet 

 Frekans Yüzde(%) 
Kadın 125 63,4 
Erkek 72 36,5 

Gelir 
 Frekans Yüzde(%) 
500 TL ve altı 91 46,1 
501- 700 69 35,0 
701- 900 15 7,6 
900 TL ve üzeri 22 11,1 
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Araştırmaya katılan tüketicilerin %63,4’ünün kadın, %36,5’inin erkek olduğu görülmektedir. 

Gelir gruplarına göre dağılımları incelendiğinde de toplamda %81,1’inin 500 – 700 TL arası 

gelir düzeyine sahip olduğu görülmektedir.  

4.2. Güvenirlik ve Geçerlilik Analizleri 

Araştırma modelinin geçerliliğini test eden Yapısal Eşitlik Modeli analizinden önce kullanılan 

modele ait ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin yapılması gerekmektedir.  Bu 

anlamda, gizil değişkenlerle  (faktörler) bu gizil değişkenlerin ilgili olduğu gözlenen 

değişkenler arasındaki yapıyı değerlendiren ölçüm modelinin tamamının uygunluğunu 

gösteren uyum iyiliği testlerinin irdelenmesi gerekir. Eğer ölçüm modelinin uyum iyiliği 

indeksleri belirli kritik değerlerin üzerinde ise ölçüm modeli bir sonraki aşamaya 

geçmektedir. Ancak bu indeksler kritik değerleri altında ise ölçüm modelinde bazı 

değişiklikler yapılmalıdır. Bu kararı verebilmek için öncelikle yapı güvenilirliğini test etmek 

amacıyla SPSS programı yardımıyla araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin Cronbach’a 

Alpha katsayıları gözlemlenmiştir. Bu araştırmada da ölçeklerin alfa katsayısı için alt sınır 

olarak 0,70 değeri esas alınmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin Alfa 

Katsayıları ve ölçeklerin hangi değişkenler ile ölçüldüğü Tablo 2’de görüldüğü gibidir. 

Tablo 2. Ölçekler 

Araştırmada Kullanılan Ölçekler 
Cronbach 

Alpha 
Katsayısı 

Madde 
Sayısı 

Teknoloji Bilgisi 0,792 6 
Yenilikçilik 0,862 3 
İmaj 0,727 3 
Algılanan Kullanışlılık 0,848 4 
Algılanan Kullanım Kolaylığı 0,775 4 
Algılanan Popülerlik 0,845 4 
Kullanıma Yönelik Tutum 0,878 3 
Kullanıma Yönelik Davranışsal Niyet 0,843 4 
Daha Fazla Ödeme Eğilimi 0,844 2 

 

İlgili tabloda görüldüğü gibi 9 adet ölçeğe uygulanan güvenilirlik analizi sonuçlarında 

Cronbach Alpha katsayıları 0,70 değerinin üzerinde çıkmıştır. Dolayısıyla ölçeklere verilen 

yanıtların güvenirlik düzeylerinin genel olarak kabul edilebilirlik sınırlarında veya üzerinde 

olduğu görülmektedir. 

Yapı güvenilirliği testinin ardından Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin 

geçerliliklerini tespit etmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır.  Teknoloji bilgisi 7 madde, 

yenilikçilik 3 madde, imaj 3 madde,  algılanan kullanım kolaylığı 4 madde algılanan 
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kullanışlılık 4 madde, algılanan popülerlik 4 madde, kullanıma yönelik tutum 3 madde, 

kullanıma yönelik davranışsal niyet 4 madde, daha fazla ödeme eğilimi 2 madde ile 

ölçülmüştür. Ancak yapılan faktör analizi sonucunda bazı maddelerin ölçekten çıkarılması 

uygun bulunmuştur. Böylelikle toplam açıklanan varyansın artması sağlanmıştır. Bu analizler 

sonucunda, Teknoloji bilgisi 7 madde 6 maddeye indirilmiştir. Dolayısıyla Yapılan geçerlilik 

analizinde toplam 9 ayrı faktör altında 33 adet soru araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma 

kapsamında kullanılan ölçeklere uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen 

değerler Tablo 3’te görüldüğü gibidir. 

 

Tablo 3. Döndürülmüş Bileşen Matrisi 

   
Bileşenler 

 1 2 3 4 5 6 7 

Teknoloji bilgisi 

TB1   ,709           
TB2   ,837           
TB3   ,751           
TB4   ,613           
TB5   ,508           
TB6   ,531           

Yenilikçilik 
YK1           ,739   
YK2           ,862   
YK3           ,830   

İmaj 
IMJ1             ,655 
IMJ2             ,836 
IMJ3             ,809 

Algılanan Kullanım Kolaylığı 

AKK1         ,643     
AKK2         ,791     
AKK3         ,821     
AKK4         ,805     

Algılanan Kullanışlılık 

AK1     ,638         
AK2     ,744         
AK3     ,736         
AK4     ,685         

Algılanan Popülerlik 

AP1       ,786       
AP2       ,870       
AP3       ,878       
AP4       ,756       

Kullanıma yönelik Tutum 
KYT1 ,634             
KYT2 ,719             
KYT3 ,703             

Kullanıma Yönelik Davranışsal 
Niyet 

KYDN1 ,645             
KYDN2 ,813             
KYDN3 ,752             
KYDN4 ,775             

Daha fazla Ödeme Eğilimi 
DFÖ1 ,798             

DFÖ2 ,739 ,117 -,176 -,111 -,027 ,090 ,279 

Açıklanan Varyans 52,391 52,391 59,597 69,375 69,375 78,52 65,313 
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4.3. Yapısal Eşitlik Modeli ve Hipotezlerin Test Edilmesi  

Yapısal Eşitlik Modelinde önceden belirlenen modelin elde edilen veriyi ne kadar iyi 

açıkladığı uyum iyiliği indeksleri ile belirlenir. Bu araştırmamızda da diğer araştırmalarda 

sıkça kullanılan uyum iyiliği indeksleri kullanılmıştır. Uyum iyiliği indekslerinin kabul 

edilmeleri için 0,90’ın üzerinde bir değer almaları gerekmekte olup, araştırmamızda yer 

verdiğimiz uyum iyiliği endekslerinin ((NFI=0,902; IFI=0,933; CFI=0,932 0,90’a çok yakın 

ve üzerinde sonuçlar vermiştir. Modelin geçerliliğini ifade eden uyum kriterleri Tablo 4’te yer 

almaktadır.  

Tablo 4. Uyum İndeksleri tablosu 
X2 df p X2 / df 

804,663 470 0,000 1,712 
RMSEA TLI IFI CFI 

0,060 0,889 0,903 0,901 
 

Ayrıca RMSEA’nın (Yaklaşım Hatasının Kök Ortalama Karesi) aldığı değer itibari ile (0,060) 

modelin uygun olduğu söylenebilir. Ki-Kare değeri, orijinal değişken matrisinin varsayılan 

matristen farklı olup olmadığını test etmektedir. Bu araştırmada Ki-Kare değeri 804,663; 

bunun yanı sıra serbestlik derecesi 470 ve Ki-Kare’nin serbestlik derecesi etkisinden 

arındırılmış hali olan X2 /df (RCSI) değeri 1,712 çıkmaktadır. X2 /df değerinin 3’ten küçük 

olması, verinin kullanılan modelle uyumunun tatminkâr olduğunu göstermektedir. Elde edilen 

uyum indekslerinin tatminkâr olması aynı zamanda test edilen kavramsal yapının geçerliliğini 

de destekler niteliktedir. 

Tablo 5 ve Şekil 2’de, Yapısal Eşitlik Modelindeki değişkenler arası ilişkiler ile bunlara ait 

anlamlılık düzeyleri görülmekte olup bu bağlamda, hipotezler incelendiğinde aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmaktadır. 

Tablo 5. Yapısal Model Sonuçları 

 Regresyon Katsayısı p Hipotez 
testi 

AK                 KYT 0,506 ***  
AKK               KYT 0,221 0,003  
AK                 KYDN 0,404 0,018  
KYT               KYDN 1,047 ***  
IMJ               AK 0,031 0,707  
YK                AKK 0,207 0,009  
YK                AK 0,211 0,160  
TB                AKK 0,425 ***  
TB                AK 0, 434 ***  
AP                KYT 0, 042 0,541  
KYDN           DFÖ  2,814 0,001  
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Şekil 3. Yapısal Eşitlik Modeli 

 

H1: Algılanan kullanışlılık kullanıma yönelik tutum üzerinde etkilidir. (r=0,506, p <0,000): 

Kabul Edildi. 

H2: Algılanan kullanım kolaylığı kullanıma yönelik tutum üzerinde etkilidir. (r=0,221, p 

<0,003) : Kabul Edildi. 

H3: Algılanan kullanışlılık kullanım niyeti üzerinde etkilidir. (r=0,404, p <0,000) : Kabul 

Edildi. 

H4: Kullanıma yönelik tutum kullanım niyeti üzerinde etkilidir. (r=1,047, p <0,000): Kabul 

Edildi. 

H5: Giyilebilir teknolojiye sahip ürün kullanımının yarattığı imajın önemli bulunmasının 

algılanan kullanışlılık üzerinde etkisi bulunmaktadır. (r=0,031, p <0, 707): Reddedildi. 

H6: Bireyin yenilikçi bir kişilik özelliğine sahip olmasının algılanan kullanım kolaylığı 

üzerinde olumlu bir etkisi vardır. (r=0,207, p <0,009) : Kabul Edildi. 

H7: Bireyin yenilikçi bir kişilik özelliğine sahip olmasının algılanan kullanışlılık üzerinde 

olumlu bir etkisi vardır. (r=0,211, p <0,160): Reddedildi. 
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H8: Bireyin sahip olduğu teknoloji bilgisinin algılanan kullanım kolaylığı üzerinde olumlu bir 

etkisi vardır. (r=0, 425, p <0,000): Kabul Edildi. 

H9: Bireyin sahip olduğu teknoloji bilgisinin algılanan kullanışlılık üzerinde olumlu bir etkisi 

vardır. (r=0,434, p <0,000): Kabul Edildi. 

H10: Yeni bir teknolojinin birey tarafından algılanan popülerliğinin bireyin kullanıma yönelik 

tutumu üzerinde olumlu bir etkisi vardır. (r=0,042, p <0,541): Reddedildi. 

H11: Bireyin giyilebilir teknolojiye sahip ürünlere yönelik kullanım niyetinin daha fazla 

ödeme eğilimi üzerinde etkisi vardır. (r=2,814, p <0,001): Kabul Edildi.  

Sonuç ve Tartışma 

Giyilebilir teknolojiye sahip ürünler her geçen gün hayatımızda daha çok yer almaya 

başlamıştır. Gittikçe yaygınlaşan bu teknolojiler gençler başta olmak üzere toplumun büyük 

bir kesiminin ilgisini çekmiş ve çekmeye devam etmektedir. Bu çalışma, giyilebilir 

teknolojilerin geleceğinin tüketicilerin tutum ve davranışlarından besleneceği gerçeğini göz 

önünde bulundurarak tüketicilerin bu ürünlere yönelik bakış açılarını araştırmıştır. 

Araştırmadan elde edilen verilere göre, önerilen 11 hipotezin 8 tanesi kabul edilirken 3 tanesi 

ise reddedilmiştir.  

Bu sonuçlara göre, algılanan kullanışlılık değişkeninin kullanıma yönelik tutum (H1) ve 

kullanıma yönelik davranışsal niyet (H3) üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Yani, giyilebilir 

teknolojilerin kullanımının kolay ve rahat olarak algılanması kişilerin bu teknolojiye karşı 

olumlu bir bakış açısı geliştirmesine olanak sağlamakta ve kişinin bu ürünü kullanmaya olan 

niyeti üzerinde de etkili olmaktadır. H2 hipotezine göre, algılanan kullanım kolaylığı da yine 

kullanıma yönelik tutum üzerinde etkilidir. Bir diğer deyişle, giyilebilir teknolojiye sahip 

ürünlerin kullanımın kolay olması ve çok fazla teknoloji okuryazarlığı gerektirmemesi 

kullanıma yönelik tutum üzerinde etkili olacaktır. Kişinin bu ürünlere yönelik geliştirdiği 

tutumda yine kullanıma yönelik davranışsal niyeti üzerinde etkili (H4) bulunmuştur.  

Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç ise, bireyin yenilikçi bir kişiliğe sahip olmasının 

algılanan kullanım kolaylığı üzerinde etkili (H6) olmasıdır. Yani, kişilik özelliği ile kişinin 

yeni bir teknolojiyi kabul edip etmemesi, ürünlere daha kolay uyum sağlaması arasında bir 

ilişki bulunmaktadır. Bir diğer değişken olan teknoloji bilgisinin hem algılanan kullanım 

kolaylığı (H8) hem de algılanan kullanışlılık (H9) üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Kişi ne 

kadar fazla teknoloji bilgisine sahip ise giyilebilir teknolojiye sahip ürünlerin kullanımını o 

derece kullanışlı, kolay ve rahat olarak algılayacaktır. Bu nedenle, tüketicilerin öncelikle yeni 

teknolojiler konusunda bilgilendirilmesi etkili bir yöntem olacaktır. Farklı iletişim kanalları 



 
 

1044 

kullanılarak tüketiciye ulaşılmalı ve giyilebilir teknolojinin kullanımına ilişkin bilgiler ve 

sunduğu avantajlar anlatılmalıdır. Son olarak kabul edilen hipotez ise (H11) kullanıma yönelik 

davranışsal niyetin daha fazla ödeme üzerinde etkili olduğuna ilişkindir. Giyilebilir 

teknolojinin kullanımının rahat ve kolay olduğunu düşünen tüketiciler bu ürünlere olumlu bir 

tutum geliştirmekte ve nihayetinde kullanıma yönelik bir niyet geliştirmektedir. Dolayısıyla 

olumlu tutum geliştirdikleri ve kullanma niyeti gösterdikleri bu ürün için de sağladığı 

avantajları göz önünde bulundurarak daha fazla ödemeyi kabul etmektedirler.  

Diğer taraftan, önerilen on bir hipotezin üç tanesi reddedilmiştir. Bunlardan ilki, giyilebilir 

teknolojiye sahip ürün kullanımının yarattığı imajın önemli bulunmasının algılanan 

kullanışlılık üzerinde etkisi olduğu hipotezi (H5) reddedilmiştir. İkinci kabul edilmeyen 

hipotez ise, yenilikçilik değişkeni ile algılanan kullanışlılık arasındaki ilişki ile ilgilidir. 

Yapılan bu çalışmaya göre, bireyin yenilikçi bir kişilik özelliğine sahip olmasının algılanan 

kullanışlılık üzerinde olumlu bir etkisi yoktur. Bu sonuç, Lee (2013)’nin yaptığı çalışma ile 

tutarlılık göstermektedir. Giyilebilir teknolojiye sahip ürünler açısından bakıldığında ise, 

yenilikçilik değişkeninin algılanan kullanışlılık üzerinde olumlu bir etkisi olmamasının 

nedeni, kişinin yenilikçi bir birey olup olmamasına bakılmaksızın, kişilerin genel olarak zaten 

bu ürünlerin kullanışlılığı açısından hem fikir olmaları olarak açıklanabilir. Yani, bireyler bu 

teknolojinin gerekli bilgiye ulaşmada süreyi kısalttığını, bilgiye daha rahat ulaşıldığı, ödeme 

işlemlerinin daha kolay yapılabileceği gibi konularda kişilik özelliklerine bakılmaksızın ortak 

bir fikre sahiptirler. Son olarak, algılanan popülerliğin kullanıma yönelik tutum üzerinde 

etkisi olacağına ilişkin hipotez (H10) reddedilmiştir. Bu sonuç iki durumdan kaynaklanıyor 

olabilir. İlk olarak Türk tüketicilerin aslında sosyal baskıdan çok fazla etkilenmediği, 

gerçekten ihtiyacı olması durumunda veya hayatlarını kolaylaştırdığı için bu ürünleri tercih 

edebileceğinden kaynaklanıyor olabilir. İkinci olanak ise, bu ürünlerin Türkiye genelinde çok 

fazla yaygın olmaması, çevrelerinde sosyal baskı oluşturacak kadar kişinin bu ürünlerin 

kullanılmaması bu hipotezin reddedilmesinde etkili olabilir. Sonuç olarak, tüketicilerin bakış 

açıları büyük önem arz etmekte ve bu ürünlerin Türkiye piyasasında yer edinip 

edinemeyeceği konusunda işletmelere yol göstermektedir. 

Fakat her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu 

çalışmanın örneklemi üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Örneklemin sayısı artırılarak 

diğer kuşaklarda çalışmaya dâhil edilebilir ve giyilebilir teknolojiye sahip belirli bir ürün 

üzerine daha ayrıntılı çalışmalar yapılabilir.  
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İdeal Benlikten İdeal Çiftlere ve İdeal Ailelere: Türkiye’de Aile ve Zengin 

Çocuklar Instagram Hesaplarının Karşılaştırmalı Analizi 

From Ideal Self to Ideal Selves and Ideal Families: Comparative Content 

Analysis of Family and Rich Kids Instagram Accounts in Turkey 
Özet Bildiri 

Murad Canbulut1     Rabia Bayer2 

Anahtar Kelimeler: İdeal Benlik, Uzatılmış Benlik, Gurur Boyutları, İçerik Analizi, 

Instagram. 

Keywords: Ideal Self, Extended Self, Pride Facets, Content Analysis, Instagram. 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

İletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde artan akıllı telefon kullanımıyla birlikte farklı 

sosyal medya araçları yaş, gelir fark etmeksizin aktif olarak hayatlarımızda yer almaya 

başladı. Günün her anını sosyal medya platformları aracılığıyla çevrimiçi olarak yaşamakta 

olan bireyler için telefon/tablet ve internet olmazsa olmaz parçalar haline gelmektedir.  

Bireylerin kendi ve ideal benliklerine ilişkin farklı fotoğraf, video ve hikâye paylaşımı 

imkânları sunan Instagram özellikle 2010 yılı sonrasında hem bireyler, hem de kurumsal 

firmalar açısından da büyük kitlelere ulaşabilme imkânı sunmaktadır. Bireyler ya günlük 

yaşamlarıyla ilgili ayrıntıları paylaşmakta ya da girişimci yanlarını tatmin etmekteyken, 

kurumsal firmalar da çevrimiçi olan kitlelere günün her anında ulaşabilme adına Instagram’ı 

aktif olarak kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Belk (1988 ve 2013)’in literatüre 

kazandırdığı benlik ve dijital benlik kavramlarını Instagram paylaşımları ve bu paylaşımlara 

yapılan yorumlar üzerinden anlamaya çalışmak ve bu benliklerin, farklı gurur boyutları ile 

algı yönetiminde nasıl rol oynadığını analiz etmektir. Devam etmekte olan çalışmada şu ana 

kadar elde edilen verilerle, 

- Grup (eş ve çocukla birlikte) ve bireysel Instagram paylaşımlarında farklılıklar nelerdir? 

- Grup ve bireysel Instagram paylaşımlarında hangi ana temalar ortak, hangileri farklıdır? 

- Grup ve bireysel Instagram paylaşımlarında hangi gurur boyutu ön plana çıkmaktadır? 

- Grup ve bireysel Instagram paylaşımlarına yapılan yorumlarda motivasyon açısından 

farklılık var mıdır? 

sorularına Instagram paylaşımları karşılaştırmalı içerik analiziyle yanıt bulunacaktır. 

																																																													
1	Altınbaş Üniversitesi, murad.canbulut@altinbas.edu.tr	
2 Koç Üniversitesi, rabiabayer@gmail.com 
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Literatür Analizi  

Uzatılmış ve İdeal Benlikler 

Belk’in (1988) literatüre kazandırdığı uzatılmış benlik kavramı, sahip olunan, satın alınan 

şeylerin, ürünlerin veya markaların bireyin benliğinin bir parçası olarak görülmesini ifade 

etmektedir. Yani tükettiğimiz, sahip olduğumuz şeyler ve benliğimizin bir parçası olarak bizi 

ifade etmeye yardımcı olan bununla birlikte nasıl biri olduğumuzu çevremize anlatan 

sembolik işaretlerdir (Barış, 2013). Strivers (2004) da tüketicilerin, tükettikleri şeylerle 

kendilerini çevrelerine ifade ettiğini belirtmektedir. Belk’in (2013) çalışmasıyla uzatılmış 

benlik kavramına yeni bir boyut kazandırması da göz ardı edilemez. Kişi, “gerçek yaşamda 

bürünemediği ancak arzuladığı kimliklere de internetin yardımıyla bürünebiliyor” (Odabaşı, 

2007; s. 2). Özellikle çeşitli web siteleri ve akıllı telefon uygulamaları, bireylerin ve 

tüketicilerin kendilerini ifade etmede ve çevrelerine anlatmaları konusunda ön planda yer 

almaya başlamıştır.  Bugün, kişilerin kimliklerini inşa etmesine yardımcı bedava veya çok 

ucuz post-üretim uygulamaları aracılığıyla çevrimiçi kişiliklerini istediği şekilde 

oluşturabilmektedir (Sheth ve Solomon, 2014). 

İnsanlar, internet çağıyla birlikte yaş, cinsiyet, sınıf ve engel durumlarına bağlı olmaksızın 

olmayı istediği kişi olabilmektedir (Graffam, 2012; Haraway, 1991). Günümüzde yalnızca 

sahip olunan şeyler ya da ürünler değil, kişiyi çevrimiçi olarak temsil eden e-postalar, bloglar, 

sosyal medya profilleri, özçekimler ve diğer çevrimiçi araçlarda bırakılan dijital izler yoluyla 

da benlik hakkında paylaşımlar yapılmaktadır. Youtube, Instagram veya Youtube benzeri bir 

platformda paylaşılan fotoğraf, mesaj veya videoyla doğrudan veya dolaylı şekilde çok sayıda 

takipçiye ulaşma imkanı vardır. Belk (2013) ve Tufekci (2012) ayrıca sosyal medya 

paylaşımlarının altına yapılan yorumların da görünüş, hayat ve fikirler hakkındaki geri 

dönüşlerin kimlik oluşturmada etkisi olduğuna vurgu yapmaktadır. Sosyal medya 

kullanıcıları, paylaşımları aracılığıyla yalnızca bir geri dönüş beklemez, ayrıca ne kadar şık, 

iyi görünümlü veya normal olduğuna ilişkin öz olumlama geliştirmesini de bekler (Belk, 

2013; Boyd vd. 2010).  

Günümüz dijital yaşamında, her bir birey Linkendin’deki mükemmel görüntü ve hesapları 

veya Instagram’daki filtreli profesyonel fotoğraflarıyla birlikte sosyal sermayelerine yatırım 

yapmaktadır. İnternet çağı ile birlikte çoğu insan her an çevrimiçi durumdadır ve ekran 

önünde harcadıkları vakit de artış göstermektedir. Bu durum, aile yaşantısına da doğrudan 

etkide bulunabilmekte, bazı araştırmalara göre çevrimiçi harcanan her bir saatin, aile 

üyeleriyle harcanacak bir saatin azalması anlamına geldiği vurgulanmaktadır (Sheth and 

Solomon, 2014). Bu durumun aile hesabı kullanıcılarına ne şekilde yansıyacağı da önemli bir 
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soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu noktada, izleyiciye yansıtılan gurur algısını 

incelemenin de faydalı olduğu görülmektedir. 

Gurur ve Gurur Boyutları 

Gurur kavramı uzun süredir pazarlamada tek boyutlu bir yapı olarak görülmesine karşın, 

birçok çalışma çift yönlü doğasıyla ilgili ampirik kanıtlar sağlamıştır (Tracy ve Robins, 2007). 

Otantik gurur olarak adlandırılan gurur boyutu, çarpıtılmış ve kendini diğerlerinden yüksek 

gören kibirli gurur boyutundan farklı olarak, akademik, sosyal, ahlaki veya kişilerarası 

başarılar gibi belirli çaba odaklı kazanımlara bağlıdır (Tracy ve Robins, 2003). Otantik gurur 

yaşayan bireylerin prososyal (olumlu sosyal) bir kişilik için kaynakları olduğuna inanılırken, 

kibirli gurur yaşayan bireylerin bu tür kaynaklardan yoksun olduğu düşünülmektedir 

(Wubben vd. 2012).  

Tracy ve Robins (2003), gurur ifadelerinin bireyin görünürlüğünü arttırarak toplumsal statüye 

dikkat çektiğini bulmaktadırlar; ancak, gururun farklı yönleri kişinin sosyalliği hakkında 

farklı mesajlar üretmektedir. Kibirli gurura sahip kişiler, toplumda zayıf kişilik ilişkileri, 

saldırganlık ve anti-sosyal davranışlarla etiketlenirken (Tracy ve Robins, 2009), otantik gurur 

sahibi kişiler fedakarlık ve yardımseverlik gibi uyumlu eylemlerle tanınır (Lewis, 2008; 

Roberts vd. 2005) ve kişinin yeteneklerine güvendiği izlenimi yaratır (Tracy ve Robin, 2009). 

Gurur duygusu, belirli davranış kalıplarını teşvik etse de, prososyalliğin çıkarımı, diğerlerinin 

gurur ifadelerini nasıl algılandığı ve buna nasıl tepki verdiğine bağlıdır (Wubben vd. 2012). 

Bahsi geçen literatür doğrultusunda bu çalışma, Instagram hesap sahiplerinin paylaşımlarında 

hangi tür gurur boyutunu yansıttığını uzatılmış benlik üzerinden inceleyerek takipçilerin bu 

gurur türlerine verdikleri tepkileri paylaşımları üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. 

Tasarım ve Yöntem 

Farklı internet sitelerinde üzerine haber yapılmış 3 aileye ek olarak sosyal paylaşım sitesi 

Instagram’da “Rich Kids of Turkey” hesabında paylaşımı bulunan ve en çok takipçisi olan 3 

bireysel hesap seçilmiştir. Çalışmaya konu olan hesap sahiplerine ait 12 Haziran-12 Temmuz 

2017 tarihleri arasındaki yaklaşık 200 paylaşım ve bu paylaşımların altındaki yorumlar için 

içerik analizi yapılmıştır.  

Paylaşım ve yorumların analiz sürecinde literatürde (Ör: Silverman, 2005; Strauss ve Corbin, 

1998) yer alan kurallar uygulanmış, bulgular benzerlik ve zıtlıklar göz önünde bulundurularak 

ana ve alt kategorilere ayrılmıştır (Ör: Carson vd., 2001; Fischer ve Otnes, 2006). 

Kullanıcıların paylaşımları, bu paylaşımlara yapılan yorumlar ve yoğun olarak kullanılan 

etiketler (hashtag) ayrı ayrı kategorilendirilmiş ana ve alt kategoriler buna bağlı olarak 
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oluşturulmuştur. Analiz sürecinde ön yargıların oluşmaması adına bütün anahtar kelimeler 

eksiksiz olarak değerlendirme sürecine dâhil edilmiştir. Sosyal medya çalışmalarında 

genellikle büyük veri (big data) dikkat çekmekteyken küçük veri (small data) de sosyal medya 

paylaşımlarına yönelik derinlemesine bilgiler vaat etmektedir (boyd ve Crawford, 2012). Bu 

çalışmada kullanılan yöntemle bütün sosyal medya kullanıcılarına yönelik genelleme yapmak 

yerine belirli iki grup kullanıcılarla ilgili fikir edinme ve bu grupların karşılaştırılması imkânı 

doğmuştur (Regan vd., 2014) 

Yapılan diskur analizi sonucunda paylaşımlar marka paylaşımı, ideal beden ve kimlik, otantik 

ve kibirli gurur gibi ana başlıklara ayrılmıştır. Bu başlıklar, teorik çerçeveye uygun olarak 

belirlenmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırma süreci devam etmekte olan bu çalışmada şu ana kadar elde edilen sonuçlar şu 

şekildedir. 

- İdeal Benlik 

Bireysel paylaşım yapan hesap sahipleri çeşitli materyaller üzerinden ürün, marka ve benliğe 

ilişkin mesajlar vermekteyken, aile olan hesap sahiplerinde aşk, sevgi, aile gibi daha kutsal 

sayılabilecek manevi ögeler üzerinden ürün, marka ve benliğe ilişkin mesaj vurgusu 

yapılmaktadır. Tüketim kültürü ve bedensel normların etkisi altında her iki grup için de ideal 

beden vurgusu her paylaşımda mutlaka yapılmaktadır. Paylaşımlara ilişkin yorumlara 

bakıldığında takipçilerin zengin çocuklar paylaşımlarına daha olumsuz yorumlar yaptığı göze 

çarpmaktayken aile paylaşımları daha olumlu ve destekleyici yöndedir. Aşağıda yer alan 

fotoğraflar (Fotoğraf 1 ve 2) ve karşılaştırma tablosu (Tablo 1) her iki gruba ait paylaşımları 

daha açıklayıcı niteliktedir. 

Fotoğraf 1: Aile hesapları Instagram paylaşımları. 
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Fotoğraf 2: Zengin çocuklar hesapları Instagram 

paylaşımları. 

 

- Gurur Boyutları ve İmaj Algısı 

Aile hesaplarında daha çok otantik gurur vurgusu ön plana çıkmakta ve alınan yorumlar 

çoğunlukla olumlu olmaktadır. Örneğin, “aile olmak önemli ve gereklidir” yazılı bir 

paylaşımın altına “harika, kesinlikle haklısınız” gibi yorumlar alınmaktadır. Diğer yanda, 

zengin çocuklar hesaplarında kibirli gurur vurgusu ön plana çıkmakta ve paylaşılan 

fotoğrafların altına “özçekim için uçaktan aşağısı kesmiyor tabii, emekli memur bundan daha 

zengindir” gibi alaycı yorumlar yapılmaktadır.  

Burada dikkat edilmesi gerekli nokta, her iki hesap türü de neredeyse eşit derecede zenginlik 

ve maddi güç gösterisi yapsa da, bunu farklı yollarla (farklı gurur boyutlarını vurgulayarak) 

yaptıkları için alınan yorumlarda değişiklik göstermektedir. Aile hesapları maddi gücü üstü 

kapalı ve göze batmadan yansıtırken ve bu sebeple otantik gururlu olarak algılanırken, zengin 

çocuklar hesaplarında lüks spor arabalar ve nakit paralar fotoğrafın merkezinde yer almakta 

ve göze batan bu maddi güç kibirli gurur algısı yaratmaktadır (bkz. fotoğraf 1 ve 2). Sonuç 

olarak, takipçiler kibirli gurura sahip insanları itici ve rahatsız edici bulurken, otantik gurura 

sahip insanları saygınlık sahibi olarak görmektedir. 
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Tablo 1. Aile ve Zengin Çocuklar Hesapları ortak/farklı noktaları. 

AİLE HESAPLARI  ZENGİN ÇOCUKLAR HESAPLARI 
Doğrudan marka etiketli paylaşım yok; ancak 
marka belirgin. 

Bazı paylaşımlarda marka etiketlenirken, 
bazılarında etiketleme olmasa da marka belirgin. 

Anne, baba ve çocuk için ideal beden vurgusu var. İdeal beden vurgusu var. 

Çoğu paylaşımda dolaylı lüks vurgusu yapılıyor. 
Havuzlu villa, yat, lüks otellerde etiketleme 
yapma. 

Bütün paylaşımlar doğrudan zenginlik ve lüks 
vurgusu üzerine. Markalı saat, puro, özel jetler, 
helikopter gibi öğeler kullanılıyor. 

Neredeyse bütün yorumlar olumlu. Ailenin 
güzelliği, sevgi, aşk gibi manevi değerlere vurgu 
yapan yorumlar var. Nazar değmesin, maşallah 
anahtar kelimeler. 

Materyal öğeler üzerinden yapılan paylaşımlar 
görgüsüzlük, şımarıklık olarak olumsuz yorumlar 
alıyor. Buna karşın bu hayata özenen, heves 
duyan yorumlar da yapılmakta. 

Paylaşımlarda filtre kullanılmamakta. Paylaşımlarda filtre kullanılmakta. 
Otantik gurur Kibirli gurur 
En az 2 günde bir paylaşım yapılmakta. Her gün veya günde 2 kez paylaşım yapılmakta. 

Aile üyeleri olmadan yapılan bireysel paylaşımlar 
daha az beğeni ve yorum almakta. 

Hesap sahibine ek olarak aile üyeleri veya 
arkadaşların olduğu paylaşımlar daha az beğeni 
ve yorum almakta. 

Her bir aile üyesi aynı renk ve benzer kıyafetle poz 
veriyor.   
#matchymatchy #familygoals ve #couplegoals en 
çok tercih edilen etiketler   
 

Çalışmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. Benzer çalışmanın yurtdışındaki farklı kullanıcıları 

içerecek şekilde genişletilmesi, kültürel, coğrafi ve gelişmişlik gibi bazı faktörlerin de ideal 

benlik ve gurur kavramlarında değişikliğe neden olup olmayacağını göstermesi açısından 

yararlı olacaktır. Metodoloji olarak benimsenen içerik analizinin kullanıcı ve takipçi 

mülakatlarıyla zenginleştirilmesi de farklı bulgulara ulaşılmasını sağlayacaktır. Olumsuz 

yorumların silinebilecek olması, verilerin yorumlanması bağlamında farklılıkların oluşmasına 

neden olabilir.  
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E-Devlet Sistemine Adaptasyonun Teknoloji Kabul Modeliyle Araştırılması 

Investıgatıng E-Government System Adoptıon Vıa Technology Acceptance 

Model 
Özet Bildiri 

Serap Çabuk1  Deniz Zeren2  Nilüfer Gökdağlı3 

Anahtar Kelimeler: E-Devlet, Teknoloji Kabul Modeli, Kişilik Özellikleri. 

Keywords: E-Government, Technology Acceptance Model, Characteristics. 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Günümüzde teknolojide meydana gelen gelişmelerle özel ve kamusal alanda pek çok faaliyet 

dijital platformlara aktarılmıştır. Kamu kurumlarının dijital ortamdaki hizmetlerinde yapılan 

köklü değişikliklerden bir tanesi elektronik devlet (e-devlet) sistemidir. E-devlet sistemi bir 

ülkenin vatandaşlarına birçok yönden avantaj sağlamasına rağmen, tüm vatandaşlarca kabulü 

aynı oranda kolay olmamaktadır. Bu çalışmanın amacı e-devlet hizmetlerinin kabulünde etkili 

olabilecek faktörlerin rolünü teknoloji kabul modelini de kullanarak ortaya koyup, ilgili 

alanda daha derin bir anlayış oluşturmaktır. Bu amaçla öncelikle kavramsal altyapı 

derinlemesine incelenerek ilgili literatürü temel alan araştırma metodolojisi tasarlanmıştır.  

Adana il merkezinde 645 tüketiciyle gerçekleştirilen yüz yüze anketle toplanan veriler 

regresyon analizine tabi tutularak e-devlet sisteminin benimsenmesinde etkili olabilecek 

tüketicilerin kişilik özellikleri ve demografik faktörler gibi değişkenlerin teknoloji kabul 

modeline yerleştirilerek e-devlet sisteminin kabulüne yönelik davranışsal niyetine etkisi 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Literatür Analizi 

Toplumsal yaşam için bir zorunluluk olarak ortaya çıkan devlet kavramı, teorik olarak 

vatandaşlarının çok çeşitli ve çok boyutlu ihtiyaçlarına tatmin edici çözümler bulmak ve 

hizmet vermekle yükümlülüğü ifade etmektedir (Çarıkçı, 2010). Odabaş (2009)’ın yapmış 

olduğu tanıma göre e-devlet, kurum ve kuruluşların kendi aralarında olan ilişkilerinin yanı 

sıra vatandaş ve iş dünyası ile olan ilişkilerinde de elektronik araçları en etkin düzeyde 

kullanarak, geleneksel devlet hizmetlerinin elektronik ortama aktarılmasını, daha etkin, yalın, 

katılımcı, ve şeffaf yönetim anlayışının benimsenmesini, bürokratik engellerin azaltılması ile 

iş akış süreçlerinin kısaltılmasını ve kurumsal iletişimin büyük bir oranda elektronik ortamda 

																																																													
1	Çukurova Üniversitesi, cabuks@cu.edu.tr, cabuks@mail.cu.edu.tr	
2	Çukurova Üniversitesi, dzeren@cu.edu.tr	
3	İstinye Üniversitesi, ngokdagli@istinye.edu.tr	
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sürdürülmesini olanaklı kılan devlet modelidir (Daştan ve Kurt, 2016). Bilgi ve iletişim 

teknolojileri günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok önemli bir yere sahiptir. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu teknolojiler gittikçe artmaktadır. Tüik verilerine 

göre, internet kullanım oranları 2016 yılı nisan ayında 2015 yılı verilerine göre artış göstermiş 

ve 16-74 yaş grubundaki bireylerde %61,2 olmuştur. İnternet kullanan bireylerin ise 

%61,8’inin e-devlet hizmetlerini kullandıkları istatistikler arasındadır ve bu oran geçmiş yıl 

verilerine göre sürekli bir artış göstermektedir (www.tuik.gov.tr, 2017). Buna göre, 

Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin öneminin gittikçe arttığı ve e-devlet hizmeti kabulünün 

anlaşılmasının da önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir.  

İgili literatür incelendiğinde, yerli literatürde e-devlet uygulamalarına ilişkin çalışmaların 

sayılarının kısıtlı olduğu, uluslararası literatürde ise e-devlet hizmetlerinin kabulüne etkisi 

bakımından kişilik özellikleri, demografik özellikler, bilgi kalitesi, hizmet kalitesi, algılanan 

risk, gizlilik ve güven, teknoloji kullanımına karşı tutum, performans beklentisi gibi 

faktörlerin ele alındığı çalışmalara ulaşılmaktadır (Rehman vd., 2016; Rodrigues vd., 2016; 

Venkatesh vd., 2014; Usher vd., 2012). İlgili yazında demografik faktörlerin e-devlet 

uygulamalarının kabulü konusunda bir fikir birliği olmadığı görülmektedir: Choudrie ve 

Dwivedi (2005), İngiltere’de e-devlet hizmetlerinin farkındalığını ve benimsenmesini 

etkileyen faktörleri araştırmış ve yaş, cinsiyet, sosyal sınıf, gelir, eğitim gibi bazı faktörlerin 

e-devlet farkındalığını etkilediğini ortaya koymuştur. Buna göre, erkeklerin e-devlet 

hizmetlerinden kadınlara göre daha çok farkında olduğu ve yaş aralığı arttıkça e-devlet 

hizmetlerinin farkındalığı ve benimsenmesinin artmış olduğu görülmüştür. Ayrıca eğitim 

derecesinin ne olduğuna bakılmaksızın eğitimli bireylerin bu hizmetlerden daha çok farkında 

olduğu da ortaya konulmuştur. Benzer şekilde, Rodrigues vd. (2016) Birleşik Arap 

Emirlikleri’nde yaptıkları çalışmada e-devlet hizmetlerinin kabulünde bazı faktörlerin etkisini 

araştırmışlar ve bazı demografik faktörleri de ele almışlardır. Buna göre cinsiyet açısından, 

kadınların erkeklere göre e-devlet hizmetlerini benimsemesinin daha az muhtemel olduğunu 

bulgulamışlardır. Literatür analizinden elde edilen bulgular ışığında demografik özelliklerden 

yaş, cinsiyet, gelir ve eğitim durumu dikkate alınarak hipotez kurulmuştur. Bu hipotezler: 

H1a: E-devlet hizmetlerinin kabulüne yönelik davranışsal niyet açısından yaş grupları arasında 

anlamlı farklılık vardır. 

H1b: E-devlet hizmetlerinin kabulüne yönelik davranışsal niyet açısından cinsiyet grupları 

arasında anlamlı farklılık vardır. 

H1c: E-devlet hizmetlerinin kabulüne yönelik davranışsal niyet açısından gelir grupları 

arasında anlamlı farklılık vardır. 
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H1d: E-devlet hizmetleri kabulüne yönelik davranışsal niyet açısından eğitim seviyesi grupları 

arasında anlamlı farklılık vardır. 

Ayrıca bu çalışmada, Venkatesh vd. (2014)’nin yapmış olduğu çalışmadan hareketle kişilik 

özelliklerinin de e-devlet hizmetlerinin benimsenmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Kişilik özellikleri ile ilgili birçok gruplandırma söz konusu olmasına rağmen, çalışmalarda en 

çok tercih edileni “Big Five Personality Traits (Beş Büyük Faktör Kuramı)”dir (Venkatesh, 

2014; Terraciano ve Costa, 2004). Thurstone (1933) tarafından geliştirilen “Big Five 

Personality Traits”; açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk ve duygusal denge 

değişkenlerini kapsamaktadır (tr.wikipedia.org, 2017). Venkatesh vd. (2014)’nin Hindistan’da 

demografik ve kişilik özelliklerinin e-devlet portalı kullanımı üzerindeki etkilerini araştırdığı 

çalışma, beş büyük faktör kuramını ele almış ve bu beş kişilik özelliğinden dışa dönüklük, 

sorumluluk ve deneyime açık olma özelliklerinin e-devlet portalı kullanımını etkilerken, 

uyumluluk ve duygusal denge (nevrotiklik) özelliklerinin e-devlet portalı kullanımını 

etkilemede anlamlı olmadığını ortaya koymuşlardır. Literatür analizine göre bu çalışmada 

oluşturulan hipotezler: 

H2a: Dışa dönüklük arttıkça e-devlet hizmetlerinin kabulüne yönelik davranışsal niyet 

artmaktadır. 

H2b: Sorumluluk arttıkça e-devlet hizmetlerinin kabulüne yönelik davranışsal niyet 

artmaktadır. 

H2c: Uyumluluk arttıkça e-devlet hizmetlerinin kabulüne yönelik davranışsal niyet 

artmaktadır. 

H2d: Duygusal denge arttıkça e-devlet hizmetlerinin kabulüne yönelik davranışsal niyet 

azalmaktadır. 

H2e: Yeniliğe açıklık arttıkça e-devlet hizmetlerinin kabulüne yönelik davranışsal niyet 

artmaktadır. 

Yeni teknolojilerin kabulü ve kullanımı ile ilgili literatürde kullanılan birçok model 

bulunmaktadır. Bunlardan en çok atıfta bulunulan ve ampirik olarak test edilen model 

teknoloji kabul modelidir (Zeren, 2010). Nripendra vd. (2012) farklı ülkelerde gerçekleştirilen 

e-devlet hizmeti adaptasyonunda kullanılan modelleri ortaya koymak amacıyla yaptıkları 

çalışmada, e-devlet hizmetlerinin kabulüne ilişkin çalışmaların kullanmayı en çok tercih 

ettikleri modelin teknoloji kabul modeli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu yüzden bu çalışmada 

da, e-devlet sisteminin benimsenmesini açıklamak için teknoloji kabul modeli ele alınmıştır. 

Bu çalışmada teknoloji kabul modeliyle oluşturulan hipotezler şunlardır: 
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H3: Bireylerin e-devlet sistemi kullanımından algıladıkları kolaylık arttıkça, algılanan fayda 

artmaktadır.  

H4: Bireylerin e-devlet sistemi için algıladıkları fayda arttıkça, e-devlet hizmetlerinin 

kabulüne yönelik davranışsal niyeti artmaktadır. 

H5: Bireylerin e-devlet sistemi kullanımından algıladıkları kolaylık arttıkça, e-devlet 

hizmetlerinin kabulüne yönelik davranışsal niyeti artmaktadır.  

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışmada tanımsal araştırma tasarımı kullanılmıştır. Çalışmanın anakütlesini Adana ilinde 

yaşayan tüketiciler oluşturmaktadır. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Adana ilinden seçilmesi 

gereken örneklem hacmi hesaplanırken n= (Nt2pq)/(d2(N-1)+t2pq)) formülüyle %95 güven 

düzeyiyle, 0,05 güven aralığında n=384 olarak hesaplanmıştır. Formülde N anakütle 

büyüklüğünü, n örneklem büyüklüğünü, p ilgilenilen olayın görülme sıklığını, q (1-p) 

ilgilenilen olayın görülmeme sıklığını, d kabul edilen örnekleme hata oranını ve t ise α 

anlamlılık düzeyinde serbestlik derecesine göre t tablosu kritik değerini ifade etmektedir. 

Anket çalışması alışveriş merkezi örneklemesi yöntemiyle ulaşılan 645 katılımcıyla 

gerçekleştirilmiştir.  

Anket uygulamasında yararlanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun 

ilk bölümünde bireylerin e-devlet sistemini kabul niyetini ortaya koymak için teknoloji kabul 

modeli değişkenlerinin ilgili yazından uyarlanan sorularına yer verilmektedir. Bu bölümde yer 

alan ifadeler Rehman vd. (2016)’nin çalışmasında yer alan ve Belanger ve Carter (2008), 

Venkatesh vd. (2003) ve Davis (1989)’in çalışmalarından adapte edilmiş ölçekten 

uyarlanmıştır. Anket formunun ikinci bölümünde bireylerin kişilik özelliklerine ilişkin 

değişkenlere yer verilmiştir. Bu bölümde yer alan ifadeler John ve Srivastava (1999)’nın 

çalışmasından uyarlanmıştır. 5’li Likert ölçeğiyle ölçülen ifadelerde katılımcıların söz konusu 

ifadelere katılma derecelerini, “1: kesinlikle katılmıyorum”, “5: kesinlikle katılıyorum” 

aralığında belirtmeleri istenmiştir. Anket formunun son bölümünde ise demografik sorular yer 

almaktadır. Verilerin analizinde regresyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Veri analizine ölçeklerin güvenilirliği ile başlanmıştır. Analiz sonucunda ölçeklerin Cronbach 

alfa değerleri; davranışsal niyet 0,863, algılanan kullanım kolaylığı 0,858, algılanan yarar 

0,887, kişilik özellikleri 0,673 olarak bulunmuştur.  

Grup ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına ANOVA tablosu doğrultusunda 

karar verilebilmektedir. ANOVA tablosunda F istatistiğinin 9,099, p değerinin ise 0,000 
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olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 0,05 anlamlılık düzeyinde gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu söylenebilmektedir. Bu anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunun 

belirlenebilmesi için ikili karşılaştırmaların yapılması gerekir. Varyanslar arasında fark 

olduğu için, gruplar arasındaki ikili karşılaştırmada Tamhane testi kullanılmaktadır. Tamhane 

test sonuçları, 1300 TL ve altı gelir grubuna sahip tüketiciler ile 2501-3700 TL arası ve 3701-

5000 TL arası gelire sahip tüketiciler arasında %5 anlamlılık düzeyinde tüketicilerin e-devlet 

sistemini kabulüne yönelik davranışsal niyeti açısından anlamlı bir farklılık olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, 1301-2500 TL arası gelir grubuna sahip tüketiciler ile 2501-3700 TL 

arası gelire sahip tüketiciler arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde tüketicilerin e-devlet sistemini 

kabulüne yönelik davranışsal niyeti açısından anlamlı farklılık olduğu da görülmektedir. Aynı 

şekilde, ilkokul mezunları ile ortaokul, lise ve üniversite mezunları arasında %5 anlamlılık 

düzeyinde e-devlet hizmetleri kabulüne yönelik davranışsal niyet açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır.  

Gerçekleştirilen regresyon analizi bulgularına göre, uyumluluk kişilik özelliği ile algılanan 

yarar arasındaki ilişki pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (B= 0,335; 

p=0,000<0,05). Buna göre, yeniliğe uyumlu bireylerin yenilikten algıladığı yararın yüksek 

olduğu söylenebilir. Yeniliğe açıklık kişilik özelliği ile algılanan yarar arasındaki ilişkinin 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü olduğu görülmektedir (B= 0,142; p=0,016<0,05). 

Yine, yeniliğe açık bireylerin yenilikten algıladıkları yararın daha fazla olacağı söylenebilir. 

Kişilik özellikleri ile algılanan kullanım kolaylığı arasındaki ilişkiye yönelik gerçekleştirilen 

regresyon analizi sonuçlarına göre, uyumluluk (B= 0,343; p=0,000<0,05) ve yeniliğe açıklık 

(B= 0,239; p=0,000<0,05) kişilik özellikleri ile algılanan kullanım kolaylığı arasında pozitif 

yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgular dahilinde uyumlu ve 

yeniliğe açık olan bireylerin, e-devlet sisteminden algıladıkları kullanım kolaylığının daha 

fazla olduğu ileri sürülebilir. Uyumluluk (B= 0,389; p=0,000<0,05), duygusal denge (B= 

0,108; p=0,047<0,05) ve yeniliğe açıklık (B= 0,257; p=0,000<0,05) kişilik özellikleri ile e-

devlet sisteminin kabulüne yönelik davranışsal niyet arasındaki ilişki pozitif yönlü ve 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca teknoloji kabul modeli değişkenlerinden 

algılanan yarar (B= 0,279; p=0,000<0,05) ve algılanan kullanım kolaylığı (B= 0,567; 

p=0,000<0,05) ile e-devlet hizmetlerinin benimsenmesine yönelik davranışsal niyet arasında 

pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Buna göre, 

bireylerin e-devlet hizmetlerinden algıladığı yararın ve e-devlet sistemine yönelik algıladığı 

kullanım kolaylığının arttıkça, bireylerin e-devlet hizmetlerini kabulüne yönelik davranışsal 

niyetlerinin de artabileceği söylenebilir.  
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Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Elde edilen bulgular neticesinde, e-devlet sisteminin adaptasyonunda 5 büyük faktör 

kuramındaki kişilik özelliklerinden “uyumlu olma” ve “yeniliğe açıklık” özelliklerinin 

teknoloji kabul modeli değişkenlerinden algılanan yarar, algılanan kullanım kolaylığı ve 

davranışsal niyet üzerinde doğrudan etkisinin olduğu görülmektedir. Buna göre, yeniliğe açık 

olan ve yeniliğe uyum sağlayabilen bireylerin yeniliklere adaptasyonunun diğer bireylere göre 

daha hızlı ve daha kolay olacağı söylenebilir. Aynı zamanda çalışmanın bulguları, bazı eğitim 

seviyesi grupları arasında ve gelir grupları arasında da e-devlet hizmetlerinin benimsenmesi 

açısından anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır.  

Çalışmanın Adana ilinde gerçekleştirilmiş olması çalışmanın en önemli kısıtıdır. Çalışma 

sonucunda elde edilen bulguların genellenebilirliği açısından uygulamanın daha geniş bir 

örneklem hacmi ile Türkiye’yi temsil gücüne sahip bir şekilde yeniden uygulanması 

bulguların genellenebilirliğini arttıracaktır. Gelecek çalışmalar bu faktörlere ilaveten ilgili 

yazına dayanan farklı faktörlerin eklenmesiyle teoriye ve uygulamaya daha zengin bir katkı 

sağlayabilir. 
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Tüketicilerin Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Benimsemesinde Etkili 

Olan Faktörler: Akıllı Saatler Üzerine Bir Araştırma 
Özet Bildiri 

Mehmet Marangoz1     Ali Emre Aydın2 

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin interneti, Giyilebilir, Akıllı, Saat, Teknoloji Kabul Modeli 

Keywords: Internet of Things, Wearables, Smart, Watch, Technology Acceptance Model 

Giriş ve Çalışmanın Amacı  

Teknoloji, bireylerin yaşamlarında belirleyici bir unsur olarak varlığını sürekli geliştirmekte 

ve tüketicilerin günlük deneyimlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. En genel 

anlamda, internet aracılığıyla veri gönderebilen ve alabilen günlük cihazları (Accenture, 

2014) konu edinen Nesnelerin İnterneti (Nİ), bu gelişimi açıklayan bir olgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Nİ teknolojileri çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır ve gündelik yaşam dahil 

tüm insan hayatında geniş çaplı değişikliklere aracılık etme potansiyeline sahiptir (Atzori vd. 

2010). Bu yeni teknolojiler arasında en ön plana çıkan teknoloji grubu ise giyilebilir 

teknolojilerdir. Bu nedenle giyilebilir teknolojileri tüketici bakış açısıyla ele almak ve bu 

konudaki kavrayışı güçlendirmek konu ile ilgili tüm paydaşlar açısından son derece 

önemlidir.  

Bu bağlamda çalışmanın amacı tüketicilerin giyilebilir teknolojileri kabulünü etkileyen 

faktörleri belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda tüketicilerin, en yaygın Nİ teknolojilerinden 

biri olan ve giyilebilir teknolojiler kapsamında sınıflandırılan akıllı saatlere adaptasyonunu 

etkileyen faktörler araştırılmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda teknoloji kabul 

davranışını ölçmeye yönelik olarak tasarlanmış ve bu konuda sıklıkla kullanılan Teknoloji 

Kabul Modelinden (TKM) yararlanılmaktadır.  

Literatür Analizi  

Bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin yenilikler sürekli bir şekilde gerçekleşmeye devam 

etmektedir. Tüketiciler, çeşitli faktörler nedeniyle bazı teknolojileri hızlı bir şekilde 

benimserken bazılarını benimsemekte geç kalabilir ya da söz konusu teknolojiden 

faydalanmamayı tercih edebilir. Bu bağlamda tüketicilerin teknoloji kabulünü etkileyen 

faktörleri belirleyebilmek için araştırmalar yapılmış ve modeller geliştirilmiştir. Teknoloji 

Kabul Modeli (TKM) bu modeller arasında en yaygın olanlardan biridir (Özbek vd., 2014: 

																																																													
1	Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, mehmetmarangoz@mu.edu.tr	
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aliemreaydin@mu.edu.tr 
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38). TKM, Davis’in (1986) yılında yayımlanan doktora tezinde ve sonraki çalışmalarında yer 

almıştır. Model, Fishbein ve Ajzen (1975) ile Ajzen ve Fishbein (1980) tarafından yapılan 

çalışmalara konu olan Sebepli Eylem Teorisinden hareketle oluşturulmuştur. TKM, son 

kullanıcının bilgisayar teknolojileri kabulününün belirleyicileri için genel ve kapsamlı bir 

açıklama getirmeyi ve bunu teorik olarak doğru bir şekilde yapmayı amaçlayan bir modeldir. 

Bu sebeple TKM’nin birincil amacı, dış etkenlerin inançlar, tutumlar ve niyetler üzerindeki 

etkisini izlemek için bir temel oluşturmaktır (Davis vd., 1989).  

Teknoloji Kabulü ile ilgili çalışmalar ve teoriler oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Sharma 

ve Mishra (2014), bu alandaki çalışmaları tarihsel süreç içerisinde gözlemlemişlerdir: Roger 

(1960) Yeniliklerin Yayılması Teorisi, Ajzen ve Fishbein (1975) Sebepli Eylem Teorisi, 

Ajzen (1985) Planlı Davranış Teorisi, Bandura (1986) Sosyal Bilişsel Kuram, Davis (1989) 

Teknoloji Kabul Modeli, Thompson vd. (1991) PC Kullanımı Modeli, Davis vd. (1992) 

Motivasyon Modeli, Venkatesh ve Davis (2000) Genişletilmiş TKM2, Venkatesh vd. (2003) 

Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi gibi çalışmalar alandaki bilgi birikimini 

zengileştirmiş ve uygulama alanının çeşitlenmesine imkan tanımıştır.  

Mobil cihazlar (Bruner II and Kumar, 2005), kısa mesaj servisleri (Kim vd., 2008), dijital 

kütüphane sistemleri (Park vd., 2009), mobil ödeme sistemleri (Schierz vd., 2010), akıllı 

telefon teknolojileri (Özbek vd., 2014) ve internet üzerinden satın alma (Kubaş vd., 2016) 

konuları teknoloji kabul modeli ile birlikte ele alınmıştır. Bu konulardan bir tanesi de son 

dönemde gittikçe daha fazla gündeme gelen Nİ’dir. Nİ oldukça yeni bir olgu olarak görülse 

de günlük hayat içerisinde örneklerine yaygın olarak rastlamak mümkündür. Weinberg vd. 

(2015), Nİ cihazlarını uygulama alanlarına göre şu şekilde sınıflandırmaktadır:  

• Giyilebilir teknolojiler,  

• Sağlık hizmetleri,  

• Bina ve ev otomasyonu,  

• Akıllı üretim,  

• Akıllı şehirler ve  

• Otomotiv.  

Bu bağlamda tüketicilerin Nİ teknolojilerine adaptasyonu önemli bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Mayer vd. (2011) tüketicilerin akıllı ürünlere adaptasyonunu ev ortamındaki 

cihazlar üzerinden araştırmışlardır. Gao ve Bai (2014), tüketicilerin Nİ teknolojilerine 

adaptasyonunu otomatik geçiş sistemi üzerinden incelemişlerdir. Yu ve Zo (2016) genel 

olarak giyilebilir cihazlara adaptasyon üzerine odaklanmışlardır. Nİ ile ilgili tüm uygulama 
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alanlarında çok hızlı gelişmeler yaşandığı ifade edilebilir. Ancak günümüzde nihai tüketiciler 

tarafında en yaygın olan cihazların giyilebilir teknoloji cihazları olduğu ifade edilebilir 

(Chuah vd., 2016). PwC raporuna (2014) göre giyilebilir teknolojiler düşündüğünümüzden 

daha yakın bir gelecekte gündelik yaşantımızı ve iş yapma biçimimizi etkileyecek şekilde 

hayatımıza girecektir. Bu gelişmelere rağmen konuya olan akademik ilgi sınırlı kalmaktadır. 

Kim ve Shin (2015) akıllı saat adaptasyonunu etkileyen psikolojik faktörleri geliştirilmiş 

teknoloji kabul modeli ile belirlemeye çalışmışlardır. Choi ve Kim (2016), akıllı saatlerin bir 

moda mı yoksa teknoloji ürünü mü olduğu sorusunun cevabını ararken, akıllı saatleri 

kullanma niyetini etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Chuah vd. (2016), akıllı saatlere 

adaptasyonu etkileyen faktörleri teknoloji kabulü ve sosyal psikoloji literatürü üzerinden 

araştırmışlardır.  

Ülkemizde ise giyilebilir teknolojiler ve özellikle akıllı saat teknolojisine adaptasyonu 

araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Konuya ilişkin bilgi birikimine katkı sağlamak ve 

diğer taraftan da gelişmekte olan teknolojinin kabulünde etkili unsurları belirlemek konu ile 

ilgili tüm paydaşlar için yararlı olabilecektir.    

Tasarım ve Yöntem  

Çalışma uygulamalı bir çalışmadır ve teknoloji kabulünü etkileyen faktörler arasındaki 

ilişkiler üzerine odaklandığı için nedensel bir nitelik taşımaktadır. Çalışmanın en temel amacı 

tüketicilerin giyilebilir teknolojilere adaptasyonunda etkili olan faktörleri belirlemektir. 

Giyilebilir teknolojilerinin çeşitliliği dikkate alındığında çalışmayı ürün boyutuna indirgemek 

gerekli olmuştur. Tüketici tarafında en yaygın ürün olarak ve yapılan sınıflandırmalara göre 

Nİ teknolojilerini en iyi temsil edecek ürün olması ve sınıflandırmada yer alan başlıklarla 

karşılaştırıldığında tüm tüketicilerin ve özellikle de genç tüketicilerin kullanabileceği bir ürün 

olması nedeniyle giyilebilir teknoloji sınıfında yer alan akıllı saatlerin bu araştırma için en 

uygun ürün olduğuna karar verilmiştir. Bu bağlamda çalışmada, tüketicilerin akıllı saatlere 

adaptasyonunda etkili olan faktörler Teknoloji Kabul Modelinden faydalanılarak 

araştırılmaktadır. 

Davis (1989) tarafından geliştirilen modelde yeni teknolojilere adaptasyonu tahmin etmek için 

temelde “algılanan kullanışlılık” ve “algılanan kullanım kolaylığı” olarak adlandırılan iki 

boyut söz konusudur. Daha sonra bu konuda başka faktörlerin de etkili olabileceği görüşü 

doğrultusunda sürekli yeni boyutlar eklenmiş ve model geliştirilmiştir (Venkatesh ve Davis, 

2000; Venkatesh, 2003). Bununla birlikte literatür taraması bölümünde üzerinde durulduğu 

gibi teknoloji kabul modeli kullanılarak araştırılan konular da çeşitlenmiştir. Akıllı telefon 
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teknolojilerine adaptasyonun incelendiği çalışmalar dikkate alınarak bu çalışma için aşağıda 

yer alan araştırma modeli oluşturulmuştur. Bu araştırma modelinde yer alan Algılanan Fayda 

ve Algılanan Kullanım Kolaylığı, Tutum ve Kullanım Niyeti boyutları Davis (1982) 

tarafından geliştirilen modelde bulunmaktadır. Algılanan Eğlence boyutu Gao ve Bai (2013), 

sosyal etki ve algılanan parasal değer boyutu Hong (2006), algılanan risk boyutu ise Lee 

(2009) ve Yang vd. (2012) tarafından yapılan çalışmalarda mevcuttur ve bu araştırmanın 

amaçları doğrultusunda araştırma modeline dahil edilmiştir. Araştırma modeli ve bu modele 

ait hipotezler aşağıda yer almaktadır. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
 

H1: Algılanan fayda akıllı saatlere ilişkin tutum üzerinde pozitif yönde etkilidir. 

H2: Algılanan kullanım kolaylığı akıllı saatlere ilişkin tutum üzerinde pozitif yönde etkilidir. 

H3: Algılanan eğlence akıllı saatlere ilişkin tutum üzerinde pozitif yönde etkilidir. 

H4: Sosyal etki akıllı saatlere ilişkin tutum üzerinde pozitif yönde etkilidir. 

H5: Algılanan parasal değer akıllı saatlere ilişkin tutum üzerinde pozitif yönde etkilidir. 

H6: Algılanan mahremiyet riski akıllı saatlere ilişkin tutum üzerinde negatif yönde etkilidir.   

H7: Akıllı saatlere ilişkin tutum akıllı saat kullanım niyeti üzerinde pozitif yönde etkilidir. 

Çalışmada demografik değişkenlere yönelik 5 ifade yer almaktadır. Sonrasında akıllı saatlere 

ilişkin bilgi sahibi olma ve kullanma deneyimine ilişkin birer ifade yer almaktadır. Araştırma 
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modelindeki ilişkileri test etmek için kullanılan ölçekte yer alan ifadeler konu ile ilgili 

çalışmalardan derlenmiştir. 

Tablo 1. Araştırma Modelindeki Değişkenlerin Oluşturulduğu Kaynaklar 

Değişken Yazar/Yazarlar Ölçek Türü 
Algılanan Fayda (AF) Hong, 2006 3 ifade, 5’li likert 
Algılanan Kullanım Kolaylığı (AKK) Gao ve Bai, 2013 3 ifade, 5’li likert 
Algılanan Eğlence (AE) Gao ve Bai, 2013 3 ifade, 5’li likert 
Sosyal Etki (SE) Hong, 2006 3 ifade, 5’li likert 
Algılanan Parasal Değer (APD) Hong, 2006 3 ifade, 5’li likert 
Algılanan Mahremiyet Riski (AMR) Lee, 2009; Yang vd. 2012 3 ifade, 5’li likert 
Akıllı Saatlere İlişkin Tutum (ASİT) Chuah vd. 2016 2 ifade, 5’li likert 
Akıllı Saat Kullanım Niyeti (ASKN) Chuah vd. 2016 2 ifade, 5’li likert 
 

Araştırma evrenini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

2016-2017 Yaz Okuluna kayıt yaptıran 1990 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma evreni olarak 

öğrencilerin seçilme nedeni ise bu yaş aralığındaki bireylerin teknolojiye olan ilgisidir. 

Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Yüz yüze veri toplama tekniği 

kullanılarak öğrencilere 328 adet anket uygulanmıştır. Bu anketlerden 58 tanesi eksik ya da 

hatalı olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. Toplamda 270 anketten elde edilen verilerin 

girişi yapılarak bu veriler SPSS 20 ve Lisrel 8.80 programında analiz edilmiştir. Verilerin 

analizinde frekans analizi, bağımsız t testi, varyans analizi ve yapısal eşitlik modeli 

kullanılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma  

Teknoloji kabul modelinde yer alan boyutlara ilişkin ölçekler, geçerlilik ve güvenilirliği 

kanıtlanmış ölçeklerdir. Bununla birlikte çalışmada tüm ifadeler için yapılan genel 

güvenilirlik analizi değerinin (Cronbach Alpha) 0,884 olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların 

akıllı saat ile ilgili bilgi sahibi olma konusunda %90.7’sinin evet cevabı verdiği, %86.7’sinin 

ise daha önce akıllı saatle ilgili bir kullanma deneyimine sahip olmadığı tespit edilmiştir.  Bu 

veriler ışığında katılımcıların büyük çoğunluğunun akıllı saatler hakkında bilgi ve fikir sahibi 

olduğu ancak akıllı saat kullanmadıkları ifade edilebilir.   

Çalışmada araştırma modelindeki hipotezleri test etmek için yapısal eşitlik modelinden 

faydalanılmıştır. Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya ilişkin hipotez testlerinin sonuçları ve 

modele ilişkin uyum iyiliği değerleri görülmektedir. Modele ilişkin uyum değerlerinin 

literatürde (Yılmaz ve Çelik, 2010) belirtilen iyi uyum değerlerini tam olarak yakaladığı 

görülmektedir. Bu nedenle veri ile modelin iyi uyum gösterdiği ifade edilebilir. 
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Tablo 2. Yapısal Modelin Hipotez Testi Sonuçları 

Ölçekler Hipotezler 
Standart Regresyon 

Katsayıları t değerleri Sonuç 

AF          ASİT H1 0,16 1,50 Desteklenmedi 
AKK         ASİT H2 0,04 0,49 Desteklenmedi 
AE          ASİT H3 0,54* 6,04 Desteklendi 
SE           ASİT H4 0,17* 2,61 Desteklendi 
APD           ASİT H5 0,06 0,43 Desteklenmedi 
AMR          ASİT H6 -0,04 -0,47 Desteklenmedi 
ASİT          ASKN H7 0,94* 13,42 Desteklendi 
*p<0,05 Uyum iyiliği değerleri: p<0,01, χ2/sd=1,39, CFI=0,99, NFI=0,97, RMSEA=0,039 

 

Hipotez testlerini gerçekleştirmek amacıyla yapısal eşitlik modeli ile yapılan analizin 

sonuçlarına göre algılanan eğlence ve sosyal etki değişkenlerinin akıllı saatlere ilişkin tutum 

üzerinde pozitif yönde anlamlı etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Algılanan fayda, 

algılanan kullanım kolaylığı, algılanan parasal değer ve algılanan mahremiyet riski 

değişkenlerinin ise akıllı saatlere ilişkin tutum üzerinde herhangi bir anlamlı etkisi tespit 

edilememiştir. Ayrıca akıllı saatlere ilişkin tutum da kullanım niyeti üzerinde pozitif yönde 

anlamlı bir etkiye sahiptir.   

Literatürde akıllı saatlerin kabulü üzerine yapılan az sayıda çalışma söz konusudur. Bu 

çalışmalardan, araştırmanın sonuçlarını destekler şekilde Choi ve Kim (2016) tarafından 

yapılan çalışmada algılanan eğlence ve akıllı saatlere ilişkin tutum arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Kim ve Shin (2015) çalışmalarında akıllı saat 

kullanan insanların sosyal çevrelerinde daha farklı olduğu algısını açıklayan kültürel çekicilik 

boyutuyla tutum arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Chuah vd. 

de (2016) sosyal etkiyi gözlemledikleri ve kişiyi diğerleri arasında daha görünür kılma ile 

ilgili ifadeler yer alan değişkenle tutum arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna varmışlardır. Ayrıca tüm bu çalışmalarda tutum, niyetin belirleyicisi olarak anlamlı 

bir etkiye sahiptir. Akıllı saatler özelinden çıkıldığında ise Yu ve Zo (2016), giyilebilir 

teknolojilerin kabulü üzerine yaptıkları çalışmada hem algılanan eğlence hem de sosyal 

etkinin algılanan değer üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkisi olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Mayer vd. (2011) akıllı mutfak aletlerine adaptasyonu araştırdıkları 

çalışmalarında sosyal etkinin kullanım niyetine etkisi olduğunu tespit etmişlerdir.  

Sonuçlar, Öneriler ve Kısıtlar 

Çalışmanın sonuçlarına göre bir işi bitirmeye yardım etmesi, kullanışlı olması, kolay 

kullanılması ya da işlevselliği akıllı saatlere ilişkin tutumun belirleyicisi olarak 

algılanmamaktadır. Buna karşın akıllı saatleri kullanmanın eğlenceli olarak algılanması ve 



 
 

1065 

yakın çevre tarafından yakıştırılması tutum üzerinde etkilidir. Bu faktörlerin genel olarak Nİ 

teknolojilerine adaptasyonda da etkili olduğu literatür incelemesi sonucunda tespit edilmiştir. 

Bu durumun açıklanmasında Baudrillard (2014: 106-107) tarafından ortaya atılan “işlevi 

soyutlanan nesne” kavramına başvurulabilir. Baudrillard, insanların hiçbir zaman alet edevat 

sahibi olmaya çalışmayacağını çünkü bunların kişiyi maddi dünyaya yönlendirdiğini ifade 

eder. Sahip olunan şey, her zaman işlevinden soyutlanmış ve kişinin bir parçası şeklinde 

algılanan nesnedir. Gençlerin akıllı saatler ile ilgili değerlendirmelerinin bu yaklaşıma benzer 

şekilde işlevi değil de deneyimi ve anlamı ön plana çıkardığı görülmektedir. Tüketim ve satın 

alma ile ilgili bu kararların izleri tüketimin deneyim tarafına vurgu yapan Holbrook ve 

Hirschman’ın (1982: 138-139) yaklaşımında da görülmektedir. Yazarlara göre tüketicinin 

kararlarını ve davranışlarını açıklarken bu sürecin tüketicide uyandırdığı duygulara, estetik ve 

sembolik algıya ve sağladığı eğlence hissine odaklanmak son derece önemlidir. Ayrıca 

işlevselliği dışlayan ve rasyonel olmayan kararları genç tüketicilerin gösterişçi tüketime 

eğilimi ile de açıklanabilir.  

Bununla birlikte tüketicilerin akıllı saatlerden işlevsel anlamda beklentilerinin düşük 

olmasının gerekçesi, sahip olunan diğer cihazların ve özellikle akıllı telefonların (Cecchinato 

vd., 2015) akıllı saatlerin işlevlerini yerine getirmesi olabilir. Bu durumu genel olarak 

giyilebilir teknolojiler için ifade eden Page (2015: 16), akıllı telefonların giyilebilir teknoloji 

endüstrisi üzerinde yarattığı olumsuz etkinin artık tespit edildiğini ve tüketiciyi bu alana 

çekmek için tasarım, tüketici ile ürünün etkileşiminde uyanan hisler gibi başka konular 

üzerinde durulması gerektiğini vurgulamaktadır.  

Nİ, yeni bir kavram olsa da bu konudaki girişimler endüstri, akademi ve devletlerin çeşitli 

kademelerinde devam etmekte ve dünya çapında ivme kazanmaktadır. Kilit paydaşlar bu 

teknolojik evrimin eşgüdümlü gerçekleştirilmesi için bir yol haritası çizmeye çalışmaktadırlar 

(Gubbi, 2013: 1658). Giyilebilir teknolojiler ve akıllı saatler özelinde değerlendirildiğinde ise 

pazarlamacıların söz konusu yeni teknoloji ürünlerinin tasarımından pazarlama iletişimi 

çabalarına kadar hedef kitlenin beklentileri ve algılarına göre hareket etmesi önemlidir. Bu 

bağlamda çalışmanın sonuçlarının öngördüğü şekilde söz konusu çabaların tüketicilerin hazcı 

ve deneyimsel beklentilerini karşılayacak doğrultuda olması önemlidir. Yine çalışma, söz 

konusu ürünlerin konumlandırma stratejileri için faydalı olabilecek sonuçlara da işaret 

etmektedir. Bu da işletmelerin bu ürünlerin pazarlanmasında konumlandırma hatalarına 

düşmemesi için katkı sağlayabilir. Çalışma hem tasarımı hem de bulguları kapsamında bir ön 

çalışma niteliğindedir. Konu ile ilgili olarak hem akademik hem de uygulayıcıların bakış 

açısının söz konusu alana odaklanması için de amacını yerine getirdiği ifade edilebilir. 
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Bu çalışma, yeni teknolojilerin kabulü sürecine vurgu yaptığı hem de bu süreçte tüketiciyi 

anlamaya yönelik bir katkı sağlamayı hedeflediği için önemli görülmektedir. Çalışmanın 

yalnızca bir ürün üzerinden yapılması, zaman ve maliyet sınırı nedeniyle kolayda örnekleme 

yönteminin tercih edilmesi çalışmanın kısıtlılıkları arasında yer almaktadır. Her ne kadar yeni 

teknolojilerden haberdar olma ve kullanma konusunda gençlerin avantajları olsa da farklı 

özelliklere sahip gruplar üzerinde çalışmak da konu ile ilgili anlamlı sonuçlara ulaşmakta 

faydalı olabilir.   
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Ürünün Yenilik Derecesinin Algılanan Kalite Üzerindeki Rolü: Cinsiyetin 

Düzenleyici Etkisi 

Role of Degree of Product Newness on Perceived Quality: Moderating 

Effect of Gender 
Özet Bildiri 

Betül Çal1      Aytaç Erdem2 

Anahtar Kelimeler: Ürünün Yenilik Derecesi; Algılanan Kalite; Zaman Algısı, Fiyat Algısı; 

Ağızdan Ağza İletişim 

Keywords: Degreee of Product Newness, Perceived Quality, Time Perception, Price 

Perception, Word of Mouth 

Giriş ve Çalışmanın Amacı  

Teknolojik yenilikler konusunda yapılan birçok araştırmada vurgulanan ortak görüş, var olan 

teknolojinin performans limitlerine ulaşmaya başladığı noktanın yeni teknolojinin başlangıç 

noktası olduğudur (Dosi, 1982; Foster, 1986; Tripsas, 2008). Mevcut teknoloji zamanla 

maksimum ölçek ve karmaşıklık seviyesine ulaşmakta, bu durum teknolojiye yapılacak ek 

iyileştirmeleri kısıtlamaya başlamaktadır.  Bu, yeni teknolojinin eskisinin yerini aldığı 

seviyeye işaret etmektedir (Sahal, 1995).  

Gerek ürün gerekse hizmet kategorilerinde sunulan ve teknolojinin tetiklediği bu yenilik 

hızının en önemli sonuçlarından biri ürün yaşam eğrisinin kısalması olmuştur (Iwaarden ve 

Wiele, 2012; Pine, 1993). Kısalan ürün yaşam sürelerinin önemli bir sonucu ise müşterilerin 

yenilik derecesi algılarının olumsuz etkilenmesi, dolayısıyla kalite algısının azalmasıdır. 

Özellikle teknolojik ürünler açısından etkili olan bu durumun, ürünün pazar başarısı 

üzerindeki etkisinin önemli olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışmada amaçlanan, yeni cep telefonu satın alımı kapsamında, tüketicilerin ürünün 

yenilik derecesi algısına yol açan faktörlerin belirlenerek, bunun algılanan kaliteye etkisinin, 

cinsiyetin düzenleyici etkisi göz önünde bulundurularak araştırılmasıdır.  

Literatür Analizi ve Hipotezlerin Geliştirilmesi  

Ürünün Yenilik Derecesi 

Ürünün yenilik derecesi üzerine yapılan çalışmaların iki tür yenilik üzerinde durduğu 

görülmektedir; firma açısından (Cooper ve Kleinschmidt, 1986; Danneels, 1998) ve 

																																																													
1	Alaaddin Keykubat Üniversitesi, betulcal@yahoo.com	
2 Giresun Üniversitesi, aytacerdem54@hotmail.com 
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pazar/tüketici açısından (Ali, Krapfel ve LaBahn, 1995; Cooper ve de Brentani, 1991). Bu 

çalışmada tüketiciler açısından ele alınan ürünün yenilik derecesi, bir ürünün, potansiyel 

müşterilerin geçmiş deneyimleri ve tüketim kalıpları ile uyumunu ifade etmektedir 

(Atuahene-Gima, 1995). Bu yaklaşıma göre, yeni ürünü benimsemesi beklenen tüketicinin 

belli oranda davranışsal değişim geçirmesi ve/veya öğrenme çabası içine girmesi (Lawton ve 

Parasuraman, 1980), yani bazı maliyetlere katlanması beklenmektedir. Tüketicilerin yenilik 

derecesi algısının, yıkıcı yeniliklerin pazar başarısı üzerinde [özellikle teknolojik ürünler] 

kritik etkisi olduğu belirtilmektedir (Gatignon vd., 2002; Kleinschmidt ve Cooper, 1991; Song 

ve Parry, 1996). 

Çalışmada incelenen cep telefonu satın alımı kapsamında yapılan öncül nitel araştırma, 

tüketicilerin yenilik derecesi algısını etkileyen 3 önemli değişken olduğunu göstermiştir. 

Bunlar, tüketicinin süre algısı (Etkin, Evangelidis ve Aaker, 2015; LeBoeuf, 2006), fiyat 

algısı (Laukkanen vd., 2007) ve ağızdan ağza iletişimdir (Lam, Lee ve Mizerski, 2009). Buna 

göre;  

H1: Tüketicinin, iki cep telefonu markası/modeli arasında algıladığı süre uzadıkça, ürünün 

yenilik derecesi algısı artmaktadır. 

H2: Tüketicinin, yeni cep telefon markası/modeli ile bir önceki arasındaki fiyat farkı algısı 

arttıkça, ürünün yenilik derecesi algısı artmaktadır. 

H3: Tüketici nezdinde, yeni model cep telefonu markası/modelinin yaygınlık derecesi arttıkça 

(diğer tüketicilerce tavsiye edilmesi/kullanılması), ürünün yenilik derecesi algısı artmaktadır. 

Algılanan Kalite 

Ürün veya hizmetlerin genel olarak üstünlüğü veya mükemmelliği hakkında tüketicilerin 

sübjektif yargıları olarak tanımlanan algılanan kalite (Avcılar, 2008), tüketici satın alma 

kararları üzerinde önemli etkiye sahiptir. Üründe yapılan önemli yenilikler olması 

durumunda, tüketicinin algıladığı yenilik/karmaşıklık derecesinin, o ürünün algılanan kalitesi 

üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtilmektedir (Holak ve Lehmann, 1990; McNally, Cavusgil 

ve Calantone, 2010).Araştırma kapsamında tüketicilerin yeni cep telefonu modeli/markasına 

yönelik algıladıkları yenilik derecesinin, tüketiciler tarafından algılanan kaliteyi etkilediği 

düşünülmektedir. Buna göre; 

H4: Tüketicilerin algıladıkları ürün yenilik derecesi, onların kalite algıları üzerinde olumlu 

etkiye sahiptir. 
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Cinsiyetin Düzenleyici Etkisi 

Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda demografik değişkenlerin kullanılması, 

araştırmacıların sıkça başvurduğu bir yoldur. Bu değişkenler arasında yaygın bir şekilde 

kullanılan cinsiyet, pazarlamacılara önemli bilgiler sunmaktadır (Meyers-Levy ve Sternthal, 

1991).  

Kotler ve Keller (2009) erkekler ve kadınların alışveriş davranışları arasında farklılıklar 

olduğundan bahsetmiştir. Kadınların bir ürün hakkında gerekli bilgiye sahip olmadan kolayca 

satın alma eğilimi gösterebileceğini, erkeklerin ise bir ürün ile ilgili olma konusunda daha 

pasif olacağını belirtmiştir. Diğer yandan kadınlar için, ürünlerin fiyatı, belirli bir markanın 

seçilmesine yönelik tercihlerini etkileyen temel özelliklerden biriyken, erkekler ise satın alma 

davranışlarında daha pragmatik düşünürler (Sharma vd., 2013; Dittmar, Long ve Meek, 

2004). Diğer bir ifadeyle, erkekler kadınlardan daha çok çevresel bilgi odaklı bir motivasyona 

sahiptirler (Taylor vd., 2011). Buna göre; 

H5: Ürünün yenilik derecisi ile öncülleri arasındaki ilişkide cinsiyetin düzenleyici etkisi 

vardır. Kadınlar için yenilik derecesi algısında fiyat etkili iken, erkek için diğerlerinin ne 

düşündüğü, deneyimleri, tavsiyeleri gibi çevresel faktörler (olumlu ağızdan ağza iletişim) 

etkilidir. 

Kalite unsuru tüketici davranışı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Mittal ve Kamakura 

(2001) kalitenin somut yönünün erkekler için pozitif tüketici davranışlarına neden olma 

açısından önemli olduğunu, ilişki kalitesinin ise kadınlar için daha fazla önem arz ettiğini 

belirtmiştir. Dolayısıyla, erkek katılımcıların çevreden aldığı olumlu referanslar sonucu 

yenilik derecesini yüksek algılamasının (kalitenin somut yönü), kalite algılarını daha fazla 

güçlendireceği, bunun da satın alma olasılığını artıracağı öngörülmektedir. Kadın katılımcılar 

için ise, ürünün yenilik derecesinden çok satın alma öncesi ve esnasında satış elemanlarıyla 

kurulan olumlu iletişim, karşılaşılan ilgi, geri bildirim gibi etmenlerin kalite algısı açısından 

daha önemli olduğu düşünülmektedir. Buna göre; 

H6: Ürünün yenilik derecesi ile algılanan kalite arasındaki ilişkide cinsiyetin düzenleyici 

etkisi vardır. Erkek katılımcılar için ürünün yenilik derecesinin algılanan kalite üzerindeki 

etkisi, kadınlara göre daha fazladır. 

Tasarım ve Yöntem  

Amaçları açısından açıklayıcı araştırma örneği sergileyen bu çalışmada, tüketicilerde 

teknolojik yeniliklere direnç gösterme davranışını etkileyen temel faktörlerin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Oluşturulan kavramsal modelin test edilmesi amacıyla bir alan araştırması 
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yapılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini 18-25 yaş arası olan Giresun Üniversitesi öğrencileri 

oluşturmaktadır. Y kuşağının son temsilcileri ile Z kuşağı temsilcilerinden oluşan bu grup, 

teknoloji ve tüketimle iç içe, internete bağımlı, çoklu dikkat ve çoklu karar alma becerisine 

sahip, her şeyi çabuk isteyen ve anlık tüketen bir profil çizmekte, ayrıca değişimin çok hızlı 

ve kırılmalar şeklinde yaşandığı bir döneme tanıklık etmektedir (İzmirlioğlu, 2008; Tuna, 

2002; Yüzbaşıoğlu,2012’den aktaran Altuntuğ, 2012). Bu ana kütlenin seçilmesinin nedeni, 

bu kuşağın, araştırmanın uygulama alanı bulduğu cep telefonu satın alma ve değiştirme 

davranışını sıklıkla gerçekleştiren bir grup olması, dolayısıyla konuya olan ilgilenim 

düzeylerinin yüksek olmasıdır.  

Araştırma örneklemini Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme, 

İktisat, Uluslararası İlişkiler ve siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri) öğrencileri 

oluşturmaktadır. Olasılıksız örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yönteminin tercih 

edilme nedenleri arasında, araştırma evreninin tam olarak bilinememesi, hızlı ve en az 

maliyetli olması gelmektedir. Bu örneklemede her bir birim istatistiksel olarak olasılıksız 

yöntemlerle belirlenmekte, dolayısıyla araştırma sonuçlarının genellenmesi mümkün 

olamamaktadır (Karamustafa ve Biçkes, 2003). Örnekleme 29 Mayıs 2017 - 2 Haziran 2017 

tarihleri arasında ve tek aşamada tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan 

yapılandırılmış ankette sorular, 5’li Likert ve Semantik farklılıklar ölçeği tipinde sorulmuş, 

ayrıca demografik sorular yer almıştır. Toplamda 212 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Elde 

edilen verilerin analizinde Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır.  Bu yöntem, ölçme hatalarını 

analize dahil etmesi, değişkenlerin dolaylı ve dolaysız etkilerini ele alması ve hem 

gözlenebilen hem de gözlenemeyen değişkenler üzerinde test yapması ile diğer birçok çok 

değişkenli araştırma yöntemlerinden ayrılmaktadır (Çelik ve Yılmaz, 2013; Meydan ve Şeşen, 

2011’den aktaran Çal, 2016). Analiz süresince SPSS 22 ve Amos programlarından 

yararlanılmıştır. 

Çalışma amaçları doğrultusunda ele alınan araştırma problemleri; 

§ Cep telefonu satın alımı kapsamında, örneklemin algıladıkları yenilik derecesinin, 

algılanan kalite algısı üzerinde etkisi var mıdır? 

§ Örneklemin algıladığı yenilik derecesinin öncül değişkenleri nelerdir? 

Bahsedilen araştırma problemleri kapsamında araştırma modeli şu şekildedir; 
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Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada, 6 ifadeli ürünün yenilik derecesi ölçeği, Atuahene-Gima (1995)’dan; 4 ifadeli 

algılanan kalite ölçeği, Yoo, Donthu ve Lee (2000)’den; 3 ifadeli ağızdan ağza iletişim ölçeği 

Lam, Lee ve Mizerski (2009)’den; 3 ifadeli fiyat algısı ölçeği, Netemeyer vd. (2004)’den; ve 

4 ifadeli zaman algısı ölçeği LeBoeuf (2006)’ dan uyarlanmıştır. Zaman algısı ölçeğine 

ayrıca, “Herhangi bir markanın piyasaya sürdüğü son iki model arasında geçen süre ne kadar 

uzun olmalıdır?” maddesi eklenerek katılımcıların 1 ila 7 arasında tercihte bulunmaları 

istenmiştir. Bununla amaçlanan, her tüketici için farklılaşabilen zaman algısının daha 

düzlemsel ve rakamsal ifade edilmesidir. 

Bulgular ve Tartışma 

Yapılan ön kontroller sonrası kullanılabilir 212 anket demografik bilgiler açısından 

incelenmiş ve sonuçlar tablolaştırılmıştır. 

Tablo 1: Araştırma Örneklemine Ait Demografik Bilgiler 

Cinsiyet Erkek Kadın 
106 Kişi 106 Kişi 

Gelir Durumu 500 tl ve 
altı 

501-750  
TL 

751-1000  
TL 

1001-1250 
TL 

1251TL ve 
üzeri 

79 Kişi 51 Kişi 31 Kişi 19 Kişi 28 Kişi 
Yaş 21 22 23 24 25 

37Kişi 56 Kişi  59 Kişi 29 Kişi 16 Kişi 
Telefon Markası Samsung Iphone General Mobile LG Asus 

74 Kişi  55 Kişi 19 Kişi 15 Kişi 6 Kişi 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet ve gelir dağılımına bakıldığında, 106 erkek ve 106 

kadın olmak üzere toplamda 212 katılımcıya anket uygulanmıştır. Soruyu cevaplandıran 208 

kişiden 130’u 751TL’nin altında gelire sahiptir. Örneklem yapısı gereği katılımcılar 21-25 yaş 
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aralığındadır. 212 katılımcının en çok kullandığı 5 telefon markasına bakıldığında ise 74 

kişinin Samsung, 55 kişinin Iphone, 19 kişinin General Mobile, 15 kişinin LG ve 6 kişinin 

Asus kullandığı belirlenmiştir. 

Geçerlilik ve Güvenirlik 

Araştırmada kullanılan tüm ölçek maddelerine öncelikle açıklayıcı faktör analizi uygulanmış, 

faktör yükleri 0,50 değerinin altında kaldığı için birer madde, zaman algısı ve fiyat algısı 

ölçeklerinden çıkarılmıştır. 

Yapısal eşitlik modeli uygulamasında Anderson ve Gerbing (1988) yaklaşımı takip edilmiş; 

öncelikle veriler doğrulayıcı faktör analizi uygulanarak geçerlilik ve güvenilirlik açısından 

test edilmiş, ardından yapısal eşitlik modeli ile araştırma hipotezleri test edilmiştir. Model 

uyum istatistikleri Tablo 2’de, geçerlilik ve güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Tablo 2: Model Uyum İstatistikleri 

  Cmin/df GFI AGFI IFI CFI Rmsea 
Doğrulayıcı Faktör Analizi 1,75 0,93 0,89 0,93 0,92 0,06 
Yapısal Model 1,75 0,93 0,89 0,93 0,92 0,06 
 

Varsayılan modelin kabul edilebilirliğinin öncelikli göstergesi uyum iyiliği testleridir. Her ne 

kadar ki-kare istatistiği uyum iyiliği testleri içinde istatistiksel temeli en güçlü ölçüt olsa da, 

ancak büyük örneklemlerde anlamlı sonuç vermektedir (Lei ve Wu, 2007). Bu yüzden 

çoğunlukla ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranı (cmin/df) alınmakta ve mükemmel 

uyum göstergesi <2 kabul edilmektedir (Şimşek, 2007). Gerek DFA’da gerekse yapısal 

modelde bu oranın 1,75 ile mükemmel uyuma işaret ettiği görülmektedir. GFI (Goodness of 

Fit 

Index),modelinörneklemdeki  kovaryans   matrisini  ne  oranda  ölçtüğünü  gösterir (Çokluk,  

 Şekercioğlu  ve  Büyüköztürk  2010) ve 0,90 değerini aşması iyi uyuma işaret eder. AGFI 

(Adjusted Goodness of Fit Index), GFI’nin yüksek örneklem hacmindeki eksikliği giderir 

(Çapık, 2014). IFI  (Incremental Fit Index), artan uyum indekslerinden olup uyumdaki iyilik 

artışını, baz modele kıyasla ölçer. CFI (Comparative Fit Index) ise değişkenler arasında hiçbir 

ilişkinin olmadığını öngörür. Uyum iyiliği indekslerinde kabul edilebilir oran genellikle >0,90 

olarak belirtilmektedir (Çokluk,   Şekercioğlu  ve  Büyüköztürk  2010; Waltz, Strcikland ve 

Lenz 2010). Tablo 2’deki göstergelerin bu oranları aştığı, AGFI’nin ise 0,89 ile büyük ölçüde 

yaklaştığı görülmektedir. Son olarak Rmsea (Root Mean Square Error of Approximation) ise, 

ana kütledeki yaklaşık uyumun bir ölçüsü olup, 0,08’in altındaki değerler kabul edilebilir 
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(Munro, 2005; Wang ve Wang, 2012), 0,06’nın altındaki değerler ise iyi uyum olarak ifade 

edilmektedir (Hu ve Bentler, 1999). Tablodaki her iki Rmsea oranı da (0,06) iyi uyuma işaret 

etmektedir. 

Yapısal modele yönelik geçerlilik ve güvenilirlik sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Geçerlilik ve Güvenilirlik Sonuçları 

  CR AVE MSV ASV 
Yenilik 
derecesi 

Zaman 
algısı 

Fiyat 
algısı 

Ağızdan 
A. İletişim 

Algılanan 
kalite 

Yenilik 
derecesi 0,701 0,442 0,096 0,055 0,665         
Zaman algısı 0,793 0,702 0,052 0,022 -0,002 0,838       
Fiyat algısı 0,655 0,500 0,096 0,059 0,310 -0,227 0,704     
Ağızdan A. 
İletişim 0,790 0,559 0,102 0,045 0,208 0,101 0,154 0,748   
Algılanan 
kalite 0,686 0,422 0,102 0,068 0,281 0,166 0,252 0,320 0,649 
Kullanılan tüm ölçekler için bileşik güvenilirlik (CR), yakınsama geçerliliği koşulu 

(AVE>0,50) ve ayırım geçerliliği koşullarının (MSV<AVE; ASV<AVE; AVE karekökünün 

faktörler arası korelasyonlarından büyük olması) sağlandığı görülmektedir. 

Yapısal Model 

Geçerlilik ve güvenirlik analizleri ardından yapısal model test edilmiş ve sonuçlar Tablo 4’te 

sunulmuştur. 

Tablo 4: Yapısal Eşitlik Analizi Sonuçları 
Bağımsız Değ.  Bağımlı Değ. Tahmin 

Değeri 
Standart 
Hata 

Kritik 
Oran  

Anlamlılık Hipotez 

Fiyat Algısı Yenilik Derecesi 0,214 0,086 2,495 0,013 H1kabul 
Ağızdan A. 
İletişim 

Yenilik Derecesi 0,149 0,071 2,096 0,036 H2kabul 

Zaman Algısı Yenilik Derecesi 0,069 0,111 0,623 0,534 H3red 

Yenilik 
Derecesi 

Algılanan Kalite 0,331 0,107 3,095 0,002 H4kabul 

 

Örneklem için cep telefonuna yönelik yenilik derecesinin öncülleri, fiyat algısı ve ağızdan 

ağza iletişim olarak tespit edilirken, bir önceki ürün modeli ile yeni ürün modeli arasında 

geçen sürenin uzunluğunun (zaman algısı) etkisine rastlanmamıştır. Dolayısıyla örneklem için 

cep telefonunun fiyatının yüksekliği ve çevreden edindiği olumlu ağızdan ağza iletişimin, 

ürünün yenilik derecesini artırdığı görülmektedir. 

Ayrıca örneklemin cep telefonuna yönelik algıladığı bu yenilik derecesi, algılanan kalite 

üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Yenilik derecesi yüksek olan ürünler daha 

kaliteli olarak algılanmaktadır (Kleinschmidt ve Cooper, 1991; Song ve Parry, 1996). 
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Test edilen ilişkilerde cinsiyet değişkeninin moderatör (düzenleyici) etkisi araştırılmış ve 

sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5: Cinsiyet Değişkeninin Düzenleyici Etkisi 
KADIN             
Bağımsız Değ.  Bağımlı Değ. Tahmin 

Değeri 
Standart 
Hata 

Kritik 
Oran  

Anlamlılı
k 

Hipotez 

Fiyat Algısı Yenilik Derecesi 0,237 0,115 2,065 0,039 H5 kabul 
Ağızdan A. 
İletişim 

Yenilik Derecesi 0,102 0,1 1,014 0,311 H5kabul  

Yenilik Derecesi Algılanan Kalite 0,219 0,157 1,391 0,164 H6 kabul 
ERKEK 		         		
Fiyat Algısı Yenilik Derecesi 0,145 0,153 0,945 0,345 H5 kabul 
Ağızdan A. 
İletişim 

Yenilik Derecesi 0,206 0,084 2,467 0,014 H5 kabul 

Yenilik Derecesi Algılanan Kalite 0,377 0,142 2,662 0,008 H6 kabul 
 

Cep telefonuna yönelik yenilik derecesi algısının öncülü, kadın örneklem için fiyat algısı iken 

(Sharma vd., 2013), erkek örneklem için olumlu ağızdan ağza iletişim olarak tespit edilmiştir 

(Taylor vd., 2011. Diğer bir ifadeyle, kadın örneklemin yenilik derecesi algısı fiyat temelli 

şekillenirken, erkek örneklemin daha pragmatik yaklaşım sergilediği ve çevresel faktörlere 

yatkın olduğu görülmektedir.  

Ayrıca erkek örneklem için cep telefonunun yenilik derecesi, algılanan kalite üzerinde olumlu 

ve anlamlı bir etkiye sahipken, kadın örneklem için anlamlı bir etki bulunamamıştır. Yani 

erkekler yenilik derecesini yüksek algıladıkları bir cep telefonunu daha kaliteli bulurken, 

kadınlar için kalitenin koşulu yenilik derecesi olarak görülmemektedir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Firma ve tüketici açılarından ele alınan ürünün yenilik derecesi, tüketicilerin o ya da benzer 

ürünlere yönelik deneyimleri ve tüketim alışkanlıkları ile uyumunun göstergesidir (Atuahene-

Gima, 1995; Cooper ve de Brentani; 1991; Danneels, 1998). Bu yaklaşıma göre yeni bir 

ürünle ilgilenen tüketiciler, ürünü benimse sürecinde belli davranışsal değişimler geçirirler ve 

maliyetlere katlanırlar. Yenilik derecesi algısını etkileyen çeşitli faktörler/öncüller mevcuttur. 

Bu çalışma kapsamında tespit edilen en önemli öncüller ise tüketicinin zaman algısı, fiyat 

algısı ve olumlu ağızdan ağza iletişimdir. Buna göre, eski model ürün ile yeni model ürün 

arasında geçen sürenin (LeBoeuf, 2006) uzamasının yenilik derecesi algısını artırması 

beklenmektedir. Yeni modelin fiyatının yüksek algılanmasının da (Laukkanen vd., 2007), 

yenilik derecesine olumlu katkı yapacağı öngörülmüştür. Benzer şekilde, tüketicinin sosyal 
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çevresiyle ürün ile ilgili olumlu ağızdan ağza iletişimde bulunması da (Lam, Lee ve Mizerski, 

2009) yenilik derecesini artıran bir faktördür. 

Diğer yandan, özellikle karmaşıklık düzeyi yüksek olan teknolojik ürünler için algılanan 

yenilik derecesinin, algılanan kaliteyi artırarak pazar başarısı üzerinde olumlu katkı yapması 

beklenmektedir (Gatignon vd., 2002; Song ve Parry, 1996). Ayrıca kadın ve erkek 

tüketicilerin kalite algılarının farklı olması (Mittal ve Kamakura, 2001) sebebiyle, yenilik 

derecesi ile algılanan kalite arasındaki ilişki üzerinde cinsiyetin düzenleyici etkisinin olması 

öngörülmektedir. 

Araştırmanın kavramsal çerçevesinin test edilmesi için, teknolojik ürünlere yönelik ilgilenim 

seviyeleri yüksek olduğu bilinen Y ve Z kuşağı temsilcilerinden Giresun Üniversitesi 

öğrencileri seçilmiştir. Yapılandırılmış anket yöntemi ile 212 örneklemden toplanan veri, 

yapısal eşitlik analizi ile test edilmiştir. Sonuçlar, tüketicinin fiyat algısının ve olumlu ağızdan 

ağza iletişimin, ürünün yenilik derecesini artırdığını, yenilik derecesinin ise algılanan kaliteyi 

olumlu etkilediğini göstermektedir. Ayrıca kadın ve erkek örneklem üzerinde farklılaştığı 

gözlenen bulgular, kadın katılımcıların yenilik derecesi konusunda fiyata, erkekler 

katılımcıların ise sosyal çevreyle olan iletişime duyarlı olduklarını göstermiştir. Bir başka 

ifadeyle, ürün hakkında bilgi sahibi olmadan satın alma faaliyeti gösteren kadınlara nazaran, 

erkeklerin, ürün ile ilgili çevresinde olup bitenleri daha fazla gözlemlemesi, ürün hakkında 

daha fazla bilgi edinmek adına ürünün yaygınlığı ve ürün değerlendirmeleri gibi faktörleri 

dikkate alması, yenilik derecesi algısı belirleyicilerinin cinsiyet açısından farklı öneme sahip 

olmasını anlamlı kılmaktadır. Ayrıca ürünün yenilik derecesi erkekler için somut bir kalite 

göstergesi olarak görülürken, kadınlar için algılanan kalite ürünün yenilik derecesine bağlı 

olarak ortaya çıkmamaktadır. Bu bulgunun elde edilmesinde, erkeklerin satın alma kararında 

etkili olan kalitenin somut yönü büyük öneme sahipken, kadınların kalite 

değerlendirmelerinde sadece ürüne bağlı kalmamaları, çok yönlü değerlendirmelerde 

bulunmaları, ilişkisel kaliteye önem vermeleri gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.  

Araştırmanın en önemli kısıtı, kullanılan örnekleme yöntemidir. Kavramsal model, kolayda 

örnekleme yönteminin kullanılarak üniversite öğrencileri üzerinde test edilmiş olup araştırma 

bulguları genellenebilir nitelikte değildir. Gelecek çalışmaların olasılıklı örnekleme 

yöntemlerini kullanmasının, gerçek tüketici eğilimine yakın sonuçlar vermesi açısından 

önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Elektronik Ticaret Modellerinin Algınan Güven, İtibar ve Adil Fiyat Algısı 
Faktörleri Çerçevesinde Karşılaştırılması 

The Comparison of E-Commerce Business Models in the Framework of 
Corporate Reputation, Perceived Trust and Price Fairness 

Özet Bildiri 

Gülpınar Kelemci1      Gözde Güsan2	

Anahtar Kelimeler: Adil Fiyat, İtibar, E-Ticaret, Güven, İş Modeli 

Keywords: Price Fairness, Reputation, E-Commerce, Trust, Business Model 

Giriş  

Teknolojinin gelişmesi, internet penetrasyon oranının artış göstermesi tüketicilerin alışveriş 

biçimlerini ve tercihlerini değiştirmekle birlikte e-ticaretin gelişimini de olumlu yönde 

etkilemiştir. Gelişim sürecinde oluşan yeni e-ticaret modellerinin tüketiciler tarafından yüksek 

oranda kabul görmesi nedeniyle; büyük işletmelerin perakendecilik uygulamalarını çevrimiçi 

sistemlerdeki yeni modellerle birleştirdikleri görülmektedir (Fassnacht ve Unterhuber, 2016). 

Bu bağlamda geleneksel pazarların yanında dijital platformlarda da tüketici davranışlarının 

anlaşılabilmesi yeni e-ticaret modellerini tercih edilebilir kılabilmek açısından önemlidir.  

Araştırmanın temel amacı; çalışma şekli, iş modeli ve platforma göre ayrılan üç farklı e-

ticaret modelinin algılanan güven, itibar ve adil fiyat algısı değişkenleri açısından 

karşılaştırılmasıdır. Tüketici gözünden söz konusu farklı modeller belirlenen üç faktör 

temelinde değerlendirilirken öncelikle faktörlerinin e-ticaret modeli tercihi üzerindeki 

etkisinin incelenmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın bir diğer amacı ise, tanımlanmış üç faktör 

arasında e-ticaret modellerini birbirinden en çok ayırmaya yarayan faktörün belirlenmesidir. 

Kavramsal Çerçeve ve Literatür Analizi 

İnternet ortamında kişilerin belli sistemler aracılığıyla mal/hizmetleri para karşılığı satın 

alması işlemi e-ticaret olarak tanımlanmaktadır. E-ticaret modelleri kısaca B2B, B2C, C2C, 

vd. olarak ayrılmaktadır. Ancak yeni modellerin sisteme dâhil olması daha detaylı bir ayrım 

yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Behiç (2013) e-ticaret modellerini çalışma şekline, iş 

modeline ve platforma göre üçe ayırmıştır. Bu çalışma kapsamında da bu ayrım tercih 

edilmiştir. Ampirik araştırma kısmında çalışma şekillerine modelleri adına en çok tanınan 

B2C ve C2C örnekleri (hepsiburada.com ve sahibinden.com), iş modeline göre ayrım için 

																																																													
1 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, gkelemci@marmara.edu.tr 
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için sık tercih edilen özel alışveriş sitesi örnekleri (markafoni.com, trendyol.com), 

facebook/instagram gibi sosyal e-ticaret örnekleri platforma göre ayrım için kullanılmıştır. 

 
Şekil 1 : E-ticaretin Modelleri 

Tüketici satın alma tercihi ve davranışını etkileyebilecek birçok faktörün elektronik ortamda, 

öneminin farklılaşabildiği bilinmektedir. E-ticaret boyutunda, e-tüketicinin ikna edilmesinde 

yeni değişkenlerin de ayrıca karar ve tercih süreçlerine etki ettiği görülmüştür (Baubonienė ve 

Gulevičiūtė, 2015; Sultan ve Uddin, 2011). 

Güven kavramı temelde sadakat ve bağlılık gösterme şekli olarak açıklanmaktadır (Möllering 

vd.,2004). E-ticaret açısından ise “bir malın ya da hizmetin karşılığında web sitelerine kişisel, 

finansal bilgi vermek için bir tüketicinin istekliliği ve belirtilen süreci izlemeyi taahhüt 

etmesi’’ şeklinde tanımlamıştır (Kaplan ve Nieschwietz, 2003). Elektronik ortamda 

tüketicilerin ürünü fiziksel olarak tecrübe edememesi nedeniyle, “güven” faktörü internet 

alışveriş işlemlerinde geleneksel ticarete kıyasla daha fazla önem kazanmıştır (Er ve Erçin, 

2016; Hung vd., 2012; Pennanen, 2011). Medya Takip Merkezi’nin (2017) yaptığı araştırma, 

internet alışverişinde en büyük kaygıyı güvenin oluşturduğunu ortaya koymuştur. Özellikle 

kişisel bilgilerin depolanması, ürün teslimatları ve ödeme süreçlerinde yaşanan birçok sorun 

nedeniyle güven faktörü e-ticaret modellerinin gelişimi önünde en önemli risklerden biri 

olarak görülmektedir (Aydın ve Derer, 2015; Aksoy, 2006; Thompson ve Teo, 2002). 

Araştırmalar, e-ticarete olan güven eksikliğinin, sisteme katılan tüketicilerin sayısının 

azalmasına neden olan kilit faktör olduğunu belirtmiştir (Uygun, 2011; Pennanen, 2005; 

Patton ve Josang,2004). Güven unsurunun e-ticarette yeniden satın alma ve müşteri sadakati 

üzerindeki olumlu etkisi ayrıca bilinmektedir (Koç vd., 2017; Kelemci ve Güsan, 2017; Arif 

vd., 2013; Saydan, 2008; Pavlou, 2003). Bu çalışmalar çerçevesinde araştırmanın varsayımı 

şöyledir: 

H1a: E-Ticaret modeli tercihi üzerinde algılanan güvenin istatiksel açıdan anlamlı bir etkisi 

vardır. 	
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Araştırmanın bir diğer bağımsız değişkeni olan itibar kavramı, dışarıdan bir insan veya grup 

tarafından bir işletmenin arzulanabilirliğinin güncel değerlendirmesi şeklinde ifade 

edilmektedir (Standifird vd.,1999). E-perakendecilikte itibarın ayrıca, işletmenin 

güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de olduğu görülmüştür (Truli, 

2010; Van Der Merwe ve Puth,2014). İşletmelerin müşteri, tedarikçi ve rakip çevre tarafından 

tanınma biçimi olarak ifadelendirilen itibar; tüketim değerleri yazınında tüketicilerin satın 

alma kararlarını etkileyen temel değişkenler arasındadır (Öztürk vd., 2014; Petrick, 2002; 

Jarvenpaa vd.,2000) Tüketicilerin satın alma kararını verirken dikkate aldıkları kriterlerin 

başında da kurum ya da marka itibarı gelmektedir (Öztürk ve Çakır, 2014). Olumlu algılanan 

itibarın ayrıca tüketici memnuniyetini ve sadakatini de pozitif yönlü etkilediği (Zhang vd. 

2011)ve işletme kârlılığına olumlu katkı sağladığı bilinmektedir (Booker and Serenko, 2007). 

Söz konusu çalışmalara bağlı olarak araştırmanın diğer varsayımı şöyledir: 

Adil fiyat algısı, iki fiyat arasındaki farkın müşteri algısı açısından ne kadar adil, kabul 

edilebilir ve makul olduğudur (Xia vd., 2004; Bearden vd.,1992). Maliyet odaklı fiyat artışı 

müşteriler tarafından “adil” olarak kabul edilirken, kâr odaklı fiyat artışı “adaletsiz” olarak 

değerlendirilmektedir. Tüketicinin ürüne ilişkin maliyet ve kâr bilgisi, ürün fiyatının adil olup 

olmadığı algısını etkilemektedir (Bolton vd. 2003). Çevrimiçi modelleri kullanma kararı 

fiziksel perakendeciliğe kıyasla hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından çok daha 

düşük maliyetleri çağrıştırmaktadır (Fassnacht ve Unterhuber, 2016). Ayrıca yeni çevrimiçi iş 

modellerinin sıklıkla maliyet avantajı yarattığı görülmüştür (Zhang, 2010; Ratchford, 2009). 

Çevrimiçi alışverişte adil fiyat algısının e-perakendeci tercihi, memnuniyeti ve güveni 

üzerinde önemli etkisi olduğu görülmüştür (Chiu, 2009; Lii ve Sy, 2009; Kim vd. 2008). 

Araştırmalar tüketicilerin farklı kanallar üzerinden yapılan fiyat farklılaştırmasını adil 

algılamadıklarını da ortaya koymuştur (Wu vd., 2012; Choi ve Mattila, 2009; Anderson ve 

Simester, 2008; Darke ve Dahl, 2003). Bu bağlamda araştırmanın diğer varsayımları şöyledir: 

	

H3: E-ticaret modellerini birbirinden ayıran faktörler farklıdır.	

H1b: E-ticaret modeli tercihi üzerinde algılanan itibarın istatiksel açıdan anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H1c: E-Ticaret modeli tercihi üzerinde adil fiyat algısının istatiksel açıdan anlamlı bir etkisi 
vardır. 	

H2: E-ticaret modelleri temelinde bakıldığında e-ticaret modeli tercihi üzerinde etkili olan 

faktörler farklıdır. 
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Araştırmanın gerek e-ticaret modelleri temelinde incelenmesi gerekse tercih üzerinde şimdiye 

kadar ele alınmamış adil fiyat algısı değişkenin dikkate alınması nedeniyle, teorik açıdan 

yazına katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Tasarım ve Yöntem 

Araştırma Türü ve Araştırma Problemleri 

Keşifsel ve tanımsal olarak iki aşamadan oluşan araştırmanın problemleri şu şekildedir: 

• Tüketicilerin e-ticaret modeli tercihi üzerinde algılanan güven, itibar ve adil fiyat faktörleri 

nasıl bir etki yaratmaktadır?  

• Tercih üzerinde etkiye sahip olması beklenen faktörler e-ticaret modeli temelinde 

farklılaşıyor mu?  

• E-ticaret modellerini birbirinden ayıran en önemli faktör ya da faktörler hangisidir? 

Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın modeli ve yazın incelemesi sonucunda oluşturulmuş hipotezler Şekil 2’de toplu 

olarak sunulmuştur. 

 
Şekil-2: Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Örnekleme Yöntemi ve Veri Toplama Süreci:  

Çalışmaya ait anakütleyi e-ticaret modellerinden herhangi birini kullanarak çevrimiçi alışveriş 

yapmış tüm tüketiciler oluşturmaktadır. Anketler kolayda örnekleme yöntemiyle 

araştırmacıların sosyal medya hesapları üzerinden link olarak paylaşılmıştır. Değerlendirmeye 

135 anket alınabilmiştir. 
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Araştırmada algılanan itibar 5 (Petrick, 2002), algılanan güven 4 (Vogel ve Paul, 2015), adil 

fiyat algısı 3 ifadeyle (Fassnacht ve Unterhuber, 2016), katılımcıların e-ticaret iş modeli 

tercihi ise araştırmacılar tarafından hazırlanan 3 ifadeyle ölçümlenmiştir. Değişkenlerin tümü 

için 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. 

Bulgular 

Katılımcıların %65’i kadınlardan, %35’i erkeklerden oluşmaktadır. Genel olarak yaş 

ortalaması 25 olup, %30,5’inin 2.500 TL’den az ve yine %30,5’inin 2.501–5.000 TL 

aralığında gelir düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %73’ü lisans öğrenim 

düzeyindedir.  

Araştırma amacı kapsamında 15 ifadeden oluşan ölçek Keşfedici Faktör Analizine tabi 

tutulduktan sonra 3 faktöre ulaşılmıştır. Faktörler toplam varyansın %80,14’ünü açıklamıştır.  

Tablo 2: Keşifsel Faktör Analizi ve Sonuçları 

	

	

E-ticaret modeli tercihi üzerinde faktörlerin etkisini ölçmek için yapılan regresyon analizi 

sonuçlarına göre (Tablo 3), üç farklı model toplu olarak değerlendirildiğinde güvenin ve 

itibarın e-ticaret modeli tercihi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu bir etkiye sahip 

olduğu görülmüştür. Adil fiyat algısının ise, e-ticaret modeli tercihi üzerinde anlamlı bir etkisi 

tespit edilememiştir. Analiz sonuçlarına göre H1a ve H1b kabul edilirken, H1c reddedilmiştir. 

E-ticaret modelleri tek tek incelendiğinde, çalışma şekline ve iş modeline göre e-ticaret 

modeli tercihini istatistiksel açıdan anlamlı derecede etkileyen tek faktörün itibar olduğu 

görülmüştür. Platforma göre e-ticaret modelinin tercihinde etkili olan tek faktör ise güven 

olarak belirlenmiştir. Sonuçlara göre, H2 kısmi olarak reddedilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

KMO: 0,913; Barlett Küresellik Testi X2 İstatistiği (Anlamlılık): 6,0950 (p<,001)	
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Tablo 3: Regresyon Analizi ve Sonuçları 

 
İki ya da daha fazla grubu birbirinden ayıran faktörleri tespit etmek amacıyla ayırma analizi 

kullanılmaktadır. Bu nedenle öncelikle eşit kovaryans varsayımını test etmek için Box’sM 

testi yapılmış ve sonuçları uygun olduğu için ayırma analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 4 tüm 

bağımsız değişkenlerin oluşturulacak ayırma fonksiyonunda etkili olduklarını göstermektedir.  

Tablo 4: Wilks’Lamda Grup Ortalamaları Eşitliği Testi 

 
Tablo 5 incelendiğinde ortaya çıkan iki fonksiyonun da 0,000 düzeyinde anlamlı olduğu 

görülmektedir. Özdeğer ve kanonik korelasyon değerlerine göre birinci fonksiyonun temel 

alınmasına ve sınıflandırma işleminin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Birinci 

fonksiyonda kanonik korelasyon değerinin 0,610 çıkması, bu fonksiyona ait modelin yaklaşık 

(R2) %37’sini açıklandığını göstermektedir.  

Tablo 5: Wilks’ Lambda ve Ki-Kare Değerleri 

	

	

Tablo 6’daki sonuçlar incelendiğinde üç e-ticaret modelini birbirinden en fazla ayıran 

bağımsız değişkenin güven ve itibar olduğu görülmüştür. Ayrıca üç bağımsız değişkenin de 

yapı matrisi katsayılarının 0,30’un üzerinde değere sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 

analizin sınıflandırma sonuçlarına göre; ayırma analizi, çalışma sekline göre e-ticaret modeli 

Fonksiyon 1: Özdeğer=0,592, Varyans Yüzdesi=95,4 Kanonik Korelasyon=0,610 

Fonksiyon 2: Özdeğer=0,029 ve Varyans Yüzdesi=4,6 Kanonik Korelasyon=0,167 



 
 

1082 

için %42, platforma göre e-ticaret modeli için %75,4 ve iş modeline göre e-ticaret modeli için 

%60,7 oranında doğru sınıflandırma yapmaktadır. Tüm bu analiz sonuçlarına göre H3 kabul 

edilmiştir. 

 

	
Sonuçlar ve Kısıtlar 

Araştırma sonuçlarına göre, genel olarak e-ticaret modeli tercihi üzerinde güvenin ve itibarın 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülürken, adil fiyat algısının anlamlı bir 

etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Modeller tek tek incelendiğinde ise, sadece itibar boyutunun 

çalışma ve iş modeline göre olan e-ticaret modeli tercihi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Instagram/facebook gibi sosyal ortamda 

gerçekleştirilen platforma göre e-ticaret modeli için ise, sadece güvenin tercih üzerinde etkili 

olduğu görülmüştür. Bu sonucu söz konusu modellerin sıklıkla bireysel satıcılar üzerinden 

gerçekleşiyor olmasına ve ödeme, teslimat gibi konular açısından problemlerin 

yaşanabilmesine bağlamak mümkündür. 

Ayırma analizi sonuçlarına göre, üç e-ticaret modellerini birbirinden ayırmaya en çok yarayan 

güven ve itibar faktörleri olmuştur. Bu sonuç genel anlamda e-ticarette tüketici davranışını 

sıklıkla etkileyen iki faktörün önemini tekrar ortaya koymuştur. 

Çalışma şekline ve iş modeline göre e- ticaret modellerinin en yüksek ortalamaya itibar 

faktöründe ulaştığı görülmüştür. Platforma göre e-ticaret modelinde en yüksek ortalamaya 

adil fiyat algısı faktöründe sahip olurken, en düşük ortalamaya güven boyutu sahiptir. Bu 

bağlamda yeni e-ticaret modelleri oluşturulurken tüketici üzerinde yüksek güven ve itibar 

algısının yaratılması, modeller oluşturulurken e-ticaretteki olumlu fiyat algısının korunması 

önerilmektedir. 

Örneklem büyüklüğü ve katılımcıların belli bir yaş ortalamasında kalması çevrimiçi anket ve 

kolayda örnekleme yönteminin kullanılması önemli kısıtlardır. Bahsedilen sınırlamalardan 

dolayı araştırma sonuçları genelleştirilmemekle birlikte, konu hakkında önemli ipuçları 

vermektedir.  

Tablo 6: Standartlaştırılmış Kanonik Ayırma Fonksiyonu, Yapı Matrisi Katsayıları ve 
Kanonik Diskriminant Katsayıları 
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Mobil Mesajlaşma Uygulamalarının Mobil Satın Alma Niyeti Üzerine 

Etkisi 

The Influence of Mobile Messaging Applications on Mobile Purchase 

Intention 
Özet Bildiri 

Ismail Erkan1  Abdulaziz Elwalda2  Mushfiqur Rahman3 

  Seden Doğan4  Sinan Nardalı5 

Anahtar Kelimeler: Mobil Ağızdan Ağıza Pazarlama, Mobil Mesajlaşma Uygulamaları, 

Mobil Satın Alma Niyeti, WhatsApp, Facebook Messenger 

Keywords: Mobile Word of Mouth, Mobile Messaging Applications, Mobile Purchase 

Intention, WhatsApp, Facebook Messenger 

Giriş ve Çalışmanın Amacı  

Aylık bir milyardan fazla aktif bireysel kullanıcısı olan mobil mesajlaşma uygulamaları, kolay 

kullanılabilir olmaları nedeniyle mobil satın alma faaliyetleri çerçevesinde, işletmelere önemli 

fırsatlar sunmaktadır. Tüketiciler açısından bakıldığında ise, bu uygulamalar, kullanıcıların 

birbirlerine görsel açıdan zenginleştirilmiş mesajlar gönderebilmesine imkan tanımaktadır. 

Önceleri sadece yazıdan oluşmakta olan mesajlar, şimdilerde resim, video, konum gibi ekstra 

özellikler ile desteklenebilmektedir. Bu durum mobil ağızdan ağıza pazarlama (Mobile Word 

of Mouth – MWOM) için de yeni bir bakış açısı getirmiştir. Görsel açıdan zenginleştirilebilen 

mesajlar, mobil ağızdan ağıza pazarlamanın tüketicilerin mobil satın alma niyetleri üzerinde 

etkili olma potansiyeli taşımaktadır. Lakin, mevcut literatür incelendiğinde, mobil mesajlaşma 

uygulamalarının (WhatsApp, Facebook Messenger gibi) tüketicilerin mobil satın alma 

niyetleri üzerindeki etkilerini inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle 

bu bildiri kapsamında, mobil mesajlaşma uygulamalarının tüketicilerin mobil satın alma 

niyetleri üzerindeki olası etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda “bilgi 

kabul modeli” kullanılmış, yapısal eşitlik modeli ile analiz edilecek yeni bir model önerisinde 

bulunulmuştur.  
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Literatür Analizi  

Mobil cihazların yaygınlaşması ve internet ağlarının gelişmesi sürekli online bir toplum 

oluşturmuştur. Sürekli birbirleriyle iletişim halinde olan bu toplum, anlık satın alma 

faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları bilgiye, mobil cihazlar sayesinde 

kolayca ulaşabilmektedirler. Bu bağlamda MWOM pazarlamacılar için ekstra maliyete 

katlanmadan tüketicilere anlık ulaşma fırsatı sunmaktadır (Palka et al., 2009). Mobil cihazlar 

tüketicilerin kendi arasında ürün ve markalar hakkında konuşup bilgi alışverişinde 

bulunmasına da katkı sağlamaktadır (Wang et al., 2013). Bu mobil cihazlar 4.77 milyar 

tüketici tarafından kullanıldığından MWOM için oldukça uygun bulunmuştur (Pescher et al., 

2014). MWOM mesajları işletmelerin, dünyanın değişik yerlerindeki insanlara anlık ulaşma 

fırsatı vermektedir. Kişiler firmalardan gelen mesajlardan ziyade birbirlerinden aldıkları 

mesajları daha güvenilir bulmakta, ilk mesajı tanıdık bir kaynaktan alan tüketiciler, 

kendilerini daha güvende hissetmektedirler (Palka et al., 2009). Bu yüzden MWOM’un 

tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde yüksek etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. 

Bu bildiri kapsamında MWOM’un mobil satın alma üzerindeki etkisini belirleyebilmek için 

bilgi kabul modelinden (information acceptance model) hareketle yeni bir model önerisinde 

bulunulmuştur. Bilgi kabul modeli, tüketicilerin sosyal medyada karşılaştıkları bilgileri nasıl 

kabul ettiklerini ele almaktadır. Bu model, satın alma niyetine etki eden altı temel değişken 

ortaya koymaktadır. Bu değişkenler; bilgi kalitesi, bilgi güvenilirliği, bilgi ihtiyacı, bilgiye 

yönelik tutum, bilginin kullanışlılığı ve bilginin uyarlanabilirliğinden oluşmaktadır   (Erkan 

ve Evans, 2018). Bilgi kabul modeli Sussman ve Siegal (2003)’ın ortaya koyduğu bilgi 

adaptasyonu (information adoption  model) modelinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Bilgi 

adaptasyonu modeli, insanların bilgisayar temelli iletişim platformlarında tüketicilerin 

karşılaştıkları bilgiyi nasıl kendilerine adapte ettiklerini açıklamaya çalışmaktadır. Bilgi 

adaptasyon modeli, daha çok bilginin karakteristiğine odaklanmakta, tüketicilerin bilgiye 

yönelik tutumunu göz ardı etmektedir. Erkan ve Evans (2018) tarafından geliştirilen bilgi 

kabul modeliyle bu eksiklik giderilmiş, bilgi karakteri tüketicinin ilgili bilgiye yönelik 

tutumuyla birlikte ele alınmıştır. Bu bildiri kapsamında MWOM’a ilişkin tüketici satın alma 

niyeti incelenirken bilgi kabul modelinden faydalanılmıştır.  

Tasarım ve Yöntem  

Literatüre bakıldığında, 18-29 yaş arası akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık olarak yarısının 

mesajlaşma uygulamalarını kullandığı görülmektedir (Pew Research, 2015). Bu nedenle bu 

uygulamalı keşifsel çalışma üniversite öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama 
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yöntemi olarak anket kullanılmış, İngiltere’de öğrenim gören 385 üniversite öğrencisiyle 

anket yapılmıştır. 

Araştırmada beşli likert ölçeği kullanılmış, kullanılan anket formu; Bilgi kalitesi  (Park et al., 

2007), bilgi güvenilirliği (Prendergast et al., 2010), bilgi ihtiyacı (Chu and Kim, 2011), 

bilginin kullanışlılığı (Bailey and Pearson, 1983), bilgiye yönelik tutum (Park et al., 2007)  ve  

bilginin uyarlanabilirliği (Cheung et al., 2009), satın alma niyeti (Coyle and Thorson, 2001), 

mobil satın alma niyeti (Hille et al., 2015), sosyal medya üzerinden satın alma niyeti (Liang et 

al., 2011) çalışmalarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Araştırma 2016 yılı Eylül-Kasım 

ayları arasında Londra’da yapılmış, elde edilen verile yapısal eşitlik modeliyle analiz 

edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma  

Araştırma modeli, elde edilen anket sonuçları yardımıyla AMOS 20 programı kullanılmak 

suretiyle test edilmiştir. Yapısal eşitlik modeli ile veri analizi sürecinde modelin uyumunu 

incelemek için çeşitli uyum ölçüleri kullanılmıştır: χ2/df, GFI, AGFI, CFI, RMSEA, ve 

PCLOSE. χ2/df ve RMSEA dışındaki uyum ölçülerinde 0.80 ile 0.90 arasındaki değerler genel 

kabul seviyesini, 0.90’ın üzerindeki değerler ise iyi uyum seviyesini göstermektedir (Yap ve 

Khong, 2006). Kullanılan tüm uyum ölçüleri ve bu ölçüler için ideal değerler Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

Tablo 1. Modele Ait Uyum İyiliği Değerleri  

Uyum Ölçüleri İdeal Değer Ölçülen Değer 
χ2/df ≤ 3.00 1.739 
GFI (Goodness-of-fit index) ≥ 0.90 0.915 
AGFI (Adjusted GFI) ≥ 0.90 0.893 
(Comparative fit index) ≥ 0.90 0.968 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) ≤ 0.05 0.044 
PCLOSE (p value for testing the null hypothesis) ≥ 0.90 0.933 
Yapılan analizler sonucunda 2 hipotez ret edilirken geri kalan 9 hipotez kabul edilmiştir. Ret 

edilen hipotezlere baktığımızda bilgi kalitesinin bilgi kullanışlılığı üzerinde anlamlı bir 

etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca bilgi uyarlanabilirliğiyle satın alma niyeti 

arasında da herhangi bir anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Kabul edilen hipotezlere 

baktığımızda ise; 

• Bilgi güvenilirliği ile bilgi kullanışlılığı arasında, 

• Bilgi ihtiyacı ile bilgi kullanışlılığı arasında, 

• Bilgi kullanışlılığı ile bilgi uyarlanabilirliği arasında, 

• Bilgiye yönelik tutum ile bilgi uyarlanabilirliği arasında, 
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• Bilgiye yönelik tutum ile satın alma niyeti arasında, 

• Bilgi uyarlanabilirliği ile mobil satın alma niyeti arasında, 

• Bilgi uyarlanabilirliği ile sosyal medya üzerinden satın alma niyeti, 

• Mobil satın alma niyeti ile satın alma niyeti arsında 

• Mobil satın alma niyeti ile sosyal medya üzerinden satın alma niyeti arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki vardır.  

Hipotezlere ilişkin test sonuçları ve ilgili değerler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Yapısal Eşitlik Modeli Hipotez Testi Sonuçları 

 Hipotezler  Standart 
Yükler 

t-değeri p Değeri 

H1 Bilgi Kalitesi                        Bilgi Kullanışlılığı 0.084 1.040 0.298 

H2 Bilgi Güvenilirliği Bilgi Kullanışlılığı 0.383 4.353 *** 

H3 Bilgi İhtiyacı Bilgi Kullanışlılığı 0.434 6.039 *** 

H4 Bilgi Kullanışlılığı Bilgi Uyarlanabilirliği 0.291 4.107 *** 

H5 Bilgiye Yönelik Tutum Bilgi Uyarlanabilirliği 0.542 6.730 *** 

H6 Bilgiye Yönelik Tutum Satın Alma Niyeti 0.602 6.423 *** 

H7 Bilgi Uyarlanabilirliği Satın Alma Niyeti 0.137 1.580 0.114 

H8 Bilgi Uyarlanabilirliği Mobil Satın Alma Niyeti 0.261 4.655 *** 

H9 Bilgi Uyarlanabilirliği Sosyal Medya S.A.N. 0.427 7.284 *** 

H10 Mobil Satın Alma Niyeti Satın Alma Niyeti 0.120 2.595 *** 

H11 Mobil Satın Alma Niyeti Sosyal Medya S.A.N. 0.236 4.668 *** 

Not: *** p < 0.05. 

Elde edilen veriler sonucunda test edilen model ile tüketicilerin mobil satın alma davranışına 

etki eden birtakım faktörler ortaya konulmuştur. Bu faktörler MWOM alanında çalışmakta 

olan araştırmacılar için yararlı olma potansiyeli taşımaktadır. İşletmeler açısından 

bakıldığında ise, modelde sunulan faktörler, işletmelerin mobil mesajlaşma uygulamalarını 

daha iyi kullanmaları ve MWOM fırsatlarından yeterince faydalanabilmeleri için önem arz 

etmektedir. Bu fırsatların yeterince etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için model 

çerçevesinde ortaya konulan belirleyici faktörlerin iyi anlaşılması, ve oluşturulacak olan 

mesaj içeriklerinin bu kapsamda hazırlanılması gerekmektedir. 

Öte yandan, çalışmanın yalnızca Londra’da ve sınırlı sayıda öğrenci üzerinde yapılmış olması 

elde edilen sonuçların genellenebilmesini engellemektedir. Gelecekte farklı ülke ve yaş 

gruplarındaki tüketiciler üzerinde yapılacak çalışmalar daha genellenebilir sonuçlara 

ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu açıdan bakıldığında ilgili modelin farklı tüketici 

kesimleri üzerinde yapılacak anketler yardımıyla test edilmesi de yerinde olacaktır. 
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“Bir Varmış Bir Yokmuş”: Pazarlama Eğitiminde Dijital Hikâye 

Anlatımının Kullanılması 

“Once Upon A Tıme”: Using Dıgıtal Storytelling in Marketing Education 
Ayşen Coşkun1 

Özet 
Bu araştırmanın amacı, dijital hikâye anlatımının pazarlama lisans öğrencilerin derse olan 

algılarını ve ilgilerini etkileyip etkilemediğini keşfetmektir. Yapılan derinlemesine mülakatlar 

(n=19) sonucunda hikayeleştirilen ders kurallarının dijital ortama aktarılarak öğrencilere 

izletilmesinin öğrencilerin ders kurallarına dair algılarını pekiştirdiğini ancak derse olan 

ilgilerinde pek bir etki göstermediğini ortaya koymuştur. Derslerde dijital hikâye anlatımının 

başka konular doğrultusunda eğitim için kullanılmasına dair öğrencilerin tutumunun olumlu 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Hikâye Anlatımı, Dijital Hikâye Anlatımı, Pazarlama Eğitimi 

Abstract 

The aim of this research is to explore whether digital storytelling affects students’ perceptions 

and interest in marketing education. Data were collected by in-depth interviews (n = 19) and 

the results of the study revealed digital storytelling enhanced their perception of the topic 

within the story, while didnt have an impact on the interest of the class. The students also 

favored using digital storytelling for other topics and courses.  

Keywords: Storytelling, Digital Storytelling, Marketing Education 

Giriş 

Bugünün genç nesli hayatlarında teknolojinin olmadığı bir anı tecrübe etmemiş, kısa dikkat 

sürelerine ve dikkat eksikliğine sahip bir nesil olarak dikkat çekmektedir. Verilen eğitimlerin 

içeriğinin de bu neslin sahip olduğu karakteristik özellikler doğrultusunda şekillendirilme 

zorunluluğu eğitimciler tarafından hissedilmektedir.  

Eğitimde teknolojinin kullanılması elbette yeni bir trend değildir. Molnar ve Deringer (1984), 

problem çözme ve bilginin işlenmesi için bilgisayarların entelektüel bir araç olduğunu ifade 

etmiştir. 1980’li yıllarda her bir öğrencinin bilgisayara erişimi olması ve öğrenme 

faaliyetlerini bilgisayar temelli yaparak eğitim ortamlarının yeniden tasarlanması gerektiğini 

savunmuşlardır. 1985 yılında düzenlenen Amerikan Eğitim Araştırmaları Birliği yıllık 

toplantısında bilgisayar teknolojilerinin ilerleyen yıllarda eğitimi tıpkı yüzyıllar önce yazının 

ve baskının icadı gibi tamamıyla değiştireceği ifade edilmiştir (Kulik ve Kulik, 
																																																													
1	aysencoskun@akdeniz.edu.tr	
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1985).Günümüze bakıldığında günden güne gelişen teknoloji ile birlikte eğitim ve öğretim 

teknikleri de değişmekte ve güncellenmektedir.  

Pazarlama eğitimi de teknolojinin bu hızlı gelişimi ile birlikte şekil değiştirmeye başlamıştır. 

Pazarlama eğitimi verenler pedagojik, pragmatik ve/veya psikolojik motivasyonlar ile 

derslerin planlamasını yaparken ve dersleri verirken eğitim teknolojilerinden yaygın bir 

biçimde faydalanmaktadırlar (Birch ve Gardiner, 2005). Pazarlama derslerinde artık 

geleneksel ders verme yöntemlerinin yerini interaktif videolar, e-mail ile iletişim, sosyal 

medya üzerinden eğitim, online tartışma forumları, sohbet odalarında öğrenci ile etkileşim 

gibi daha ileri öğrenme teknolojileri almaya başlamıştır (Lowe vd., 2013). Eğitimde 

kullanılan bu yeni pedagojik araçlar eğitimde inovasyon olarak nitelendirilebilir (bknz. Das, 

2012). Örneğin Büyükşener (2012) yılında “Sosyal Medya ve Dijital İletişim” lisans dersinde 

Facebook’u aktif olarak kullanmış, hatta final sınavını da yine aynı platform üzerinde 

gerçekleştirmiştir (http://www.ercument.org/tag/bilgi-universitesi/, Erişim tarihi: 13 Haziran 

2017).  

Teknolojinin eğitimde kullanılmasına karşı eğitimciler ve öğrencilerin tutumlarına 

bakıldığında hem olumlu hem de olumsuz tutuma sahip olduğu görülmektedir (Buzzard vd., 

2011; Hunt vd., 2004). Bazı eğitimcilere göre eğitimde teknolojiden faydalanmak zor, güç ve 

zaman alan bir girişim olarak algılanmakta (Sadik, 2008) ve ders anlatımında teknoloji 

kullanımı ikinci planda kalabilmektedir (Buzzard vd., 2011). Eğitimde teknoloji kullanımını 

benimseyenler için ise en önemli motivasyonlardan birisi geleneksel eğitim metotlarının 

öğrencileri pasif olmaya teşvik etmesidir (Hunt vd., 2004). Öğrencilerin ise teknolojiyi 

kullanmaktan hoşlandıklarını ortaya koyan çalışmaların yanı sıra (Birch ve Gardiner, 2005; 

Hunt vd., 2004), geleneksel eğitim yöntemlerinin daha etkili olduğuna dair görüş ortaya 

koyan çalışmalara da rastlamak mümkündür (Buzzard vd., 2011). 

Dijital hikâye anlatımı, yenilikçi bir eğitim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eğitim 

tekniği teknolojiden faydalanarak hikayelerin dijital ortamda sunulması olarak tanımlanabilir. 

Bireylerin hangi topluma ait olurlarsa olsunlar hikayeler ile büyüdükleri gerçeğinden yola 

çıkarak eğitimde hikayelerin kullanılmasının öğrencilere fayda sağladığına dair literatürde 

birçok araştırma mevcuttur. Örneğin Sadik (2008), eğiticilerin, bu tekniği kullanarak 

öğrettikleri konuya dair öğrencilerin daha anlamlı bağlantılar kurmasını sağlayabildiğini ve 

öğrencilerin de teknolojiyi etkin bir biçimde eğitim hayatlarında kullanarak motive 

olabildiklerini ifade etmiştir.  

Dünyanın önde gelen video barındıma sitelerinden YouTube’un 2016 yılında 16 yaş 

üzerindeki 1506 kullanıcısı ile yapılan “Türkiye YouTube Kullanıcı Profili Araştırması” 
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ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların %67’si siteyi 

her gün ziyaret ettiğini, her gün ziyaret edenlerin %87’si ise birden fazla ziyaret ettiklerini 

belirtmiştir. Videolar çoğunlukla (%88) evde izlenirken, yolda veya okulda/işte izlenme 

oranları (%29-%30) birbirine çok yakındır. Kullanıcıların YouTube’u kullanma 

motivasyonları ise çeşitlilik göstermekle birlikte neredeyse yarısına yakını (%43) 

eğlenmek/ilham almak için siteye erişim sağladığını belirtmiştir. Videolara bilgi kaynağı 

olarak başvuranların oranı ise %69’dur (Türkiye YouTube Kullanıcı Profili Araştırması, 

http://www.mediacatonline.com/youtube-turkiyedeki-kullanici-profilini-paylasti/, Erişim 

tarihi 18 Haziran 2017). Bu istatistiklerden yola çıkarak Türk tüketicilerinin video gibi görsel 

medyadan sıklıkla yararlandığını, mekân ve zaman sınırlaması olmadan başta eğlenmek 

amaçlı olmak üzere bilgi edinmek ve yeni bir şeyler öğrenmek için söz konusu siteye 

başvurduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden hikayelerin dijital ortama taşınması öğrencilerin 

ilgisini çekebilmek için etkili bir yöntem olacaktır.  

Teknolojinin sınıflarda kullanılması trendi aynı zamanda eğitimcileri benimsedikleri bu yeni 

eğitim yöntemlerinin öğrencilerin ders performansı üzerine etkisini ölçmeye teşvik etmektedir 

(Lowe vd., 2013). Türkiye’de dijital hikâye anlatımının eğitimde kullanılmasına göre 

araştırmalar sınırlı sayıdadır. Yapılan çalışmalar genellikle okul öncesi (Kocaman-Karoğlu, 

2015) veya ilköğretim öğretmen adaylarının (Demirer, 2013) dijital hikayelere karşı 

deneyimlerini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar, dijital hikayelerin 

eğitimde kullanımına karşı öğrencilerin tutumlarının olumlu olduğu (Tatlı ve Aksoy, 2017) ve 

hikayelerde aktarılan konuları daha iyi kavramayı sağladığı (Yürük ve Atıcı, 2017) 

sonuçlarını ortaya koymaktadır. Turgut ve Kışla (2015) yaptıkları sistematik literatür 

taramasında dijital hikâye anlatımını içeren 2007-2014 yılları arasında Web of Science, Eric, 

EBSCO ve Google Akademik veri tabanlarını kullanarak toplam 21 makaleye erişmişlerdir. 

İncelenen makalelerin konu alanlarına göre dağılımına bakıldığında ağırlıklı olarak bir 

konuya odaklanıldığı göze çarpmamıştır. Rehberlik, edebiyat, yabancı dil, sağlık, okul öncesi, 

bilişim, özel eğitim, sanat ve öğretmen eğitimi alanlarında kullanılan tekniğin birçok alanda 

yarar sağladığına dair tartışma ortaya konmuştur. Ancak literatüre bakıldığında pazarlama 

eğitiminde bu teknikten yararlanan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanın 

amacı pazarlama eğitiminde dijital hikâye anlatımının kullanımının öğrencilerinin 

derse/konuya olan algılarını ve ilgilerini etkileyip etkilemediğini keşfetmektir. Amaç 

doğrultusunda cevabı aranan temel araştırma soruları (AS) şu şekildedir; 

• AS1. Dijital hikâye anlatımı lisans pazarlama eğitiminde öğrencilerin algılarını 

güçlendirebilir mi? 
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• AS2. Dijital hikâye anlatımı öğrencilerin derse olan ilgisini artırabilir mi?  

• AS3. Hikayelerin öğrenciler tarafından oluşturulması ders motivasyonlarını etkiler mi? 

Araştırma sorularını cevaplamak için keşifsel bir araştırma tasarlanmış olup 19 Pazarlama 

Lisans öğrencisi ile dijital hikâye anlatımının derste kullanılmasına dair derinlemesine 

mülakat yapılmıştır. Araştırmanın takip eden bölümlerinde hikâye anlatımının içeriği ve 

dijitalleşmesine dair literatür taramasının ardından, dijital hikâye anlatımının eğitimde 

uygulamalarına yer verilmiştir.  Ardından, araştırma tasarımı detayları ile açıklanmış olup, 

yapılan mülakatlara dair sonuçlar sunulmuştur. Uygulamanın eğitim alanında kullanılabilirlik 

derecesi sonuçlar kısmında detaylı olarak tartışılmıştır. Gelecekteki araştırmalara yön 

verebilecek öneriler ile de araştırma sonuçlandırılmıştır.  

Hikâye anlatımı 

Hikâyenin isim anlamı “bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması” olup, edebiyatta 

“gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düzyazı, öykü” (Genel Türkçe Sözlük 

http://tdk.gov.tr) olarak kullanılmaktadır. Kelimenin kökeni ise Arapça “hikaya-anlatma, 

anlatı” sözcüğüne dayanmaktadır (Etimoloji Türkçe, https://www.etimolojiturkce.com/). 

Hikayeler bilgiyi paylaşmanın geleneksel bir yoludur. Paylaşılan bilgi tecrübelerden, 

gözlemlerden ve önsezilerden yola çıkarak oluşturulur (McDrury ve Alterio, 2001).  

Dünyadaki her bir kültür bünyesinde hikayeler, mitler, efsaneler, masallar, fabl veya 

kahramanlık destanları barındırır. Başlangıcının Antik Çağ’a uzandığı kabul edilen bu iletişim 

aracı özellikle okuma yazmanın çok yaygın olmadığı dönemlerde sözlü olarak insanların 

hayatında yer almıştır (Parkinson, 2001). Modern toplumda ise hikâye anlatımı birçok farklı 

amaç ile çok çeşitli kesimler tarafından kullanılmaktadır. Çünkü bireyler hangi kültüre ait 

olurlarsa olsun hikayeler ile büyüdükleri için hikâye anlatımına aşinadırlar (Lambert, 2013). 

Örneğin bireylerin eğitimde (Van Gils ve Gils, 2005), inançların, tutumların veya 

davranışların etkilenmesinde (Parkinson, 2001) veya mesajların daha samimi bir iletilmesinde 

(Simmons, 2001) kullanılmaktadır.  

Hikayeler ile günlük hayatta yaşananlar ve keşfedilenleri eğlenceli ve yaratıcı bir biçimde 

aktarmak, olan biteni anlamak ve gelecekte olabileceklere hazırlanmak için  mümkün 

olabildiği için başta eğitim olmak üzere birçok alanda yararlanılmaktadır. Örneğin, hikayeler 

hem iş dünyasında profesyonel bir gelişim aracı, tüketicilerin kendilerini ifade ediş şekli 

olabilirken, bir yandan da eğitim alanında yansıtıcı bir teknik olarak faydalanılması giderek 

yaygınlaşmaktadır. Hikaye anlatımının “yansıtıcı” olması, yeni anlayışlara ve 
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değerlendirmelere yol açmak için dinleyicileri kendi tecrübeleri ile ilgilenmelerini 

sağlamasıdır (McDrury ve Alterio, 2001). 

Uygulayıcıların ve eğitimcilerin etkili bir biçimde bu aracı kullanabilmesi ve ihtiyaçlarına en 

uygun tasarımı seçebilmesi için hikayelerin nasıl oluşturulduğuna dair yollara aşina olması 

tavsiye edilmektedir. Hikayeleri oluşturmanın birden fazla yolu vardır. Her bir yol farklı 

öğrenme çıktılarını meydana getirir (McDrury ve Alterio, 2001).   

Hikâye anlatımına dair bazı temel özellikler (Black ve Kelley, 2009; McDrury ve Alterio, 

2001); 

• Her bir hikâyenin geçtiği bir zaman, mekân ve hikâyeyi yaşayan karakterler vardır. 

• En az bir anlatıcı ve dinleyen gereklidir. Birden fazla dinleyici de olabilir. 

• Hikâyenin temel karakterinin genellikle bir ismi vardır. İsmi yoksa mutlaka bir işi veya 

mesleği vardır. 

• Hikâyeyi anlatan olayın örgüsü içerisinde zaman, mekân, temel karaktere dair unsurların 

nasıl aktarılacağına karar verir.  

• Etkili bir hikâye için anlatıcıya güven duyulması gereklidir. 

• Etkileyici bir hikâye için hikâye kurgusundaki detaylar önemlidir. Doğrudan sonuca 

ilerlemek yerine, iyi bir hikâye dinleyicinin dikkatini birden fazla duyusal girdi ile etkilemeye 

çalışır.  

• İlham veren hikayeler dinleyicilerin hayal gücünü tetikleyendir. 

Örneğin, yeni öğrenme teknolojilerinden biri olarak faydalanılan “podcast”lere (ses ve 

görüntü dosyalarının kaydedilip internet üzerinden dağıtılması) ne kadar çok hikâye koyulursa 

o kadar faydalı olacağı ifade edilmektedir. Çünkü insanların hikayeleri daha kolay 

hatırlamaktadırlar (Zull, 2002 Aktaran: Garver ve Roberts, 2013).  

Günümüzde binlerce kaynaktan gelen mesajlara maruz kalan bireyler özgün hikayelere 

ihtiyaç duymaktadır (Lambert, 2013). Çünkü hikayeler aracılığı ile bireyler keşfetmeye, 

araştırmaya ve etmeye kolaylıkla teşvik edilebilir (McDrury ve Alterio, 2001). Özellikle iyi 

anlatılan bir hikâye bireyin dikkatini kolaylıkla çekebilir. İletişimde kullanılan Dikkat-İlgi-

İstek-Hareket (Attention-Interest-Desire-Action-AIDA) modeline dayanarak birey önce 

hikâyeye dikkat kesilir. Özellikle kendi yaşantısı ve deneyimleri ile bağlantı kurabildiği 

hikayeler daha çok göze çarpacaktır. Ardından anlatılan hikâyenin olay örgüsüne ve 

karakterlerine ilgi duyabilir.  

Yeni bir öğretim teknolojisini benimserken, eğitimcilerin teknoloji kullanımının ne kadar 

eğlenceli ve keyifli olduğu gibi hedonik faydalarına odaklanmak yerine, somut öğrenme 
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çıktılarını (örneğin, “bu yöntem öğrencilere nasıl yardımcı olacak?”, “öğrenme sürecini nasıl 

geliştirecek?”) öğrencilere aktarması tavsiye edilmektedir (Lowe vd., 2013).  Bunun için 

bireylerde harekete geçirme isteği uyandırabilecek bir hikâyenin oluşturulması için dikkat 

edilmesi gereken 5 unsurdan (Pera ve Viglia, 2016) faydalanmak somut çıktıları öğrencilere 

aktarabilmek için bir ön hazırlık niteliğinde olabilir:  

1. Olay örgüsünün belirlenmesi: Olayların zamana göre sıralanmasını ifade eder. Olay 

örgüsünün betimlenmesi özellikle zihinsel olarak hayal edilen bir örgü aracılığı ile gerçek 

hayat tecrübelerinin hikâyeye dönüştürülmesinde büyük öneme sahiptir (Green, 2006). 

2. Karakterlerin belirlenmesi: Hikâyede yer alan karakterlerin anlatıma dayalı iletimi 

etkiler. Çünkü dinleyiciler karakterlerin inançları ve duygularını dolaylı olarak tecrübe 

eder, onlarla empati kurar ve hikâyeye kendini kaptırır.  

3. Hikâyenin dönüm noktasının belirlenmesi: Örgü boyunca dramatik yoğunluğun 

değişimi sonucu hikâyenin dönüm noktası ortaya çıkar. Genellikle gerginlik yaratan 

kışkırtıcı bir olay veya dönüm noktası ile ilişkilendirilir. Anlatıcı bakımından dinleyici 

katılımını teşvik eden asıl sebep olduğu ifade edilebilir (Singh ve Sonnenburg, 2012). 

4. Hikâyenin çıktısının belirlenmesi: Esas olarak, karakterin hikâyeyi yorumlaması, 

çıkarılacak olan dersi vurgulamasıdır.  

5. Özgün olması: Güçlü bir hikâyenin özgün, güvenilir ve gerçeğe uygun olması gerekir.  

Sınıflarda hikâye anlatımı çeşitli türlerde olabilmektedir. Bunlardan birisi misafir 

konuşmacıları davet etmektir. Konu ile ilgili seçilen bir konuşmacı gerçek dünyadaki 

tecrübelerini aktararak derslerde anlatılan önemli kavramlara ve teoriler ile öğrencilerin 

dikkatini çekebilir ve motivasyonlarını artırabilir (Fawcett ve Fawcett, 2011). Bir diğer hikâye 

anlatımından yararlanmanın yolu ise hikayelerin öğrenciler tarafından oluşturularak aktif 

öğrenci katılımı sağlamaktır. Öğrencilerin de kendi hikayelerini bireysel ya da grup 

çalışmalarıyla oluşturmaları da derslerin içeriğine ilgi çekmek açısından önemli bir teşvik 

aracıdır (Xie, 2016).  

Dijital hikâye anlatımı ve eğitimde uygulamaları 

Özellikle teknolojik ürünlerin (YouTube, Twitter, Instagram gibi) günden güne çeşitlendiği 

Web 2.0’da hikayelerin de zenginleştirilmiş görsel ve işitsel öğelerle daha çekici hale gelmesi 

kaçınılmaz olmuştur.  Hikayelerin dijitalleşmesi olarak adlandırılan “dijital hikâye anlatımı” 

ilk olarak 1993 yılında “The Center of Digital Storytelling” adında kâr amacı gütmeyen bir 

kurum ile ortaya çıkmıştır. Merkez 2015 yılından itibaren “Story Center” olarak hikayeleri 

hedef kitleye dijital teknoloji ve medya aracılığı ile interaktif bile biçimde ulaştırmaktadır. 
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Mekân ve zamana bağlı olmadan dinleyici/izleyici ile etkileşime geçebilmeyi mümkün 

kılmaktadır.   

Hikayelerin dijitalleştirilmesi sayesinde verilen bilgiler beyin tarafından daha etkili bir 

biçimde işlenmektedir. Etkili bir dijital hikâye oluşturmak için bazı unsurların gerekliliğine 

dikkat çekmektedir. Geleneksel hikâye oluşturması sürecinde bulunan bir anlatıcının birinci 

şahıs ifadesini kullanarak tecrübelerini veya yeni bir içgörüyü anlatmasının yanı sıra; dijital 

ortamların sağladığı hareket eden fotoğraflar veya görüntüler, film müziği kullanımı, 

hikâyenin en fazla beş dakika sürmesinin önemini vurgulamaktadır  (Lambert, 2013).  

Her ne kadar dijital hikâye anlatımı 20 yıldan fazladır kullanılıyor olsa da eğitim alanındaki 

uygulamalarının henüz yeni olduğu görülebilir. Eğitimciler tarafından oluşturulan hikayeler 

yüksek kaliteli sesler ve görüntüler ile desteklenmektedir. Amaç, öğrencilerin algılarını ve 

yeni fikirlere dair ilgilerini artırmak (Burmark, 2004); karmaşık, soyut ve kavramsal içerikleri 

daha anlaşılır bir biçimde aktarmaktır (Robin, 2008). Dijital hikayeler sayesinde sadece 

öğrenci ile etkileşime girmenin yanı sıra derse/konuya daha az istekli ve motivasyonu düşük 

öğrencileri de derse dahil edebilmek ve onlara ilham verebilmek mümkün olabilir (Sadik, 

2008).  

Dijital hikayeler aracılığıyla dünyanın dört bir yanından kullanıcıya ulaşan bir örnek olarak 

TED-Ed1 verilebilir. TED-Ed, bünyesinde eğitimciler tarafından hazırlanmış yüzlerce video 

barındırmaktadır. Misyonu, dünya çapındaki öğrenci ve öğretmenlerin fikirlerini yaymaktır. 

Öğretmenlere kendi interaktif derslerini hazırlama imkânı sağlayarak öğrencilerin TED’den 

faydalanmasını sağlayan her hafta milyonlarla öğrenci ve öğretmenin ücretsiz olarak erişim 

sağladığı bir platformdur. TED-Ed kütüphanesi günden güne orijinal anime edilmiş 

büyümektedir (TED-Ed, https://ed.ted.com/about).  

Dijital hikâye anlatımının sunduğu pedagojik faydalar ve sosyal potansiyel araştırmalar 

tarafından desteklenmektedir (Malita ve Martin, 2010). Örneğin, Xie (2016) dijital hikâye 

anlatımının öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını artırmada olumlu etkiye sahip olup 

olmadığını araştırmıştır. Öğrencilerin Çin Batı ve Doğu kültürünü İngilizce konuşarak 

karşılaştırdıkları iki dönem yürütülen bir derste öğrencilerin dijital hikayeler aracılığıyla 

düşüncelerini aktarmaları istenmiştir. Araştırma sonucuna göre öğrenciler daha önce dijital 

hikâye anlatımını hiç duymamış olmalarına rağmen bu yeni öğrenme tarzına karşı düşünceleri 

olumlu olmuş olup, kendi hikayelerini oluştururken öğretmenden aldıkları yardım ile 
																																																													
1 TED platformunun gençlik ve eğitim girişimidir. TED, 1984 yılında faaliyetlerine başlayan, fikirlerin kısa 
ancak etkili bir biçimde dinleyicilere aktarmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen bir topluluktur. Teknoloji 
(technology), eğitim (education) ve tasarım (design) kelimelerinin İngilizce versiyonlarının baş harflerinden 
oluşmaktadır.  
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kendilerine daha fazla güven duymuşlardır. Böylelikle pasif öğrenme yerine öğrendiklerini 

eleştirel ve yaratıcı bir biçimde derinlemesine bir öğrenme tecrübesine dönüştürme imkânı 

bulmuşlardır. Bui (2015), öğretmenlerin İngilizce derslerinde dijital hikâye anlatımı 

kullanımına dair düşüncelerini araştırmıştır. Eğitimde bu tekniğin öğretmenler tarafından 

benimsenmesi için kullanan kişilerin inovasyona dair inançlarının olması ve yeni bir öğretim 

tekniğini kabul etmeye yatkın olması gerekliliği vurgulanmıştır.  

Türkiye’de ise konuyla ilgili sınırlı sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Kurudayıoğlu ve 

Bal (2014), ilköğretim seviyesinde Türkçe dersi kapsamında öğrencilerin temel dil 

becerilerini artırmak için dijital hikayelerden yararlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre dil 

becerilerinin gelişmesinde dijital hikâye anlatımı fayda sağlamaktadır. Şimşek (2015), engelli 

çocukların topluma katılımına dikkat çekmek için düzenlediği dijital hikâye anlatımı 

atölyesinde hikayeleri çocuklardan tasarlamalarını istemiştir. Atölye sonunda, hazırlanan 

dijital hikayeler aracılığıyla ilgili konunun daha fazla akılda kalıcı olabilmesine olanak 

sağladığı ifade edilmiştir. Özer (2016), dijital hikâye anlatımının yabancı dil öğrenmedeki 

rolünü araştırmıştır. Oluşturulan dijital hikayeler aracılığıyla yabancı kelimelerin akılda kalma 

üzerindeki rolü ve öğrencilerin bu yeni öğretim tekniğine dair düşünceleri incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, dijital hikâye anlatımının yabancı bir dili öğrenmede etkili bir 

yaklaşım olabileceği ortaya konmuştur.  

Metodoloji 

Dijital hikâyenin tasarımı 

Dijital hikâye anlatımının öğrencilerin derse olan ilgisini ve algısını ölçebilmek için “Verimli 

bir ders için 5 kural” başlıklı bir dijital hikâye tasarlanmıştır. Hazırlanan dijitalleştirilmiş 

hikâyenin ders kuralları üzerine olması araştırmacının öğrencilerle ilk defa bir ders yürütecek 

olmasından kaynaklanmaktadır. Amaç hem öğrenci ile ilk teması daha eğlenceli ve ilgi çekici 

kılmak; hem de dönemin ilk haftasında sınıf düzenini sağlamak için öğrencilerin katkılarının 

neler olması gerektiği aktarmaktır. Hazırlanan video, Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı 

Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü 2. sınıf lisans öğrencilerine 2016-2017 Eğitim-Öğretim 

Yılında “Tüketici Davranışları” dersinin ilk 4 haftasında derse başlarken öğrencilere 

izletilmiştir. Videonun sahneler itibariyle içeriği detaylı olarak Tablo 1’de yer almaktadır. 

Şekil 1’de de videoya ait bazı ekran görüntüleri yer almaktadır.  
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Tablo 1. Dijital Hikâyenin Sahneler İtibariyle İçeriği  

Sahneler İçerik Süre  

Açılış sahnesi Sınıf ortamında bir öğretmenin öğrencileri “Yeni 

dönem başlıyor, hepinize başarılar” sözüyle 

karşılaması 

4 sn 

Ders ile ilgili genel bir 

giriş sahnesi 

Öğrencilerin ilgilerini çekebilmek için “Elbette bu 

derste de yine harika bilgiler öğreneceğiz” bilgisini 

paylaşan bir karakterin görülmesi 

5 sn 

Hikâyenin asıl amacının 

aktarıldığı sahne 

“Bunun için bütün öğrencilerin bazı temel kuralları 

bilmesi çok önemli” uyarısı ile öğrencinin dikkatinin 

çekilmesi 

5 sn 

Kural 1’in görüldüğü 

sahne 

Cep telefonu kullanan bir karakterin görülüp “Sosyal 

medya çok eğlenceli” ifadesi ile başlayan, devamında 

“ANCAK DERSTE DEĞİL!” uyarısının karakterin 

üzerine çarpı işareti koyularak verilmesi.  

8 sn 

Uyarının ardından “Derste cep telefonu kullanmak 

HİÇ HOŞ KARŞILANMAZ” ifadesinin kızgın surat 

ifadesine sahip bir öğretmen karakteri kullanılarak 

aktarılması 

5 sn 

Kural 2’in görüldüğü 

sahne 

Sınıf tahtasının önünde duran bir öğretmenin 

görüldüğü sahnede “Bir sorunuz veya katkınız varsa 

lütfen elinizi kaldırın” kuralının tahtada görülmesi 

5 sn 

Ardından bir konferans salonu görüntüsü ile 

“Böylelikle sınıf içerisinde sesiniz kaybolup gitmez. 

SAHNE SİZİN OLUR” ifadesinin vurgulanması 

6 sn 

Kural 3’in görüldüğü 

sahne 

“Hepimizin duyguları var, saygısızlık kesinlikle 

anlayışla karşılanmayacaktır” ifadesinin anime edilmiş 

bir şekilde gösterilmesi “ÖNCE SAYGI” sloganının 

bir arma üzerinde görülmesi 

8 sn 

“İnsanlara size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle 

davranın” ifadesinin sarılan bir panda ile gösterilmesi 

5 sn 

Kural 4’in görüldüğü 

sahne 

Arabaların caddede seyrettiği bir sahnede “Derse 

zamanında gelmeye özen gösterin” kuralının 

6 sn 
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görülmesi 

Kural 5’in görüldüğü 

sahne 

Yeniden sınıf ortamına dönülerek “Ders içeriğini takip 

ederek dönemin TADINI ÇIKARIN” tavsiyesinin 

sınıf tahtasında bir mutlu bir öğretmen karakteri ile 

görülmesi 

11 sn 

Kapanış sahnesi Videoyu hazırlayan araştırmacının sosyal medya 

adresleri 

6 sn 

 

Hikâyeyi dijital ortamda sunabilmek için PowToon yazılımından yararlanılmıştır. PowToon, 

online ortamda hareketli sunumlar hazırlamak için kullanılan, ücretsiz özelliklerinin yanı sıra 

ilave özellikler için ödeme yapılabilen bir web sitesi üzerinden kullanıcılarına hizmet 

vermektedir. Kullanıcılara sunulan hizmetler/özellikler için fiyatlandırma eğitim ve iş dünyası 

itibariyle farklılaşmaktadır. Ücretsiz olarak kullanılabilen versiyonunda hazırlanan videonun 

uzunluğu maksimum 5 dakika uzunluğunda olmasına izin vermektedir. Ayrıca hazırlanan 

videolar hem PDF hem de PPT olarak bilgisayara kaydedilebilmektedir. PowToon’un en 

dikkat çeken özelliği kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olmasıdır. Özellikle sunum içerisinde 

hareketli nesneleri ve müziklerin yerleştirebilmesi hikâye anlatımının dijitalleştirilmesi için 

pratik çözümler sunmaktadır.  

 
Şekil 1. “Verimli bir ders için 5 kural” başlıklı videonun ekran görüntüleri1 

Veri toplama süreci 

Araştırma soruları doğası itibariyle keşfedici nitelik taşıdığı için hazırlanan kısa videoya dair 

öğrencilerin ilgisi ve algısını ölçmek için 3 sorudan oluşan kısa bir online mülakat yapılmıştır.  

Yüz yüze yapılan derinlemesine mülakatlar pahalı, çok zaman alan bir nitel veri toplama 

yöntemi olduğundan hazırlanan yapısal mülakat formu online olarak kullanılmıştır. Ayrıca 

araştırma Bahar Yarıyılı bitimine müteakip yapıldığı için öğrencilere ulaşmanın en kolay ve 

hızlı yolu online mülakat olduğuna karar verilmiştir.  

																																																													
1	“Verimli bir ders için 5 kural başlıklı” dijital hikayenin tamamına 
https://www.youtube.com/watch?v=JsyH-FoxHdo adresinden erişim sağlanabilir.		
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Mülakat soruları için oluşturulan yapısal soru formu SurveyMonkey web sitesine 

yüklenmiştir. Sitenin oluşturduğu web linki öğrencilere sınıf temsilcileri aracılığı ile 

iletilmiştir. 2016-2017 yılında yazar tarafından Pazarlama Bölümü lisans 2. sınıflarına 

öğretilen “Tüketici Davranışları” (N=108) ve Pazarlama Bölümü lisans 3. Sınıflara verilen 

“Pazarlama Araştırmalarında Veri Analizi” (N=69) derslerinin ilk haftası derse katılım 

sağlayan (N=62) ve hazırlanan kısa videoyu izleyen öğrencilerdir.  

AS1’i cevaplayabilmek adına “Dersin ilk haftasında sınıfta izletilen 1 dakika 26 saniyelik 

‘Verimli bir ders için 5 kural’ videosu ders kurallarına dair algınızı pekiştirdi mi?” sorusu 

yöneltilmiştir. AS2 için ise “Dersin ilk haftasında sınıfta izletilen 1 dakika 26 saniyelik 

‘Verimli bir ders için 5 kural’ videosu derse olan ilginizi artırdı mı?” sorusuna cevap 

aranmıştır. Son olarak gelecekte benzer dijital hikayeleştirmeye karşı düşüncelerini anlamak 

adına AS3 için “Derslerde bu tür videolar kullanılması hakkındaki görüşleriniz nelerdir?” 

sorulmuştur.  

Veri analizi 

Açık uçlu sorulara verilen cevapları analiz etmek için Coffey ve Atkinson (1996)’nın tavsiye 

ettiği nitel araştırma analizi adımları takip edilmiştir. Öğrencilerin cevapları her bir araştırma 

sorusuna cevap bulabilmek için temel temalar altına benzerlikleri itibariyle gruplanmıştır.  

Bulgular 

Verilerin analizi esnasında öğrencilerin cevapları çeşitli boyutlarda gruplanmıştır.  
 
Hikayedeki konuya dair algının pekişmesi  
Öğrencilerin cevapları itibariyle ders kurallarının hikayeleştirilerek anlatılması ankete cevap 

veren 19 öğrenciden 18’i tarafından algılarını pekiştirdiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte 

video eğlenceli ve sempatik olarak algılanmış, aynı zamanda dersin ciddiyetle dinlenmesi 

gerektiği düşüncesini oluşturmuştur.  

 Öğrenci #16: “Özellikle telefon kullanma konusunda algılarımı pekiştirdi” 

 Öğrenci #3: “Kuralların eğlenceli karikatürize edilmiş hâli gibi geldi ve ilgi 

uyandırdı” 

 Öğrenci #13: “Eğlenceli bir anlatıma sahip olması kurallara uyma uyarısını daha 

sempatik aktarıyor” 

 Öğrenci #6: “Ciddiyetle dinlenmesi gereken bir ders izlenimi yarattı” 

Hikâyenin dijitalleştirilmesinin de hikâye konusuna (ders kurallarına) dair algıyı etkilediği, 

farkındalığı arttırdığına dair görüşler belirtilmiştir.  
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 Öğrenci #17: “Ders kurallarının akılda kalıcı olmasının, videonun şekil ve tasarımı 

sayesinde pekiştiğini savunabilirim” 

Son olarak soyut unsurların somutlaştırılarak bütüncül bir şekilde tek bir videoda 

hikayeleştirilerek aktarılmasının algılamadaki olumlu etkisi vurgulanmıştır.  

 Öğrenci #12: “Bazı öğrenciler ben de dahil olmak üzere görsel olarak öğrenmeye 

daha yatkınlardır. Bu zamana kadar geçirdiğimiz tüm öğretim yıllarında öğretmenlerimizin 

her ders 5 kuraldan birinden mutlaka bizi uyarması ile ilgili deneyimlerimiz oldu. Videoda 

hepsinin bir arada görsel bir şekilde işlenmesi hocamızın bizden beklentilerine dair bir 

çerçeve oluşturdu”.	

Hikâyenin kullanıldığı derse dair ilginin artması 

Hikâyenin ana fikri derste uyulması gereken kurallar olduğu için videonun kullanıldığı derse 

dair ilgiyi artırmada katılımcıların belirli bir eğiliminin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 10 

öğrenci dijitalleştirilmiş hikâyenin derse olan ilgilerini artırdığını belirtirken; 9 öğrenci de 

derse olan ilgilerinde herhangi bir etki meydana getirmediğini belirtti.  

Kullanılan hikâyenin derse olan ilgisini artırdığını ifade eden öğrenciler videonun kurallara 

uyulması gerektiğine ve eğlenceli bir ders olacağına dair bir algı oluşturduğu için derse olan 

ilgiyi de paralel olarak artırdığını ifade etmiştir.  

 Öğrenci #6: “Video sempatik, samimi ve ciddiydi. Bu üçlüyü yan yana kullanmak 

bence çok zordu ve bana büyük oranda derse önem vermem gerektiği algısını yaşattı ve 

öylede yorumladım.” 

 Öğrenci #5: “Dikkatim dağılınca aklıma o video geliyordu.” 

 Öğrenci #12: “Kurallara uyulduğundan daha iyi bir ders işlendiği açık. Böylece derste 

bir olumsuzluk ve kural ihlali yaşanmadığından ders zevkli bir hale geldi ve dolaylı olarak 

ilgimi artırdı.” 

 Öğrenci #13: “Video sayesinde dersin daha eğlenceli olacağını düşündüm” 

Videonun derse olan ilgilerinde herhangi bir değişiklik meydana getirmediğini belirtilen 

öğrenciler temelde derse olan ilgiyi kullanılan görsel materyallerden öte dersi veren öğretim 

elemanının tutumundan ve derse dair kaynakların çeşitlendirilmesinden kaynaklı olduğu 

vurgulanmıştır.  

 Öğrenci #10: “Açıkçası videonun derse olan ilgime bir etkisi olmadı. Sadece öğretim 

elemanının ders materyallerinde görselliğe çok önem verdiği dolayısıyla aynı özveriyi ders 

anlatımına da yansıtacağı kanısı oluştu.” 
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 Öğrenci #11: “Derse olan ilgimi de arttıran video olmadı. Her şeyden önce ben 

hocamın beni önemsediğini, beni derse kazandırmak istediğini görmek isterim. O yüzden 

videodan çok sizin davranışlarınız derse olan ilgimi arttırdı.” 

 Öğrenci #17: “Videonun etki alan bir uygulama olduğu aşikâr fakat etki derecesi 

tartışmaya açıktır diye düşünüyorum. Çünkü derse olan ilgimi artıran çok fazla etken var. 

Yazım atölyeleri, deneysel yazım alıştırmaları, güncel sektör analizleri, sosyal sorumluluk 

örnekleri, kişisel gelişim hikayeleri, salt teorik değil insani konuların da entegre edildiği 

Tüketici Davranışları dersi ve bu saydığım ve şu anda aklıma gelmeyen her durum derse olan 

ilgimi artırmış durumdadır.” 

Derslerde hikayelerin kullanımına karşı tutum 

Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı ilk defa bu tarz bir uygulama ile karşılaşmışlardır. 

Kullandıkları ifadeler, derslerde görsel öğelerinin kullanılmasını desteklemektedir.  

Videoların kısa, dikkat çekici, eğlenceli, samimi aynı zamanda ciddi olması gerektiği 

öğrencilerin birçoğu tarafından vurgulanmıştır. Özellikle sıkıcı gelebilecek bir konunun (ders 

kuralları) hikayeleştirilmesi çarpıcı bulunmuştur.  

 Öğrenci #13: “Bu tür videolar kullanılmalı. Özellikle bu videoda olduğu gibi samimi 

ifadeler kullanılması bana sempatik geldi. Özellikle normalde sıkıcı gelebilecek bir konunun 

hikayeleştirilerek anlatılması daha eğlenceli ve akılda kalıcı oluyor.” 

 Öğrenci #3: “Bence bu tür videolar çoğaltılabilir. Fakat böyle kısa ve vurucu olması 

taraftarıyım.” 

	 Öğrenci #10:	 “Oldukça yaratıcı ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum, öğrenciye 

kuralları sıkarak anlatmak yerine eğlenceli şekilde anlatma imkânı sağlıyor. 

 Öğrenci #16: “Derslerde bu tür videoların kullanılmasını yararlı buluyorum öğrenme 

ve pekiştirme açısından fazlasıyla iyi oluyor. 

Hikâyenin dijital ortamda sunulması görsel öğrenmeye yatkın olan öğrenciler bir farklılık 

oluşturacağı ve öğrenmeyi pekiştireceği belirtilmiştir.  Çünkü derslerde verilen teorik 

bilgilerin kitaplardan veya sunumlardan farklı öğrenme materyalleri ile desteklenmesi 

öğrencinin derse olan ilgisini ve katılımını artırdığı ifade edilmiştir.  

 Öğrenci #18: “Öğrencinin dikkati ve dersin verimliliği açısından oldukça güzel. 

Derste sürekli sunum/slaytın veyahut kitabin olması biz öğrencileri bir süre sonra sıktığını 

düşünüyorum. Dolayısıyla video gibi farklı araçlar/materyaller kullanıldığında biz öğrenciler 

derse katılımda daha aktif olabiliyoruz ve ders bizim için daha verimli geçebiliyor.” 

 Öğrenci #17: “Akademik başarılarını önemsemeyen insanları dahil edebileceğimiz 

motive edici başka videolar ve gerçek hikayeler kullanılsın. Aynı videoda pazarlama 
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konusunda çığır açan fikirlerin etkileri paylaşılsın. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum 

benzer ya da aynı sektördeki meslektaşlarımızın biz öğrencilere mesajları adı altında bir 

video hazırlansa mesela. Okuldaki teorik bilgilerin ışığında gerçekleştirilen etkilere yer 

verilse. O sıralardayken önemsemediğimiz konuları sektörde öğrenmenin zorlukları diye birer 

ikişer anlatıverseler.” 

Sonuç, öneriler ve kısıtlar 

Günümüzde üniversite eğitimi alan neslin teknolojiye dair bilgisi göz önünde 

bulundurulduğunda eğitim programlarının ve programlar içerisinde kullanılan eğitim-öğretim 

tekniklerinin güncellenmesi gerekliliği dikkat çekmektedir. Geleneksel eğitim tekniklerinin 

öğrenciyi pasif olmaya teşvik etmesine yönelik eleştiriler de dikkate alındığında, öğrencilerin 

daha aktif katılımını sağlayacak, teknoloji ile bütünleştirilen eğitim programları tasarlanması 

ihtiyacı gündeme gelmektedir.  

Dijital hikâye anlatımı, binlerce yıldır iletişim amaçlı kullanılan hikayelerin zenginleştirilmiş 

işitsel ve görsel unsurlarla tasarlanmasıdır. Her türlü eğitim seviyesinde yaygın bir şekilde 

kullanılmaya başlanan bu uygulama, bazı araştırmacılar tarafından eğitimde inovatif bir 

teknik olarak görülmektedir. Mevcut araştırmanın tasarımı, özellikle lisans eğitiminde dijital 

hikayelerden yararlanan çalışmaların az olmasından yola çıkılarak oluşturulmuştur. “Derste 

uyulması gereken kurallar” başlıklı dijital hikâye, Pazarlama lisans öğrencilerine 2016-2017 

Eğitim-Öğretim Yılında “Tüketici Davranışları” dersinin ilk 4 haftasında derse başlarken 

izletilmiştir. Dönem sonunda araştırma sorularını cevaplamak için 19 öğrenci ile online 

mülakat yapılmıştır.  

Yapılan analizler sonunda öğrencilerin derste kullanılan hikayedeki konuya dair algılarının 

pekiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Dijitalleştirilen hikâye, öğrenciler tarafından eğlenceli ve 

sempatik olarak algılanmış olup, anlatılan konunun daha çok akılda kalıcı olmasına yardımcı 

olduğu araştırmaya katılan öğrenciler tarafından ifade edilmiştir.  

Hikâyenin kullanıldığı derse dair ilginin artması konusunda araştırmaya katılan 10 öğrenci 

derse olan ilgilerinin arttığını aktarırken, 9 öğrenci ise herhangi bir etkisi olmadığını 

belirtmiştir. Derse olan ilgiyi artırmasının sebepleri arasında kullanılan materyalin kendileri 

için yeni bir teknik olduğundan yola çıkarak dersin de paralel olarak eğlenceli geçeceği 

çıkarımını yapmışlardır. Kullanılan dijital hikâyenin derse olan ilgiyi arttırmamasının 

sebepleri arasında derste kullanılan materyallerden çok öğretim elemanının tutumunun önemli 

olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca hikâyenin derste anlatılan konulardan bağımsız sadece 
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derste uyulması gereken kuralları içerdiği için derse olan ilgiyi doğrudan artırmaması 

muhtemeldir.  

Öğrenciler, derslerde hikayelerin kullanımına karşı olumlu tutuma sahip oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Derste kullanılan öğretim materyallerinin çeşitlendirilmesi konusunda görüş 

bildiren öğrenciler, dijital hikayelerin diğer derslerde de kullanıldığı takdirde daha eğlenceli 

ve akılda bir ders olacağı düşüncesine sahiptir.   

Eğitim programlarında dijital hikâyelerden etkin bir biçimde yararlanabilmek için hem 

eğiticilerin hem de öğrencilerin sahip olması gereken bazı yeterlilikler ve yetkinler vardır. 

Örneğin etkili ve akılda kalıcı bir hikâyen oluşturmak için gerekli olan unsurlara dair bilgi 

sahibi olunması, hazırlanacak materyallerin dinleyiciler açısından daha ilgi çekici olmasını 

sağlayacaktır. Bunun yanı sıra hikayelerin dijital ortamda tasarlanması için kullanılacak 

platformlara dair teknik bilgi de bir gereklilik olarak göze çarpmaktadır.  

Literatürdeki çalışmaların ortaya koymuş olduğu sonuçlardan yola çıkarak dijital hikâye 

anlatımının öğrencilerin daha etkin öğrenmesine yardımcı olduğu sonucu aşikardır. Özellikle 

öğrencileri daha aktif katılımlı öğrenmeye teşvik etmek için eğitim-öğretim süresince 

kendilerinden ders ile ilgili bir adet dijital hikâye oluşturması istenebilir. Böylelikle 

oluşturacakları hikayeler ile teorik bilgilerini uygulamaya dayalı olarak 

zenginleştirebileceklerdir. Bir yandan derse olan ilgileri olumlu yönde etkilenip bir yandan da 

hem de daha ders konuların hikayeleştirilmesi akılda kalıcı bir uygulama olabilir. Burada 

eğiticinin amacı öğrencilerin derse dair öğrenme deneyimleri zenginleştirmek olmalıdır.  

Araştırma, keşfedici bir araştırma tasarımına sahip olduğu ve sadece Akdeniz Üniversitesi 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü 2. Sınıf lisans öğrencileri ile 

gerçekleştirildiğinden sonuçlarını genellemek mümkün olmamaktadır.  
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Sosyal Ticarette Güvenin Alışveriş Niyetine Etkisi ve Temel 

Demografiklerin Rolü  

Effect Of Trust On Social Commerce Use Intentions and The Role Of Basic 

Demographics 
Özet Bildiri 

Gökhan Aydın1 

Özet 

Günümüzde etkileşimli hale gelen İnternet ve paralelinde gelişen sosyal medya sitelerinin 

dünya genelinde benimsenmesi ile elektronik ticaret (e-ticaret) evrim geçirmektedir. Bu 

çalışma içerisinde tüketicilerin sosyal medyayı alışverişlerinde tercih etmelerinde güvenin 

etki derecesi ortaya konulmuştur. Araştırmanın ana kütlesi sosyal medyayı alışverişlerinde 

kullanan tüketiciler olarak belirlenmiştir. Tüketicilerin tercihlerinde sisteme ve satıcıya 

duydukları güvenin kullanım niyetine etkisinde yaş, cinsiyet ve gelir durumuna göre farklılık 

olup olmadığı da araştırma kapsamında ortaya konulmaktadır. Bu araştırma vasıtasıyla 

alandaki kısıtlı olan Türkçe akademik literatüre katkı yapılması ayrıca sosyal medyadan ve 

sosyal ticaretten faydalanmayı planlayan işletmeler için faydalı olabilecek bulgular 

sağlanması hedeflenmiştir. Demografik özelliklerine göre kullanıcı gruplarının sosyal ticarete 

güven seviyeleri ve alışveriş niyetlerinin saptanması bölümlendirme ve pazarlama iletişimini 

özelleştirme doğrultusunda faydalı olacaktır.    

Anahtar kelimeler: Sosyal Ticaret, E-Ticaret, Sosyal Medya, Sosyal Medya Pazarlaması 

Jel Kodları: L81, M31, D71  

Abstract 

Today, e-commerce is evolving with the emergence of interactive Internet technologies and 

the growing social media sites’ adoption around the world. In this study, the degree of the 

effect of trust to the system and company on purchase intentions of social media shoppers is 

analyzed. In addition, the role of basic demographics (age, gender and income) on trust and 

use intentions is also revealed. The present study will contribute to the limited literature in 

Turkey on this rapidly growing area. Moreover, it will provide insights to businesses utilizing 

or aiming to utilize social commerce. The findings on consumer trust perceptions of different 

social shopper demographics can be used in customizing marketing communications by the 

relevant companies.    

Keywords: Social Commerce, E-Commerce, Social Media, Social Media Marketing 
																																																													
1	İstanbul Medipol Üniversitesi, gaydin@medipol.edu.tr	
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

21.yy. başında iletişim teknolojilerinin gelişimi ve Web 2.0 olarak adlandırılan etkileşimli ve 

kullanıcıları paylaşıma teşvik eden teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte elektronik ticaret 

(e-ticaret) alanında yeni bir değişim dalgası ortaya çıkmış ve sosyal ticaret kavramı 

konuşulmaya başlanmıştır. Sosyal ticaret (s-ticaret) en kapsamlı haliyle sosyal medyanın 

ticaret amacıyla farklı şekillerde kullanımı olarak tanımlanabilir. Sosyal ticaret kullanıcılar ve 

işletmeler için yeni fırsatlar ortaya koymasına rağmen sisteme ve satıcılara olan güven unsuru 

önemli bir bariyer olarak tüketicileri internet üzerinden alışverişten alıkoymaktadır 

(Jarvenpaa, Tractinsky ve Saarinen, 1999). E-ticarete benzerlik taşıyan ancak sosyal 

medyanın kendine özgü özellikleri (etkileşimli olması, alıcılara da büyük oranda iletişim gücü 

sağlaması vb.) sebebiyle s-ticarette güven klasik e-ticarete göre farklılık gösterebilmektedir. 

Diğer yandan güvenin kişiye bağlı ve algısal olması sebebiyle güvenin yaş, cinsiyet, gelir 

durumu gibi demografik özelliklerden etkilenmesi beklenmektedir.  

Dünya genelinde s-ticarete ilgi artmakta iken halihazırda bu alanda Türkiye’de 

gerçekleştirilmiş olan bilimsel çalışmaların sıfıra yakın olması önemli bir araştırma boşluğu 

yaratmaktadır. Gerçekleştirilmiş olan bu çalışma ile s-ticarete duyulan güvenin sosyal 

medyayı alışverişlerde kullanım niyetine etkisi sorgulanmış, ayrıca kullanım niyetleri ve 

güven üzerinde yaş, cinsiyet ve gelirin rolü test edilmiştir.  

Literatür Analizi 

Güven ve Sosyal Ticaret 

Ganesan (1994)’ün öne sürdüğü şekilde güven tüketici faaliyeti oluşturmak için gerekli olan 

bir unsurdur. E-ticaret ortamında ise güven oluşturulması zor ve tüketici davranışına etki eden 

bir faktördür (Keen, 1999). Güven e-ticaret alanında Corritore, Kracher ve Wiedenbeck’in 

(2003:740) çevrimiçi güven tanımından hareketle “bir alıcının bir çevrimiçi işletmeye, bu 

işletmenin alıcının kontrolünde olmayan bir işlemdeki davranışlarına olan korunmasızlığını 

kabul etme eğilimi” olarak tanımlanabilir. Güven sosyal ticaret kapsamında benzer şekilde 

tüketicilerin bir satıcının (bir kişi veya bir firma) işlem yükümlülüğünü tüketici tarafından 

beklendiği şekilde yerine getireceğine olan inanç olarak ifade edilebilir. Gerçekleştirilmiş olan 

çalışmalarda tüketici güveninin satın alma niyetine etkidiği görülmüştür (Van Der Heijden vd. 

2003; Gefen, 2002; Kim ve Kim, 2015). Buna ek olarak Reichheld ve Schefter’in (2000) 

çalışmasında belirli bir çevrimiçi satıcıya güvenmeyen tüketicilerin e-ticaret faaliyetinde 

bulunma olasılığının düşük olduğunu saptamıştır. Bir diğer ilgili çalışmada Jarvenpaa, 

Tractinsky ve Saarinen (1999) güvenin internet üzerinden ürün satın alımında ilgili riskleri 
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azalttığı için kritik bir öneme sahip olduğunu öne sürmüştür. S-ticaret özelinde güvenin 

incelendiği çalışmalarda da benzer bulgular elde edilmiştir ve tüketicilerin güvenini 

kazanmanın s-ticarette kilit bir rolü olduğu gösterilmiştir (Hajli, 2015; Kim vd. 2005). 

Demografik özelliklerin sosyal ticaret üzerine etkisi 

Teknolojik ürünlerin benimsenmesi, internet kullanım alışkanlıkları ve ilgili alanlarda 

gerçekleştirilen çalışmalarda genç kuşaklar ile yaşlı kuşaklar arasında davranışsal farklılıklar 

olduğu tespit edilmiştir. Yaşlıların teknoloji okuryazarlığının daha düşük olduğu ve teknolojik 

imkanları gençlere göre daha az kullandıkları, gençlerinse küçük yaşlardan itibaren teknolojik 

ürün ve hizmetlere daha sık maruz kalmalarıyla bunları daha hızlı benimsedikleri saptanmıştır 

(Chung vd., 2010; Morris ve Venkatesh, 2000; Pfeil, Arjan ve Zaphiris, 2009). İnternet 

kullanım amaçlarında da kuşaklar arasında farklılık görülmekte, yaşlılar bilgilendirici içerikle 

daha çok ilgilenirken gençler eğlendirici içeriklere erişme amacındadır (Zickuhr ve Madden, 

2012). Ayrıca yaşlılarda sosyal etkinin (referans gruplar, arkadaşlar vd. düşünceleri) gençlere 

kıyasla daha önemli olduğu saptanmıştır (Venkatesh vd., 2003; Wang, Wu ve Wang, 2008). 

McCloskey’e (2006) göre yaş temel olarak internetten alışveriş yapıp yapmama kararı üzerine 

etki etmektedir ve yaşlılar daha az alışveriş yapma eğilimindedirler. 

Cinsiyetin teknoloji kullanımına etkisi üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda kadınlar ve 

erkekler arasında farklılıklar olduğu görülmüştür, örneğin kullanılan teknolojik ürünün 

kullanışlılık derecesi erkekler için daha önemliyken kadınlar için sosyal unsurların ve 

kişilerarası etkileşimin daha önemli olduğu tespit edilmiştir (Haferkamp vd. 2012; Muscanell 

ve Guadagno, 2012; Venkatesh, Morris ve Ackerman, 2000). Benzer şekilde e-ticaret 

alanında cinsiyetler arasında internetten alışveriş yapma niyetlerinde farklılıklar görülmüş ve 

kadınların çevrimiçi alışverişte daha temkinli, riske d	 aha duyarlı oldukları ve çevrimiçi 

yorumlardan daha fazla etkilendikleri tespit edilmiştir (Van Slyke, Comunale, ve Belanger, 

2002; Bae ve Lee, 2011). Ancak e-ticaret alanındaki birçok önde gelen çalışmada demografik 

değişkenler göz ardı edilmiştir (ör. Choi ve Lee, 2003; Zhang vd., 2007; Chowdhury vd., 

2010). Bazı çalışmalarda ise kapsama bağlı olarak demografik özelliklerin tüketici 

davranışlarına etkisinin değiştiği tespit edilmiştir (Hernández, Jiménez ve José Martín, 2011).  

Sosyal ticaret alanında bu değişkenlerin etkisi sınırlı sayıda çalışmayla test edilmiş olup 

Türkiye’de ilgili alanda çalışma olmaması, bulguların tutarlılığın test edilip, 

genellenebilirliğinin artırılması için yeni çalışmalara ihtiyaç olduğuna işaret etmektedir. 
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Tasarım ve Yöntem 

Gerçekleştirilmiş olan çalışma uygulamalı ve nedensel bir araştırmadır. Bu çalışma içerisinde 

bir önceki bölümde tartışılan araştırma soruları doğrultusunda aşağıdaki hipotezler 

sınanmıştır: 

Hipotez 1: Tüketici güveni sosyal medyayı alışverişlerde kullanma niyeti üzerine pozitif 

yönde etki eder.  

Hipotez 2: Tüketici güveni sosyal medyadan satın alma niyeti üzerine pozitif yönde etki eder.  

Hipotez 3a,b: Cinsiyetler arasında sosyal medyayı alışverişlerde kullanma niyeti ve ayrıca 

sosyal medyadan satın alma niyeti arasında farklılık vardır. 

Hipotez 4a,b: Farklı yaş grupları arasında sosyal medyayı alışverişlerde kullanma niyeti ve 

ayrıca sosyal medyadan satın alma niyeti arasında farklılık vardır. 

Hipotez 5a,b: Farklı gelir grupları arasında sosyal medyayı alışverişlerde kullanma niyeti ve 

ayrıca sosyal medyadan satın alma niyeti arasında farklılık vardır. 

Hipotez 6: Sosyal medyayı alışverişlerde kullanma niyeti sosyal medyadan satın alma 

niyetine pozitif yönde etki eder. 

Araştırmanın ana kütlesi alışverişlerinde sosyal medyadan faydalanan internet kullanıcıları 

olarak seçilmiştir. Örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme ve kartopu örneklemesi 

yöntemleri kullanılmıştır ve çevrimiçi anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Katılımcılardan 

anketi sosyal medyadan alışverişlerinde faydalanan kişilere iletmeleri rica edilmiştir. Sosyal 

medya üzerinden alışverişin gerçekleşmesi halihazırda yaygın olmadığı için ve sosyal ticaret 

tanımı geniş bir kapsama sahip olduğundan kullanım niyetiyle ilgili iki farklı değişken 

tanımlanmıştır. Sosyal medyadan tüketici karar sürecinde faydalanma “kullanma niyeti” 

olarak tanımlanmış, sosyal medya üzerinden alışveriş yapma niyeti ise ayrı bir değişken 

olarak tanımlanmıştır. Ankette kullanılan ölçekler Liébana-Cabanillas vd. (2014), Liang vd. 

(2012),  Oliver (1980), Mantymaaki ve Salo (2011) çalışmalarından uyarlanmıştır. Güven beş 

soru, kullanma niyeti ve alışveriş niyeti üçer soruyla ölçülmüştür.  

Araştırma kapsamında 160 kullanılabilir ankete ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SmartPLS 2.0 

paket programı yardımıyla en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmiştir. 

Farklı demografik gruplar arasındaki farklılıkların istatistiki olarak anlamlı olup olmaması 

SPSS programı vasıtasıyla t-testleri ve tek yönlü ANOVA testleriyle sınanmıştır. T-testlerinin 

gerçekleştirilmesinde gruplar örneklemi her iki grupta birbirine yakın sayıda gözlem olacak 

şekilde 30 yaş altı ve üstü, 6,000 TL gelir altı ve üstü olarak ayrılmıştır. 
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Bulgular ve Tartışma 

Elde edilen 160 anketin işlenmesi sonucunda aşağıdaki demografiklere sahip bir örnekleme 

ulaşılmıştır: Katılımcıların %84’ü sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal 

medyayı kullananların %76’sı ise bu mecralardan alışverişlerinde farklı şekillerde 

faydalandıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların %61’i kadın, %39’u erkek; %37’si yüksek 

lisans ve üzeri, %25’si üniversite mezunu, %38’i ise lise mezunudur.  

Analizlerin başlangıcında ölçeklerin güvenilirlik ve tutarlılıkları test edilmiş ve sonuçlar 

Tablo 1 içerisinde özetlenmiştir. Soruların ilgili örtük değişkenleri üzerine özyüklemeleri 

diğer değişkenler üzerine yüklemelerinden büyüktür. Elde edilen ortalama çıkarılan varyans, 

Cronbach alfa, bileşik güvenirlik değerleri kabul edilen sınırlar dahilindedir (AVE >0,5; 

CR>0,7; CA>0,7). Gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ve çapraz yüklemeler 

Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 1: YEM Analizi Kalite Göstergeleri ve Güvenirlik Analizi  

Değişken	 R2	 AVE	 Kompozit	
Güvenirlik		

Cronbach	
Alfa	 GÜVEN	 ALNİY	 SOMAL	

GÜVEN	 -	 0,7588	 0,9402	 0,9204	 0,8711	 	 	
ALNİY	 0,075	 0,7022	 0,8745	 0,7893	 0,5621	 0,8380	 	
SOMAL	 0,466	 0,6160	 0,8265	 0,7001	 0,2741	 0,5270	 0,7842	

ALNİY: Sosyal medyadan alışverişte faydalanma niyeti SOMAL: sosyal medya üzerinden alışveriş 
yapma niyeti. Diyagonal üzerinde ortalama çıkarılan varyansın (AVE) karekökü gösterilmiştir. 
 

Tablo 2: Faktör analizi sonuçları ve çapraz yüklemeler   

Özyüklemeler ve Çapraz 
yüklemeler GÜVEN SOMAL ALNİY 
GÜVEN1 0.8542 0.4522 0.2018 
GÜVEN2 0.8528 0.4890 0.2160 
GÜVEN3 0.9077 0.5150 0.2664 
GÜVEN4 0.9029 0.5198 0.3592 
GÜVEN5 0.8354 0.4656 0.1128 
SOMAL1 0.5549 0.9144 0.4861 
SOMAL2 0.4809 0.8959 0.5522 
SOMAL3 0.3501 0.6840 0.2069 
ALNİY1 0.2839 0.4238 0.7939 
ALNİY2 0.0891 0.2589 0.6982 
ALNİY3 0.2230 0.4985 0.8529 

 

Tablo 3 içerisinde sunulan yapısal eşitlik modellemesi sonuçları doğrultusunda sosyal 

medyadan alışverişte faydalanma ve sosyal medya üzerinden alışveriş yapma niyetleri üzerine 

güven değişkeninin olumlu yönde istatistiki olarak anlamlı etkisi olduğu gözlenmiştir.  
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Tablo 3: YEM Analizi Sonuçları 

Yol	 Yol	katsayısı	 Std.	hata	 T-Stat	 Hipotez	
GUVEN	->	ALNİY	 0,4832	 0,0947	 5,1009	 H1	kabul	
GUVEN	->	SOMAL	 0,2925	 0,1047	 2,7929	 H2	kabul	
SOMAL	->	ALNİY	 0,3944	 0,0846	 4,6617	 H6	kabul	

  

18-30 yaş ve 31 yaş üzeri katılımcıların cevapları karşılaştırıldığında yaşlı ve genç grup 

arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Benzer şekilde gerek ANOVA gerekse t-

testinde cinsiyetin de anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Üçüncü demografik değişken 

olan gelir durumunun da sosyal medyanın alışverişler için tercih edilmesine ve güven 

üzerinde anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir. Hipotez 3, 4 ve 5 reddedilmiştir. Bu bulgular e-

ticaret üzerinde 2000’lerin başlarında gerçekleştirilen çoğu çalışmadan (ör. McCloskey, 2006) 

farklı olsa da Hernández ve diğerleri  (2011) ile Sun ve Zhang’ın (2006) çalışmalarıyla 

uyumludur. Sosyal medya ve e-ticareti deneyimlemiş olan bireyler, kadın/erkek, yaşlı/genç 

ayrımı olmaksızın s-ticarete benzer bir bakış geliştirmektedirler. Bu durumun olası sebepleri 

arasında internet teknolojilerinin ve sosyal medyanın yeni bir teknoloji ürünü olmaktan çıkışı 

ve kullanımının kitlelere yayılması yer almaktadır. Ayrıca eğitim seviyesinin yükselmesi, 

yaşam tarzlarının birbirine yakınsaması, kadınlarda eğitim düzeyinin ve çalışma oranının 

artmasıyla cinsiyetler arasındaki farklılıkların azalması olası nedenler arasındadır. Gelir 

durumunun etkisi incelendiğinde ise sosyal medyanın alışveriş için kullanımının neredeyse 

maliyetsiz olması ve bu mecralara erişimin kolayca ve düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilir 

olması gelirin önemsiz bir faktör olarak ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Gerçekleştirilmiş olan çalışmada dünya genelinde günden güne önem kazanmakta olan sosyal 

ticarete Türkiye’de yer alan tüketicilerin bakışları ve güvenin sosyal ticaret eğilimlerine 

etkileri sorgulanmıştır. Bu araştırma sosyal medyanın e-ticarette kullanımının (sosyal 

ticaretin) ele alındığı sınırlı literatüre bulgularla katkı yapmaktadır. Yaş ve cinsiyetin 

internette tüketici tercihlerindeki rolünün zaman içerisindeki değişimini inceleyebilmek için 

yardımcı olacaktır. Elde edilen bulgular sosyal medya üzerinde ürün pazarlayan işletmelere 

duyulan güvenin bu mecraların alışverişlerde kullanılması niyetini etkilediğini 

göstermektedir. Cinsiyetler arasında sosyal medyanın ticarette kullanımında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır. Buna ek olarak yaşlıların da gençler kadar sosyal medyadan 

alışverişlerinde farklı şekillerde (ürün bilgileri, yorum ve tavsiyeleri okumak, blogların ve 

trendlerin takibi, beğenilen markaların takibi, arkadaşlardan yorum almak, ürün satın almak 

vb.) faydalandığı görülmüştür.  
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Gerçekleştirilmiş olan çalışma bazı kısıtlara sahiptir. Öncelikle örneklem sayısının kısıtlı 

olması ve tesadüfi örneklemenin kullanılamamış olması verilebilir. Ayrıca çalışmada 

faydalanılmış olan model s-ticarete etki eden tüm faktörleri içerecek kapsamda değildir. Bu 

sebeple kontrol edilmemiş faktörlerin sosyal ticaret eğilimleri üzerine etkisi doğrudan 

ölçülememiştir.  

 

  



 
 

1112 

İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin İşletmelerin Birleşik Rekabet 

Gücü Üzerine Etkisi: Türk İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma1 

The Effect of Innovation, R&D and Design Activities on Combinative 

Competitive Power: A Research on Turkish Enterprises** 
Tayyip Sabri Erdil2  Nurettin Ozan Bakır3  Bahadır Ayar4 

Özet 

Globalleşme süreci ile birlikte tüm dünya işletmeler için açık bir pazar haline gelmeye 

başlamıştır. Böylece işletmelerin gerek yerel pazarlarda gerek uluslararası pazarlarda 

rakiplerine karşı çeşitli üstünlüklere sahip olma gerekliliği doğmuştur. Rekabet gücü olarak 

nitelendirilebilecek olan bu kavram işletmelerin hayatta kalabilmeleri için sahip olmaları 

gereken temel özelliklerden biri olmuştur. İşletmeler bu gücü elde edebilmek için inovasyon, 

Ar-Ge, tasarım gibi çeşitli faaliyetler yürütmüşlerdir. Bu çalışmada inovasyon, Ar-Ge ve 

tasarım faaliyetlerinin birleşik rekabet gücü üzerindeki etkisinin ortaya çıkartılması 

amaçlanmıştır. Çalışmanın ana kütlesini TİM-İlk 1000 İhracatçı listesinde yer alan işletmeler 

ve T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ar-Ge Merkezi Desteği alan 410 işletme 

oluşturmuştur. Bu işletmeler arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 313 

işletme çalışmanın örnek kütlesini teşkil etmiştir. CATI yöntemi ile toplanan veriler regresyon 

ve fark testlerine tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda inovasyon, Ar-Ge ve tasarım 

faaliyetlerinin birleşik rekabet gücü üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Birleşik Rekabet Gücü, İlk 1000 İhracatçı 

Abstract 

Globalization process has transformed the whole world into an open market for enterprises 

making it necessary for them to have various advantages over their competitors in local and 

international markets. In this regards, competitive advantage has emerged as one of the most 

essential features to support the survival of enterprises and they have carried out various 

activities such as innovation, R&D and design to attain the relevant advantage. This study 

aims to reveal the effect of innovation, R&D and design activities on combinative competitive 

power. The main part of the study was carried out on the enterprises ranked in the TIM-First 

																																																													
1	 Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SOS-A-131216-0555 nolu proje 
kapsamında desteklenmiştir.	
**	This study was supported by Marmara University Scientific Research Projects Commission within the scope of the project 
SOS-A-131216-0555.	
2	Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, serdil@marmara.edu.tr	
3	Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, obakir@marmara.edu.tr	
4	Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, bahadirayar@marun.edu.tr	
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1000 Exporter list and 410 enterprises that received R&D Center Support from Ministry of 

Science, Industry and Technology of Turkey. Among them, 313 firms which were selected by 

simple random sampling method represent the sample mass of the study. Regression and 

difference tests were implemented on the data collected by CATI method. Results suggest that 

innovation, R&D and design activities have positive effect on the combinative competitive 

power. 

Keywords: Innovation, R&D, Design, Combinative Competitive Power, Top 1000 Exporters 

1. Giriş ve Amaç 

Günümüzde pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artması, tüketicilerin bilgiye ve 

ürüne/hizmete erişimlerinin kolaylaşması, yer küre üzerindeki pazarların bütünleşerek tek bir 

pazar haline gelmeye başlaması işletmelerin rekabet edebilme güçlerini ön plana çıkarmıştır. 

Ayrıca, işletmelerin hayatta kalabilmeleri için rakiplerine karşı çeşitli üstünlüklere sahip 

olmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Literatür incelendiğinde rekabet gücü elde edebilmek için 

çeşitli yaklaşımlar olduğu görülmüştür. İnovasyon (Porter ve Stern, 1999; Soyak, 2008; 

Özsağır, 2012), Ar-Ge (Guellec ve Pottelsberghe, 2001; Taş, 2005) ve tasarım (Corfield, 

1979; Rothwell ve Gardiner, 1983; Grzecznowska ve Mostowicz, 2004) faaliyetleri ile 

rekabet gücü elde edebilmek bu yaklaşımlardan bazılardır. 

İşletmelerin katma değer üretmelerine yardımcı olurken üretkenliği de artıran inovasyon 

faaliyetleri, işletmelere rekabet gücü sağlamaktadır (Sarıçoban, 2013). İnovasyon sistemi ve 

faaliyetleri ile bilgi üretilmesi, bu bilginin yayılması ve ekonomik ilerleme için kullanılması 

amaçlanmaktadır. Böylece teknolojik değişim ve küresel rekabetin artırılması noktasında 

ihtiyaç duyulan destek ortaya konulmaktadır (Işık ve Kılınç, 2011, s.16). Rekabet gücü elde 

etmede kullanılan bir diğer değişken olan Ar-Ge faaliyetleri ile elde edilen bilgi birikimi yeni 

ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra yeni pazarların yaratılmasında da 

kullanılmaktadır (Işık ve Kılınç, 2011, s.17). Bu faaliyetler ayrıca işletmelerin verimliliklerini 

ve kârlılıklarını etkilemektedir (Guellec ve Pottelsberghe, 2001, s.115). Son olarak tasarım 

faaliyetleri ve rekabet arasındaki ilişki incelendiğinde tasarım, dış kaynaklardan elde edilen 

bilgiler ile örgütsel yeteneklerin bütünleşik bir şekilde ele alındığı stratejik bir rekabet aracıdır 

(D’Ippolito, 2014, s.11).  Mozota (2003, s.94)’ya göre tasarım rekabet avantajı yaratmak için 

gerekli olan vazgeçilmez bir değişkendir. İşletmelere yüksek fiyatlandırma yapma şansı 

tanıyan tasarım, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini hızlandırmakta, yeni pazarların 

oluşturulmasını sağlamakta, pazarlama ve üretim faaliyetleri arasındaki koordinasyonun 
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kurulmasına yardımcı olmakta ve işletmeyi müşteri odaklı bir hale getirmektedir. Bütün 

bunlar işletmelere tasarım aracılığı ile rekabet gücü kazandıran operasyonlardır. 

Yukarıda belirtilenler doğrultusunda bu çalışmada Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin hazırladığı 

İlk 1000 İhracatçı-2015 listesinde yer alan işletmelerin ve T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığından Ar-Ge Merkezi Desteği alan 410 işletmenin inovasyon, Ar-Ge ve tasarım 

faaliyetlerinin birleşik rekabet gücü üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Çalışmada öncelikle inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve birleşik rekabet gücü konuları ele alınacak 

ardından bu konularda yapılan çalışmalara yer verilecektir. Çalışmanın araştırma bölümünde, 

araştırma amacı doğrultusunda gerçekleştirilenler anlatılacaktır. Son olarak ise araştırma 

bulguları değerlendirilecek ve gelecekte yapılabilecek çalışma önerileri ve uygulamacılara 

yönelik öneriler ile çalışma sonlandırılacaktır. 

2. İnovasyon 

İnovasyon kavramı için çeşitli yazarlar tarafından birçok tanım yapılmıştır. Schumpeter 

(1934)’e göre inovasyon; yeni ürünler, hizmetler, iş süreçleri veya pazarlarla ilgili yeni 

alternatifler yaratma ve uygulamadır. Drucker (1985, s.30)’a göre ise inovasyon, zenginlik 

yaratabilmek için kaynakların kapasitesinin artırılması için gerçekleştirilen çalışmalardır ve 

girişimciliğin bir fonksiyonudur. Bir diğer tanımda inovasyonun, organizasyonun çevreye 

uyum sürecini kolaylaştırmak için çıktılarda (ürün/hizmet), organizasyon yapısında veya 

süreçlerinde değişiklik yapmak için kullanılan bir araç olduğu belirtilmiştir (Damanpour, 

1987, s.676). Göker (2000)’e göre ise inovasyon hem yenilenme sürecini hem de bir sonuç 

olarak yeniliği ifade etmektedir. Bu kavram için yapılan bir diğer tanım ise ürün ve 

hizmetlerin tüketici için ortaya koyduğu faydayı artırabilecek veya üretim süreçlerinde 

kaynak kullanımının azaltılmasının yanı sıra verimliliğin artırılmasını sağlayacak iyileştirme 

çalışmalarıdır. (Özsağır, 2012, s.6) 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) (2005, s.51)’ne göre inovasyon; ürün 

inovasyonu, süreç inovasyonu, pazarlama inovasyonu ve organizasyonel inovasyon olmak 

üzere dört çeşittir. Ürün inovasyonu, var olan fonksiyonel özelliklerde veya kullanımında 

iyileştirmeler yapılmış ürünler ortaya koymaktır. Bu iyileştirmeler gerçekleştirilirken mevcut 

bilgi ve teknoloji kullanılabileceği gibi bilgi ve teknolojiler yeni kullanım alanlarına da 

açılabilir. Süreç inovasyonu, yeni veya iyileştirilmiş bir üretim ya da teslimat yöntemidir. 

Pazarlama inovasyonu, ürün tasarımı, paketlemesi, tutundurması veya fiyatlandırmasında 

yapılan iyileştirme ve değişikliklerdir. Organizasyonel inovasyon ise işletme faaliyetlerinin 
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yürütülmesi sürecinde işletmenin içyapısında ya da dış çevresi ile olan ilişkilerinde yeni bir 

yöntem uygulamasıdır. 

İnovasyonun amacı bilgiyi üretmenin ve yaymanın yanı sıra bu bilgiyi ekonomik gelişme için 

kullanmaktır (Grasselli, 2009, s.1138). Rekabet yoğunluğundaki artış ile işletmelerin sadece 

örgütsel etkinliklerinin iyileştirilebilmesinin işletmeler için yeterli olmadığı, rekabet gücü için 

inovasyonun gerekliliği anlaşılmıştır (Soliman, 2013, s.130). Bir diğer ifade ile günümüzde 

yoğun rekabetin varlığı, inovasyon faaliyetlerinin önem kazanmasına neden olmuştur. 

İnovasyon, ülke ve işletme düzeyinde ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü 

kazanmanın, verimlilikte artış elde etmenin ve ekonomik büyümenin sağlanması için gerekli 

olan bir faktör olarak kabul edilmektedir (Soyak, 2008). Porter (1990)’a göre işletmeler, üstün 

müşteri değeri sunabilmek için değer zincirinde inovasyon aracılığı yenilikler gerçekleştirerek 

rekabet gücü elde etmektedir. İşletmeler hem teknolojik hem de teknolojik olmayan 

inovasyonlar ile rekabet avantajı elde etmektedir (AMC, 1995). Birçok alanda inovasyon 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin sistematik bir şekilde yürütülmesine ve 

yüksek maliyetlere katlanılmasına neden olmuştur. Bu durum sonucunda işletme yapısında ve 

davranışlarında, kullanılan üretim teknolojisinde ve dağıtım kanallarında dikkate değer 

değişiklikler yaşanmıştır (Özsağır, 2012, s.6). 

3. Araştırma Geliştirme 

OECD tarafından hazırlanan Frascati Kılavuzu (2015, s.44)’na göre Ar-Ge, bilgi birikimini 

artıran ve bu birikimi yeni uygulamalarda kullanmak için yürütülen sistematik ve yaratıcı 

çalışmalardır. Barutçugil (2009, s.27) ise Ar-Ge’yi yeni doğa ilkelerinin bulunması, ihtiyaçları 

karşılayan yararlı ürünlerin ve üretim araçlarının yapılması ve denenmesi faaliyetleri olarak 

tanımlamaktadır. Ar-Ge; yeni ürünlerin, üretim tekniklerinin, süreçlerin ve bilgilerin ortaya 

konulabilmesi için gerekli olan bir kaynak olarak nitelendirilmektedir. Bu faaliyetler 

sonucunda ortaya konulan bilgi yeni bir ürünün ve üretim yönteminin yanı sıra yeni pazarların 

oluşturulmasında da kullanılmaktadır (Işık ve Kılınç, 2011, s.17).  

Frascati Kılavuzu (2015, s.50)’nda üç farklı Ar-Ge çeşidi olduğu belirtilmiştir; temel 

araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme. Temel araştırmalar, gözlemlenebilir 

olgulara ilişkin yeni bilgiler edinebilmek için herhangi bir uygulama olmadan yürütülen 

deneysel veya teorik çalışmalardır. Uygulamalı araştırmalar, yeni bir bilgi elde edebilmek için 

bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen ve özgünlüğe sahip olan çalışmalardır. Deneysel 

geliştirme, temellerini araştırmalar veya uygulamalar sonucunda elde edilen bilgilerin 
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oluşturduğu, yeni ürün ve süreç üretmeye veya mevcut ürün ve süreçleri geliştirmeye yönelik 

çalışmalardır. 

Günümüzde yenilik ve gelişme, başarılı olmak için bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu noktada 

Ar-Ge ülkeler ve işletmeler için her geçen gün daha fazla önem arz etmeye başlamış ve 

ekonomik büyümenin önemli bir kaynağı olmuştur (Altın ve Kaya, 2009, s.252). Ar-Ge 

faaliyetleri işletmelerin rekabet gücü elde etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu faaliyetler ile 

belirli bir bilgi birikimi elde edildiğinden yeniliğe odaklı bir bilinç gelişmektedir. Ayrıca 

teknik bilgi birikiminin yanı sıra organizasyon yapısına ilişkin bilgi birikimi yeni ürün 

geliştirme süreci ve tüketici davranışlarına ilişkin bilgileri kapsamaktadır. Teknik bilgi 

birikimi ürün kalitesini artırırken, değişen tüketim davranışlarına karşılık verecek yeni 

ürünlerin üretilmesini sağlayarak işletmeye rekabet gücü kazandırmaktadır (Choi ve Kim, 

2008, s.126). Ar-Ge faaliyetleri sonucunda maliyetlerin azaltılması ve üründe farklılaşmanın 

sağlanması ile fiyat ve ürün hususlarında rekabet gücü kazanılmış olmaktadır. Bir diğer 

deyişle Ar-Ge, global rekabet ortamında pazar payının artırılabilmesi için bir araç olarak 

değerlendirilmektedir (Franko, 1989, s.459). Ayrıca Ar-Ge ile ürün kalitesinde artış elde 

etmek mümkündür. Bu da rekabet avantajı noktasında işletmelerin elini güçlendiren bir diğer 

durumdur (Ünal ve Seçilmiş, 2013, s.13). 

4. Tasarım 

Tasarım, kullanıcılara kişilik ve kimlik sunarak ürünlerin ve/veya hizmetlerin rakiplerinden 

farklılaşmasını sağlayan anlamı oluşturmanın yollarından birisidir (Utterback vd. 2008, s. 

184-185). Bir başka çalışmada tasarım; sorunu merkezine alan, alternatif çözümlerin 

tanımlanması ve geliştirilmesini ve bir değerlendirme ile beraber en uygun çözümün seçilmesi 

faaliyeti olarak tanımlanmıştır (D’Ippolito, 2014, s.719). Bir ürünün kullanımı anlaşılır, basit 

ve açık olduğu sürece benzerleri arasından farklılaşarak ön plana çıkacaktır. Günümüzde 

işletmeler ürün ve tüketici arasında duygusal bir ilişki kurabilecek yolları aramaktadır. 

Tasarım bu ilişkinin kurulabileceği araçlardan biri olarak değerlendirilebilir. Başarılı 

tasarımlar, tüketicinin deneyimlerini iyileştirecek ürün ve hizmetleri bünyesinde 

bulundurmaktadır. Ayrıca küçük parçalara bölünmüş pazarlar, üreticileri yeni model üretme 

konusunda kendilerini sürekli geliştirmeye zorlamaktadır. Bu durum işletmeleri daha fazla 

başarı getirecek tasarımlar üretmeye doğru yönlendirmektedir (Utterback vd. 2008, s. 184-

185). Tasarımın işletmelere sağladığı çeşitli avantajlar mevcuttur (Mozota, 2006, s.45): 

Ø Tasarım farklılaşma için kullanılabilir: İşletmeler tasarımı; marka değeri, müşteri 

bağlılığı yaratma ve yüksek fiyatlama yapabilme gibi konularda kullanabilirler. 
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Ø Tasarım bütünleştirme için kullanılabilir: Yeni ürün geliştirme sürecine kaynak sağlayan 

tasarım, ürün hattı, kullanıcı odaklı inovasyon modeli ve ürün geliştirme modellerini bir 

araya getirerek işletmeye katkıda bulunabilir.  

Ø Tasarım dönüşüm için kullanılabilir: İşletmeler tasarımı yeni iş fırsatları yaratmak için, 

değişimlerle baş edebilme yeteneklerini geliştirmek için veya pazarı daha iyi 

yorumlayabilmek için bir araç olan kullanabilirler. 

Ø Tasarım iyi bir finansal performans için kullanılabilir: Satışların artırılabilmesi, daha iyi 

kâr oranları, daha fazla marka değeri ve daha fazla pazar payına sahip olabilmek için 

tasarım kullanılabilir. 

Ürünün kullanımını geliştirmeye odaklanan tasarımcılar, estetik ve görsel değerlerle ürünleri 

farklılaştırarak müşterilere rekabet yeteneğine sahip ürünler sunmaya çalışmaktadırlar. 

Tasarım her sektörde uygulanması mümkün olan bir rekabet avantajıdır (Şen ve Dolu, 2004, 

s.57). Olson vd. (2000)’e göre tasarım faaliyetleri aracılığı ile rekabet avantajı elde edebilmek 

için sistematik bir yaklaşım izlenmelidir. Yazarların açıkladığı bu yaklaşıma göre öncelikle, 

işletmenin rekabet stratejisinin açık ve net bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Bu 

adımda ayrıca işletmenin rekabet avantajı elde edebilmek için belirlediği hedeflerin, 

amaçların ve stratejilerin tasarım birimi çalışanları ve yöneticileri tarafından benimsenmelidir. 

Bir sonraki adımda benimsenen rekabet stratejisine özgü tasarım gereksinimleri 

belirlenmelidir. Tasarım sürecinin merkezinde kimlik, ürün ve çevre faktörleri yer aldığından, 

bu adımda bu değişkenlerin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Hem tasarım süreci hem de 

bu sürecin çıktılarının diğer birçok departmanın faaliyetleri ile iç içe olmasından dolayı 

tasarım departmanı ve diğer departmanlar arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması tasarım ile 

rekabet avantajı elde edebilmek için izlenmesi gereken adımların üçüncüsüdür. Departmanlar 

arası iletişimin kurulabilmesi için tasarım departmanı yöneticilerinin yönetim kadroları 

arasına dahil edilmesi işletmelerin sahip olduğu alternatiflerden biridir. Bahsi edilen 

sistematik yaklaşımın dördüncü adımında işletme yöneticileri için özet tasarım raporlarının 

hazırlanması yer almaktadır. Tasarım çalışmaları yöneticilerin anlayabileceğinden daha 

karmaşık olduğundan özet tasarım raporlarının hazırlanması, bu raporların yöneticiler 

tarafından incelenmesi ve onaylanması gerekmektedir. Bu özet raporlarda, işletmelerin 

rekabet ve pazarlama stratejilerine, hedef kitlesine, tüketici beklentilerine, fiyatlandırma ve 

dağıtım stratejilerine ve rakiplere ilişkin detaylı bilgiler yer almalıdır. Tasarım faaliyetleri ile 

rekabet gücü elde etme için ortaya konulan sistematik yaklaşımın son adımında tasarım 

faaliyetlerinin değerlendirilmesi yer almaktadır. Bu değerlendirme yapılırken tasarım 

raporunda belirtilen hedeflere ulaşılabildi mi, tasarım faaliyetleri işletmenin rekabet 
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stratejisine yeteri kadar destek sağladı mı, tasarım süreci planlandığı gibi yürütülebildi mi, 

pazar payı ve satış gelirleri açısından nasıl bir performans sergilendi sorularına cevap 

verilmelidir. Tasarım, ürünlere farklılık katabilen ve sadece somut olarak değil soyut olarak 

da tüketici tarafından algılanan değeri artırarak rekabet gücü elde etmeyi sağlayan faktörler 

arasında yer almaktadır (Picas, 2005, s.163). 

5. Birleşik Rekabet Gücü 

Dünya Ekonomik Forumu (1982, s.5-12) rekabet gücünü girişimcilerin ürün ve/veya 

hizmetleri tasarlama, üretme ve fiyatlandırma süreçlerinde rakiplerine kıyasla üstünlük 

kazanmaları olarak tanımlamıştır. Porter (1991), rekabet gücünü toplumun yaşam 

standartlarının artırılması çerçevesinde ele almaktadır. Porter, rekabet edebilirliği üretkenliği 

artırabilme yeteneği olarak tanımlamaktadır. Rekabet gücü ile ilişkilendirilen üretkenliği 

artırabilme yeteneğinde vurgulanan noktalar ürün kalitesinin yükseltilmesi, ürüne farklılık 

kazandıran özellikler eklenmesi, üretimde verimliliği artırma ve yüksek otomasyon 

seviyelerine ulaşabilmedir. Haque (1991)’ye göre ise rekabet gücü, ülkelerin ihracat yeteneği, 

üretim kaynaklarının yanı sıra doğal kaynakların etkin kullanılmasını ve ülkedeki yaşam 

standartlarının artırılmasını sağlayan verimlilik artışlarını kapsayan bir kavramdır. Rekabet 

gücü, Ar-Ge faaliyetleri, sektörlerin sergilediği performans, ülkelerin dış ticaret fazlası, 

yüksek teknoloji ile üretilmiş ürünler ve yetişmiş insan kaynaklarının kullanılması gibi 

faktörlere bağlıdır (Çivi, 2001, s.25). Rekabet gücü elde etmek için işletmenin sahip olduğu 

bütün kaynakların bir araya getirilerek kullanılması gerektiği söylenebilir. Bu durumda 

birleşik rekabet gücü kavramı ortaya çıkmaktadır. Birleşik rekabet gücü, üreticinin düşük 

maliyetle yüksek kalitenin yanı sıra esnek üretim yapabilmesidir (Menor vd., 2001). Bir diğer 

ifade ile birleşik rekabet gücü, tüm kaynakların bir araya getirilerek rekabet avantajı 

oluşturmasıdır (Montealegre, 2002). Birleşik rekabet gücü, operasyonel olarak tanımlanacak 

olursa üreticinin eş zamanlı olarak kalite, teslimat, esneklik ve düşük maliyet konularında 

üstünlük elde etme becerisidir (Kristal vd., 2010). Ancak bunun sürdürülebilir olması ve 

rakipler tarafından taklit edilmesini önleyebilmek için işletmelerin birleşik rekabet güçlerine 

sürekli olarak yatırım yapması gerekmektedir (Mahoney, 1995). Tablo 1’de inovasyon, Ar-

Ge, tasarım faaliyetleri ve rekabet gücünü konu edinen çalışmaların bazılarına yer verilmiştir. 
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Tablo 4: İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım Faaliyetleri ve Rekabet Gücü Üzerine Literatür 

Taraması 

Başlık 
Yazar ve 

Çalışma Yılı 
Değişkenler Bulgular 

Design and Competitive Edge: A 
Model for Design Management 
Excellence in European SMEs 

Mozota 
(2003) 

Tasarım, Rekabet 
Avantajı 

Tasarımın değer yaratan temel bir yetenek 
olduğu ve sürdürülebilir rekabet avantajı 
elde etmek için bir araç olduğu saptanmıştır.  

Değer Zinciri (Value Chain) 
Yöntemi ile Türk Tekstil ve 

Hazırgiyim Sektörünün 
Değerlendirilmesi 

Erarslan, 
Kuyucu ve 

Bakan  (2008) 

Değer Zinciri Alt 
Değişkenleri 

İmalat ve üretim süreçlerinde tasarım 
faaliyetlerinin küresel rekabet açısından 
belirleyici bir faktör olduğu tespit edilmiştir. 

The Positive Effects of 
Relationship Learning and 

Absorptive Capacity on 
Innovation Performance and 
Competitive Advantage in 

Industrial Markets 

Chen, Lin ve 
Chang (2009) 

İlişkisel Öğrenme, 
Emme Kapasitesi, 

İnovasyon 
Performansı, 

Rekabet Avantajı 

İnovasyon performansının rekabet avantajı 
üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 
İnovasyona yapılan yatırım arttıkça daha iyi 
bir rekabet avantajının elde edildiği bir diğer 
bulgudur.  

Packaging Design: Creating 
Competitive Advantage with 

Product Packaging 
Rundh (2009) 

Ürün Tasarımı, 
Rekabet Avantajı 

Ürün tasarımının tüketicilerin ürünü ilk kez 
satın almalarını veya tekrar satın almalarını 
sağladığı ve işletmelerin rekabet avantajı 
elde edebilmeleri için kullanılan bir araç 
olduğu ortaya konulmuştur.  

Non-Technical Innovation: 
Organizational Memory and 

Learning Capabilities as 
Antecedent Factors With Effects 

on Sustained Competitive 
Advantage 

Camison ve 
Lopez (2011) 

Örgütsel Hafıza, 
Öğrenme 

Kapasitesi, 
Örgütsel 
İnovasyon, 

Sürdürülebilir 
Rekabet Avantajı 

Örgütsel hafıza ve öğrenme kapasitesinin 
teknolojik olmayan inovasyonlar ve rekabet 
avantajı ile ilişkili olduğu, organizasyonel 
inovasyon ve rekabet avantajının birbirleri 
ile olumlu yönde ilişkili olduğu ve teknolojik 
olmayan inovasyonların rekabet avantajı elde 
etmede etkili olduğu saptanmıştır. 

The Effects of Science-
Technology-Innovation on 

Competitiveness and Economic 
Growth 

Şener ve 
Sarıdoğan 

(2011) 

Rekabet, 
Ekonomik 
Büyüme, 
İnovasyon 

Bilim-teknoloji-inovasyon odaklı ülkelerin 
global rekabet stratejilerinin sürdürülebilir 
rekabet stratejisi olduğu ve uzun vadeli 
büyümeye sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Stratejik Rekabet Üstünlüğü 
Sağlama Aracı Olarak İnovasyon 

Stratejileri: Kocaeli Otel 
İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma 

Coşkun, 
Mesci ve 

Kılınç (2013) 

Rekabet 
Stratejileri, 
İnovasyon 
Stratejileri 

Maliyet liderliği farklılaştırma ve odaklanma 
stratejileri ile saldırgan ve fırsatları izleyen 
inovasyon stratejileri arasında olumlu ilişki 
olduğu belirlenmiştir. 

Competitive Advantage 
Achievement Through Innovation 

and Knowledge 

Urbancova 
(2013) 

İnovasyon, 
Rekabet Avantajı 

İnovasyonun rekabet avantajı için önemli bir 
kaynak olduğu, değişim içindeki çevrede 
işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için 
inovasyonun önemli olduğu belirlenmiştir. 

Product Innovation and The 
Competitive Advantage 

Reguia (2014) 
İnovasyon, 
Yaratıcılık, 

Rekabet Avantajı 

İşletmelerin devamlılıklarının rekabet 
avantajları ile ilişkili olduğu ve bunun ürün 
inovasyonu ile sağlanabileceği belirlenmiştir. 

Teknolojik Değişim ve Rekabet 
Gücü İlişkisi: Türkiye Üzerine 

Bir Uygulama 

Erdem ve 
Köseoğlu 

(2014) 

Teknolojik 
Değişim, Patent, 
Ar-Ge, Rekabet 

Gücü 

Teknolojik değişimin ve rekabet gücünün 
birbirlerini karşılıklı olarak olumlu yönde 
etkilediği ve sürdürülebilir rekabet avantajı 
için Ar-Ge ve inovasyona daha fazla kaynak 
ayrılması gerektiği saptanmıştır. 

Innovation and Competitive 
Power 

Akis (2015) 
İnovasyon, Ar-Ge, 

Patent, Rekabet 
Gücü 

Ar-Ge faaliyetlerinin ve patentlerin rekabet 
gücü elde etmede önemli bir faktör olduğu 
ortaya çıkarılmıştır. 
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6. Metodoloji 

Bu çalışmanın amacı işletmelerin inovasyon, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin birleşik rekabet 

gücü üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın yan amacı olarak işletmelerin bazı 

demografik özelliklerine göre birleşik rekabet güçlerinde farklılık olup olmadığı 

incelenecektir. Bu amaçlar doğrultusunda yazarlar tarafından oluşturulan araştırma modeline 

Şekil 1’de yer verilmiştir. 

 

	

 

 

 

 

 

Araştırmanın ana amacına uygun olarak geliştirilen hipotezler aşağıdaki gibidir; 

H1: İnovasyon faaliyetlerinin birleşik rekabet gücü üzerinde etkisi vardır. 

H2: Ar-Ge faaliyetlerinin birleşik rekabet gücü üzerinde etkisi vardır. 

H3: Tasarım faaliyetlerinin birleşik rekabet gücü üzerinde etkisi vardır. 

Araştırmanın yan amacına uygun olarak geliştirilen hipotezler aşağıdaki gibidir; 

H4: Ar-Ge departmanı olan ve olmayan işletmelerin birleşik rekabet güçleri arasında farklılık 

vardır. 

H5: İşletmelerin Ar-Ge veya inovasyon eğitimi/danışmanlığı almalarına göre birleşik rekabet 

güçleri arasında farklılık vardır. 

H6: Ar-Ge departmanında çalışan kişi sayısına göre işletmelerin birleşik rekabet güçleri 

arasında farklılık vardır. 

H7: İşletmelerin faaliyet gösterdikleri yıllara göre birleşik rekabet güçleri arasında farklılık 

vardır. 

Araştırmanın ana kütlesini Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yaptığı araştırma sonrasında 

oluşturulan Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması-2015 listesinde yer alan işletmeler ve T.C. 

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi Belgesi almış 410 işletme 

oluşturmaktadır. Her iki listede de yer alan işletme sayısı 87’dir. Kesişim kümesinde yer alan 

bu işletmeler tek bir işletme olarak dikkate alındığında ana kütle büyüklüğünün 1323 işletme 

olduğu tespit edilmiştir. Literatür incelendiğinde %5 hata payı seviyesinde 1000 birimlik 

anakütle için 278 birimlik örneklem büyüklüğünün yeterli olacağı görülmüştür (Gegez, 2015, 

İnovasyon 

Birleşik 
Rekabet 

Gücü 

Tasarım 

H1 

H3 

Ar-Ge H2 

Şekil 8: Araştırma Modeli 
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s.275). Örnek kütlenin belirlenirken basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 

süreçte ana kütledeki tüm işletmelerin isimlerinin yer aldığı bir liste hazırlanmıştır. Hatalı 

cevaplama veya cevaplamama durumlarına karşı, bu listeden MS Office Excel programı 

yardımıyla basit tesadüfi örnekleme yöntemi esaslarına göre 320 işletme seçilmiştir. Seçilen 

320 işletmenin 313’üne ulaşılabilmiştir. Bu 313 işletme çalışmanın örnek kütlesini 

oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak bilgisayar destekli telefonla anket 

(CATI) yöntemi kullanılmıştır. CATI yöntemi, belirlenen örnek kütlede yer alan işletmelerin 

merkezlerinin Türkiye’nin çok farklı bölgelerinde yer alması ve yöneticilerin yoğun iş 

tempolarından dolayı yaşanan zaman kısıtı gibi engelleri en aza indirebilecek yöntem olması 

nedeniyle tercih edilmiştir (Burns ve Bush, 2015, s.149). Anketi cevaplayan kişilerin 

işletmelerdeki üst düzey yöneticiler (üretim müdürü, pazarlama müdürü), ihracat departmanı 

yöneticileri veya Ar-Ge Merkezi yöneticilerinden birinin olmasına dikkat edilmiştir. Veri 

toplama sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşılmaması ve ilerleyen süreçte toplanan 

verilerin doğruluğunun teyit edilebilmesi için yapılan tüm görüşmelerin ses kaydı alınmıştır. 

Görüşmelerin ses kayıtları arasından tesadüfi olarak seçilen 50 görüşme dinlenerek denetleme 

yapılmıştır. Yapılan denetlemeler sonucunda, görüşmeler sırasında veri kaybına neden olacak 

herhangi bir sorun yaşanmadığı tespit edilmiştir. Sorular cevaplayıcılara doğrudan iletilip 

anlaşılmayan sorular hemen o an açıklandığı için toplanan anketlerde herhangi bir veri kaybı 

yaşanmamıştır. Tüm anketler eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Tamamlanan 313 anketin 

hepsi analizlere tabi tutulmuştur. Veriler 1 Şubat – 15 Mart 2017 tarihleri arasında 

toplanmıştır. 

Araştırma amaçları doğrultusunda veri toplayabilmek için hazırlanan anket formu iki 

bölümden oluşmuştur. Anket formunun ilk bölümü 27 sorudan oluşmuştur ve işletmelerin 

inovasyon, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin yanı sıra birleşik rekabet güçlerine ilişkin verileri 

toplamak için belirlenmiş ölçekleri kapsamaktadır. İlgili ölçeklerin uyarlandıkları çalışmalara 

Tablo 2’de yer verilmiştir. Anket formunun ikinci bölümü işletmelerin demografik 

özelliklerine ilişkin soruları içermektedir. Bu bölümde yer alan 6 sorunun 5 tanesi çoktan 

seçmeli, 1 tanesi ise açık uçludur. Anket formunda ölçek değerlendirilmesinde beşli likert tipi 

ölçekler kullanılmıştır: 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum. 
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Tablo 5: Araştırmada Kullanılan Ölçekler 
Ölçek İfade Sayısı Ölçek Tipi Çalışma 

İnovasyon 10 5’li Likert Oura vd. (2015) ve Wu ve Lin (2011) 
Ar-Ge 4 5’li Likert Oura vd. (2015) 

Tasarım 5 5’li Likert Gemser ve Leenders (2000) 
Birleşik Rekabet Gücü 8 5’li Likert Lii ve Kuo (2016) 

 
Tablo 3’te araştırmaya katılan işletmelerin bazı demografik özellikleri verilmiştir. Buna göre 

işletmelerin %77,6’sı 21 yıl ve üzeri süredir faaliyet göstermektedir.	

Tablo 6: Araştırmaya Katılan İşletmelerin Demografik Özellikleri 

 FREKANS (%)  FREKANS (%) 
FAALİYET GÖSTERİLEN YIL ÇALIŞAN SAYISI 

1-5 yıl 3 1 1-9 kişi 2 0,6 
6-10 yıl 11 3,5 10-49 kişi 14 4,5 

11-15 yıl 19 6,1 50-149 kişi 26 8,3 
16-20 yıl 37 11,8 150-249 kişi 27 8,6 

21 yıl ve üzeri 243 77,6 250 kişi ve üzeri 244 78 
TOPLAM 313 100 TOPLAM 313 100 

AR-GE DEPARTMANI AR-GE ÇALIŞAN SAYISI  
Var 254 81,2 1-5 kişi 40 15,7 
Yok 59 18,8 6-10 kişi 24 9,4 

TOPLAM 313 100 11-15 kişi 10 4 
AR-GE ve İNOVASYON DESTEĞİ 16-20 kişi 19 7,5 
Evet 241 77 21 kişi ve üzeri 161 63,4 

Hayır 72 23 TOPLAM 254 100 
TOPLAM 313 100 

 

Araştırmaya katılan işletmelerin % 78’i 250 ve üzerinde çalışana sahiptir. İşletmelerin 

%81,2’si Ar-Ge departmanına sahipken, %18,8’i bünyesinde Ar-Ge departmanı 

bulundurmamaktadır. Ar-Ge departmanına sahip olan 254 işletmenin %63,4’ü, 21 ve üzeri 

sayıda kişiyi Ar-Ge departmanında istihdam etmektedir. Son olarak katılımcı işletmelerin 

%77’si Ar-Ge ve inovasyon desteği alırken %23’ünün bu desteği almadığı görülmüştür. 

Tablo 7: Araştırmaya Katılan İşletmelerin Sektörel Dağılımı 
SEKTÖR FREKANS (%) SEKTÖR FREKANS (%) 

Baskı ve Kırtasiye 4 1,3 Mermer Sanayi 1 0,3 
Asansör Sanayi 2 0,6 Metal 8 2,6 

Beyaz Eşya 5 1,6 Mobilya Sanayi 5 1,6 
Cam Sanayi 3 1 Orman Ürünleri 3 1 
Demir Çelik 23 7,3 Otomotiv 46 14,7 
Elektronik 5 1,6 Petrol Ürünleri 2 0,6 

Enerji 11 3,5 Plastik ve Kauçuk 3 1 
Ev Tekstili 1 0,3 Sağlık 7 2,2 
Gaz Beton 1 0,3 Savunma Sanayi 8 2,6 

Gıda Sanayi 3 1 Seramik Sanayi 1 0,3 
Endüstriyel Mutfak 32 10,2 Su Ürünleri 1 0,3 

Hizmet 14 4,5 Tarım ve Hayvancılık 4 1,3 
İklimlendirme Sanayi 3 1 Teknik Malzeme 6 1,9 

İlaç Sanayi 4 1,3 Teknoloji ve Bilişim 14 4,5 
Kimya Sanayi 14 4,5 Tekstil ve Deri 48 15,3 
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Kozmetik Sanayi 1 0,3 Tütün Sanayi 2 0,6 
Maden Sanayi 6 1,9 Yapı ve İnşaat 5 1,6 

Makine Ekipmanları 17 5,4 TOPLAM 164 52,4 
TOPLAM 149 47,6    

 

Tablo 4’te araştırmaya katılan işletmelerin sektörel dağılımlarına yer verilmiştir. Buna göre 

işletmelerin %15,3’ü tekstil ve deri sektöründe, %14,7’si otomotiv sektöründe, %10,2’si 

endüstriyel mutfak sektöründe, %7,3’ü demir çelik sektöründe, %5,4’ü makine ekipmanları 

sektöründe faaliyet göstermektedir. 

Tablo 8: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
İfade 

No İfade Ortalama Standart 
Sapma 

İnovasyon (İNO) 

İNO1 İşletmemiz güncel teknolojilerin geliştirilmesine ve kullanılmasına 
öncülük yapar. 4,12 1,025 

İNO2 İşletmemiz rekabet için gerekli olan bilgi üretimi ve öğrenme 
kültürünü destekler. 4,49 0,764 

İNO3 Ürünlerimizde yenilik ve teknoloji geliştirme konusunda başarılıyız. 4,27 0,854 
İNO4 Yeni ürün geliştirmede yeni yeteneklerin devşirilmesinde başarılıyız. 4,09 0,984 

İNO5 İhtiyaç duyulan işletme içi ve işletme dışı teknolojiyi kullanma 
yeteneğine sahibiz. 4,28 0,820 

İNO6 Yeni ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için düzenli mali kaynak 
aktarmaktayız. 4,12 1,046 

İNO7 Ürünlerimizi ve süreçlerimizi iyileştirmek için gerekli olan insan 
kaynakları sahibiz. 4,23 0,937 

İNO8 İletişimde etkili yenilikler gerçekleştirmekteyiz. 4,11 0,887 
İNO9 Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi için düzenli çalışmalar yapmaktayız. 4,38 0,812 
İNO10 Yönetimi iyileştirebilecek yenilik çalışmaları yapmaktayız. 4,18 0,914 
Ar-Ge (AG) 

AG1 Ar-Ge’ye yatırım yaparak yeni teknolojiler geliştirmekteyiz. 4,05 1,176 
AG2 Yeni teknolojileri satın alarak bünyemize katmaktayız. 3,97 1,065 
AG3 Ürünlerimiz ileri teknoloji ürünleri olarak bilinmektedir. 3,77 1,128 
AG4 Ürün geliştirmede uzman kişilerden Ar-Ge desteği almaktayız. 3,92 1,209 

Tasarım (TAS) 
TAS1 Ürünlerimizin tasarımında profesyonel tasarımcılar kullanmaktayız. 4,02 1,226 
TAS2 Özgün tasarımlarda ödüllere sahibiz. 3,21 1,467 
TAS3 Tasarımda deneyimsiz tasarımcılar çalıştırmaktayız.* 4,09 1,125 
TAS4 Ürün tasarımlarımızda görsel estetik için harcama yapmaktayız. 3,65 1,315 
TAS5 Ürün tasarımlarımız rakiplerimizin tasarımlarından farklıdır. 3,75 1,167 

Birleşik Rekabet Gücü (BRG) 
BRG1 Ürünlerimizin kalitesi tanımlanan standartlara uygundur. 4,75 0,552 
BRG2 Ürünlerimizin performans kalitesi güvenli sınırlar içerisindedir. 4,76 0,562 
BRG3 Müşteri siparişlerine daha hızlı cevap verme imkânına sahibiz. 4,54 0,697 
BRG4 Üretim hacmini hızlı bir şekilde değiştirme yeteneğine sahibiz. 4,20 0,927 
BRG5 Üretimde geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. 4,43 0,879 

BRG6 Operasyonel süreçleri ve malzeme yönetimini hızla değiştirebilme 
imkânına sahibiz. 4,19 0,808 

BRG7 Rakiplerin benzer ürünlerini daha düşük fiyatla üretebilme imkânına 
sahibiz. 3,73 1,061 

BRG8 Ürünlerimizin yenilik düzeyi rekabet açısından yüksektir. 4,17 0,867 
*İfade ters kodlanmıştır. 
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Tablo 5’te araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin ortalama ve standart sapma değerlerine yer 

verilmiştir. Buna göre “inovasyon” ölçeğinde en yüksek ortalamaya sahip ifade “Müşteri 

ilişkilerinin geliştirilmesi için düzenli çalışmalar yapmaktayız.” (4,38) iken, en düşük 

ortalamaya sahip ifade “Yeni ürün geliştirmede yeni yeteneklerin devşirilmesinde 

başarılıyız.” (4,09) ifadesidir. “Ar-Ge” ölçeğinde en yüksek ortalamaya sahip ifade “Ar-

Ge’ye yatırım yaparak yeni teknolojiler geliştirmekteyiz.” (4,05) ifadesi iken, “Ürünlerimiz 

ileri teknoloji ürünleri olarak bilinmektedir.” ifadesi en düşük (3,77) ortalamaya sahiptir. 

“Tasarım” ölçeğinde en yüksek ortalamaya sahip ifadenin  “Tasarımda deneyimsiz 

tasarımcılar çalıştırmaktayız.” (4,09) olduğu görülürken, ortalaması en düşük ifadenin 

“Özgün tasarımlarda ödüllere sahibiz.” (3,21) olduğu tespit edilmiştir. Son olarak “birleşik 

rekabet gücü” ölçeğinde en yüksek ortalama “Ürünlerimizin performans kalitesi güvenli 

sınırlar içerisindedir.” (4,76) ifadesine ait iken, en düşük ortalama “Rakiplerin benzer 

ürünlerini daha düşük fiyatla üretebilme imkânına sahibiz” (3,73) ifadesine aittir. 

Çalışmada kullanılan her bir ölçek ayrı ayrı güvenilirlik analizi yapılmıştır. Ölçekte yer alan 

ifadelerin, iç tutarlılığının ölçülmesinde güvenilirlik analizi uygulanmaktadır (George ve 

Mallary, 2001, s.209). İnovasyon, Ar-Ge, tasarım ve birleşik rekabet gücü ölçeklerine ilişkin 

Cronbach’s Alpha değerleri sırasıyla (0,908), (0,768), (0,809), (0,756)’dır. Tasarım ölçeği için 

yapılan ilk güvenilirlik analizinde Cronbach’s Alpha değerinin 0,698 olduğu tespit edilmiştir. 

Ölçeğin güvenilirliğini düşüren ifadenin TAS3 “Tasarımda deneyimsiz tasarımcılar 

çalıştırmaktayız.” olduğu görülmüş ve bu ifade çıkarılarak güvenilirlik analizi tekrarlanmıştır. 

Bundan sonraki analizlerde TAS3 ifadesi kullanılmamıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin 

güvenilirlik seviyeleri Nunnaly (1979)’nin çalışmasında tanımlanan değerlere uygundur. Tüm 

ölçeklerin Cronbach’s Alpha değerleri 0,70 üzerinde olduğundan ölçeklerin güvenilir olduğu 

söylenebilir. 

Araştırma amaçları doğrultusunda hipotez sınamalarının yapılabilmesi için regresyon analizi 

Anova analizi ve bağımsız gruplar T testi gerçekleşmiştir. İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım 

faaliyetlerinin birleşik rekabet gücü üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek için basit doğrusal 

regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizin sonuçları Tablo 6 ve Tablo 7’de yer almaktadır. 
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Tablo 6: Regresyon Modeli Özetleri ve ANOVA Tablosu 

Model R R 
Kare 

Düzeltilmiş 
R Kare 

Standart 
Hata 
Oranı 

Karelerin 
Toplamı Sd Ortalama 

Kare F Anlamlılık 

1 (H1) 0,639 0,408 0,406 0,38005 30,983 1 30,983 214,506 0,000 
Kalıntı     44,920 311 0,144   
Toplam     75,903 312    
2 (H2) 0,439 0,193 0,190 0,44390 14,623 1 14,623 74,210 0,000 

Kalıntı     61,280 311 0,197   
Toplam     75,903 312    
3 (H3) 0,444 0,197 0,194 0,44269 14,954 1 14,954 76,304 0,000 

Kalıntı     60,949 311 0,196   
Toplam     75,903 312    

Bağımsız Değişkenler: İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım 
Bağımlı Değişken: Birleşik Rekabet Gücü 
*p<0,05 
Tablo 6’daki Anova tablosunda görüldüğü üzere H1, H2 ve H3 için F değerleri sırası ile 

(214,506), (74,210) ve (76,304) ve anlamlılık değerleri 0,000 olduğundan elde edilen 

regresyon modellerinin anlamlı olduğu söylenebilir. 

Tablo 7: Regresyon Katsayıları Tablosu 

  Standardize Olmayan  
Katsayılar 

Standardize 
Olmuş 

Katsayılar 
T Değeri Anlamlılık 

Model  B Std Hata Beta   
1 (H1) (Sabit) 2,363 0,137  17,232 0,000 

  0,469 0,032 0,639 14,646 0,000 
2 (H2) (Sabit) 3,380 0,115  29,368 0,000 

  0,246 0,029 0,439 8,615 0,000 
3 (H3) (Sabit) 3,574 0,092  38,856 0,000 

  0,211 0,024 0,444 8,735 0,000 
Model 1 (H1) Bağımlı Değişken: Birleşik Rekabet Gücü                     
Model 2 (H2) Bağımlı Değişken:  Birleşik Rekabet Gücü 
Model 3 (H3) Bağımlı Değişken: Birleşik Rekabet Gücü 
*p<0,05 

İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım değişkenlerine ait anlamlılık değerleri 0,05 seviyesinin altında 

olduğu için bu değişkenlerin birleşik rekabet gücü üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

etkisi olduğu söylenebilir. Bu durumda H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. Ayrıca 

regresyon katsayıları tablosundaki değerler göz önüne alındığında birleşik rekabet gücü 

aşağıda yer alan formüllerdeki gibi ifade edilebilir; 

Birleşik Rekabet Gücü = 2,363 + 0,639 (İnovasyon) 

Birleşik Rekabet Gücü = 3,380 + 0,439 (Ar-Ge) 

Birleşik Rekabet Gücü = 3,574 + 0,444 (Tasarım) 

Çalışmanın yan amacı olarak işletmelerin, Ar-Ge departmanına sahip olma durumlarına göre, 

Ar-Ge ve/veya inovasyon eğitimi almalarına göre, Ar-Ge departmanında çalışan sayısına göre 

ve faaliyet gösterdikleri yıllara göre birleşik rekabet güçlerinde bir farklılık olup olmadığı 
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incelenmiştir. Gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Anova analizi ve bağımsız gruplar T 

testi kullanılmıştır. 

Tablo 8: Birleşik Rekabet Gücünün Ar-Ge Departmanına Göre Fark Testi 

 Ar-Ge 
Departmanı N Levene Testi Varyans 

Eşitliği t sig F sig 

Birleşik 
Rekabet Gücü 

Var 254 
1,408 0,236 Var 4,012 0,000 

Yok 59 

 

Ar-Ge departmanına sahip olma durumlarına göre işletmelerin birleşik rekabet güçlerinde bir 

farklılık olup olmadığını ortaya koyabilmek için bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Yapılan 

analizlerde öncelikle Levene Testi değerlerine bakılarak varyansların eşitliği test edilmiştir. 

Levene testi sonucunda p değerinin 0,05’ten büyük olduğu durumlarda varyanslar eşit kabul 

edilir (Durmuş vd., 2013, s.123). Ar-Ge departmanına sahip olma durumu için Levene testi 

istatistiğinin 0,236 olduğu tespit edilmiştir. Normal dağılımın sağlandığı bu durumda gruplar 

arasında fark olup olmadığını görebilmek için Tablo 8’de yer alan değerler incelenmiştir. 

Tablo 8’de sig değerinin 0,000 olduğu görülmektedir. Bu durumda işletmelerin Ar-Ge 

departmanına sahip olma durumlarına göre birleşik rekabet güçlerinde farklılık olduğu 

belirlediğinden H4 hipotezi kabul edilmiştir. 

Ar-Ge / inovasyon desteği alma durumlarına göre işletmelerin birleşik rekabet güçlerinde bir 

farklılık olup olmadığını ortaya koyabilmek için bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Levene 

Testi değerlerine bakılarak varyansların eşitliği test edilmiştir. Ar-Ge / inovasyon desteği 

alma durumu için Levene testi istatistiğinin 0,321 olduğu tespit edilmiştir. Normal dağılımın 

sağlandığı bu durumda gruplar arasında fark olup olmadığını görebilmek için Tablo 9’da yer 

alan değerler incelenmiştir. 

Tablo 9: Birleşik Rekabet Gücünün Ar-Ge / İnovasyon Desteğine Göre Fark Testi 

 

Tablo 9’da sig değerinin 0,125 olduğu görülmektedir. Bu durumda işletmelerin Ar-Ge / 

inovasyon desteği alma durumlarına göre işletmelerin birleşik rekabet güçlerinde farklılık 

olmadığı tespit edildiğinden H5 hipotezi reddedilmiştir. 

 
Ar-Ge / 
İnovasyon 

Desteği 
N 

Levene Testi Varyans 
Eşitliği t sig 

F sig 
Birleşik 
Rekabet 

Gücü 

Var 241 
0,987 0,321 Var 1,539 0,125 

Yok 72 
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Tablo 10: Birleşik Rekabet Gücünün Faaliyet Gösterilen Yıllara ve Ar-Ge Departmanı 

Çalışan Sayısına Göre Farkı 

 
Levene 
Testi Varyans 

Eşitliği 

Ar-Ge Departmanı  
Çalışan Sayısı 

Levene 
Testi Varyans 

Eşitliği 

Faaliyet Gösterilen  
Yıl 

sig F sig sig F sig 
Birleşik 
Rekabet 

Gücü 
0,082 Var 1,281 0,278 0,606 Var 0,464 0,762 

 

Ar-Ge departmanında çalışan sayısına ve faaliyet gösterilen yıllara göre birleşik rekabet 

gücünde farklılık olup olmadığı ortaya koyabilmek için Anova analizi uygulanmıştır. Yapılan 

analizlerde öncelikle Levene Testi değerlerine bakılarak varyansların eşitliği test edilmiştir. 

Ar-Ge departmanında çalışan sayısı ve işletme yaşı için Levene Testi istatistiklerinin sırası ile 

0,082 ve 0,606 olduğu görülmüştür. Normal dağılımın sağlandığı bu durumda gruplar 

arasında fark olup olmadığını görebilmek için Tablo 10’da yer alan değerler incelenmiştir. 

Tablo 10 incelendiğinde Ar-Ge departmanı çalışan sayısının anlamlılık değerinin 0,278 ve 

faaliyet gösterilen yıllar için anlamlılık değerinin 0,762 olduğu tespit edilmiştir. Bu değerler 

0,05’ten büyük değerler olduğu için Ar-Ge departmanı çalışan sayılarına ve faaliyet gösterilen 

yıllara göre birleşik rekabet güçlerinde bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak H6 ve 

H7 hipotezleri reddedilmiştir. 

7. Bulguların Değerlendirilmesi ve Sonuç 

Dünya ekonomisinin globalleşerek bütünleşmesi, işletmelerin rekabet gücünü artırmalarını bir 

zorunluluk haline getirmiştir. Bu süreçte işletmeler çeşitli faaliyetlerde bulunarak rekabet 

güçlerini artırmaya çalışmaktadır. İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri rekabet gücü elde 

edebilmek için kullanılan araçlardan bazıları olmuştur. Bu doğrultuda bu çalışmada 

inovasyon, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin işletmelerin birleşik rekabet gücü üzerindeki 

etkisi ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca işletmelerin Ar-Ge departmanına sahip 

olmalarına, Ar-Ge/İnovasyon desteği alma durumlarına, Ar-Ge departmanı çalışan sayısı ve 

faaliyet gösterilen yıllara göre birleşik rekabet güçlerinde herhangi bir farklılık olup olmadığı 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada öncelikle inovasyon, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin birleşik rekabet gücü 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Buna göre inovasyon ve tasarım faaliyetlerinin birleşik 

rekabet gücü üzerinde olumlu yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde 

edilen bu bulgu, Mozota (2003), Erarslan, Kuyucu ve Bakan (2008), Chen, Lin ve Chang 

(2009), Rundh (2009), Camison ve Lopez (2011), Şener ve Sarıdoğan (2011), Coşkun, Mesci 

ve Kılınç (2013), Hana (2013), Reguia (2014), Erdem ve Köseoğlu (2014) ve Akis (2015) 
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çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir. Ayrıca birleşik rekabet gücü üzerinde en fazla etkisi 

olan değişkenin inovasyon olduğu elde edilen bir diğer sonuçtur. İnovasyonun ardından 

birleşik rekabet gücü üzerinde en fazla etkisi olan değişkenler sırası ile tasarım ve Ar-Ge’dir. 

Elde edilen bu bulgu doğrultusunda işletmelerin inovasyon faaliyetlerine ağırlık vererek daha 

fazla rekabet gücü elde edeceklerini söylemek mümkündür. 

Çalışmada işletmelerin Ar-Ge departmanına sahip olmalarına, Ar-Ge/İnovasyon desteği alma 

durumlarına, Ar-Ge departmanı çalışan sayısı ve faaliyet gösterilen yıllara göre birleşik 

rekabet güçlerinde herhangi bir farklılık olup olmadığını ortaya koyabilmek için Anova ve 

bağımsız gruplar t testleri yapılmıştır. Test sonuçlarına göre Ar-Ge departmanına sahip olan 

işletmeler ile olmayan işletmelerin birleşik rekabet gücü arasında fark olduğu ortaya çıkmıştır. 

Grupların ortalamaları dikkate alındığında Ar-Ge departmanı olan işletmelerin, olmayan 

işletmelere kıyasla daha fazla birleşik rekabet gücüne sahip olduğu söylenebilir. Ar-Ge / 

İnovasyon desteği alan ve almayan işletmelerin birleşik rekabet güçleri kıyaslandığında iki 

grup arasında herhangi bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Benzer şekilde Ar-Ge departmanı 

çalışan sayılarına göre birleşik rekabet gücünde herhangi bir farklılık olup olmadığı 

incelendiğinde gruplar arasında bir farklılık olmadığı görülmüştür. Son olarak faaliyet 

gösterdikleri yıllara göre birleşik rekabet güçlerinde farklılık olup olmadığı araştırıldığında 

işletmelerin birleşik rekabet güçlerinde farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bütün bu 

bulgulardan hareketle, Ar-Ge faaliyetleri yürüten işletmelerin birleşik rekabet gücü 

konusunda diğer işletmelere kıyasla daha başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Ar-Ge / 

İnovasyon desteği alan işletmelerin birleşik rekabet güçlerinde farklılık olmaması bu desteğin 

işletmeler tarafından yeteri kadar doğru kullanılmadığının bir göstergesi olabilir. Ayrıca Ar-

Ge departmanının büyüklüğünün (çalışan sayısı) de birleşik rekabet gücü için bir belirleyici 

olmadığını söylenebilir. 

Uluslararası rekabet gücünün her geçen gün artırılması gerektiği günümüzde inovasyon, Ar-

Ge ve tasarım faaliyetleri giderek ön plana çıkmaktadır. Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar 

tarafından bu üç faaliyeti destekleyici çalışmaların yürütülmesi önem arz etmektedir. Ar-Ge / 

İnovasyon desteği alan ve almayan işletmelerin birleşik rekabet güçlerinde herhangi bir 

farklılığın olmaması, verilen desteklerin doğru kullanımının ve etkinliğinin denetlenmesi 

gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Araştırmanın örneklemini sadece TİM - İlk 1000 İhtacatçı-2015 listesinde yer alan 

işletmelerin ve T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ar-Ge Merkezi Desteği alan 

410 işletmenin oluşturması sonuçların genelleştirilmesine olanak sağlayamamaktadır. Daha 

kapsamlı bir örnek kütle ile yapılacak bir araştırma sonuçların genelleştirilmesine izin 



 
 

1129 

verecektir. Ayrıca, bu çalışmada birleşik rekabet gücünü etkileyen üç faktör (inovasyon, Ar-

Ge ve tasarım) ele alınmıştır. Birleşik rekabet gücünü etkileyen diğer faktörlerin de 

incelendiği çalışmaların yapılması Türk işletmelerinin birleşik rekabet güçlerinin ortaya 

konulmasına yardımcı olabilir. 
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Konum Tabanlı Mobil Swarm Uygulaması Üzerinden Paylaşım 

Motivasyonlarının İncelenmesi1 

Explorıng Sharing Motıvations Over The Location Based Mobile 

Applıcation Swarm 
Özet Bildiri 

B. Zafer Erdoğan2 F. Zeynep Özata3 Semra Doğan4 Hasan Alp Şaşmaz5 

Anahtar Sözcükler: Konum tabanlı mobil uygulamalar, Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, 

Sosyal medya, Swarm, Kümeleme Analizi, Diskriminant Analizi 

Keywords: Location based mobile applications, Uses and gratifications approach, Social 

media, Swarm, Cluster Analysis, Discriminant Analysis 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Teknolojik gelişmeler bir yandan gündelik hayatı inanılmaz derecede kolaylaştırırken bir 

yandan da yaratılan bilgi kirliliğiyle baş etmek zorunda bırakmaktadır. Bu değişim ve 

dönüşümle birlikte satın alımı yaptığımız mecralar dahi fiziksel mağazalardan dijital 

mecralara taşınmış durumdadır. Artık sıradan bir tüketim davranışında dahi satın alma kararı 

dijital ortamlarda bilhassa sosyal ağlar üzerinden diğer tüketicilerin yorumlarıyla 

şekillendirilmekte satın alma kararıyla birlikte satın alma da bu mecralar üzerinde 

gerçekleştirilmektedir.  Benzer şekilde hizmet tüketimi de adeta dijital mecraya taşınmıştır. 

Değişen değerler bireylerin hayat tarzına da etki etmekte, artık gidilmesi düşünülen mekânlara 

Swarm, Foursquare gibi konum tabanlı mobil uygulamalar üzerinden mekânlar hakkında 

yapılan değerlendirmeler okunmak suretiyle karar verilmeye başlamaktadır.  

Bu çalışmanın konusunu, tüketicilerin konum tabanlı sosyal ağlara ait mobil uygulamaların 

kullanım motivasyonları oluşturmaktadır. Çalışmada özellikle gençler arasında çok popüler 

bir konum tabanlı yeme-içme sosyal ağı olan Swarm mobil uygulaması ele alınmıştır. 

Çalışmada Foursquare mobil uygulamasının özet niteliğinde açıklanmasının sebebi ise; 

Swarm uygulamasının Foursquare uygulaması olmadan kullanılamamasıdır. Yani bu iki 

uygulama aslında birlikte kullanılması önerilen “paket” bir uygulamayı temsil etmektedir. 

Zaten Swarm uygulaması Foursquare uygulamasında önceden hali hazırda bir özellik olarak 

																																																													
1 Bu bildiri çalışması dördüncü yazarın Yüksek Lisans Tezinden geliştirilmiştir. 
2 Anadolu Üniversitesi, bzerdogan@anadolu.edu.tr 
3 Anadolu Üniversitesi, fzozata@anadolu.edu.tr 
4 Anadolu Üniversitesi, semradogan@anadolu.edu 
5 Anadolu Üniversitesi, hasanalpsasmaz@anadolu.edu.tr	
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bulunmakta iken; Foursquare yer bildirimi özelliğini “özelleştirerek” Swarm uygulamasına 

devrettikten sonra Foursquare’ in yer bildirimi özelliği kendi başına ayrı bir uygulama niteliği 

kazanmıştır. Bu sebeple, artık “check- in” (yer bildirimi) işlemleri Foursquare uygulaması 

üzerinden değil, Swarm uygulaması üzerinden yapılmaya başlanmıştır.  

Araştırmada tüketicilerin Swarm gibi konum tabanlı mobil uygulamaların kullanım 

motivasyonları Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı çerçevesinde ele alınmıştır. Swarm 

kullanma motivasyonları ve sosyal medya kullanım sıklığı bağlamında yapılan kümeleme 

analizi ile elde edilen yüksek-düşük düzeyde Swarm kullanıcı birimlerinin doğru atanıp 

atanmadığı ise diskriminant analizi ile ortaya konmuştur. 

Kuramsal Çerçeve 

Kullanımlar ve doyumlar teorisi bireyin iletişim davranışlarının bireyin ihtiyaç ve arzuları 

ekseninde oluştuğunu öne süren psikolojik ve sosyal temelli bir yaklaşımdır. Kitle iletişim 

araçlarının etkileri konusunda Lasswell’ in “kim, neyi, hangi kanaldan, kime ve hangi etkiyle 

söyler” şeklinde ifade ettiği formülasyon, Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı ile iletişim 

sürecinde “kim, hangi mesajları, neden ve ne gibi yararlar getirdiği amacıyla seçmektedir” 

şekline dönüştürmüştür (Gökçe, 2003, s. 200) . Buna bağlı olarak bireylerin medyayı neden 

ve nasıl kullandıkları hususunda birbirini izleyen araştırmalar yapılmıştır (Işık, 2002, s. 56). 

İşlevselci paradigma temeline oturtulan ve izleyici merkezli perspektifi benimseyen bir 

yaklaşım olan Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi etki araştırmalarında kullanılmaktadır. Bu 

teori, medya etkileri açısından bir önceki gelenek olarak kabul edilmekte, etkiyi izleyici 

yönüyle ele alıp teorik olarak medyanın kullanıcının ihtiyaç ve doyumlarını nasıl karşıladığı 

ile ilgilenmekte, aracın ya da uyarıcının izleyiciyi değil, izleyicinin aracı ya da uyarıcıyı 

kullandığını ileri sürmektedir (Laughey, 2007, s. 26). Kullanımlar ve Doyumlar 

Yaklaşımı’nın, kitle iletişim araştırmalarında kullanımı ise 1974 yılında Katz ve Blumler’ in 

editörlüğünü yaptıkları “Kitle İletişimin Kullanımı” başlığı ile yayınlanan bir dizi çalışmayla 

başlamıştır (Heath ve Bryant, 2000, s. 361). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’nın 

temelinde, izler kitlelerin karmaşık bir gereksinimler dizisi olduğu ve bunları kitle iletişim 

araçlarını kullanarak gidermeye çalıştığı inancı vardır (Fiske 2002, s. 151). Diğer bir ifadeyle; 

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’nın temelinde izleyicinin aktif olarak bireysel 

ihtiyaçlarını karşılamak için medyayı taradığı varsayımı yatmaktadır. İzleyiciler belirli 

ihtiyaçları veya hedefleri yerine getirmek için çeşitli ortamları aktif olarak kullanırlar. 

İzleyiciler bir aracı seçer ve onun kendisini kontrol etmesine, etkilemesine, değiştirmesine 

izin verir ya da vermezler (Özel, 2015, s. 300). “Kullanım”, belirli koşullar ve durumlar 
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içinde, bir medya içeriğine yönelik motivasyonel seçimi, tutum ve beklentiyi de içine alan 

davranış örüntüsünü içerirken (Rubin, 1994, s. 420; Lin 1999, s. 201); “Doyum”, medya 

kullanımıyla ne çeşit ihtiyaçların ne biçimde ve hangi düzeyde tatmin edildiğine yöneliktir. 

Medya kullanımıyla deneyimlenen bu düzey, bireyin gelecekteki medya kullanımlarını 

olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir (Lin, 1999, s. 202). 

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’ nın internet ile ilgili çalışmalara uygulanmasını takiben 

araştırmacılar; sosyal ağlar, mobil telefonlar, çevrim içi sohbet siteleri, internet üzerinden 

oynanan oyunlar vb. gibi çalışmalarda da Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’ nı 

uygulamışlardır. Yapılan araştırmaların tümü medya davranışları ile gizli motivasyonlar ve 

doyumlar arasındaki ilişkiye yoğunlaşmıştır. Araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda bireyler 

arasında medya kullanımına dayalı elde edilen doyumları ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Bu 

doyumları ise; bilgi edinmek, kullanım kolaylığı, eğlence, sosyalleşme vb. gibi temel bazı 

motivasyonlar altında sınıflandırmışlardır (Cheng, Liang, ve Leung, 2014; Chan, 2014; 

Kosonen vd., 2014; Huang, Hsieh, ve Wu, 2014; Kim J. W., 2014; Lin, Fang, ve Hsu, 2014; 

Yang, 2013; Curras-Perez, Ruiz-Mafe ve Sanz-Blas, 2014; Chen ve Marcus, 2012; Malik, 

Dhir ve Nieminen, 2016,; Lang, 2012). 

Teknolojinin ve internet kullanımının gelişmesine paralel olarak yeni birçok kavram 

hayatımıza girmiştir. İşte bu kavramlardan biri de sosyal medya kavramıdır. İnterneti aktif bir 

biçimde kullanan insanlar eski arkadaşlarını bulup, ulaşabilmek, yeni arkadaşlıklar 

edinebilmek ve fotoğraf, video gibi birçok özel anıları paylaşmak için sosyal içerikli web 

sitelerini kullanabilmektedirler. Bahsettiğimiz bu sosyal içerikli web siteleri ve ağları sosyal 

medya kavramı ile ifade edilebilmektedir (Güner, 2016, s. 32). Harris ve Babin sosyal 

medyayı, bireylerden meydana gelen ve belirli bir amaç, paylaşım ya da ortak ilgi alanları 

ekseninde bir araya gelen sanal topluluklar olarak açıklamaktadır (Babin ve Harris, 2014). 

Sosyal ağlar ise herkese açık veya özel profiller oluşturarak bir sistem içinde bağlantıda 

olduğu farklı kişilerin listesini açıkça gösteren elektronik tabanlı sistemlerdir (Kuyucu, 2014, 

s. 64). Sosyal ağlarda bulunan bireyler fotoğraf, video, yazı vb. gibi içerikler paylaşarak diğer 

sosyal ağ kullanıcılarıyla iletişim kurabilirler. Statista’ nın 2015 yılında yaptığı dünya 

genelinde en çok kullanılan sosyal ağlar raporuna göre başta Facebook olmak üzere sırasıyla, 

Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram, Tumblr, ve Qzone en çok kullanılan sosyal ağlar 

arasındadır (Statista, 2016). 
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Tasarım ve Yöntem 

Çalışmanın evrenini 2015-2016 dönemi Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre 

kampüsü öğrencileri oluşturmaktadır. Özellikle öğrencilerin araştırmaya konu edilmesinin 

sebebi yiyecek-içecek işletmeleri ile ilgili önceden yapılan çalışmalardan anlaşılacağı üzere 

Foursquare mobil uygulamasını %85,5’lik bir oranla en çok üniversite öğrencilerinin 

kullanmasıdır. Yaş bazında kullanıcı profili de bunu destekler nitelikte olup, Foursquare 

uygulamasını %84,2’lik bir oranla en çok 24 yaş ve altı olan bireyler kullanmaktadır (Bekar 

ve Özçetin, 2015, s.417).  

Bu çalışmada katılımcılara erişim kolaylığı, araştırmanın maliyeti ve zaman faktörü gibi 

faktörlerde göz önüne alınarak nicel araştırma yöntemlerinde veri toplama tekniklerinden biri 

olan anket yöntemi kullanılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyal 

medya kullanımına yönelik sorular yer almaktadır. Bu bölümde, kullanıcıların sosyal medya 

kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlar ise sosyal medyayı ne sıklıkla kullandıkları ve hangi 

sosyal medya araçlarını kullandıklarına dair sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde 

Swarm mobil uygulamasını kullananların sosyo-demografik özelliklerine yönelik sorulara yer 

verilmiştir. Anketin üçüncü ve son bölümünde ise, Swarm mobil uygulamasını kullananların 

bu uygulamayı kullanım motivasyonlarına ilişkin ölçek ifadelerinin yer aldığı sorular 

bulunmaktadır. Anket çalışması 2016 yılı Mayıs ayında yapılmış ve toplamda 420 adet anket 

toplanmıştır ve kullanılabilir 410 adet anket değerlendirilmeye alınmıştır.  

Araştırmada, söz konusu kullanım motivasyonları ve amaçları ile ilgili yapılan literatür 

taraması (Cheng, Liang, ve Leung, 2014, s. 9; Chan, 2014, s. 232; Kosonen vd., 2014, s. 11; 

Huang, Hsieh, ve Wu, 2014, s. 778; Kim J. W., 2014, s. 188; Lin, Fang, ve Hsu, 2014, s. 664-

665; Yang, 2013, s. 89; Curras-Perez, Ruiz-Mafe ve Sanz-Blas, 2014, s. 1487; Chen ve 

Marcus, 2012, s. 2094; Malik, Dhir ve Nieminen, 2016, s. 132; Lang, 2012, s. 39) 

taramasından hareketle 9 faktör belirlenmiştir: Bilgi edinme, Sosyallik, İfşa, Etkileşim, 

Kullanım kolaylığı, Eğlence, Dışa dönüklük, Değerlendirme ve Öğrenim kolaylığı. 

Çalışmada sosyal medya kullanımı, kullanım sıklığı ve sahip olunan sosyal medya hesap 

sayısı olarak ikiye ayrılmıştır. Sosyal medya kullanım sıklığı, ankette: haftada bir, 2-3 günde 

bir, günde 1 saatten az, günde 1-5 saat arası ve günde 5 saatten fazla şeklinde verilmiştir. 

Sosyal medyada sahip olunan hesap sayısı, ankette: Facebook, Myspace, Twitter, Instagram, 

Snapchat, Youtube, Pinterest, Linkedin, Vine, Scorp, Periscope, Foursquare, Swarm, diğer 

sosyal medya aracı olarak verilmiştir. 
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Bulgular ve Tartışma 

Araştırma kapsamında 410 adet kullanılabilir anket verisi düzenlenmiş ve demografik 

değişkenlerde gerekli sorularda gruplama yapılmıştır. Akabinde, katılımcıların Swarm mobil 

uygulamasının kullanım motivasyonlarına ilişkin sorulan 35 soru açıklayıcı faktör analizine 

tabi tutulmuştur. Bu faktör yapılarına ilişkin gizil ve gözlenen değişken ilişkilerini ortaya 

koymak üzere Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. DFA sonuçlarına göre 

ifadelerden gizil değişkene giden katsayılar (.05’den küçük olanlar) ve kovaryans matrisi 

incelenmiş ve gerekli elemeler yapılmıştır. Buna göre DFA uyum iyiliği değerleri ise (χ²/df= 

1,731; GFI=0,92; CFI=0,96; RMSEA=0,042) şeklindedir. Buradan hareketle, ilgili yapılara 

ilişkin altındaki ifadeler ve yapıların tek boyutluluğunu ortaya koymak üzere her bir faktöre 

açıklayıcı faktör analizi de yapılmıştır. 

Çalışmada sosyal medya kullanımına ilişkin sorulan sosyal medya kullanım sıklığı ve Swarm 

kullanım motivasyonlarına ilişkin alınan yanıtlar üzerinden toplanan veri öncelikle hiyerarşik 

olmayan kümeleme analizi yöntemlerinden K-Ortalama Kümeleme Analizine (K-Means 

Cluster Analysis) tabi tutulmuştur.  Buna göre Tablo 1, tekrarlama sayısını göstermektedir. 

Program 8 tekrarlamada 2 kümenin oluştuğunu göstermektedir. Tablo 2, değişkenlerin 

kümelerdeki ortalamalarını göstermektedir. Buna göre “Dışa Dönüklük” dışında ilgili 

motivasyonlarla Swarm kullanan öğrencilerin 1. kümeye göre 2. kümede daha çok olduğu 

görülmektedir. Tablo 3 her kümeye düşen birim sayısını göstermektedir. Buna göre birimler 

iki kümeye yaklaşık olarak eşit dağılmıştır ancak 1.kümedeki birim sayısı biraz daha fazladır. 

ANOVA tablosu değişkenlerin kümeler itibariyle farklılık gösterip göstermediğini ortaya 

koymaktadır. Beklenti değişkenlerin kümeler itibariyle farklı çıkmasıdır çünkü kümeleme 

analizi, kümeler arası uzaklığı maksimum yaparak bu farklılığı kendi oluşturur. Tablo 4’te yer 

alan ANOVA tablosuna göre sosyal medya kullanım sıklığını ifade eden SO2 kategorik 

değişkeni ve ilgili motivasyonlara ilişkin değişkenler iki küme arasında farklılık 

göstermektedir. Dolayısıyla yapılan kümeleme analizinde elde edilen kümeleri 1-düşük 

düzeyde kullanan, 2-yüksek düzeyde kullanan şeklinde ifade edebiliriz. 

Sonraki aşamada ise kümeleme analiziyle ortaya konan kümelerin bir anlamda sağlamasını 

yapmak adına kümeleme analizi ile ortaya konan kümelerinin grup değişkeni olarak, Swarm 

kullanma motivasyonlarının ise bağımsız değişken olarak alındığı diskriminant analizi 

yapılmıştır. Tablo 5’te verilen grup istatistikleri incelendiğinde 2.kümedeki birimlere ilişkin 

ortalamalar daha yüksektir. Tablo 6’da verilen özdeğerler tablosu incelendiğinde ise tek bir 

fonksiyon üretildiği ve bu fonksiyona ilişkin özdeğerin 1.849 olduğu görülmektedir. Analizde 

belirlenen kanonik korelasyon ise .806 olup üretilen fonksiyonun grupları ayırmada önemli 
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düzeyde etkili olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 7’de verilen modele ilişkin Wilks’ Lambda 

istatistiğine ilişkin (χ²= 418.262, p<.01) verisi fonksiyonun ayırma gücünün anlamlı düzeyde 

yüksek olduğunu, grupların bir ayırma fonksiyonu ile ayrılabildiğini göstermektedir. Tablo 

8’de verilen bağımsız değişkenlerin anlamlılık düzeyleri incelendiğinde ise gruplar arasındaki 

farkların tümünün anlamlı olduğu görülmektedir. Tablo 9’da sunulan diskriminant 

fonksiyonuna ilişkin standartlaştırılmış katsayılar tablosu incelendiğinde ise grupları ayırmaya 

en fazla katkısı bulunan bağımsız değişkenin en yüksek katsayı ile (.501) “Değerlendirme” 

olduğu görülmektedir. Tablo 10’da yer alan yapı matrisi katsayıları incelendiğinde ise 

diskriminant fonksiyonu ile en yüksek korelasyonu veren bağımsız değişkenin (.553) ile 

“Değerlendirme”  değişkeni olduğu görülmektedir. Tablo 10’da sunulan sınıflandırma 

sonuçlarına ilişkin tablo incelendiğinde ise üretilen fonksiyon ile yapılan ayırma işleminde 

1.kümedeki birimlerin %97, 2.kümedeki birimlerin ise %3 oranı ile doğru sınıflandırıldığı 

görülmektedir. 

Sonuç olarak araştırma bulguları göstermektedir ki araştırmada ele alınan sosyal medya 

kullanım motivasyonları kullanıcıların bu mecraları yüksek ve düşük düzeyde kullanma 

bağlamında anlamlı bir katkı sunmaktadır. Bilhassa Swarm gibi lokasyon bazlı mobil 

uygulama özelinde uygulamanın kullanım kolaylığı ve tercih edilen yer seçiminde 

değerlendirme gibi unsurların kullanım motivasyonunda belirleyici olduğu ortaya konmuştur. 

Özellikle son dönem yeni medya mecralarının yaygınlaşması ile bireyin genişletilmiş 

benliğinin önemli bir unsuru olan sosyal ağların ifşa yönlü katkısı bu uygulamaların 

tercihinde, bu çalışmada da ortaya konduğu üzere önemli bir etkendir.  

Söz konusu kümelerin sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde ise Tablo 12’de 

görüleceği üzere bu motivasyonlarla Swarm kullanmadığı ortaya konsa da katılımcıların 

önemli bir diliminin günde 1-5 saatini sosyal medya kullanmaya ayırdığı ortaya konmuştur. 

Swarm dışında diğer sosyal ağları görece daha yoğun kullandıkları yorumunu da getirmek 

mümkündür zira Tablo 13’de görüldüğü üzere Instagram ve Facebook katılımcılar arasında en 

çok tercih edilen sosyal ağlardır. Swarm bazında değerlendirildiğinde ise bu uygulamayı konu 

motivasyonlarla yüksek düzeyde kullandığını belirten katılımcılarda kadın oranı daha fazla 

iken bu uygulamaların sosyalleşme ve ifşa yönü gözetildiğinde bireye sağladığı network 

katkısı değerlendirildiğinde ilişkisi olmayanlarca daha fazla talep görmesi anlamlı görülebilir.   

Sonuç olarak Swarm özelinde yapılan bu sosyal medya kullanım motivasyon araştırmasında 

diğer sosyal ağlara genellenebilecek nitelikte sosyalleşme, etkileşim, ifşa gibi bir çok 

motivasyonun sosyal medya uygulamalarına olan kullanım talebinde belirleyici olduğu bu 

çalışmada da ortaya konmuştur. Öte yandan lokasyon bazlı mobil uygulamalar arasında en 
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yaygını olan Swarm’ın bireye sunduğu bu psikolojik edimlerle birlikte hizmet sağlayıcıya 

sağladığı bilinirlik, popülerlik gibi katkıları da gözetilmeli; hizmet sağlayıcılar nezdinde hedef 

kitlelerine yönelik satış tutundurma faaliyetlerinde belirleyici olabilmelidir. Zira üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan bu araştırma ile ortaya konulduğu üzere söz konusu lokasyon 

bazlı mobil uygulama, Swarm kullanıcıları tarafından değerlendirme ve bilgi edinme 

maksadıyla önemli düzeyde kullanılmaktadır.  

Sonuç 

Bu çalışma gençleri Swarm uygulamasını kullanma motivasyonlarına göre sınıflandırmayı ve 

ortaya çıkan bu kümeler arasında kullanım davranışları açısından bir farklılık olup olmadığını 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Üniversite öğrencileri ile yapılan çalışmada, Kullanımlar ve 

Doyumlar Teorisinden yola çıkılarak gençlerin Swarm uygulamasını kullanma motivasyonları 

“bilgi edinme, sosyallik, ifşa, etkileşim, kullanım kolaylığı, eğlence, dışa dönüklük, 

değerlendirme ve öğrenim kolaylığı” olmak üzere 9 yapı altında toplanmıştır. Bu 9 yapı 

kullanılarak yapılan kümeleme analizi sonucunda gençler düşük ve yüksek düzey kullanıcılar 

olmak üzere iki kullanıcı grubu altında sınıflandırılmıştır. Bu iki grup arasında Swarm 

uygulamasını kullanma motivasyonları ile sosyal medya kullanım sıklığını ifade eden SO2 

kategorik değişkeni açısından anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Uygulamayı yüksek 

düzeyde kullananlar için çalışmada belirlenmiş olan neredeyse tüm motivasyonlar önem 

taşımaktadır. Düşük düzeyde kullananlar içinse dışa dönüklük, bilgi ve etkileşim 

motivasyonları ön plana çıkmaktadır ki aslında bu motivasyonlar hemen tüm sosyal ağ 

kullanıcıları için temel motivasyonları oluşturmaktadır.  

Swarm ve Foursquare birbirleri ile bağlantılı uygulamalardır. Foursquare daha çok 

kullanıcıların gidilecek yerler üzerine bilgi aradıkları bir alanken Swarm ise ifşa, sosyalleşme 

ve etkileşim ile ilgili bir alandır. Swarm içinde gerçekleşen yer bildirimleri Foursquare içine 

aktarılmakta ve işletmelerin ününe ya da popülerliğine etkide bulunmaktadır. Bir başka 

şekilde ifade edecek olursak, Swarm Foursquare içindeki kullanıcı tarafından yaratılan 

içeriğin temelidir ve bu besleme işletmeler için oldukça önemli bir girdi sağlamaktadır. 

Yapılan “check-in”ler veya paylaşılan fotoğraflar Foursquare içine doğrudan aktarılmakta ve 

bilgi arayan kullanıcılara fayda sağlamaktadır. Dolayısıyla işletmelerin bu anlamda 

kendilerine katkı sağlayacak kullanıcılara ulaşması ve bu kullanıcıların içerik yaratmasını 

teşvik etmesi gerekir ki Foursquare içinde anlamlı bir içerik ortaya çıkartabilsinler. 

Uygulamayı yüksek düzeyde kullananlar bu anlamda firmaların pazarlama iletişimlerinde 

öncelik verebilecekleri hatta içinden marka sözcüsü ya da elçisi çıkartabilecekleri önemli bir 
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hedef kitleyi oluşturmaktadır. Bu gençler gerek Swarm uygulamasını gerekse de diğer sosyal 

ağları yoğun kullanımları sayesinde farklı kitlelere ulaşmak için kanaat önderi olarak görev 

yapabilirler. Bu nedenle firmaların uygulamayı yoğun kullanan bu tür kullanıcılara 

odaklanması ve bu gençlerle diyaloglarını güçlendirmeleri faydalı olacaktır. Diğer taraftan 

uygulamayı düşük düzeyde kullananlar ise, diğer sosyal ağlarda olduğu gibi daha pasif ve 

izleyici konumunda olan kullanıcılardan oluşmaktadır. Bu kullanıcılar daha çok bilgi edinmek 

amacıyla bu uygulamaları izleme düzeyinde kullanmaktadır. Bu kullanıcılar açısından 

motivasyonlar önceki gruba göre farklılaşmaktadır. Yüksek düzeyde kullanıcıları motive 

etmek için sosyalleşme, oyun ya da kendini göstermek gibi unsurları kullanmak mümkün iken 

bu kullanıcıları çekebilmenin yolu onlara faydalı içerik sağlamaktan geçmektedir. Bu anlamda 

Swarm reklamları bu tür kullanıcılara ulaşmak için yararlı olabilecektir. 

Çalışmanın farklı sınırlılıkları bulunmaktadır. Çalışma üniversite öğrencileri ile 

gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar yaş aralığı uygulamanın kullanıcı kitlesi ile uyuşmakta olsa 

da biraz daha ileri yaşları da içine alacak bir çalışma bizlere çok daha bütünlüklü bir küme 

yapısı sunabilecektir. Diğer taraftan çalışma tek bir uygulamaya odaklandığından tüm konum 

tabanlı uygulamalara genellemesi mümkün olmayacaktır. Bu çalışma kullanıcı profillerini 

ortaya koysa da bu tür uygulamalarda kullanıcıların hangi tür içeriğe daha fazla 

odaklandıkları, ne türden bilgiyi aradıkları, ne gibi kampanyaların daha fazla işe yaradığı gibi 

daha detaylı başlıkların araştırılmasına halen ihtiyaç bulunmaktadır.  

Ekler 

Tablo 1-4 Kümeleme Analizine ilişkin bulguları içermektedir. 

Tablo 1. Iterasyon Geçmişi 

Iterasyon 

Küme Ortalamasındaki Değişim 

1 2 

1 4,222 4,679 

2 ,197 ,277 

3 ,097 ,135 

4 ,076 ,105 

5 ,037 ,049 

6 ,031 ,041 

7 ,015 ,019 

8 ,000 ,000 
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Tablo 2. Değişkenlerin Kümelerdeki Ortalamaları 

 

Küme 

1 2 

SO2 4 4 

Bilgi edinme 3,26 3,94 

Sosyalleşme 1,71 2,64 

İfşa 1,74 3,12 

Etkileşim 3,19 3,90 

Kull.kolaylığı 2,66 3,80 

Eğlence 1,53 2,51 

Dışa dönüklük 4,01 3,41 

Değerlendirme 2,27 3,66 

Öğrenim kol. 2,80 3,53 

Bilgi edinme 4 4 

Tablo 3. Her Kümedeki Birim Sayısı 

Küme 1 230,000 
2 176,000 

Geçerli 406,000 
Kayıp 4,000 

	
Tablo 4. Değişken Kümelerine İlişkin ANOVA Tablosu 

 Küme Hata 
F Sig. Mean Square df Mean Square df 

SO2 2,663 1 ,546 404 4,879 ,028 

Bilgi edinme 45,991 1 ,739 404 62,202 ,000 

Sosyalleşme 85,586 1 ,691 404 123,831 ,000 

İfşa 190,973 1 ,872 404 218,900 ,000 

Etkileşim 49,403 1 ,615 404 80,327 ,000 

Kull.kolaylığı 130,526 1 ,874 404 149,342 ,000 

Eğlence 96,494 1 ,819 404 117,775 ,000 

Dışa dönüklük 36,187 1 ,999 404 36,215 ,000 

Değerlendirme 192,925 1 ,844 404 228,719 ,000 

Öğrenim kol. 53,632 1 ,950 404 56,436 ,000 

Bilgi edinme 2,663 1 ,546 404 4,879 ,028 
 

**Tablo 5-11 Diskriminant Analizine ilişkin bulguları içermektedir. 
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Tablo 5. Grup İstatistikleri	

Birimin Yer Aldığı Küme Ortalama Std. Sapma 

Geçerli N (listwise) 

Unweighted Weighted 

1 Bilgi edinme 3,2617 ,97112 230 230,000 

Sosyalleşme 1,7141 ,72883 230 230,000 

İfşa 1,7391 ,85230 230 230,000 

Etkileşim 3,1924 ,84864 230 230,000 

Kull.kolaylığı 2,6551 1,04153 230 230,000 

Eğlence 1,5304 ,77287 230 230,000 

Dışa dönüklük 4,0087 ,93216 230 230,000 

Değerlendirm

e 

2,2652 ,96742 230 230,000 

Öğrenim kol. 2,7978 1,03719 230 230,000 

2 Bilgi edinme 3,9409 ,68763 176 176,000 

Sosyalleşme 2,6406 ,94893 176 176,000 

İfşa 3,1231 1,03126 176 176,000 

Etkileşim 3,8963 ,69094 176 176,000 

Kull.kolaylığı 3,7992 ,77343 176 176,000 

Eğlence 2,5142 1,05347 176 176,000 

Dışa dönüklük 3,4063 1,08154 176 176,000 

Değerlendirm

e 

3,6563 ,85005 176 176,000 

Öğrenim kol. 3,5313 ,88666 176 176,000 

Toplama Bilgi edinme 3,5562 ,92256 406 406,000 

Sosyalleşme 2,1158 ,94909 406 406,000 

İfşa 2,3391 1,15836 406 406,000 

Etkileşim 3,4975 ,85761 406 406,000 

Kull.kolaylığı 3,1511 1,09276 406 406,000 

Eğlence 1,9569 1,02740 406 406,000 

Dışa dönüklük 3,7475 1,04216 406 406,000 

Değerlendirm

e 

2,8682 1,14795 406 406,000 

Öğrenim kol. 3,1158 1,03942 406 406,000 

	
	



 
 

1143 

Tablo 6. Özdeğerler 

Fonksiyon Özdeğer % Varyans 
Kanonik 

Korelasyon 
1 1,849 100,0 .806 

 
Tablo 7. Wilks’ Lambda İstatistiği 

Fonksiyon 
Wilks' 

Lambda Ki-kare sd p 
1 ,351 418,262 9 ,000 

 
Tablo 8. Wilks’ Lambda Grup Ortalamalarının Eşitliği Testi 

 Wilks' Lambda F sd1 sd2 p 
Bilgi edinme ,867 62,202 1 404 ,000 

Sosyalleşme ,765 123,831 1 404 ,000 

İfşa ,649 218,900 1 404 ,000 

Etkileşim ,834 80,327 1 404 ,000 

Kull.kolaylığı ,730 149,342 1 404 ,000 

Eğlence ,774 117,775 1 404 ,000 

Dışa dönüklük ,918 36,215 1 404 ,000 

Değerlendirme ,639 228,719 1 404 ,000 

Öğrenim kol. ,877 56,436 1 404 ,000 

 

Tablo 9. Diskriminant Fonksiyonuna İlişkin Standartlaştırılmış Katsayılar 

 
Fonksiyon 

1 
Bilgi edinme ,101 

Sosyalleşme ,258 

İfşa ,460 

Etkileşim ,085 

Kull.kolaylığı ,351 

Eğlence ,282 

Dışa dönüklük -,025 

Değerlendirme ,501 

Öğrenim kol. ,135 
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Tablo 10. Yapı Matrisi Katsayıları 

 Fonksiyon 
1 

Değerlendirme ,553 
İfşa ,541 
Kull.kolaylığı ,447 
Sosyalleşme  ,407 
Eğlence ,397 

Etkileşim ,328 
Bilgi edinme  ,289 
Öğrenim kol. ,275 
Dışa dönüklük -,220 

Tablo 11. Sınıflandırma Sonuçları 
  

Grup 
Tahmin Edilen Grup  

Toplam   1 2 
Gerçek 
Grup 

f 1 222 8 230 
2 3 173 176 
Gruplanmayan birimler 3 1 4 

% 1 96,5 3,5 100,0 
2 1,7 98,3 100,0 
Gruplanmayan birimler 75,0 25,0 100,0 

Tablo 12. Sosyal Medya Kullanım Kümesi ve Demografik Özelliklere İlişkin Çapraz 
Tablo 

  

 

Sosyal Medya Kullanım 

Motivasyonu Kümesi 

Toplam   1 2 

Sosyal 

medya 

kullanım 

sıklığı 

 

 

 

Cinsiyet  

 Haftada bir 3 0 3 

İki-üç günde bir 3 5 8 

Günde 1 saatten az 33 24 57 

Günde 1-5 saat arası 144 85 229 

Günde 5 saatten fazla 47 62 109 

 Kadın  156 96 252 

Erkek  74 80 154 

 
   Yaş 

 20 yaş altı 72 64 136 
  21-22 yaş arası 89 60 149 
  23 yaştan büyük 69 52 121 

  İlişki 

Durumu 

 İlişkisi var  77 80 157 

İlişkisi yok  151 88 239 
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Tablo 13. Sosyal Ağ * Sosyal Medya Kullanım Motivasyon Kümesi 
  

Grup 
Küme  

Toplam   1 2 
Facebook 
              
  
  Twitter  
 
 Snapchat  
 
   
 Pinterest   
 
  
 Vine  
 
 Periscope  
 
 Swarm  
 
 
  Myspace  
 
  İnstagram 
 
  
 Youtube  
 
   
 LinkedIn 
 
 Scorp         

 Hayır 17 16 33 
Evet  213 160 373 
Hayır 62 45 107 
Evet  168 131 299 
Hayır 63 51 114 
Evet  167 125 292 
Hayır 196 153 349 
Evet  34 23 57 
Hayır 198 139 337 
Evet  32 37 69 
Hayır 203 154 357 
Evet  27 22 49 
Hayır 30 16 46 
Evet  200 160 360 
Hayır 225 173 398 
Evet  5 3 8 
Hayır 15 14 29 
Evet  215 162 377 
Hayır 29 20 49 
Evet  201 156 357 
Hayır 181 136 317 
Evet  49 40 89 
Hayır 199 142 341 
Evet  31 34 65 
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Ahp Method 
Özet Bildiri 

Tuğba Özbek2    Funda Bayrakdaroğlu3 

Anahtar Kelimeler: E-ticaret, Sınır ötesi e-ticaret, Küreselleşme, Uluslararasılaşma, Yeni 

ekonomi, Bulanık AHP. 

Keywords: E-commerce, Cross-border e-commerce, Globalization, Internationalization, New 

economy, Fuzzy AHP. 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

E-ticaretin küresel hacmi ve Türkiye’nin mevcut e-ticaret potansiyeli düşünüldüğünde, 

işletmelerin bu potansiyeli fırsata çevirmeleri hem işletmeler açısından hem de Türkiye’nin 

ekonomik gelişimi açısından oldukça önemli olmaktadır. Bu çalışmada, küresel e-ticaretin 

önemine istinaden e-ticaret kavramının sınır ötesi bir faaliyet aracı olarak değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu çerçevede çalışmada, Türkiye’de e-ticaret yapan işletmelerin sınır ötesi 

faaliyetlerini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin süreç üzerindeki önem dereceleri 

belirlenmek istenmiştir. 

Literatür Analizi 

Literatürde çalışmanın araştırma konusuna yönelik olarak e-ticaret, ihracat ve küresel e-ticaret 

süreçlerini ele alan benzer çalışmalar bulunmaktadır. Altınok vd. (2003), e-ticaretin 

gelişmekte olan ülkeler üzerindeki makroekonomik etkilerine yönelik incelemelerde 

bulunmaktadır. Bu kapsamda söz konusu çalışmada e-ticaretin üretim maliyetleri, rekabet, 

fiyatlar ve istihdam üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir. Altıntaş vd. (2006), Türkiye’de 

ihracat yapan KOBİ’lerin e-ticaret faaliyetlerini gerçekleştirmesinde hangi faktörlerin engel 

oluşturduğunu ve bu faktörlerin süreç üzerindeki etkisinin ne olduğunu incelemektedir. 

Bennett’in (1998) uluslararası pazarlamada internet teknolojisinin kullanımına yönelik yaptığı 

incelemede, internetin ihracat pazarlama sürecine katkısı ve ihracata engel olan algılara ilişkin 

																																																													
1	Bu çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 15/133 
numaralı yüksek lisans tez projesinden üretilmiştir.	
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF,Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, tugbaozbek@mu.edu.tr 
3 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü, fkaya@mu.edu.tr 
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değişkenler değerlendirilmektedir. Hamill ve Gregory (1997), uluslararasılaşma sürecinde 

internet pazarlamasının rolünü ele alarak KOBİ’lerin ihracat sürecinde karşılaştığı engelleri 

ele almaktadır. Han ve Noh (1999), e-ticaretin gelişimine caydırıcı etki oluşturan kritik 

başarısızlık faktörlerini ele alarak, e-ticaretin gelişimine yönelik alternatif stratejiler 

önermektedir. Lawrence ve Tar (2010), gelişmekte olan ülkelerdeki e-ticaret adaptasyonunu 

ve e-ticaret gelişimini engelleyen faktörleri incelemektedir. Karavdic ve Gregory (2005) e-

ticaretin mevcut ihracat pazarlama teorilerine entegre edilmesiyle ilgili olarak, ihracat 

pazarlama stratejisini ve performansını bir model etrafında ele almaktadır. Kshetri (2001) 

küresel e-ticaretin belirleyicileri olarak küresel e-ticareti etkileyen faktörleri, internete 

adaptasyon, online alım-satım, reklam, ödeme ve teslimat aşamalarına ayırarak 

değerlendirmektedir. Liao vd. (2009), uluslararası ticaret bağlamında e-ticaretin başarısında 

web sitelerinin içerik yapısının önemine dair bulgular ortaya koymaktadır. Tassabehji (2003), 

e-ticareti etkileyen temel faktörleri teknolojik, politik, sosyal ve ekonomik faktörler olarak ele 

almaktadır. Türkiye Ekonomi ve Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan 

raporda (2014), e-ihracatın mevcut durumu ve önemi incelenerek sürdürülebilir büyüme 

açısından Türkiye için oluşturduğu fırsatlar değerlendirilmektedir.  

Araştırmanın konusuna yönelik yapılan literatür incelemeleri sonucu, e-ticareti hem 

tüketiciler açısından hem de işletmeler açısından ele alan birçok çalışma bulunmaktadır. 

Ancak e-ticareti, işletmelerin sınır ötesi faaliyetleri açısından dikkate alan çalışmaların 

yetersiz sayıda olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın, hem sınır ötesi e-ticareti etkileyen 

faktörlerin kapsamlı olarak değerlendirilmesi hem de bu faktörlerin önem derecelerinin ortaya 

koyulması açısından özgün bir nitelik taşıdığı düşünülmektedir. Problemin çözümüne yönelik 

hedeflenen araştırma ile literatüre katkı sunan bulgular ortaya koyulması ve yazında yetersiz 

kalmış bir noktaya farklı bakış açıları kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Tasarım ve Yöntem  

Çalışmanın temel araştırma konusunu oluşturan sınır ötesi e-ticaret, birden çok süreci içeren 

karmaşık bir yapıyı barındırmaktadır. Bu sebeple çalışmada, sınır ötesi e-ticaret süreci çok 

yönlü ele alınarak, “Türkiye’de e-ticaret yapan işletmelerin sınır ötesi e-ticaretini etkileyen 

faktörlerin hangi önem derecelerine sahip olduğu” sorusuna cevap aranmaktadır.  

Araştırmanın yöntemsel süreci dört aşamada gerçekleşmektedir. Araştırmanın uygulamasına 

ilişkin aşamalar Şekil 1’de özetlenmektedir. 
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Şekil 1. Araştırmanın Aşamaları 

Araştırmanın üçüncü aşamasında, üç adımdan oluşan keşifsel saha araştırmaları yer 

almaktadır. Keşifsel saha araştırmaları temelde; sınır ötesi e-ticareti etkileyen faktörlerin 

sahadaki geçerliliklerinin test edilmesi, uzman görüşleri yardımıyla faktörlerle ilişkili tüm 

yönlerin ele alınması ve bu faktörlere ilişkin analizin doğru örneklem grubundan alınan 

verilerle gerçekleştirilmesi amacına yönelik yapılmıştır. Söz konusu keşifsel saha 

araştırmalarının sonucunda, araştırılmak istenen konuya ve problemin çözümüne dair 

karmaşık bir yapının var olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple, probleme uygun çözümün 

sağlanabilmesi ve probleme ilişkin bulguların doğru şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla 

araştırmanın yönteminde, karmaşık karar problemlerinde birden çok kriterin nitel ve nicel 

veriler kullanılarak değerlendirilebilmesine olanak sunan Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci 

(Bulanık AHP) tercih edilmiş olup kriterlerin süreç üzerindeki önem dereceleri Chang’in 

(1996) genişletilmiş bulanık AHP analizine ait matematiksel hesaplama adımları kullanılarak 

belirlenmiştir. Araştırma verileri, bulanık AHP analizine uygun olarak hazırlanan anketin 

araştırmanın örneklem grubu içerisinde yer alan uzman kişilerce değerlendirilmesi sonucu 

oluşturulmuştur.  

Araştırmanın konusu çerçevesinde ele alınan sınır ötesi e-ticareti etkileyen kriterler, 4 ana 

kriterden ve her biri içeriğiyle ilişkili olduğu düşünülen ana kriterin altında toplanan 17 tane 

alt kriterden oluşmaktadır. Kriterlerin hiyerarşik yapısına ilişkin bilgiler Şekil 2’de yer 

almaktadır. 

 

1. Aşama
•Problemin Tanımlanması

2. Aşama
•Kriterlerin Belirlenmesi

3. Aşama

•Keşifsel Saha Araştırmaları
•Keşifsel Saha Araştırması-1
•Keşifsel Saha Araştırması-2
•Keşifsel Saha Araştırması-3

4. Aşama
•Bulanık AHP ile Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi
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Şekil 2. Sınır Ötesi E-Ticareti Etkileyen Kriterlerin Hiyerarşik Yapısı 
Kaynak: Akturan, (2008); Bennett, (1998); Eriş, (2008); Gibbs vd., (2003); Hamill ve Gregory, 

(1997); Ho vd., (2007); Karavdic ve Gregory, (2005); Kshetri, (2001); Kshetri, (2007); Kuşcu, (2013); 

Lawrence ve Tar, (2010); Lituchy ve Rail, (2000); Pezderka ve Sinkovics, (2011); Sila, (2013); Taylor 

ve Owusu (2012); Tassabehji, (2003); Vrontis ve Thrassou, (2007); Uner vd., (2013)’den derlenmiştir. 

Şekil 2’de ele alınan kriterler, işletmelerin ihracat süreçlerini ve e-ticaret faaliyetlerini ele alan 

bir bütünlükte değerlendirilmiştir.  

Sınır ötesi e-ticareti etkileyen kriterlerin derecelendirilmesi amacıyla yapılan keşifsel saha 

araştırmaları sonucuna göre belirlenen araştırmanın örneklemi Tablo 1’deki gibi 

gruplandırılmıştır. 

 

 

 

 

 

SINIR ÖTESİ E-TİCARETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Organizasyonel 
Yapıya İlişkin 

Faktörler

İşletme Stratejisi

Giderler 

Kurumsal İtibar

Finansal Yapı

Personel Yapı

Operasyonel Sürece 
İlişkin Faktörler

Ürün

İş Modeli

Teknolojik 
Altyapı

Müşteri İlişkileri 
Yönetimi

Pazara İlişkin 
Faktörler

Hedef Pazar 
Yapısı

Hedef Ülkedeki 
Türkiye Algısı

Pazarda 
Kullanılabilir 

Ödeme Sistemleri

Lojistik 
Hizmetlerin 

Pazara Uyumu

Çevreye İlişkin 
Faktörler

Kur Baskısı

İhracatçı Ülkenin 
Politik Yapısı

İthalatçı Ülkenin 
Politik Yapısı

Rekabet
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Tablo 1. Araştırmanın Örneklem Gruplandırması 

Grup Adı Uzman Sayısı 

Akademik uzman grubu 2 
Uzman 1  

Uzman 2  

Sektörel uzman grubu 1 Uzman 3  

Yurtiçi (Türkiye pazarında) e-ticaret yapan işletme 

grubu 
2 

Uzman 4  

Uzman 5  

Küresel e-pazaryeri sitesinde mağazası bulunan 

işletme grubu 
1 Uzman 6  

Hem geleneksel ihracat hem de e-ticaret ve/veya 

sınır ötesi e-ticaret yapan işletme grubu 
2 

Uzman 7  

Uzman 8  

Sadece online faaliyeti bulunan ve hem yurtiçine 

hem de yurtdışına e-ticaret yapan işletme grubu 
1 Uzman 9  

Araştırmanın örneklem seçiminde bazı kısıtlar ortaya çıkmıştır. Türkiye’de sınır ötesi e-ticaret 

yapan işletmelerin herhangi bir özel veya resmi kuruma/derneğe kaydı bulunmaması 

sebebiyle bu işletmelerin tespitinin mümkün olamaması araştırmanın temel kısıtını 

oluşturmuştur. Bu amaçla, araştırmanın örneklem grubunun e-ticareti ve sınır ötesi e-ticareti 

birçok açıdan temsil etmesine dikkat edilmiş ve bu amaca yönelik araştırmanın örneklemi 

Tablo 1’deki gruplandırmalar dikkate alınarak 9 uzman kişiden oluşturulmuştur. 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırma verileri, bulanık AHP analizine uygun olarak hazırlanan anketin araştırmanın 

örneklem grubu içerisinde yer alan 9 uzman kişi tarafından değerlendirilmesi ve bu anketlerin 

geometrik ortalama kullanılarak birleştirilmesi sonucu oluşturulmuştur. Bu veriler, hiyerarşi 

içerisinde yer alan tüm kriter grupları için oluşturulmuş ve bulanık AHP hesaplama adımları 

kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen nihai kriter ağırlıkları Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Kriter Önem Dereceleri 

Kriter Grupları En Önemli Kriterler Öncelik 
vektörleri 

Kriter 
ağırlıkları 

Ana Kriter Grubu Pazara İlişkin Kriterler 1,000 0,304 

Organizasyonel Yapıya İlişkin 
Kriter Grubu 

Finansal Yapı 1,000 0,215 

Operasyonel Sürece İlişkin Kriter 
Grubu 

Ürün 1,000 0,285 

Pazara İlişkin Kriter Grubu Hedef Pazar Yapısı 1,000 0,301 

Çevreye İlişkin Kriter Grubu Rekabet 1,000 0,334 

Tablo 3 incelendiğinde, sınır ötesi e-ticareti etkileyen en önemli ana kriter grubunun pazara 

ilişkin kriterler olduğu görülmektedir. İşletmelerin sınır ötesi e-ticaret faaliyetleri bu 

çerçevede değerlendirildiğinde, işletmelerin sürece yönelik kararlarında pazar ana kriterine 

ilişkin değerlendirmeleri süreci etkileyen diğer ana kriter gruplarına göre daha çok ön planda 

tuttuğu ve bu kriter grubuna ait değişkenler ile ilgili daha fazla araştırma süreci 

gerçekleştirdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Her bir ana kritere ait alt kriter grubunun önem 

dereceleri kendi içerisinde değerlendirildiğinde; organizasyonel yapıya ilişkin faktörleri ele 

alan en önemli alt kriterin finansal yapı kriteri olduğu belirlenmiştir. Bu çerçevede, 

işletmelerin sınır ötesi e-ticaret faaliyet kararlarını ve süreçlerini mevcut finansal yapılarının 

ve bütçe planlamalarının etkilediği görülmektedir. Bu durumla birlikte işletmelerin finansal 

yapılarına göre faaliyetlerini gerçekleştirdiği bir süreç ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, 

organizasyonel yapıya ilişkin ana kriter grubu içerisinde finansal yapı kriterine yakın önem 

derecesine sahip kriterin işletme stratejisi kriteri olduğu belirlenmiştir. Bu durum, işletmelerin 

uygun finansal yapı içerisinde aldığı stratejik kararların önemini ortaya koymaktadır. 

Operasyonel sürece ilişkin alt kriter grubu değerlendirildiğinde, süreci etkileyen en önemli alt 

kriterin ürün kriteri olduğu belirlenmiştir. Pazarlama karması elemanlarından ürün kriterinin, 

Türkiye’de e-ticaret yapan işletmelerin sınır ötesi faaliyet kararlarında operasyonel süreci 

etkilemesi bakımından önemli olduğu görülmektedir. Çünkü online ticaret sürecinde mal ve 

hizmet süreci farklılaşmaktadır. Müşterilere değer katan ve hedef pazara uygun ürünlerin 

süreçte yerini alması önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, işletmelerin küresel pazarlarda 

tutunabilmeleri için ürünlerini rekabet edilebilir seviyeye çıkarmaları gerekmektedir. Pazara 

ilişkin faktörlerin ele alındığı alt kriter grubu incelendiğinde, pazara ilişkin en önemli alt 

kriterin hedef pazar yapısı kriteri olduğu tespit edilmiştir. Hedef pazar yapısının sınır ötesi e-

ticaret sürecindeki önemine istinaden, organizasyonların dış pazarlara yönelik faaliyetlerini 
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daha sistematize şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Çünkü sınır ötesi e-ticaret 

faaliyetindeki başarı hedef pazar yapısının iyi şekilde tanınmasıyla ve yönetilmesiyle 

sağlanmaktadır. Son olarak çevreye ilişkin faktörlerin ele alındığı alt kriter grubu 

incelendiğinde, Türkiye’de e-ticaret yapan işletmelerin sınır ötesi faaliyetlerini etkileyen 

çevreye ilişkin en önemli alt kriterin rekabet kriteri olduğu tespit edilmiştir. Küreselleşmeyle 

birlikte rekabet baskısının işletmelerin sınır ötesi faaliyetlerini gerçekleştirmede itici bir güç 

olarak görüldüğü bilinmektedir. Bu sebeple, rekabet kriteri işletmelerin dış pazarlara açılma 

kararlarını etkileyen önemli bir unsur olmaktadır. Sınır ötesi e-ticaret çerçevesinde 

değerlendirildiğinde ise e-ticaretin küresel rekabet yapısını etkilediği görülmektedir.  

E-ticaret işletmeleri sınır ötesi faaliyet süreçlerinde, pazar yapısına ilişkin süreçlerin 

tamamlanmasına ve iyileştirilmesine öncelik vermesi gerekmektedir. Bu kapsamda 

işletmelerin, sınır ötesi e-ticaret faaliyetlerinde hedef pazar yapısına yönelik araştırmalar 

yapması, hedef ülkedeki Türkiye algısı üzerine yoğunlaşması ve buna yönelik politikalar 

izlemesi, pazarda kullanılabilir çeşitli, güvenli ve teknolojik ödeme sistemleri geliştirmesi, 

ayrıca pazara uygun, kalite ve maliyet avantajı gözeten lojistik hizmetler sunması 

gerekmektedir. İşletmelerin tüm bu süreçleri müşteri memnuniyeti çerçevesinde 

gerçekleştirmesi, başarılı bir süreç yönetimi açısından önemlidir.  

Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmayla elde edilen bulguların, literatürde yer alan e-

ticarete ve sınır ötesi ticari faaliyetlere ilişkin çalışmalara ait bulgulardan farklı ve özgün 

olduğu, ilerideki araştırmalar için önemli kaynak ve yönlendirme niteliği taşıdığı 

düşünülmektedir. Ayrıca, Türkiye’de e-ticaret yapan işletmelerin sınır ötesi faaliyetlerinde 

etkili kriterlere ve bu kriterlerin süreç üzerindeki önem derecelerine ilişkin elde edilen 

bulguların, Türkiye’nin sınır ötesi e-ticaret sektörüne ve bu sektörde faaliyet gerçekleştiren ya 

da gerçekleştirmeyi düşünen işletmelere bilimsel katkı niteliğinde veriler sunması açısından 

önem taşıdığı düşünülmektedir. Ayrıca, çalışmanın temel konusunu oluşturan sınır ötesi e-

ticareti etkileyen kriterlerin farklı örneklem grupları tarafından değerlendirilmesi ve bu 

değerlendirmelerde ileri düzey analiz yöntemlerinin kullanılması ilgili literatüre farklı yönde 

katkılar sunması açısından önemlidir. 
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Pazarlama Uygulamalarında Yapay Zeka ve Tüketici Yenilikçiliği İlişkisi 

Articial Intelligence and Consumer Innovatıveness Relatıonshıp In 

Marketıng Applıcatıons 
Özet Bildiri 

Meltem Öztürk1 

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, Tüketici Yenilikçiliği 

Keywords: Artificial Intelligence, Consumer Innovativeness 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Yeniliğin doğru şekilde pazarlanabilmesinin ilk adımı yenilikçi tüketicilerin tanımlanması ve 

onların davranışlarının anlaşılmasıdır. Bu anlamda günümüz dijital çağında yapay zeka ürün 

ve markalar üzerinde bir yenilik yaratıyor ise, tüketicinin bu yeniliklere yönelik eğilimi 

işletmelerin yapay zeka ile ilgili uygulamalarını etkileyecektir.  

Dijital ortam ve uygulamaların bu kadar hayatımıza girdiği evrede “yeni tüketici” yi de iyi 

anlamaları ve sosyal boyutta değerlendirerek ürün ve markaları üzerinde en yeni teknolojileri 

kullanmaları gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında tüketici yenilikçiliği yeni tüketiciyi 

sosyal ve hazcı boyutta tanımaya fırsat verecek bir kavramdır. Bu çalışmada da yapay zeka 

gibi yenilikçi uygulamaların tüketici yenilikçiliği açısından ne ifade ettiği belirlenmeye 

çalışılmaktadır.  

Bu çalışma tüketicilerin yeniliğe yönelik eğilimlerini göstermekte ve ürün tercihlerinde 

yeniliğin önemini ortaya koymaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak yenilik, yapay zeka 

ile ilgili pazarlama uygulamaları ve tüketici yenilikçiliği konuları işlenmiştir. 

Literatür Analizi/ Kavramsal Çerçeve  

Yenilik artık yalnızca Ar-Ge departmanının sorumluluğunda olmayıp işletmeyi çevreleyen 

tüm faktörlerin ortak katılımıyla gerçekleştirilebilecek bir boyut kazanmıştır. Yeni ürünler 

firmalar tarafından büyük bir tanıtım kampanyasıyla birlikte tüketicilerin kullanımına 

sunulmaktadır. Bu ortamda tüketicilerin yeniliğe bakış açıları önem kazanmaktadır (Uyar ve 

Kılıçarslan, 2013).   

Ürün ve markaları yeni algılama eğilimi açısından tüketicideki değişim önem kazanmaktadır. 

Teknolojinin firmalar için en önemli araçlarından biri olan yapay zekaya yönelik uygulamalar 

da, bu tüketicinin yenilik eğilimlerine yön verecek bir etkiye sahiptir. Hedef kitlesini ve 

																																																													
1	Pamukkale Üniversitesi, mozturk@pau.edu.tr	
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potansiyel alıcılarını bu eğilim açısından iyi tanımlayan firmalar yapay zekaya yönelik 

uygulamalarının yönünü belirleyecektir. Yani burada karşılıklılık ilkesi söz konusudur.  

Yapay zeka (artificial intelligence-AI) ise en basit şekilde insanın düşünme yöntemlerini 

analiz ederek bunların benzeri yapay karar alma yazılımları şeklinde tanımlanmaktadır. Yapay 

zekanın kullanım potansiyeli olan alanlara bakıldığında bağımsız kontrol ve hedef 

belirlenmesi gibi askeri uygulamalardan bilgisayar oyunlarına kadar değişen geniş bir 

yelpazede kullanım alanları bulunmaktadır. Diğer kullanım alanları da, bankacılık, sağlık ve 

sigortacılık şirketleri olmakla birlikte dijital ortam, ev ve ofis, fabrika, otoyol üreten inşaat ve 

emlak şirketleri ve dünya dışı gezegenlerin araştırılmasında ve insanlar için erişilmesi zor 

ortamlarda yardımcı olacak sistemlerin geliştirilmesi için araçlar sunan bir teknoloji olarak 

ortaya çıkmaktadır (digitalAge, 2017). Yapay zeka bu sektörlerde müşteri davranışları ve 

eğilim belirlenmesi gibi birçok bilgi işlenmesi gereken alanlarda da kullanım alanları 

bulmaktadır. Gidilecek yol durumu ve trafik göz önüne alınarak en kısa sürede nasıl 

ulaşılacağını belirleyen rotanın planlanması, akıllı ev uygulamalarında tüketici evine 

gelmeden ısıtma-soğutma, pişirme, başlatma, durdurma gibi makine sistemlerinin devreye 

girmesinde, kişiye özel ilaç tasarlanmasında yeni yöntemler geliştirilirken birçok yapay zeka 

algoritması kullanılmaktadır.  

Akıllı telefonlar (Apple, Samsung, LG vb), dijital bankacılık uygulamaları (iş cep, garanti 

cep, Akbank direkt vb.), mobil ulaşım uygulamaları (Bitaksi, uber, olev, careem vb.), dijital 

TV platformları (Puhu Tv, digiturk play, netflix vb.) , mobil cüzdan uygulamaları (BKM 

Express, maximum mobil), sosyal medya platformları (Instagram, facebook, twitter vb.) gibi 

birçok dijital platformda tüketici kullanımına sunulan yeni yapay zeka algoritmaları 

markaların teknolojiye yaptığı ve yapması gereken yatırımlara örnek oluşturmaktadır.  

Çoğunlukla, yapay zeka (AI), fuzzy akıllı sistem (FLS), uzman sistem ve yapay sinir ağları 

(ANN) gibi önceden tahmin etmeyi sağlayan yöntemlerdendir. Bu yapay zeka teknikleri bazı 

gelişmiş ülkelerde hem pratikte hem de teoride gayrimenkul değerlemede de uygulanmaktadır 

(Abidoye ve Chan, 2017).  

Yaygın bir şekilde teknolojik ilerlemeler çoğu günlük hayatımıza girmiş olan yazılım 

uygulamaları ve dijital araçların kullanıldığını göstermektedir. Örneğin, giyilebilir teknoloji 

ve egzersiz ve kilo kaybı uygulamaları (apps), performans takibi, amaç oluşturan ve rapor 

süreçlerini sağlayan uygulamalar 2015 yılındaki en popüler akıllı telefon uygulamalarıdır 

(Jenkins ve Denegri-Knott, 2017). Bu ve diğer örneklerin çoğu bize teknolojiye yönelik 

uygulamaların hergün büyümekte olduğunu ve buna yönelik tüketimin evrim geçireceğini 

göstermektedir.  



 
 

1155 

 Yapay zeka teknolojilerine yönelik pazar hızlı bir şekilde değişmektedir. Pazarlama ve satış 

alanı ileri seviye teknolojilerden etkilenmektedir ve bu etki yakın zamanda önemli ölçüde 

büyüyecektir. Artan medya ilgisi ile çoğu yeni açılan işletmeler ve internet devleri işletme 

yatırımlarında yapay zeka teknolojilerini elde etmek için yarışmaktadırlar. Narrative Science 

araştırmasına göre 2016’da şirketlerin %38’i yapay zekayı kullanırken 2018’de bu sayının 

%62’ye ulaşacağı öngörülmektedir.   Yine Forrester Araştırma uzmanlarına göre yapay 

zekaya yönelik yatırımlar 2016 ile karşılaştırıldığında 2017’de %300 büyüme göstermiştir. 

IDC’nin tahminlerine göre ise yapay zeka pazarı 2016’da 8 milyar dolardan 2020’de 47 

milyar dolara yükselecektir (Lu, Li vd., 2017).  

Tüketici yenilikçiliği ise, tüketicinin yenilikleri benimseme eğilimidir (Tellis, Yin ve Bell, 

2009). Bu tanımla birlikte tüketici yenilikçiliği bir eylemi yapma potansiyeli olan tüketiciyi 

de kapsama almaktadır. Tüketici yenilikçiliğinin boyutlarına bakıldığında, Bartels ve Reinder, 

(2011) yaptıkları literatür taramasında tüketici yenilikçiliğini üçe ayırmışlardır: a) kişilik 

özelliği olarak yenilikçilik, doğuştan yenilikçilik ya da yenilikçilik eğilimi (“innate 

innovativeness”, II), b) ilgi alanına özel yenilikçilik (“domain-specific innovativeness”, DSI), 

ve c) gerçekleştirilmiş davranış olarak yenilikçilik veya yenilikçi davranış (“innovative 

behavior” IB) (Uyar ve Kılıçarslan, 2013).  

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda genellikle tüketici yenilikçiliği bir kişilik özelliği olarak 

ele alınmakta olup ve çoğunlukla da demografik ve benzeri özelliklerle ilişkisi incelenmiştir, 

ve ayrıca  algılanan risk veya tüketici yenilikçiliği ile yeni ürün satın alma davranışı 

arasındaki ilişkilere yönelik araştırmalar yapılmıştır (Sethi vd., 2001; Boyle, Ruppel, 2006; 

Lee, Huddleston, 2006; Suki, Suki, 2007; Bigne-Alcaniz vd., 2008; Chakrabarti, Baisya, 

2009; Hsu, Bayarsaikhan, 2012; Hur vd., 2012; Martín, Herrero, 2012; Wang, Cho, 2012; 

Afzal, 2013; Truong, 2013). Yurtiçi sınırlarda ise tüketici yenilikçiliğine ilişkin belirli bazı 

çalışmaların yürütüldüğü görülmektedir (Uzkurt, 2007; Aydın, 2009; Eryiğit, Kavak, 2011; 

Akdoğan, Karaarslan, 2013), (Bülbül ve Özoğlu, 2014). 

Tüketicinin bu gelişmekte olan yapay zeka, robotik uygulamalar gibi konulara olan 

farkındalığını ifade eden konulardan biri tüketici yenilikçiliğidir. Yeniliklerin üretilmesi ve 

geliştirilmesi de tüketici ihtiyaç ve algılamalarına bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmadaki 

sonuçlar tüketicinin bu konudaki eğilimlerine bir bakış açısı sunarak bu yenilik alanlarına 

olan eğilimin boyutuna bir örnek teşkil etmektedir.  

Bu yeni alan tüketici tarafından yenilik olarak sosyal ve hazcı boyutta ne ifade ediyor 

öğrenmek için tüketici yenilikçiliği kavramı ve ölçeğinden faydalanılarak tüketici merkezli bir 

öngörü oluşturacak tanımlayıcı bir çalışma yapılmak istenmiştir.  
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Tasarım ve Yöntem  

Ürün ve markalar için tüketici yenilikçiliğine yönelik tüketici eğilimlerini belirlemek ve 

yapay zekaya ilişkin pazarlama uygulamaları ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapılan 

tanımlayıcı araştırmada gerekli olan verilen toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma, tüketici yenilikçiliğinin sosyal ve hazcı boyutunun ölçülmesinde fayda sağlayan 

Manning, Bearden ve Madden (1995) tarafından tüketici yenilikçiliğini ölçmek amacıyla 

geliştirilen 14 ifadeden oluşan 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak ölçülmüştür. İfadeler, 

“1:Kesinlikle Katılmıyorum” ve “5: Kesinlikle Katılıyorum” olmak üzere düzenlenmiştir. İlk 

bölüm ifadeler 6 sorudan oluşmakta ve tüketicinin bağımsız yargıda bulunma eğilimini 

(CIJM); diğer 8 soruda tüketicinin yenilik arayışını (CNS) ölçmeye yöneliktir. Katılımcıların 

seçiminde tesadüfi olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda örneklem yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılacak olan ölçek ifadelerinin değerlendirilmesi amacıyla 20 

kişiden oluşan bir örneklem üzerinde pilot test yapılmıştır. Pilot testte kullanılan ölçek 

ifadeleri için güvenilirlik analizleri yapılmış ve uygunluğu kabul edilerek çalışmaya devam 

edilmiştir. Veri girişinde 250 örneklem büyüklüğü kullanılmıştır.  

Verilerin analizi için araştırmada anket (yüzyüze ve internet üzerinden) yöntemiyle toplanan 

veriler IBM SPSS Statistics programından faydalanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın 

güvenirliği,	Ölçek güvenirliğinin değerlendirilmesi sırasında en sık kullanılan kriterlerden biri 

içsel tutarlılık ölçüsü olan Cronbach’s Alfa'dır. Ölçekler için Cronbach’s Alfa değeri 0,890 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre ölçeklerin güvenirlik düzeylerinin yeterli/yüksek ve 

araştırmadan elde edilen verilen tutarlı olduğu olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarının 

değerlendirilmesinde, kategorik değişkenler için sıklık dağılımları (sayı,yüzde), sürekli 

değişkenler için ise tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, minimum, maksimum) 

verilmiştir. İki bağımsız grup arasındaki farklılığı incelerken bağımsız örneklem t testi, ikiden 

fazla bağımsız grup arasındaki farklılıkta ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır. İki sürekli değişken arasındaki ilişkiye Pearson korelasyon katsayısı ile 

bakılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma  

Araştırmaya katılan kişilerin (toplam 250 kişinin) %50,4’ü kadındır. %55,2’si evlidir. 

%64,4’ü üniversite mezunudur. %28,4’ü memur-masa başı çalışan, %24,4’ü serbest meslek 

(profesyonel) mensubudur. Ayrıca, %33,2’si 30-39 yaş aralığındadır. %40’ının kişisel geliri 

2000-3999 TL aralığında, %30’unun ise 0-1999 TL aralığındadır. %42,8’inin ortalama aylık 

hane geliri 3000-5999 TL aralığında iken %20,4’ünün 0-2999 TL aralığındadır. 
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Araştırmada tüketici yenilikçiliği, tüketicinin sosyal ve hazcı boyutlarıyla tanımlanmaktadır. 

Sosyal boyut (CIJM= Tüketicinin bağımsız yargıda bulunma eğilimi), hazcı boyut ise 

(CNS=tüketicinin yenilik arayışı) kısaltmasıyla ifade edilmiştir.  

Buna göre ilgili ifadelerdeki sayı ve yüzdeler aşağıdaki tabloda görülmektedir. CIJM 

ifadelerinin sonuçları tabloda, CNS ifadelerinin sonuçları ise paragraf olarak verilmiştir. 

Bulgularda anlamlı farklılıklara ulaşılan sonuçlar paylaşılmıştır.  

CIJM İfadelerine Verilen Cevapların Dağılımı 
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Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Yeni bir markayı satın 
almadan önce yeni markayla 
tecrübesi olan bir arkadaşıma 
danışmayı tercih ederim 

22 8,8 20 8,0 18 7,2 131 52,4 59 23,6 

Yeni hizmet satın alma 
konusunda tecrübe sahibi 
arkadaş ya da aile bireylerinin 
görüşlerine güvenmem 

69 27,6 126 50,4 25 10,0 21 8,4 9 3,6 

Yeni ürünü satın almadan 
önce nadiren bir arkadaşıma o 
ürün ile ilgili tecrübesini 
sorarım 

23 9,2 71 28,4 34 13,6 98 39,2 24 9,6 

Yeni ürün satın almaya karar 
verirken o ürünü zaten 
denemiş olan arkadaşlarımın 
görüşlerine dayanmaksızın 
kendim karar veririm 

41 16,4 111 44,4 56 22,4 32 12,8 10 4,0 

Yeni hizmet satın alma 
niyetim olduğunda, o ürünü 
deneyip dememe konusunda 
bilgi veren arkadaş ya da 
yakından tanıdığım kişilerin 
görüşlerine güvenmem 

68 27,2 131 52,4 30 12,0 13 5,2 8 3,2 

Yeni ürünler satın alıp 
almamak için kararımı 
vermeden önce o ürünle 
tecrübesi olan arkadaşlarımın 
verdikleri bilgiye güvenmem 

69 27,6 140 56,0 20 8,0 17 6,8 4 1,6 

 

Araştırmaya katılan kişilerin CNS (tüketicinin yenilik arayışı) ifadelerine verdikleri cevaplar 

incelendiğinde; “Sıklıkla yeni marka ve ürünler hakkında bilgi ararım”, “Yeni marka ve 

ürünler hakkında bilgiye maruz kalacağım yerlere gitmeyi severim”, “Yeni marka tanıtımı 

yapan dergileri severim”, “Alışverişe gittiğimde yeni ürün ve marka aramaya çok az zaman 

harcadığımı fark ederim” ifadelerine katılımcılar çoğunlukla katılıyorum cevabını vermiş iken 
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“Sık sık yeni ürün ve hizmet ararım”, “Yeni ve farklı ürün bilgisi kaynaklarına maruz 

kalacağım durumlar arayışında bulunurum”, “Yeni ve farklı ürünler bulmak için müsait olan 

ilk fırsattan yararlanırım” ifadelerine çoğunlukla ne katılıyorum ne de katılmıyorum ve 

“Devamlı olarak yeni ürün tecrübeleri ararım” ifadesine ise çoğunlukla katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. 

Tablo 2- Ölçekler İçin Tanımlayıcı İstatistikler 
  Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum 
CIJM 2,32 0,657 1,0 5,0 
CNS 2,97 0,834 1,0 5,0 

Araştırmaya katılan kişilerin CIJM düzeyi 2,32±0,657 iken CNS düzeyi ise 2,97±0,834’tür. 

Tablo 3- Kişisel Gelir Grupları Arasında Ölçekler Bakımından Farklılıkların İncelenmesi 

 

Aylık Kişisel Gelir Sayı Ortalama Standart 
Sapma F p Fark 

(Tukey) 

CIJM 

1.0-1999 TL 75 2,39 0,661 

5,703 0,001* 4-2,3 
2.2000-3999 TL 100 2,24 0,611 
3.4000-5999 TL 43 2,14 0,558 
4.6000 TL ve Üzeri 32 2,70 0,764 

CNS 

1.0-1999 TL 75 2,96 0,843 

0,649 0,584  
2.2000-3999 TL 100 2,91 0,871 
3.4000-5999 TL 43 3,01 0,760 
4.6000 TL ve Üzeri 32 3,14 0,800 

*:p<0,05	

Araştırmaya katılan aylık kişisel geliri 0-1999 TL aralığında olan kişilerin CIJM (Tüketicinin 

bağımsız yargıda bulunma eğilimi) düzeyi 2,39±0,661 iken 2000-3999 TL aralığındaki 

kişilerin 2,24±0,611, 4000-5999 TL aralığındaki kişilerin 2,14±0,558 ve 6000 TL veya üzeri 

kişilerin ise 2,70±0,764’tür.  Aylık kişisel geliri 0-1999 TL aralığında olan kişilerin CNS 

düzeyi 2,96±0,843 iken 2000-3999 TL aralığındaki kişilerin 2,91±0,871, 4000-5999 TL 

aralığındaki kişilerin 3,01±0,760 ve 6000 TL veya üzeri kişilerin ise 3,14±0,800’dür. Genel 

olarak gelir düzeyi arttıkça hazcı ve sosyal boyutta tüketicinin yeniliklere olan ilgi ve eğilimi 

ise artış göstermektedir.  

Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda aylık kişisel gelir grupları 

arasında CIJM bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmakta iken CNS 

(tüketicinin yenilik arayışı) düzeyleri bakımından ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır. Buna göre aylık kişisel geliri 6000 TL veya üzeri olan kişilerin CIJM 

düzeyi aylık kişisel geliri 2000-3999 TL ve 4000-5999 TL aralığında olan kişilerden anlamlı 

derecede daha fazladır. Tüketicinin yenilik arayışı doğrudan gelir düzeyine bağlı değildir. 
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Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim ve meslek grupları ile ilgili demografik özelliklere ilişkin 

sonuçlarda tüketicinin yenilikçiliğe olan eğilimi önemli farklılıklar göstermemiştir. 

Beklendiği gibi yeni çağ olarak ifade edilen ve dijital bilgi ve diğer paylaşımların hızlı bir 

şekilde gerçekleştiği günümüzde tüketicinin ağ bağlantılarına erişimi, uygun olması, 

ilgilenme düzeyi, isteklilik gibi özelliklerin ön planda olacağı düşünülmektedir. Demografik 

özellikler içinde gelir düzeyi ile ilişki kurulabilirken “yeni tüketici” nin “yeni teknolojik 

uygulamalar” a kayıtsız kalamacağı ifade edilebilir. Burada önemli olan hızlı büyümek değil, 

belirgin özelliklere sahip bir tüketici grubu yaratabilmektedir. Günümüz rekabet koşullarında 

markaların sadık, tanımlanmış bir hedef kitleye ulaşmalarında yapay zeka ve diğer 

uygulamalar önemli birer konumlandırma ve hedef kitle tanımlama aracı olabilecektir.  

Sonuç ve Öneriler 

Pazarlama faaliyetlerinin hedefindeki yenilikçileri tanımlamak önemlidir çünkü yeni ürünlerin 

başarı ve başarısızlıklarını ve yayılım hızını bunlar etkilemektedir. Bu nedenle yapay zeka 

gibi pazarlamada önemli hale gelen teknolojiler tüketici yenilikçiliğinin değişimi üzerinden 

açıklanmaya çalışılacaktır.  

Yapay zeka teknolojileri markalar tarafından, özellikle yeni tüketicinin yenilikçilik 

eğilimlerine göre farklı pazarlama faaliyetleri ile uygulanabilecektir. Birçok pazarlama 

uygulamalarında olacağı gibi reklam ile ilgili kararlarını uyarlamada (reklamın anlamı, 

mesajın teması, mesajı verme yöntemi, kullanılan araçlar), fiyat kararlarının alınmasında 

yurtiçi ve/veya yurtdışı faaliyetlerde standartlara göre marka riskinin kabul edilebilir 

düzeyinin belirlenmesinde ve fiyatı destekleyici faaliyetleri düzenlemede, dağıtım ile ilgili 

olarak ürünün ilk olarak satılacağı mağazaların seçiminde, vitrin düzenlemelerinde, raf 

dizaynı ve sipariş verme süreçlerinde kullanılabilecektir. Örneğin emlakjet.com müşteri 

ihtiyaç ve beklentilerini odağa alarak fayda sağlama prensibi ile yeni nesil teknolojileri 

kullanarak müşteri davranışlarını adım adım takip ediyor ve bu verileri anlamlandırarak 

müşterilerine özel çözümler geliştiriyor.  

Çalışmada tek bir ürün türü üzerine yenilikçilik eğilimini belirlemek değil, genel olarak 

değişim ile ilgili bir öngörü oluşturmak istendiğinden örneklem üzerindeki tüketici 

yenilikçiliği eğilimleri incelenmiştir. Sonuçlara göre örneğin, tüketicinin bağımsız yargıda 

bulunma eğilimi en çok (%23,6) “Yeni bir markayı satın almadan önce yeni markayla 

tecrübesi olan bir arkadaşıma danışmayı tercih ederim” ifadesinde yer almıştır. Tüketiciler 

hala yenilikler konusunda referans alacağı bir yakınını aramaktadır. Yenilikçilik ve pazarlama 

açısından günümüzün en önemli gelişmesi olan yapay zeka uygulamaları da tüketicilerini elde 
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tutmak ve yenilerini de kazanmak için işletmelerin mutlaka titizlikle ürünleri ve markaları 

üzerinde uygulanması gereken teknolojilerdir. 

 Tüketici yenilikçiliğinin nasıl değiştiğine dair bir öneri sunan bu çalışma ayrıca yeni 

teknolojilerin en önemlisi olan yapay zekaya yönelik pazarlama uygulamalarına dikkat 

çekmek istemektedir. Bu sonuçların genellenebilmesi için benzer çalışmaların 

ürünler/markalar üzerinde, farklı yenilikçilik eğilimlerini ortaya koyacak boyutlarla ve 

kültürlerarası uygulanması gelecek çalışmaların konusu olabilecektir.  

Daha sonraki çalışmalarda çeşitli sektörler üzerinde doğrudan araştırma yapılabilir. Yada ürün 

ve marka üzerinden ilgili yenilikler tanımlanarak tutum ve eğilimler vb incelenebilir. Çünkü 

yenilik kavramı oldukça zenginleştirilmiş bir temele dayanmaktadır. Yapay zeka arkasındaki 

motorların daha da akıllı hale gelmesi ile birlikte kendi kendine öğrenen algoritmalar derin 

öğrenme araçları haline gelmektedir.  

Tüketicinin yenilikçilik konusunda nasıl karar verdiğini anlamak için karşılaştırmalı farklı 

sektörlere yönelik çalışmalar yapılabilir. Ayrıca işletmelerin yenilikçilik politikaları, 

yenilikçilik kültürü, yenilikçilik eğitimi, yenilikçiliğe direnç, kişilik-yenilikçilik ilişkisi, 

kurumsal iletişim yenilikçilik ilişkisi ve yenilikçiliğin toplumsal yapı içindeki karşılığı gibi 

konularda araştırma yapmaları önerilebilir. Böylece hedef kitle üzerindeki etkileri ayrıca 

ölçülerek yeni teknolojik uygulamaların hangi tüketiciyi ne şekilde etkilediğine dair daha 

ayrıntılı tanımlamalar yapılması mümkün olabilecektir. Teknolojik yenilikler farklı anabilim 

dallarında çalışıldığından, disiplinler arası yaklaşımlarla ele alınabilme özelliğine de sahiptir. 
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Determinants of Consumers’ Personal Health Technology Usage Intentions 

Kişisel Sağlık Teknolojilerini Kullanım Niyetini Etkileyen Faktörler 
Semra Çalışkan1  Ayşegül Toker2    V. Aslıhan Nasır3 

Introduction 

Healthcare industry experiences a tremendous transformation with the proliferation of 

technology and science. Technology becomes a resource for health information, a medium for 

interaction, and a tool for the delivery of healthcare. Therefore, new innovations and their 

successful applications are candidates to shift the balance of power in healthcare industry and 

have great implications about self-health management and health promotion. Healthcare 

solutions built around smartphones, cloud computing, and big data have the potential to put 

power back in the hands of consumers. The possible effects of this transformation make us 

curious about the underlying factors that influence intention to use Personal Health 

Technologies (PHTs). Our research is aimed to examine the impacts of perceived innovation 

attributes, personal innovativeness, health motivation and health information privacy concern 

on usage intention of adopters in the context of PHTs. 

Keywords: Technology Acceptance and Usage, Post-adoption Consumer Behavior, Personal 

Innovativeness, Health Information Privacy Concern, Personal Health Technologies 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabulü ve Kullanımı, Kabul Sonrası Tüketici Davranışı, 

Bireysel Yenilikçilik, Sağlık Bilgisi Gizlilik Endişesi, Kişisel Sağlık Teknolojileri 

Literature Review and Theoretical Background 

There is an extensive literature investigating the behavioral characteristics of technology 

adoption and usage. The theoretical model for our study includes the Innovation Diffusion 

Theory (Moore & Benbasat, 1991; Rogers, 1983), the Technology Acceptance Model (Davis, 

1989), and the Unified Theory of Technology Acceptance and Usage (Venkatesh et al., 2003; 

Venkatesh et al. 2012). The innovation diffusion and technology acceptance literature 

provides a set of innovation characteristics that may affect consumers’ opinions of the 

innovation prior to adoption and may affect the rate at which innovations are adopted. Prior 

studies and relevant theories proposed that relative advantage, ease of use, trialability, image 

and enjoyment are the factors that affect usage intentions. These attributes provide a 

theoretically based set of behavioral beliefs for our study.  
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*This research was supported by University Research Fund by Grant Number: 12680

*



 
 

1162 

Relative advantage is the degree to which adopting/using the IT innovation is perceived as 

being better than using the practice it supersedes (Moore & Benbasat, 1991). Ease of use is 

the degree to which an innovation is perceived as difficult to understand and use (Rogers, 

1983). New technologies that are easy to understand and use are penetrated more rapidly than 

innovations that require the adopter to develop new skills. Trialability is the degree to which 

an innovation can be experimented with on a limited basis (Rogers, 1983). Image is defined 

as the degree to which use of an innovation is perceived to enhance one's image or status in 

one's social system (Moore & Benbasat, 1991). Lastly, enjoyment refers to the extent to 

which activity of using the innovation perceived to be enjoyable, apart from any performance 

consequences that may be anticipated (Davis et al., 1992). A distinction is made between 

perceptions of the innovation itself and perceptions of adopting/using the innovation (Moore 

& Benbasat, 1991; Karahanna et al., 1998). Consumers’ perceptions about using PHTs are 

analyzed in the current research. In addition, “continue to use intentions” of consumers are 

investigated in this study since participants already adopted PHTs. 

Determinants of consumers’ usage intentions were investigated in the context of PHTs. In 

order to clarify our research context, the scope of PHTs is wearables or applications designed 

for use by a single individual, principally outside healthcare facilities. PHTs enable users to 

monitor physiological processes or body activities and they are frequently communication-

enabled (Fox, 2017). 

For health systems, the greatest challenge is providing protection of privacy and 

confidentiality of medical information that is being stored (Bansal & Gefen 2010). Health 

information privacy concern and health motivation were included as contextual factors into 

our research. Innovativeness was included in this study to measure individual innovativeness 

and technology literacy of individuals.  

Research Design and Methodology 

We designed a survey primarily based on items used in literature, with adaptations and minor 

additions. Perceived attributes of PHTs were measured using the factor structure and items 

validated in a pilot study with a sample of 207 participants. Relative advantage, ease of use, 

trialability, and image were adapted from Moore and Benbasat’s (1991) study. Enjoyment 

scale was borrowed from Davis et al. (1992), whereas privacy concern scale was adapted 

from the study of Bansal and Gefen (2010). We measured innovativeness with the scale 

developed by Agarwal and Prasad (1998) and health motivation with the scale developed by 

Moorman (1990).  Usage intention scale was adapted from the research of Venkatesh et al. 



 
 

1163 

(2012). All items were measured with 7-point Likert scales and Cronbach’s alpha values of 

the scales are indicated in Table 1. Our proposed research model is depicted in Figure 1. 

 

 
Figure 1. Proposed Research Model  

Sampling and data collection procedures were conducted using the services of an independent 

market research company. The top 6 largest cities in Turkey, namely Istanbul, Ankara, Izmir, 

Bursa, Adana, and Antalya were included. Gender was evenly distributed among males and 

females. The sample consisted of A, B, and C1 socio-economic status groups. Data was 

collected in the form of face-to-face survey interviews. 520 completed questionnaires were 

included to the study after data examination.  By screening questions about usage, we selected 

the participants who use one of following PHTs: Mobile applications (n=151), electronic 

health records (n=224), or wearables (n=145).  

Table. 1. Sources and Reliabilities of Scales 
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We conducted SEM in AMOS 24 using a measurement model and a structural model. The 

measurement model was identified through confirmatory factor analysis (CFA). CFA 

provides the assessment of convergent and discriminant validity as well as composite 

reliability. After ensuring reliability and construct validity by CFA, the structural model was 

built by path analysis.  

Findings and Discussion 

A measurement model was set with 9 latent constructs, followed by a structural model to test 

the hypotheses. Model fit was evaluated and all fit indices were found as acceptable according 

to thresholds stated by Hair et al. (2010) [GFI=0.928>0.90, AGFI=0.895>0.80, 

CMIN/D=2.393>3, IFI=0.961>0.95, RMSEA=0.052<0.08, PCLOSE=0.305>0.05]. Before 

specifying our structural model, we checked multivariate assumptions of linearity, multi-

collinearity, and common method bias. The results of curve estimation analysis confirmed 

linearity. VIF values were below 4, the cut-off value stated by Hair et al. (2010). We 

conducted Harman’s Single Factor Test and found that total variance explained by one factor 

was 37%, under cut-off value of 50% (Podsakoff et al., 2003) 

Usage intention and relative advantage were endogenous, whereas ease of use, image, 

enjoyment, trialability, and privacy concern were exogenous constructs in our structural 

model. Health motivation and innovativeness were moderators. By path analysis indicated in 

Table 2, 4 of 7 proposed main relationships (H1a-H7a) were supported. Our results confirmed 

that relative advantage was the first determinant of usage intention (H3a). Our findings also 

indicated that ease of use has a positive direct effect on relative advantage (H1a). We 

confirmed indirect effect of ease of use (H2a) on usage intention with the mediation of 

relative advantage. Both image (H4a) and trialability (H5a) did not have a significant impact 

on usage intention. Proposed relationship from enjoyment to usage intention (H6a) was 

confirmed. Privacy concern had a significant negative effect on usage intention (H7a).  

Table 2. Structural Model Estimates  
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In order to investigate the moderator effect of health motivation and innovativeness, we 

conducted K-means clustering analysis and multi-group SEM analysis. As indicated in Table 

3, our findings revealed that privacy is important for consumers who have high health 

motivation (H7b). The effect of enjoyment changes according to level of consumers’ health 

motivation (H6b). We rejected H1b, H2b, H3b, H4b and H5b.  

Table 3. Structural Model Estimates: Moderator=Health Motivation  

 

As indicated in Table 4, we observed that highly innovative consumers are sensitive about the 

privacy of their health information (H7c). We rejected H1c, H2c, H3c, H4c, H5c and H6c. 

Table 4. Structural Model Estimates: Moderator=Innovativeness 
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Conclusion 

In the light of extant literature about post-adoption consumer behavior, there is limited 

knowledge related to beliefs and intentions of consumers in the health technology arena. 

Current research attempted to fill this gap. Our study can serve as a foundation for future 

research regarding health technology acceptance and use of consumers. We found relative 

advantage as the strongest positive determinant of usage intention, whereas we delineated 

privacy concern as the strongest negative determinant of usage intention. We proved powerful 

positive relationship between ease of use and relative advantage. We confirmed the effect of 

personal innovativeness on the relationship between privacy concerns and usage intention. 

One of our theoretical contributions is investigating technology/innovation acceptance and 

use in end-user context. Most of technology/innovation acceptance and use studies 

investigated behavioral intentions in organizational contexts. We included innovativeness, 

privacy concern, and health motivation constructs, which become important factors in 

consumer behavior studies, specifically in the domain of health technologies. Our study 

revealed the mediation effect of relative advantage on the relationship between ease of use 

and usage intention and confirmed its mediating power. 

Our findings have substantial implications for practitioners, particularly for innovators and 

product/system designers. Primarily, developing new technologies requires deep evaluation of 

innovation attributes and individual characteristics of target customer base. Although relative 

advantage is a very strong innovation attribute, other attributes should be taken into 

consideration for specific customer segments. Health technology developers should put 

emphasis on guaranteeing privacy of health information and building secure systems in order 

to decrease concerns about privacy. Lastly, further research may focus on the differences 

between adopters and potential adopters in testing the technology acceptance and use models. 
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Investigating The Role of Optimum Stimulation Level and Innovativeness 

on Customer Engagement and Word of Mouth: A Mediation Analysis1 

Etkin Uyarilma Seviyesi ve Tüketici Yenilikçiliğinin Müşteri Etkileşimi ve 

Ağızdan Ağıza Pazarlama Üzerindeki Rolü: Aracılık Analizi 
Ramazan Yavuz2     Ayşegül Toker3 

Abstract 

Customer engagement (CE) literature is a recent and major research stream in marketing to 

explicate the intensity and dynamic of consumer relationships with firms, brands, and other 

focal objects. While many studies of CE focused on conceptual development, insights into its 

antecedents and outcomes (Calder et al., 2009; So et al., 2014; Hollebeek et al., 2014; Vivek 

et al., 2014); the relationship between engagement and personality traits, especially 

personality traits as an antecedent of CE, remains a research gap. 

In this study, we investigate the role of two interrelated personality traits of optimum 

stimulation level (OSL) and adoptive consumer innovativeness (ACI) on customer 

engagement and word of mouth behavior, both offline and electronic (WOM, e-WOM), an 

established outcome of CE. Specifically, we empirically test how engaged consumers’ 

WOM/e-WOM intentions differ based on their respective OSL and ACI propensities through 

structural equation modelling (SEM) in a large sample (n=989).     

Keywords : Customer engagement, WOM, e-WOM, Optimum Stimulation Level, Adoptive 

Consumer Innovativeness 

Özet 

Müşteri etkileşimi (ME), tüketicilerle firmalar, markalar ve diğer ilgili nesnelerin arasındaki 

ilişkilerin dinamiklerini ve yoğunluğunu açıklayan pazarlama literatürünün yeni ve önemli bir 

araştırma alanıdır. Bir çok ME çalışması, ME'nin kavramsal geliştirilmesine, öncül ve 

sonuçlarına odaklanmış, fakat kişilik özellikleri ile ME arasındaki ilişki, özellikle kişilik 

özelliklerinin ME'nin bir öncülü olarak değerlendirilmesi yeterince araştırılmamıştır.  

Bu çalışmada, birbiriyle ilintili iki kişilik özelliğinin,  etkin uyarılma seviyesi ve benimseyici 

tüketici yenilikçiliğinin, ME ve elektronik ve geleneksel ağızdan ağıza pazarlama üzerindeki 

rolü incelenmektedir. Özellikle, geniş bir örneklemle (n=989), yapısal eşitlik modeli 
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3	Boğaziçi University, tokera@boun.edu.tr	
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kullanılarak, ME seviyesi yüksek olan tüketicilerin ağızdan ağıza pazarlama niyetlerinin 

belirtilen kişilik özellikleri ile ilişkide olup olmadığı ampirik olarak ortaya konmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Müşteri Etkileşimi, Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama, Geleneksel 

Ağızdan Ağıza Pazarlama, Etkin Uyarılma Seviyesi, Benimseyici Tüketici Yenilikçiliği  

Introduction 

Customer engagement (CE) literature is a recent and major research stream in marketing to 

explicate the intensity and dynamic of consumer relationships with firms, brands, and other 

focal objects. While many studies of CE focused on conceptual development, insights into its 

antecedents and outcomes (Calder et al. 2009; So et al. 2014; Hollebeek et al. 2014; Vivek et 

al. 2014); the relationship between engagement and personality traits, especially personality 

traits as an antecedent of CE, remains a research gap. 

In this study, we investigate the role of two interrelated personality traits of optimum 

stimulation level (OSL) and adoptive consumer innovativeness (ACI) on customer 

engagement and word of mouth behavior, both offline and electronic (WOM, e-WOM), an 

established outcome of CE. Specifically, we empirically test how engaged consumers’ 

WOM/e-WOM intentions differ based on their respective OSL and ACI propensities through 

structural equation modelling (SEM) in a large sample (n=989).     

Literature Review 

CE refers to the interactions and connections of motivated customers with firms or brands to 

co-create experiences and value in interactive consumption settings. More formally, Vivek et 

al. (2012, pg. 402) define it as “the intensity of an individual’s participation in and connection 

with an organization’s offerings and/or organizational activities, which either the customer or 

the organization initiate.” Brodie et al. (2011, pg. 9) define it as “a psychological state that 

occurs by virtue of interactive, cocreative customer experiences with a focal agent/object 

(e.g., a brand) in focal service relationships.” The majority of notable conceptualizations 

concerning the dimensionality of CE agrees that it is multidimensional and consists of 

cognitive, affective, and behavioral dimensions (Brodie et al., 2011; Hollebeek, 2011; Van 

Doorn et al., 2010; Vivek et al., 2012).  

In retail contexts, Vivek et al. (2014) identified three dimensions of CE through a grounded 

theory approach: conscious attention, enthused participation, and social connection, which 

were also partially adopted by So et al. (2014) in a hospitality context. Conscious attention 

refers to the degree of interest consumers have in interacting with a place as a focal object. 

Enthused participation refers to a consumer’s interaction with a focal place that involves 
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zealous reactions and feelings. Social connection occurs when interaction with a place is 

enhanced by the presence of others. 

In extant literature, while multiple studies proliferated pertaining to the nature and outcomes 

of CE, studies that focus on antecedents of CE are lesser in quantity and comprise mainly 

conceptual frameworks (Brodie et al., 2013). Similarly, the role of personality traits and 

factors affecting CE level and likelihood is not paid attention except few works. One of these 

few works is Van Doorn et al.'s (2010) comprehensive conceptual model of CE, where they 

suggest that individual customer traits and predispositions such as self-enhancement and 

desire for recognition will have an impact on CE. Another conceptual exception is Marbach et 

al.’s (2016) study, which proposes openness to experiences, need for activity, and need for 

arousal are positively related to CE.  

Yavuz and Toker (2017) developed a concept of place engagement, where place is 

acknowledged as a valid focal object of CE and where place engagement is proposed as an 

extended stage of place attachment. Individuals are expected to carry differential traits of 

attachment and longing for security as well as a desire to explore and interact with their 

external environment. These differential traits, i.e. a propensity for attachment or propensity 

for exploratory behaviors, i.e. an interaction with and extraction of novel information from the 

environment and antithesis of attachment behavior (Giuliani, 2003), will result in differential 

levels of engagement in consumers.  

In parallelism with environmental and developmental psychology perspective presented 

above, consumer behavior research suggests individuals are motivated by an intrinsic desire 

to maintain an ideal level of stimulation, i.e. novelty, change, and complexity, named as OSL. 

When consumers attempt to balance OSL towards a more stimulating level, this attempt is 

termed as exploratory tendencies. According to Raju (1980), different types of exploratory 

tendencies exist and he categorize consumers’ tendencies to switch between alternatives, 

tendencies to buy new products, or to try new experiences under variety seeking. However, 

Roehrich (2004) categorizes variety seeking under ACI in line with Joachimsthaler and 

Lastovicka’s operationalization (1984). While both OSL and ACI have been linked in extant 

literature to many related constructs such impulse buying and new product adoption (Rohm 

and Swaminathan, 2004, Sharma et al., 2010), their relations to CE and potential outcomes of 

CE are not largely explored.  

In spatial consumption environments, such as cafes, which is the context selected for the 

purposes of our study, engaged consumers’ OSL, which we define as a general personality 

propensity and preference for novelty, change, and complexity, will affect their engagement. 
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Similarly, ACI, which we define as a tendency to try new or alternative brands, products, or 

places, to switch to alternatives as a deviation from habitual behavior, will affect CE.  

The critical value of traditional and online WOM as a key outcome of consumer behavior has 

already been established (Baker et al., 2016; Hennig-Thurau et al.,, 2004). In line, previous 

engagement conceptualizations of Van Doorn et al. (2010), Brodie et al. (2011), Vivek et al. 

(2012), Hollebeek and Chen (2014), and Vivek et al. (2014) view e-/WOM as a key outcome 

of engagement. Similarly, the literature presents a gap whether personality traits such as OSL 

and ACI create any e-/WOM behavior. Marbach et al. (2016) state that consumers who 

demonstrate need for arousal and activity are engaged in Facebook. Similarly, we expect 

engaged consumers who try new places and who become sort of market mavens to be 

involved in e-/WOM.  

Methodology 

Design, Model, and Hypotheses 

This work is an empirical study and aims to test and validate the mediator role of CE between 

personality factors of OSL and ACI as independent variables and WOM and e-/WOM as 

dependent variables. CE is a second order factor consisting of three dimensions as validated 

by Vivek et al. (2014) and all other constructs are unidimensional. The proposed model is 

presented in Figure 1 and the direct and mediation hypotheses are presented respectively in 

Table 1a and 1b below.  

 

Figure 1. Proposed Model 
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Table 1a – Direct Hypotheses 

H1a   OSL will positively affect WOM intentions. 
H1b   OSL will positively affect e-/WOM intentions. 
H1c   ACI will positively affect WOM intentions. 
H1d   ACI will positively affect e-/WOM intentions. 
H2a   OSL will positively affect CE. 
H2b   ACI will positively affect CE. 
H3a   CE will positively affect WOM. 
H3c   CE will positively affect e-/WOM. 

Table 1b – Mediation Hypotheses 
OSL→CE→WOM The relationship between OSL and WOM intentions is mediated by CE. 

OSL→CE→e-WOM The relationship between OSL and e-WOM intentions is mediated by CE. 

ACI→CE→WOM The relationship between ACI and WOM intentions is mediated by CE. 

ACI→CE→e-WOM The relationship between ACI and e-WOM intentions is mediated by CE. 

Sample and Measure 
Data is collected from a large sample consisting of 989 respondents. Quota sampling is 

employed followed by convenience sampling. Quota is determined by Turkish Standards 

Institute’s categorization on gender, age, income, and education and data is collected in 3 

major cities (Istanbul, Ankara and Izmir) and 6 smaller cities (Erzurum, Malatya, Samsun, 

Tekirdağ, Trabzon, Van). The sample statistics are summarized in Table 2 below: 

Table 2 - Sample Statistics 

  Frequency Percent 
Gender Male 503 50,9 

Female 486 49,1 
Total 989 100,0 

Age Group 25-29 216 21,8 
30-34 223 22,5 
35-39 210 21,2 
40-44 182 18,4 
45-49 158 16,0 
Total 989 100,0 

Income 1.000 TL and less 50 5,1 
1.001 - 2000 TL 331 33,5 
2.001 - 3.000 TL 242 24,5 
3.001 - 5.000 TL 203 20,5 
5.001 TL and more 48 4,9 
No response 115 11,6 
Total 989 100,0 

Education Primary School 99 10,0 
Secondary School 102 10,3 
High School 415 42,0 
University 368 37,2 
Graduate 5 0,5 
Total 989 100,0 
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Survey data is collected to measure the constructs and proposed hypotheses through a 

professional survey house. Respondents rated Likert-type items ranging from 1 (strongly 

disagree) to 7 (strongly agree) presented on a tablet by the interviewers after initially thinking 

about a spatial service setting such as a café or restaurant they like.  

Measurement items were adopted from existing scales in literature and translated to Turkish 

through double-back transition method. The sources of the items are presented in Table 3 

below with respective reliability statistics.  

Table 3 – Measure Items 
Constructs Source Reliability (Cronbach’s 

Alpha) 
OSL Sharma et al., 2010 0,931 
ACI Roehrich, 2004 0,946 
CE (2nd order factor, 3 dimensions of 
Attention, Participation, Connection) 

Vivek et al., 2014 Each factor respectively 
0,877; 0,878; 0,907 – 0,897 
for composite score 

WOM (positive valence) Goyette et al., 2010 0,956 
e-WOM (positive valence) Cheung and Lee, 2012 0,864 
 

Before proceeding with CFA and path analysis, a composite score is calculated for each 

construct by averaging the items of each construct. The intercorrelations, standard deviations, 

means, and reliability statistics are presented in Table 3. As described by Gaski (1986), 

discriminant validity can be assessed by comparing the intercorrelations between constructs 

versus the reliability of these constructs. The intercorrelations presented in Table 4 indicate 

discriminant validity is observed between the items.  

Table 4 - Intercorrelations, Means, Standard Deviations, and Reliability of Constructs 

  OSL ACI CE WOM eWOM 
OSL (0,931)         
ACI 0,860 (0,946)       
CE 0,570 0,592 (0,897)     
WOM 0,451 0,458 0,705 (0,956)   
eWOM 0,390 0,406 0,480 0,392 (0,864) 
Mean 5,384 5,320 5,367 5,502 4,840 
S.D. 1,312 1,358 1,019 1,186 1,901 
*All correlations are significant at the 0.01 level (2-tailed). 
**Cronbach's alphas are in parentheses.  
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Method  

The data is analyzed by SEM on AMOS. Mediation analysis was done by bootstrapping 

method following the suggestions of Cheung and Lau (2007) and Preacher and Hayes (2004). 

We estimated bias-corrected confidence intervals (90%) for indirect, direct and total effects 

via bootstrapping.  

Results and Discussion 

Measurement model (CFA) and path analysis are obtained as significant and model fit indices 

are presented in Table 5 below. (Sample Size>250; Nr. of Observed Var. <30, Hair et al., 

2010).  

Table 5 – Measurement Model – Model Fit 

Model Fit Indices Value Thresholds 

CMIN/DF 3,975  < 3,000  

GFI 0,931 > 0,900 

CFI 0,970 > 0.920 

TLI 0,964 > 0.920 

PNFI 0,794 Higher, better 

RMSEA 0,055 < 0.700 

χ2 = 830,834; df = 209 

The results of the path analysis are presented in Table 6 below with unstandardized and 

standardized regression weights, and corresponding t and p values.  

Table 6 - Parameter Estimates of Structural Model Path Relationships 

      Unstandardized 
Estimate 

Standardized 
Estimates t value P 

CE <--- OSL 0,200 0,296 2,686 0,007 
CE <--- ACI 0,266 0,396 3,579 *** 
ATTN <--- CE 1,052 0,860 20,476 *** 
PART <--- CE 1,041 0,675 16,29 *** 
CONN <--- CE 1,000 0,784     
EWOM <--- CE 0,781 0,380 8,104 *** 
WOM <--- CE 1,367 1,022 15,801 *** 
EWOM <--- OSL -0,038 -0,027 -0,251 0,802 
EWOM <--- ACI 0,276 0,200 1,807 0,071 
WOM <--- ACI -0,039 -0,043 -0,451 0,652 
WOM <--- OSL -0,122 -0,135 -1,444 0,149 
*** = p < .01 (two-tailed) 
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As shown in Table 6 above and in Figure 2, the results indicate that OSL and ACI do not have 

a positive direct effect on WOM and e-WOM with nonsignificant p values. Hence, our 

hypotheses H1a, H1b, H1c, H1d are not supported. It is plausible that personality traits alone 

do not result in e-/WOM behavior although we expected consumer high in OSL and ACI will 

explore new places and, hence, will be more prone to share and transmit their experiences.   

However, OSL and ACI are responsible for the variance in CE and our hypotheses H2a and 

H2b are supported. Consumers who look for variety in their lives and consumers who are 

open to try new places are more likely to encounter positive experiences and, as a result, form 

longer lasting relationships with these places. Second, because they try new places and the 

chances that these trials may not always be positive prepare these consumers for a more 

lenient evaluation of these places.  This result is corroborated when the relatively higher effect 

of ACI on CE is compared to OSL’s impact on CE.  

As expected, CE is instrumental in creating e-/WOM effects. Thus, our hypotheses H3a and 

H3b are supported. Our results indicate CE is more likely to create WOM than e-WOM 

although engaged customers’ propensity to indulge in e-WOM would be expected at least to 

equal their propensity to indulge in WOM. This finding is in line with Baker et al.’s (2016, 

pg. 235) results who state that “the results also demonstrate that offline WOM conversations 

result in higher retransmission intentions than online WOM. The interaction between offline 

WOM and WOM valence is noteworthy and seems to contradict traditional thinking about 

online WOM; the typical presumption is that the relative ease of online WOM results in more 

frequent retransmission.” One explanation for this situation can be attributed to the social 

characteristics of cafes and similar service settings: The second order CE construct in this 

study, which includes ‘social connection’ dimension, inherently measures a social nature 

where CE to places is interrelated with consumers’ experiences with their close social 

connections in these settings.  
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Figure 2. Summary of Path Analyses Results for The Mediation Analysis 

When mediation results are analyzed, our results show that the relationship between 

personality traits and e-/WOM is fully mediated by CE. The impact of OSL and ACI on e-

/WOM are materialized and magnified through CE. This result suggests that engaged 

customers do not always need to be loyal and attached frequenters of a place. Consumers who 

prefer to try new places and who possess high innovativeness as part of their personality are 

equally engaged and involved in WOM. Second, while engagement may develop as a result of 

successive and continued anecdotes and sessions of experiences, it may result from single or 

few interactions with the focal places and service experiences. Third, ACI explains more 

variance in WOM as compared to OSL through CE and it may be attributed to the fact that 

engaged consumers who try new places will possess more knowledge of places, become 

market mavens, and will exhibit more willingness to share their experiences.    

Conclusion 

Our study is the first study in literature to our knowledge that explores the relationship 

between personality traits and CE. Engagement is basically a precursor to customer loyalty 

and represents in some sense a habitual behavior whether it is emotional, cognitive, or 

behavioral. Our study contributes to the literature by showing exploratory tendencies of 

consumers are also instrumental in creating CE and, hence, engagement can be created also 

when an aversion from habitual behavior is existent.  
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Another contribution of our study is the result of our analysis that personality traits do not 

explain the variance in e-/WOM behavior on their own, but, this relationship is mediated 

through CE. In terms of their impact on e-WOM and WOM, exploratory tendencies and CE 

explain more variance in WOM than the variance in e-WOM. While e-WOM is expected to 

take place more, especially when technology offers so many venues and channels for e-

WOM, when online channels actually forces users to create e-WOM; engagement’s impact on 

creating e-WOM remains rather limited. This result should be further studied through 

qualitative studies. 

Our study is limited in the selection of contexts, mainly cafes and restaurants. OSL and ACI 

could create differential effects in alternative contexts and focal engagement objects such as 

brands or products. Another shortcoming of the study is comparing the impact of alternative 

personality traits on CE and, subsequently, on alternative outcomes of CE rather than e-WOM 

alone.  

Managerially, our study shows interesting insights for marketers. First, hoppers, visitors who 

come once or twice to a place, can be equally important if they carry high OSL and ACI. 

These customers are equally prone to and can develop engagement towards the focal service 

place. Second, while marketing investments are critical for online marketing efforts, offline 

WOM should not be neglected. It appears that WOM still remains a critical marketing driver 

while CE and personality traits lead to WOM by a larger scale in comparison to their effect on 

e-WOM.   
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Bilişsel ve Duyuşsal Hizmet Kalitesinin Tüketicinin Değiştirme Niyeti 

Üzerine Etkisi ve Değiştirme Maliyetinin Ilımlaştırıcı Rolü: Üniversite 

Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 

The Influence of the Cognitive and Affective Service Quality on Consumers' 

Switching Intentions and the Moderating Role of Switching Costs 
Cüneyd İkbal SARIOĞLU1 

Özet 

Bu çalışmada bilişsel ve duyuşsal hizmet kalitesinin tüketicinin değiştirme niyeti üzerine 

etkileri ile değiştirme maliyetinin ılımlaştırıcı rolü araştırılmıştır. Bu amaçla, üniversite 

çağındaki öğrenciler üzerinde keşifsel bir araştırma yapılmış, elde edilen veriler PLS tabanlı 

yapısal eşitlik modellemesiyle test edilmiştir. Analiz bulguları göstermektedir ki, bilişsel ve 

duyuşsal hizmet kalitesi tüketicinin değiştirme niyetini olumlu etkilemektedir. Ancak duyuşsal 

hizmet kalitesi tüketicinin değiştirme niyeti üzerinde daha çok anlamlıdır. Yine bilişsel hizmet 

kalitesi, duyuşsal hizmet kalitesini doğrudan, duyuşsal hizmet kalitesi üzerinden de tüketicinin 

değiştirme niyetini dolaylı olarak etkilemektedir. Değiştirme maliyeti ise duyuşsal hizmet 

kalitesi ile tüketicinin değiştirme niyeti arasında ılımlaştırıcı role sahiptir. Elde edilen 

bulgular, hizmet kalitesi ve değiştirme davranışı literatürüne katkı sağlayabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Hizmet Kalitesi, Duyuşsal Hizmet Kalitesi, Tüketicinin 

Değiştirme Niyeti, Değiştirme Maliyeti, PLS, Yapısal Eşitlik Modellemesi 

Abstract 

In this study, the effects of the cognitive and affective quality of service on the consumers' 

switching intentions and the moderating roles of switching cost was investigated. For this 

purpose, an exploratory study was carried out on students in the university age and the 

obtained data were tested by PLS-based structural equation modeling. Findings of analysis 

show that cognitive and affective quality of service have positively influenced to consumers' 

switching intentions, but affective service quality was more significant. Also, cognitive service 

quality has directly influenced to affective service quality and the indirectly affected to 

consumers' switching intentions via affective service quality. The switching cost has been 

found to have a moderating role between affective service quality and consumers' switching 

intentions. These findings may contribute to the literature on service quality and switching 

behavior. 

																																																													
1	Kocaeli Üniversitesi, cis536@hotmail.com	
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Giriş 

Hizmet kalitesi, hizmet kalitesinin bileşenleri, öncülleri ve ardılları literatürde uzun süreden 

beri sıkça çalışılan konulardan biridir (Carrillat et al. 2007; Black et al. 2014). Bilişsel ve 

duyuşsal farkındalık kavramları, özellikle tüketicilerin psikolojisi, tutum ve davranışları 

üzerine yapılan çalışmalarda ele alınmıştır. Feldman ve arkadaşları (2007) bilişsel yaklaşımı, 

dikkatlilik ve davranışsal esneklik ile birlikte ele almışlar ve teorik bakımdan farkındalığın üç 

bileşeninden biri olarak kabul etmişlerdir. Bilişsel yaklaşımla birlikte değerlendirilen bir diğer 

kavram da duygusallıktır. Duygusallık, olayların veya düşüncelerin zihinsel 

değerlendirmelerden geçtikten sonra bilişsel bakımdan hazırlık durumu olarak tanımlanmıştır 

(Bagozzi et al., 1999). Ancak insanı diğer canlılardan ayıran şey, belirli fiziki işlevlere sahip 

olmasıdır ki, bunlar: bilişsel - zihinsel, duyuşsal - duygusal kişilik olarak nitelendirilebilir. 

Bilişsel işlevler zihnin bir ürünüdür. İnsanoğlunun çevresi hakkında bilgi sahibi olmasını ve 

otokontrolü sağlar. Duygusal işlevler ise, insan ruhunun bir ürünü olup, onun sosyalleşmesini 

ve daha geniş bir toplumsal çevreye entegre olmasını sağlar (Trandafilović et al., 2013). 

Bu araştırmada literatüre katkı sağlayabilecek değişkenler ve bu değişkenler arası ilişkiler 

araştırılması hedeflenmiştir. Öncelikle hizmet kalitesinin bilişsel ve duyuşsal boyutları 

üzerine yapılan çalışma sayısı literatürde oldukça kısıtlıdır. Bu anlamda bilişsel hizmet 

kalitesi ile duyuşsal hizmet kalitesi boyutları hizmet kalitesi bağlamında yeterince 

incelenmemiştir. Diğer yandan bilişsel ve duyuşsal hizmet kalitesi ile değiştirme maliyeti 

arasındaki ilişkilerin araştırılması da bu yöndeki bir boşluğun doldurulmasına katkı 

sağlayabilecektir. 

Bu doğrultuda çalışmanın temel motivasyonları şu şekilde sıralanabilir: (1) Hizmet kalitesinin 

boyutları ve modelleri üzerine çok sayıda çalışma yapılmasına, çeşitli sektörler arasındaki 

farklılıklar incelenmesine rağmen, bilişsel ve duyuşsal bileşenleri üzerine literatürde yeterince 

çalışma yapılmamıştır. (2) Bilişsel ve duyuşsal davranışların tüketicinin değiştirme niyeti 

üzerindeki etkileri ile değiştirme maliyetinin yüksek veya düşük olması durumunda ortaya 

çıkacak etkilerin araştırılması gerekmektedir. (3) Algılanan hizmet kalitesine ilişkin 

tüketicilerin deneyimledikleri bilişsel ve duyuşsal faktörler literatürde yeterince 

araştırılmamıştır.  

Böylece, bilişsel ve duyuşsal hizmet kalitesinin tüketicinin değiştirme niyetine etkisi, yani 

tüketicinin hizmeti satın aldığı servis sağlayıcıyı değiştirme yönünde vereceği tepki 
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araştırılmış olacaktır. Diğer yandan da, hizmet kalitesinin hem bilişsel hem de duyuşsal 

açıdan incelemesi yapılacaktır. 

Bilişsel ve Duyuşsal Hizmet Kalitesi 

Hizmet kalitesi üzerine günümüze değin çok sayıda çalışma yapılmış, genellikle de 

araştırmaların odağında hizmet kalitesini tanımlama, kavramsallaştırma ve ölçme konuları yer 

almıştır. Bu çerçevede hizmetin sunumuyla bağlantılı olarak bilişsel boyutlar, kalite modelleri 

ya da sunulan hizmetin nitelikleri üzerinde durulmuştur. 

Hizmet kalitesinin boyutları başlangıçta fiziksel özellikler, güvenilirlik, heveslilik, yeterlilik, 

nezaket, inanılırlık, güven, ulaşılabilirlik, iletişim ve müşteriyi anlama şeklinde 10 boyut 

olarak belirlenmiş (Parasuraman et al., 1985), ancak sonradan yapılan çalışmalarla bu 

boyutlar fiziksel özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati olmak üzere 5’e 

indirgenmiştir (Parasuraman et al., 1988). Bu süreçte Parasuraman ve arkadaşları hizmet 

kalitesinin kavramsallaştırılması, modellenmesi, ölçümü ile gap analizi yaklaşımına öncülük 

etmişlerdir.  

Bugüne kadar çok sayıda hizmet kalitesi modelinin geliştirildiği söylenebilir. Seth ve 

arkadaşları (2005) yaptıkları literatür incelemesinde 19 adet hizmet kalitesi modeli tespit 

etmişlerdir. Bunlar arasında en yaygın olanı ve bilineni ise Parasuraman, Zeithaml ve Berry 

(1985, 1988) tarafından geliştirilen SERVQUAL modeli ile Cronin ve Taylor (1992) 

tarafından geliştirilen SERVPERF modelleridir. SERVQUAL ölçeği uzun yıllardır, 

müşterilerin hizmet kalitesi algısını ölçmek için kullanılan başat yöntemlerden biri olmuştur. 

Hizmet kalitesi, tüketicilerin bir hizmetten beklentisiyle aldıkları kalitesi arasındaki boşluk ile 

ölçülmüştür. Bu yönüyle tüketicilerin doğrudan tutumlarıyla ilgili bir ölçüm tekniği 

kullanılmıştır. Tüketiciler en genel anlamda bir uyarı ya da obje karşısında tutumun üç farklı 

bileşenini sergilerler: bilişsel, duyuşsal ve davranışsal. Bilişsel tutum daha çok ne bildiğimiz 

ile, duyuşsal tutum nasıl hissettiğimizle, davranışsal tutum ise bir şeyi yapmak için ne 

planladığımızla ilgilidir (Chiu and Wu, 2002). 

Bu çalışmanın ana motiflerinden birisi olan Bilişsel hizmet kalitesi (BHK) büyük ölçüde bir 

hizmetin veya hizmet sağlayıcının performansının değerlendirilmesi olarak görülmüştür 

(Brady and Cronin, 2001; Edvardsson, 2005). Cho, Kim ve Hyun (2010) limanlarda bilişsel 

hizmet kalitesi üzerine bir çalışma yapmış hizmet kalitesinin üç boyutunu ele alarak içsel, 

dışsal ve ilişkisel kalite boyutlarının müşteri memnuniyeti, sadakat ve niyet üzerindeki 

etkilerini incelemiştir. Müşteri memnuniyeti için içsel kaliteden dışsal ve ilişkisel kaliteye 

kadar bilişsel hizmet kalitesi faktörlerindeki değişime işaret etmişlerdir. Buna göre bilişsel 

hizmet kalitesinin müşteri niyeti üzerinde anlamlı bir etki oluşturacağı söylenebilir. 
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Duyuşsal hizmet kalitesi (DHK), çoğunlukla tüketicilerin aldıkları hizmetten duydukları 

memnuniyetin bütününe ilişkin hissetme düzeyi olarak ölçülmüştür (Etgar and Fuchs, 2009). 

Darden ve Babin (1994) duyuşsal kalite kavramını perakende sektöründe araştırmıştır. 

Duyuşsal kaliteyi mağaza atmosferine yakın bir kavram olarak değerlendirmişler ve bu 

kapsamda mağaza tasarımının ya da fiziksel çevrenin yarattığı psikolojik etki ya da duygular 

şeklinde nitelemişlerdir. Yine literatürde yapılan çalışmalarda duyuşsal hizmet kalitesi ile 

bilişsel hizmet kalitesi arasındaki farklar belirgin bir şekilde ortaya konulmuştur (Bagozzi et 

al., 1999; Chiu and Wu, 2002). 

Değiştirme Maliyeti ve Ilımlaştırıcı Etki 

Değiştirme maliyeti (DM), bir tüketicinin kullandığı markayı değiştirmesi halinde ortaya 

çıkan ekonomik, fiziksel ve psikolojik maliyetlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır (Aydın  et 

al., 2005). Firmalar arası ilişkilerde ise, iş ilişkisinde bulunulan bir firmaya uzun dönemli 

ilişkisel yatırım yapılması ile bu firmanın değiştirilmesi durumunda katlanılması gereken 

maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan, değiştirme maliyetinin müşteri için 

fayda ve değer yaratması da söz konusu olabilmekte, bu bakımdan pozitif ve negatif 

değiştirme maliyetlerinden de söz edilmektedir (Jones et al., 2007). Pozitif değiştirme 

maliyeti avantaj ve değer yaratırken, negatif değiştirme maliyeti firmada kaynak kısıtlarına 

yol açabilmektedir.  

Jones ve arkadaşları (2007) değiştirme maliyeti için üç temel maliyet türü belirlemişlerdir. 

Birinci tip maliyet, yeni bir tedarikçinin bulunması ve adaptasyonunun zaman, çaba ve uğraş 

gerektirmesi nedeniyle, proses değiştirme maliyetidir. İkinci tip maliyet, sosyal değiştirme 

maliyetidir ve tüketicinin değiştirme yapması durumunda kişisel bir bağın ya da bir servis 

sağlayıcıyla dostluğun kaybedilmesiyle ortaya çıkar. Üçüncü tip maliyet ise, kaybedilen fayda 

maliyetidir ki, tüketici hizmet sağlayıcısını değiştirirse, servis sağlayıcıdan alınan özel 

fırsatlar veya imtiyazlar gibi potansiyel menfaatlerde kayıplar söz konusu olur. 

Değiştirme maliyetleri eski iş ilişkisini feshetmek ve yeni iş ilişkisine başlamak için doğrudan 

ve dolaylı olarak öngörülen maliyetleri içerir (Kleinaltenkamp et al. 2015). Burada sadece 

parasal değerlere bakılmaz, zaman ve emek harcama da bu kapsamda değerlendirilir. Bu 

maliyet kısaca beş kısımda incelenebilir (Weiss and Anderson, 1992):  

İlişkiyi sonlandırma maliyetleri (Takedown cost): Mevcut ilişkinin sona ermesi ile oluşan 

maliyetlerdir ki, bu kalemde sözleşme iptalinden oluşacak cezalar veya fesih için gerekli 

sürede oluşan maliyetlerdir. 
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Arama maliyetleri (Searching cost): Alternatif bir tedarikçinin aranmasıdır ki, bu süreçte 

muhtemel yeni işbirlikleri için araştırma yapılır, firmalar hakkında bilgi toplanarak, hazırlık 

yapılır. 

Kurulum maliyetleri (Setup cost): Yeni firma bulunduktan sonra iş süreçlerinin entegre 

edilmesidir ki, bu aşamada müzakereler yapılır, örgütsel süreçlerin koordinasyonu ve 

entegrasyonu sağlanır, yeni prosedürler oluşturulur, ekipman yatırımları yapılır ve çalışanlara 

eğitim verilir. Jackson (1985), yeni bir iş sisteminin kurulumu yapılırken ortaya çıkacak 

engellerin üç kategoride ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Bunlar; insanların, 

kullanılagelen varlıkların ve prosedürlerin değiştirilmesi durumunda maliyetlerin oluşmasıdır.  

Durumsal etki (Context effect): Değiştirme maliyeti, bayi ile üretici arasındaki ilişkinin 

bağlamından etkilenebilir. İlişki süresi burada öncelikli bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bayi–üretici ilişkisi ne kadar uzun süre devam ettiği müddetçe, ortak tecrübeye 

dayalı kazançların elde edilmesi olanağı da o kadar artacaktır. 

Değiştirme maliyetini rasyonalize etme (Rationalizing switching costs): Değiştirme maliyetini 

kavramak kolay, ancak tahmin etmek güçtür. Gerçekten de, değiştirme için ne kadarlık bir 

maliyete katlanılacağı açıkça belirlenemeyebilir. Bu yüzdendir ki, bazı durumlarda oluşan 

maliyetler beklenen maliyetlerin üzerine çıkabilir. 

Değiştirme Niyeti 

Müşteriyi elde tutma üzerine yapılan çalışmalarda temelde iki yaklaşım sergilenmektedir 

(Chuang, 2011): (1) yeniden satınalma niyeti, (2) değiştirme niyeti. Birinci yaklaşımda 

müşteri ya da tüketicinin müşterinin mevcut hizmet sağlayıcı ile devam etme eğilimi ele 

alınmaktadır (Ranaweera and Prabhu, 2003). İkinci yaklaşımda ise, tüketicilerin hizmet 

sağlayıcılarla devam eden iş ilişkilerini bırakma veya sona erdirme niyetine işaret etmektedir 

(Ping, 1994). Müşterilerin mevcut operatörden hizmet almaya devam etmesi veya 

değiştirmesi yönündeki niyetleri, açıkça telekom hizmet sağlayıcılarının değerlendirilmesine 

dayanmaktadır. Geçmiş literatürde tüketicileri korumak için, tüketici davranışına etki eden 

faktörler manipüle edilerek, itici güçler ve niyetler arasındaki ilişki incelenmiş, yeniden satın 

alma veya değiştirme niyetini etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur. 

Müşteriler, değiştirme maliyetinin yüksek olduğu durumda mevcut hizmet sağlayıcı ile 

çalışmaya devam etmekte, hizmet sağlayıcının kendini geliştirmesi yönünde gayret 

göstermektedirler. Ancak değiştirme maliyeti düşükse, ilişkiye özel yatırımlar yapılmamış ya 

da göze alınabilecek seviyedeyse, o zaman hizmet sağlayıcının değiştirilmesi daha kolay 

olabilmektedir. Bu yüzdendir ki, değiştirme maliyeti ile değiştirme niyeti arasında olumsuz 
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bir ilişki bulunmalıdır. Ancak değiştirme maliyetinin yüksek olduğu durumlarda da müşteriler 

bu maliyetin daha düşük olduğu hizmet sağlayıcıları tercih etmekte, yani değiştirme niyetini 

açığa vurmaktadırlar. Hizmet sağlayıcılar müşterilerinin değiştirme davranışını engellemek 

için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Bunlardan biri temel yeteneklerde kendilerini 

geliştirerek taklit edilemez konuma gelmek ve bu seviyede ölçek ekonomisi gereklerine 

uygun şekilde faaliyetlerini icra etmektir. Hizmet sağlayıcıların başvurduğu bir diğer yöntem 

ise, güç kullanımı yoluyla ilişkileri sürdürmektedir. Güç kullanımı çeşitli şekillerde 

uygulanmakta; ödüllendirme, cezalandırma ya da uzun dönemli sözleşmeler yapma şeklinde 

kendini göstermektedir. 

Tablo 1: Müşterinin Değiştirme Davranışına Etki Eden Faktörler ve Sonuçları 

Değiştirme Davranışına Etki Eden Faktörler Değiştirme Davranışının Sonuçları 
Fiyatlandırma Hizmet Arızasına Yanıt Hizmet Değiştirmeye İlişkin  
Yüksek fiyat Olumsuz cevap Söylentiler 
Fiyat artışları Cevap vermeme Kişisel deneyimler ve hikâyeler 
Haksız fiyatlandırma İsteksiz davranma Şikâyetler 
Aldatıcı fiyatlama Rekabet Yeni hizmet arama 
Uygunsuzluk Daha iyi hizmet bulma Bir başkasına sorma 
Yer / Zaman Etik Sorunlar Pazarlama iletişimi 
Randevu almak için bekleme Hilekârlık  
Servis için bekleme Zoraki satış  
Temel Hizmet Hataları Güven sorunu  
Servis hatası Menfaat çatışması  
Faturalandırmadaki hatalar İstem Dışı Değiştirme 

 Beklenmedik hatalar  Müşterinin taşınması 
 Hizmet Noktalarının 

Hatası Tedarikçinin kapanması 

 Özen göstermeme 
  Nezaketsizlik 
  Yanıt vermeme 
  Bilmeme 
  Kaynak: Keaveney, S. M. (1995). Customer Switching Behavior in Service Industries: An Exploratory Study. 

Journal of Marketing, 59(2), 71-82 

Değiştirme maliyeti ile ilgili literatürde yapılan çeşitli çalışmalar incelendiğinde, bu 

değişkenin ılımlaştırıcı etkisini araştıran bilimsel çalışmalar da göze çarpmaktadır (Aydin et 

al., 2005; Nagengast et al., 2014). Bu çalışmada bilişsel hizmet kalitesi ile duyuşsal hizmet 

kalitesinin değiştirme niyeti üzerindeki etkisi incelenirken, değiştirme maliyetinin rolünün 

edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla oluşturulan araştırma hipotezleri aşağıdaki gibidir. 

H1: Bilişsel hizmet kalitesi duyuşsal hizmet kalitesini olumlu etkiler. 

H2: Bilişsel hizmet kalitesi değiştirme niyetini olumlu etkiler. 

H3: Duyuşsal hizmet kalitesi değiştirme niyetini olumlu etkiler. 
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H4: Değiştirme maliyeti, bilişsel hizmet kalitesi ile değiştirme niyeti arasında ılımlaştırıcı 

(moderating effect) etkiye sahiptir. 

H5: Değiştirme maliyeti, duyuşsal hizmet kalitesi ile değiştirme niyeti arasında ılımlaştırıcı 

(moderating effect) etkiye sahiptir. 

Bu amaçla oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Metodoloji 

Bu çalışmada GSM operatörlerine ilişkin 16 yaş ve üzeri, özellikle de üniversite çağındaki 

öğrencilerin algıladıkları hizmetin kalitesi, değiştirme maliyeti ve tüketicinin değiştirme niyeti 

arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu amaçla Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksek 

Okulu öğrencileri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak 

anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılım sağlayanların ağırlıklı olarak Kocaeli ve 

İstanbul’da ikamet eden öğrencilerden oluştuğu görülmüştür.   

Ölçekler ve Anket Formu 

Ölçekler oluşturulurken geniş bir literatür taraması yapılmış, hizmet kalitesi, değiştirme 

maliyeti ve tüketicinin değiştirme niyeti kavramları çerçevesinde literatürdeki ölçekler 

incelenmiştir. Bu kapsamda hizmet kalitesi ölçeği için Chiou ve Droge (2006) ile Nguyen ve 

arkadaşları (2014) tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmış ve 10 soru ile ölçülmüştür. 

Değiştirme Maliyeti ölçeği ise Burnham ve arkadaşları (2003) ile Yu ve  Dean (2001) 

tarafından geliştirilen ölçeklerden adapte edilmiştir. Tüketicinin değiştirme niyeti ölçeği ise 

yazar tarafından oluşturulmuştur. Ölçeklerde kullanılan ifadelerin tamamında eşit aralık 

BHK

DHK

DN

DM

BHK: Bilişsel hizmet kalitesi 
DHK: Duyuşsal hizmet kalitesi

H1

H2

H5

H4

H3

DM: Değiştirme maliyeti
DN : Değiştirme niyeti
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ölçeği (interval ölçek) doğrultusunda 5’li Likert ölçeği kullanılmış ve ölçekler, 1:kesinlikle 

katılmıyorum, 5:kesinlikle katılıyorum şeklinde düzenlenmiştir.  

Anket formunun hazırlanmasında Churchill’in (1991) belirtmiş olduğu hususlar dikkate 

alınmış ve anket formu bu doğrultuda oluşturulmuştur. Anket formunda üniversitenin adı ve 

amblemi, konu kısmı, giriş yazısı ve yerleşim düzenine özel önem verilmiştir. 

Pilot Test ve Veri Toplama Süreci 

Uygulama öncesi anket formuna ilişkin bir pilot test çalışması yapılmış, bu amaçla 50 adet 

veri toplanarak, geçerlilik ve güvenilirlik testlerinin sınaması yapılmıştır. Pilot test sonucu 

elde edilen analizler doğrultusunda Değiştirme Maliyeti değişkeninde küçük düzenlemeler 

yapılmış ve anket formu nihai uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Kocaeli Üniversitesi 

Hereke Meslek Yüksekokulu öğrencilerine anket formları dağıtılmış ve hem kendileri hem de 

çevrelerindeki 16 yaş ve üzeri akıllı telefon kullanan öğrencilerin doldurması sağlanmıştır. Bu 

çerçevede 136 adet ankete yanıt alınmıştır. 

Nihai veri toplama süreci tamamlandıktan sonra veriler üzerinde inceleme yapılmış, eksik 

veriler ile verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı araştırılmıştır. Anketler üzerinde 

yapılan gözle kontrol ve frekans dağılımları incelendiğinde eksik verilerin olmadığı, basıklık 

(skewness-s) ve çarpıklık (kurtosis-k) değerleri de s,k < ±3’ten küçük olduğundan verilerin 

normal dağıldığı görülmüştür.  

Örneklem Özellikleri 

Anketi cevaplayanların yaklaşık %40’ı Turkcell, %29’u Vodafone, %31’i de Türk Telekom 

(Avea) operatörlerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Cinsiyet bakımından da katılımcıların 

%63’ü kadın, %37’si de erkeklerden oluşmaktadır. Yaş grubu olarak 16-24 yaş arası grup 

katılımcıların %98’ini oluşturmakta; bunların yaklaşık %24’ü lise, %54’ü iki yıllık meslek 

yüksekokulu ve %21’i de lisans düzeyindeki öğrencilerden oluşmaktadır. Yine öğrencilerin 

%46’sı Kocaeli, %43’ü İstanbul ve %11’i de diğer illerde ikamet etmektedir. Öğrencilerin 

sosyo-ekonomik düzeyleri incelendiğinde de ağırlıklı olarak orta gelir (%58) ve orta-üst 

(%28) gelir düzeyinde oldukları görülmüştür. Örnekleme ilişkin frekans değerleri ve 

yüzdelikler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: Demografik Özellikler 

DEMOGRAFİK ÖZ. Sıklık Yüzde DEMOGRAFİK ÖZ. Sıklık Yüzde 
GSM Operatörü 

  
Sosyo-ekonomik Düzey 

 
 

Turkcell 54 39,7 Alt gelir 3 2,2 
Vodafone 40 29,4 Orta-alt 8 5,9 
Türk Telekom’u (Avea) 42 30,9 Orta gelir 79 58,1 
Cinsiyet   Orta üst 38 27,9 
Bayan 85 62,5 Üst gelir 8 5,9 
Erkek 51 37,5 Fiyata Duyarlılık 

  Yaş Grubu   
Fiyat önemsiz 55 40,4 

<18 yaş 25 18,4 Fiyat önemli 81 59,6 
18-24 yaş 108 79,4 Kapsama Alanına Duyarlılık 

  25+ yaş 3 2,2 Kapsama alanı önemsiz 60 44,1 
Eğitim Düzeyi   

Kapsama alanı önemli 76 55,9 

Lise 31 23,5 Internet Çekim Gücüne 
Duyarlılık 

  Yüksekokul (2 yıllık) 73 53,7 Internet çekim gücü önemsiz 53 39,0 
Lisans 29 21,3 Internet çekim gücü önemli 83 61,0 
Yüksek lisans 2 1,5 Bayi Ağına Duyarlılık 

  Yaşadığı il   
Bayi ağı önemsiz 92 67,6 

Kocaeli 62 45,6 Bayi ağı önemli 44 32,4 
İstanbul 59 43,4 Tarife Çeşitliliğine Duyarlılık 

  Diğer 15 11 Tarife çeşitliliği önemsiz 81 59,6 
N=136 

  
Tarife çeşitliliği önemli 55 40,4 

 

Geçerlilik ve Güvenirlilik 

Ölçeklerin geçerliliği için içerik geçerliliği (content validity), yakınsak geçerlilik (convergent 

validity) ve ayrışma geçerliliği  (discriminant validity) kriterleri incelenmiştir. İçerik 

geçerliliği, ölçekte yer alan ifadelerin ölçülmek istenilen olguyu içerip içermediği ile ilgili 

olup kavramsal olarak tüm boyutların sorular ya da ifadeler kullanılarak sorgulanması ile 

sağlanır (Hair et al., 2003: 123). Bunun yollarından biri uzman görüşleri olup, bir diğer yolu 

da bilimsel yayınlarda yer alan ölçeklerin kullanılmasıdır ki, bu ölçekler bilimsel 

değerlendirme sürecinden geçerek yayımlandığı için, içerik geçerliliği sağlanmıştır 

denilebilir. Bu çalışmada kullanılan ölçekler, literatürde yer alan ölçeklerden adapte edilerek 

oluşturulmuştur. Daha sonra iki uzman tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra ölçekler 

kullanılmıştır. Bu yüzden ölçeklerin içerik geçerliliğinin sağlandığı söylenebilir.  

Yakınsak geçerlilik, aynı yapıyı ölçtüğü düşünülen ifadelerin kendi içerisinde benzerlik 

göstermesidir. Ölçeği oluşturan soru ya da ifadeler arasında korelasyon bulunması 

durumudur. Tablo 3’teki doğrulayıcı faktör analizi sonuçları da göstermektedir ki, her bir 

ölçeği oluşturan soru ve ifadeler aynı faktör etrafında toplanmıştır, yani ölçeği oluşturan 
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sorular aynı yapıya yüklenmişlerdir ve bu yapıda yer alan ifadeler kendi içerisinde 

korelasyona sahiptir (Anderson and Gerbing, 1988)).  

Ayrışma geçerliliğinde bir yapıyı ölçen sorular ile farklı yapıları ölçen sorular arasında düşük 

korelasyon olması gerekmektedir (Hair et al., 2010: 123). Dolayısıyla faktör yapılarının 

birbirinden ayrışması durumunda ayrışma geçerliliğinden söz edilebilir. Diğer yandan 

faktörler arası korelasyon katsayılarının AVE değerlerinin karekökünden küçük olması da 

ayrışma geçerliliğinin bir diğer göstergesidir (Fornell and Larcker, 1981). Tablo 4’teki 

diyagonalde yer alan AVE değerlerinin karekökü, değişkenler arası korelasyonlardan 

büyüktür. Dolayısıyla ölçekler açısından ayrışma geçerliliği sağlanmıştır. 
 
Tablo 3: Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Gösterge Ağırlıkları 

Değişkenler ve ölçekler DFA Ağırlıklar 
BHK: Bilişsel Hizmet Kalitesi    
BHK GSM firmasının satış noktaları ve tesisleri görsel açıdan caziptir 0.962 0.195 
GSM firması oldukça iyi bir altyapıya ve donanıma sahiptir 0.980 0.207 
GSM firması müşterilerine en yeni telefon modellerini sunar 0.979 0.208 
GSM firması hizmeti tam zamanında sunar 0.985 0.208 
GSM firması hizmetlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirir 0.986 0.212 
GSM firmasının temsilcileri müşteriye hızlı yanıt verir 0.956 0.183 
GSM firması sorunların çözümüne yakın ilgi gösterir 0.750 0.177 
 
DHK: Duyuşsal Hizmet Kalitesi 

  GSM firmasının satış elemanları her zaman saygılıdır 0.862 0.399 
GSM firması müşteri kayıtlarının korunmasına azami dikkat eder 0.969 0.444 
Genel olarak, GSM firması müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunmaktadır 0.984 0.456 
DM: Değiştirme Maliyetleri 

  GSM operatörümü değiştirirsem, fatura/para yükleme maliyetim artacaktır 0.872 0.187 
GSM operatörümü değiştirirsem, değerlendirme maliyetim artacaktır 0.965 0.225 
GSM operatörümü değiştirirsem, elde ettiğim fayda azalacaktır 0.970 0.246 
GSM operatörümü değiştirirsem, fazladan ödenen para artacaktır 0.951 0.208 
GSM operatörümü değiştirirsem, kişisel çevremle ilişkilerim zayıflayacaktır  0.990 0.242 
GSM operatörümü değiştirirsem, marka tatminim azalacaktır 0.905 0.216 
DN: Tüketicinin Değiştirme Niyeti 

  Tarife problemi yaşarsam aynı GSM operatürünün bir başka tarifesine geçmeye 
çalışırım 0.840 0.434 

Şebeke sorunları ile karşılaşırsam başka bir GSM operatörüne geçmeye çalışırım 0.957 0.535 
Daha iyi bir fiyat teklif edilirse, başka bir GSM operatörüne geçmeye çalışırım 0.911 0.400 

 Not: DFA yükleri oblique rotasyonu ve Kaiser normalleştirmesi sonucunda elde edilmiştir. p <0.05 
Araştırma modelinde yer alan değişkenler arası korelasyon katsayıları incelendiğinde bağımlı 

değişkenler ile bağımsız değişkenler arasında anlamlı korelasyonların bulunduğu bu 

değerlerin .85’den küçük olduğu, dolayısıyla çoklu bağıntı (multicollinearity) probleminin bu 

çalışma için sorun teşkil etmeyeceği de görülmüştür. 
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Ölçeklerin güvenirliliği için üç adet kriter incelenmiştir. Chronbach’s Alfa testinde genellikle 

beklenilen değer 0.7’den büyük olması yönündedir (Nunnally and Bernstein, 1994). Soru 

sayısına bağlı olarak bu değer yükselebilmektedir. Hem keşifsel araştırmalarda hem de az 

soru ile ölçülen ölçeklerde bu değer 0.7’nin altında da yer alabilmektedir (Hair et al., 2010, 

p.123). Bu araştırmada tüketicinin değiştirme niyeti ölçeği (.538) ile duyuşsal hizmet kalitesi 

ölçeği (.653) eşik değerin altında çıkmıştır, zayıf düzeyde olmasına rağmen kabul edilebilir 

seviyededir (George and Mallery, 2016, p.418). Diğer ölçekler ise 0.7’nin üzerinde 

gerçekleşmiştir. Bileşik geçerlilik (composite reliability) değerleri Bagozzi ve Yi’nin (1988) 

belirttiği şekilde 0.60 değerinin üzerinde çıkmıştır. Ortalama Açıklanan Varyans (AVE) 

değerleri de 0.50’nin üzerinde gerçekleşmiş olup (Fornel and Larcker, 1981) kullanılan 

ölçeklerin güvenilirlik bakımından tatminkar olduğu söylenebilir. 

Tablo 4: Korelasyon katsayıları ve Güvenirlilik Analizi Değerleri 

Değişkenler 
Cronbach's 
Alfa (CA) 

Bileşik  
Güv.(CR) AVE BHK DHK DM DN DM*BHK DM*DHK 

BHK 0.843 0.882 0.516 0.719 
     DHK 0.653 0.812 0.591 0.443** 0.769 

    DM 0.844 0.886 0.566 0.180* 0.215* 0.752 
   DN 0.538 0.766 0.525 0.273** 0.272** 0.282** 0.725 

  DM*BHK 0.951 0.954 0.334 0.113 0.066 0.167 0.137 0.578 
 DM*DHK 0.866 0.887 0.316 0.088 -0.036 0.063 0.219* 0.488** 0.562 

Not: Diyagonalde AVE değerlerinin karekökü koyulaştırılarak gösterilmiştir 
     

PLS Tabanlı Yapısal Eşitlik Modellemesi 

Araştırma modelini test etmek için Kısmi Enküçük Kareler (PLS) tabanlı Yapısal Eşitlik 

Modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Araştırma modelinde birden fazla bağımlı değişken varsa, 

bağımsız değişkenler arası ilişkiler varsa veya ara değişken ilişkileri mevcutsa yapısal eşitlik 

modelini kullanmak bir gereklilik halini almaktadır. Örneklemin küçük olduğu durumlarda ise 

PLS tabanlı YEM, kovaryans tabanlı modellere göre daha iyi sonuçlar vermektedir. Çünkü 

PLS-YEM’nin mantığı ile çoklu regresyon analizi benzerlik göstermektedir (Hair et al., 2010: 

723).  

Bu çalışmada araştırma modelini test etmek amacıyla PLS tabanlı YEM yazılımı olan 

WarpPLS 5.0 kullanılmıştır (Kock, 2002). Baron ve Kenny (1986) metodolojisi ve Sobel 

Testi (Sobel, 1982) gibi geleneksel yöntemlere göre doğrusal olmayan ilişkilerin test 

edilmesinde PLS tekniği bir takım avantajlar sağlamaktadır (Preacher and Hayes, 2004). Bu 

çalışmada PLS tekniği kullanmanın bir avantajı, bağımsız değişkenler arasında ilişkilerin 

tanımlanmış olmasıdır. Bir diğeri de ılımlaştırıcı etkilerin analizinin modelde bütünleşik bir 
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şekilde, yani tek bir işlemle yapılabiliyor olmasıdır. Bu nedenle PLS-SEM analizinin 

kullanılmasına karar verilmiştir.  

Analizde Warp3 algoritması, yeniden örneklem (resampling) metodu olarak Bootstrapping 

tekniği seçilmiş, veri 500 kez simule edilmiştir. Modelin uyum iyiliği istatistikleri 

incelendiğinde Tenenhaus Uyum İyiliği İndeksi (GoF) = 0.313 ( ≥ 0.25), AVIF=0.244 

(p<0.01), ARS=0.207 (p<0.01) ve AVIF = 1.163 çıkmıştır. Buna göre PLS-YEM modeli 

anlamlıdır. Diğer bulgularla birlikte tüm model göstergeleri Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5: Uyum İyiliği Kalitesine İlişkin İstatistikler 
 

Kriter Değer Kabul edilebilirlik 
Ortalama yol katsayısı (APC) 0.244 p<0.001 
Ortalama R-kare (ARS) 0.207 p<0.003 
Ortalama Düzeltilmiş R-kare (AARS) 0.192 p<0.005 
Ortalama Blok VIF (AVIF) 1.163 kabul edilebilir < 5, ideal < 3.3 
Ortalama Tam doğrusallık VIF 
(AFVIF) 

1.288 kabul edilebilir < 5, ideal < 3.3 

Tenenhaus GoF (GoF) 0.313 küçük >0.1, orta >0.25, büyük > 0.36 
Sympson'un paradoks oranı (SPR) 1.000 kabul edilebilir > 0.7, ideal: 1 
R-kare katkı oranı (RSCR) 1.000 kabul edilebilir > 0.9, ideal: 1 

 
Örtük değişkenler (latent variables) arasındaki ilişkiler incelendiğinde şu sonuçlar çıkmıştır. 

Bilişsel hizmet kalitesi, tüketicinin değiştirme niyetini pozitif ve 0.05 seviyesinde anlamlı 

olarak etkilemektedir (H1: β1=0.147). Duyuşsal hizmet kalitesi ise tüketicinin değiştirme 

niyetini olumlu (H2: β2=0.249, p<0.01) olarak etkilemektedir. Bilişsel hizmet kalitesinin, 

duyuşsal hizmet kalitesi üzerindeki etkisi ise (H3:  β=0.453, p<0.01) olumlu olarak 

gerçekleşmiştir. Her iki bağımlı değişkenin açıklama oranları yani, R2 değerleri 0.21 olarak 

gerçekleşmiştir (Şekil 2). Modelde hipotez oluşturulmasa da indirekt etkiler incelendiğinde 

görülmektedir ki; BHK, DN’yi pozitif ve anlamlı şekilde etkilemektedir β=0.127 (p<0.01). 

Değiştirme maliyeti araştırma modelinde ılımlaştırıcı etki (moderating effect) olarak yer 

almıştır. Ilımlaştırıcı etki analizi için değiştirme maliyeti (DM) ile bilişsel hizmet kalitesi 

(BHK) ve duyuşsal hizmet kalitesinin (DHK) çarpımı ile iki yeni değişken oluşturulmuş 

(DMxBHK ve DMxDHK), bu yeni değişkenlerin tüketicinin değiştirme niyeti (DN) 

üzerindeki etkileri araştırmıştır. Sonuç olarak değiştirme maliyeti BHK ile DN arasında 

ılımlaştırıcı etki göstermezken H4 hipotezi reddedilmiştir. DHK ile DN arasında β=0.288 

(p<0.01) ılımlaştırıcı etkiye sahip olduğundan H5 hipotezi kabul edilmiştir. Yani değiştirme 

maliyeti arttıkça duyuşsal hizmet kalitesi ile değiştirme niyeti arasındaki ilişki de artmaktadır. 
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Şekil 2. PLS-YEM Analizi Bulguları 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada bilişsel ve duyuşsal hizmet kalitesinin tüketicinin değiştirme niyeti üzerine 

etkisi ile değiştirme maliyetinin ılımlaştırıcı etkisi araştırılmıştır. Bilişsel hizmet kalitesi 

tüketicinin değiştirme niyetini etkilemekle birlikte, esas olarak duyuşsal hizmet kalitesi 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Yine duyuşsal hizmet kalitesi üzerinden tüketicinin 

değiştirme niyeti üzerinde dolaylı etki de göstermektedir. Duyuşsal hizmet kalitesi de 

tüketicinin değiştirme niyeti üzerinde pozitif ve oldukça fazla bir etkiye sahiptir. Değiştirme 

maliyetinin hizmet kalitesinin bilişsel ve duyuşsal boyutları ile tüketicinin değiştirme niyeti 

arasındaki ılımlaştırıcı rolü incelendiğinde ise, bu etkinin yalnızca duyuşsal hizmet kalitesi ile 

tüketicinin değiştirme niyeti arasında ortaya çıktığı görülmektedir. Buna göre değiştirme 

maliyeti arttıkça duyuşsal hizmet kalitesi tüketicinin değiştirme niyetini olumlu 

etkilemektedir. 

Elde edilen bulgular hiç şüphesiz GSM operatörleri açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bunlar kısaca şu şekilde özetlenebilir. GSM operatörleri hizmet kalitesini artırırken 

müşterilerinin değiştirme niyeti üzerinde en çok katkı sağlayan duyuşsal hizmet kalitesi 

boyutuna önem vermeli, reklam ve tutundurma faaliyetlerinin odağında bu konu yer almalıdır.  

Bu çalışmanın ikinci önemli bulgusu, duyuşsal hizmet kalitesini artırmanın yolu bilişsel 

hizmet kalitesinin yükseltilmesine bağlı olmasıdır. Dolayısıyla SERVQUAL ölçeğinde 

bahsedilen fiziksel özellikler, güvenilirlik, heveslilik ve güvence gibi boyutlar bilişsel hizmet 

kalitesi olarak ayrıştığından bu boyutlar duyarlılık yani duyuşsal hizmet kalitesini besleyen 

faktörlerdir. Bu yüzdendir ki, SERVQUAL’in ilk dört boyutu, beşinci boyutun artırılması için 

bir ön koşul olarak kendini göstermektedir. 
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Bu çalışmanın önemli bir diğer sonucu da duyuşsal hizmet kalitesi ile tüketicinin değiştirme 

niyeti arasındaki ilişkide değiştirme maliyetinin olumlu bir rol üstlenmesidir. Buna göre 

değiştirme maliyeti artsa bile müşterilerin duyuşsal hizmet kalitesi daha yüksek olan GSM 

operatörlerini tercih etmektedirler. GSM operatörleri, her ne kadar uyguladıkları tarife ve 

sözleşmeler yoluyla müşterinin bir başka operatöre geçişini engellemeye çalışsa da müşteriler 

yine de duyuşsal hizmet kalitesi yüksek olan firmaları tercih etmektedirler.  

Değiştirme maliyeti ile tüketicinin değiştirme niyeti arasında olumlu korelasyon 

bulunmaktadır. Çünkü değiştirme maliyeti ya da bariyerleri yükseltilse bile tüketicinin 

değiştirme niyeti o oranda artmaktadır. Buna göre GSM operatörlerinin değiştirme 

maliyetlerini yükseltmesi müşterileri nezdinde olumsuz karşılanmakta, bu tür davranışlara 

aksi yönde reaksiyon göstermektedirler. Bu yüzdendir ki operatör firmalar değiştirme 

maliyetlerini azaltır ya da minimum düzeye indirirlerse davranışsal olarak müşterilerin 

operatör değiştirme niyeti de azalacaktır. 

Kısıtlar ve Gelecekteki Araştırmalar İçin Öneriler 

Bu çalışmada bilişsel hizmet kalitesi her ne kadar tüketicinin değiştirme niyetini olumlu 

etkilese de dolaylı etkisi daha belirgin olarak bulunmuştur. Gelecekte yapılacak çalışmalarda 

ise duyuşsal hizmet kalitesinin BHK ile DN arasında ara değişken olduğu modeller de test 

edilebilir. 

Bu çalışmanın üniversite çağındaki öğrenciler üzerinde uygulanmış olması da sonuçların 

genellenebilirliği üzerinde bir kısıt oluşturmaktadır. Uygulama, öğrenciler haricindeki 

toplumun diğer kesimleri ve katmanları üzerinde yürütülürse, daha genellenebilir sonuçların 

türetilmesi mümkün olabilir. 

Bilişsel hizmet kalitesi ve duyuşsal hizmet kalitesinin değiştirme niyetini olumlu bir şekilde 

etkilemesi literatürde vurgulanan sonuçlarla çelişmektedir. Yani, tüketicilerin bilişsel ve 

duyuşsal hizmet kalitesi algısı arttıkça, kullandıkları GSM operatörünü değiştirme istekleri de 

artmaktadır. Benzer sonuç, değiştirme maliyetinin ılımlaştırıcı etki analizinde de görülmüştür. 

Bu çelişkinin nedeni, değiştirme niyeti değişkenini oluşturan soruların yönü ve yapısından 

kaynaklanabilir.  

Değiştirme niyetini oluşturan ifadeler değerlendirildiğinde, hazırlanan soruların gerçekten “bir 

GSM müşterisinin şu an kullanmakta olduğu GSM hattı için” olan algılarını ölçmediğini 

göstermektedir. Örneğin değiştirme niyetinin birinci sorusunda belirtilen “Tarife problemi 

yaşarsam aynı GSM operatürünün bir başka tarifesine geçmeye çalışırım” ifadesi, koşullu bir 

yargı ifadesidir. Katılımcılar da bu ve değiştirme niyeti içindeki diğer yargıları, kalite algıları 
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yönünde değerlendirmişlerdir. Çünkü analiz bulgularının olumlu olması bu durumu işaret 

etmektedir. Bir diğer ifadeyle, kalite ve maliyet algısı soruları tüketicinin mevcut durumuna 

yönelik algılarını değerlendirirken; değiştirme niyeti soruları, mevcut durumdan farklı olarak 

bir koşul bağlamında oluşan algıları değerlendirmektedir. Bunlar araştırma bulguları 

açısından bir takım kısıtları ifade ettiği gibi, gelecekte yapılacak araştırmalarda bu hususlar 

göz önünde bulundurulmalıdır.  
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Mavi Yolculuğun Ulusal Bir Turizm Ürünü Olarak Geliştirilmesi Üzerine 

Öncü Bir Çalışma 

A Prior Study on Development of Blue Voyage as a National Tourism 

Product 
Özet Bildiri 

Neslihan Paker1 
Anahtar Kelimeler: Deniz Turizmi, Hizmet Pazarlaması, Mavi Yolculuk, Yat Kiralama, Yeni 

Hizmet Geliştirme  

Keywords: Marine Tourism, Service Marketing, Blue Voyage, Yacht Chartering, New 

Service Development 

Giriş ve Çalışmanın Amacı  

1940’lı yıllarda Halikarnas Balıkçısı’nın öncülüğünde başlatılan, Sabahattin ve Bedri Rahmi 

Eyüpoğlu, Azra Erhat gibi döneminin aydınları tarafından Türkiye’ye özgü bir deniz turizmi 

ürünü olarak yaygınlaşması sağlanan mavi yolculuk, bugünün yatçılık pazarında kendine yer 

bulmaya devam etmektedir. Ancak, son yıllarda sektör temsilcileri tarafından mavi 

yolculuğun ekonomik sürdürülebilirliği konusunda riskler dile getirilmeye başlanmış (Paker 

ve Paker, 2016) ve yeterince tanıtılmadığı vurgulanır olmuştur (İMEAK DTO, 2016). Bu 

çalışma, mavi yolculuğun ulusal bir turizm ürünü olarak tanımlanmasını ve yeni bir hizmet 

olarak geliştirilmesini hedeflemektedir. Araştırma, sektör temsilcileri ve müşterilerin 

görüşlerini temel alan keşifsel bir çalışma olup, örneklemi ilerleyen dönemlerde mavi 

yolculuğun tüm paydaşlarının görüşlerini kapsayacak şekilde genişletilecektir. Araştırmanın 

verileri, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmış, içerik analizi 

kullanılarak sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, mavi yolculuğun pazarlama 

karması bileşenleri iyileştirilmelidir. Bu çalışma, hem yat kiralama sektörü temsilcilerine 

öneriler sunmayı hem de literatür boşluğu vurgulanan yeni hizmet geliştirme alanına, turizm 

sektöründe bir vaka analizi yapmak suretiyle katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Literatür Analizi 

Hizmet sektörünün önemi son yıllarda gittikçe artmakta ve ülkelerin ekonomisine büyük 

ölçüde katkı sağlamaktadır (Ottenbacher vd., 2006; Kuester vd., 2013; Dulskaia ve 

Menshikova, 2014). Bu gelişmeye bağlı olarak, hizmet sektöründe yer alan firmalar artan 

rekabet karşısında müşterilerin gözünde cazibe yaratacak ve kendilerini farklılaştıracak yeni 
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hizmetler geliştirme arayışına girmişlerdir (Lovelock ve Wright, 2002). Hizmet sektörünün 

artan önemine rağmen, literatürde yer alan yeni hizmet geliştirme çalışmaları son yıllara kadar 

ürün geliştirme alanının içerisinde değerlendirilmiş, bu alanda yeterince çalışma 

yapılmamıştır (Tajeddini, 2011; Biemans vd., 2016; Mendes vd. 2017).  Ancak, daha sonraları 

hizmetlerin ürünlerden farklılaşan özellikleri vurgulanır olmuş (Alam ve Perry, 2002; Vargo 

ve Lusch, 2004; Grönroos, 2006, Lin ve Hsieh 2011) ve yeni hizmet geliştirme alanında 

çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Yeni hizmet geliştirme, fikir yaratmadan hizmetin pazara 

sunumuna kadar devam eden, geniş kapsamlı bir süreç olarak tarif edilmektedir (Goldstein 

vd., 2002; Lin ve Hsieh, 2011; Komppula and Lassila, 2015). Konu, Tuohino ve Komppula 

(2010) yeni hizmet geliştirmeyi; hizmetin kavramsallaştırılması (service concept), hizmet 

süreci (service process) ve hizmet sistemi (service system) olmak üzere 3 aşamalı 

modellemişlerdir. Lovelock ve Wright (2002)‘a göre, yarattığı değişiklik düzeyine göre 

kategorilere ayrılabilmekle birlikte, yeniliğin her zaman çekirdek ürünün özelliklerinde ciddi 

bir değişiklik yaratması beklenmemelidir. Konu (2016) ise, yeni hizmet geliştirmeyi bir 

inovasyon formu olarak nitelendirmektedir. Yeni hizmet geliştirme çalışmalarında, istek ve 

ihtiyaçların daha iyi tanımlanması için, müşterinin de dahil edilmesi gerektiği konusu oldukça 

vurgulanmaktadır (Özdemir, 2015). Söz konusu çalışmalarda; müşterinin kimi zaman bir bilgi 

kaynağı, kimi zaman yeni hizmetin birlikte yaratılması konusunda katkı sağlayan, bazen de 

yeni hizmeti test eden olarak farklı rollerde yer alabileceği belirtilmektedir (Ozdemir vd., 

2007; Trott ve Hoecht, 2007). Alam ve Perry (2002) yeni hizmet geliştirmeye dair önerdikleri, 

yinelemeli (iterative) 10 adımlık modelde müşterilerin hangi alanlara katkıda 

bulabileceklerine değinmişlerdir. Bazı yazarlar, müşterinin en yüksek katkıyı özellikle fikir 

geliştirme aşamasında sağladığını ve mutlaka sürece dahil edilmesini önermektedirler 

(Matthing vd., 2004). Müşterilerin yeni hizmet geliştirmeye ne ölçüde katkı sağladığına dair 

kesin kanıt olmadığını vurgulayan diğerleri ise, gene de, bunun şirketlerin araştırma 

geliştirme maliyetlerini azalttığını, marka farkındalığını ve ağızdan ağıza pazarlama gücünü 

olumlu yönde artırdığını belirtmektedirler (Hjalager, and Nordin, 2011). Literatürde, 

müşterilerin gerçekleşmesi zor isteklerde bulunarak, hizmet geliştirme sürecini verimsiz 

etkileyebileceğine de değinilmiştir (Alam, 2006; Konu, 2016). Ayrıca, yeni hizmet geliştirme 

çalışmalarında yer alan müşterilerin şirketin gizli bilgilerini rakiplerle paylaşabileceğini, 

dolayısıyla sadece sadık müşteri grubunun geliştirme sürecine dahil edilmesi gerektiğini 

savunanlar vardır (Sigala, 2012). Öte yandan, başka bir çalışmada tecrübeli müşterilerin 

hizmete dair bazı olumsuzlukları kanıksamış olabilecekleri, dolayısıyla geliştirmeye açık alanı 

belirtme konusunda yetersiz olabileceklerine değinilmiş ve aday müşterilerin de geliştirme 
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sürecine mutlaka dahil edilmeleri gerektiği vurgulanmıştır (Edvardsson vd., 2012). Yeni 

hizmet geliştirme çalışmalarının, özellikle turizm sektöründe uygulamaları son derece azdır 

(Konu, 2016). Komppula and Lassila (2015), kaynakları kısıtlı küçük işletmelerden oluşan 

turizm sektörünün, hizmet geliştirme konusunda mutlaka devlet ve üniversiteler tarafından 

desteklenmesi gerektiğini belirtmektedirler.  

Araştırma Tasarımı ve Yöntem 

Araştırma;  mavi yolculuğun kavramsal olarak tanımlanması ve geliştirilmesi amacıyla, 

hakkında çok fazla araştırma yapılmadığı için daha derin görüşe ihtiyaç duyulan alanlarda 

tercih edilen (Cook, 2008) derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiş, 

uygulamalı ve keşifsel bir nitel çalışmadır.  Araştırma; yapılandırılmamış ve yarı 

yapılandırılmış görüşme sorularıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılandırılmamış görüşmeler; mavi 

yolculuğun gelişimi ve problemleri üzerine ön bilgi elde etme amacını gütmüş, mavi yolculuk 

işletme tecrübesi olan veya Deniz Ticaret Odaları’nda bu konuda yapılan çalışmalar içerisinde 

yer almış 3 kişiyle gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ise 7 mevcut ve aday 

müşteriyle yapılmıştır. Görüşme soruları, literatürde yeni hizmet geliştirme alanında 

araştırması yapılan (Decrop ve Snelders, 2005; Alam, 2006; Konu vd., 2010; Hjalager ve 

Nordin, 2011; Edvardsson vd., 2012; Bertella, 2013; Mathis vd., 2016) veya önemi sıklıkla 

vurgulanan konularla ilgili ana temalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca sektör 

temsilcileriyle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular da soru olarak katılımcılara 

yöneltilmiştir. Mavi yolculuk tecrübesi olan ve olmayan müşterilerin ortak soruları olmakla 

birlikte, kendilerine farklı sorular da sorulmuştur. Araştırmanın geçerliliğini artırmak için; 

cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, medeni durum, çocuk sahibi olmak gibi kriterlerde değişkenlik 

gösteren katılımcılarla görüşülmüş, araştırmayı zenginleştirecek yeni fikirler gelmediği 

aşamada görüşmelere son verilmiştir. Her iki grubun katılımcıları yargısal örnekleme 

yöntemiyle seçilmiştir.  Görüşmeler tek araştırmacı tarafından yapılmış, katılımcıların izni 

alınarak, 42 sayfa el yazısı ve yaklaşık 8.5 saatlik ses kaydı tutulmuştur. Yapılan görüşmelerin 

süresi 40 dakika ile 2.5 saat arasında değişmiştir. Araştırmacı güvenirliliği artırmak için, 

Krippendorff (2013) tarafından tavsiye edildiği üzere, farklı zaman dilimlerinde gerek kendi 

notlarını kullanarak gerekse ses kayıtlarını dinleyerek görüşmeleri tekrar tekrar 

değerlendirmiştir. Elde edilen veriler Atlas.ti programı yardımıyla içerik analizi yöntemi 

kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlara ulaşılmıştır.  

 

 



 
 

1200 

Bulgular ve Tartışma  

Müşterilerin, mavi yolculuktan karşılanmasını beklediği temel ihtiyaç (öz hizmet); huzur, 

doğayı yaşamak ve küçük bir arkadaş grubuyla birlikte unutulmaz güzellikte deneyimler 

kazanmaktır. Bu tanım, turizmin sağladığı ana faydanın deneyim olarak nitelendirildiği 

çalışmalarla örtüşmektedir (Konu vd., 2010; Koppula ve Lassila, 2015). Tanımlayıcı 

özellikleri ise; turkuaz renkli bir denizde teknede konaklamak, yeşilliklerin doyumsuz olduğu 

kıyılara yakın seyir yapmak ve özellikle karadan ulaşımı mümkün olmayan çeşitli koylarda 

duraklamaktır. Böyle bir tatilin süresi ilk defa deneyimleyecekler için 3 gün, tecrübeliler 

içinse en fazla 1 hafta olarak belirtilmiştir. Müşterilerin, tercih ettikleri dönem ağırlıklı yaz 

olmakla birlikte, aşırı sıcaktan rahatsız olanlar bahar mevsimlerini daha uygun bulmaktadır. 

Tercih edilen destinasyonun Ege ve Akdeniz olduğu sıklıkla dile getirilmiştir. Ancak, farklı 

rotalara mesela Karadeniz’e de sıcak bakılmaktadır.  Bu deneyimin yaşanmasına aracılık eden 

teknenin büyüklüğü sadece yakın arkadaş grubuna yetecek kadar olmalıdır. Müşteriler, 

teknenin lüks özelliklere sahip olmasını beklememektedir. Deneyimli ve neşeli bir kaptanın 

olması gerektiği mutlaka belirtildiği halde, aşçı şart değildir. Literatürde ortak değer 

yaratmanın, özellikle yüksek etkileşim gerektiren hizmetlerdeki önemini vurgulanmıştır (Lin 

vd., 2017). Bu bulguya paralel olarak; müşterilerin bir kısmı zaman zaman mutfağa girip 

yemek pişirmek isteyebileceklerini belirtmiştir. Yemeklerde kullanılan malzemelerin taze ve 

doğal olması gerektiği vurgulanmakla birlikte, farklı mutfaklara ait lezzetlerin sunulması 

beklentisi yoktur. Denizde ve karada sunulan aktiviteler, zenginleştirici ve hizmeti 

farklılaştırıcı unsurlar olarak düşünülebilir. Müşterilerin bir kısmı; bu aktivitelerin entelektüel 

konseptlerde düzenlenmesini dilemekte; destinasyona yapılan kara turlarına, tekne kullanmayı 

öğrenme gibi beceri gelişimi fırsatlarına sıcak bakmaktadır. 30 yaş altı katılımcı “gündüzleri 

Kaş’ı, geceleri Mikanos’u yaşayayım” diyerek hem doğayı hem de eğlenceyi yaşama 

beklentisinde olduğunu belirtmiştir. Ancak, diğer katılımcılar aktivitesi olmayan, 

“koşturmacasız” bir tatil hayal etmektedir. Ürünün mevcut müşteriler tarafından 

beğenilmeyen tarafları; temizlik, eğitimsiz personel, teknede yaşam konusunda yeterince 

bilgilendirilmemek ve koylarda yaşanan yoğun tekne trafiğidir. Hem deneyimli hem de 

deneyimsiz müşteri grubu; ürünün pazarda algılanan konseptinin lüks olduğunu belirtmiş, 

daha ulaşılabilir olması gerektiğinin altını çizmiştir.  Öte yandan, deneyimsiz müşteriler, 

limanlarda gözledikleri tekneler arasında yaşanan pazar rekabetinin, ürünün algılanan 

kalitesine olumsuz yansıdığını, mavi yolculuğun kurumsal bir şekilde pazarlanmadığını ve 

pazarlayan kişilerin güven yaratmadığını dile getirmişlerdir. Her iki müşteri grubu da, ürünün 

bilinmediğini, reklamına hiçbir yerde rastlamadıklarını özellikle belirtmiştir.  Ayrıca, 
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müşteriler böyle bir hizmetin nasıl olacağını tasarlamaktan ziyade, hizmet sunucusunun 

kendisine sunacağı en iyi seçenekler arasından tercih yapmayı istediklerini de ifade 

etmişlerdir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar		

Araştırma sonuçlarına göre; mavi yolculuğun pazarlama karması bileşenleri iyileştirilmelidir. 

Pazara sunulan hizmetin tasarımında hedonizmin sadece lüks boyutu üzerinde durulmakta, 

müşteriler tarafından asıl beklenen; kalabalıktan kaçma, arkadaşlarla vakit geçirme ve 

rahatlama boyutları gözden kaçırılmaktadır. Mavi yolculuk hizmetinin sunulmasına aracılık 

eden yat personeli hem teknik konularda hem de müşteri ilişkileri yönetimi alanında 

eğitilmelidir. Mavi yolculuk pazarda tanınmamakta, dağıtım kanalları güven 

yaratmamaktadır. Dolayısıyla, ürünün tanımlanması ve hedef pazarların belirlenmesi 

sonrasında, reklamının yapılması ve kurumsal şirketler tarafından pazarlanması önemlidir. Bir 

diğer önemli konu ise, pazarda yer alan mavi yolculuk ürününün müşterinin ulaşabileceği 

fiyatta olduğunun düşünülmemesidir. Müşteri böyle bir tatilin ucuz olmayacağını kabul 

etmekle birlikte, erken rezervasyon indirimi ve taksit imkanını talep etmektedir.  

Müşteriler süre, rota, mevsim ve aktivite yönüyle farklılaşan turlara sıcak bakmaktadır. Bu 

bulgu, farklı beklentilerde pazar bölümlerinin varlığını göstermektedir. Bu alanda yapılacak 

çalışmalar sayesinde; hizmet sunucularının kaynak kullanım verimliliği artacak, sezonun 

uzaması sağlanacak ve koylarda yaşanan aşırı tekne trafiğinin olumsuz etkileri de azalacaktır. 

Mavi yolculuk müşterilerinin bir kısmı hizmet üretim sürecine kendileri de katılmak 

istemektedir. Söz konusu müşterileri, teknedeki bazı rutin işlere dahil etmek tatillerini 

unutulmaz kılacaktır. Öte yandan, müşteriler hizmet tasarımlarının kendilerine seçenekler 

olarak sunulmasını istemektedir. Dolayısıyla, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına hitap eden, en 

iyi ürün paketlerinin araştırılması gelecek çalışmalar için önerilmektedir.  

Araştırmanın örnekleminde sadece Türk müşterinin yer almış olması, çalışmanın önemli bir 

kısıtıdır. Mavi yolculuk aynı zamanda uluslararası pazara da sunulmakta olan bir deniz 

turizmi ürünüdür. Dolayısıyla, gelecek çalışmalarda mutlaka yabancı müşteriler de örnekleme 

dahil edilmelidir. Ayrıca, araştırmanın yat işletmeleri, acenteler, sektörün kural koyucuları, 

sivil toplum kuruluşu üyeleri ve tekne mürettebatını da kapsayacak şekilde genişletilmesi 

faydalı olacaktır.  

Kısaca; “Mavi Yolculuk” un ulusal bir turizm ürünü olarak, tüm paydaşların görüşleri 

alınarak tanımlanması, müşterinin de katılımı sağlanarak istek ve ihtiyaca uygun bir şekilde 

geliştirilmesi hizmetin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayacak ve onu hak ettiği değere 

ulaştıracaktır.    
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Hizmet İnovasyonunun Müşteri 

Bağlılığına Etkisi 

The Effect of Corporate Social Responsibility and Service Innovation on 

Customer Loyalty 
Polat Can1      Mustafa Kemal Yılmaz2 

Özet 

Müşteri bağlılığı, işletmelerin pozitif getiri elde etmeleri için önemli unsurların başında 

gelmektedir. Hizmetlerin üretim aşamasında tüketilmesi, rakip sunumları ile benzer olması, 

üretici ile tiketicinin aynı zamanda bulunmaları ve müşterinin memnun kalmaması 

durumunda kolaylıkla diğer işletmleleri tercih etmesi gibi nedenlerden dolayı hizmet 

işletmeleri için müşteri bağlılığı oluşturmak zordur. Hizmet işletmeleri bu bağlılığı sağlamak 

için rakiplerden farklı uygulamalar ile farkındalık oluşturmaları gerekmektedir. Bu farklılık 

ise, inovasyon ve toplumsal olaylara karşı duyarlılık ile sağlanabilir. Çünkü günümüz müşteri 

toplumsal olaylara karşı daha duyarlı davranmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada, 

kurumsal sosyal sorumluluk ile hizmet inovasyonun müşteri bağlılığına etkisinin olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Uşak il merkezinde şubesi 

bulunan bir bankanın yatırım hesabı müşterileri üzerinde anket uygulanmıştır. Verilerin 

analizinde, frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, aritmetik ortalama, standart sapma, 

doğrulayıcı faktör analizi ve yol (path) analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda, kurumsal 

sosyal sorumluluk ve hizmet inovasyonunun müşteri savunuculuğu, müşteri 

savunuculuğununda ilişki değeri ve kalitesi üzerinde bunlarında müşteri bağlılığı üzerinde 

etkisinin olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet Pazarlaması, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Hizmet İnovasyonu, 

Müşteri Bağlılığı 

Abstract 

Customer loyalty is one of the most important factors for firms to earn positive returns. It is 

difficult to create customer loyalty for service firms because consumption of services in the 

production phase is similar to competitor presentations, when producers and consumers are 

at the same time, and when the customer is not satisfied, they prefer other firms easily. 

Service providers need to be aware of different practices from competitors to ensure this 

commitment. This difference can be achieved through innovation and sensitivity to social 

																																																													
1	Uşak Üniversitesi, polat.can@usak.edu.tr	
2	Ondokuz Mayıs Üniversitesi, mustafa.yilmaz@omu.edu.tr	
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events. Because today's customers are more sensitive to social events. In this study, it has 

been tried to determine whether corporate social responsibility and service innovation have 

an impact on customer loyalty. For this purpose, a survey was conducted on the investment 

account customers of a bank located in the center of Uşak province. In the analysis of the 

data, frequency, reliability analysis, arithmetic mean, standard deviation, confirmatory factor 

analysis and path analysis were used. As a result of the analysis, it has been seen that 

corporate social responsibility and service innovation have an impact on customer advocacy, 

customer value and quality of relationship in customer advocacy. 

Keywords: Service Marketing, Corporate Social Responsibility, Service Innovation, 

Customer Loyalty 

Giriş 

Müşteri bağlılığı, pazarlama maliyetlerini düşürmesi, yeni müşteri kazandırması ve satışların 

arttırması gibi sağladığı faydalardan dolayı işletmeler açısından hayati öneme sahip unsurların 

başında gelmektedir. Ayrıca müşteri bağlılığının geliştirilmesi artan satış, düşük maliyet ve 

öngörülebilir kar artışı gibi olumlu geri dönüşlere neden olabilmekterdir. Ancak hizmetler 

üretim aşamasında tüketildiği için hizmet sektöründe müşteriler arasında sadakat 

oluşturulması oldukça zor olmaktadır. Bu zorluğun aşmanın başında ise öncelikle müşterilerin 

istek ve beklentilerine uygun hizmet üretip değerli ve kaliteli ilişki kurulması gelmektedir. Bu 

bağlamda hizmet işletmelerinin öncelikle düşük değer taşıyan ilişkileri sonlandırması ve 

değer geliştirme odaklı planlama yapması gerekmektedir. Çünkü hayat kalmak ve varlığını 

sürdürmek için müşterileri ile değerli ilişki kurup müşteri bağlılığına önem vermelidir. 

Bankacılık sektöründe müşteri sadakati yüksektir. Çünkü tercih edilen bankanın değiştirimesi 

müşterinin, işlem ücretinin düşük olması, hesap işletim ücretinini alınmaması gibi kendisine 

sağlanan bazı ayrıcalıkları kaybetmesine yol açabilmektedir. Yatırım hesabı açısından ise 

müşteri temsilcisinin müşteri ile arasında karşılıklı kurulan güven, ilişkinin kalite ve değerinin 

artmasında öne çıkmaktadır. Çünkü bu güven, yatırım hesabının karmaşık yapısı ve taşıdığı 

yüksek riskten dolayı müşteri temsilcilerinin önem vermesi gereken unsurların başında 

gelmektedir. Ayrıca yatırım hesapları, bankacılık sektörünün sunduğu hizmetler arasında özel 

ve yoğun müşteri ilişkisi gerektirmektedir. Bu karşılıklı ilişki ise yenilikçilik, toplumsal 

olaylara duyarlılık ve sorumluluk gibi özellikler ile değer kazanmakta ve bu kazanılna değer 

müşteri bağlılığının oluşmasını sağlamaktadır. 

Bankacılık sektöründe sunulan hizmetlerin benzer ve talep edilen ürün bedellerinin yakın 

olması müşteri kazanmak ve kazanılan bu müşterilerde sadakati geliştirmek için işletmeler 
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farklı alanlarda yönelmektedir. Bu farklılaşma yöntemlerinden öne çıkanları ise kurumsal 

sosyal sorumluluk ve inovasyondur. Çünkü günümüz müşterileri, yenilikçi, toplumsal 

olaylara duyarlı ve çevre bilincine sahiptir. Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin sadece 

ürün odaklı değil toplumun faydasını düşünmesi olarak değerlendirilebilir. Bir başka ifadeyle, 

yalnız müşterilerine değil, toplumdaki diğer bireylere karşıda sorumlu davranmayı ifade 

etmektedir. 

Son yıllarda, bankaların içyapılarında serbestleşmesi, uluslararası rekabetin yoğunlaşması ve 

müşterilerin bilgisinin artması gibi unsurlar bankaları yenilikçi hizmet geliştirmek için 

zorlamaktadır. Bu durum hizmet inovasyonunun öne çıkmasına neden olmaktadır. Hizmet 

inovasyonu, hizmetlerin üretim ve sunumu esnasında yeni ve rakiplerden farklı yöntemlerin 

geliştirilmesi olarak ifade edilebilir. Bankaçılık sektöründe ise yeni ürünlerin geliştirilmesi ve 

pazara sürülmesine yol açan yeni fikirleri benimseme konusundaki isteklilik hizmet 

inovasyonunun önemini arttırmaktadır. Diğer bir ifade ile hizmet inovasyonu, pazar odaklı ve 

dışı kaynaklı olarak işletmenin müşterileri için ürünlerini farklılaştırmasıdır. 

Küreselleşme, ekonomik serbestlik, teknolojinin değişim hızı ve elektronik ticaretin gelişmesi 

gibi unsurlar bankaları farklılaştırmak için çevreye duyarlı ve inovasyona önem vermeye 

yönlendirmekte ve bu da üstün performans göstermelerine neden olmaktadır. İnovasyon, 

bankalar için maliyetleri ve riskleri azaltmak ve paydaşların taleplerini karşılayan gelişmiş 

hizmetler sunmak için bir araç haline gelmekte ve bankaların verimsiz oldukları hizmetleri 

geliştirmek veya değiştirmek suretiyle pazar performansını iyileştirmeyede yardımcı 

olmaktadır. Bu durum, bankaların özellikle yatırım hesabı ürünlerinde kurumsal sosyal 

sorumluluk ve hizmet inovasyonuna önem vermeye yöneltmektedir. Bu nedenle bu çalışmada 

öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk ve hizmet inovasyonları kavramları incelenmiş ve daha 

sonrada bunların müşteri bağlılığına etkisinin olup olmadığını belirlemel için bir uygulama 

yapılmış ve bu uygulamanın sonuçlarına yer verilmiştir. 

1. Teorik Çerçeve ve Hipotez Geliştirme 

1.1. Teorik Çerçeve 

Müşteri bağlılığı, işletmelerin uyguladığı tutarlı politika ve süreçler sonucunda sundukları 

hizmetin kalite ve verimliliğini artırarak müşterilerin tekrar satın alma isteklerini sağlama 

derecesini ifade etmektedir (Schneider ve Bowen, 1999, s.37). Diğer bir ifadeyle müşteri 

bağlılığı, ürün veya hizmeti tekrar satın alma istek taahhüdü olarak tanımlanabilir (Liu vd., 

2011, s.72). Finansal hizmet sektöründe müşteri bağlığı hayati öneme sahip olmasına rağmen 

bağlılık ve kişilerarası ilişkiyi konu alan çok fazla bir çalışmaya rastlanılmamaktadır. Bağlılık 
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hem tutumsal hemde davranışsal olmak üzere iki boyutlu bir kavramdır (Baumann vd., 2011, 

s.249). Hizmet sektöründe tutumsal bağlılık, alternatifler arasında ilk onu tercih etme 

(Mattila, 2001, s.93), çevresindekileri memnun kaldığı hizmet sağlayıcıyı tavsiye etme isteği 

(Butcher vd., 2001, s.314) ve işletmenin toplumun yararına olabilecek faaliyetlerini takip 

etme ve bunlardan diğerlerine bahsetme (Patterson ve Ward, 2000, s.322) gibi davranışlar ile 

gösterilmektedir. Davranışsal bağlılık tekrar satın alma gibi gözlemlenebilir olmasına rağmen 

tutumsal bağlılık daha çok müşterinin tercih ve niyetleri ile yansıtılmaktadır (Aldas-Manzano 

vd., 2011, s.1170). Hizmet işletmelerinde müşteriler arasında bağlılık oluşturulması sunulan 

hizmetin kalitesi ve değerinin tahmin edilmesindeki güçlükten dolayı zordur. Bu durum 

müşterinin hizmet kalitesini beğenmediği durumda rakip hizmet sağlayıcıları tercih etmesine 

neden olabilmektedir (Nemec, 2010, s.102). Müşteri bağlılığı işletmeye karşı duyulan 

duygusal bağ olarak düşünülüp müşteri beklentilerinin karşılanması halinde gelişmektedir. 

Ancak bundan önce yapılan çalışmaların çoğunluğu davranışsal tutum, hizmet kalitesi risk 

alma, çeşitlilik arayışı gibi davranışsal bağlılığı öne çkarmaktaydı (Baumann vd., 2011, 

s.250). Sadık müşteriler, istek ve ihtiyaçlarını karşılayan işletmelere güvenip ve onu 

diğerlerine tavsiyede etmektedir. İşletmelerde bu güveni sağlamak için istek ve ihtiyaçları 

karşılamada karşılık kaliteli ve değerli ilişki kurmaya önem vermelidir (Harris ve Goode, 

2004, s.143). Kaliteli ve değerli ilişki ise, istek ve ihtiyaçları karşılayan hizmet üretmek, 

hizmet sunumunda yeni ve farklı uygulamalar geliştirmek ve toplumsal olaylara karşı duyarlı 

ve sorumlu olmak ile kurulabilmektedir  (He vd., 2012, s.650). 

Kurumsal sosyal sorumluluk, hizmet sektöründeki işletmeler için faaliyetleri esnasında 

karşılaşabileceleri doğal, kültürel ve çevresel olumsuzlukların etkisini en aza indirmek için 

uygulayabilecekleri önemli stratejilerin başında gelmektedir (Chan, 2011, s.6). Kurumsal 

sosyal sorumluluk, sadece müşterilerine karşı değil toplumun diğer kesimine karşıda sorumlu 

olmayı gerektirmektedir (Holloway, 2004, s.29) Çünkü günümüz müşterileri, doğal felaketler, 

iklim değişikiliği, bölgesel farklılıklar ve finansal krizler gibi çeşitli toplumsal sorunlara karşı 

hassas davranmaktadır. Bu hassasiyet durumuna karşı hizmet işletmelerinin gösterecekleri 

olumlu tepki yeni müşteri kazanmak ve mevcut olanlarlada ilişkileri artırmak için faydalı 

olabilmekte ve rekabette avantaj sağlamaktadır (Nemec, 2010, s.104). Müşteriler, hizmet 

sektöründe ürün ve özellikle işletme değerlendirmesinde kurumsal sosyal sorumluluk 

projelerini göz önüne almaktadır (Han vd., 2011, s.1111). Bu kampanyalarda 

karşılaşılabilecek bir olumsuzluk olumlu olanlardan daha fazla etkili olmaktadır (Biehal ve 

Sheinin, 2007, s.16). Çünkü kurumsal sosyal sorumluluk müşterilerin satın alma istek ve 

tercihlerindeki doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebildiği için oldukça karmaşıktır. Bu etki, 
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kurumsal sosyal sorumluluk işletme tarafından satın alma isteği arttırmak için uygulandığında 

dolaylıdır, ancak müşterilerin inanç ve beklentilerini yansıttığında ise doğrudan olmaktadır 

(Mohr ve Webb, 2005, s.127). 

Han vd., (1998, s.36) göre, bankaların müşteri bağlılığı sağlamaları için çevresel olaylara 

karşı duyarlı olmalarının yanında yönetsel ve teknik yapılarında inovasyona önem 

vermelerinin gerekli olduğunu belirtmektedirler.  Bu yoğun rekabet ortamında inovasyonun 

öneminin her geçen gün daha fazla anlaşımasına rağmen günümüzde konu ile yapılan 

çalışmaların çoğunluğunun ürün inovasyonu ile ilgili olduğu görülmektedir (Walker, 2008, 

s.594). Hizmet işletmelerinde ise inovasyon daha çok kavramsal anlamda ele alınmış çok az 

sayıda uygulamalı araştrımaya rastlanmıştır (Damanpour vd., 2009, s.656). İşletmelerin dış 

çevreden gelen rekabet baskısı karşısında buna karşı koyabilmek için genellikle farklı ve 

inovatif hizmet stratejileri geliştirmesi gerekmektedir (Bryson vd., 2007, s.706). Hizmet 

inovasyonu, mevcut veya olası müşterilere yeni hizmetleri sunulması veya mevcut olanların 

geliştirerek yeni ve farklı olarak sunulmasıdır. İnovasyon fikirleri işletme içi olabilceği gibi 

çoğunlukla dış kaynaklı, Pazar tarafından yönlendirlimekte ve işletmelerin rakiplerinden 

farklılaşmasını sağlamaktadır (Damanpour ve diğ., 2009, s.657). 

1.2. Hipotez Geliştirme 

Bu araştırmada bankacılık sektöründeki yatırım hesabı ürün grubunda kurumsal sosyal 

sorumluluk ve hizmet inovasyonunun müşteri bağlılığını etkisi incelenmiştir. Bu sektörün ve 

ürün grubunun seçilmesinde iki önemli neden bulunmaktadır. İlk olarak bu alan ve özellikle 

hizmet sektöründe müşteri bağlılığını etkileyen duygusal faktörler üzerinde fazla araştırma 

yapılmamış olması bir diğeri de hizmet inovasyonunda bankanın çabaları başarılı olması 

durumunda yatırım hesabı ürün grubunda rakebette öne geçilebilinecek olunmasıdır. 

Rakiplerin müşterileri ile olan ilişkilerinin kalitesini ve değerini artırmaya çabalasılar bile 

hizmet inovasyonunda ilk olan banka sürekli bu liderliğini koruması kolay olmaktadır. Buna 

karşılık, kurumsal sosyal sorumluluk ve hizmet inovasyonunu ihmal etmek, rakiplerin 

müşterileri ile olan ilişkilerinin kalite ve değerini artırması durumunda müşteri bağlılığını 

güçlendirmesi öncü olan bankanın geriye düşmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, 

öncelikle bankaların müşteri beğlılığını etkileyen ilişki kalite ve değerinin etkisini bilip daha 

sonra bu ilişkiye kurumsal sosyal sorumluluk ile hizmet inovasyonun etkisinin olup olmadığı 

belirlenmelidir. 

İlişki değeri, karşılıklı kurulan ilişkinin süresi boyunca her iki tarafında elde ettiği maddi 

kazanımların algılanma değerini ifade etmektedir (Hogan, 2001, s.344). Kalwani ve 
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Narayandas (1996, s.6), uzun vadeli ilişkilerde geliştirilen değerin, üretim maliyetlerinin etkin 

yönetimi ve tutundurma, dağıtım ve fiyatlandırma gibi diğer pazarlama karması elemanları 

tarafından oluşturulduğunu ifade etmektedirler. İşletme ve müşteri arasında kurulan ilişkide, 

her iki taraf için değer yaratmak ve maliyetleri düşürmek amaçlanmaktadır (Lambe vd., 2000, 

s.215). İşletmeler müşteriyi tatmin etmek ve bağlılığını kazanmak için maddi ve maddi 

olmayan araçları kullanmaktadırlar (Mulki ve Jaramillo, 2011, s.363). Hizmet işletmeleri, 

müşterilerinin hizmetin sunumuna katılmaları için toplulukları, ortamları ve fırsatları 

oluşturup onlarla değerli ilişki kurup yeni pazar bölümlerine girmeye çaba göstermektedirler. 

Pazarda uygun çözümleri bulmak ve yürütmek konusunda tüketicilerle ilişki geliştiren 

işletme,  müşteri bağlılığını daha kolay kazanabilmekte ve uzun vadeli değerli ilişkiler 

geliştirebilmekredir (Candi, 2010, s.36). Buradan hareketle değerli ilişki kurulan müşterilerin 

işletmeye bağlılık seviyelerinin yüksek olduğu söylenebilir. Bu durumda şu hipotez 

geliştirilebilir: 

H1:İlişki değeri müşteri bağlılığını olumlu yönde etkilemektedir. 

İlişki kalitesi, müşterinin ürün ve hizmet kalitesinden memnun kalması ve bu memnuniyetin 

zaman içersindeki süreklilik derecesine ilişki kalitesi denmektedir (Huntley, 2006, s.706). 

Bağlılık ve memnuniyet arttıkça müşteri ve işletme arasındaki değerin algılanması ilişkinin 

kuvvetini ve kalitesini arttırmaktadır (Candi, 2016, s.36). Ryssel vd. (2004, s.201) 

çalışmalarında, güven ve memnuniyet hem doğrudan hem de dolaylı değerlerle pozitif yönde 

ilişkili olduğu söylemektedirler. İlişki kalitesinin temelini oluşturan bu güven ve memnuniyet, 

hem kısa vadeli performansa dayalı değeri hem de inovasyon ve pazar geliştirme 

faaliyetlerinden elde edilen uzun vadeli değerleri etkilemektedir. Güven, müşteri bağlılığı 

oluşturmak için temel rol aynamaktadır (So vd., 2013, s.38). Ayrıca müşteri memnuniyetide, 

müşteri bağlılığı üzerinde önemli ve olumlu etkisi bulunmaktadır (Evanschitzky ve 

Wunderlich, 2006, s.336). Palmatier vd. (2006, s.144), müşteri bağlılığını geliştirme 

konusunda güven ve memnuniyetin güçlü bir şekilde etkili olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca 

ilişki kalitesi, müşterilerin daha fazla ödeme isteği ile ilişkilendirilmektedir (Hennig-Thurau 

vd., 2002, s.236). Carrillat vd., (2009, s.99), müşteri memnuniyeti ile müşteri bağlılığı 

arasında oldukça güçlü bir ilişki olduğunu söylemektedirler. Buradan hareketle; ilişki 

kalitesinin müşteri bağlılığını oluölu bir şekilde etkilediği söylenebilir. 

H2:İlişki kalitesi müşteri bağlılığını olumlu yönde etkilemektedir. 
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Tüketici davranışında savunma stratejisi, pazar kurdu, lider kullanıcılar gibi uzman 

müşterilerin kullanımını içermektedir (Achrol ve Kotler, 1999, s.151). Birçok müşteri, ürün 

ve hizmetlerden en fazla faydayı sağlamak ve en iyi satın alım kararı verebilmek için uzman 

müşterilerin düşünce ve görüşlerine güvenmektedir (Sheth vd., 2000, s.59). Çünkü bu uzman 

müşteriler kullandıkları ve memnun kaldıkları ürünleri diğerlerine karşı savunmaktadırlar. Bu 

bağlamda müşteri savunuculuğu, müşterilerin çıkarlarını koruma ve onlara doğru ve dürüst 

bilgi verme süreci anlamına gelmektedir (Lawer ve Knox, 2006, s.123). Müşteri 

savunuculuğunu odak noktasına alan işletmeler, pazarlama çabalarına müşterilerini dâhil ve 

teşvik etmeyi amaçlamaktadırlar (Urban, 2004, s.79). Müşteri savunuculuğunun 

uygulamasında, işletmeler bu tür müşterilerinin, proaktif ve gönüllü olarak çevresindekilere 

hizmetlerin kullanımında edindikleri deneyim ve tecrübeleri aktarmasına yardımcı olacak 

yöntemleri pazarlama stratejilerine dahil etmektedirler (Lawer ve Knox, 2006, s.124). Müşteri 

savunuculuğu, ilişki stratejilerinin yaptığından daha fazla kaliteli ilişki gerektirmektedir. 

Kaliteli ürünleri olmayan işletme bu açığı ancak müşteri çıkarlarını korumakla 

kapatabilmektedir. Bu nedenle, işletmeler müşteri savunuculuğuna öne verdikçe müşterileri 

ile olan ilişkinin kalitesini artırıp üst düzeyde hizmet sunabilmektedir (Witell vd., 2016, 

s.2864). Pazarda müşterilerine en iyi çözümü belirleme ve uygulama konusunda yardımcı 

olan işletme, bir firma müşterileri ile olan uzun vadeli, değerli ve kaliteli ilişkiler 

kurabilmektedir (Lawer ve Knox, 2006, s.125). Bu durumda, aşağıdaki hipotezler önerilebilir:  

H3:Müşteri savunuculuğu ilişki değerini olumlu yönde etkilemektedir. 

H4:Müşteri savunuculuğu ilişki kailtesini olumlu yönde etkilemektedir. 

Hizmet işletmeleri, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için kurumsal sosyal sorumluluk 

stratejilerini benimseyerek yapıcı bir rol oynamaktadır (Nemec, 2010,s.104). Karmaşık 

içyapısından dolayı, müşteriler satın alma kararı verirken veya güçlü ilişki kurmayı 

düşündüklerinde kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarını dikkate almaları mümkün 

gözükmemektedir (Bhattacharya ve Sen, 2003, s.79). Ancak, kurumsal sosyal sorumluluk 

uygulamaları, müşterinin işletme ile özdeşleşmesini artırarak fayda sağlamaktadır 

(Lichtenstein vd., 2004, s.20). Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini pazarda duyurmak 

hayati önem taşımaktadır. Çünkü bu uygulamaların farkında olan müşteri işletmeye karşı 

olumlu tutum ve davranış sergilemektedir (Öberseder vd., 2013, s.141). Bir işletmenin 

toplumsal olaylara karşı sorumluluk duygusuna sahip olduğunu müşterilerine hissettirmesi, 

daha yüksek bir müşteri savunuculuğunun oluşmasını sağlamaktadır (Pomering ve Dolnicar, 

2006, s.19). Buradan hareketle aşağıdaki hipotez geliştirilebilir:  
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H5:Kurumsal sosyal sorumluluk müşteri savunuculuğunu olumlu yönde etkilemektedir. 

Hizmet inovasyonu, işletmenin müşterilerinden bilgi toplama, bu bilgileri değerlendirmesini 

ve bu değerlendirdiği bilgileri kullanma yeteneğidir (Srivastava vd., 2001, s.779). Hizmet 

inovasyonu, yeni hizmetleri geliştirmeyi veya mevcut hizmetleri geliştirmeyi teşvik 

etmektedir (O’Cass ve Ngo, 2011, s.493). Hizmet inovasyonu, işletmelerin her bir müşterinin 

istek ve beklentilerine uygun sunumlar hazırlamasını ve rakiplerden bu sunumları önce 

müşterisi ile buluşturmasını sağlamaktadır (Windahl ve Lakemond, 2010, s.1283). Birçok 

işletme, müşterilerinin istek ve hitiyaçlarını onlarla kuracağı karşılıklı diyalog ve ilişki ile 

öğrenmeye çalışmaktadır. Bu sayede müşteriler, işletme ile daha sıcak ilişki kurup istek ve 

ihtiyaçlarını kolaylıkla işletme ile paylaşabilmekte ve bu durum müşteri savunuculuğunu 

oluşturmaktadır (Urban, 2004, s.79). Bu nedenle hizmet işletmleri, müşteri savunuculuğunu 

şekillendirerek, karşılıklı iletişim yoluyla bilgi ve uygulamaları hazırlamakta ve bunları 

müşterileri ile paylaşmaktadır. İnovasyon için yetenekli olan işletmeler, müşteri 

savunuculuğunuda kolaylıkla yönlendirebilirler. Buradan hareketle şu hipotez önerilebilir:  

H6:Hizmet inovasyonu müşteri savunuculuğunu olumlu yönde etkilemektedir. 

İlgili teorinin incelenmesi sonucu oluşturulan hipotezler çerçevesinde araştırmanın modeli 

aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 

 

 
 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Hizmet İnovasyonunun Müşteri Bağlılığına Etkisini 

Belirlemeye Yönelik Yatırım Hesabı Sahipleri Üzerine Bir Araştırma 

2.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları 

Bu araştırmanın amacı, bankaların uyguladıkları kurumsal sosyal sorumluluk ile hizmet 

inovasyonu çabalarının yatırım hesabı sahibi müşterilerinin bankaya olan bağlılığına etkisinin 

olup olmadığını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle cevaplayıcıların bankaların 
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uyguladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve hizmet inovasyonunun müşteri savunuculuğuna 

bununda ilişki değeri ve kalitesine olan etkisi belirlenmeye çalışılmış ve daha sonra bu 

değişkenlerin (ilişki değeri ve ilişki kalitesi) müşteri bağlılığı üzerindeki etkisi incelenmeye 

çalışılmıştır.  

Araştırmanın kapsamını, Uşak il merkezinde bulunan banka şubelerinde yatırım hesabı olan 

ve 18 yaş üzeri tüketiciler oluşturmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar bankaların 

sunduğu diğer ürünlere genellenemez. 

2.2. Araştırmanın Metodolojisi 

2.2.1. Ön Çalışma 

Uşak il merkezinde; Ziraat Bankası 9 şube, Türkiye İşbanakası 6 şube, Halkbank 5 şube, 

Garanti Bankası 3 şube, Yapı Kredi Bankası 3 şube, Denizbank 3 şube, Şekerbank 2 şube, 

Vakıfbank 2 şube, Türk Ekonomi Bankası (TEB) 2 şube,  Akbank 2 şube, QNB Finansbank 2 

şube, Industrial and Commercial Bank of China ( ICBC) 1 şube, Türkiye Finans 1 şube, 

Kuveyt Türk 1 şube, Albaraka Türk 1 şube ve ING Bank 1 şube olmak üzere 16 bankaya ait 

toplam 44 farklı şube hizmet vermektedir. Araştırma için kesin anket formu hazırlanıp veri 

toplanmasına geçilmeden önce araştırmada kullanılacak bankayı belirlemek için 40 tüketiye 

yatırım hesabı için tercih ettikleri bankalar sorulmuş ve A bankasını 17 kişi, B bankasını 11 

kişi, C bankasını 6, D bankasını 4 ve E bankasını 2 kişi kullandığını belirtmiştir. Bu durumda 

A bankasının Uşak il merkezinde bulunan şubelerinde yatırım hesabı sahibi olan müşteriler 

araştırmanın kapsamınına alınmıştır. Daha sonra araştırmada kullanılacak anket formu 

hazırlanmış ancak veri toplama aşamasına geçilmeden önce 20 müşteri ile anketle ilgili 

görüşleri alınmış ve görüşler doğrultusunda anlaşılmayan 6 ifade düzeltilip anket formuna 

nihai şekli verilmiştir. 

2.2.2. Örnekleme Süreci 

Ana kütlenin standart sapması bilinmediği için, %95 güven aralığında ve %5 hata payında 

araştırmanın örnek büyüklüğü 385 olarak belirlenmiştir. 9 Ocak-15 Şubat 2017 tarihleri 

arasında araştırma kapsamında yer alan bankanın şubelerinde 400 kişiye anket uygulanmıştır. 

Hatalı ve eksik doldurulan 9 anket değerlendirmeye alınmayıp 391 anket araştırma 

kapsamında değerlendirilmiştir.  

2.2.3. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği ve örnekleme yöntemi olarak yargısal 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket formu, 3 soru grubundan oluşmuştur. Birinci grup 

sorular cinsiyet, medeni durum, meslek, yaş, aylık geliri ve eğitim durumu değişkenlerinden 
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oluşan demografik ve ekonomik özellikleridir. İkinci grup sorular ise yatırım hesabı süresi, 

yatırım hesabı olan banka sayısı, en fazla tercih edilen yatırım hesabı ürünleri ve yatırım 

hesabı değeri değikenlerini kapsayan sahip olunan yatırım hesabı özellikleridir. Üçüncü grup 

sorular ise müşteri bağlılığı, ilişki değeri, ilişki kalitesi, müşteri savunuculuğu, kurumsal 

sosyal sorumluluk ve hizmet inovasyonu değişkelerinden oluşmuştur. Müşteri bağlılığı; 

Evanschitzky ve Wunderlich (2006), ilişki değeri; Hogan (2001), ilişki kalitesi; Huntley 

(2006), müşteri savunuculuğu; Lawer ve Knox, (2006), kurumsal sosyal sorumluluk; 

Öberseder vd. (2013)  ve hizmet inovasyonu; Windahl ve Lakemond (2010)’ nun 

çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Araştırmanın teorik çerçevesince hazırlanan 

model, müşteri bağlılığı (3 ifade), ilişki değeri (3 ifade), ilişki kalitesi (6 ifade), müşteri 

savunuculuğu (7 ifade), kurumsal sosyal sorumluluk (5 ifade) ve hizmet inovasyonu (5 ifade) 

olmak üzere 6 değişken ve 29 ifadeden müteşekkildir. Üçüncü grupta, yer alan ifadelere 

yönelik cevapların alınmasında 5’li Likert ölçeği (5=Tamamen katılıyorum;1=Kesinlikle 

katılmıyorum) kullanılmıştır. Veriler SPSS 23,0 ve LISREL 9.1 paket istatistik programları 

yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, frekans dağılımları, güvenilirlik analizi, 

aritmetik ortalamalar, standart sapmalar, doğrulayıcı faktör analizi ve yol (path) analizi 

kullanılmıştır. 

2.3. Verilerin analizi 

2.3.1. Cevaplayıcıların Demografik ve Ekonomik Özellikleri 

Tablo 1’de araştırmaya katılan cevaplayıcıların demografik ve ekonomik özellikleri 

gösterilmektedir. 

Tablo 1. Cevaplayıcıların Demografik ve Ekonomik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans Yüzde Medeni Durumu Frekans Yüzde 
Kadın 192 49.1 Evli 301 76.9 
Erkek 199 50.9 Bekâr 90 23.1 
Meslek Frekans Yüzde Yaş Frekans Yüzde 
Evhanımı 22 5.6 18-20 6 1.5 
Emekli 51 13.1 21-30 52 13.4 
İşci  82 20.9 31-40 123 31.4 
Memur 137 35.1 41-50 131 33.5 
Esnaf 56 14.4 51-60 48 12.3 
Serbest Meslek 43 10.9 61 ve üzeri 31 7.9 
Aylık Geliri (TL) Frekans Yüzde Eğitim Durumu Frekans Yüzde 
0-1400 58 14.8 İlköğretim mezunu 25 6.4 
1401-2800 109 27.9 Lise mezunu 94 24.1 
2801-4200 101 25.8 Önlisans mezunu 142 36.3 
4201-5600 52 13.4 Lisans mezunu 101 25.8 
5601 ve üzeri 71 18.1 Lisansüstü mezunu 29 7.4 
TOPLAM 391 100 TOPLAM 391 100 
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Araştırmaya katılanların %50.9’u erkek (199 kişi) ve %49.1’i kadın (922 kişi) dır. Medeni 

durum açısından ele alındığında, %76.9’u evli (301) ve %23.1’i bekâr (90 kişi) dır. Aylık gelir 

açısından ilk sıraları %27.9 ile 1401-2800 TL (109 kişi) ve %25.8 ile 2801-4200 TL (101 kişi) 

gelir grupları almaktadır. Cevaplayıcıların, %36.3’ü önlisans mezunu (142 kişi), %25.8’i 

lisans mezunu (101 kişi) ve %24.1’i lise mezunu (94 kişi) dur. %33.5’i 41-50 (131 

kişi), %31.4’ü 31-40 (123 kişi) ve %13.4’ü 21-30 (52 kişi) yaş grubundadır. Meslek grubu 

olarak ilk sırada %35.1 ile memur (137 kişi), ikinci sırada %20.9 ile işci (82 kişi), üçüncü 

sırada %14.4 ile esnaf (56 kişi) ve  %13.1 ile emekli (51 kişi)gelmektedir.   

2.3.1. Cevaplayıcıların Sahip Oldukları Yatırım Hesabı Özellikleri 

Tablo 2’de araştırmaya katılan cevaplayıcıların sahip oldukları yatırım hesabı özellikleri 

gösterilmektedir. 

 Tablo 2. Cevaplayıcıların Sahip Oldukları Yatırım Hesabı Özellikleri 
 

Yatırım Hesabı Süresi Frekans Yüzde Yatırım Hesabı 
Olan Bank Sayısı Frekans Yüzde 

Bir yıldan az 49 12.5 1 115 29.4 
1-4 146 37.3 2 179 45.8 
5-8 144 36.8 3 74 18.9 
9-12 41 10.5 4 16 4.1 
13-16 4 1.1 5 2 0.5 
17 ve daha fazla 7 1.8 6 ve daha fazla 5 1.3 

Yatırım Hesabı Ürünleri Frekans Yüzde Yatırım Hesabı 
Değeri (TL) Frekans Yüzde 

Altın hesabı 54 13.8 0-10.000 121 31.0 
Yatırım fonu hesabı 109 27.9 10.001-20.000 79 20.2 
Vadeli mevduat hesabı 122 31.2 20.001-30.000 104 26.7 
Döviz hesabı 71 18.1 30.001-40.000 36 9.2 
Hazine bonosu 21 5.4 40.001-50.000 28 7.1 
Hisse senedi 14 3.6 50.001 ve üzeri 23 5.8 
TOPLAM 391 100 TOPLAM 391 100 
      

Araştırmaya katılanların cevaplayıcıların %37.3’ü 1-4 yıl (146 kişi), %36.8’i 5-8 yıl (144 

kişi), %12.5’i bir yıldan az (49 kişi) ve %10.5’i 9-12 yıl (41 kişi) araştırma kapsamında yer 

alan bankada sahip oldukları yatırım hesabını kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Cevaplayıcıların %45.8’i (146 kişi) bu banka dışında bir başka bankada da yatırım hesapları 

olduğunu ancak %29.4’ü (115 kişi) sadece bu bankada hesapları olduğunu söylemişlerdir. 

Cevaplayıcıların, %31.2’si (122 kişi) vadeli mevduat hesabı, %27.9’u yatırım fonu (109 

kişi), %18.1’i döviz hesabı (71 kişi) ve %13.8’i altın hesabına (54 kişi) sahiptir. %31.0’i 0-

10000 TL (121 kişi), %26.7’si 20001-30000 TL (104 kişi) ve %20.2’si 10001-20000 (79 kişi) 

yatırım hesabı değerine sahiptir. 
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2.3.2. Araştırmada Yer Alan Ölçeklerin Test Edilmesi 

Araştırmanın modelinde yer alan değişkenlerin güvenilirliğini test etmek amacıyla, 

değişkenin iç tutarlılığını ölçen Cronbach alfa katsayısı yöntemi kullanılmıştır. Bu katsayı, 

çok ifadeli değişkendeki, ifadeler arasındaki uyumun derecesini gösterir ve 0 ile 1 arasında 

değer alır. Bu değer, 1’e yaklaştıkça değişkende yer alan ifadeler arasındaki iç uyumun 

yüksek olduğu söylenebilir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013, s.278). Modelde yer alan, müşteri 

bağlılığı (α=0.925), ilişki değeri (α=0.886), ilişki kalitesi (α=0.936), müşteri savunuculuğu 

(α=0.923), kurumsal sosyal sorumluluk (α=0.912) ve hizmet kalitesi (α=0.942) 

değişkenlerinin Cronbach alfa değerlerinin yüksek olduğu görülmüştür.  

Araştırma değişkenlerinin güvenilirliklerinin yüksek olduğu görüldükten sonra bunların 

örneğe uygunluğunu test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizin ilk 

aşamasında, müşteri bağlılığı, ilişki değeri ve hizmet inovasyonu değişkenlerinin örnekle 

mükemmel uyum1 sağladığı bulunmuştur. Ancak ilişki kalitesi, müşteri savunuculuğu ve 

kurumsal sosyal sorumluluk değişkenlerinin uyum değerlerinin kabul edilebilir2 sınırlar 

içerisinde yer almadığı görülmüştür. Modifikasyonlar incelenerek Ki-Kare üzerinde en yüksek 

değerde modifikasyon öneren ilişki kalitesi değişkeninden “KL4:Geçmişte bu bankanın, 

yatırım hesabımı yönetmesinden memnun olurum”, müşteri savunuculuğundan değişkeninden 

“MT3:Müşteri temsilcim, müşterilerinin çok kazanması için dürüst davranır” ile 

“MT4:Yatırım hesabı müşteri temsilcim, müşterilerine her konuda yardımcı olur” ve kurumsal 

sosyal sorumluluk değişkeninden “KS5:Bu banka toplum yararına faydalı olan projelere 

destek verir” ifadeleri analiz dışı bırakılmıştır. Yapılan modifikasyonlar sonrasında elde edilen 

değerlerin kabul edilebilir uyum değerleri içerisinde yer aldığı görülmüştür.  

Sonuç olarak doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, müşteri bağlılığı 3, ilişki değeri 3, ilişki 

kalitesi 5, müşteri savunuculuğu 5, kurumsal sosyal sorumluluk 4 ve hizmet inovasyonu 5 

olmak üzere toplam 6 değişken ve 25 ifadenin yapısal eşitlik modelleme analizinde 

kullanılmaya karar verilmiştir.      

2.3.3. Araştırma Modelinin Test Edilmesi 

Araştırma modelinde yer alan kurumsal sosyal sorumluluk ve hizmet inovasyonunun müşteri 

savunuculuğuna, müşteri savunuculuğununda ilişki değeri ve kalitesine, ilişki değeri ve 

																																																													
1Mükemmel Uyum Değerleri: 0≤χ²≤2df, 0.05<p≤1.00, 0≤χ²⁄df≤2, 0≤RMSEA≤0.05, 0≤SRMR≤0.05, 
0.95≤NFI≤1.00, 0.97≤NNFI≤1.00, 0.97≤CFI≤1.00, 0.95≤GFI≤1.00, 0.90≤AGFI≤1.00, 0.95≤IFI≤1.00 
(Schermelleh-Engel ve diğ., 2003, s.52). 
2Kabul Edilebilir Uyum Değerleri: 2df≤χ²≤3df, 0.01≤ p≤0.05, 2≤χ² 
⁄df≤3,0.05≤RMSEA≤0.08,0.05≤SRMR≤0.10, 0.90≤NFI≤0.95, 0.95≤NNFI≤0.97, 0.95≤CFI≤0.97, 
0.90≤GFI≤0.95, 0.85≤AGFI≤0.90, 0.90≤IFI≤0.95 (Schermelleh-Engel ve diğ., 2003, s.52).	
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kalitesinin ise müşteri bağlılığına etkisini belirlemek için Yapısal Eşitlik Modeli (path analizi) 

kullanılmıştır. Path analizinden elde edilen ilk sonuçlara göre model uyum indeks değerlerinin 

kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer almadığı görülmüştür. Değerlerin kabul edilebilir 

sınırlar içerisinde yer almadığının görülmesi üzerine öncelikle değişkeler arasındaki t 

değerleri incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda t değerlerinin 1.96 dan büyük olduğunun 

görülmesi üzerine modelin uyum değerlerine bakılmıştır. Uyum değerlerinin istenilen 

seviyede olmamasından dolayı Ki-kare üzerinde en fazla modifikasyon öneren, ilişki 

değerinden “DR1:Müşteri temsilcim ile olan olumlu ilişkilerimden daha fazla fayda 

sağlıyorum”, ilişki kalitesinden “KL2:Müşteri temsilcim bana yatırım ürünleri hakkında 

pratik bilgiler verir”, müşteri savunuculuğundan “MT5:Müşteri temsilcim, müşterilerinin 

sorunlarını çözmesine yardımcı olacak tüm olanakları sağlar”, kurumsal sosyal sorumluluktan 

“KS4:Bu banka müşterilerinin bilgisi olmadan müşteri yatırım hesabı işlemi gerçekleştirmez”  

ve hizmet inovasyonundan “HY5:Bu banka yatırım ürünleri çeşitliliği açısından liderdir” 

ifadeleri modelden çıkarılmış ve modelin uyum değerlerinin; Ki-kare(χ2)= 447.29, p değeri= 

0.187, serbestlik derecesi(sd)= 243, χ2/sd= 1.84, RMSEA= 0.073, SRMR= 0.054, NFI= 0.93, 

NNFI= 0.95, CFI= 0.95, GFI= 0.95, AGFI= 0.90 ve IFI= 0.95’e sahip olduğu görülmüştür. 

Analiz sonucunda modelde yer kalan değişkenlere ait ifadelerin ortalama, standart sapma, t 

değerleri, standart katsayıları, R2 ve hata varyansları Tablo 3’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 3. Araştırma Modelinde Yer Alan Değişkenlere Ait İfadelerin Aritmatik 
Ortalama, Standart Sapma, t değeri, Standart Katsayı, R2 ve Hata Varyansları 
Değişkenler ve İfadeleri  Ar. Ort. St. Sap. t değeri Standart 

Katsayılar R² Hata 
Varyansı 

Müşteri Bağlılığı-MS       
MS1: Gelecekte bu bankanın yatırım 
ürünlerini kullanmayı arttırma niyetindeyim. 4.037 0.882 11.02 0.75 0.72 0.15 

MS2: Bu bankanın yatırım ürünlerini 
kullanmaları için arkadaş ve akrabalarımı 
teşvik ederim. 

4.022 0.846 13.28 0.66 0.68 0.22 

MS3:Gelecekte yeni bir yatırım hesabına 
ihtiyacım olursa bu bankayı tercih ederim. 4.042 0.868 12.71 0.71 0.77 0.19 

İlişki Değeri-DR       
DR2:Müşteri temsilcim ile olan olumlu 
ilişkilerimden daha fazla kazanıyorum. 4.144 0.828 18.25 0.59 0.92 0.12 

DR3:Maliyeti yüksek olsa bile gelecekte 
müşteri temsilcim ile olan ilişkilerimin 
devam edeceğini bekliyorum.   

4.012 0.926 17.61 0.62 0.95 0.10 

İlişki Kalitesi-KL       
KL1:Müşteri temsilcimin yatırım hesabı 
işlemleri için mesleki bilgisinin yeterli 
olduğuna inanıyorum.  

4.254 0.692 9.86 0.89 0.91 0.13 

KL3:Sağladığı hizmetler açısından yatırım 
ürünleri için bu bankayı tercih etmekten 
memnunum. 

4,266 0.733 11.11 0.80 0.90 0.11 
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KL5:Bu banka, uyguladığı yatırım hesabı 
hizmet politikaları gereği bana karşı 
yükümlüklerini yerine getirmede hassas 
davranır.  

4,198 0.777 10.84 0.82 0.91 0.13 

KL6:Bu banka benim ile olan ilişkilerinde 
yatırım hesabı hizmet sözleşmesini esas alır.  4,251 0.748 9.89 0.87 0.79 0.21 

Müşteri Savunuculuğu-MT       
MT1:Bu bankanın, müşteri temsilcileri 
müşteriye tam ve açık bilgi verir. 4,217 0.806 14.08 0.71 0.92 0.14 

MT2:Müşteri temsilcim diğer müşterilerinin 
yatırım ürünleri ile ilgili edindiği tecrübeleri 
benimle paylaşır. 

4,244 0.800 13.44 0.77 0.91 0.13 

MT6:Müşteri temsilcim, müşterilerine 
yatırım ürünleri arasından seçimlerine 
yardımcı olacak bilgileri verir.  

4,195 0.770 12.46 0.79 0.90 0.17 

MT7:Müşteri temsilcim, sunduğu 
hizmetlerin verimliliğini arttırmak için çaba 
gösterir. 

4,251 0.698 14.52 0.70 0.91 0.13 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk-KS       
KS1:Bu banka müşterilerine karşı olumlu 
tutum ve davranışlar gösterir.  4,300 0.652 11.08 0.82 0.82 0.7 

KS2:Bu banka müşteri şikâyetlerine karşı 
etkili cevap verir.  4,198 0.771 14.91 0.76 0.79 0.20 

KS3:Bu banka müşterilerinin geri 
bildirimlerine olumlu cevap verir. 4,230 0.686 13.66 0.80 0.83 0.17 

Hizmet İnovasyonu-HY       
HY1:Bu bankanın yatırım hesabı işlemleri 
rakiplerine göre daha fazla yenilikçidir.  4.182 0.790 12.17 0.81 0.79 0.14 

HY2:Bu banka yatırım hesabı için yeni 
sistemleri uygulamada rakiplerinden daha 
fazla yenilikçidir.  

4.142 0.806 11.46 0.88 0.65 0.19 

HY3:Bu banka yatırım hesabı işleleri 
hakkında sahip olduğu bilgi ve birikimler 
rakiplerinden daha fazla yenilikçi özellikler 
taşır.  

4.210 0.800 14.04 0.77 0.72 0.16 

HY4:Bu banka yatırım ürünleri sayısını 
arttırmaya önem verir. 4.242 0.712 11.57 0.87 0.85 0.09 

 
Sonuç olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ve hizmet inovasyonunun müşteri 

savunuculuğuna, müşteri savunuculuğununda ilişki değeri ve kalitesine, ilişki değeri ve 

kalitesinin ise müşteri bağlılığı üzerinde pozitif etkisi olduğu görülmüştür. Bu durumda, H1, 

H2, H3, H4, H5 ve H6 hipotezleri kabul edilmiştir. Araştırma modelinin ve hipotezlerinin özet 

bilgileri aşağıdaki Tablo 4’de sunulmuştur. 
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Tablo 4. Modelde Yer Alan Değişkenler Arasındaki İlişkiler ve Hipotez Sonuçları 
Hipotezler t değeri Standart 

Katsayılar R² Hata 
Varyansı 

H1:İlişki değeri müşteri bağlılığını olumlu yönde 
etkilemektedir. 6.68 0.71 0.65 0.35 

H2:İlişki kalitesi müşteri bağlılığını olumlu yönde 
etkilemektedir. 4.90 0.78 0.80 0.21 

H3:Müşteri savunuculuğu ilişki değerini olumlu yönde 
etkilemektedir. 2.21 0.91 0.88 0.19 

H4:Müşteri savunuculuğu ilişki kailtesini olumlu yönde 
etkilemektedir. 2.87 0.88 0.71 0.26 

H5:Kurumsal sosyal sorumluluk müşteri savunuculuğunu 
olumlu yönde etkilemektedir.  5.88 0.75 0.92 0.11 

H6:Hizmet inovasyonu müşteri savunuculuğunu olumlu yönde 
etkilemektedir. 3.11 0.82 0.59 0.38 

 
3.Sonuç ve Tartışma 

Kurumsal sosyal sorumluluk ve hizmet inovasyonunun müşteri bağlılığı üzerindeki etkisini 

belirlemek amacıyla Uşak il merkezinde yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

Araştırmaya katılanların müşterilerin çoğunluğu erkek ve evlidir. Aylık olarak 1401-2800 TL 

gelire sahip, çoğunluğu önlisans mezunu, 41-50 yaş grubunda ve devlet memurudur. 

Araştırmaya katılanların cevaplayıcıların çoğunluğu araştırma kapsamında yer alan banka 

şubesinde hesabını 1-4 yıl arasında kullandıklarını, 146 kişi bu banka dışında başka bir 

bankada da yatırım hesapları olduğunu ancak 144 kişi ise sadece araştırma kapsamında yer 

alan bankada yatırım hesabına sahip olduklarını belirtmişlerdir. Cevaplayıcılar, en fazla tercih 

ettikleri yatırım hesabı ürününün vadeli mevduat hesabı ve yatırım hesabı portföy değerinin 

ise 0-10.000 TL arasında olduğunu söylemişlerdir. 

Öncelikle çalışmada kullanılan müşteri bağlılığı, ilişki değeri, ilişki kalitesi, müşteri 

savunuculuğu, kurumsal sosyal sorumluluk ve hizmet kalitesi değişkenlerinin güvenilirlik 

katsayıları incelenmiş ve değerlerin 0.886 ve 0.942 ile yüksek seviyede olduğu tespit 

edilmiştir. Daha sonra bu ölçeklerin örnekleme uygunluğunu görmek için doğrulayıcı faktör 

analizi yapılmış ve müşteri bağlılığından 3, ilişki değerinden 3, ilişki kalitesinden 5, müşteri 

savunuculuğundan 5, kurumsal sosyal sorumluluktan 4 ve hizmet inovasyonundan 5 ifade 

yapısal eşitlik modellemesi analizinde kullanılmıştır.  

Yapısal eşitlik modellemesi sonucuna göre; 

Müşteri temsilcilerinin, müşterileri olan ilişki değerini güçlendirdiğinde müşteri bağlılığı da 

gelişmektedir. Bu durumda teorik çerçeve sonucunda geliştirilen H1 (İlişki değeri müşteri 

bağlılığını olumlu yönde etkilemektedir) hipotezi kabul edilmiştir. İlişki değeri, fiyat gibi 

daha somut unsuru içerdiği için sunulan hizmetin maddi müşterinin kalite algısını etkilemekte 

ve bu durumda bağlılığa neden olmaktadır. Bu çalışmanın sonucuna benzer bir çalışma Han 
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ve Back (2008) tarafından yapılmıştır. Adı geçen çalışmada, işletmelerin bağlı müşterilerinin 

sayısını arttırmak için onlarla uzun vadeli ilişki geliştirmesi ve isteklerinin karşılanmasında 

elde ettikleri getirinin maddi olarak karşılığını görmesi gerektiği sonucuna varmışlardır. 

Yapısal eşitlik modelleme analizi sonucuna göre, müşteri temsilcileri ilişki kalitesini 

güçlendirdikçe müşteri bağlılığı da artmaktadır. Bu durumda, H2 (İlişki kalitesi müşteri 

bağlılığını olumlu yönde etkilemektedir) hipotezi kabul edilmiştir. İlişki kalitesi, hem bireyler 

arası ilişkiyi hemde uyarlanabilir davranışı kapsamaktadır. Müşteri temsilcisinin müşterisi ile 

sağlayacağı samimi ve sıcak ilişki, müşteride güven duygusunun artmasına bu da risklerin 

azalmasına ve herhangi bir olumsuzluk anında başka bankaya geçmeyi engelleyebilir. Bu 

sonuca benzer bulguları Hoffmann ve Birnbrich (2012) yaptıkları çalışmada elde etmişlerdir. 

Sonuçlara göre, müşteri savunuculuğunun ilişki değeri ve kalitesini etkilediği belirlenmiştir. 

Bu durumda; H3 (Müşteri savunuculuğu ilişki değerini olumlu yönde etkilemektedir) ve H4 

(Müşteri savunuculuğu ilişki kailtesini olumlu yönde etkilemektedir) hipotezleri kabul 

edilmiştir. Müşteri savunuculuğu, ilişki kalitesini iyileştirip müşterilerle karşılıklı diyalog ve 

şeffaflık geliştirerek yakın müşteri ilişkilerini kolaylaştırmak için benimsenmiştir. Müşterileri 

adına sağlam bir savunuculuk olursa, ilişki kalitesi ve değeri konusundaki algılar 

artabilmektedir. 

Araştırma sonuçları kurumsal sosyal sorumluluğun dorudan ve olumlu olarak müşteri 

savunuculuğunu etkilediğini göstermektedir. Bu durumda, H5 (Kurumsal sosyal sorumluluk 

müşteri savunuculuğunu olumlu yönde etkilemektedir) hipotezi kabul edilmiştir. Bu 

bağlamda, bankalar tarafından müşteri savunuculuğunu arttırmak için kurumsal sosyal 

sorumluluk uygulamalarına önem verilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir. Günümüzde 

müşeriler sosyal sorumluluk kavramına önem verdiği için müşteri savunuculuğunu arttırmak 

için bankaların kurumsal sosyal sorumluluk odaklı tutundurma faaliyetlerinde bulunması 

müşteri memnuniyetinin sağlanmasında gerekli olmaktadır. Çünkü sosyal sorumluluk 

kavramına önem veren bankalara müşteri algı ve dikkati artacak ve müşterilerce toplumsal 

olaylara duyarlı banka imajına sahip olunulacaktır (Marin vd., 2009). 

Sonuçlara göre hizmet inovasyonunun müşteri savunuculuğunu etkilediği tespit edilmiş ve H6 

(Hizmet inovasyonu müşteri savunuculuğunu olumlu yönde etkilemektedir) hipotezi kabul 

edilmiştir. Müşteri savunuculuğunu oluşturmak, yeni ve farklı yöntemler ile yeni hizmetlerin 

kullanılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, müşteri savunuculuğu hizmet inovasyonu ile 

geliştirmek mümkün olabilmektedir. Ancak Damanpour ve vd. (2009) göre, hizmet 

inovasyonunu benimsenmenin riskli ve başarısının garanti olmadığını belirtmektedirler. 

(Başarılı bir müşteri savunucusu olmak için, bankalar öncelikle artan müşteri katılımını kabul 
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etmeli ve ardından bankanın eylemlerini müşterilerinin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek 

için yeni yaklaşımlar belirlemelidir. 

Araştırma sonuçlarına göre şu tekliflerde bulunulabilir; 

-Bankacılık sektöründe çalışan ile müşteri arasındaki karşılıklı iletişim önemlidir. Bu 

yüzden, müşteri temsilcileri tarafından sunulan hizmetler hakkında detaylı ve açıklayıcı 

bilgiler verilmelidir. Bu durum ise ilişki değerinin artmasına yardım edebilir.  

-Bilişim teknolojileri ile dünyanın her noktasında bilgiye kolaylıkla ulaşılabildiği 

günümüzde müşteri bağlılığı, müşteri tercih ve katılımına önem vermekle arttırılabilir.  

-Bankalar sundukları hizmetlere daha ilgili olan müşterileri tespit etmelidir. Bu tespit ile 

lider kullanıcılar belirlenebilir ve özellikle yeni hizmet sunumunda bunlar kullanılabilir.  

-Sosyal sorumluluk projelerine verilen önem attırılmalıdır. Çünkü bu tür projelere önem 

veren müşteriler diğer müşterilerden daha fazla olumlu tutum ve davranış sergilemektedir.  

-Hizmet inovasyonu, daha önce mevcut olan hizmetlere kıyasla benzersiz fayda ve yüksek 

değer sunmalı veya yeni finansal ürünün üstünlüğünü sağlamalıdır. 

-Hizmet inovasyonunun başarısında değişim, müşteri tutumları, değerleri, ilişkileri ve 

algılamalarını daha iyi anlamanın gerekli olduğu unutulmamalıdır.  

-Bu çalışma bankacılık sektöründe yatırım hesabı müşterilerine uygulanmıştır. İleriki 

çalışmalarda diğer bankacılık hizmetlerine veya diğer sektörlerede uygulanması sonuçların 

genellenmesine yardımcı olabilir. 

-Daha ileri araştırmalar, yeni hizmet modeli geliştirme yetkinliklerinin kurumsal sosyal 

sorumluluk ve hizmet inovasyonu yaratma etkilerini ve bunların nasıl geliştirildiğini 

içerebilir. 

-Algılanan kalite, algılanan değer ve şikayet yönetimi gibi müşteri sadakatinin diğer 

öncülleri, modelimizin açıklayıcı gücünü artırmak için gelecek çalışmalara dâhil edilebilir. 

-Sadakati, tutumsal ve davranışsal sadakat yapılarını göz önünde bulundurarak incelenmesi 

yalnızca üstün bir açıklayıcı güce değil aynı zamanda müşteri ilişkilerinin doğasını daha iyi 

anlamaya katkıda bulunabilir.  
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Introduction 

Innovation is considered among the terms with an unclear definition among practitioners. The 

ambiguity lies in the use of similar terms interchangeably and the evolving nature of the 

definition that focus on similarities and differences of product and service innovation. Thus; 

this study aims to provide an overview of the theoretical advancements in the definition of 

service innovation and utilization of the term in Turkish market. 

In terms of the Global Innovation Index, Turkey was ranked 43rd out of 127 countries, in 

2017. Only a few middle-income economies were among the top 50 this year and Turkey is 

one of them. Although the overall performance of Turkey is eye-catching, the level of 

achievement changes according to different sub-indexes. The quality of innovation-related 

input and output has become a measure with additional indicators this year, and Turkey 

displayed a downward movement in terms of innovation quality (Gİİ Full Report, 2017).  

Literature Review  

Innovation is defined in a broader way, it can either be in the form of scientific inventions and 

patents or might simply connote new way of doing things (Lee et.al, 2012). Before the 

information age, when product innovation was prevalent, innovation was almost equal to 

scientific inventions. The innovation literature also closely followed the developments in 

society and augmented the firm-centric product-development processes (Vargo et.al, 2014). 

However, innovation is no longer an invention, which is regarded as more of an engineering 

activity, but a design, an entrepreneurial activity. Entrepreneurial activities do not solely 

belong to start-ups but even to large companies who have the intention to adopt innovation 

culture. The large companies are considered as a part of the ecosystem and will need to 

collaborate with different stakeholders such as customers, partners, start-up companies, 

universities, and government, among many. Innovations do not come from within the 
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boundaries of organizations but they are the outcome of different stakeholders (Lusch and 

Vargo, 2015). Another definition also highlights the importance of partnerships and adds 

creating value “any new idea or approach that is applied in fundamentally different ways to 

create value for the organization and other stakeholders such as customers, suppliers, partner 

organizations, communities, governments, or general good of humanity.” (Lee et.al, 2012, 

p.818). 

The two main schools of thought are reflected in the studies; the first one assumes that there 

are differences between product and service innovation and new theories are needed for 

service innovation (Edvardsson and Olson, 1996); the second one focuses on adapting 

innovation theories to service innovation context (Nijssen et.al, 2006). The research that 

addresses the key hallmarks of product and service innovation reveals that new product 

development (NPD) and new service development (NSD) have much in common but the 

difference in terms of innovation lies in the internal organizational factors (Nijssen et.al, 

2006). While the R&D strength is more important for new product development, a company’s 

willingness to cannibalize organizational routines and prior investments is more important in 

the case of NSD.  

Innovation literature suggests multiple areas of innovation such as – product innovation, 

process innovation, market innovation, input innovation, and organizational innovation – but 

recently it was concentrated in two domains: technology/production and market/customer 

(Abernathy&Clark, 1985 cited in Vargo et.al, 2013). Recent studies follow a synthesized and 

integrated approach and service-dominant (S-D) logic is also among the ones that offer an 

integrated framework. S-D logic scholars provide a broadened view and define service 

innovation as: rebundling of diverse resources that create novel resources that are beneficial 

(i.e. value experiencing) to some actors in a given context (Lusch&Nambisan, 2015, p.161). 

In sum, integration of resources and creation of value are at the heart of all activities and this 

new definition encompasses all type of innovations. 

Research Design / Methodology 

The research design is exploratory; first of all, the definitions of innovation, mainly through a 

service-dominant logic lens, are compared and a conceptual overview is provided. The 

research is conducted with the aim of understanding the change in the definitions and the 

utilization of them in Turkey, as an emerging market. To be able to determine the current state 

of mind of Turkish users, a social media analysis of the term “inovasyon” in Turkish is 

conducted.  
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Innovation term is searched via Crimson Hexagon, a social media analytics platform, within 

the period of the first six months of 2017, and a content with the size of 68K is reached. The 

data comes from Twitter, Instagram, blogs and forums. A random sample of 9K is extracted 

from the data set and the data is grouped and coded according to main streams of thought and 

innovation types (product, process, and market or customer innovation) derived from the 

literature.  

Findings & Discussion 

The main findings indicate that technology is the single most important quote attached to 

innovation but a deep-dive analysis also clarifies the use of the terms such as creativity, R&D 

and entrepreneurship, among many. The data is also analyzed in terms of the provider of the 

quote (company, university, and influencer), sector and the type of innovation. 

Marketing scholars and practitioners are after innovative solutions coming from user 

experience. It is critical to note that the occasions and the manner in which the products and 

services are used are important avenues to foster innovation. The customers might solve their 

problems and satisfy their needs through unexpected ways and the lack of resources in 

emerging markets make these solutions even more creative. Emerging economies are 

distinguished with two major points; they lack resources and face even shortages in finance, 

skilled labor, water and supplies and the innovation in emerging economies are more frugal, 

flexible and creative (Barrett et.al, 2015). 

The requirements of the modern world demand that creativity walks hand-in-hand with 

innovation. Many large companies were used to work with top-down approach and left 

creativity arena to the entrepreneurs and start-up companies. In sum, the culture of innovation 

necessitates creativity to flourish from different sources and this study identifies the links and 

associations of service innovation in Turkey.  
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1. Giriş ve Çalışmanın Amacı  

İşletmelerin amacı sıfır hata düzeyinde kalıcı bir performans sürdürmektir fakat sunmuş 

oldukları hizmetlerin özelliklerinden dolayı sunum sürecinde birtakım hatalarla 

karşılaşılmaktadır. Bu hataların meydana gelmesindeki asıl sebep hizmetin bütünleşik yani 

çok boyutlu bir yapıya sahip olmasıdır (Hoffman vd., 2003). Müşterinin ihtiyacı 

karşılanmadığında hizmet hatası oluşabilmektedir; müşterinin beklediği hizmet,  hizmetin 

teslimi anında ki hizmet algısından yüksek ise bu hizmet süreci içerisinde hizmet kusuru 

oluşabilmektedir (Lin vd., 2011). Hizmet hatası, negatif kritik olayın çeşidi ve hizmet 

iyileştirmenin ön koşulu olarak yer almaktadır (Coverly vd., 2002). İşletme sıfır hata düzeyini 

daima gerçekleştiremeyeceğinden etkin telafi stratejisini bulmaya yönelmelidir. Müşteri 

odaklılık müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışanların davranışlarını (Stock vd., 

2005); görev performansı bir işi diğerlerinden farklı kılan, işin değişmeyen mecburiyetlerini 

ve mesuliyetini ifade etmektedir (Jawahar vd., 2007). 

Bu çalışma; müşteri odaklılık ve görev performansının hizmet telafi performansı üzerindeki 

etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Bu çalışma hizmet hatalarının telafisindeki başarının 

çalışanların müşteri odaklılıkları ve görev performanslarıyla doğrudan ilişkili olduğunu 

savunmaktadır. Dolayısıyla müşteri odaklılık ve görev performans algılamaları yüksek olan 

çalışanların hizmet hatalarını iyileştirme de daha başarılı olacağı düşünülmektedir. Bu çıkış 

																																																													
1	Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi, deryaatlay@mu.edu.tr	
2	Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	



 
 

1227 

noktasıyla endüstriyel pazarda konumlayabileceğimiz dış ticaret işlemlerinde farklı 

boyutlarda hizmet sunan işletmelerin çalışanlarıyla geliştirilen bu çalışmayla söz konusu 

değişkenler ve bu değişkenler arasındaki ilişki ve etkiler incelenmiştir. 

2. Literatür Analizi  

- Müşteri Odaklılık  

Hizmetlerin doğal soyut yapıda ve müşteri iletişimi ve etkileşimi yüksek derecede olmasından 

dolayı müşteri odaklılığın hizmet işletmelerinin ekonomik başarısı açısından önemli bir rol 

oynaması beklenebilmektedir (Hennig-Thurau, 2004). Ifie (2014) işletmenin müşteri odaklı 

olmasını; müşteriye kaliteli hizmet sunma ve memnuniyet sağlamayı hedefleyen faaliyetlerde 

bulunması şeklinde tanımlanmıştır. Donavan vd. (2004) müşteri odaklılık için müşterileri 

şımartmak, müşteri ihtiyaçlarını doğru şekilde okumak, müşterilerle kişisel ilişkiler 

geliştirmek ve müşterilerin sorunlarını çözmek için nitelikli hizmet sunmak olmak üzere dört 

içsel güdü belirlemiştir. 

Boshoff ve Allen (2000) müşteri odaklı örgüt kültürünün çalışanların hizmet kurtarma 

durumunda davranışlarını etkilediğini savunmuştur. Yakın zamanda Mahtab (2015) tarafından 

50 banka çalışanı arasında yapılan çalışmada müşteri odaklılık hizmet telafi performansı 

arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki varlığına ulaşılmıştır. Park ve Kwan (2005) Kore 

otelindeki çalışanlar ile yürüttükleri çalışmada müşteri odaklılık, hizmet telafi performansı 

üzerinde anlamlı ve olumlu etki göstermiştir.  

Araştırmamızda müşteri odaklılığı, çalışanların görevleri sürecinde müşterinin ihtiyaçlarını 

karşılamak için sergiledikleri performans eğilimleri olarak ele alınmıştır. Böylece hizmet 

hatalarının telafisindeki başarıda müşteri odaklı çalışanların olumlu etkisi olduğu kabul 

edilmiştir.  

-Görev Performansı  

Genel anlamda performans çalışanların katkı düzeyine göre ölçülebilen, örgüt amaçlarına 

uygun olan hareketler ya da davranışlar şeklinde tanımlanmaktadır (Suliman, 2001). Teori ve 

uygulamada bahsedilen (Motowildo vd., 1997, Jawahar ve Carr, 2006) iki tür performanstan 

biri olan görev performansı; ürün veya hizmet üreten veya üretimi mümkün kılan teknik 

temelleri destekleyen davranışlardır (Motowidlo ve Van Scotter, 1994). Töngür (2016) görev 

performansını çalışanların günlük rutin işlerini yaparken ortaya koydukları etkinlik ve 

verimlilik davranışları şeklinde açıklamıştır. Görev performansının yüksek olmasında mesleki 

yeterlilik, uygun çalışma ortamı, açıkça belirlenmiş görev tanımı ve ahlaki nitelikler oldukça 

önemlidir (Özdevecioğlu ve Kanıgür, 2009). 
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Yazında görev performansı ile hizmet telafi performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir 

araştırmaya rastlanamamıştır. Fakat görev performansının bir işin yerine getirilmesi için 

gereken temel sorumlulukları ifade ettiği (Jawahar ve Carr, 2006) düşünüldüğünde görev 

performansı yüksek bir çalışanın hizmet hatalarıyla başa çıkmakta ve başarıyla üstesinden 

gelebilmesinde olumlu etkilerinin olacağı varsayılabilir.  

- Hizmet Telafi Performansı   

Günümüzde işletme sektörü farklılığı ortadan kalkmış ve her işletmede hizmet unsuru barınır 

hale gelmiştir. Hizmet hatası; hizmetin gerçekleştirilmesinin herhangi bir noktasında ortaya 

çıkan başarısızlık sebebiyle ürünün müşteri beklentilerini karşılamada yetersiz duruma 

düşmesi şeklinde ifade edilmektedir (Mueller vd., 2003). Hizmet hatası sonucunda 

müşterilerde olumsuz duygu ve düşünce gerçekleşmektedir. Hizmet telafisinin temel amacı, 

hizmet hatası yaşayan müşterilerin memnuniyet düzeylerini iyileştirmektir (Hoffman vd., 

1995). Hizmet telafisini; Grönroos (1990) ortaya çıkan hizmet hataları ile birlikte var olan 

problemi çözmek amacıyla gerçekleştirilen yöntemlerin tümü; Akdu vd. (2015) ise “doğru 

olanı ikinci kez yapmak” ve “ilk izlenimi sağlamak için ikinci şans” şeklinde ifade 

etmektedir. Etkili bir hizmet telafisinin memnuniyet, sadakat artışı, tekrar satın alma ve 

olumlu ağızdan ağza iletişim gibi beklenir faydaları bulunmaktadır (Ennew vd., 2003). Bu 

doğrultuda hizmet telafi performansı bir hatanın oluşumu ve düzeltilmesinden ziyade tekrar 

karşılaşma riskinin azaltılması şansını vermesi sebebiyle işletmeler açısından çok önemlidir. 

Bu çalışmaların ışığı altında: 

H1: Çalışanların müşteri odaklılıkları ve görev performanslarının,  hizmet telafi 

performanslarına pozitif yönde anlamlı bir etkisi vardır.    

3. Tasarım ve Yöntem  

Bu çalışmanın amacı, çalışanların hizmet telafi performanslarında müşteri odaklılıkları ve 

görev performanslarının etkisini incelemektir. Çalışma türü itibariyle uygulamalı olup, 

çalışmanın tasarımı nedensel olarak geliştirilmiştir.  
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Hizmet hatalarının çözümündeki başarının hizmet telafi performansıyla belirlenmesi 

mümkündür. Çalışanların hizmet telafi performanslarının başarıyla sonuçlanmasında ise farklı 

değişkenlerin etkili olabileceği düşünülebilir. Bu bakış açısıyla bu çalışma kapsamında 

özellikle dış ticaret hizmetlerinde yaşanan hataların bu hizmetlerden faydalanan ihracatçı veya 

ithalatçı taraflara maddi veya manevi olarak sebep olduğu çeşitli zarar ve/veya 

memnuniyetsizlikleri çözme hususunda müşteri yönlülüğü güçlü ve hizmet görev performansı 

yüksek çalışanların başarılı olabilecekleri kabul edilmiştir.  

-Veri Toplama Aracı 

Anket dört bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde dış ticaret hizmetleri 

çalışanlarının demografik bilgilerine ulaşmaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anketin 

ikinci kısmında müşteri odaklılık için Saxe ve Weitz (1982) tarafından geliştirilen Satış 

Odaklılık-Müşteri Odaklılık Ölçeğinin (The SOCO Scale) 12 adet ifadeli müşteri odaklılık 

bölümünden Bilgen (2016) tarafından uyarlanan 11 adet ifadeli müşteri odaklılık ölçeği 

kullanılmıştır.  Saxe ve Weitz (1982) tarafından geliştirilen ilgili ölçeğin Yolaç (2008), 

Değermen (2008), Uray (2014) gibi Türkiye’de yapılan çalışmalarda da kullanıldığı 

görülmüştür.  Anketin üçüncü bölümünde Boshoff ve Allen (2000) tarafından geliştirilen ve 

beş ifadeden oluşan hizmet telafi performansı ölçeği (service recovery performance scale) 

kullanılmıştır. Çalışmada görev performansı; Williams ve Anderson (1991) ve Bush, Bush, 

Ortinau ve Hair (1990) çalışmalarından Altunoğlu, Şahin ve Babacan (2016) tarafından 

uyarlanarak geliştirilen toplamda 10 soruluk ölçek kullanılarak ölçülmüştür. Ankette yer alan 

ifadelerin tümü “Kesinlikle Katılmıyorum” ile “Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişen 7’li 

Likert ölçeğine göre sıralanmıştır.  

-Örnekleme ve Veri Toplama Süreci 

Araştırmanın anakütlesini Türkiye’de faaliyet gösteren dış ticaret firmalarının ihracat, ithalat 

yada her iki süreci birden yerine getiren çalışanları oluşturmaktadır. Fakat söz konusu 

anakütleyi oluşturan çalışan toplam sayısı tam olarak bilinememektedir. Bu sebeple 

anakütleye ulaşmanın mümkün olmamasından dolayı ithalat ve ihracat işlemlerinin yoğun 

olarak gerçekleştirildiği bölge ve alanlar üzerine yoğunlaşılarak kolayda örnekleme 

yöntemiyle veri toplanmıştır. 

Dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların iletişim adreslerine ulaşılması noktasında 

bazı kurum ve kuruluşların (Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri ve Ekonomi 

Bakanlığı) kayıtlarından yararlanılmıştır. İlgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen iletişim 
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adreslerine gidilerek yüz yüze anket uygulaması  29 Mart – 29 Mayıs 2017 tarihleri arasında 

toplam 229 adet anketin toplanmasıyla tamamlanmıştır.  

-Verilerin Analizi 

Analizler sırasıyla, anketi cevaplayanların demografik özellikleri, güvenirlilik testleri, 

değişkenlerin ortalamaları ve standart sapmalarını da içeren ve değişkenler arasındaki birebir 

ilişkiyi gösteren korelasyon analizi ve araştırma hipotezlerinin test edilmesi için çoklu 

regresyon analizlerinden oluşmaktadır.  

4. Bulgular ve Tartışma 

Araştırmaya katılan dış ticaret hizmetleri çalışanlarına ait demografik özelliklerin dağılımları 

aşağıdaki Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Dış Ticaret Hizmetleri Çalışanlarının Demografik 

Özellikleri 

Özellik	 Sıklık	 Yüzde	 Özellik	 Sıklık	 Yüzde	
Cinsiyet		 	 	 Departman		 	 	

Kadın	 56	 24,5	 İhracat	 81	 35,4	
Erkek	 173	 75,5	 İthalat	 6	 2,6	
Toplam	 229	 100	 İhracat-İthalat	 142	 62	

Yaş	 	 	 Toplam	 229	 100	
20-29	 57	 24,9	 Meslek	Yılı	 	 	
30-39	 100	 43,7	 1	yıldan	az	 10	 4,4	
40-49	 47	 20,5	 1-3	yıl	 29	 12,7	

50	ve	üstü	 25	 10,9	 4-6	yıl	 44	 19,2	
Toplam	 229	 100	 7-9	yıl	 29	 12,7	

Eğitim	Durumu	 	 	 10	yıldan	fazla	 119	 51	
Ortaokul	 2	 0,9	 Toplam	 229	 100	

Lise	 28	 12,2	 Gelir	(TL)		 	 	
Ön	Lisans	 25	 10,9	 1500-2499	 49	 21,4	
Lisans	 136	 59,4	 2500-3499	 56	 24,5	

Lisansüstü	 38	 16,6	 3500-4499	 26	 11,4	
Toplam	 229	 100	 4500-5499	 44	 19,2	

	 	 	 5500-6499	 11	 4,8	
	 	 	 6500	ve	üstü	 43	 18,7	
	 	 	 Toplam	 229	 100	

 

Araştırma değişkenlerinin ortalamaları, standart sapmaları, Cronbach Alfa katsayısı  ve 

değişkenler arası korelasyon değerleri Tablo 2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2:  Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma, Güvenilirlik ve Korelasyon 

Katsayıları (N=229)  

 İfade 
Sayısı Mean Std. 

Deviation Güvenilirlik Görev 
Performansı 

Hizmet 
Telafi 

Performansı 
Müşteri 
Odaklılık 11 5,70 1,088 ,878 ,727** ,650** 

Görev 
Performansı 10 5,40 1,268 ,835 - ,722** 

Hizmet 
Telafi 
Performansı 

5 4,95 1,236 ,957  - 

**: p<0,01 
(1) Kesinlikle Katılmıyorum, ….(7) Kesinlikle Katılıyorum  

 
-Hipotez Testi 

Araştırma kapsamındaki hipotezi test etmek için çoklu regresyon analizi kullanılmış olup 

sonuçlara Tablo 3’de yer verilmiştir.  

Tablo 3. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları (N=229) 

Değişkenler B S.H. β 
Müşteri Odaklılık ,30 ,07 ,26** 
Görev Performansı ,54 ,06 ,52** 
Sabit ,26 ,30 - 
Not. R2=0,554; Düz. R2=0,55; F(2,226)=140,499, p<0,001 
**: p<0,01 
 

Çoklu regresyon analizi sonuçları anlamlıdır (F(2,226)=140,499, p<0,001). Düzeltilmiş R2 

değeri 0,55’dir. Bu sonuca göre hizmet telafi performansındaki %55 oranındaki varyans 

müşteri odaklılık ve görev performansıyla açıklanmaktadır. Ayrıca Beta katsayıları 

incelendiğinde, tüm bağımsız değişkenler regresyon modeline sokulduğu zaman hizmet telafi 

performansını açıklamada her iki bağımsız değişkenin de anlamlı katkısı olduğu (müşteri 

odaklılık β=0,26 p<0,001 ve görev performansı β=0,52 p<0,001 değerleriyle) görülmektedir.  

5. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

İthalat ve ihracat işlemlerinde bu hizmetleri alan tarafların malların zamanında 

ulaştırılamaması, eksik ve/veya hasarlı olması, dokümantasyonlarının eksik, yanlış veya yavaş 

yapılması vb. gibi birçok sebepten ortaya çıkan şikayetlerinin hizmet hataları çerçevesinde ele 

alınması gerekmektedir. Bu gibi hizmet hatalarının telafilerinin ise müşteri odaklı ve görev 

performansı yüksek çalışanlarla sağlanabileceği varsayımıyla ortaya çıkan bu çalışmada 
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araştırma bulgularına göre R2 değerinin (0,55) yüksek olması sebebiyle hipotez 

desteklenmiştir. Bu sonuca dayalı olarak müşteri odaklılığın ve görev performansının hizmet 

telafi performansını belirlemede %55 oranında etkisi olduğu görülmüştür.  

Bu sonuçtan hareketle müşteri için hangi tür hizmetin faydalı olabileceğine karar verebilen ve 

problemlerine çözüm getirebilecek şekilde yaklaşan çalışanların şikayetçi müşterilerle 

ilgilenme konusunda becerilerinin yüksek olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.  Benzer 

şekilde kendisini memnuniyetsiz müşterilerle iyi baş edebilmiş gören ve geçmişte ilgilendiği 

şikayetçi müşterileri en sadık müşterileri arasına alabilen çalışanlar hizmet telafi 

performansında yüksek başarılar elde edebilenlerdir.    

Bu bağlamda müşterileri memnun etmek için çaba sarf eden çalışanların görev 

performanslarında da benzer eğilimlerin olacağı düşünülerek; görevlerini zamanında, 

eksiksiz, iş tanımlamalarına uygun ve sağlanan kaynakları etkin şekilde kullanarak yerine 

getirmeye çalıştıkları ve bu süreçte karşılaştıkları zorluklarla hızlı ve doğru kararlarla baş 

edebildikleri sürece, önüne geçilmesi mümkün olmayan hataları telafi edebilme konusunda 

daha başarılı olabilecekleri değerlendirilebilir. Özellikle çalışma kapsamında incelenen dış 

ticaret hizmetleri gibi çalışanların niteliklerinin son derece önemli olduğu işletmelerde, 

müşteri odaklı ve görev performansı yüksek çalışanların hizmet hatalarının telafileri 

konusunda işletmelere olumlu katkılar sağladığı araştırma bulguları doğrultusunda 

söylenebilir.  

-  Araştırma Kısıtları ve Gelecek Çalışmalar için Öneriler 

Çalışmanın kısıtlarından ilki hizmet telafi performansının sadece iki değişken ile irdelenmiş 

olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan bu araştırmanın sadece dış ticaret hizmetleri 

çalışanlarına yönelik uygulanmış olması elde edilen bulguları diğer hizmet işletmelerine 

genellenmesi açısından kısıt oluşturmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki; araştırma 

kapsamında daha geniş bir örneklem sayısına ulaşabilmek adına elektronik ortamdan veri 

toplama tekniğiyle veri toplama sürecine devam edilmektedir. Bu çalışmada ilgili 

araştırmanın sadece yüz yüze tamamlanan anket verilerine yer verilmiştir.  

Bundan sonraki çalışmalarda; özellikle hizmet işletmelerinde çalışanların hizmet telafi 

performanslarını etkileyen çalışan yönlü davranış biçimleri de araştırılabilir. Ayrıca bu 

araştırmada kullanılan ölçeğin aynı veya farklı işletmelerin çalışanlarına uygulanmasıyla, 

karşılaştırma yapılabilecek sonuçların elde edilebileceği yeni çalışmaların yapılması da 

önerilebilir.  
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Satış Elemanlarının Kişilik Özelliklerinin Satış Yeteneklerine ve Satış 

Performanslarına Etkisi 

The Impact of Personality Attributes of Salespersons on Their Sales Skills 

and Sales Performance 
Özet Bildiri 

Yusuf Bilgin1 

Anahtar kelimeler: Kişilik özellikleri, satış yetenekleri, satış performansı.  

Key words: Personality traits, sales skills, sales performance.  

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Satış elemanları, işletmelerin sunmuş oldukları ürün ve hizmetleri müşterilere tanıtma, 

bilgilendirme ve ikna etme rollerini üstlenen kişilerdir. Satış, bilgi akışı ve gösteri yönünün 

yüksek, tüketicinin dikkatini çekebilme ve durumsal düzenlemelerin kolay yapılabildiği, son 

derece esnek, ancak temas başına maliyetin yüksek olduğu bir iletişim faaliyetidir (İslamoğlu 

ve Altunışık, 2007: 27) Satış işletmeye doğrudan gelir sağlayan bir pazarlama faaliyeti 

olduğundan satış elemanlarının performansı işletme açısından önem taşımaktadır. Literatürde 

satış elemanlarının satış becerilerini ve satış performanslarını etkileyen faktörlere yönelik 

araştırmalar bulunmaktadır (Butera, 2000; Reilly, 2004; Doğan ve Özmen, 2013). Bu 

faktörlerden birisi de satış elemanlarının sahip oldukları kişilik özellikleridir. Kişilik 

özellikleri bireylerin kendilerine ve çevrelerindeki insanlara bakış açılarını, diğer insanlarla 

ilişki kurabilme düzeylerini ve koşullara göre tepkilerini yönlendiren düşünsel ve ruhsal 

özelliklerini yansıtması (Çetin ve Beceren, 2007) açısından satış elemanlarının satış 

yetenekleri ve performansları üzerinde etkilidir. Ancak literatürde satış elemanlarının kişilik 

özelliklerinin satış yeteneklerine ve satış performanslarına etkisini inceleyen bir araştırmaya 

ulaşılamamıştır. 

Bu araştırmanın amacı, satış elemanlarının kişilik özelliklerinin satış yeteneklerine ve satış 

performanslarına etkisini incelemektir. Buna ek olarak, araştırmada satış elemanlarının satış 

yeteneklerinin satış performanslarına etkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Literatür analizi  

İnsanların fiziksel ve sosyal ortamıyla etkileşim tarzlarını, düşünce, duygu ve davranışlarının 

ayırt ve edici karakteristik örüntüsü olarak tanımlanan kişilik (Atkinson ve diğ., 2000), 

																																																													
1	Bartın Üniversitesi, yusufbilgin@bartin.edu.tr	
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pazarlama araştırmalarında tüketici davranışlarını etkileyen önemli bir etken olarak sıklıkla 

ele alınmaktadır (Schiffman ve diğ., 2008; Solomon, 2011). Kişilik özelliklerinin tüketici 

davranışlarına yansımalarını anlamak ve bu özelliklere uygun pazarlama eylemleri 

gerçekleştirmek işletmelerin başarısına önemli katkılar sağlamaktadır (Altunışık ve diğ., 

2011:69). Ancak kişilik, pazarlama yöneticileri tarafından yalnızca ürün ve hizmetleri satın 

alan tüketiciler açısından değil işletmenin ürün ve hizmetlerini müşterilere sunan ve 

müşterileri satın alma için ikna eden personel açısından da dikkate alınması gereken bir 

husustur. Çünkü bir satış elemanının kişilik özellikleri onun müşterilerle iletişimini, müşteri 

istek ve beklentilerini ve müşterilerin göstermiş oldukları davranışa karşılık takınacağı tutumu 

etkilemektedir. Literatürde satış elemanlarının satış yeteneklerinin müşterilerin satın alma 

kararları üzerinde (satış performansı) etkili olduğuna ilişkin araştırmalar bulunmaktadır 

(Butera, 2000; Reilly, 2004; Kethüda, 2012; Doğan ve Özmen, 2013). Bu doğrultuda 

oluşturulan hipotezler şu şekildedir:  

H1: Satış elemanlarının kişilik özellikleri satış yeteneklerini etkilemektedir.  

H2: Satış elemanlarının kişilik özellikleri satış performanslarını etkilemektedir.  

H3: Satış elemanlarının satış yetenekleri satış performanslarını etkilemektedir.  

Tasarım ve yöntem  

Satış elemanlarının kişilik özelliklerinin satış yeteneklerine ve satış performanslarına etkisinin 

incelendiği bu araştırmada, nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın değişkenleri ve 

araştırmada test edilecek hipotezleri gösteren araştırma modeli şekil 1’deki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
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sayım örnekleme yönteminin kullanıldığı araştırmanın verileri, anket tekniği yoluyla elde 

edilmiştir. Araştırma anketi dört kısımdan oluşmaktadır. Araştırma anketinde sırasıyla 

demografik özellikler, kişilik özellikleri, satış yeteneği ve satış performansına ilişkin ifadeler 

yer almaktadır. Satış elemanlarının kişilik özelliklerinin ölçülmesinde Costa Paul T. ve 

McCrae Robert R. tarafından geliştirilen Beş Faktör Kişilik Testi kullanılmıştır. Beş Faktör 

Kişilik Testi; dışadönüklük, gelişime açıklık, duygusal denge, uyumluluk ve sorumluluk 

boyutlarından oluşan ve kişiler arası farklılıkları ortaya çıkarma anlamında kabul gören bir 

ölçektir (Goldberg, 1990; Costa ve McCrae, 1995; Schmitt ve diğ., 2007; Nieken ve Störmer, 

2010). Satış elemanlarının kişilik özellikleri beşli likert tipi ölçek (1=kesinlikle katılmıyorum, 

5=kesinlikle katılıyorum) kullanılarak ölçülmüştür.  

Satış elemanlarının satış yetenekleri ve satış performanslarının ölçülmesinde ise Basir ve 

diğerleri (2010) tarafından ortaya konulan ölçek kullanılmıştır. Basir ve diğerleri (2010) satış 

elemanlarının satış yeteneklerini teknik beceriler (α= .91), pazarlama becerileri (α= .87), 

etkileşim becerileri (α= .79) ve satıcılık becerileri (α= .75) olarak belirlemişlerdir. Satış 

elemanlarının satış yetenekleri ve satış performansları ise beşli derecelendirme (1=çok düşük, 

5=çok yüksek) ölçeği, kullanılarak ölçülmüştür. Araştırma anketinin oluşturulmasının 

ardından pazarlama alanında uzman bir akademisyen ve uzman bir çevirmen ile ölçekte yer 

alan ifadelerin geçerliliği test edilmiştir. Daha sonra 53 satış elemanına uygulanan anket 

yoluyla araştırma ölçeğinin güvenilirliği test edilmiştir. Güvenilirlik analizi sonucunda 

araştırma ölçeğinin güvenilirlik düzeyi, α= .92 çıkmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın verileri, 

3 Mayıs 2017- 19 Haziran 2017 tarihleri arasında 460 satış personeline yüz yüze uygulanması 

yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 18.0 paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırma verilerinin analizinde öncelikle edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır. Faktör 

analizinde faktör öz değerlerinin en az 1, faktör yükünün en az 0.40 ve iki faktör içerisinde 

yer alan ifadelerin faktör yükleri arasında en az .10 fark olması dikkate alınmıştır. Bu 

doğrultuda, satış elemanlarının kişilik özelliklerine ilişkin gerçekleştirilen faktör analizi 

sonucunda toplam varyansın % 60.452’sini açıklayan, öz değeri 1.620 ile 5.157 arasında 

değişen beş faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Satış elemanlarının kişilik özelliklerini açıklayan 

bu yapının birinci boyutunu, Duygusal Denge (α= .83) oluşturmaktadır. Bu boyut, toplam 

varyansın % 21.848’ini açıklamaktadır. İkinci boyut, Uyumluluk boyutudur (α= .86) ve 

toplam varyansın % 16.315’ini açıklamaktadır. Diğer boyutlardan ise sırasıyla Sorumluluk 
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boyutu toplam varyansın % 8.931’ini (α= .76), Yeniliklere Açıklık boyutu toplam varyansın 

(α= .90) % 6.978’ini ve Dışadönüklük boyutu (α= .87) toplam varyansın % 6.750’sini 

açıklamaktadır.   

Satış elemanlarının satış yeteneklerine uygulanan faktör analizi sonucunda ise toplam 

varyansın % 60.808’ini açıklayan ve öz değerleri 1.132 ile 7.022 arasında değişen üç faktörlü 

bir yapı elde edilmiştir. Analiz sonucunda, satış elemanlarının Teknik Yetenekleri ile 

Pazarlama Becerilerine ilişkin ifadeler aynı faktör altında toplanmıştır. Toplam varyansın % 

43.884’ünü açıklayan bu faktör, Teknik ve Pazarlama Becerileri (α= .88) olarak 

isimlendirilmiştir. İkinci boyut, İletişim Becerileri (α= .78) toplam varyansın % 9.850’sini ve 

üçüncü boyut olan Satış Becerileri (α= .86) toplam varyansın % 7.074’ünü açıklamaktadır. 

Son olarak, satış elemanlarının satış performansına ilişkin ifadeler toplam varyansın 

67.100’ünü açıklayan ve öz değeri 2.013 olan Satış Performansı (α= .75) faktörü altında 

toplanmıştır.  

Faktör analizinin ardından satış elemanlarının kişilik özelliklerinin satış yeteneklerine ve satış 

performanslarına etkisi analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, ortaya çıkan ANOVA testi F 

değeri (sig.= .000) modelin anlamlı olduğunu göstermektedir. Analiz sonucunda ortaya çıkan 

katsayılar tablosu ise satış elemanların sorumluluk (β= .153, p= .001) ve dışadönüklük (β= 

.143, p= .003) kişilik özelliklerinin teknik ve pazarlama becerilerini zayıf düzeyde 

(düzeltilmiş R2= .060) etkilediğini göstermektedir. Satış elemanlarının kişilik özelliklerinin 

iletişim becerilerine etkisi incelendiğinde ise ANOVA tablosu F değeri modelin anlamlı 

olduğunu (sig.= .000), Model Özeti ise satış elemanlarının kişilik özelliklerinin iletişim 

becerilerini zayıf bir şekilde etkilediğini (düzeltilmiş R2= .101) göstermektedir. Standart 

katsayılar tablosu incelendiğinde; satış elemanlarının uyumluluk (β= .219, p= .000),  

sorumluluk (β= .134, p= .004) ve dışadönüklük (β= .182, p= .000) kişilik özelliklerinin 

iletişim becerilerini etkilediği saptanmıştır. Son olarak, satış elemanlarının kişilik 

özelliklerinin satış becerileri üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Analiz sonucunda modelin 

anlamlı olduğu (.000) ve satış elemanlarının kişilik özelliklerinin satış becerileri üzerinde 

zayıf düzeyde etkili olduğu (R2= .110) belirlenmiştir. Katsayılar tablosu incelendiğinde ise 

satış elemanlarının uyumluluk (β= .220, p= .000),  sorumluluk (β= .183, p= .000) ve 

dışadönüklük (β= .162, p= .000) kişilik özelliklerinin satış becerilerini pozitif yönlü etkilediği 

belirlenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda H1 kabul edilmiştir.   

Daha sonra araştırmanın diğer amacını oluşturan satış elemanlarının kişilik özelliklerinin satış 

performanslarına etkisini analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ortaya çıkan ANOVA tablosu F 

değeri (.000) modelin anlamlı olduğunu ve Model Özetinde yer alan düzeltilmiş R2 değeri 
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(.219) satış elemanlarının kişilik özelliklerinin satış performansları üzerinde etkili olduğunu 

göstermektedir. Analiz sonucunda ortaya çıkan Katsayılar tablosu incelendiğinde ise 

uyumluluk (β= .251, p= .000), sorumluluk (β= .291, p= .000) ve dışadönüklük (β= .240, p= 

.000) kişilik özelliklerinin satış elemanlarının satış performansları üzerinde pozitif yönlü 

etkisinin olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda H2 kabul edilmiştir.  

Son olarak, satış elemanlarının satış becerilerinin satış performanslarına etkisi incelemek 

amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda ANOVA tablosunda ortaya çıkan F değeri 

(.000) modelin anlamlı olduğunu ve Model Özeti tablosunda yer alan düzeltilmiş R2 değeri 

(.232) satış elemanlarının satış becerilerinin satış performanslarını pozitif yönlü etkilediğini 

göstermektedir. Etki katsayıları tablosu incelendiğinde ise satış elemanlarının teknik ve 

pazarlama becerileri (β= .318, p= .000), iletişim becerileri (β= .262, p= .000) ve satış 

becerilerinin (β= .250, p= .000) satış performansları üzerinde orta düzeyde pozitif yönlü bir 

etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda alternatif hipotez reddedilerek H3 kabul 

edilmiştir.  

Bu araştırmada, satış elemanlarının kişilik özelliklerinin satış becerileri üzerinde etkili olduğu 

ancak etki düzeyinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, uyumluluk 

kişilik özelliğinin satış elemanlarının satış becerileri üzerinde en fazla etkiye sahip kişilik 

özelliği olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, uyumluluk kişilik özelliğinin satış 

elemanlarının satış performansları üzerinde de en fazla etkiye sahip kişilik özelliği olduğu 

tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca sorumluluk ve dışadönüklük kişilik özelliklerinin de satış 

elemanlarının satış yetenekleri ve satış performansları üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 

Buna karşın duygusal denge ve yeniliklere açıklık kişilik özelliklerinin satış elemanlarının 

satış yeteneklerini ve satış performansları üzerinde etkisinin olmadığı saptanmıştır. Son olarak 

araştırmada, satış elemanlarının kişilik özelliklerinin ve satış becerilerinin satış performansları 

üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.   

Bu doğrultuda işletme yöneticilerine işletmelerinde satış ve pazarlama alanında görev 

yapacak elemanların seçiminde kişilik özelliklerini dikkate almaları önerilmektedir. Konuyla 

ilgili araştırma yapacak araştırmacılara ise kişilik özellikleri ve satış becerileri arasındaki 

ilişkiyi sektörlere göre ele almaları ve hangi kişilik özelliklerinin satış elemanlarının satış 

becerilerine ve satış performanslarına daha fazla etkilediğini araştırmaları önerilmektedir.  
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Kişisel Satışta Etik Olmayan Davranışların Satış Performansına Etkisi 

The effects of Non-Ethical Behaviors on Sale Performance in Personnel 

Selling 
Önder Kethüda1     Yıldırım Yıldırım2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, kişisel satış sürecinde etik olmayan davranışlar olarak değerlendirilen 

baskı ve yanlış bilgilendirme davranışlarının satış performansı üzerindeki etkisini 

belirlemektir. Ayrıca, bu etik olmayan davranışların demografik özelliklere, satış eğitimine ve 

maaş alma şekline göre değerlendirilmesi araştırmanın bir diğer amacıdır. Araştırmanın 

evrenini Düzce’de bulunan perakende mağazalarında çalışan satış temsilcileri 

oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, 238 satış temsilcisinden veriler yüz yüze anket 

tekniğiyle toplanmıştır. Bu veriler sosyal bilimler için istatistik paket programı ile analiz 

edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, etik olmayan davranışlar olan baskı ve yanlış 

bilgilendirme satış performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, demografik 

özelliklerden bağımsız olarak satış eğitimi almayan kişiler, etik olmayan davranışları daha 

fazla göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kişisel Satış, Etik Olmayan Davranışlar, Satış Performansı, Perakende 

Mağazaları, Düzce 

Abstract  

The aim of this research is to identify the effect of non-ethical behaviors like pressuring and 

giving misinformation in personnel selling process on sales performance. Another aim is to 

evaluate non-ethical behaviors of sales representatives working in retail stores according to 

their demographic characteristics, salary types and sales trainings. The population of the 

research consists of sales representative working in retail stores in Duzce. In research, the 

data were obtained from 238 sales representatives by face-to-face survey technique. The data 

were analyzed by statistical packet program for social sciences. Results show that non-ethical 

behaviors have negative effect on sales performance. Furthermore, regardless of the 

demographic characteristics sales representatives who have not been trained about selling 

have more non-ethical behaviors than others.  

Keywords: Personal Selling, Non-Ethical Behaviors, Sales Performance, Retail Stores, 

Duzce 
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Giriş 

Kişisel satış, işletmenin diğer pazarlama faaliyetleriyle birlikte, işletmenin gelirlerini 

doğrudan etkileyen son derece önemli bir iletişim şeklidir. Kişisel satış, bilgi akışı ve gösteri 

yönün yüksek olduğu, tüketicinin dikkatinin kolaylıkla çekilebildiği ve durumsal 

düzenlemelerin yapılabildiği ve temas başına maliyetin yüksek olduğu bir iletişim şekli olarak 

gerçekleşmektedir (İslamoğlu ve Altunışık, 2007, s.27). Satış temsilcisi, müşteri ile doğrudan 

muhatap olan ve satış sürecinde müşteri ile yakından ilişki kurarak süreçte yardımcı olan 

müdür haricindeki satış personeli olarak tanımlanmıştır (Abratt vd., 1999). Satış çabaları, bir 

işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri tüketicileri bilgilendirmek ve tüketicilerin beğenisini 

kazanmak suretiyle hedef tüketicilere satmak için sürdüreceği zorunlu çabalardır. (Doğan vd., 

2010). Satış elemanları işletmenin diğer bölümlerinde çalışan personele göre üç dört kat daha 

fazla etik olmayan davranışlar sergileyebilmektedir (Murphy, 1987). Satış işinin tabiatında 

etik ile ilgili konular mevcuttur ve satış etik problemlerin en sık karşılaşıldığı alanlardan 

biridir (Varinli ve Kurtoğlu, 2005). Çünkü satış yapmak amacıyla bir veya daha fazla 

potansiyel alıcıyla karşılıklı konuşmak, görüşmek ve sonuca ulaşmak olarak tanımlanan 

kişisel satış (Mucuk, 2001, s.175) sürecinde karşı tarafı etkileme ve ikna etme çabası vardır. 

Bu da beraberinde satış elemanlarını, alıcı üzerinde baskı kurma ve ürün hakkında eksik veya 

yanlış bilgi verme gibi davranışlara sürükleyebilmektedir (Kethüda, 2012). 

Özellikle self servis yönteminin uygulanmadığı perakendeci işletmelerde kişisel satışın en 

yaygın kullanılan tutundurma aracı olduğu söylenebilir (Varinli ve Kurtoğlu, 2005). 

Perakende sektöründe çalışan satış elemanları, sunumu gerçekleştirdiği müşterilere satın 

almaları için baskı kurabilir, tüketicinin güvenini kötüye kullanabilir, tüketicinin satın alma 

sırasındaki bilgisizliğinden ve tecrübesizliğinden faydalanabilir, tüketiciyi yanıltarak eksik 

bilgi verebilir, ürünün özelliklerini abartabilir. Bunun yanında, satış elemanı, fiyatlar, ödeme 

koşulları, satış politikaları, ürünün iade koşulları, müşterilere tanınan kolaylıklar ve garanti 

koşulları gibi konularda hileli davranışlarda bulunabilirler (Taşkın, 1990, s.19; Torlak, 2001, 

s.254; Varinli ve Kurtoğlu, 2005; Ferrell vd., 2007). Bunun yanında, kişisel satış sürecinde 

müşterilerin en sık karşılaştıkları etik olmayan uygulamalar arasında satışta baskı ve yanlış 

bilgilendirme bulunmaktadır (Kethüda, 2012). Satış sürecinde baskı ve yanlış bilgilendirme 

müşterileri satın almaya ikna etmek için kullanılan yöntemlerdir. Bu çalışmanın amacı, satışta 

kullanılan bu etik olmayan uygulamaların satış temsilcisinin performansı üzerindeki etkisini 

ortaya koymaktır. Bunun yanında, satış personelinin etik olmayan bu davranışları 

gerçekleştirme durumunun demografik özelliklere, maaş alma şekillerine ve satış eğitimi alma 

durumuna göre değerlendirilmesi araştırmanın alt amaçlarıdır.  
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Satış personelinin etik kurallara riayet etmesi, müşterilerle daha sağlam ilişki geliştirmede, 

müşterilerin memnuniyetini, güvenini ve sadakatini artırmada pozitif etki yapmaktadır 

(Lagace vd., 1991; Roman ve Ruiz, 2005). Ayrıca, firmanın etik değerleri benimsemesi ile 

müşterinin firmaya yönelik tutumu ve firmanın ürünlerini satın alma eğilimi arasında pozitif 

yönlü bir ilişki vardır (Kurtuldu, 2009). Bu nedenle, firmaların satış personeli, müşteri 

güvenini oluşturma ve müşteri memnuniyetini sağlamada birçok firmanın başvurduğu 

stratejik bir araçtır (Sandy, 2001). Ayrıca, müşterilerin satın alma tecrübelerini paylaşmaya 

meyilli olmasından dolayı, satış personelinin müşterilerle kurdukları güçlü ilişkiler satış 

personeline uzun dönemli satış başarısında büyük fayda sağlamaktadır (Johnson, vd., 2003). 

Çünkü satış personelinin etik kurallara riayet etmesi müşterilerin kendilerine olan güvenlerini 

ve sadakatlerini artırmaktadır (Hansen ve Riggle, 2009) ve firmanın gerçekleştirdiği etik 

olmayan uygulamalar müşterinin firma ile ilgili olumsuz propaganda yapmasını 

tetiklemektedir (Kethüda, 2012). Yapılan araştırmalarda, müşterinin satış elemanına duyduğu 

güven ile ağızdan ağza pazarlama arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur 

(Gremler vd., 2001).  

Satış elemanın performansı satış temsilcisinin görevlerini yerine getirme düzeyini 

göstermektedir. Satış temsilcisinin temel görevleri; satışı gerçekleştirme, işletmeye yeni 

müşteriler bulma ve var olan müşterilerle iletişimi geliştirme şeklindedir. Satışı 

gerçekleştirme sürecine ilişkin görevler ise; müşteri ile ilişki kurma, sunumu yapma, itirazları 

ele alma ve satış kapamadır (İslamoğlu ve Altunışık, 2007, s.38). Bu doğrultuda, satış 

temsilcisinin performansı, müşterilerle iyi iletişim kurabilme, sunum yapabilme, itirazları 

karşılayabilme ve satışı gerçekleştirebilme ile ilgilidir. Satış sürecinin bu adımlarını 

gerçekleştirirken satış temsilcisinin yapması gereken en önemli şeyler müşterinin ilgisinin 

yüksek tutulması ve müşterinin güvende hissettirilmesidir. Müşteri zorla ürün satıldığını 

hissettiğinde ürüne ilgisi ve satış temsilcisine güveni azalacaktır (Beckwith ve Benkwith, 

2009; Spini, 2010). Bu bilgilerden hareketle, satış sürecinde etik olmayan davranışlar olan 

baskı kurma veya müşteriyi yanlış bilgilendirme davranışlarının satış temsilcisinin 

performansını olumsuz etkilediği söylenebilir ve bu doğrultuda geliştirilen hipotezler 

aşağıdadır. 

H1: Satış sürecinde müşteriye uygulanan baskı satış performansını olumsuz yönde 

etkilemektedir.  
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H2: Satış sürecinde müşterinin yanlış bilgilendirilmesi satış performansını olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

Perakende işletmelerinde satış temsilcisi olarak çalışan kişilerin genellikle eğitim düzeyleri 

farklılık gösterebilmektedir. Bu sektörde satış temsilcisi olarak çalışabilmek için belirli 

kriterler aranmakla birlikte, bu kriterlerin arasında belirli eğitim düzeyi aranmayabilmektedir. 

Bu duruma, firmaların satış temsilcilerini kendilerinin eğitmesinin etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Satış sürecinde gösterilen etik olmayan davranışların müşteri kaybına neden 

olacağına dair literatürde fikir birliği varken, bir takım satış temsilcisinin bu yönteme 

başvurmasında demografik özelliklerin yanında satış temsilcisinin satış sürecine ilişkin eğitim 

alıp almamasının etkili olabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında, özellikle ödeme şekli 

itibariyle maaş ve prim alan satış temsilcileri müşteri yaşam boyu değerinden ziyade satışı 

gerçekleştirip prim alma düşüncesiyle satışta baskı veya yanlış/eksik bilgilendirme gibi 

davranışlara başvurabilmektedir. Bu bilgilerden hareketle geliştirilen hipotezler aşağıdadır.  

H3: Satış sürecinde a) müşteriye uygulanan baskı ve b) müşterinin yanlış bilgilendirilmesi 

satış temsilcisinin demografik özelliklerine göre farklılık göstermektedir.  

H4: Satış sürecinde a) müşteriye uygulanan baskı ve b) müşterinin yanlış bilgilendirilmesi 

satış temsilcisinin maaş alma şekline göre farklılık göstermektedir.  

H5: Satış sürecinde a) müşteriye uygulanan baskı ve b) müşterinin yanlış bilgilendirilmesi 

satış eğitimi alma durumuna göre farklılık göstermektedir.  

Yöntem 

Araştırmanın evrenini Düzce’de bulunan perakende işletmelerinde çalışan satış temsilcileri 

oluşturmaktadır. Kendi işyerinde veya yerel/ulusal/uluslararası perakendecilerde müşterilere 

ürün tanıtımı gerçekleştirerek satış yapmaya çalışan kişiler satış temsilcisi olarak 

değerlendirilmiştir. Konfeksiyon, bijuteri, mobilya, beyaz eşya, iletişim merkezi ve elektronik 

perakende mağazalarında çalışan satış temsilcileri araştırma birimi olarak belirlenmiştir. Veri 

toplama sürecinde kolayda örneklem yöntemi seçilmiş ve iş yeri ziyaretlerinde o an iş yerinde 

bulunan satış temsilcilerinden veriler toplanmıştır. Veriler anket formu aracılığıyla ve yüz 

yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci 

bölümde, satış temsilcisinin satış sürecinde müşteriye uygulanan baskı ve müşterinin yanlış 

bilgilendirilmesi durumlarını belirlemeye yönelik ifadeler bulunmakta ve bu ifadelere 

cevaplayıcının katılım düzeyi (1: kesinlikle katılmıyorum … 5: kesinlikle katılıyorum) 

sorulmaktadır. Satış sürecinde müşteriye uygunan baskıyı ve müşterinin yanlış 

bilgilendirilmesini ölçmek için Levy ve Dubinsky (1983), Abratt vd. (1999), Varinli ve 
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Kurtoğlu (2005), Hansen ve Riggle (2009) ve Kethüda (2012) tarafından kullanılan 

ifadelerden yararlanılmıştır. Anketin ikinci bölümünde ise, satış performansını ölçmeye 

yönelik açık uçlu dört sorudan oluşan bir ölçek bulunmaktadır. Bu dört soruda satış 

temsilcisine, mağazaya gelen her 10 müşteriden; kaçına satış yapabildiği, kaçının kararında 

etkili olabildiği, kaçının itirazlarına kolaylıkla çözüm bulabildiği ve kaçının ikinci sefer tekrar 

bu mağazaya geldiğinde tekrar aynı satış temsilcisi ile doğrudan irtibata geçtiği sorulmuştur. 

Anketin üçüncü bölümünde ise, perakende işletmesi ve satış temsilcisinin demografik 

özellikleri ile ilgili çalışmalar yer verilmiştir. Elde edilen veriler, faktör, güvenilirlik, 

korelasyon, regresyon, t testi ve tek yönlü ANOVA analizleri ile analiz edilmiştir.  

Bulgular 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılanların çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların yarısı, 18 ila 

26 yaş aralığındadır. Katılımcıların %29’u, 27 ila 35 yaş aralığında ve %15’i ise, 36 ila 44 yaş 

aralığındadır. Katılımcıların yarıdan fazlası lise mezunu ve önemli bir kısmı da ön lisans 

mezunudur. İlköğretim ve lisans mezunu sayısı azdır. Araştırmaya katılanların demografik 

özelliklerine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerinin Frekans Dağılımları 

Değişkenler Cevap 
Seçenekleri Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Erkek 138 58 
Kadın 95 39,9 
Cevapsız 5 2,1 

Yaş 

18-26 119 50 
27-35 69 29 
36-44 35 15 
45 yaş ve üzeri 13 5 
Cevapsız 2 1 

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 23 10 
Lise 144 61 
Ön Lisans 47 20 
Lisans 21 9 
Lisansüstü 2 1 
Cevapsız 1 0 

TOPLAM   238 100 

Araştırmaya katılanların, yaklaşık üçte biri, kendi iş yerini işletmekte; diğer üçte biri, yerel bir 

perakendecide satış sorumlusu olarak çalışmakta ve kalan üçte biri ise, ulusal/uluslararası bir 
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perakende mağazasında satış sorumlusu olarak çalışmaktadır. Katılımcıların yaklaşık yarısı 

maaş + prim şeklinde çalışmaktadır. Katılımcıların geri kalan kısmı, sabit maaşla çalıştıklarını 

veya kendi işyerini işlettiklerini ifade etmiştir. Katılımcıların yarısı daha önce hiç satış eğitimi 

almamış ve katılımcıların % 38’i ise, çalıştığı kuruluş tarafından verilen satış eğitimine 

katılmıştır. Ayrıca, Katılımcıların %12’si ise, işletmeden bağımsız bir eğitim kurumu 

tarafından satış eğitimine katılmıştır. Satış eğitimi aldığını ifade eden 118 kişiden 89 tanesi 10 

saat veya üzeri süreli satış eğitimi aldığını ifade etmiştir. Bu bulgulara ilişkin detaylı bilgiler 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2: Satış Eğitimi ve çalışma şekline ilişkin frekans dağılımları 

Değişkenler Cevap Seçenekleri Frekans Yüzde 

İş Yeri Türü 

Kendi yeri 64	 27	
Yerel işletmede satış sorumlusu 84	 35	
Ulusal/Uluslararası firmanın 
Düzce şubesinde satış sorumlusu 82	 34	

Cevapsız 64	 3	

Maaş Şekli 

Sabit maaş 74	 31	
Maaş + Prim 106	 45	
Kendi İşyeri 53	 22	
Cevapsız 5	 2	

Satış Eğitimi 

Hiç satış eğitimi almayan 118	 50	
Çalıştığı işletme tarafından verilen 
satış eğitimine katılan 90	 38	

Eğitim kurumları tarafından 
verilen satış eğitimine katılan 28	 12	

Cevapsız 2	 1	
TOPLAM   238	 100	

Faktör ve Güvenilirlik Analizleri ile ilgili Bulgular 

Kişisel satış sürecinde müşteriye uygulanan baskı, müşterinin yanlış bilgilendirilmesi ve satış 

performansı değişkenlerine ilişkin verileri özetlemek ve bu ölçeklerin yapı geçerliliğini test 

etmek için faktör analizi ve ölçeklerin içsel tutarlılıklarını test etmek için güvenilirlik analizi 

uygulanmıştır. Faktör analizi ön şartı olan KMO değerine göre örneklem büyüklüğünün 

yeterli ve Barlet küresellik testinin anlamlı çıkmasına göre de veri setinin birim matris 

olmadığı söylenebilir. Bu bilgilerden hareketle veri setinin faktör analizi için uygun olduğu 

sonucuna ulaşılabilir. Üç faktör ve 14 göstergeden oluşan veri setine uygulanan faktör analizi 

sonucunda, göstergeler beklentiye uygun bir şekilde faktörlere dağılmıştır. Bu çerçevede 

oluşan faktörlere; yanlış bilgilendirme, satış performansı ve satışta baskı isimleri verilmiştir. 
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Oluşan üç faktörlü yapı toplam varyansın %71’ini açıklamaktadır. Ölçeğin bir bütün olarak 

içsel tutarlılığını gösteren alfa değerinden hareketle ölçeğin oldukça güvenilir olduğu 

söylenebilir. Değişkenlerin ayrı ayrı alfa sayıları değerlendirildiğinde ise, içsel tutarlılığın çok 

yüksek olduğu ve bundan hareketle değişkenlerin güvenilirliklerini çok yüksek olduğu 

söylenebilir. Faktör ve güvenilirlik analizleri sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3: Faktör ve Güvenilirlik Analizleri Sonuçları 

 
Satışta Baskının ve Yanlış Bilgilendirmenin Satış Performansına Etkisi 

Kişisel satış sürecinde müşteriye uygulanan baskının ve müşterinin yanlış bilgilendirilmesinin 

satış performansı üzerindeki etkisini ortaya koymak için korelasyon analizi ve regresyon 

analizi gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizi ile ulaşılan sonuçlara göre, satış sürecinde 
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müşteriye baskı uygulanması ile müşterinin yanlış bilgilendirilmesi arasında oldukça yüksek 

bir ilişki vardır. Bunun yanında, satışta baskı ve yanlış bilgilendirme değişkenleri ile satış 

performansı arasında düşük düzeyde negatif yönlü bir ilişki vardır. Bu değişkenler arasındaki 

ilişki katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 4: Değişkenler Arasındaki İlişki Katsayıları  

  
Yanlış 

Bilgilendirme 
Satışta 
Baskı 

Satışta Baskı 0,721  
Sig.  ,000  
Satış Performansı -0,271 -0,249 
Sig. ,000 ,000 

Kişisel satış sürecinde müşteriye uygulanan baskının ve müşterinin yanlış bilgilendirilmesinin 

satış performansı üzerindekini test etmek için ayrı ayrı doğrusal regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Çoklu regresyon analizi yerine, iki kez tekli regresyon analizi 

gerçekleştirilmesinin nedeni bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin oldukça yüksek olması 

dolayısıyla bu değişkenler arası oto-korelasyon olmasıdır. Gerçekleştirilen her iki regresyon 

analizi çıktılarındaki ANOVA analizine ait F değeri istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu 

durumdan hareketle, her iki modelin anlamlı birer model olduğu söylenebilir. Analiz 

sonuçlarına ilişkin istatistiki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her iki denklemde de satış 

performansını açıklayan sabit katsayı oldukça yüksek çıkmıştır. Buna karşın, satış sürecinde 

etik olmayan davranışlar olan baskı ve yanlış bilgilendirme değişkenlerinin satış performansı 

üzerinde düşük düzeyde negatif yönlü etkisi vardır. Satış performansını açıklayan sabit 

katsayının yüksek ve etik olmayan uygulamaların düşük olmasının, satış temsilcilerinin 

genellikle kendi performanslarını yüksek gösterme eğiliminde olmalarından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

Tablo 5: Regresyon Analizi Sonuçları 

  
Standartlaştırılmış 

Katsayı t Sig. ANOVA 
F Sig. 

Sabit Değer 7,54* 26,12 0,00 18,13 0,00 Yanlış Bilgilendirme -0,27 -4,26 0,00 
Sabit Değer 7,42* 25,83 0,00 15,24 0,00 Satışta Baskı -0,25 -3,90 0,00 
* Standartlaştırılmamış değerdir.  
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Demografik Özelliklere göre Satışta Baskı ve Yanlış Bilgilendirme Davranışlarının 

Değerlendirilmesi 

Araştırmaya katılan satış temsilcilerinin cinsiyetlerine göre satışta baskı ve yanlış 

bilgilendirme davranışlarının farklılık gösterip göstermediği Bağımsız Örneklem t Testi ile 

analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre, cinsiyete göre bu etik olmayan davranışlar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Ayrıca, katılımcıların satışta baskı ve yanlış 

bilgilendirme davranışlarının yaşa göre farklılık gösterip göstermediği Tek Yönlü ANOVA 

analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre, yaşa göre, satış sürecinde etik olmayan bu 

davranışlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Satış temsilcilerinin eğitim düzeylerine göre 

satış sürecindeki etik olmayan davranışları Tek Yönlü ANOVA analizi ile değerlendirilmiştir. 

Analiz sonucuna göre, lise mezunları satış sürecinde ön lisans ve lisans mezunlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde satışta baskı ve yanlış bilgilendirme davranışı 

göstermektedir. Buna karşın ilköğretim mezunları ile diğer eğitim düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur.  

Araştırma kapsamında veri toplanan satış temsilcileri iş yerlerine göre üç farklı sınıfa 

ayrılmıştır. Bunlar; kendi iş yerini çalıştıran satış temsilcileri, yerel işletmede çalışan satış 

temsilcileri ve ulusal/uluslararası işletmelerin Düzce’deki şubesinde çalışan satış 

temsilcileridir. Bu üç gruptaki satış temsilcilerinin satış sürecindeki baskı ve yanlış 

bilgilendirme davranışları açısından farklılık gösterip göstermediği, Tek Yönlü ANOVA 

analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre, ulusal/uluslararası işletmelerin Düzce’deki 

şubelerinde çalışan satış temsilcileri kendi yerini işletenlere ve yerel bir işletmede satış 

sorumlusu olarak çalışanlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde satışta baskı ve yanlış 

bilgilendirme davranışlarını daha az göstermektedirler.  

Araştırmaya katılanlar maaş şekillerine göre, sabit maaş alanlar, maaş + prim alanlar ve kendi 

iş yerini işletenler olarak üçe ayrılmaktadır. Satış üzerinden alınan primin satış sürecindeki 

baskı veya yanlış bilgilendirme üzerinde etkisi olup olmadığını test etmek için bu üç grup 

arasında Tek Yönlü ANOVA analizi ile karşılaştırma yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, 

beklenenin aksine, maaş şekli maaş+prim olan satış temsilcileri istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde satış sürecinde baskı ve yanlış bilgilendirme davranışlarını en az gösteren kişilerdir. 

Bunun yanında, sabit maaş ile çalışanlar kendi iş yerini işletenlere göre ve maaş+prim 

şeklinde çalışanlara göre satış sürecinde daha fazla baskı uygulamakta ve müşteriye yanlış 

bilgi vermektedirler. Bu üç ücretlendirme şekline göre çalışan satış temsilcilerinin 

performansları da Tek Yönlü ANOVA analizi ile karşılaştırılmıştır. Ulaşılan sonuca göre, 

maaş şekline göre satış performansları istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılık 
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göstermektedir ve en yüksek performans ortalamasına maaş+prim şeklide çalışanlar ve en 

düşüğüne ise, sabit maaş ile çalışanlar sahiptir. Kendi iş yerini işleten kişilerin satış 

performansı ise, maaş+prim şeklinde çalışanlardan az ve sabit maaş ile çalışanlardan ise 

yüksektir.  

Satış temsilcileri satış eğitimi alıp almamalarına göre, üç sınıfta değerlendirilmiştir. Bunlar; 

hiç satış eğitimi almayanlar, çalıştığı işletme tarafından verilen eğitime katılanlar ve 

işletmeden bağımsız eğitim kurumları tarafından verilen eğitime katılanlardır. Bu üç grup 

arasında farklılık olup olmadığını test etmek için Tek Yönlü ANOVA analizi kullanılmıştır. 

Analiz sonucuna göre, hiç satış eğitimi almayanlar, satışta baskı ve yanlış bilgilendirme 

davranışlarını diğerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla 

uygulamaktadırlar. Buna karşın, çalıştığı işletme tarafından verilen satış eğitimine katılanlar 

ile işletmeden bağımsız eğitim kurumları tarafından verilen satış eğitimine katılanlar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Satış eğitimi durumuna göre satış 

performansları değerlendirildiğinde de benzer şekilde, satış eğitimi alanlar ile almayanlar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. Çalıştığı işletme tarafından veya bağımsız 

kuruluşlardan satış eğitimi alanların performansı satış eğitimi almayanlara göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir.  

Sonuç ve Öneriler 

Kişisel satış sürecinde, müşterileri satın almaya yönlendirmek adına satış temsilcileri 

tarafından müşteriye baskı uygulanabilmekte veya yanlış/eksik bilgi paylaşılabilmektedir. Bu 

araştırmanın sonucuna göre, satışı gerçekleştirmek üzere gerçekleştirilen etik olmayan 

davranışların satış performansı üzerinde negatif etkisi vardır. Bir diğer ifadeyle, satış 

sürecinde müşteriyi satın almaya ikna etmek için satış temsilcisi tarafından gerçekleştirilen 

etik olmayan davranışlar, satış performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Ulaşılan bu 

sonuç, literatürle örtüşmektedir (Sandy, 2001; Johnson, vd., 2003; Kurtuldu, 2009). Bu 

bilgiden hareketle, perakendecilik sektöründe çalışan satış temsilcilerine, müşterileri satın 

almaları için ikna etmeye yönelik etik olmayan davranışlar gerçekleştirmemeleri tavsiye 

edilmektedir.  

Satış sürecinde etik olmayan davranışları gerçekleştirme yaş veya cinsiyet değişkenlerine göre 

farklılık göstermemektedir. Bunun yanında, lise mezunu satış temsilcileri ön lisans ve lisans 

mezunu satış temsilcilerine göre etik olmayan davranışları daha fazla göstermektedir. Buna 

karşın, ilkokul mezunu olan kişiler ile diğer eğitim düzeyine sahip olanlar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Bu bilgilerden hareketle, satış sürecinde etik 
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olmayan davranışlara başvurmanın yaş ve cinsiyetle bir ilgisinin olmadığı, fakat eğitim 

düzeyiyle ilgili olabileceği sonucuna varılabilir. Bu sonuçta hareketle, perakende mağaza 

yöneticilerine, fakat satış temsilcisi olarak çalıştırılacak personelin en az ön lisans mezunu 

olmasına dikkat edilmesi tavsiye edilebilir.  

Ulusal/uluslararası bir işletmenin mağazasında çalışan satış temsilcileri genel olarak yerel 

işletmelerde çalışan satış temsilcilerine (kendi iş yerini işletenler ve yerel bir işletmede satış 

sorumlusu olarak çalışanlar) göre etik olmayan uygulamaları daha az gerçekleştirmektedir. 

Ayrıca, Satış ile ilgili eğitim almış satış temsilcileri, almayanlara göre satış sürecinde genel 

olarak etik olmayan davranışları daha az göstermektedir. Satış eğitimi alma durumu ile iş yeri 

türü karşılaştırıldığında, satış eğitimi alanların genellikle ulusal/uluslararası bir işletmenin 

şubesinde çalışanlar olduğu gözükmektedir. Satış eğitimi ve işletme türü açısından satış 

performansları da değerlendirildiğinde, satış eğitimi alanların ve ulusal/uluslararası bir 

işletmenin şubesinde çalışanların satış performansının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu 

bilgilerden hareketle, satış temsilcisinin satış sürecinde etik olmayan davranışlara başvurma 

düzeyinin işletmenin bu konudaki tutumuna ve satış temsilcisinin satış konusunda 

eğitilmesine bağlı olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda, özellikle yerel mağaza yöneticilerine 

satış konusunda etik olmayan davranışlara karşı net bir tutum sergilemeleri ve satış konuda 

kendileri ve çalışanları için dışardan eğitim hizmeti almaları tavsiye edilmektedir. 

Satış üzerinden prim, satış temsilcisini daha fazla satış yapmaya yönlendiren önemli bir 

motivasyon unsurudur. Bu nedenle, satış temsilcisinin satış sürecinde bir an önce satışı 

kapatmak için etik olmayan davranışlara yönlendirebilir. Fakat bu araştırmanın sonuçları bu 

yönde değildir. Satış temsilcilerinin etik olmayan uygulamalara başvurma davranışları, maaş 

alma şekillerine göre farklılık göstermektedir. Sabit maaş ile çalışalar ve kendi iş yerini 

işletenler maaş+prim şeklinde çalışlara göre etik olamayan davranışları daha fazla 

gerçekleştirmektedir. Ayrıca, maaş+prim şeklinde çalışanların satış performansları sabit maaş 

ile çalışlara ve kendi iş yerini işletenlere göre daha yüksektir. Maaş+prim şeklinde 

çalışanların satış sürecinde etik olmayan davranışları daha az gerçekleştirmesi, satış üzerinden 

primin etik olmayan davranışları artırdığı ön kabulüne terstir. Fakat burada önemli bir nokta, 

maaş+prim şeklinde çalışanların genellikle ulusal/uluslararası işletmenin şubesinde çalışanlar 

ve satış eğitimi almış kişiler olduğudur. Bu bilgilerden hareketle, işletmenin satış sürecinde 

etik olmayan davranışlara karşı net bir tutum sahibi olduğu ve çalışanlarını satış konusunda 

eğittiği durumlarda, satış temsilcilerinin maaş+prim şeklinde çalışmanın satış performansı 

üzerinde pozitif etki yaptığı sonucuna varılabilir. Bu doğrultuda, perakende mağaza 
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yöneticilerine, satış temsilcilerini, satış ile ilgili eğitmek koşuluyla, maaş+prim şeklinde 

çalıştırmaları tavsiye edilmektedir.  

Gerçekleştirilen bu araştırmada farklı alanlarda faaliyet gösteren perakende işletmelerinden 

veriler toplanmış ve bir bütün olarak analiz edilmiştir. Farklı perakendecilik türlerinde 

müşterilerin mağaza ziyaret niyet nedenleri farklılık gösterebilmekte ve bu durum satış 

temsilcisinin satış performansına da yansıyabilmektedir. Bu nedenle, bundan sonra satış 

performansı üzerinde çalışma yaparken, burada kullanılan ölçeği kullanacak kişilere sektör 

bazında ayırıma gitmeleri tavsiye edilmektedir.  
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Satış Temsilcilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi 

Examination of Individual Innovativeness Levels of Sales Representatives 
Adnan Duygun1 

Özet 

Günümüzde, çalışanlarda aranan özelliklerden birisi yenilikçi olmalarıdır. Bu durum satış 

temsilcileri için de geçerlidir. Yenilikçi bakış açısına sahip satış temsilcileri, satış yapmak 

için her yolu deneyecek, bu sayede işletmenin hem satışlarını hem de müşteri memnuniyetini 

artırmak mümkün olacaktır. Bu araştırmada perakende sektöründe çalışan satış 

temsilcilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri, bireysel yenilikçilik ölçeği yardımıyla 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda satış temsilcilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri orta 

düzeyde bulunmuştur. Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin sosyo-

demografik özelliklerinin farklılık gösterip göstermediği de araştırılmıştır. Sosyo-demografik 

özelliklerden cinsiyet, eğitim durumu ve satış deneyimi bireysel yenilikçilik açısından farklılık 

göstermezken, gelir durumunun farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bireysel Yenilikçilik, Satış Temsilcileri, Perakende 

Abstract 

Nowadays, one of the features in demand for sales representatives is to be innovative. Sales 

representatives with innovative perspectives will try every way to make a sale, which will 

increase both the sales and customer satisfaction of businesses. In this study, individual 

innovativeness levels of sales representatives were examined with the help of individual 

innovatativeness scale at the retail sector. As a result of the research, the level of individual 

innovativeness of sales representatives was found to be at moderate level. It was also 

examined whether the socio-demographic variables such as gender, education, income level 

and sales experience of sales representatives differed in terms of individual innovativeness 

levels. Socio-demographic variables of gender, educatio, sales experience do not differ in 

terms of individual innovativeness while income level has been identified to differ.  

Keywords: Individual İnnovativeness, Sales Representatives, Retail 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Günümüzün yoğun rekabet ortamında işletmeler ayakta kalabilmek ve varlıklarını sürdürmek 

için müşterilerine daha iyi ürün ve/veya hizmetler sunmanın yollarını aramaktadırlar. 

Bunlardan birisi işletmenin yenilik (inovasyon) peşinde koşması ve dolayısıyla yenilikçi bir 

bakış açısına sahip olmasıdır. Bir asrı aşkın süredir yenilik kavramı işletme konusunda çalışan 
																																																													
1	İstanbul Gelişim Üniversitesi, aduygun@gelisim.edu.tr	
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bilim insanlarının dikkatini çekmiş, yenilik üzerine birçok çalışma ve araştırma yapılmıştır 

(Kılıçer ve Odabaşı, 2010, s.150). 

İşletmenin sadece yenilikçi bir bakış açısıyla müşterilerine yeni ürün veya hizmetler sunması 

yeterli olmamakta, aynı zamanda müşterilerle sürekli temas halinde olan pazarlama, satış ve 

müşteri ilişkileri gibi alanlarda çalışanların da yenilikçi bakış açısına sahip olmaları 

gerekmektedir. Dolayısıyla, yenilikçilik ve yenilikçiliği etki eden davranışların, işletme 

performansının artmasında önemli bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Yenilikçiliğe 

işletmeler açısından bakıldığında ise performans artışı ve daha fazla kar anlamı taşımaktadır 

(Tabak vd., 2010, s.160). 

Bu noktadan hareketle müşterilere satış yapan satış temsilcilerinin bireysel olarak yenilikçi bir 

yaklaşıma sahip olmaları önem taşımaktadır. Dolayısıyla, araştırmada satış temsilcilerinin 

bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi amaçlamaktadır. Uygulama alanı olarak 

perakende sektörü tercih edilmiş ve bu sektörde çalışan satış temsilcilerinin bireysel 

yenilikçilik düzeyleri incelenmiştir.  

Literatür Analizi 

Yenilik ya da diğer adıyla inovasyon işletmelerin gittikçe önem verdikleri bir kavram haline 

gelmektedir. Rogers’a (1995) göre “bir birey, grup ya da toplum tarafından yeni olarak 

algılanan bir fikir, uygulama ya da obje” olarak tanımlanan yenilik kavramı adından sıkça söz 

ettirmektedir (Kılıçer ve Odabaşı, 2010, s.150). Hastings’e (20089 göre ise “yenilik 

müşterilere, aracılara ve seçicilere farklı deneyimler sunacak, fikir ve tasarımların oluşmasını 

sağlayacak tasarım ve yaratım sürecini destekleyecek” terimdir (Yılmaz Öztürk ve Summak, 

2014, s.847).  

Myers ve Marquis (1969) yeniliği daha kapsamlı olarak tanımlamışlardır. Onlara göre yenilik 

“geliştirilip müşterilere sunulan ve onlar tarafından yeni olarak algılanan bir fikir, ürün, 

hizmet veya teknoloji parçasıdır. Tek başına bir faaliyet değildir. Birbirine bağlı alt 

süreçlerden oluşan bir toplam süreçtir. Sadece bir fikir oluşması, bir aletin keşfi, yeni bir 

pazarın keşfi değildir. Bunların hepsinin, bütünleşmiş biçimde faaliyet göstermesidir” 

(Özbaşar, 2012, s.117). 

Yenilik (inovasyon) bazen buluş veya icatla karıştırılmaktadır. İcat farklı bir anlam 

taşımaktadır ve her yenilik icat olarak adlandırılmamalıdır (Uzuntarla vd., 2016, s.191). 

İcatlar bazen direkt olarak kullanım alanı bulamamaktadır. İcatları kullanılabilir ya da 

yararlanılabilir hale getirmek yenilik yapmak anlamına gelmektedir. Örneğin; dikiş 

makinesini icat edip patentini alan Elias Howe iken dikiş makinesini yararlı bir biçimde 
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tasarlayıp üreten ve yenilik yapan Isaac Singer’dir. Ayrıca, icadı uygulanabilir hale getirip, 

geliştiren ve üreten Singer, marka olarak kullandığı soyadını da tüm dünyaya duyurmuştur 

(Akalın, 2007, s.484). 

İşletme bakış açısıyla en kapsamlı yenilik tanımlarından birini Joseph Schumpeter yapmıştır.  

Schumpeter (1934) yenilik kavramını, “yeni üretim yöntem ve süreçlerinin uygulanmaya 

başlanması, yeni pazarların açılması, işletme faaliyetleri için gerekli olan kaynakların tedariki 

konusunda yeni pazarların bulunması, işletmenin yeniden yapılandırılması ve işletme 

süreçlerinin yeniden tasarlanması” şeklinde tanımlamıştır (Demirel ve Özbezek, 2015, s.122-

123). 

Yenilik türleri incelendiğinde farklı sınıflandırmalar yapılsa da literatürde son yıllarda kabul 

gören bir kaynak haline gelen, OECD Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi (BTPK), 

OECD İstatistik Komitesi (IK) ve Eurostat Bilim, Teknoloji ve Yenilik İstatistikleri Çalışma 

Grubu (BTYİÇG) tarafından onaylanarak Türkçe kaynak olarak da basılan, Oslo 

Kılavuzu’nda yer alan yenilik türlerine yer vermekte fayda bulunmaktadır.   

Oslo Kılavuzuna göre dört tür yenilik sınıflaması yapılmaktadır. Bunlar; ürün yenilikleri, 

süreç yenilikleri, pazarlama yenilikleri ve organizasyonel yeniliklerdir (Oslo Kılavuzu, 2005, 

s.51). Ürün yeniliği, “mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da 

önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu; teknik 

özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve 

diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir” (Oslo Kılavuzu, 

2005, s.52). Süreç yeniliği “yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat 

yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli 

değişiklikleri içermektedir” (Oslo Kılavuzu, 2005, s.53). Pazarlama yeniliği, “ürün tasarımı 

veya ambalajlaması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı (promosyonu) veya 

fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir” (Oslo 

Kılavuzu, 2005, s.53). Son olarak organizasyonel yenilik, “firmanın ticari uygulamalarında, 

işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntem 

uygulanmasıdır” (Oslo Kılavuzu, 2005, s.55). Genel olarak bu sınıflamaya bakıldığında 

yenilik kavramının; ürün, süreç, yeni pazarlama yöntemi veya organizasyonel değişime 

bağlandığını söylemek mümkündür (Yavuz, 2010, s.145). 

Bu noktada üzerinde durulması gereken bir diğer kavram da yenilikçilik ve bireysel 

yenilikçilik kavramıdır. Yenilikçilik çeşitli şekillerde tanımlanmış olsa da en popüler olan 

tanımı, “bireyin içinde bulunduğu sistemde yeniliği diğerlerinden daha çabuk bir şekilde 

benimseme derecesi” olarak ifade etmek mümkündür (Çavuş ve Akgemci, 2008, s.234). Bu 



 
 

1255 

tanım bir anlamda bireysel yenilikçilik kavramını ortaya koymaktadır. İşletme açısından 

yenilikçilik ise “yeni bir düşüncenin işletme faaliyetlerine aktarılması ve uygulanması” 

şeklinde tanımlanabilmektedir (Arslan, 2001, s.42’den aktaran Basım vd., 2008, s.123). Daha 

kapsamlı bir bireysel yenilikçilik tanımını ise bireyin yeni olan şeylere istekliliği, onları 

benimsemesi, kullanması ya da yararlanması ve yeniliğe karşı pozitif tepkide bulunması 

olarak yapılabilir (Kılıçer, 2011, s.23). 

Yenilik denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Rogers, yenilikçiliğe yönelik 

sınıflandırmayı genel olarak beş kategoriye ayırmıştır. Bunlar, yenilikçiler, öncüler, 

sorgulayıcılar, kuşkucular ve gelenekçiler şeklinde sıralanmaktadır (Hurt vd., 1977, s.60, 

Goldsmith ve Foxall, 2003, s.323). Kategorileri kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür: 

(Kılıçer ve Odabaşı, 2010, s.151, Çuhadar vd., 2013, s.800, Korucu ve Olpak, 2015, s.115, 

Hurt vd., 1977, s.60) 

- Yenilikçiler (Innovators): Yeni fikirleri deneme ve risk alma konusunda istekli olan 

vizyon sahibi bireyleri ifade etmektedir.  

- Öncüler (Early Adopters): Toplumdaki diğer bireyleri yenilikler hakkında bilgilendiren 

ve yol gösteren, teknoloji odaklı bireyleri kapsamaktadır.  

- Sorgulayıcılar (Early Majority): Yeniliklere karşı temkinli davranıp, risk almada çok 

istekli olmayan bireylerden oluşmaktadır.  

- Kuşkucular (Late Majority): Yeniliklere karşı şüpheci ve çekingen bir tavır ortaya koyan 

bireyler bu kategoridedir.  

- Gelenekçiler (Laggards): Değişime karşı önyargılı olan ve yenilikleri en son benimseme 

eğilimi sergileyen bireyler de bu kapsamdadır.  

Bireylerin genel olarak yenilikçilik düzeylerini ve dahil oldukları yenilikçilik kategorisini 

belirlemek için yaygın olarak 1977 yılında Hurt, Joseph ve Cook tarafından geliştirilen 

Innovativeness Scale (IS) - Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ) kullanılmaktadır (Kılıçer ve 

Odabaşı, 2010, s.152). Ölçeğin ilk ortaya atıldığı ve literatüre kazandırıldığı özgün dil 

İngilizce’dir. Bireysel yenilikçilik ölçeğinin, Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik 

çalışması ise Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından yapılmıştır. Ölçekte yukarıda bahsedilen 

beş farklı kategoride toplam 20 ifade yer almaktadır (Hurt vd., 1977, s.61, Pallister ve Foxall, 

1998, s.664, Goldsmith, 1991, s.94) 

Ölçek “Kesinlikle Katılmıyorum” ile “Kesinlikle Katılıyorum” arasında olmak üzere 5’li 

likert tipi bir ölçektir. Ölçekte yer alan ifadelerden 12 tanesi pozitif (1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 

16, 18 ve 19), 8 tanesi ise negatiftir (4, 6, 7, 10, 13, 15, 17 ve 20). Ölçek aracılığıyla 

yenilikçilik puanı; pozitif ifadelerden alınan toplam puandan negatif ifadelerden alınan toplam 
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puanın çıkarılmasıyla elde edilen puana, 42 puan eklenerek hesaplanmaktadır. En düşük 14 

puan, en yüksek 94 puan alınabilmektedir. Ölçek üzerinden belirtilen formülasyon yardımıyla 

hesaplanan puanlara göre bireyler, yenilikçilik düzeylerine göre kategorize edilebilmektedir. 

Buna göre 80 puanın üzeri “Yenilikçi”, 69-80 puan “Öncü”, 57-68 puan “Sorgulayıcı”, 46-56 

puan “Kuşkucu” ve son olarak 46 puan altı “Gelenekçi” olarak kategorize edilmektedir. Son 

olarak ölçekten alınan puana göre bireylerin yenilikçilik düzeyleri hakkında değerlendirme 

yapmak da mümkün olmaktadır. Buna göre 68 puan üstü alanlar oldukça yenilikçi, 64 puan 

altı alanlar ise yenilikçilikte düşük olarak değerlendirilmektedir  (Kılıçer ve Odabaşı, 2010, 

s.153, Özgür, 2013, s.411, Mutlu Bayraktar, 2012, s.39-40, Kemer ve Altuntaş, 2017, s.54) 

Tasarım ve Yöntem 

Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada toplanacak veriler anket yardımıyla toplanmıştır. Anket formunda yer alan 

ifadeler daha önce bahsedilen Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’nde yer alan ifadelerden 

oluşmuştur.  Anket formunda ayrıca satış temsilcilerinin sosyo-demografik özelliklerine yer 

verilmiştir. Özellikle pazarlama alanında yapılan çoğu araştırmada sosyo-demografik 

özelliklerin en belirleyici olanlarının gelir durumu ve eğitim durumu olduğu görülmektedir 

(Kurtuluş vd., 2001, s.34). Dolayısıyla, incelenmek üzere araştırmaya sosyo-demografik 

özellikler olarak eğitim durumu ve gelir durumu dahil edilirken, incelenmesinde fayda 

görülen cinsiyet ve satış deneyimi de eklenmiştir.  

Araştırma perakende sektöründe çalışan satış temsilcileri ile İstanbul’da bir perakende 

zincirinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini oluşturan kişi sayısı, yönetim tarafından 

satış temsilcilerinin sayıları paylaşılmadığı için tam olarak belirlenememiştir. Yine de 

araştırmanın evrenini oluşturan herkese ulaşılmaya çalışılmış, bazı satış temsilcilerinin ankete 

katılmak istememeleri, bazılarının ise izin, rapor vs. sebeplerle görev yerlerinde olmamaları, 

katılımı belli bir oranda tutmuştur. Geri dönen anket formlarından hatalı olanlar ayıklandıktan 

sonra 395 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırmada kullanılacak ana hipotez ise şu şekilde ifade edilmiştir: 

H0: Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin sosyo-demografik özellikleri 

arasında α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

H1: Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin sosyo-demografik özellikleri 

arasında α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

Ana hipoteze bağlı alt hipotezler ise şu şekilde ifade edilebilir: 
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H0a: Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin cinsiyetleri arasında α=0,05 

anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

H1a: Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin cinsiyetleri arasında α=0,05 

anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

H0b: Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin gelir durumları arasında 

α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

H1b: Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin gelir durumları arasında 

α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

H0c: Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin eğitim durumları arasında 

α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

H1c: Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin eğitim durumları arasında 

α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

H0d: Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin satış deneyimleri arasında 

α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

H1d: Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin satış deneyimleri arasında 

α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

Bulgular  

Bu kısımda, araştırmaya dahil olan satış temsilcilerinin sosyo-demografik özelliklerine yer 

verilmiştir. Sonrasında bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin sosyo-

demografik özellikleri arasında farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Son olarak da satış 

temsilcilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri belirlenmiştir. Bireysel yenilikçilik ölçeğine ait 

güvenilirlik katsayısı ise 0,91 olarak bulunmuştur.  

Tablo 1. Satış Temsilcilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri 

  Frekans Yüzde 
Cinsiyet Kadın 180 45,6 

Erkek 215 54,4 
Gelir Durumu 0 – 1500 TL 293 74,2 

1501 – 2000 TL 72 18,2 
2001 TL ve üstü 30 7,6 

Eğitim Durumu Okuryazar 22 5,6 
İlköğretim 145 36,7 

Lise 201 50,9 
Önlisans (2 yıllık) ve 

Lisans (4 Yıllık) 
27 6,8 

Satış Deneyimi 0 – 3 yıl arası 213 53,9 
4 – 7 yıl arası 136 34,4 

8 – 10 yıl arası 28 7,1 
11 yıl ve üzeri 18 4,6 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere satış temsilcilerinin % 45,6’sı (180 kişi) kadın ve % 54,4’ü (215 

kişi) erkeklerden oluşmaktadır. Gelir durumu açısından çoğunluğunun, % 74,2’sinin (293 

kişi) 0 – 1500 TL arası gelire sahip olduğu görülmektedir. Eğitim durumu açısından ise lise ve 

ilköğretim mezunları daha fazla sayıdadır. Lise mezunları % 50,9 (201 kişi) iken ilköğretim 

mezunları % 36,7 (145 kişi) oranına sahiptir. Son olarak, satış deneyimine bakıldığında, satış 

temsilcilerinin yarından fazlasının diğer bir ifadeyle % 53,9’unun (213 kişi) 0 – 3 yıl arasında 

satış deneyimine sahip oldukları görülmektedir. Buna göre satış temsilcileri zamanla deneyim 

kazandıkça, mağaza müdür yardımcısı ya da mağaza müdürü olmaktadır, kanısına varmak 

mümkündür. Bu sebeple de deneyimli satış temsilcisi sayısı diğerlerine göre daha az 

sayıdadır.  

Tablo 2. Satış Temsilcilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri 

Bireysel Yenilikçilik 
Düzeyi 

Ortalama Frekans Yüzde 

Yüksek Düzeyde Yenilikçi 72,6 201 50,9 
Orta Düzeyde Yenilikçi 66,3 58 14,7 

Düşük Düzeyde Yenilikçi 56,8 136 34,4 
Toplam 66,2 395 100,0 

Tablo 2’de satış temsilcilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri görülmektedir. Alınan ortalama 

puanlara göre satış temsilcilerinin % 50,9’u (201 kişi) yüksek düzeyde, %14,7’si (58 kişi) orta 

düzeyde ve % 34,4’ü (136 kişi) ise düşük düzeyde yenilikçidir. Ayrıca, satış temsilcilerinin 

bireysel yenilikçilik puanı 66,2 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda satış temsilcilerinin 

ortalama bireysel yenilikçi puanı 64 ile 68 arasında kalmış, orta düzeyde yenilikçi oldukları 

tespit edilmiştir.  

Araştırmada öne sürülen ana hipoteze bağlı alt hipotezlerin test edilmesi için fark 

analizlerinden yararlanılmıştır. Shapiro-Wilk testi sonucuna göre ölçek normal dağılım 

göstermediğinden parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri 

kullanılmıştır 

Tablo 3. Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Açısından Satış Temsilcilerinin Cinsiyetlerinin 

Karşılaştırılması 

Cinsiyet N Sıra Ortalaması U p 

Bireysel Yenilikçilik 
Düzeyleri 

Kadın 180 195,34 
198223 0,69 Erkek 215 200,56 

Tablo 3’te görülmekte olan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre, bireysel yenilikçilik 

düzeyi açısından anlamlılık düzeyi (p) arzu edilen %5’ten büyüktür. Bu nedenle, bireysel 

yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamakta ve H0a hipotezi kabul edilmektedir 
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Tablo 4. Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Açısından Satış Temsilcilerinin Gelir 

Durumlarının Karşılaştırılması 

Gelir Durumu N Sıra Ortalaması X2 p 

Bireysel Yenilikçilik 
Düzeyleri 

0 – 1500 TL 293 218,73 
45,65 0,00 1501 – 2000 TL 72 220,34 

2001 TL ve üstü 30 231,87 
Tablo 4’de bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin gelir durumlarının 

karşılaştırılması için yapılan Kruskal Wallis testi sonuçları görülmektedir. Anlamlılık düzeyi 

(p) istenilen %5’ten küçüktür. Dolayısıyla, bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış 

temsilcilerinin gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmakta ve H0b hipotezi 

reddedilmektedir. Gelir durumundaki sıra ortalamasına bakıldığında 2001 TL ve üstü gelire 

sahip satış temsilcilerinin, diğerlerine göre bireysel yenilikçilik düzeylerinin daha yüksek 

olduğu tespit edilmektedir.  

Tablo 5. Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Açısından Satış Temsilcilerinin Eğitim 

Durumlarının Karşılaştırılması 

Eğitim Durumu N Sıra Ortalaması X2 p 

Bireysel Yenilikçilik 
Düzeyleri 

Okuryazar 22 175,87 

4,78 0,82 
İlköğretim 145 225,64 

Lise 201 230,98 
Önlisans (2 yıllık) 
ve Lisans (4 yıllık) 27 215,52 

Tablo 5’teki Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre anlamlılık düzeyi (p) istenilen %5’ten 

büyük olduğu için bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin eğitim 

durumlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu durumda H0c hipotezi kabul 

edilmektedir.  

Tablo 6. Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Açısından Satış Temsilcilerinin Satış 

Deneyimlerinin Karşılaştırılması 

Satış Deneyimi N Sıra Ortalaması X2 p 

Bireysel Yenilikçilik 
Düzeyleri 

0 – 3 yıl arası 213 231,47 

2,61 0,75 
4 – 7 yıl arası 136 210,33 

8 – 10 yıl arası 28 200,26 
11 yıl ve üzeri 18 198,92 

Tablo 6’daki Kruskal Wallis testi sonuçları incelendiğinde, anlamlılık düzeyinin (p) %5’ten 

büyük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış 

temsilcilerinin satış deneyimine göre anlamlı bir farklılık bulunmamakta ve H0d hipotezi 

kabul edilmektedir.  
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Sonuç ve Öneriler  

İşletmeler müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve mevcut rakiplerinden farklılaşabilmek 

için sürekli bir çaba içerisindedirler. Farklılaşabilmek için üzerinde durulması gereken 

konulardan birisi yenilikçi olmaktır. Bu anlamda satış temsilcilerinin de bireysel yenilikçilik 

düzeylerinin yüksek olması, yenilikçi yaklaşım ve bakış açısıyla kendi satışlarını ve 

dolayısıyla da işletmenin karlılığını artırması açısından önem teşkil etmektedir. 

Bu noktadan hareketle gerçekleştirilen araştırmada uygulama alanı olarak perakende sektörü 

seçilmiş ve satış temsilcilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri incelenmiştir. Hurt vd. (1977) 

tarafından geliştirilen ve Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanıp, geçerlik 

ve güvenirlik çalışması yapılan Bireysel Yenilik Ölçeği yardımıyla yapılan araştırma 

sonucuna göre satış temsilcilerinin bireysel yenilikçilik düzeyi orta düzey olarak tespit 

edilmiştir.  

Ayrıca; araştırmaya katılan satış temsilcilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin sosyo-

demografik özellikler açısından farklılıklar gösterip göstermediği; cinsiyet, gelir durumu, 

eğitim durumu ve satış deneyimi açısından incelenmiştir. Ortaya çıkan sonuçları şu şekilde 

özetlemek mümkündür: 

- Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin cinsiyetlerine göre anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır. Bu sonuç; Yapıcı (2016, s.351), Korucu ve Olpak (2015, 

s.122), Kılıç ve Ayvaz Tuncel (2014, s.32), Çuhadar vd. (2013, s.803), Özgür (2013, 

s.414) ve Konokman vd. (2016, s.868) tarafından yapılan çalışmalarla da 

desteklemektedir.  

 

- Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin gelir durumlarına göre 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kılıçer tarafından (2011, s.106) yapılan doktora 

tezinde bulunan sonuç bu durumu destekler niteliktedir. Satış temsilcilerinin gelir 

seviyesinin artmasına paralel olarak bireysel yenilikçilik düzeylerinin artmasını, bireysel 

yenilikçilik düzeyi yüksek olan satış temsilcilerinin daha fazla satarak, daha fazla satış 

primi elde etmesi şeklinde yorumlamak mümkündür.  

 

- Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin eğitim durumlarına göre 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu sonuç yine Kılıçer tarafından (2011, s.108-

110) tarafından yapılan doktora tezinde, anne ve babanın eğitim düzeyi açısından 

desteklenmektedir.  
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- Bireysel yenilikçilik düzeyleri açısından satış temsilcilerinin satış deneyimine göre 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ortaya çıkan bu sonuç ise Kılıç ve Ayvaz Tuncel 

(2014, s.32) ile Coklar (2012, s.106) tarafından yapılan çalışmalar ile de benzerlik 

göstermektedir.  

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara bağlı olarak bu konuyla ilgilenenlere bazı önerilerde de 

bulunmak mümkündür. Bu çalışmada perakende sektöründe çalışan satış temsilcilerinin 

bireysel yenilikçilik düzeyleri incelenmiştir. Farklı sektörlerde çalışan satış temsilcilerinin 

bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesinde ve ortaya çıkan sonuçların 

karşılaştırılmasında fayda bulunmaktadır.  

Araştırma İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Başka bir il ya da bölgede araştırmanın 

tekrarlanması yine sonuçların karşılaştırılması açısından yararlı olacaktır. Özellikle sosyo-

demografik özellikler açısından farklılıkların olup olmadığına bakmak üzerinde durulması 

gereken bir noktadır. 

Son olarak sadece satış temsilcilerinin değil, işletmede çalışan herkesin bireysel yenilikçilik 

düzeylerinin incelemesine odaklanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, gelecekte yapılacak 

araştırmalar için işletme çalışanlarının bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesinin cazip 

bir konu olacağı düşünülmektedir.  
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 “JUST DO IT!” Ne, Neden, Nasıl?: Marka ve Ürün Faydasının İnsan 

İhtiyaçlarının Tatminindeki Rolü 

“Just Do It!” What, Why, How?: The Role of the Brand and Product Utility 

in the Satisfaction of Human Needs 
Emre Şahin Dölarslan1  Abdullah Baş2   Pembe Güçlü3 

Özet 

Bu çalışma Maslow’un (1954) temel insan ihtiyaçları ile marka ve ürün faydası arasındaki 

ilişkiyi temel almaktadır. Bu kapsamda, bir araştırma modeli oluşturulmuş ve test edilmiştir. 

Araştırmaya konu olan veriler 380 üniversite öğrencisinden elde edilmiştir Araştırma 

sonuçları, temel insan ihtiyaçlarının tatmininde, marka ve ürün faydasının etkili olduğunu 

göstermektedir. Bunun yanı sıra araştırma sonuçları, marka ve ürün faydasının hiyerarşi 

üzerindeki etkilerinin, fonksiyonel ve sembolik anlamda farklılaştığını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Marka Faydası, Ürün Faydası. 

Abstract 

This study explores the relationship between Maslow’s (1954) motivational hierarchy of 

human needs and, consumer perception of brand and product utilities. In this study, a 

research model was developed and tested. Data were gathered from a sample of 387 

university students. Results indicate that satisfaction of basic human needs is influenced by 

utilities of brand and product. The study results also show that influences of utilities of brand 

and product on the hierarchy of human needs vary according to their functional and symbolic 

nature. 

Keywords: Maslow's hierarchy of needs, Brand Utility, Product Utility. 

Giriş 

Bir kazak satın aldığımız zaman, yalnızca bir kazak mı satın alırız? Ya da bir gömlek,  

ayakkabı, ya da lüks bir restoranda yenilen bir akşam yemeği? Ürünlere yalnızca fizyolojik 

olarak mı ihtiyaç duymaktayız? Peki ya markalar? Bu sorulara verilen cevaplar elbette 

pazarlamanın temel felsefesini oluşturur ve tüketici davranışının açıklanması konusunda uzun 

zaman önce bir hayli tartışma konusu olmuştur.  

Tüketici satın alma karar sürecini değerlendiren temel yaklaşım, satın alma nedenini, 

tüketicinin bir probleme ilişkin olarak getirdiği çözüm olarak değerlendirir. Bu kapsamda, 

																																																													
1	Çankırı Karatekin Üniversitesi, esdolarslan@gmail.com	
2	Çankırı Karatekin Üniversitesi, abdullahbas@karatekin.edu.tr	
3	Çankırı Karatekin Üniversitesi, pembeguclu@karatekin.edu.tr	
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ürünler ve ilişkili olduğu markaları, bir probleme ilişkin tüketicinin önündeki çözüm 

seçenekleri olarak değerlendirmek mümkündür. Basit bir yaklaşımla, marka ve ürün 

tarafından sunulan çözümün değeri, problemin çözümündeki etkinliğine ve tüketici 

ihtiyaçlarını tatmin edilebilme gücüyle doğru orantılıdır. 

Pazarlamanın en temel bakış açısı, ihtiyaç ile tatmin arasındaki ilişkide her türlü değişimden 

elde edilen değerin etkisine odaklanmaktadır. Bu açıdan ürünler ve markalar, 

tüketicilerin/insanların değişen ve farklılaşan isteklerinin ilişkili olduğu temel ihtiyaçları 

tatmin etme iddiasında olan, çeşitli özellikler demeti olarak görülürler. Bu nedenle, bir kazak 

satın aldığımız zaman sadece bir kazak satın almayız ve yine bu sebeple otomobil yalnızca bir 

ulaşım aracı da olmayabilir.  

Diğer yandan literatürde, tüketicilerin ürün ve marka tercihlerinin oluşumunda farklılaşan 

isteklerinin olduğu ve bu farklılaşmanın temelinde de tüketicilerin amaç türevli sınıflandırma 

(Barsalou, 1983) yaptıkları belirtilmektedir (Poulssen ve Bagozzi, 2005). Söz konusu bakış 

açısı, aynı ürün grubunda olan ürünlerin bile tüketiciler açısından farklı düzeylerde algılandığı 

noktasına odaklanır. Bu görüşe göre bir buzdolabı tüketici açısından fonksiyonel özelliğinin 

dışında estetik kaygısı duyulan bir mobilya olarak görülebilir. Bu nedenle özellikle ürünlerin 

seçiminde, tüketicilerin kullanım tercihleri belirleyici nitelik taşır (Ratneshwar, 2001).      

Tüketiciler, ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik satın alma davranışında, temel ihtiyaçlarını 

karşılayacak ürün ve markaların özelliklerini, edinecekleri olası faydalar açısından 

değerlendirirler. Bu noktada ürünler ve markalar, tüketicilere işletmeler tarafından sunulan 

değer önerileridir. Örneğin, en temel ihtiyacı karşılamaya yönelik olsa bile tüketici, ürünün ve 

markanın fonksiyonel çözüm değerinin yanı sıra, sembolik anlamlar içeren faydalarını da 

dikkate almaktadır. Günümüz koşullarında, ürünlerin, içerdikleri fonksiyonel faydalarından 

daha çok, sundukları sembolik faydalarının farklılaştığı görülmektedir. Bu nedenle, ürüne 

pazarlamacı veya tüketici tarafından yüklenecek duygusal temellere dayanan sembolik 

faydaların, kullanıma yönelik bir takım mantıksal ya da fonksiyonel anlamlardan daha önemli 

ve kalıcı olduğunu da belirtmek mümkün olmaktadır (Torlak ve Uzkurt, 2005). Bu noktada 

markalar, tasarladıkları ürün özellikleri ile müşterilerine fonksiyonel faydalar sunmayı 

amaçlarken, oluşturdukları slogan ve imajlar ile de sembolik faydalarını bir değer önerisi 

olarak müşterilerine sunmaktadırlar. Dolayısıyla tüketici satın alma süreci, tüketicilerin 

ihtiyaçlarını, çeşitli fayda eksenlerinde tatmin etmesi ve satın alma davranışı ile kendini ifade 

etmesi ile şekillenmektedir (Aaker, 2009). 

Bu noktada, marka kimliğinin ve tüketici algısındaki yansıması olarak ifade edilen marka 

imajının (Konecnik ve Go, 2008) önemli bileşenleri olan marka çağrışımı ve kişiliği (Keller, 



 
 

1267 

1993), marka ile tüketici arasındaki diyaloğun temel aracını oluşturan sloganlar ile ifade 

edilmektedir. Bu kapsamda, tüketicilerin markalara yönelik oluşan algılarında, sloganların 

doğrudan ve dolaylı etkisinin olduğu belirtilmektedir (Dahlen ve Rosengren, 2005). Bununla 

beraber, markalar ürünün fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra, ürünün bu özellikleri ile 

doğrudan bağdaşmayan, farklı söylemlerle de sloganlar oluşturmuşlardır. Örneğin, “M&Ms, 

elinizde değil, ağzınızda erir” ve “Carlsberg, muhtemelen dünyanın en iyi birası” örnekleri, 

ürün özellikleri ile bağdaşan ve fonksiyonel faydaları işaret eden söylemlerdir. Diğer yandan, 

fonksiyonel özelliklerin dışında sembolik anlamda değer taşıyan mesajların içerdiği sloganları 

da görmek mümkündür. Bu kapsamda hayat LG ile ne kadar güzel olabilir (Life’s Good)? Ya 

da NIKE, “Just Do It!” ile “sadece yap, yap gitsin!” demekle neyi ifade etmektedir? 

Gerçekten bir marka böyle bir vaat verebilir mi? Asıl önemli soru, “Nike, bu söylem ile 

tüketicinin hangi sorununa ve dolayısıyla hangi ihtiyacına çözüm getirmektedir?”.    

Diğer taraftan, Maslow (1954) tarafından ortaya konulan insan ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, 

öncelikle temel insan ihtiyaçlarını sınıflandırmaktadır. İhtiyaçları birbirini izleyen bir yapıda 

değerlendiren teori, söz konusu hiyerarşi kapsamında, kişilerin bir önceki basamaktaki 

ihtiyacı tatmin edildikten sonra, bir üst basamaktaki ihtiyacının gündeme geldiğini ve bu 

etkileşimin de bireylerin ihtiyaçlarını tatmine yönelik davranışlarını açıkladığını 

savunmaktadır (Oleson, 2004). İhtiyaçlar hiyerarşisinde, temel insan ihtiyaçları (a) fiziksel 

ihtiyaçlar, (b) güvenlik ihtiyaçları, (c) ait olma ihtiyacı, (d) saygınlık ihtiyacı ve (e) kendini 

gerçekleştirme ihtiyacı olarak sınıflandırılmaktadır. Her ne kadar söz konusu ihtiyaçların 

farklılaşabildiğine yönelik görüşler bulunsa da, temel ihtiyaçların açıklanmasında en çok 

tercih edilen teorilerin başında gelmektedir.  

Mevcut teori kapsamında ortaya konulan ihtiyaçlar arasındaki hiyerarşik ilişki, insanların 

ihtiyaçlarına bağlı olarak elde ettikleri tatmin düzeylerinin, alt ve üst ihtiyaç gruplarına göre, 

birbirini takip eden ve koşullu bir yapıda olmasını gerektirmektedir. Söz konusu hiyerarşinin 

öncül yapıları, alt basamaktaki temel ihtiyaçların tatmin düzeyi/düzeyleri olsa da, tatmin 

basamaklarının oluşumunda alt ihtiyaç dilimlerinin yanı sıra kişinin içinde veya etkisinde 

bulunduğu içsel/dışsal koşullardan edindiği faydaların da etkili olduğunu gösteren çalışmalar 

(örn., Taormina ve Gao, 2013; Lester, 1990) bulunmaktadır. Ancak, literatür 

değerlendirmeleri neticesinde, tüketici tarafından elde edilen faydaların, temel ihtiyaçların 

tatminindeki etkisini, ürün ve marka faydası boyutuyla değerlendiren çalışmalara 

rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışma, insan/tüketici ihtiyaçlarının tatmininde, ürün ve marka 

faydasının etkisini, sembolik ve fonksiyonel fayda eksenlerinde değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Söz konusu değerlendirme, tüketici davranışının oluşumu açısından 
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Maslow’un teorisini temel ele alarak, ürün ve markanın fonksiyonel ve sembolik açıdan 

farklılaşan faydalarına odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında, ihtiyaçlar hiyerarşisi ile marka 

ve ürün faydaları ilişkisinin değerlendirilmesinin hem literatüre hem de uygulamaya katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışma içeriğinde öncelikle, kavramsal açıdan ihtiyaçlar hiyerarşisi ile marka ve ürün 

faydaları sırasıyla değerlendirilmektedir. Sonrasında, oluşturulan teorik çerçeve ile araştırma 

modelinin oluşumuna ve uygulama sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmektedir. 

Çalışmanın tartışma ve sonuç bölümünde ise araştırmanın sonuçlarına, kısıtlarına ve ileride 

yapılacak çalışmalar için önerilere yer verilmektedir.  

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1.  İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

İhtiyaç ve istek arasındaki ayrım, çoğu zaman, hangisinin sınırsız olduğuna ve satın alma 

isteğinin oluşmasında başat rolde olup olmadığına ilişkindir. Bu görüş doğrultusunda insan 

ihtiyaçlarını sınırlı, istekleri ise sınırsız olarak değerlendiren görüş, temel motivasyon 

teorilerine dayandırılabilir. Söz konusu teorilerin başında, insan ihtiyaçlarının hiyerarşik 

olarak tanımlanmasında Maslow (1954) tarafından geliştirilen İnsan İhtiyaçları Hiyerarşisi 

bulunmaktadır.  

Maslow’un insan ihtiyaçları hiyerarşisi; (a) insan ihtiyaçları bir nedene dayanır ve (b) tatmin 

edilen bir ihtiyaç motive edici unsur olmaktan çıkar ve yerini tatmin edilmemiş başka bir 

ihtiyaca bırakır, varsayımlarına dayanmaktadır (Şimşek, Akgemci ve Çelik, 2011). Üstelik 

bireylerin üst kademedeki ihtiyacını tatmin etme davranışına yönelmeden önce alt 

kademedeki ihtiyaçlarını tatmin etmesi beklenmektedir. Örneğin güvenlik ihtiyacından önce 

fizyolojik ihtiyaçların tatmini gerekliyken, ait olma ihtiyacından öncede güvenlik 

ihtiyaçlarının tatmini öncelik haline gelmektedir (Daft, 2014). Diğer yandan Hamel, Leclerc 

ve Lefrancois (2003), ihtiyaçlar tatmin edilmediği takdirde, bireyin daha yüksek büyüme ve 

gelişme seviyelerine ulaşmak için üst seviyedeki ihtiyaçlarına yönelmediğini de 

belirtmektedir (Feritas, 2011). Dolayısıyla, birey alt kademedeki ihtiyaçlarını tatmin ettikten 

sonra, üst seviyedeki ihtiyaçları davranışlara yön verecektir (Koçel, 2015).  

Maslow (1954), ihtiyaçlar hiyerarşisinde biyolojik, sosyal ve psikolojik temelde bireyin 

ihtiyaçlarını fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, ait olma ihtiyacı, saygınlık ihtiyacı ve 

kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak tanımlamaktadır (Eren, 2010; Koçel, 2015; Şimşek, 

Akgemci ve Çelik, 2011, Cao vd., 2012, Daft, 2014): 

• Fizyolojik İhtiyaçlar: Yeme, içme, giyinme, barınma, dinlenme vb. 
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• Güvenlik İhtiyaçları: Can ve iş güvenliği, tehlikelerden korunma vb. 

• Ait Olma: Gruba mensup olma, kabul edilme, dostluk vb. 

• Saygınlık: Tanınma ve prestij kazanma vb. 

• Kendini Gerçekleştirme: Sahip olunan potansiyeli geliştirme, yaratıcılık vb. 

İhtiyaçlar hiyerarşisinde bireylerin, bir önceki basamaktaki ihtiyacını tatmin ettikten sonra bir 

sonraki basamaktaki ihtiyacını tatmine yönelmesi; esasında, bireylerin davranışlarını 

ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik şekillendirdiğini belirtmektedir. Bu doğrultuda 

işletmelerin, tüketicilerinin hangi ihtiyaçlarını tatmin etmek istediklerini belirleyebilmesi 

önem taşımaktadır. Bu nedenle işletmeler açısından, söz konusu tüketici ihtiyaçlarının 

belirlenmesi ile ürün ve marka faydası aracılığıyla, hedef kitlenin ihtiyaçlarını tatmin edecek 

davranışa yönlendirmede avantaj sağlayabilecektir (Cao vd., 2012; Daft, 2014; Koçel, 2015).  

1.2.  Ürün ve Marka Faydası 

Keller (1993)’a göre, tüketicilerin ürün ya da hizmet özelliklerine yüklediği kişisel değer 

olarak tanımlanan marka faydası, tüketicilerin satın alma sürecinin açıklanmasının yanı sıra, 

mevcut ihtiyaçların tatmininde de temel motivasyon kaynağı olarak görülmektedir. Marka, 

marka değeri ve marka kişiliği ile de ilişkilendirilen bu kavram çerçevesinde (Aaker, 1997; 

Dölarslan, 2012), tüketici ihtiyaçlarının bir markanın seçimini etkileyen önemli bir faktör 

olduğu belirtilmekte ve bu kapsamda marka faydası, ilişkili olduğu ihtiyaç türlerine göre 

fonksiyonel, deneyimsel ve sembolik faydalar olmak üzere üç ana başlık altında 

değerlendirilmektedir. Park (1986)’a göre fonksiyonel ihtiyaçlar, doğrudan tüketim ile ilgili 

sorunların çözümüne dönük ürünlerin aranmasına yönelik motivasyonu tanımlamaktadır. Bu 

açıdan fonksiyonel marka faydası, dış kaynaklı oluşan tüketim ihtiyaçlarına yönelik olarak 

ilgili marka tarafından sağlanan çözüm değeri olarak değerlendirilir ve bu faydalar, bir 

markanın ve dolayısıyla ürünün, tüketim ihtiyaçlarına ne derecede cevap verebildiği ile 

ilişkilidir. Diğer yandan, kişisel gelişim, toplumsal rol, grup üyeliği ya da öz benlik gibi iç 

kaynaklı ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ürünlerin istenmesi, sembolik ihtiyaçlar olarak 

tanımlanmaktadır ve bu açıdan, sembolik marka faydasını, bir markanın tüketicinin grup, rol 

ve öz benlik gibi psikolojik temelli ihtiyaçlarını karşılama değeri olarak da tanımlamak 

mümkündür. Son grup olan deneysel ihtiyaçlar ise duygusal haz, değişiklik veya bilişsel 

uyarma sağlayan ürünlere yönelik istekler olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda deneysel 

marka faydasını, bir markanın bireyin değişiklik arayışı ve deneyim yaşama gibi içsel gelişen 

arzularını karşılama değeri olarak da tanımlamak mümkündür (Dölarslan, 2012). 
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Şekil 1. Tüketici faydası (Kaynak: Vázquez, R., Del Rio, A. B. ve Iglesias, V. (2002). 

Consumer-Based Brand Equity: Development and Validation of a Measurement Instrument. 

Journal of Marketing Management, 18(1-2), 27-48) 

Marka değeri1 ve marka kişiliğinin değerlendirilmesinde, fonksiyonel, deneyimsel ve 

sembolik faydaları dikkate alan çalışmaların yanı sıra, faydayı yalnızca fonksiyonel ve 

sembolik olmak üzere iki boyutta değerlendiren çalışmalar da literatürde mevcuttur. Örneğin, 

Aaker vd. (2001) marka faydasını fonksiyonel ve sembolik eksende değerlendirilmesi 

gereğine paralel olarak, söz konusu faydaların tüketiciler tarafından marka kişiliği 

özelliklerinin algılanmasında, kültürler açısından farklılıklar gösterebileceğini ortaya 

koymuştur. Benzer şekilde, tüketici temelli marka değerinin belirlenmesi konusunda, fayda 

oluşumunu ürün faydası ve marka faydası boyutlarında ele alan Vazquez vd. (2002), 

gerekçesinde, markanın duygusal ve deneyimsel değerlerini, marka faydasının sembolik 

boyutunun içerdiğini belirtmektedir. Söz konusu bakış açısı dahilinde, markanın fonksiyonel 

faydası, bireylerin fonksiyonel ve pratik ihtiyaçlarını (garanti gibi) karşılama değeri olarak 

tanımlanırken; sembolik açıdan fayda, markanın statü, sosyal ve kişisel kimlik gibi psikolojik 

ve sosyal açıdan bireye sunduğu değeri tanımlamaktadır (Dölarslan, 2012). Bu kapsamda 

Vazquez vd. (2002) tüketici faydasını2 ürün ve marka kapsamında, sembolik ve fonksiyonel 

açıdan değerlendirmişlerdir (Şekil 1).  

Söz konusu sınıflandırma, tüketici açısından sembolik ve fonksiyonel anlamda fayda 

oluşumunun farklı boyutlarını ele almaktadır. Bu noktada markanın tüketiciye sunduğu 

garanti onun fonksiyonel faydasını temsil ederken, ürün açısından konfor, güvenlik ve 

dayanıklılık ise ürünün tüketiciye sunduğu fonksiyonel faydanın bileşenleri olarak 

																																																													
1 “Marka değeri” kavramını literatürde “Marka Denkliği” olarak belirten çalışmalar da bulunmaktadır. 
2	“Utilities of the brand” kavramı “Tüketici Faydası” olarak çalışmada yer almaktadır.	
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açıklanmaktadır. Sosyal kimlik, statü ve kişisel kimlik oluşumu markanın tüketiciye sunduğu 

sembolik faydaları tanımlar. Ancak Vazquez vd. (2002), sembolik açıdan ürünün de 

tüketiciye fayda sağladığını ve bu faydanın da ürünün estetik yönünden duyulan tatmin ile 

elde edildiğini savunmaktadırlar.        

2. Araştırma Modeli ve Hipotezlerin Geliştirilmesi 

Maslow tarafından öne sürülen ve bir açıdan temel motivasyon teorisi olarak görülen 

ihtiyaçlar arasındaki hiyerarşi, farklı alanlarda bir çok çalışmanın (örn., Taormina ve Gao, 

2013; Lester, 1990; Sadri ve Bowen, 2011) konusu olmuştur. Ancak, insan/tüketici 

ihtiyaçlarının tatmininde marka ve ürün faydası açısından yapılan değerlendirmeler literatürde 

sıklıkla yapılmasına rağmen, uygulama esaslı çalışmalarda yaşanan eksiklik göze 

çarpmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın modeli temel olarak iki ana unsurdan meydana 

gelmektedir (Şekil 2). 

 
Şekil 2. Teorik Çerçeve 

İlki, Maslow tarafından öne sürülen hiyerarşik yapının tatmin edilen ihtiyaçlara arasındaki 

ilişkiler dikkate alınarak test edilmesidir. Saunders, Munro ve Bore (1998) ve Taormina ve 

Gao (2013) yaptıkları çalışmada, söz konusu hiyerarşiyi tatmin basamakları arasındaki basit 

(tek değişkenli) ilişki olarak esas almışlardır. Oysa Maslow (1954) tarafından belirtilen yapı 

tatmin basamaklarının belirtilen hiyerarşik yapı içinde kendi aralarındaki etkilerini de dikkate 

almaktadır. Bu kapsamda, örneğin ait olma ihtiyaçlarının tatminindeki ön koşul güvenlik 

ihtiyacının tatmin edilmesi olmakla beraber; öne sürülen hiyerarşi gereği, fizyolojik 

ihtiyaçların tatmin düzeyinin etkisinin de dikkate alınması gerekmektedir. Halihazırda, konu 

ile ilgili çalışmalardan (örn, Saunders, Munro ve Bore, 1998; Taormina ve Gao, 2013) elde 

edilen bulgular, ihtiyaç basamakları arasındaki göreli ilişkileri destekler niteliktedir. Bu 

açıdan, çalışma kapsamında öne sürülen ilişkiler, üst düzey ihtiyaç türlerinin açıklanmasında, 
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alt düzey basamaklardaki ihtiyaçlarının tatmin derecesini de dikkate almaktadır. Bu 

kapsamda, mevcut teori çerçevesinde oluşturulan hipotezler aşağıda sunulmaktadır. 

H1: Tüketicilerin fizyolojik ihtiyaçlarının tatmin düzeyi, güvenlik ihtiyaçlarının tatmin 

düzeyini etkiler. 

H2: Tüketicilerin fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarının tatmin düzeyi, ait olma ihtiyaçlarının 

tatmin düzeyini etkiler. 

H3: Tüketicilerin fizyolojik, güvenlik ve ait olma ihtiyaçlarının tatmin düzeyi, saygınlık 

ihtiyaçlarının tatmin düzeyini etkiler. 

H4: Tüketicilerin fizyolojik, güvenlik, ait olma ve saygınlık ihtiyaçlarının tatmin düzeyi, 

kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının tatmin düzeyini etkiler. 

Araştırma modelinin ikinci bölümünde, söz konusu hiyerarşik kabul içerisinde (H1-H4), 

tüketicilerin ürün ve markadan elde ettikleri faydaların göreli etkilerinin değerlendirilmesi yer 

almaktadır. Söz konusu teorik yapının içeriğinde, satın alma davranışını belirleyen ürün ve 

marka faydalarının, satın alma davranışının oluşumu ve temel insan ihtiyaçlarının tatmini 

üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.  

Klasik iktisatçılara göre ekonomik ve rasyonel davranan bir varlık olarak tanımlanan insan, 

kendine en yüksek tatmini sağlamak amacıyla hareket eder ve satın alma kararlarına konu 

olan seçeneklerde, toplam faydasını en yüksek oranda tutacak olan, optimal seçimi yapar 

(Dölarslan, 2013). Diğer yandan, tüketici satın alma karar süreci oluşumunu ele alan temel 

modeller de (Nicosia Modeli, Howard ve Sheth Modeli, Engel, Kollat ve Blackwell (EKB) 

Modeli), satın alma davranışının oluşumunda tüketicinin istek ve motivasyonlarının, seçimin 

oluşması açısından belirleyici faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Satın alma davranışına 

iten güdüleri temel motivasyon aracı olarak gören temel modeller, ürün ve marka 

beklentilerini de birer değerlendirme kriteri olarak ele almaktadır. Bu kapsamda, söz konusu 

motivasyonun oluşumunda başat faktör de yine fayda beklentisi olmaktadır.     

Vazguez vd. (2002), fonksiyonel faydayı, bireyin fiziksel çevresinden kaynaklanan 

ihtiyaçların tatmini olarak ele alırken; sembolik faydayı, bireyin psikolojisinden ve sosyal 

çevresi kaynaklanan ihtiyaçların tatmini olarak değerlendirir. Bu nedenle, ürün ve markayı 

fonksiyonel ve sembolik fayda eksenlerinde sınıflandıran (Vazquez vd., 2002) bakış açısı 

bağlamında ihtiyaçların tatmin edilmesinde motivasyon etkilerine ilişkin değerlendirmelerin 

(de Chernatony ve McDonald, 1996) fonksiyonel ve sembolik fayda kapsamında yapılması 

gerekmektedir.  Benzer şekilde, Taormina ve Gao (2013) tarafından yapılan çalışmada da aile 

desteği, geleneksel değerler ve yaşam memnuniyetinin beş ihtiyaç düzeyinin tatmininde 

olumlu etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Bu açıdan, insan ihtiyaçlarını hiyerarşik olarak 
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tanımlayan Maslow’un teorisine dayanılarak, ürün ve marka faydasının sembolik ve 

fonksiyonel düzeyde farklı etkiler gösterdiği düşünülmektedir. Bu kapsamda, aşağıdaki 

hipotezler faydanın hem ürün ve marka hem de fonksiyonel ve sembolik açıdan olası 

etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.  

H5: Tüketicilerin ürünlerden elde ettikleri fayda düzeyleri arttıkça, (a) güvenlik, (b) ait olma, 

(c) saygınlık ve (d) kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının tatmin düzeyleri de artar. 

H6: Tüketicilerin markalardan elde ettikleri fayda düzeyleri arttıkça, (a) güvenlik, (b) ait olma, 

(c) saygınlık ve (d) kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının tatmin düzeyleri de artar. 

Çalışma kapsamında sunulan teorik yapı çerçevesinde kurulan hipotezlerin gösterimi Şekil 

3’te görülmektedir. Araştırma modeli,  insan ihtiyaçlarının tatmini üzerinde marka faydası ve 

ürün faydasının etkilerini birbirinden bağımsız olarak değerlendirmektedir. 

 
Şekil 3. Araştırma Modeli 

3. Araştırma Yöntemi 

3.1. Örneklem ve Verilerin Analiz Yöntemi 

Anket uygulamasıyla elde edilen verilerin kullanıldığı bu araştırmada, çalışmanın anakütlesini 

üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Ankete konu olan ürün olarak, anakütlesinin üniversite 

öğrencileri olduğu birçok çalışmada ve konu ile ilgili temel ölçeğin edinildiği çalışmada 

kullanılan spor ayakkabı ürünü seçilmiştir. Vazquez vd (2002) tarafından geliştirilen tüketici 
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temelli marka değeri ölçeğinde yer alan ürünün de spor ayakkabı olması, ölçüm aracının 

herhangi bir ürün grubuna adapte edilmeden, özgün haliyle kullanılmasını da sağlamıştır.  

Uygulamanın, ön çalışma niteliğinde olan ilk aşamasında, öğrenciler arasında en çok tercih 

edilen spor ayakkabı markasının tespiti yapılmıştır. Çalışma neticesinde Nike markasının öne 

çıkması ile anket soruları, söz konusu markaya ve onun spor ayakkabılarına yönelik algıları 

değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Çalışmada, kolayda örnekleme yöntemi koşullu 

olarak uygulanmıştır. Bu şekilde, anket uygulamasının başında söz konusu spor ayakkabı 

markasını daha önce kullanmış/kullanmakta olan kişiler tespit edilerek, anket uygulaması bu 

kişiler üzerinde yapılmıştır. Çalışmanın uygulaması 380 yanıtlayıcı ile gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma modelinde yer alan hipotezlerin test edilmesinde, insan ihtiyaçlarının tatminindeki 

hiyerarşik yapı çoklu regresyon analizi; ürün ve marka faydalarının tatmin düzeylerine olan 

olası etkilerini değerlendirmek için ise aşamalı (stepwise) regresyon analizi kullanılmıştır. 

Analizlerde IBM SPSS Statistics 21.0 ve LISREL 8.51 paket programı kullanılmıştır. 

3.2. Ölçekler ve Anket Formunun Oluşturulması 

Anket formu iki bölüm çerçevesinde yapılandırılmış, ilk bölümde yanıtlayıcılara cinsiyet ve 

yaşları sorulmuştur. Öğrenciler üzerinde yapılan bu araştırmada gelir düzeyini belirlemek 

amacıyla herhangi bir sorunun yöneltilmesine gerek duyulmamıştır. Anket formunun ikinci 

bölümünde, araştırmaya konu olan değişkenlere ilişkin yargılara yer verilmiştir. Araştırma 

kapsamında test edilen değişkenlere ait ölçeklerin tümü, daha önceki çalışmalarda geçerliliği 

ve güvenilirliği test edilmiş ölçeklerdir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan temel 

ihtiyaçların ölçümünde Lester (1990) tarafından geliştirilen 47 yargıyı içeren ölçekten 

faydalanılmıştır. Marka ve ürün faydasının değerlendirilmesi amacıyla kullanılan ölçek ise 

Vazquez vd. (2002) tarafından geliştirilen ve Koçak ve Özer (2004) tarafından da test edilen 

22 yargıdan oluşan ölçektir. Tüm yargılar yedili Likert tipi ölçek kapsamında yanıtlayıcılara 

sunulmuştur (1=Kesinlikle katılmıyorum,7=Tamamen katılıyorum)1. 

 

 

 

 

 
																																																													
1	 Fizyolojik İhtiyaçlar: Fiz, Güvenlik İhtiyaçları: Güv, Ait Olma İhtiyaçları: Aio, Saygınlık İhtiyaçları: Say, 
Kendini Gerçekleştirme İhtiyaçları: Ken,   Konfor-Ürünün Fonksiyonel Faydası: KonÜFF, Güvenlik-Ürünün 
Fonksiyonel Faydası: GüvÜFF, Dayanıklılık-Ürünün Fonksiyonel Faydası: DayUFF, Estetik-Ürünün Sembolik 
Faydası: EstUSF,  Garanti-Markanın Fonksiyonel Faydası: GarMFF, Sosyal Kimlik-Markanın Sembolik 
Faydası: SKimMSF, Sataü-Markanın Sembolik Faydası: StatMSF, Kişisel Kimlik-Marakanın Sembolik Faydası: 
KKimMSF. 



 
 

1275 

4. Analiz ve Bulgular 

4.1. Örneklem Özellikleri 

Anket katılan bireylerin cinsiyete göre dağılımları değerlendirildiğinde, neredeyse eşit 

dağılım sergiledikleri tespit edilmiştir [Kadın: 202 (% 53.2), Erkek: 178 (46.8)]. Yaş 

dağılımlarının ise 18-28 yaş aralığında olup ortalamasının 21 olduğu görülmüştür.  

4.2. Faktör Analizi 

Çalışma, uygulama kısmı itibariyle, Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinin tatmin basamaklarını 

değerlendiren ölçeğin Türkiye örneklemi özelinde yapılan ilk uygulaması olması nedeniyle, 

söz konusu ölçüm aracı, açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 

olmak üzere iki aşamada test edilmiştir.  

Analiz kapsamında gerçekleştirilen değişken elemeleri, Taormina ve Gao (2013) tarafından 

yapılan çalışmadaki süreçler izlenerek gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda her ihtiyaç grubu çok 

sayıda değişken ile ölçüm yapıldığı için AFA ile değişkenlerin söz konusu yapılardaki 

konumu ve temsil güçleri belirlenmeye çalışılmıştır. AFA kapsamında yapılan analizde, 

Temel Bileşenler (Principal Compenents) yöntemine dayanılmıştır. Varimax rotasyonlu 

olarak yapılan uygulamada, örneklem yeterliliğini değerlendirmek amacıyla Kaiser-Meyer 

Olkin (KMO) testinde sınır değer 0.50 olarak kabul edilmiştir. Değişkenlerin faktörler 

içerisindeki yüklerinin değerlendirilmesinde, MSA değerlerinin yanı sıra, ortak faktör 

yüklerinin yüksekliği de değerlendirilmiştir. Faktör yüklerinde sınır değer 0.50 ve üstü olarak 

kabul edilmiştir. Bu şekilde, belirlenen kriterlerde faktörlere giremeyen değişkenler 

elenmiştir. Analiz sonucunda, fizyolojik ihtiyaçlar için (dinlenme, sağlık, ısınma ve yemek) 

dört değişken, güvenlik ihtiyaçları için (gece yalnız başına yürüme, güvende olma duygusu ve 

yalnız yaşayabilme) üç değişken, ait olma ihtiyaçları için (akrabalara olan yakınlık hissi ve 

akrabalarla olan ilişki düzeyi) iki değişken, saygınlık ihtiyaçları için (kişisel memnuniyet, 

arkadaş çevresi tarafından edinilen saygı, iş becerisine olan güven, özgüven, başkalarının 

saygısını kazanmak, değerli bir kişi olduğunu hissetmek ve diğer kişiler tarafından fikirlerin 

önemsenmesi) yedi değişken, kendini gerçekleştirme ihtiyaçları için (hayatında ne yapmak 

istediğini bilmek, hayatını anlamlı bulmak, amaçları konusunda emin olmak, kişisel 

potansiyeline uygun yaşamak ve yaptığı işi iddialı bulmak) beş değişken belirlenmiştir (KMO: 

0.833, ki-kare: 2651.664, sd: 210, p < 0.05, Toplam Açıklanan Varyans Oranı: %58.391).    

DFA kapsamında yapılan analizde, AFA ile tek boyutlulukları belirlenen yapıları açıklayan 

değişkenler yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Bu aşamada, AFA analizi ile 

belirlenen faktör yapılarını niteleyen gözlenen değişkenlerin tümü analize alınmıştır. Analiz 
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sonuçları önerilen değerler arasındadır [x2(171): 250.28, p<0.05, x2/sd: 1.46, RMSEA: 0.035, 

CFI: 0.96, IFI: 0.96, NFI: 0.90, NNFI: 0.95, GFI: 0.94, AGFI: 0.92]. 

4.3. Güvenilirlik 

İhtiyaçların tatminin ölçümünde kullanılan değişkenlerin yanı sıra, marka ve ürün faydasını 

ölçmeye yönelik yapıların iç tutarlılıklarının test edilmesi amacıyla Cronbach’s Alpha (α) 

analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen değerlerin (Fiz: 0.666, Güv: 0.602, Aio: 

0.829, Say: 0.854, Ken: 0.820, KonÜFF: 0.736, GüvÜFF: 0.763, EstÜSF: 0.680, GarMFF: 

0.831, SKimMSF: 0.727, StatMSF: 0.700, KKimMSF: 0.852) 0.60’dan yüksek olduğu tespit 

edilmiştir.  

4.4. Ortak Yöntem Sapması (Common-Method Bias) testi 

Uygulama kapsamında verilerin tek kaynaktan elde edilmesi nedeniyle oluşabilecek ortak 

yöntem hatasının olup olmadığına ilişkin olarak Harman tek faktör testi yapılmıştır.  

Tek bir faktörün veya toplam varyansın büyüklüğünü gösteren genel bir faktörün 

değerlendirilmesiyle, tek boyut altında açıklanan varyans oranının %23.534 olduğu tespit 

edilmiştir (KMO: 0.884, ki-kare: 7189.626, serbestlik derecesi: 903, p<0.001). Böylelikle, 

yapılan analiz sonucunda çalışmaya konu olan tüm değişkenlerin tek faktör altında 

toplandıklarında açıklanan varyans oranı değerinin,  sınır değer olan, %50’nin altında olduğu 

görülmüştür (Podsakoff ve Organ, 1986).  

4.5. Hipotezlerin Test Edilmesi 

4.5.1. İhtiyaçlar hiyerarşisinin test edilmesi (H1-H4) 

İhtiyaçlar arasındaki hiyerarşik etkileri temsil eden hipotezlerin analiz sonuçları, söz konusu 

önermelerin tamamen ve kısmen desteklendiğini göstermektedir. Tüm sonuçlar 0.05 

düzeyinde anlamlıdır (Tablo 1).   

Tablo 1. İhtiyaçlar Hiyerarşisinin Hipotez Testi Sonuçları 

Hipotez Model 

Standardize 
edilmemiş Çözüm 

Değeri 

Standardize 
edilmiş 
Çözüm 
Değeri 

T Sig. VIF 

 
 

R2 Adj
R2 Sonuç* 

β Standart 
Hata 

H1 
Sabit 2.673 .344  7.775    

.096 
 

.094 Desteklendi Fiz .408 .064 .310 6.337 < 0.05* 1.000 
 Bağımlı değişken: Güv 

H2 
Sabit 3.523 .417  8.442    

.040 .035 Kısmi 
Desteklendi Fiz .139 .076 .097 1.827 > 0.05 1.107 

Güv .162 .058 .148 2.794 < 0.05* 1.107 
 Bağımlı değişken: Aio 

H3 

Sabit 4.153 .233  17.821    
 

.134 .127 Desteklendi Fiz .151 .039 .195 3.838 < 0.05* 1.116 
Güv .114 .030 .194 3.787 < 0.05* 1.130 
Aio .072 .026 .135 2.741 < 0.05* 1.043 

 Bağımlı değişken: Say 



 
 

1277 

H4 

Sabit .746 .391  1.909    
 
 

.290 
 
.283 

Kısmi 
Desteklendi 

Fiz .013 .048 .012 .262 > 0.05 1.145 
Güv .035 .037 .045 .946 > 0.05 1.159 
Aio .139 .032 .196 4.337 < 0.05* 1.069 
Say .601 .063 .444 9.512 < 0.05* 1.137 

 Bağımlı değişken: Ken 

Güvenlik ve saygınlık ihtiyaçlarının tatmininde, alt basamaklardaki tatmin düzeylerinin tümü 

etkili iken,  ait olma ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçların tatmininde, belirli alt düzey 

ihtiyaçların tatmin düzeyleri etkili değildir. Bu kapsamda, ait olma ihtiyacında en alt basamak 

olan fizyolojik ihtiyaçların tatmin düzeyi ve kendini gerçekleştirme ihtiyacının tatmininde, 

fizyolojik ihtiyacın yanı sıra güvenlik ihtiyacının tatmin düzeyi de belirleyici olmamaktadır.  

4.5.2. Marka ve Ürün faydasının insan ihtiyaçlarının tatmini üzerindeki etkileri (H5 ve 

H6) 

Ürünün fonksiyonel ve sembolik faydası açısından olası etkilerinin değerlendirildiği aşamalı 

regresyon analizleri neticesinde modellerde otokorelasyon ve değişkenler arası çoklu bağlantı 

sorununun olmadığı görülmüştür (Tablo 2). 

Tablo 2. Ürün Faydasının İnsan İhtiyaçlarının Tatmin Düzeyine Etkisi 

Hipotez 5 Model Stan. 
Beta Sig. VIF R2 Adj. R2 Sonuç 

H5a 1 Fiz .329 < 0.05 1.000 .108 .106 Kısmi 
Desteklendi 

Bağımlı değişken: Güv 

H5b 
1 Güv .180 < 0.05 1.000 .032 .030 Kısmi 

Desteklendi 2 Güv .172 < 0.05 1.007 .043 .038 KonUFF .101 < 0.05 1.007 
Bağımlı değişken: Aio 

H5c 

1 Fiz .290 < 0.05 1.000 .084 .082 

Kısmi 
Desteklendi 

2 Fiz .223 < 0.05 1.122 .120 .116 
Güv .202 < 0.05 1.122 

3 
Fiz .211 < 0.05 1.131 

.138 .131 Güv .182 < 0.05 1.146 
Aio .136 < 0.05 1.043 

4 

Fiz .192 < 0.05 1.156 

.152 .143 Güv .180 < 0.05 1.146 
Aio .125 < 0.05 1.051 
KonUFF .121 < 0.05 1.040 

Bağımlı değişken: Say 

H5d 

1 Say .497 < 0.05 1.000 .247 .245 

Kısmi 
Desteklendi 

2 Say .454 < 0.05 1.045 .287 .283 
Aio .205 < 0.05 1.045 

3 
Say .430 < 0.05 1.071 

.310 .304 Aio .193 < 0.05 1.051 
GüvUFF .153 < 0.05 1.038 

Bağımlı değişken: Ken 
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Güvenlik ihtiyacının, fizyolojik ihtiyaçlar ve ürün faydası boyutu değişkenleri tarafından 

açıklanma derecesine ilişkin analiz sonuçları değerlendirildiğinde, regresyon analizi tek 

aşamada tamamlandığı görülmüştür. Güvenlik ihtiyacının tatmin düzeyinin sadece fizyolojik 

ihtiyaçların tatmini ile açıklandığı (R2=0.106), ürünün fayda boyutlarında etkisinin olmadığı 

tespit edilmiştir.   

Ait olma ihtiyacının, fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı ve ürün faydası boyutu 

değişkenleri tarafından ne derece açıklandığına yönelik regresyon analizi iki aşamada 

tamamlanmıştır. Model sonuçlarına göre ait olma ihtiyacını tanımlayan ihtiyacın güvenlik, 

ürün faydası boyutunun ise fonksiyonel değer taşıyan konfor olduğu görülmüştür.  

Saygınlık ihtiyaçlarının bağımsız değişkenler tarafından açıklanmasına yönelik regresyon 

analizi dört aşamada sonuçlanmıştır. Analiz sonuçları saygınlık ihtiyacını en fazla etkileyen 

değişkenlerin ihtiyaçlar hiyerarşisinin alt basamaklarında yer alan fizyolojik, güvenlik ve ait 

olma ihtiyaçlarının tatmini ile ürünün fonksiyonel faydası boyutlarından konfor olduğunu 

göstermiştir.   

Kendini gerçekleştirme ihtiyacının bağımsız değişkenler tarafından açıklanmasına yönelik 

regresyon analizi üç aşamada sonuçlanmıştır. Analiz sonuçları sırasıyla saygınlık ve ait olma 

ihtiyaçlarının tatmin düzeyinin ardından, ürünün fonksiyonel faydalarından güvenliğin 

kendini gerçekleştirme ihtiyacının tatmininde etkili olduğunu destekler niteliktedir.   

Markanın fonksiyonel ve sembolik faydası açısından ihtiyaçlar hiyerarşisi üzerine olası 

etkilerinin değerlendirildiği aşamalı regresyon analizlerinde de, değişkenler arası 

otokorelasyon ve çoklu bağlantı sorununun olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. Marka Faydasının İnsan İhtiyaçlarının Tatmin Düzeyine Etkisi 

Hipotez 6 Model Stan. 
Beta Sig. VIF R2 Adj. R2 Sonuç 

H6a 1 Fiz .308  
< 0.05 1.000 .095 .092 Kısmi 

Desteklendi 
Bağımlı değişken: Güv 

H6b 1 Güv .178  
< 0.05 1.000 .032 .029 Kısmi 

Desteklendi 
Bağımlı değişken: Aio 

H6c 

1 Güv .277 < 0.05 1.000 .076 .074 

Kısmi 
Desteklendi 

2 Güv .249 < 0.05 1.017 .123 .118 
GarMff .217 < 0.05 1.017 

3 
Güv .196 < 0.05 1.112 

.152 .145 GarMff .195 < 0.05 1.034 
Fiz .181 < 0.05 1.123 

4 
Güv .178 < 0.05 1.134 

.167 .158 GarMff .187 < 0.05 1.038 
Fiz .170 < 0.05 1.131 



 
 

1279 

Aio .123 < 0.05 1.047 
Bağımlı değişken: Say 

H6d 

1 Say .504 < 0.05 1.000 .254 .252 

Kısmi 
Desteklendi 

2 Say .463 < 0.05 1.044 .291 .288 
Aio .199 < 0.05 1.044 

3 
Say .435 < 0.05 1.077 

.315 .309 Aio .201 < 0.05 1.044 
KiKimMSF .155 < 0.05 1.032 

4 

Say .451 < 0.05 1.100 

.326 .318 Aio .202 < 0.05 1.045 
KKimMSF .216 < 0.05 1.376 
SKimMSF -.123 < 0.05 1.400 

5 

Say .449 < 0.05 1.100 

.334 .325 
Aio .202 < 0.05 1.045 
KKimMSF .161 < 0.05 1.750 
SKimMSF .-.149 < 0.05 1.479 
StatMSF .115 < 0.05 1.640 

Bağımlı değişken: Ken 
Markanın fonksiyonel ve sembolik faydalarının ihtiyaçların tatmini üzerindeki etkileri 

değerlendirildiğinde, öncelikle, hiyerarşik yapıda geçerli olan temel ihtiyaçların değişmediği 

gözlemlenmiştir. Bu kapsamda üst ihtiyaç basamakları olan saygınlık ve kendini 

gerçekleştirmede, markanın fonksiyonel ve sembolik fayda boyutlarının etkili olduğu tespit 

edilmiştir. Saygınlık ihtiyacının tatmininde, markanın fonksiyonel faydası olan garanti 

unsurunun etkili olduğu, kendini gerçekleştirme ihtiyacının tatmininde ise sosyal kimlik, 

kişisel kimlik ve statü olmak üzere markanın sembolik faydalarının tümünün açıklayıcı 

olduğu gözlemlenmiştir. Tüm sonuçlar 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 4. İhtiyaçlar hiyerarşisinde etkili olan fayda türleri 

  Ürün Faydaları  
-  KonUFF  KonUFF  GüvUFF  
Fiz →            Güv Güv →               Aio Fiz, Güv, Aio → Say Say, Aio →          Ken 
-  -  GarMFF  KKimMSF  
-  -  -  SKimMSF  
-  -  -  StatMSF  
  Marka Faydaları  

 

Tablo 4 kapsamında analiz sonuçlarının ürün ve marka boyutlarına toplu gösterimine yer 

verilmektedir. Sonuçlar, ürün için fonksiyonel faydanın, marka için ise en üst ihtiyaç 

basamaklarında fonksiyonel ve sembolik faydaların etkili olduğunu göstermiştir.  

Tartışma ve Sonuç 

İhtiyaçlar arasındaki hiyerarşik ilişkilerin test edildiği bu çalışma, öncelikle, ihtiyaç 

düzeylerindeki tatmin oluşumunda, alt ihtiyaç düzeylerinin tatminin etkisi konusunda, 

literatür ile örtüşen sonuçlara ulaşmıştır. Örneğin Lester (1990), ihtiyaçların tatmin düzeyinin 
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üst basamaklardaki ihtiyaçların tatmin düzeyiyle ilişkili olduğunu belirtmektedir. Taormina ve 

Gao (2013) da, ihtiyaçların hiyerarşik seviyede tatmin düzeylerinin bir üst basamaktaki 

ihtiyacı tatmin düzeyindeki etkisini vurgulamaktadırlar. Benzer şekilde Saunders vd. (1998) 

tarafından da ihtiyaçların tatmin düzeyinin birbirini etkilediği belirtilmektedir. Ayrıca, 

çalışmanın sonuçları, alt basamaklardaki ihtiyaçların üst basamaklardaki ihtiyaçlar üzerinde 

olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bununla beraber çalışma, ihtiyaçlar arasındaki 

hiyerarşinin yalnızca alt basamaktaki tatmin düzeyine bağlı olmadığını, daha alt düzeydeki 

tatmin düzeylerinin de etkili olduğuna dair belirgin kanıtlar sunmakla beraber, söz konusu 

yapının, teoriye uygun bir şekilde, hiyerarşiden çok da uzaklaşmadığı da tespit edilmiştir. 

Örneğin, temel ihtiyaçlar olan fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarının tatmin düzeylerinin, 

kendini gerçekleştirme ihtiyacının tatmininde etkisini yitirdiği de tespit edilen sonuçlar 

arasındadır. 

İnsan ihtiyaçlarının tatmininde marka ve ürün faydasının etkileri ise ihtiyaçlar arasındaki 

ilişkinin karmaşık doğasında bile kendini göstermektedir. Nike özelinde değerlendirilmesi 

gereken bir durum olarak görülen bu sonuçlar, markanın ve spor ayakkabılarının sahip olduğu 

farklı fayda boyutlarının, farklı temel ihtiyaç düzeylerindeki etkilerini ortaya koymaktadır.  

Tablo 4 kapsamında özetlenen ilişkiler, ürünün fonksiyonel faydasının ait olma, saygınlık ve 

kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının tatmininde etkili olduğunu göstermektedir. Bu 

kapsamda, ürünün konfor özelliğinin güvenlik ihtiyacının tatmini ile beraber, ait olma 

ihtiyacının tatmininde de etkili olduğu görülmektedir. Benzer şekilde yine konfor faydası, 

fizyolojik, güvenlik ve ait olma tatmin düzeyleri ile beraber, saygınlık elde edilmesinin temel 

belirleyicilerindendir. Kendini gerçekleştirme ihtiyacının tatmin edilmesinde ise saygınlık ve 

ait olma tatmin düzeylerinin yanında, ürün güvenliğinin ön plana çıktığı görülmüştür. Bu 

sonuçlar, ürünün tüketici tarafından en belirgin faydası olan fonksiyonelliğin (Ratneshwar 

vd., 1999), ait olma, saygınlık ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının tatminindeki etkisini 

onaylamaktadır. Dourish (2001)’e göre fonksiyonellik, eylemi gerçekleştirmek için satın 

alınan bir fırsat olarak tanımlanır (Ziamou ve Ratneshwar, 2003) ve bu açıdan, tüketicilerin 

kullanım tercihlerine göre Nike marka spor ayakkabılarında güvenlik ve konforun ön planda 

olduğu görülmektedir.  

Vazquez vd. (2002)’ne göre, markanın sunduğu sembolik değer, tüketicinin psikolojik ve 

sosyal çevresinden kaynaklanan kişisel istekleri ile ilgili iken; markanın sunduğu fonksiyonel 

değer, tüketicinin fiziki çevresini olumlu bir şekilde yönetmesi için gereken ihtiyaçların 

tatmin edilmesi ile ilgilidir. Bu kapsamda, çalışma sonucunda elde edilen bulgular kaynak 

çalışma ile doğrudan uyumludur. Vazquez vd. (2002)’ne göre, markanın fonksiyonel ve 
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sembolik faydası, Maslow’un teorisinin ait olma, saygınlık ve kendini gerçekleştirme gibi üst 

düzey ihtiyaçlarının tatmininde etkilidir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, markanın 

fonksiyonel faydası olan garantinin ait olma ihtiyacının tatmininde etkili olduğunu 

gösterirken, markanın sembolik faydaları olan kişisel kimlik, sosyal kimlik ve statünün, 

kendini gerçekleştirme ihtiyacının tatminde etkili olduğunu göstermektedir.    

Nike markası özelinde, çalışmada yer alan temel sorulardan biri olan “Just Do It!” sloganı ve 

bu sloganın tüketicinin hangi ihtiyacına çözüm getirdiği konusu, uygulama sonuçları 

çerçevesinde bir noktada tartışılabilir duruma gelmiştir. Tüketicilerinin markaya yükledikleri 

anlam çerçevesinde, saygınlık ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının tatmininde, Vazquez 

vd. (2002)’nin bakış açısı dahilinde, hem fonksiyonel hem de sembolik anlamda marka 

isminden fayda elde ettikleri görülmektedir. Bu da söz konusu markanın, başarılı bir kimlik 

oluşturduğunu ve dolayısıyla mevcut sloganının, markaya yönelik algıları destekler yönde 

olduğu göstermektedir. Spor ayakkabı ürünü için konfor ve güvenlik özelliğinin tüketici 

açısından beklenebilecek faydalar olduğu açıktır. Ancak, ürününün yanında markası ile Nike, 

tüketiciler için sosyal ve kişisel kimlik oluşturmasının yanında bir statü sembolüdür. Bu 

durumda Nike, müşterilerine ürünleri ile yalnızca işlevsel açıdan fayda önerilerinde 

bulunmamaktadır. Bunlara ek olarak “sadece yap, yap gitsin!” demekle, üst ihtiyaç 

basamaklarının tatminine yönelik içsel motivasyonu da sağlamaktadır.     

Bir diğer anlatımla, spor ayakkabılarının sunduğu fonksiyonellik ile sadece konfor ve 

güvenlik özellikleri ile tercih nedeni olan Nike, sembolik özelliklerinin tümü ile 

tüketicilerinin en üst düzeydeki ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bu durumda bir Nike 

müşterisi, “bir Nike ayakkabı satın aldığı zaman, sadece bir spor ayakkabı satın 

almamaktadır”.   

Bu çalışma literatüre ve uygulamaya yönelik katkılar içerdiği gibi belirli kısıtlara da sahiptir. 

İlk olarak çalışma üniversite öğrencileri örnekleminde yapılmıştır. İkincisi ise çalışma 

yalnızca bir marka ve o markanın ürünlerinin algılarını değerlendirmek kapsamında 

gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden araştırma sonuçları ilgili örneklem çerçevesinde 

değerlendirilmeli ve farklı sosyo-ekonomik düzeydeki örneklemlerde gerçekleştirilecek 

çalışmalarda farklı sonuçların ortaya çıkmasının mümkün olacağı dikkate alınmalıdır. Bu 

doğrultuda farklı markalar ve ürünleri çerçevesinde yapılacak çalışmalar hem literatüre hem 

de uygulamaya katkı sağlayacaktır. Ayrıca ihtiyaçların tatmininde, tatmin düzeyini etkileyen 

farklı değişkenlerin değerlendirilmesinin konuya ilişkin literatürün gelişmesi açısından katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Marka Prestijinin ve Kredibilitesinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi: 

Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama 

The Impact of Brand Prestige and Credibility on Brand Loyalty: An 

Application in Automotive Sector 
Şükrü Yapraklı1     Ercan Keser2 

Özet 

Bu çalışmanın temel amacı otomotiv sektöründe marka prestiji ve kredibilitesinin marka 

sadakati üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu temel amacın yanı sıra araştırmada marka 

prestiji ve kredibilitesinin algılanan kalite, algılanan risk, azalan bilgi maliyetleri ve 

algılanan parasal değer değişkenleri üzerinde, bu değişkenlerin de marka sadakati üzerindeki 

etkisinin belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Araştırmanın kapsamını Erzurum’da yaşayan 

otomobil sahipleri oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin elde edilmesinde anket yöntemi 

kullanılmış ve araştırma 573 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik 

ortalama, standart sapma, frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve 

regresyon analizi kullanılmıştır. Analizler Lisrel 8.51 ve SPSS 20.0 paket istatistik 

programları kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada uygulanan regresyon analizleri sonucunda 

marka prestiji ve kredibilitesinin marka sadakati, algılanan kalite, azalan bilgi maliyetleri ve 

algılanan parasal değer üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bununla birlikte marka sadakati üzerinde de algılanan kalitenin, azalan bilgi 

maliyetlerinin ve algılanan parasal değerin anlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin bulunduğu 

tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Marka Kredibilitesi, Marka Prestiji, Marka Sadakati, Otomotiv Sektörü 

Abstract 

The main purpose of this study is to identify the impact of brand prestige and credibility in 

automotive sector on brand loyalty. Besides this primary purpose, it also aims to determine 

the impact of brand prestige and credibility on the variables of perceived quality, perceived 

risk, diminishing costs of information and perceived monetary value as well as the impact of 

these variables on brand loyalty. Conducted on car owners living in Erzurum, the research 

employs survey method with a sample of 573 people to obtain data. Arithmetic means, 

standard deviation, frequency distribution, reliability analysis, confirmatory factor analysis, 

and regression analysis are used in data analysis. Analyses are conducted via Lisrel 8.51 and 
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SPSS 20.0 pocket statistical software. In the light of the regression analyses conducted in the 

research, it identifies that brand prestige and credibility has a significant and positive impact 

on brand loyalty, perceived quality, diminishing costs of information and perceived monetary 

value. In addition, it is also determined that perceived quality, diminishing costs of 

information and perceived monetary value have a significant and positive impact on brand 

loyalty. 

Keywords: Brand Credibility, Brand Prestige, Brand Loyalty Automotive Sector 

Giriş 

Ürünün önemli bir parçası olarak görülen ve müşteri davranışlarını etkileyen temel 

faktörlerden biri olan marka, müşterilerin karar ve satın alma süreçlerine yardımcı olmaktadır 

(Zayerkabeh vd., 2012, s.160). Markaların üstlendiği en önemli rollerden biri, tüketicilerin 

marka seçimi ve değerlendirmesi üzerindeki etkisidir (Erdem ve Swait, 2004, s.191). 

Günümüzün zorlu rekabet ortamı ve sürekli değişen çevre koşulları işletmeleri güçlü markalar 

oluşturmaya yöneltmektedir. Zira güçlü markalar, fiyata duyarlı olmayan ve rakibe direnç 

gösteren bir müşteri temeline sahip olunması anlamına gelmektedir (Akturan ve Bozbay, 

2016, s.140).  

Pazarlamacıların güçlü bir marka oluşturmak için ihtiyaç duydukları iki önemli araç 

markadaki kredibilite ve algılanan değer olarak ifade edilebilir (Baek vd., 2010, s.662; 

Zayerkabeh vd., 2012, s.160). Marka kredibilitesi, bir markanın içerdiği ürün bilgisinin 

inandırıcılığı olarak tanımlanmaktadır (Erdem ve Swait, 2004, s.192; Lee vd., 2016, s.4). Bir 

markanın kredibilitesi, tüketicilerin kararsızlık yaşadığı bir pazar ortamında markanın sahip 

olduğu niteliklerin düzeyi hakkında tüketici algılamalarını geliştirerek ve markanın 

iddialarına olan güveni artırarak marka seçimine katkıda bulunmaktadır (Baek ve King, 2011, 

s.260). Marka kredibilitesi, markanın müşteri tabanını ve pazar payını etkileyen önemli bir 

faktör olarak görülebilir (Alam vd., 2012, s.585). Tüketicilerin satın alma davranışı açısından 

koruyucu bir role sahip olan marka kredibilitesi, tüketicinin marka değiştirme davranışını 

azaltmakta,  markaya yönelik memnuniyet ve bağlılığı olumlu yönde etkilemektedir (Yousaf 

vd., 2012, s.327; Akturan ve Bozbay, 2016, s.140). Bir markaya yönelik güven duymayan 

tüketicilerin marka sadakatine sahip olması pek muhtemel değildir (Lee vd., 2016, s.4). 

Bununla birlikte güvenilir bir markanın daha yüksek bir düzeyde sadakat oluşturması 

beklenmektedir (Alam vd., 2012, s.586). Bu anlamda Zayerkabeh vd. (2012), Rizwan vd., 

(2014), Yozgat ve Deniz (2010), Yousaf vd. (2012), Hashmi vd., (2014), Loei vd., (2016) ve 
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Žvinytė (2017) tarafından yapılan çalışmalarda marka kredibilitesinin marka sadakati 

üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.  

Güçlü bir marka oluşturmak için diğer önemli bir araç ise bir markanın yüksek bir algılanan 

değere sahip olmasıdır. Literatürde algılanan ürün veya marka değerinin birçok farklı boyutu 

tanımlanmış olmasına rağmen bu çalışmada değerin daha hedonik ve sosyal yönü olan marka 

prestiji üzerine odaklanılmaktadır. Nitekim günümüzde müşteriler bir ürün veya hizmetin 

yalnızca fonksiyonel değerine dayalı olarak satın alma davranışı gerçekleştirmeyip aynı 

zamanda markalarda algıladıkları hedonik ve sosyal değerleri de dikkate almaktadırlar. 

Markalar ile ilişkilendirilen bu değerler nedeniyle önemli sayıda tüketici prestijli markalardan 

etkilenmektedir (Baek vd., 2010, s.663; Hwang ve Hyun, 2012, s.656; Choi vd., 2017, 

s.1188). Marka prestiji, benzer bir ürün kategorisinde bir marka ile ilişkili olarak rakip 

ürünlere nispeten bir ürünün daha yüksek bir statüde konumlandırılmasıdır (Moslehpour ve 

Huyen, 2014, s.64; Hwang ve Han, 2016, s.1107; Kia, 2016, s.2201). Marka prestiji, özellikle 

fiziki niteliksel özelliklere dayanan ürünler arasında karar verilmesi zor olduğunda müşterinin 

alışveriş davranışında önemli rol oynamaktadır (Chepchirchir ve Leting, 2015, s.8). Marka 

prestiji, pazarlama literatüründe çok sayıda araştırmaya konusu olmuş ve sürekli olarak 

tüketici davranışının önemli bir belirleyicisi olarak tanımlanmıştır (Jin vd., 2016, s.525). 

Tüketicilerin prestijli markaları genellikle, sosyal statü, servet veya güç işareti olarak görme 

eğiliminde oldukları söylenebilir. Dolayısıyla prestijli markalar seyrek olarak satın alınmakta 

ve kişinin benlik ve toplumsal imajının algılanışıyla güçlü bir şekilde ilişkilendirilmektedir. 

Bu nedenle, prestijli markalar müşterinin eğilimi ve sadakati üzerinde olumlu ve anlamlı bir 

etkiye sahiptir (Baek vd., 2010, s.666; Mahjoub ve Naeij, 2015, s.392-393). Bu noktada 

Zayerkabeh vd. (2012), Mahjoub ve Naeij (2015), Erdoğmuş ve Turan (2012) ve Jin vd., 

(2016) tarafından yapılan çalışmalarda marka prestijinin marka sadakati üzerinde anlamlı ve 

pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.  

Aaker (1991) güvenilir markalar ile ilgili daha yüksek algılanan kalitenin, daha düşük bilgi 

maliyetlerinin ve daha düşük risklerin tüketicilerin markalara yönelik verdiği değeri 

artırabileceğini ifade etmektedir (Baek vd., 2010, s.665). Nitekim Erdem ve Swait (1998) ve 

Baek ve King (2011) tarafından yapılan çalışmalarda marka kredibilitesinin algılanan kaliteyi 

artıracağı, algılanan risk ve bilgi maliyetlerini ise azaltacağı belirlenmiştir. Bununla birlikte 

Baek vd. (2010), Hanzaee ve Taghipourian (2012) ve Gilaninia vd., (2012) tarafından yapılan 

çalışmalarda ise marka kredibilitesi ve prestijinin algılanan kalite ve azalan bilgi maliyetleri 

üzerinde pozitif, algılanan risk üzerinde ise negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla bu bilgiler ışığında bu çalışmada otomotiv sektöründe marka prestiji ve 
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kredibilitesinin marka sadakati, tüketici faydaları –algılanan kalite, algılanan risk, azalan bilgi 

maliyetleri– ve algılanan parasal değer üzerindeki etkisi Erzurum’da otomobil sahipleri 

kapsamında ele alınmıştır. Erdem ve Swait (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ele 

alınan marka sermayesi işaret modelinde algılanan kalite, algılanan risk ve azalan bilgi 

maliyetleri değişkenleri tüketici faydaları olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada da söz konusu 

değişkenler tüketici faydaları şeklinde ifade edilecektir.   

Teorik Çerçeve 

Tüketicilerin, markanın, verdiği sözleri devamlı olarak yerine getirme kabiliyetine –

uzmanlık– ve istekliliğine –güvenilirlik– sahip olduğunu algılamasını gerektiren marka 

kredibilitesi, bir markanın içerdiği ürün bilgisinin inandırıcılığı olarak tanımlanmaktadır 

(Erdem ve Swait, 2004, s.192; Erdem vd., 2006, s.34). Marka kredibilitesi, müşterilerin 

gözünde markanın dürüstlüğünü gösteren çok özellikli bir terimdir (Rizwan vd., 2014, s.384; 

Alam vd., 2012, s.585). Tutarlılık, marka yatırımları ve netlik yapıları marka güvenilirliğinin 

öncülerini oluşturmaktadır. Tutarlılık, pazarlama eylemleri arasındaki uyum ve yakınlık 

derecesini ve pazarlama karması stratejilerinin zaman içindeki istikrarını ifade etmektedir. 

Marka yatırımları, işletmelerin uzun vadeli marka bağlılığına sahip olması ve markanın 

tüketicilere verdiği vaatlerin garanti altına alınması için markalarına yaptığı yatırımları 

kapsamaktadır. Netlik ise bir markanın içerdiği ürün bilgisine yönelik belirsizliğin olmayışını 

belirtmektedir. Bu anlamda, marka kredibilitesi, marka imajı, reklamcılık, sponsorluk veya 

ürün yerleştirme gibi pazarlama iletişiminin tüm uygulamaları ve yönleri aracılığıyla marka 

güvenilirliği, daha yüksek tutarlılık, daha yüksek netlik ve zamanla daha yüksek marka 

yatırımları tarafından oluşturulabilir ve şekillendirilebilir (Zayerkabeh vd., 2012, s.161; Baek 

vd., 2010, s.665; Baek ve King, 2011, s.262). Marka kredibilitesinin marka seçimi ve 

değerlendirmesi üzerindeki etkisi, ürün nitelikleri hakkındaki olası belirsizliklere ve edinim 

maliyetleri ve algılanan tüketim riskleriyle ilişkili bilgilere göre değişebilir (Yousaf vd., 2012, 

s.327-328). Marka kredibilitesi, güvenilirlik ve uzmanlık şeklinde iki temel bileşenden 

oluşmaktadır. İşletmeler açısından bu iki temel bileşene yönelik tüketici algılamaları yeni 

ürün denemesini, marka genişlemesinin başarısını, ürün kalitesini, reklam mesajının kabulünü 

ve satışları etkilemektedir (Erdem ve Swait, 2004, s.191; Erdem vd., 2006, s.35; Hanzaee ve 

Taghipourian, 2012, s.1281). 

Marka prestiji, benzer bir ürün kategorisinde bir marka ile ilişkili olarak rakip ürünlere 

nispeten bir ürünün daha yüksek bir statüde konumlandırılması olarak tanımlanmaktadır 

(Moslehpour ve Huyen, 2014, s.64; Hwang ve Han, 2016, s.1107; Kia, 2016, s.2201). O�
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Shaughnessy ve O�Shaughnessy (2002) ise marka prestijini, yaşam deneyimlerine, bilgiye 

ve rakip malların farkındalığına bağlı olarak yüksek veya düşük statüde oluşturulan 

değerlendirme yargısı olarak tanımlamaktadır (Zeren ve Gökdağlı, 2017, s.91; Chepchirchir 

ve Leting, 2015, s.8). Marka prestiji, sosyal sınıfın, aşırılığın ve üstün kalitenin sembolik bir 

temsilidir (Jin vd., 2016, s.526). Marka prestiji, tüketicilere iki kategoride sınıflandırılabilecek 

beş yarara sahiptir: Birinci kategori algılanan dikkat çekicilik değeri, algılanan özgünlük 

değeri ve algılanan sosyal değeri içeren sosyal ve kişilik dışı etkilerle ilgilidir. İkinci kategori 

ise algılanan hedonik değeri ve algılanan kalite değerini içeren kişisel etkilerle ilişkilidir 

(Mahjoub ve Naeij, 2015, s.393). Prestijli markaların ürünlerinin fiyatları prestijli 

olmayanlara kıyasla daha yüksektir. Bu sebepten dolayı zengin sınıflar kendi sosyal statülerini 

veya zenginliklerini yansıtan prestijli markalar satın alma eğilimindedirler. Buna ek olarak 

prestijli marka arayan kişiler pahalı markaların ürünlerini satın almalarının karşılığının bir 

parçası olarak kendilerine diğer müşterilerden farklı şekilde davranılmasını istemektedirler 

(Hwang ve Han, 2016, s.1107). Kavramsal olarak, prestijli terimi sosyal statü ve zenginlik 

kavramlarını çağrıştırmaktadır. Kalite algılamaları da benzer şekilde marka prestijiyle 

ilişkilidir. Ayrıca, araştırmalarda, prestijli ürünleri kullanmanın tüketicilerin kendilerini diğer 

insanlardan ayırt etmelerini sağlayarak onlara özel olma hissi sağladığı bulunmuştur. Bu 

maddi olmayan nitelikler, prestijli malların tüketicilerinin, algılanan bir üstün değer duygusu 

ifade etmelerini sağlar. Dolayısıyla bu süreç, tüketicilerin benlik duygularını geliştirir ve daha 

fazla satın alma yapmaları için onları motive eder. Bu durum özellikle marka açıkça 

gösterilebildiği veya dikkat çekici bir şekilde tüketildiğinde meydana gelir (Jin vd., 2016, 

s.525). 

Amerikan Pazarlama Birliği tarafından marka sadakati bir tüketicinin bir ürün sınıfında aynı 

markayı sürekli olarak satın alma derecesi şeklinde tanımlanmaktadır (https://www.ama.org). 

Marka sadakati, müşterilerin markaya olan tutkunluk ve bağlılık derecesini göstermektedir 

(Devrani, 2009, s.408). Oliver’a (1999) göre, marka sadakati bilişsel, duygusal, çabasal ve 

eylemsel şeklinde olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Bilişsel sadakate göre, tüketiciler 

marka hakkında edindikleri bilgilere ya da marka ile ilgili olarak yaşamış oldukları 

deneyimlere bağlı olarak bir marka için tercihte bulunurlar. Duygusal sadakat tüketicilerin 

markayı beğenmeleri ve o markadan memnun kalmaları sonucunda ortaya çıkar. Çabasal 

sadakat ise davranışsal bir sonuçtur. Çabasal sadakatin olduğu durumda, tüketicinin markayı 

tekrar satın alma niyeti ve isteği oluşmaktadır. Son olarak, eylemsel sadakatte tüketicinin satın 

alma niyetinin ve isteğinin satın alma davranışına dönüştüğü görülür (Aşkın ve İpek, 2016, 
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s.81). Marka sadakati genellikle tekrarlanan satın alma davranışı veya fiyat hassasiyeti 

açısından ölçülmektedir (Yee ve Sidek, 2008, s.222). 

Erdem ve Swait (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ele alınan marka sermayesi işaret 

modelinde tüketici faydaları olarak ele alınan değişkenlerden algılanan kalite, bir ürünün veya 

hizmetin üstünlüğü veya mükemmellik konusundaki tüketici yargısını, algılanan risk, 

tüketicilerin satın alma kararlarının sonuçlarını önceden tahmin edemedikleri zaman oluşan 

belirsizlik hissetme derecesini ve azalan bilgi maliyetleri, zaman, para ve psikolojik 

maliyetlere yönelik harcamaları kapsayan bilgi toplama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesini 

belirtmektedir (Baek vd., 2010, s.665; Baek ve King, 2011, s.262; Gilaninia vd., 2012, s.3). 

Algılanan değer ise tüketicinin ne aldığı ve karşılığında ne verdiği algısına dayanarak bir 

ürünün yararına yönelik genel bir değerlendirmede bulunmasıdır (Zeithaml, 1988, s.14). 

2. Marka Prestijinin ve Kredibilitesinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisinin 

İncelenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, marka prestijinin ve kredibilitesinin marka sadakati üzerindeki 

etkisinin incelenmesidir. Bu temel amacın yanı sıra araştırmanın diğer amaçları ise şu şekilde 

sıralanabilir: 

- Marka prestijinin ve kredibilitesinin tüketici faydaları -algılanan kalite, algılanan risk, 

azalan bilgi maliyetleri- ve algılanan parasal değer üzerindeki etkisinin incelenmesi, 

- Tüketici faydaları -algılanan kalite, algılanan risk, kazanılan bilgi maliyetleri ve algılanan 

parasal değerin marka sadakati üzerindeki etkisinin incelenmesi, 

2.2. Araştırmanın Kapsamı, Sınırları ve Kısıtları 

Bu araştırmanın kapsamını Erzurum’da yaşayan otomobil sahipleri oluşturmaktadır. Otomotiv 

sektöründe marka prestijinin ve kredibilitesinin incelenmesinde D segmentinin çalışma 

açısından daha uygun olduğu düşünülmüştür. Bu kapsamda çalışma Türkiye’de D 

segmentinde 2016 yılında en fazla satış rakamına sahip ilk üç otomotiv markasının –

Volkswagen, Mercedes, BMW– en fazla 5 yaşında olan otomobilleri ile sınırlandırılmıştır. 

Araştırmanın en önemli kısıtını zaman ve maddi kaynak yetersizliği oluşturmaktadır. Bu kısıt 

nedeniyle araştırma sadece Erzurum’da gerçekleştirilmiştir.   

2.3. Araştırma Modeli ve Değişkenleri 

Marka prestijinin ve kredibilitesinin marka sadakati üzerindeki etkisinin incelenmesinin 

amaçlandığı bu araştırma modelinin oluşturulmasında Baek vd., (2010), Baek ve King (2011), 
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Hanzaee ve Taghipourian (2012) ve Zayerkabeh vd., (2012) tarafından kullanılan modeller 

esas alınmıştır. Araştırma modeli Şekil 1.’de gösterildiği gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Şekil 1’den de görüldüğü üzere araştırma modeli 7 temel değişkenden oluşmaktadır. Bu 

değişkenlerden marka prestiji, algılanan kalite, algılanan risk, azalan bilgi maliyetleri ve 

marka sadakati değişkenleri 3 er alt değişkene sahip iken marka kredibilitesi değişkeni 6 ve 

algılanan parasal değer değişkeni ise 4 alt değişkenden oluşmaktadır. Araştırma modelinde 

yer alan değişkenlerin ölçümünde Baek vd. (2010), Erdem ve Swait (1998, 2004), Baek ve 

King (2011), Turan (2011) ve Rizwan vd. (2014) çalışmalarında kullanılan ölçeklerden 

yararlanılmıştır. 

2.4. Araştırma Hipotezleri 

Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda test edilmek üzere 14 adet hipotez 

geliştirilmiştir. Bu hipotezler aşağıda ifade edildiği gibidir. 

H1: Marka prestijinin marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Marka kredibilitesinin marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: Marka prestijinin algılanan kalite üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: Marka prestijinin algılanan risk üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H5: Marka prestijinin azalan bilgi maliyetleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H6: Marka prestijinin algılanan parasal değer üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H7: Marka kredibilitesinin algılanan kalite üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Tüketici Faydaları 

Algılanan  
Parasal Değer 

Azalan 
Bilgi Maliyetleri 

Algılanan 
Kalite 

Algılanan  
Risk 

Marka 
 Prestiji 

Marka  
Kredibilitesi 

Marka  
Sadakati 
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H8: Marka kredibilitesinin algılanan risk üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H9: Marka kredibilitesinin azalan bilgi maliyetleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H10: Marka kredibilitesinin algılanan parasal değer üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H11: Algılanan kalitenin marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H12: Algılanan riskin marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H13: Azalan bilgi maliyetlerinin marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H14: Algılanan parasal değerin marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Araştırma hipotezleri, verilerin analizi ve değerlendirilmesi bölümünde teste tabi tutulmak 

suretiyle ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır. 

2.5. Araştırma Metodolojisi 

2.5.1. Örnekleme Süreci 

Araştırmanın ana kütlesini Erzurum’da yaşayan otomobil sahipleri oluşturmaktadır. 

Örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 585 anket uygulanmıştır. Ancak eksik ve hatalı 

doldurulan anketler analiz dışında tutularak 573 anket çalışmaya dahil edilmiştir. 

2.5.2. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Araştırmada veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Anket formunda toplam 35 

soru yer almaktadır. Bu sorulardan ilk 3 tanesi tüketicilerin otomobillerine ilişkin genel 

bilgilere, diğer 26 tanesi araştırma modelinde yer alan değişkenlere ve son 6 tanesi ise 

tüketicilerin demografik özellikleri belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 

Cevaplayıcıların araştırma modelinde yer alan değişkenlere ilişkin düşüncelerinin tespitinde 

5’li likert ölçeği (1: Hiç Katılmıyorum, 5: Tamamen Katılıyorum) kullanılırken demografik 

özelliklerine ve otomobillerine ilişkin soruların cevaplanmasında ise çeşitli seçenekler 

sunulmuştur. 

2.6. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi 

Araştırmada elde edilen verilerin analiz edilmesinde; aritmetik ortalama, standart sapma, 

frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve regresyon analizi 

kullanılmıştır. Analizler Lisrel 8.51 ve SPSS 20.0 paket istatistik programları kullanılarak 

yapılmıştır.   

2.6.1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de 

gösterildiği gibidir. 
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Tablo 1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
Otomobil Markası Frekans Yüzde Cinsiyet Frekans Yüzde 

Volkswagen 344 60 Erkek 489 85.3 
Mercedes 134 23.4 Kadın 84 14.7 
BMW 95 16.6 Toplam 573 100 
Toplam 573 100 Yaş Frekans Yüzde 
Otomobil Model Yılı Frekans Yüzde 30 ve altı 225 39.3 
2013 168 29.3 31-40 224 39.1 
2014 115 20.1 41-50 86 15 
2015 146 25.5 51-60 33 5.8 
2016 108 18.8 61-70 4 .7 
2017 36 6.3 71 ve üstü 1 .2 
Toplam 573 100 Toplam 573 100 

Gelir Düzeyi Frekans Yüzde Meslek Frekans Yüzde 
2500 ve altı 58 10.1 Emekli 11 1.9 
2501-3500  133 23.2 Memur 77 13.4 
3501-4500 103 18 Ev Hanımı 13 2.3 
4501-5500 79 13.8 Öğrenci 24 4.2 
5501-6500 48 8.4 Özel Sektör 111 19.4 
6501-7500 60 10.5 İşçi 9 1.6 
7501 ve üzeri 92 16.1 Serbest Meslek 54 9.4 
Toplam 573 100 Esnaf/Tüccar 194 33.9 
Eğitim Durumu Frekans Yüzde Diğer 80 14 
İlkokul 23 4 Toplam 573 100 
Ortaokul 21 3.7 Medeni Durum Frekans Yüzde 
Lise 156 27.2 Evli 337 58.8 
Üniversite 306 53.4 Bekar 234 40.8 
Lisansüstü 67 11.7 Toplam 573 100 
Toplam 573 100  

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların genel olarak Volkswagen sahibi, 

erkek, 30-40 yaşları arasında, üniversite mezunu, 2500-4500 TL arasında gelire sahip, olan 

özel sektör çalışanı ve esnaflardan oluştuğu söylenebilir. 

2.6.2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri  

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi amacıyla Cronbach 

Alpha testi yapılmıştır. Yapılan testin sonuçları Tablo 2’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 2. Araştırma Modeli Değişkenleri Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Değişkenler Soru Sayısı Cronbach Alpha Değeri 
Marka Prestiji 3 0.859 
Marka Kredibilitesi 6 0.899 
Algılanan Kalite 3 0.878 
Azalan Bilgi Maliyetleri 3 0.801 
Algılanan Risk 3 0.724 
Algılanan Parasal Değer 4 0.805 
Marka Sadakati 3 0.843 



 
 

1293 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmada kullanılan ölçeklerden algılanan risk dışında kalan tüm 

ölçeklerin yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğu algılanan risk ölçeğinin ise oldukça 

güvenilir olduğu ifade edilebilir. Ölçekler içerisinde en yüksek Cronbach Alpha değerine 

0.899 ile marka kredibilitesi değişkeni sahip iken, bunu 0.878 ile algılanan kalite değişkeninin 

takip ettiği söylenebilir.  

2.6.3. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Test Edilmesi 

Araştırma modelinde yer alan marka prestiji, marka kredibilitesi, algılanan kalite, azalan bilgi 

maliyetleri, algılanan risk, algılanan parasal değer ve marka sadakati değişkenlerinden oluşan 

ölçme modeline ilişkin doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bununla birlikte araştırma 

modelinde yer alan değişkenlerin düzeylerinin tespit edilebilmesi için her bir değişkeni 

oluşturan ölçek maddelerinin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır. 

Ölçme modeline uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modele ilişkin uyum iyiliği 

değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Önerilen modifikasyonlar 

incelenerek sırasıyla marka kredibilitesi ve azalan bilgi maliyetleri örtük değişkenlerinin ilk 

ve ikinci gözlenen değişkenlerinin hataları arasında kovaryans tanımlaması yapılmıştır. 

Yapılan bu modifikasyon öncesi ve sonrasına ilişkin uyum iyiliği değerleri Tablo 3’de 

gösterildiği gibidir. 

Tablo 3. Ölçme Modeli Uyum İstatistikleri 

İndeksler Modifikasyon  
Öncesi Değerler 

Modifikasyon 
Sonrası Değerler 

Önerilen  
İyi Uyum Değerleri* 

x2/sd  3.18 2.88 ≤ 0.05 
GFI   0.89 0.90 ≥ 0.90 
AGFI  0.87 0.88 ≥ 0.85 
CFI  0.93 0.94 ≥ 0.90	
NFI  0.90 0.91 ≥ 0.90	
NNFI   0.92 0.93 ≥ 0.90	
IFI    0.93 0.94 ≥ 0.90	
RFI    0.88 0.90 ≥ 0.90 
RMR  0.037 0.034 ≤ 0.08 
SRMR 0.049 0.042 ≤ 0.08 
RMSEA 0.062 0.057 ≤ 0.08 

* Çokluk vd. (2012), Seçer (2015), Yılmaz ve Çelik (2009) 

Tablo 3’de verilen uyum istatistiklerine bakıldığında tüm uyum iyiliği değerlerinin kabul 

edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmektedir. Ölçme modeline yönelik uygulanan 

analizler sonucunda her bir gözlenen değişkene ilişkin elde edilen standartlaştırılmış 

katsayılar (faktör yükleri),  hata varyansları, t ve R2 değerleri ve ortalama düzeyleri Tablo 

4’de gösterildiği gibidir. 
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Tablo 4. Ölçme Modeli Standartlaştırılmış Katsayıları, Hata Varyansları, t ve R2 

Değerleri ve Ortalama Düzeyleri  

Örtük ve Gözlenen Değişkenler Std. 
Katsayı 

Hata 
Vary. 

t 
Değ. 

R2 
Değ. Ort.* Std. 

Sapma 
Örtük Değişken: Marka Prestiji 4.17 0.772 

1 İlgili marka çok prestijlidir. 0.76 0.43 20.45 0.57 4.24 0.800 

2 İlgili marka yüksek statüye sahiptir. 0.89 0.21 25.85 0.79 4.20 0.847 

3 İlgili marka çok lüks bir markadır. 0.83 0.31 23.35 0.69 4.09 0.974 
Örtük Değişken: Marka Kredibilitesi 4.19 0.646 

1 İlgili marka verdiği sözü yerine getirir. 0.75 0.44 20.31 0.56 4.15 0.819 

2 İlgili markanın ürünleri ile ilgili söylediklerine inanılır. 0.79 0.37 22.09 0.63 4.21 0.775	

3 İlgili marka ile yaşadığım deneyimler, markanın verdiği 
sözleri yerine getireceğini beklememe sebep olmuştur. 0.73 0.47 19.60 0.53 4.03 0.871	

4 İlgili marka verdiği sözleri yerine getirmeye kararlıdır. 0.83 0.31 23.77 0.69 4.18 0.777	
5 İlgili marka güvenilir bir isme sahiptir. 0.76 0.43 20.69 0.57 4.34 0.738	

6 İlgili marka verdiği sözleri yerine getirme yeteneğine 
sahiptir. 0.75 0.44 20.28 0.56 4.22 0.775	

Örtük Değişken: Algılanan Kalite 4.30 0.635 
1 İlgili markanın kalitesi çok yüksektir. 0.82 0.33 23.20 0.67 4.29 0.796	

2 Genel kalite açısından, ilgili markayı iyi olarak 
değerlendiriyorum. 0.78 0.39 21.65 0.61 4.37 0.666	

3 İlgili markanın kalitesi tutarlıdır. 0.78 0.39 21.68 0.61 4.28 0.732	

4 İlgili marka çok iyi özelliklere sahiptir. 0.80 0.36 22.52 0.64 4.25 0.775	
Örtük Değişken: Azalan Bilgi Maliyetleri 4.11 0.716 

1 İlgili markanın bana ne sağlayacağını bilmek otomobil 
alırken bana zaman kazandırır. 0.67 0.55 15.53 0.45 4.10 0.829 

2 
İlgili markanın bana istediğim şeyi vermesi daha iyisini elde 
etmek için harcayacağım zaman ve çabadan tasarruf etmemi 
sağlar. 

0.69 0.52 16.08 0.48 4.08 0.875 

3 Gelecekte piyasa da bulabileceğim konusunda ilgili markaya 
güvenebileceğimi biliyorum. 0.77 0.41 18.31 0.59 4.16 0.837 

Örtük Değişken: Algılanan Risk 2.80 1.015 

1 İlgili markayı satın almadan önce hakkında daha fazla 
bilgiye ihtiyacım vardı. 0.57 0.67 12.66 0.33 3.03 1.277 

2 İlgili markayı satın almadan önce ne kadar iyi olacağını asla 
bilemiyordum. 0.81 0.34 17.06 0.66 2.70 1.251 

3 İlgili markanın nasıl olduğunu anlayabilmek için onu birkaç 
kez denemek zorunda kalmıştım. 0.67 0.55 14.64 0.45 2.67 1.264 

Örtük Değişken: Algılanan Parasal Değer 3.98 0.716 

1 Parasal açıdan ilgili marka iyi bir değere sahip gibi 
görünüyor. 0.74 0.45 19.23 0.55 4.11 0.823 

2 İlgili marka için sunulan fiyat gayet kabul edilebilir. 0.72 0.48 18.72 0.52 3.87 0.960 

3 İlgili markadan otomobil satın almanın iyi bir finansal 
alışveriş olduğu düşünülebilir. 0.77 0.41 20.33 0.59 3.94 0.935 
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4 İlgili markanın fiyat rekabetçiliğini iyi olarak 
değerlendiriyorum. 0.71 0.49 18.37 0.51 4.01 0.885 

Örtük Değişken: Marka Sadakati 4.17 0.792 

1 İlgili markayı başka kişilere tavsiye ederim. 0.79 0.38 21.62 0.62 4.30 0.793 

2 Bir sonraki alışverişimde ilgili markayı tekrar satın alırım. 0.90 0.19 26.23 0.81 4.21 0.875 

3 Kendimi ilgili markaya sadık olarak görüyorum. 0.95 0.44 20.08 0.56 3.99 1.055 
*1= Hiç Katılmıyorum… 5= Tamamen Katılıyorum 

Tablo 4 incelendiğinde araştırma modelini oluşturan değişkenlerden algılanan risk dışındaki 

tüm değişkenlerin ortalamanın üzerinde algılanan risk değişkeninin ise ortalama bir düzeye 

sahip olduğu ifade edilebilir. Yukarıdaki tablo alt değişkenler açısından incelendiğinde ise en 

yüksek ortalamaya 4.37 ile algılanan kalite değişkeninin ikinci maddesi sahip iken en düşük 

ortalamaya 2.67 ile algılanan risk değişkeninin üçüncü maddesi sahip olmaktadır.  Bununla 

birlikte yukarıdaki tablo da ölçme modelini oluşturan örtük değişkenler ile gözlenen 

değişkenler arasındaki standardize edilmiş parametre değerlerinin 0.57 ile 0.95 arasında 

değiştiği ifade edilebilir.  

Tablo 4’de R2 bölümü incelendiğinde ise en çok değişkenliğin marka prestiji değişkeninde 

ikinci (0.79), marka kredibilitesi değişkeninde dördüncü (0.69), algılanan kalite değişkeninde 

birinci (0.67), azalan bilgi maliyetleri değişkeninde üçüncü (0.59), algılanan risk değişkeninde 

ikinci (0.66), algılanan parasal değer değişkeninde üçüncü (0.59) ve marka sadakati 

değişkeninde ikinci (0.81) değişken tarafından açıklandığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle 

ölçme modelinde yer alan örtük değişkenlerle en çok bu gözlenen değişkenlerin ilişkili olduğu 

ifade edilebilir. Son olarak yukarıdaki tablo da ölçme modelinde yer alan tüm t değerlerinin 

0.01 düzeyinde 2.56’nın üzerinde 12.66 ile 26.23 arasında değiştiği söylenebilir. Araştırma 

modelinde yer alan değişkenlerden oluşan ölçme modeline ilişkin path diyagramı Şekil 2’de 

gösterildiği gibidir. 
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Şekil 2. Ölçme Modeli Path Diyagramı 
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Ölçme modeline yönelik gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizlerinden sonra, araştırma 

modelinde yer alan tüm değişkenler yapısal eşitlik modeli oluşturularak analize tabi tutulmuş, 

ancak sonuç alınamamıştır. Araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki etkilerin 

tespit edilmesi amacıyla regresyon analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar alt başlıklar 

halinde aşağıda sıralanmıştır. 

2.6.4. Marka Prestijinin ve Kredibilitesinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisinin 

İncelenmesi 

Marka prestijinin ve kredibilitesinin marka sadakati üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir 

etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 5’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 5. Marka Prestijinin ve Kredibilitesinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi 
Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Anova R R2 Düz. 
R2 

Katsayılar 
F p B Beta t p 

Marka 
Sadakati 

Marka 
Prestiji 155.798 .000 .463 .215 .213 .475 .463 12.482 .000 

Marka 
Sadakati 

Marka 
Kredibilitesi 288.157 .000 .579 .336 .335 .710 .579 16.975 .000 

Tablo 5 incelendiğinde anova bölümünden marka prestijinin ve kredibilitesinin marka 

sadakati üzerinde etkiye sahip olduğunu öngören modellerin anlamlı olduğu (p= .000) 

görülmektedir. Ayrıca tablodan marka sadakati değişkenine ait varyansı marka prestijinin % 

21 (R2= .215) ve marka kredibilitesinin % 33 (R2= .336) oranında açıkladığı görülmektedir.  

Bununla birlikte yukarıdaki tablo incelendiğinde marka prestijinin ve kredibilitesinin marka 

sadakati değişkenleri üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu ifade 

edilebilir. Yani tüketicilerin markaya yönelik prestij ve kredibilite düzeyleri yükseldikçe 

marka sadakati düzeyleri de yükselecektir. Dolayısıyla marka prestijinin ve kredibilitesinin 

marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu öngören H1 ve H2 hipotezleri kabul 

edilmiştir.  

2.6.5. Marka Prestijinin Tüketici Faydaları ve Algılanan Parasal Değer Üzerindeki 

Etkisinin İncelenmesi 

Marka prestijinin tüketici faydaları ve algılanan parasal değer üzerinde istatistiki açıdan 

anlamlı bir etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo 6’da gösterildiği gibidir. 

 

 

 



 
 

1298 

Tablo 6. Marka Prestijinin Tüketici Faydaları ve Algılanan Parasal Değer Üzerindeki Etkisi 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Anova R R2 Düz. 
R2 

Katsayılar 
F p B Beta t p 

Algılanan Kalite Marka 
Prestiji 622.458 .000 .722 .522 .521 .594 .722 24.949 .000 

Azalan Bilgi 
Maliyetleri 

Marka 
Prestiji 102.324 .000 .390 .152 .150 .362 .390 10.116 .000 

Algılanan Risk Marka 
Prestiji 2.059 .152 .060 .004 .002 -.079 -.060 -1.435 .152 

Algılanan 
Parasal Değer 

Marka 
Prestiji 122.761 .000 .421 .177 .176 .390 .421 11.080 .000 

Tablo 6 incelendiğinde anova bölümünden marka prestijinin algılanan risk haricindeki diğer 

tüm bağımlı değişkenler üzerinde etkiye sahip olduğunu öngören modellerin anlamlı olduğu 

(p= .000) görülmektedir. Ayrıca tablodan marka prestijinin algılanan kalite değişkenine ait 

varyansı %52 oranında (R2=.522), azalan bilgi maliyetleri değişkenine ait varyansı %15 

oranında (R2=.152) ve algılanan parasal değer değişkenine ait varyansı %17 oranında 

(R2=.177) açıkladığı görülmektedir. Bununla birlikte yukarıdaki tablo incelendiğinde marka 

prestijinin algılanan kalite, azalan bilgi maliyetleri ve algılanan parasal değer değişkenleri 

üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. Yani tüketicilerin 

marka yönelik prestij düzeyleri yükseldikçe algılanan risk haricindeki diğer tüm bağımlı 

değişkenlere ilişkin düzeyleri de yükselecektir. Dolayısıyla marka prestijinin algılanan kalite, 

azalan bilgi maliyetleri ve algılanan parasal değer üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu 

öngören H3, H5 ve H6 hipotezleri kabul edilirken, algılanan risk değişkenine ilişkin H4 

hipotezi reddedilmiştir.  

2.6.6. Marka Kredibilitesinin Tüketici Faydaları ve Algılanan Parasal Değer Üzerindeki 

Etkisinin İncelenmesi 

Marka kredibilitesinin tüketici faydaları ve algılana parasal değer üzerinde istatistiki açıdan 

anlamlı bir etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo 7’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 7. Marka Kredibilitesinin Tüketici Faydaları ve Algılanan Parasal Değer Üzerindeki 

Etkisi 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Anova R R2 Düz. 
R2 

Katsayılar 
F p B Beta t p 

Algılanan Kalite Marka 
Kredibilitesi 738.626 .000 .751 .564 .563 .738 .751 27.178 .000 

Azalan Bilgi 
Maliyetleri 

Marka 
Kredibilitesi 208.328 .000 .517 .267 .266 .574 .517 14.434 .000 

Algılanan Risk Marka 
Kredibilitesi .032 .859 .007 .000 -.002 -.012 -.007 -.178 .859 

Algılanan 
Parasal Değer 

Marka 
Kredibilitesi 257.322 .000 .557 .311 .309 .618 .557 16.041 .000 
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Tablo 7 incelendiğinde anova bölümünden marka kredibilitesinin algılanan risk haricindeki 

diğer tüm bağımlı değişkenler üzerinde etkiye sahip olduğunu öngören modellerin anlamlı 

olduğu (p= .000) görülmektedir. Ayrıca tablodan marka kredibilitesinin algılanan kalite 

değişkenine ait varyansı %56 oranında (R2=.564), azalan bilgi maliyetleri değişkenine ait 

varyansı %26 oranında (R2=.267) ve algılanan parasal değer değişkenine ait varyansı %31 

oranında (R2=.311) açıkladığı görülmektedir. Bununla birlikte yukarıdaki tablo incelendiğinde 

marka kredibilitesinin algılanan kalite, azalan bilgi maliyetleri ve algılanan parasal değer 

değişkenleri üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. 

Dolayısıyla tüketicilerin markaya yönelik kredibilite düzeyleri yükseldikçe algılanan risk 

haricindeki diğer tüm bağımlı değişkenlere ilişkin düzeyleri de yükselecektir. Dolayısıyla 

marka kredibilitesinin algılanan kalite, azalan bilgi maliyetleri ve algılanan parasal değer 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu öngören H7, H9 ve H10, hipotezleri kabul edilirken, 

algılanan risk değişkenine ilişkin H8 hipotezi reddedilmiştir.  

2.6.7. Tüketici Faydaları ve Algılanan Parasal Değerin Marka Sadakati Üzerindeki 

Etkisinin İncelenmesi 

Tüketici faydaları ve algılanan parasal değerin marka sadakati üzerinde istatistiki açıdan 

anlamlı bir etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo 8’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 8. Tüketici Faydaları ve Algılanan Parasal Değerin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Anova R R2 Düz. 
R2 

Katsayılar 
F p B Beta t p 

Marka 
Sadakati Algılanan Kalite 362.366 .000 .623 .389 .388 .777 .623 19.036 .000 

Marka 
Sadakati 

Azalan Bilgi 
Maliyetleri 159.188 .000 .467 .218 .217 .516 .467 12.617 .000 

Marka 
Sadakati Algılanan Risk 1.753 .186 .055 .003 .001 -.043 -.055 -1.324 .186 

Marka 
Sadakati 

Algılanan 
Parasal Değer 272.912 .000 .569 .324 .323 .629 .569 16.520 .000 

Tablo 8 incelendiğinde anova bölümünden algılanan kalite, azalan bilgi maliyetleri ve 

algılanan parasal değer değişkenlerinin marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olduğunu öngören modellerin anlamlı olduğu (p= .000) görülmektedir. Ayrıca tablodan marka 

sadakatine ait varyansı algılanan kalitenin %38 oranında (R2= .389), azalan bilgi 

maliyetlerinin %21 oranında (R2= .218) ve algılanan parasal değerin %32 oranında (R2= .324) 

açıkladığı görülmektedir. Bununla birlikte yukarıdaki tablo incelendiğinde algılanan risk 

haricindeki tüm bağımsız değişkenlerin marka sadakati üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir 

etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. Yani cevaplayıcıların algıladıkları kalite düzeyi, azalan 



 
 

1300 

bilgi maliyetleri ve algıladıkları parasal değer seviyesi yükseldikçe markaya yönelik 

sadakatleri de artmaktadır. Dolayısıyla algılanan kalitenin, azalan bilgi maliyetlerinin ve 

algılanan parasal değerin marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu öngören H11, 

H13 ve H14 hipotezleri kabul edilirken, algılanan risk değişkenine ilişkin H12 hipotezi 

reddedilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Marka prestiji ve kredibilitesinin marka sadakati üzerindeki etkisinin belirlenmesinin genel 

olarak amaçlandığı bu araştırma Erzurum’da yaşayan otomobil sahiplerine uygulanmış ve 573 

cevaplayıcıdan toplanan bilgilerin analiz edilmesiyle şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Araştırmaya katılan cevaplayıcılar demografik özellikleri itibariyle incelendiğinde genel 

olarak Volkswagen sahibi, erkek, 30-40 yaşları arasında, üniversite mezunu, 2500-4500 TL 

arasında gelire sahip olan, özel sektör çalışanı ve esnaflardan oluştukları belirlenmiştir. 

- Çalışmaya katılan cevaplayıcıların araştırma modelinde yer alan değişkenler açısından 

düzeyleri incelendiğinde marka prestijinin 4.17, marka kredibilitesinin 4.19, algılanan 

kalitenin 4.30, azalan bilgi maliyetlerinin 4.11, algılanan riskin 2.80, algılanan parasal değerin 

3.98 ve marka sadakatinin 4.17 ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir.  

- Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerinin belirlenmesi amacıyla Cronbach 

Alpha testi yapılmış ve tüm ölçeklerin yeterli güvenilirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte araştırmada kullanılan ölçeklerin incelenen sektör ve örnek kütle açısından 

uyumlu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla da doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda modele ilişkin uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir düzeyde 

olmadığı belirlenerek marka kredibilitesi ve azalan bilgi maliyetleri örtük değişkenlerinin 1. 

ve 2. gözlenen değişkenlerinin hataları arasında kovaryans tanımlaması yapılmıştır. 

Uygulanan modifikasyonlar sonucunda ölçme modeline ilişkin uyum iyiliği değerlerinin 

kabul edilebilir düzeyde olduğu tespit edilmiştir.   

- Araştırmada marka prestiji ve kredibilitesinin marka sadakati, algılanan kalite, azalan bilgi 

maliyetleri ve algılanan parasal değer üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye sahip 

olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte marka sadakati üzerinde de algılanan kalitenin, azalan 

bilgi maliyetlerinin ve algılanan parasal değerin anlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre otomotiv sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin 

markalarına yönelik sadakati sağlayabilmeleri, algılanan kaliteyi, azalan bilgi maliyetlerini ve 

algılanan parasal değeri artırabilmeleri için markalarının prestij ve kredibilitesini 
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artırmalıdırlar. Bu noktada markalarının kredibilitesini artırmaları için işletmelere, 

tüketicilerin markaya yönelik beklentilerini karşılaması hatta beklentilerin ötesine de 

geçmeleri, satış sonrası hizmetlere ağırlık vermeleri, reklamlarında topluma mal olmuş, 

sözüne güvenilen kişilere yer vermeleri, CE, TSE gibi belgelere sahip olmaları, personel 

kadrosunda alanın da uzmanlaşmış alt ve üst kademe çalışanlara yer vermeleri ve iletişim 

faaliyetlerinde markanın güvenilirliğine ve uzmanlığına vurgu yapılması önerilebilir. 

İşletmelerin markalarının prestijini artırmaları içinse markalarının konumlandırmasında 

zenginliği, gücü, sosyal statüyü dikkate almaları, markanın satıldığı bayilerde seçici 

davranmaları, toplum nazarında değer atfedilen sosyal ve kültürel faaliyetlere sponsor 

olmaları, yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılmaları, servis ağlarının genişliğine 

önem vermeleri ve markaları ile ilgili tüketici şikayetlerini dikkate alarak çözüme 

kavuşturmaları önerilebilir. Marka prestiji ve kredibilitesi konusu ile ilgili çalışma yapmak 

isteyen araştırmacılara ise farklı ürün gruplarında, farklı markalarda, bir markaya yönelik 

ülkemizde ve yurt dışında karşılaştırmalı olarak, marka güveni, marka deneyimi gibi farklı 

değişkenlere ve farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerle araştırmalar yapması 

önerilebilir.  
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Marka Tatmininin Satın Alma Niyetine Etkisi: Marka Taahhüdünün Aracı 

Rolü 

The Impact of Brand Satisfaction on Purchase Intention: The Mediating 

Role of Brand Commitment 
Özet Bildiri 
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Anahtar Kelimeler: Marka Tatmini, Satın Alma Niyeti, Marka Taahhüdü 

Keywords: Brand Satisfaction, Purchase İntention, Brand Commitment 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Giderek zorlaşan rekabet koşullarında, özellikle hizmet sektöründe yer alan işletmeler için 

sundukları hizmetin görünür hale gelmesi önemlidir. Hizmet sektörünün en büyük 

kurumlarından biri olan bankalar günümüzde ileri teknolojinin kullanımı sayesinde 

maliyetlerini azaltarak müşterilerine daha fazla yakınlaşmaya başlamışlardır. Müşteriler için 

hizmet kalitesinin seviyesini artırmanın yanı sıra yeni ürün ve uygulamalar ile müşteri 

tatminini en üst düzeye çıkarmak için de çaba sarf etmektedirler. Ayrıca her yeni ürünün 

kolayca rakipler tarafından taklit edilebildiği gerçeğiyle bankalar markalaşarak mücadele 

etmektedirler. Markalaşma bir işletmenin en önemli varlığı ve karlılığının anahtarıdır. Bu 

bağlamda, bankalar özellikle bireysel bankacılık alanında karlılıklarını artırmak ve sayıları her 

geçen gün artan rakipleriyle baş edebilmek için etkin bir marka yönetim stratejisi 

uygulamalıdırlar. Bankalar müşterileri ile marka iletişimi sayesinde uzun dönemli ilişkiler 

kurarak müşterilerin marka tatminini sağlamalı ve yeniden satın alma niyetleri üzerine çaba 

harcamalıdır. Bu çalışmada bireysel bankacılık hizmetlerinden faydalananların marka 

tatminlerinin marka taahhüdü aracılığıyla satın alma niyetlerine etkisi araştırılmaktadır.  

Literatür Analizi  

Tatmin ister tek bir işlem ister birçok işlemin birikimi sonucu oluşsun satın almanın 

sonucunda tüketicilerin verdiği duygusal tepki olarak tanımlanabilir (Bennet vd.,2005). 

Ganesan (1994) da tatmini satın alma sonrasında duygusal olarak verilen olumlu bir tepki 

olarak ifade etmiştir. Tatmin, bir ürün ya da hizmetin tüketicinin beklentilerini ve arzularını 

karşılamak suretiyle müşterinin hissettiği doyumdur (Ibzan, 2016).  İsmail vd. (2012) marka 

tatminin marka ile müşteri arasında kurulacak olan ilişkinin en önemli ön koşulu olduğunu 

belirtmişlerdir. Bilinen o dur ki marka tatmini olan müşterilerin markaya bağlılıkları daha 
																																																													
1	Başkent Üniversitesi, eryildiz967@gmail.com	
2	ezgiuzel@beykoz.edu.tr	
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Marka Taahhüdü (B_C) 

Satın Alma Niyeti (P_I) Marka Tatmini (B_S) 

fazladır. Anderson ve Narus (1990) tatminin uzun dönemli ilişkileri tetiklediğini ve uzun 

süreli ilişkilerin de müşterileri marka taahhüdüne yönelttiğini belirtmişlerdir. Marka taahhüdü 

Gustafsson vd. (2005) tarafından bir ilişkinin devam ettirilmesine duyulan arzu olarak 

tanımlanmıştır. Wang (2009) ise taahhüdü; her iki tarafın da güvenilirliklerini birbirlerine 

göstermek için karşılıklı geliştirdikleri duygusal tutum olarak ifade etmiştir. Birçok 

araştırmacı tarafından boyutları tartışılan marka taahhüdü Meyer ve Allen (1997)’ın önerdiği 

gibi duygusal, hesaplanabilir ve normatif olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Taahhüdün 

duygusal boyutu, müşterinin markaya karşı duyduğu hisler ve markayla kurduğu psikolojik 

bağı ifade eder (Bansal vd., 2004;Johnson vd., 2008). Hesaplanabilir boyut daha çok 

tüketicinin rasyonel veya ekonomik güdülerini ifade eder (Gustafsson, 2005). Normatif boyut 

ise ahlaki yükümlülükler ve sorumlulukları ifade eder ki bu boyut marka konusunda daha az 

kullanılmaktadır. Bu boyutlardan özellikle duygusal boyut müşterilerin marka bağlılığını 

tetikleyerek müşterileri yeniden satın almaya itmektedir. Marka taahhüdünün duygusal boyutu 

Bansal vd. (2004) tarafından, diğer iki boyutu ise Styles vd. (2008)’nin geliştirdikleri ölçekler 

ile ölçülmektedir. Literatürde marka tatmini ve marka taahhüdünün en önemli sonucu 

müşterilerin yeniden satın niyeti göstermesidir. Fornell (1992)’e göre yeniden satın alma bir 

markanın gelecekte yeniden satın alınması olasılığıdır. Manrai ve Manrai (2007)’nin 

araştırmasına göre müşteri tatmini ve müşterilerin banka hizmetlerini değiştirme davranışı 

arasında ters bir ilişki söz konusudur. Bu da müşterilerin işletmenin ürün/hizmetlerini satın 

almaya devam etmeleri anlamına gelmektedir. Tsai vd. (2006) marka tatmini olan 

müşterilerin çok büyük bir olasılıkla tatmin olmayanlara göre ilişkiyi devam ettirmeye daha 

yatkın ve yeniden satın almaya niyetleri olduklarını belirtmişlerdir.  

Bu çalışmada, Türk bankacılık sektöründe, bireysel bankacılık hizmeti alanların marka 

tatmini ve bu tatminin marka taahhüdü aracılığıyla yeniden satın alma niyetine etkileri 

araştırılmıştır.  

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışma uygulamalı bir araştırma olup çalışmanın tasarımı nedensel olarak 

yapılandırılmıştır. Araştırmanın modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 1 Araştırma Modeli 
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Araştırma modeli kapsamında geliştirilen hipotezler aşağıda sunulmuştur. 

H1: Marka tatmini satın alma niyetini pozitif yönde etkiler. 

H2: Marka tatmini marka taahhüdünü pozitif yönde etkiler. 

H3: Marka taahhüdü satın alma niyetini pozitif yönde etkiler. 

H4: Marka tatminiyle satın alma niyeti arasındaki ilişkide marka taahhüdünün aracılık etkisi 

vardır. 

Marka tatmini ve satın alma niyeti ölçekleri Şahin, Zehir ve Kitapçı (2012)’nın; marka 

taahhüdü ölçeği de Fatima, Razzaque ve Mascio (2015)’nun çalışmalarından alınmıştır. 

Bu araştırmanın evrenini İstanbul ve Ankara’da ikamet eden bireysel bankacılık 

hizmetlerinden yararlanan tüketiciler oluşturmaktadır. İstanbul ve Ankara’da ikamet eden 

bireysel bankacılık hizmetlerinden yararlanan tüketicileri belirleme olanağı olmadığı için 

veriler olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden kolayda örnekleme tekniği ile anlık 

olarak toplanmıştır. Anket uygulaması 15 Haziran – 15 Temmuz 2017 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiş ve kullanılabilir 384 veri elde edilmiştir. 

Anket iki bölümden ve 25 ifadeden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik bilgilere 

yönelik olarak; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir, çalışma durumu ve bireysel bankacılık için 

tercih edilen banka olmak üzere 6 ifade yer almaktadır. İkinci bölümde de, marka tatminini 

ölçen 8, satın alma niyetini ölçen 4 ve marka taahhüdünü ölçen 7 ifade olmak üzere toplam 19 

ifade mevcuttur. Katılımcılardan, yargılara, 7’li Likert Ölçeği kullanarak (1=Kesinlikle 

Katılmıyorum, 7=Kesinlikle Katılıyorum) cevap verilmesi istenmiştir. 

Kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliği AMOS 22 programıyla doğrulayıcı faktör analiziyle 

araştırılmıştır. Tüm değişkenler için tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör 

analizi sonucunda AMOS programının önerdiği modifikasyonlar yapılarak tüm değişkenlerin 

tek boyutlu yapıları doğrulanmıştır. 

Ölçeklerin güvenilirlikleri SPSS programıyla hesaplanan cronbach alfa katsayılarıyla 

araştırılmıştır. Katsayılar; marka tatmini ölçeğinde 0,95; satın alma niyeti ölçeğinde 0,91 ve 

marka taahhüdü ölçeğinde de 0,89 olarak hesaplanmıştır. Alfa katsayılarına dayanarak 

ölçeklerin yüksek seviyede güvenilir oldukları ifade edilebilir. 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırmanın 1 numaralı hipotezini test etmek amacıyla oluşturulan yapısal eşitlik modeli 

Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2 Yapısal Eşitlik Modeli 

Marka tatmininin satın alma niyeti (β=0,83; p<0,01) üzerindeki pozitif etkileri 

gözlemlendiğinden araştırmanın 1 numaralı hipotezi desteklenmiştir. 

Aracılık etkisi Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen 3 aşamalı yöntemle araştırılmıştır. 

Birinci aşama olan bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkileri Şekil 2’de ortaya 

konulmuştur. Yazarların öne sürdüğü ikinci ve üçüncü aşamanın testi için oluşturulan yapısal 

eşitlik modeli Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 3 Aracılık Etkisi İçin Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli 
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Marka tatmini marka taahhüdünü (β=0,86; p<0,01) pozitif olarak etkilemektedir. Bu bulguya 

dayanarak araştırmanın 2 numaralı hipotezi desteklenmiştir. Aracılık etkisi için öne sürülen 

ikinci aşama olan bağımsız değişkenin aracı değişken üzerindeki etkileri gözlemlendiğinden 

aracılık etkisinin testi için üçüncü aşama araştırılmıştır. 

Marka taahhüdünün satın alma niyeti üzerindeki (β=1,00; p<0,01) pozitif etkileri ve modele 

aracı değişken dahil edildiğinde bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki anlamlı 

etkilerinin anlamsızlaşması nedeniyle tam aracılık etkisinden söz edilebilir. Bu durumda 

araştırmanın 3 ve 4 numaralı hipotezleri desteklenmiştir. 

Modele ait R2 değerleri incelendiğinde marka taahhüdünün %74, satın alma niyetinin de %93 

oranında açıklandığı tespit edilmiştir. 

Sonuç 

Günümüzün dinamik pazar yapısı ve sıklıkla değişen tüketici isteklerinin, markaları, 

tüketicileri yeniden satın almaya ikna etme konusunda oldukça zorladığı ifade edilebilir. Söz 

konusu zorluğun özellikle rekabetin çok şiddetli yaşandığı ve piyasanın en büyük firmalarının 

yer aldığı bireysel bankacılık sektöründe çok daha baskın olarak yaşandığı belirtilebilir. Bu 

koşullarda piyasadaki aktörlerin, tüketici beklentilerinin üst düzeyde karşılayabilmelerinin 

önemi açıktır. Sunduğu emsalsiz hizmetlerle, tüketicilere doğru seçim yaptıklarını hissettiren 

markaların, takip eden bankacılık işlemlerinde yeniden tercih edilebilecekleri yönünde bir 

öngörüde bulunulabilir.  

Araştırma bulguları satın alma niyetinin %93 gibi yüksek bir oranda açıklandığını ortaya 

çıkarmıştır. Bu sonuca dayanarak; bankalarının sağladığı hizmetlerden çok memnun olan, bu 

bankaları seçmekle doğru bir karar verdiğini düşünen dolayısıyla bankalarına aidiyet duyan 

tüketicilerin tekrar eden bankacılık işlemlerinde aynı bankayı tercih edebilecekleri yönünde 

bir değerlendirme yapılabilir. 

Araştırmanın kısıtları olarak; kapsamın iki ille ve tek sektörle sınırlı olması, kolayda 

örnekleme metodunun kullanılması ve verilerin anlık toplanması olarak belirtilebilir. Gelecek 

araştırmalarda farklı sektörlerden toplanacak verilerle çalışmanın tekrarlanmasının uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. 
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Marka Otantikliğinin Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerindeki Etkisi 

The Effect Of Brand Authenticity On Consumer Based Brand Equity 
Bahar Yaşin1  Nargiz Zulfugarova2  Adem Uysal3  Fahatie Doumbia4 

Özet 

Tüketicilerin ürün ve hizmet tercihinde belirsizliğin arttığı durumlarda, gerçeklik, özgünlük, 

güvenilirlik, süreklilik, orijinallik, doğallık gibi kavramları içeren otantiklik, marka 

başarısında göz önüne alınan etmenler arasında yerini almış ve tüketicilerin referans alacağı 

bir  kaynak  olmuştur. Hızlı servis operasyon tipinde faaliyet gösteren markalara yönelik 

marka otantikliğinin ölçülmesi ile marka otantikliğinin tüketici temelli marka değeri 

üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışma, hızlı yemek/servis işletmelerinden alışveriş 

yapan tüketicilere yüz yüze anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde ve 

araştırma hipotezlerinin test edilmesinde keşfedici faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve 

yapısal eşitlik modeli uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, orijinallik ve güvenirlik/doğallık 

boyutlarının, marka otantikliğinin ölçülmesinde anlamlı etkileri olduğu ve marka 

otantikliğinin, genel marka değeri üzerindeki etkisinin yüksek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Marka Otantikliği, Tüketici Temelli Marka Değeri, Fast Food 

Markaları, Yapısal Eşitlik Modeli 

Abstract 

In times of increasing uncertainty within the preferences of product and service, authenticity 

including concepts such as individuality, reliability, continuity, originality and naturalness 

has become a fundamental human resource and a major factor for brand success.  The goal 

of this study is to measure brand authenticity and the effect of the brand authenticity on brand 

equity with the consumer-based perspective. Research data was obtained via face to face 

survey method from consumers who bought at fast food service businesses. Exploratory factor 

analysis, confirmatory factor analyses and structural equation modeling were employed to 

investigate the hypothesized relationships. As a result of the research, it has been found that 

originality, reliability/naturalness dimensions have significant effects on the measurement of 

brand authenticity. In addition, it was observed that overall brand authenticity has high effect 

on overall brand equity. 
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Giriş 

Gerek güçlü işletmelerin gerekse güçlü ülkelerin, tüketicileri ve yatırımcıları yanlarına 

çekecek ve yanlarında tutacak “güçlü” markalara ihtiyacı vardır (Friedman, 2003, s.246). 

Aaker (1991), başarılı markaların üründen farklı olarak fabrikada üretilmeyen ama müşteri 

tarafından alınan, eşsiz ve zamansız olduğunu ifade eder. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında 

rekabetin böylesi yoğun olduğu, küreselleştiği, tüketici seçeneklerinin çoğaldığı bir ortamda 

başarılı, zamansız, eşsiz kısacası güçlü marka olmak önemlidir. Bunu sağlayabilmek de 

kuşkusuz ki markaların tüketicilere değer yaratmasından geçmektedir. Başka bir ifadeyle de 

belirtmek gerekirse, güçlü bir marka, marka ile ilgili tüm bileşenlerin bir araya gelmesi ile 

oluşturulan güçlü bir marka değeri ile mümkündür (Gök ve Bulut, 2015).  

Otantiklik, bir markanın ne anlama geldiği hakkında açık bir beyanda bulunması ve markanın 

en son trendinde bile içsel ve dışsal özellikleriyle kendini aynı şekilde konumlandırmasıdır 

(Schallehn vd., 2014, s.192). Otantiklik, bireyin bir markaya, ihtiyaçlarına, değerlerine ve ilgi 

alanlarına bağlı olarak yüklediği algılar olarak da tanımlanmaktadır (Zaichkowsky, 1985, 

s.342). Ayrıca, marka otantikliği, bir markanın verilen sözü ile tutulan sözünün bir olması 

olarak da ifade edilmektedir (Passikoff, 2016). 

Gilmore	 ve	 Pine (2007, s.3)’a göre tüketiciler bir ürün hakkında gerçeklik algısını 

ölçtüklerinde, otantiklik, tüketici için önemli bir değerlendirme aracı olup, rekabet 

avantajının başlıca kaynağı olabilmektedir. Otantiklik, post modern markalaşmada önemli bir 

kavram haline gelip, markalarla tüketiciler arasında derin bir ilişki kurulmasına yol 

açabilmekte (Krom ve Güzel, 2006) ve tüketiciler marka otantikliği kavramını orijinallik, 

gerçeklik, mekanla ilişki ve kültürel bağlantılar kapsamında değerlendirmektedir. Pazarlama 

alanında yapılan birçok çalışma, marka otantikliğini birçok kavram ile ilişkilendirmektedir. 

Bunlar; gerçeklik, özgünlük, orijinallik, asla yaşlanmamak, geleneği sürdürme, dayanıklılık, 

üretim sürecinin karakteristikliği, bir otoritenin varlığı, kanıt, gerçeklik, miras, soy ağacı, 

üslup tutarlılığı, kalite taahhüdü ve bulunduğu yeri anımsatmasıdır (Bruhn vd., 2012). 

Literatür incelendiğinde, marka otantikliğinin ölçülmesine yönelik çalışmalar olmasına 

rağmen, bu alanda marka otantikliğinin marka değeri üzerindeki etkisini ölçen çalışmaların 

kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, hızlı servis (fast food, self 

service, take away) operasyon tipinde faaliyet gösteren markalar için marka otantikliğinin 

ölçülmesi ile marka otantikliğinin tüketici temelli marka değeri üzerindeki etkisinin 
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araştırılmasıdır. Marka otantikliği için Bruhn vd. (2012)’nin Marka Otantikliği Modeli temel 

alınmıştır. Bu modelden yola çıkılarak marka otantikliğinin genel marka değeri üzerindeki 

etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Kavramsal Çerçeve 

Tüketici Temelli Marka Değeri 

Marka değeri kavramının teorik temelleri 1979 yılında Srinivasan tarafından yazılan bir 

makaleye dayanmaktadır. Bu makalede marka değeri kavramı; “markanın üründen bağımsız 

olarak sahip olduğu değer (fayda)” şeklinde ifade edilmiştir (Jourdan, 2002). Aaker (1991) 

marka değerini “bir ürün veya hizmet tarafından bir işletmeye ve/veya işletmenin 

müşterilerine sağladığı değeri arttıran ya da azaltan, bir markayla, markanın adıyla ve 

simgesiyle bağlantılı bir dizi varlık ve yükümlülükler” şeklinde tanımlamıştır. Yoo vd. (2000) 

ise bir tüketicinin aynı özelliklere sahip markalaşmış bir ürünle markası olmayan bir ürün 

arasındaki seçim farklılığını marka değeri olarak ifade etmişlerdir.  

Aaker ve Keller’in tüketici temelli marka değerine ilişkin modelleri, konunun teorik olarak 

anlaşılması ve tüketici temelli marka değerine yönelik en çok bilinen modelleri ortaya 

koydukları için önemli yere sahiptir. Keller (1993) tüketici temelli marka değerini, markanın 

pazarlanmasında tüketicinin marka bilgilerine dayalı olan farklı tepkileri olarak 

tanımlamaktadır. Aaker (1991)’ın çalışmasına bakıldığında ise yazarın marka değerini 

oluşturan beş boyuttan bahsettiği görülmektedir. Bu boyutlar marka değerinin özünü 

oluşturan müşterilerden, markaya karşı sahip olunan farkındalık, çağrışımlar, sadakat, 

algılanan kalite, diğer tescilli marka varlıkları gibi geniş kapsamlı konuları içine almaktadır. 

Aaker (1991) tüketici temelli marka değerini, işletmelerin tüketicilere sunduğu mal ve 

hizmetlerin değerini arttıran veya azaltan, markanın isim veya sembol gibi ayırt edici 

özelliklerine bağlı aktif ve pasif varlıklar topluluğu olarak tanımlamıştır. Marka değerinin 

oluşmasının işletmenin aktif ve pasif varlıklarının marka ismi ve sembolü ile ilişkili olmasına 

bağlı olduğunu da eklemiştir. Aaker’ın (1991) geliştirdiği marka değeri modeli tüketici 

temelli marka değeri ile ilgili çalışmalarda en sık başvurulan modellerden biridir. Bu 

çalışmada da Aaker’ın geliştirmiş olduğu model temel alınmıştır. Modelde yer alan marka 

sadakati, algılanan kalite, marka farkındalığı ve marka çağrışımları boyutları ele alınmış olup, 

beşinci boyut olan diğer tescilli marka varlıkları tüketiciler ile ilişkili olmadığından yer 

verilmemiştir. 
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Marka Otantikliği 

Otantiklik kavramı, güvenilirlik anlamına gelen, Latincede ‘authenticus’ ve Yunancada 

‘authentikos’ kelimelerinden türemiş olup, onaylanmaya değer, otoriter, hayali, yanlış veya 

sahte olmayan, orijinaline uyan anlamlarına gelmektedir (Cappannelli ve Cappannelli, 2004). 

Otantiklik, beşeri bilimler ve sosyal bilimlere olan uygunluğu nedeniyle, geniş kavramsal 

çağrışımları akla getirmektedir (Coary, 2013). Pazarlama araştırmasında, otantiklik kavramına 

yönelik çok az tanımlama olduğunu söylemek mümkündür. Otantiklik birçok farklı kavramı 

çağrıştırdığından dolayı araştırmalarda farklı kavramlar ile açıklandığı görülmektedir. 

Tüketici davranışlarında otantiklik kavramı son derece tartışmalı, tek bir anlama indirgenmesi 

zor bir kavram olarak aktarılmakta ve çeşitli şekilde ifade edilmektedir (Leigh vd., 2006). 

Literatüre bakıldığında tutarlı olan nokta, otantikliğin genellikle asıl, gerçek ve/veya doğru 

olanı kapsamayan şeklinde açıklanmasıdır (Beverland ve Farrelly, 2009). Marka üzerine 

yapılan çalışmalarda, sıklıkla otantiklik rekabet avantajının önemli bir kaynağı olarak 

tanımlanmakta ve özellikle sıkıntılı ve güven sorunlarının olduğu durumlarda genel bir çare 

olarak ifade edilmektedir (Eggers vd., 2013; akt:Demirel ve Yıldız, 2015). 

Marka otantikliğinin bütünsel bir kavram ile ifade edilebilmesi için, tüketicilerin marka 

otantikliği algılamaları dikkate alınarak, farklı ölçekler geliştirilmiştir. Marka otantikliği tek 

boyutlu bir kavram olmadığından çok boyutlu ölçülmesi gerektiği belirtilmiştir  (Beverland ve 

Farrelly, 2009). Bu çalışmada, marka otantikliğini ölçmek üzere Bruhn vd. (2012) tarafından 

ileri sürülen dört farklı boyuttan faydanılmıştır. Bunlar: (1) Süreklilik (continuity); zaman 

içinde sabit ve/veya sürekli olmak (2) Orijinallik (originality); yaratıcı, otantik ve/veya 

yenilikçi olmak (3) Güvenilirlik (reliability); vaatleri yerine getirmek ve/veya güvenilir olmak 

ve (4) Doğallık (naturalness); gerçek ve/veya doğal olmasıdır. 

Marka Otantikliği İle Tüketici Temelli Marka Değeri Arasındaki İlişki 

Marka otantikliği ve tüketici temelli marka değeri arasındaki ilişkiye geçilmeden önce 

çalışmada marka otantikliği boyutlarının marka otantikliği üzerindeki etkisi de belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bruhn vd. (2012) yapmış oldukları çalışmada süreklilik, orijinallik, güvenilirlik 

ve doğallık boyutlarına yönelik 15 değişkenli ölçek hazırlamış ve bu boyutların marka 

otantikliğini etkilediğini ortaya koymuştur. Schallen vd. (2014) süreklilik boyutunun marka 

otantikliği üzerinde pozitif yönlü etkiye sahip olduğunu belirlemişlerdir. Morhart vd. (2015) 

de süreklilik ve güvenilirlik boyutlarının marka otantikliği üzerindeki etkisine yönelik olarak 

olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Literatürde yer alan bu çalışmalardan yola çıkılarak 

aşağıdaki hipotezler kurulmuştur. 
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H1a: Marka otantikliğinin süreklilik boyutu genel marka otantikliği üzerinde pozitif yönlü bir 

etkiye sahiptir. 

H1b: Marka otantikliğinin orijinallik boyutu genel marka otantikliği üzerinde pozitif yönlü 

bir etkiye sahiptir. 

H1c: Marka otantikliğinin güvenilirlik boyutu genel marka otantikliği üzerinde pozitif yönlü 

bir etkiye sahiptir. 

H1d: Marka otantikliğinin doğallık boyutu genel marka otantikliği üzerinde pozitif yönlü bir 

etkiye sahiptir. 

Otantiklik algısının anlaşılması, tüketicilerin markaya yönelik algılanan değerini de 

açıklayabilmektedir. Markaya yönelik algılanan değer yani marka değeri, tüketicilerin 

zihninde firmanın pazarlama çabalarının bir kombinasyonu tarafından oluşturulmaktadır. 

Aynı zamanda, otantik markalar tüketicilerin zihninde ve hayalinde eşsiz bir konuma 

kavuşmakta ve rakip markaların onu takip etmesi zorlaşmaktadır (Burnett ve Hutton, 2007). 

Beverland (2005); Gilmore ve Pine (2007) yapmış oldukları çalışmalarında, otantikliğin 

marka statüsü, eşitlik ve kurumsal itibar için merkez olduğunu öne sürmüşlerdir. Ayrıca, 

otantik markalar, otantik olmayan markalara kıyasla daha fazla marka türevi değer sunmakta; 

diğer bir deyişle, otantik markalar piyasada daha iddialı bir üne sahip olmakta, tüketiciler 

tarafından daha fazla güven duyulmakta ve dolayısıyla da daha fazla marka değerine sahip 

olmaktadır (Napoli vd., 2014, s.13). Başka bir çalışma, bir etnik restorandaki bütün otantik 

unsurlara maruz kalan bir kişinin olumlu ve keyifli duygularının, o restoranın marka değerinin 

oluşmasına katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur (Lu vd., 2015, s.43). Dolayısıyla yapılan 

çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda marka otantikliği kavramının marka değeri 

kavramı ile ilişkili olduğunu görmek mümkün olmaktadır. Son hipotez aşağıdaki gibi 

kurulmuştur. 

H2: Genel marka otantikliği genel marka değeri üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. 

Metodoloji 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 
Bu çalışmanın temel amacı, marka otantikliği kavramının tüketici temelli marka değeri 

üzerindeki etkisinin ölçülmesidir. Aynı zamanda çalışmada alt amaç olarak marka otantikliği 

boyutlarının genel marka otantikliği üzerindeki etkisi de ölçülmüştür.  

Araştırmanın kapsamını ve ana kütlesini hızlı yemek/servis işletmelerinden alışveriş yapan 

tüketiciler oluşturmaktadır. Küresel otantik markaların belirlenmesine yönelik Beattie ve 

Fernley (2014)’in raporu hızlı servis markaların bu çalışmada tercih edilmesinde etkili 
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olmuştur. Araştırmacıların çalışmalarında 12000 katılımcıya yönelttiği ‘oniki farklı sektörde 

faaliyet gösteren markalardan hangisinin otantik davranışlar sergilediğine inanıyorsunuz?’ 

sorusuna katılımcılar en otantik yirmi küresel marka içinde KFC ve Mcdonald’s gibi hızlı 

servis markalarını belirtmiştir. Yine Schallen vd. (2014) marka otantikliği modeli 

geliştirdikleri ve ölçtükleri çalışmalarında McDonald’s, Burger King ve KFC markalarını ele 

almışlardır. Çalışmalarının sonucunda bu fast food markalarının tüketicinin sağlığını dikkate 

almak için ürün seçeneklerini adapte etmelerinin marka otantikliğinin bazı bileşenleri için 

önemli bir gösterge olduğunu bulmuşlardır. Çalışmaya daha fazla marka eklemek adına 

Interbrand’in 2016 yılında yayınladığı “En Değerli Markalar” listesinde yer alan ve 

Türkiye’de faaliyet gösteren iki fast food markası daha dahil edilmiştir. Bunlar Arby’s ve 

Popeyes markalarıdır. Sonuç olarak bu çalışmalardan yola çıkılarak McDonald’s, KFC, 

Burger King, Arby’s ve Popeyes markaları bu çalışmada marka otantikliğinin genel marka 

değeri üzerindeki etkisini ölçmek için seçilmiştir. 

Araştırmanın Modeli ve Değişkenleri 

Araştırmada, marka otantikliğinin marka değeri üzerindeki etkisinin incelenmesine yönelik 

olarak oluşturulan model Şekil 1’de gösterilmektedir. Modelde yer alan değişkenler arasında 

neden sonuç ilişkilerinin bulunması ve araştırmada ilgili ilişkilerin test edilmesi 

hedeflendiğinden, oluşturulan araştırma tasarımı tanımlayıcı araştırma olarak düzenlenmiştir. 

Ayrıca, araştırmada katılımcıların demografik özelliklerinin ve marka tercihlerinin de ortaya 

koyulması amaçlanmaktadır.  

Marka otantikliği; süreklilik, orijinallik, güvenilirlik ve doğallık alt boyutlarından 

oluşmaktadır. Bu boyutlardan süreklilik boyutu dört, orijinallik boyutu dört, güvenilirlik 

boyutu dört, doğallık boyutu üç ve marka değeri dört alt değişkenle ölçülmüştür. Marka 

otantikliğini ölçmek üzere kullanılan ölçekler Bruhn vd. (2012); Demirel ve Yıldız (2015) 

çalışmalarından uyarlanmıştır. Genel tüketici temelli marka değerinin ölçülmesi ile ilgili 

olarak ölçek Yoo ve Donthu (2001)`nun çalışmasından uyarlanmıştır. 
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Örnekleme Süreci  

Araştırmanın ana kütlesini, son üç ay içinde beş farklı fast food zincirinden (McDonald’s, 

KFC, Burger King, Arby’s ve Popeyes) birini ziyaret ettiğini belirten tüketiciler 

oluşturmaktadır. Ana kütlenin tümüne ulaşmanın zaman ve maliyet bakımından mümkün 

olmayacağından örnekleme yapılmış olup, tesadüfî olmayan örnekleme türlerinden kolayda 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Anketi uygulamadan önce, sorulara son şeklini vermek ve yanlış anlamaları azaltmak için, 

konuya yakın alanlarda çalışmalar yapmış öğretim elemanlarından öneri ve yardım alınarak 

anket formuna son şekli verilmiştir. Anket formu şekillendikten sonra veriler toplanmıştır. 

Araştırmada birinci veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış olup, anketler yüz 

yüze olarak uygulanmıştır. Katılımcılardan sorulara 5’li Likert ölçeğine göre yanıt vermeleri 

istenmiştir (1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Kısmen Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Kısmen 

Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum).  

Analiz Ve Bulgular 

Bu çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğini test etmek için güvenirlilik analizi, 

faktörlerle verilerin ne derece uyumlu olduğunu belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi ve 

araştırma hipotezlerinin test edilmesi için de yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. 

Yapısal eşitlik modeli çoklu değişkenler arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışan istatistiksel 

modellerde kullanılan bir tekniktir. Basit ifadeyle, ayrı ama karşılıklı ilişkisi olan çoklu 

regresyon denklemlerini, aynı anda istatistiksel program ile yapısal modeli tanımlayarak 

hesaplamaktadır (Hair vd., 2010, s.609). Bu nedenle çalışmada hipotezlerin test edilmesi için 

Yapısal Eşitlik Modeli’nden yararlanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen 

verilerinin değerlendirilmesinde SPSS for Windows 22.0 ve AMOS 18.0 paket programları 

kullanılmıştır. 

Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırmaya katılan tüketicilerin çalışma kapsamındaki hızlı servis restoranlarından hizmet 

alma sıklığı, her ay aylık gelirinin ne kadarını bu markalardan satın almaya harcadıkları, bu 

markalardan hangisini öncelikli olarak tercih ettikleri, sosyo-demografik özellikleri ve 

değişkenlere ilişkin dağılımları ile ilgili veriler elde edilmiştir. Katılımcıların tüketim 

alışkanlıkları incelendiğinde araştırmaya katılan tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun bu 

markaların restoranlarını ayda 1-3 kez ziyaret ettiği görülmektedir.  %31,7 oranla ayda 4-6 

kez ziyaret eden tüketiciler bu grubu takip etmektedir. 7-9 kez bu markaların restoranlarını 

ziyaret edenlerin oranı %12,5, 10 ve daha fazla ziyaret eden tüketicilerin oranı ise %6,6’dır. 

Araştırmaya katılan tüketicilerin bu hızlı servis markalarından satın almak için aylık 
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gelirlerinden ayda ne kadarını harcadıklarına ilişkin elde edilen verilere göre, bu markaları 

satın almak için ayda 26-50 TL ve 51-75 TL harcayan tüketicilerin en büyük orana (%46,6) 

sahip oldukları görülmektedir. Sırasıyla ayda 76-100 TL harcayanlar (%17.4), 100 TL ve 

üzeri harcayanlar (%14.9) ve 10-25 (%11.1) harcama yapanlar takip etmektedir.  

Yine elde edilen verilere göre McDonald’s, KFC ve Burger King markalarını tercih edenlerin 

oranları birbirine yakın olmakla birlikte Arby’s ve Popeyes markalarının katılımcılar 

tarafından çok daha az tercih edildiği söylenebilir. Burger King markasının %40.9 oranla 

araştırmaya katılan tüketiciler tarafından daha çok tercih edildiğini, ikinci sırada %27.2 oranla 

McDonald’s markasının, üçüncü sırada ise %16.4 oranla KFC markasının tercih edildiği 

görülmektedir. 

Araştırmaya katılan tüketicilerin %50,8 ‘ini erkeklerin %49.2’sini de kadınların 

oluşturduğunu görmek mümkündür. Tüketicilerin yaşları itibariyle dağılımları incelendiğinde 

%52,5’i 18-25 yaşları arasında, %29,6’sı 26-33 yaşları arasında, %10,8’i 34-41 yaşları 

arasında yer almaktadır. Diğer yaş gruplarında ise çok daha az katılımcı vardır. Ayrıca 

araştırmaya katılan tüketicilerin büyük çoğunluğunun (%70) bekar olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların büyük bir kısmı üniversite mezunu, %10’u lisansüstü, %15,7’si lise ve %1,9’u 

ilköğretim mezunlarından oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %36,8’i 2000 TL ve altı 

arasında gelir düzeyine, %42,6’sı 2001 - 4000 TL arasında gelir düzeyine, %15,7’si 4001-

6000 TL arasında gelir düzeyine, %2,5’i 6001-8000 TL arasında gelir düzeyine, yine %2.5’i 

8001 TL ve üzeri arasında gelir düzeyine sahiptir. Ayrıca, katılımcıların büyük bir çoğunluğu 

(%46,4) özel sektör çalışanı olup, %25,1’i öğrenci, % 10’ u kamu çalışanı ve  %7’sini ise 

serbest meslek çalışanından oluşmaktadır.  

Keşfedici Faktör Analizi 

Marka Otantikliği Bileşenlerine İlişkin Faktör Analizi 

Katılımcılardan elde edilen veriler sonucunda marka otantikliğini açıklamada etkili olan 

faktörler Tablo 1’de gösterilmiştir. Marka otantikliği için oluşturulan ölçeğe ait “Toplam 

Açıklanan Varyans” ve “Communalities” tabloları incelendiğinde, analize alınan K=15 

ifadenin (değişkenin) özdeğeri 1’den büyük olan üç faktör altında toplandığı görülmektedir. 

Bu üç faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyans % 70.175’dir. İfadelerle ilgili olarak 

tanımlanan üç faktörün ortak varyanslarının ise .621 ve .842 arasında değiştiği görülmektedir. 

Buna göre, analizde önemli faktör olarak ortaya çıkan üç faktörün birlikte, ifadelerdeki 

toplam varyansın ve ölçeğe ilişkin varyansın çoğunluğunu açıkladığı görülmektedir. 

Ancak, ‘Bu marka natürel bir marka olduğu izlenimi vermektedir’ ifadesi göreli olarak diğer 

faktörlere yakın yük değerine sahip olduğu için çıkarılmıştır. Ölçekte kalan 14 ifade için aynı 



 
 

1318 

analiz tekrar edilmiştir.  İfadelerin içerikleri dikkate alınarak birinci faktöre süreklilik, ikinci 

faktöre orijinallik, üçüncü faktöre ise güvenirlik ve doğallık isimleri verilmiştir. Daha önceki 

çalışmaların aksine bu çalışmada bu son iki boyutun birleştiği görülmüştür. 

Tablo 1: Marka Otantikliği ile İlgili İfadelere Yönelik Faktör Analizi Sonuçları 

 

Tablo 2’de genel marka otantikliğine ilişkin faktör analizi ve güvenilirlik analizi sonuçlarına 

yer verilmiştir. Genel marka otantikliği ifadelerinin ölçeğe ilişkin toplam açıkladığı varyansın 

%63,918 olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

BOYUTLAR (FAKTÖRLER) Faktör 
Yükleri 

Cronbach 
Alpha 

Açıklanan 
Varyans 

Süreklilik  0,868 49,863 

Bu markanın geçmişten günümüze istikrarlı bir duruşu vardır. ,749 ,833  

Bu marka kendi ilkelerine sadık kalır. ,688 ,840 
Bu marka devamlılığı olan bir markadır. ,842 ,822 
Bu markanın uzun zamandır temsil ettiği belirgin bir konsepti vardır. ,839 ,828 
Orijinallik  0,867 11,596 

Bu marka diğer tüm markalardan farklıdır ,831 ,821  

Bu marka diğer markalar arasında kolayca fark edilmektedir. ,689 ,860 
Bu markanın benzersiz olduğunu düşünüyorum. ,838 ,831 
Bu marka, kendisini açık bir şekilde diğer markalardan ayırmaktadır. ,792 ,807 
Güvenirlik/Doğallık  0,894 8,716 

Bu markaya ilişkin kişisel deneyimlerim bu markanın verdiği sözleri 
tuttuğunu göstermektedir 

,621 ,880  

Bu marka neyi vaat ediyorsa onu sunmaktadır. ,812 ,867 
Bu markanın vaatleri inandırıcıdır.  ,826 ,865 
Bu markanın vaatleri güvenilirdir. ,796 ,867 
Bu marka yapmacık bir marka gibi görünmemektedir. ,676 ,884 
Bu marka samimi bir marka olduğu izlenimi yaratmaktadır. ,638 ,886 
Toplam Açıklanan Varyans %’si  70,175 

Eigenvalue  6,981         1,623         1,220 

KMO sampling adequacy  ,922 

Bartlett's Test of Sphericity  4513,128 sd=91 p=,000 
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Tablo 2: Genel Marka Otantikliği Faktör Yükleri ve Güvenirlik Analizi 

Genel Marka Değerine İlişkin Faktör Analizi 

Katılımcılardan elde edilen veriler sonucunda genel marka değeri ölçeğine ilişkin faktör 

analizi sonuçları ve güvenilirlik analizi sonuçlarına Tablo 3’te yer verilmiştir. Toplam 

açıklanan varyansın %74,592 olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Genel Marka Değeri Faktör Yükleri ve Güvenirlik Analizi 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Yapılan keşfedici faktör analizinden sonra doğrulayıcı faktör analizi de uygulanmıştır. 

Keşfedici faktör analizi sonuçlarından yola çıkılarak Güvenilirlik ve Doğallık boyutları 

sonraki analizlerde birleştirilmiştir. Sonuç olarak Süreklilik boyutu 4 değişken, Orijinallik 

boyutu 4 değişken, Güvenilirlik/Doğallık boyutu 6 değişken, Genel Marka Otantikliği 5 

değişken, Genel Marka Değeri 4 değişken, olmak üzere toplamda 23 değişken doğrulayıcı 

 Faktör 
Yükleri 

Cronbach 
Alpha 

Açıklanan 
Varyans 

Genel Marka Otantikliği  0,858  

1.	Bu markanın verdiği vaatlerine yön veren net bir felsefesi vardır. ,808 ,826  

2.	Bu marka tam olarak neyi temsil ettiğini bilir, özüne ve karakterine 
aykırı hiçbir şeye söz vermez. 

,783 ,835 

3.	Bu markanın verdiği sözler göz önüne alındığında başka bir marka 
gibi davranmadığı görülmektedir. 

,774 ,837 

4.	Bu markanın verdiği sözler göz önüne alındığında hedef kitlesine 
yaranmaya çalışmaz, kendisine olan öz saygısını kaybetmez. 

,838 ,815 

5.	Bu marka güncel değişimlere uymak için kendi orijinalliğinden taviz 
vermez. 

,792 ,831 

Toplam Açıklanan Varyans %’si  63,918 

Eigenvalue  3,196 

KMO sampling adequacy  ,843 

Bartlett's Test of Sphericity  1129,256 sd=10 p=0,000 

 Faktör 
Yükleri 

Cronbach  Alfa Açıklanan 
Varyans 

Genel Marka Değeri  0,885  
1.	Diğer markalar ile aynı olsa bile bu markayı satın almak 
daha mantıklıdır. 

,856 ,858 

2.	Diğer markalar bu marka ile aynı özelliklere sahip olsa 
bile bu markayı satın almayı tercih ederim. 

,904 ,828 

3.	Bu marka kadar iyi başka bir marka olsa bile yine de bu 
markayı satın almayı tercih ederim. 

,871 ,849 

4.	Eğer başka bir marka bu markadan farklı değilse bu 
markayı satın almak daha mantıklıdır. 

,822 ,874 

Toplam Açıklanan Varyans %’si  74,592 
Eigenvalue  2,984 
KMO sampling adequacy  ,820 
Bartlett's Test of Sphericity  1191,216 sd=6 p=0,000 
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faktör analizine dahil edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi modeli Şekil 2’de yer verildiği 

gibidir. 

 
Şekil 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi Modeli 

Yapısal eşitlik modelinin istatistiksel hedefi çoklu denklemler ile temsil edilen bir dizi 

ilişkileri test etmektir. Dolayısıyla diğer teknikler için olan uyum veya tahmini doğruluk 

ölçüleri burada çokta uygun değildir. Çünkü burada gerekli olan tek bir ilişkinin değil, genel 

modeli yansıtan uyum veya tahmini doğruluk ölçüleridir. Araştırmacı daha belirli ilişkileri 

incelemeden önce yani hipotezleri test etmeden önce, genel modelin uyumunun kabul 

edilebilir olup olmadığına bakarak tüm modeli ya kabul ya da reddetmelidir. Burada odak 

modelin tamamı olduğundan eldeki verinin araştırmacının teorisini ne kadar iyi açıkladığını 

belirlemek için bir dizi ölçülerden yararlanılır (Hair vd., 2010, s.615). Bu ölçülere model 

uyum indeksleri denilmekte olup aşağıdaki tabloda doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde 

edilen model uyum indekslerine yer verilmiştir.  

Tablo 4: Model Uyum İndeksleri 

Uyum Ölçüleri Varsayılan Model Doymuş Model Kısaltmalar 

Ki-kare (χ2 ) Değeri 587,229 0,000 CMIN 

Serbestlik derecesi 215 0 DF 

P 0,000  P 

χ2  /sd 2,731  CMIN/DF 
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Uyum iyiliği indeksi 0, 910 1,000 GFI 

Düzeltilmiş uyum iyiliği 
indeksi 

0, 885  AGFI 

Normlaştırılmış uyum 
indeksi 

0, 926 1,000 NFI 

Karşılaştırmalı uyum 
indeksi 

0, 951 1,000 CFI 

Yaklaşık hataların ortalama 
karekökü 

0, 057  RMSEA 

Model uyum indeksleri arasında en önemli ölçütlerden bir tanesi ki-kare istatistiğidir. Analiz 

sonucu elde dilen ki-kare istatistiği anlamlı çıktığı için (p=0,000) veri ile model arasında 

uyum olduğu söylenebilmektedir. Ancak yapısal eşitlik modelinde veri ile model arasında 

uyum olduğunu söylemede bu istatistik tek başına yeterli değildir. Normalleştirilmiş ki kare 

değeri (χ2/sd) de bakılan ölçütlerdendir. Bu değerin genellikle 3’ten az olması istenmektedir 

(Hair vd., 2010, s.641). Tabloya bakıldığında değerin 3’ün altında olduğu görülmektedir. Veri 

ile model arasındaki uyumu değerlendirmede yararlanılan bir diğer ölçüt Uyum İyiliği İndeksi 

(GFI)’dir. Bu değerin 0,95’ten büyük olması istenmekte olup, 0,90’dan yüksek değerler de 

kabul edilebilir bir uyumu göstermektedir (Hair vd., 2010, s.642). Tabloya bakıldığında bu 

değerin de beklenen değeri sağladığı görülmektedir. Yine NFI ve CFI değerleri de veri ile 

model arasındaki uyumu gösteren kriterlerden olup, bu değerlerin de 0,90’dan büyük olması 

beklenmektedir (Hair vd., 2010, s.643). Tablodan da görülebileceği gibi bu değerler de 

yüksek çıkmıştır. Veri ile model arasındaki uyumu gösteren bir diğer önemli kriter yaklaşık 

hataların ortalama karekökü (RMSEA)’dür. 0,05 altındaki değerler iyi bir uyumu; 0,05-0,08 

arasındaki değerlerin kabul edilebilir bir uyumu göstermekte olup (Bayram, 2013, s.76), 

burada RMSEA değerinin kabul edilebilir olduğu görülmektedir.	Sonuç olarak bu değerlere 

bakılarak model ile verinin uyumlu olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 5’te ise standartlaştırılmış regresyon ağırlıkları (SRA), standart hatalar (SH) t değerleri, 

ortalama açıklanan varyans (AVE) ve birleşik güvenilirlik (CR) değerlerine yer verilmiştir.  

Tablo 5: Araştırma Değişkenleri İçin Ölçüm Modelinin Parametre Değerleri 

Gizli ve  
Gözlenen değişkenler 

S.R.A t A.D∗ Birleşik 
Güvenilirlik 

(CR) 

Ortalama 
Açıklanan 

Varyans (AVE) 
Süreklilik Boyutu    0,76 0,58 
S1 ,804 16,255 0,000   
S2 ,833 16,631 0,000   
S3 ,714 19,973 0,000   
S4 ,704 -    
Orijinallik Boyutu    0,82 0,64 
O1 ,796 20,227 0,000   
O2 ,739 16,342 0,000   
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O3 ,825 -    
O4 ,847 21,801 0,000   
Güvenilirlik/Doğallık Boyutu    0,82 0,57 
G1 ,755 18,303 0,000   
G2 ,795 19,440 0,000   
G3 ,782 22,870 0,000   
G4 
D1 
D2 

,788 
,703 
,718 

- 
16,796 
17,210 

 
0,000 
0,000 

  

Genel Marka Otantikliği    0,75 0,53 
GMO1 ,793 17,361 0,000   
GMO2 ,738 16,172 0,000   
GMO3 ,711 15,596 0,000   
GMO4 
GMO5 
Genel Marka Değeri 
GMD1 
GMD2 
GMD3 
GMD4 

,728 
,672 
 
,802 
,884 
,828 
,744 

- 
18,229 
 
20,988 
23,759 
- 
18,959 

 
0,000 
 
0,000 
0,000 
 
0,000 

 
 

0,83 

 
 

0,66 

 

SRA (standartlaştırılmış regresyon ağırlıkları) değerlerinin 0,5’ten büyük olması beklenmekte 

olup, tablo 7’den de görüleceği gibi her bir gizli ve gözlenen değişkenin SRA değerleri gayet 

yüksek çıkmıştır. Çalışmada ayrıca yakınsama geçerliliği de sınanmış olup, bunun için AVE 

ve CR değerlerine bakılmıştır. AVE değerinin 0,50’den, CR değerinin ise 0,70’ten büyük 

olması yakınsama geçerliliğin sağlanmasının şartlarındandır (Hair vd., 2010, s.666). Tabloda 

yer aldığı gibi her bir boyutun hem AVE hem de CR değeri gereken kriterden yüksek çıkmış 

olup, çalışmada yakınsama geçerliliği sağlanmıştır. 

Yapısal Eşitlik Modeli 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin geçerliliği ve güvenilirliği sağlandıktan sonra 

araştırma modelinin yapısal analizi gerçekleştirilmiştir. Yol analizi yapılarak hipotezler test 

edilmiştir. Modelde toplam 53 değişken yer almakta olup, bu değişkenlerden 23’ü gözlenen, 

30’u gizli, 28’i egzojen ve 25’i de endojen değişkendir. Model aşağıda yer verildiği gibi 

çizilmiştir. 
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Şekil 3: Araştırma Değişkenlerine İlişkin Yapısal Model 

Yapılan analiz sonucunda elde edilen değerlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

 

Tablo 6: Model Uyum İyiliği Değerleri 

Uyum Ölçüleri Varsayılan Model Doymuş Model Kısaltmalar 

Ki-kare (χ2 ) Değeri 596,584 0,000 
 

CMIN 

Serbestlik derecesi 218 0 DF 

P 0,000  P 

χ2  /sd 2,737  CMIN/DF 

Uyum iyiliği indeksi 0,909 1,000 
 

GFI 

Düzeltilmiş uyum iyiliği 
indeksi 

0,885  AGFI 

Normlaştırılmış uyum 
indeksi 

0,925 1,000 
 

NFI 

Karşılaştırmalı uyum 
indeksi 

0,951 1,000 
 

CFI 

Yaklaşık hataların ortalama 
karekökü 

0,057  RMSEA 

 

Tabloya bakıldığında analiz sonucu elde dilen ki-kare istatistiğinin anlamlı çıktığı 

görülmektedir (p=0,000). Yani veri ile model arasında uyum olduğu söylenilebilir. Ki-kare 

dışındaki uyum modellerine bakıldığında ki-kare/serbestlik derecesinin χ2 /sd = 2,737 
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olduğunu görmek mümkündür. Değer 3’ün altında olduğundan dolayısıyla veri ile model 

arasında mükemmel uyumun varlığından söz edilebilir. Model ile veri arasındaki uyumu 

gösteren diğer kriterler GFI, AGFI, NFI, CFI değeridir. Bu değerler 0-1 arasında değişir ve 

genellikle veri ile model arasında iyi bir uyumu göstermesi için 1’e yakın olması beklenir. 

Tabloda bu değerlere bakıldığında bu değerlerin yüksek olduğu görülmektedir.  

Veri ile model arasındaki uyumu gösteren diğer kriter RMSEA değeridir. Daha önce de 

bahsedildiği gibi bu değerin 0.08’den büyük olmaması beklenir. Tabloya bakıldığında bu 

değerin 0,057 olduğu ve dolayısıyla veri ile model arasında iyi bir uyum olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Tablo 7’de araştırma modeline ilişkin standardize edilmiş regresyon ağırlıklarına yer 

verilmiştir. Bir sonraki tabloda ise hipotez testi sonuçları gösterilmiştir. 

Tablo 7: Araştırma Modeline İlişkin Standardize Edilmiş Regresyon Katsayıları 
   SRA Standart 

Hata 
t değeri AD* 

Genel Marka 
Otantikliği 

<--- Süreklilik ,093 ,038 7,572 ,073 

Genel Marka 
Otantikliği 

<--- Orijinallik ,361 ,053 1,793 *** 

Genel Marka 
Otantikliği 

<--- Güvenilirlik/Doğallık ,539 ,066 8,327 *** 

Genel Marka Değeri <--- Genel Marka Otantikliği ,628 ,061 12,873 *** 

 

Tablo 8: Hipotez Testi Sonuçlarının Özet Gösterimi 

Hipotezler  Tahmin  
H1a: Marka otantikliğinin süreklilik boyutu genel marka 
otantikliği üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. 

Süreklilik → GMO   0,093 Ret 

H1b: Marka otantikliğinin orijinallik boyutu genel marka 
otantikliği üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. 

Orijinallik → 
GMO 

0,361 Kabul 

H1c: Marka otantikliğinin güvenilirlik/doğallık boyutu 
genel marka otantikliği üzerinde pozitif yönlü bir etkiye 
sahiptir.1 

Güvenilirlik/Doğal
lık→ GMO 

0,539 Kabul  

 

H2: Genel marka otantikliği genel marka değeri üzerinde 
pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. 

 
GMO → GMD 

  
 0,628 

 

Kabul 

Sonuç ve Öneriler 

Gittikçe artan küresel rekabet ortamı, tüketici beklentilerinde yaşanan değişimler, çok sayıda 

markanın mevcut küresel rekabet ortamına dahil olması gibi nedenler işletmeler için 

markalarını tüketicilerin gözünde farklılaştırma gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu 

																																																													
1	Keşfedici	faktör	analizi	yapıldıktan	sonra	çıkan	sonuçlar	doğrultusunda	Güvenilirlik	ve	Doğallık	boyutları	tek	bir	
hipotezde	birleştirilmiştir.	
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farklılaşmada tüketici temelli marka değeri kavramı ve şimdilerde önemi daha da fazla ortaya 

çıkan tüketicilerde süreklilik, doğallık, orijinallik yani özgünlük ve güvenilirlik sağlamaya 

yardımcı olan marka otantikliği kavramı önemli ölçüde rol oynamaktadır.  

Literatürde, farklı boyutlarla ele alınan marka otantikliğinin tüketici temelli marka değeri 

üzerindeki etkisinin ölçüldüğü çalışmaların çok kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada 

literatürde anlatılanlardan yola çıkılarak markalar için önem arz eden marka otantikliği ve 

tüketici temelli marka değeri kavramı ele alınmış olup, marka otantikliği kavramının genel 

marka değeri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  

Araştırmayı test etmek amacıyla 530 tüketiciden en çok tercih ettiği hızlı servis markasını 

(McDonald’s, KFC, Burger King, Popeyes ve Arby’s)  düşünerek marka otantikliği ve genel 

marka değeri açısından bu markayı değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 

orijinallik, süreklilik, güvenilirlik/doğallık boyutlarının marka otantikliğini pozitif yönde 

etkilemekte olduğu ve güvenilirlik/doğallık boyutlarının ise yapılan keşfedici faktör analizi 

sonucunda birleştiği görülmüştür.  

Elde edilen bulgular irdelendiğinde, marka otantikliği ile ilgili üç alt boyut olan orijinallik, 

süreklilik, güvenilirlik/doğallık değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Fast food markalarına 

yönelik marka otantikliğin ölçülmesinde en önemli faktörün güvenirlik/doğallık boyutu 

olduğu sonuçlar doğrultusunda söylenebilir. Bu doğrultuda katılımcıların McDonald’s, KFC, 

Burger King, Popeyes ve Arby’s markalarına ilişkin tüketici deneyimlerinin, bu markaların 

verdiği sözleri tutması, söz verdikleriyle uyumlu ürün ve hizmet sunması, vaatlerinin 

inandırıcı ve güvenilir olması, markaların samimi olduğu izlenimi vermesi ve yapmacık 

davranmaması gibi özelliklerin bu tüketicilerin tercihlerini önemli ölçüde biçimlendirdikleri 

görülmektedir. Aynı zamanda katılımcılar bu markaların diğer markalar arasında kolayca fark 

edildiğini, benzersiz olduğunu, diğer tüm markalardan farklı olduğunu ve kendisini açık bir 

şekilde diğer markalardan ayırdığını düşünmekte olup, dolayısıyla fast food markaları için 

orijinal olmanın da tüketicilerin markalara yönelik marka otantikliği algılamasında ve 

tercihlerinde etkili olduğu söylenebilir. Son olarak marka otantikliği üzerinde süreklilik 

boyutunun anlamlı bir etkisini olmadığı gözlemlenmiştir. Bu durum çalışmada fast food 

sektörü ve markalarının tercih edilmiş olmasından kaynaklanmış olabilir. Katılımcıların sözü 

geçen fast food markalarını nispeten yeni olarak gördüğü, kendi ilkelerine sadık kalmadığı ve 

genel olarak nasıl bir konsepte sahip olduklarına yönelik kesin bir görüşlerinin olmadığı 

görülmektedir. Bu nedenle de süreklilik boyutunun fast food markalarında marka otantikliğini 

etkilemede anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Özetle, çalışmada üç boyutta 

incelenen marka otantikliği boyutlarından markaların orijinallik ve güvenilirlik/doğallık 
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boyutlarının marka otantikliğinin ölçülmesinde ve marka otantikliğinin de tüketici temelli 

marka değeri yaratmada önemli ölçüde etkili olduğu görülmüştür.  

Araştırmadan elde edilen bulgular pazarlama ve marka yöneticilerine bir takım öneriler de 

sunmaktadır. İşletmeler pazarlama stratejileri geliştirirken,  rekabet avantajının elde 

edilmesinde, rakiplere göre farklılık yaratmak ve tüketici nezdinde marka değerini artırmak 

için markalarının otantik olmasına yani doğal, orijinal, güvenilir olmasına dikkat edecek 

stratejiler geliştirmelidir. Ayrıca, pazarlama iletişim faaliyetlerinde, markanın tutarlı 

faaliyetlerde bulunduğu, prensiplerine bağlı kaldığı, kendini benzersiz kıldığı, diğer 

markalardan ayrıştırdığı ve vaatlerinde güvenilir olduğu gerçeklerinin göz önünde 

bulundurmasının faydalı olabileceği görülmektedir. Özellikle fast food sektöründe yaşanan 

hızlı değişimler ve sektöre yönelik olarak yapılan sağlıksız beslenmeye yol açtığı gibi önemli 

eleştiriler, son zamanlarda bu markalara yönelik olarak ortaya çıkan “slow food” yani “yavaş 

gıda” gibi akımlar bu markaların tüketici nezdinde değerlerini kaybetmesine neden 

olabilmektedir. Bu durumda güvenilir, doğal ve orijinal olmayı gerektiren otantiklik kavramı 

bu markalar için önemli bir çözüm yolu olabilir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar da bu 

görüşü desteklemektedir. 

Araştırmanın bir takım kısıtları da bulunmaktadır. Çalışmanın en önemli kısıtı sadece hızlı 

servis restoran markaların değerlendirilmesi ve İstanbul ilindeki tüketiciler ile sınırlı 

kalmasıdır. Elde edilen sonuçlar sadece hızlı servis markalarına yönelik marka otantiklerinin 

ölçülmesine yöneliktir ve başka bir alanda faaliyet gösteren markalar için genellenmesi söz 

konusu değildir. Bu kısıta rağmen araştırma; marka otantikliğinin ölçülmesinde ve 

gelecekteki araştırmalara bir örnek teşkil etmesi açısından önem taşımaktadır. Yapılacak 

çalışmalarda, farklı sektörde faaliyet gösteren firmalar, farklı değişkenlerle ele alınabilir.  
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Ambalaj Tasarımının Tüketicinin Satın Alma Niyetine Olan Etkisi  

The Impact of Package Design on Consumers’ Purchase Intention 
Özet Bildiri 
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Anahtar Kelimeler: Ambalaj Tasarımı, Satın Alma Niyeti, Konjoint Analizi, Önem Yüzdesi, 

Fayda Değeri 

Keywords: Package Design, Purchase Intention, Conjoint Analysis, Utilities, Benefit Value 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı organik sabun ürünü için oluşturulan farklı ambalaj tasarımlarının 

tüketici satın alma niyetine olan etkilerini ortaya koymak ve bu etkinin hangi ambalaj tasarımı 

için en fazla olduğunu belirlemektir. Bu nedenle bu ürün için ambalaj tasarımında bulunan 

farklı etkenler ele alınarak, her bir etkenin tüketicinin satın alma niyetine olan etkisi 

incelenmiştir. Bu çalışmada ambalaj tasarımının etkenleri ambalajın şekli, rengi ve üzerindeki 

yazılar için kullanılan yazı stili olarak belirlenmiştir. Bu araştırmadaki veriler anket çalışması 

uygulanarak internet üzerinden toplanmış ve toplanan veriler konjoint analiz yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Bu analiz ile ambalajın her bir etkeninin fayda değerleri ve önem yüzdeleri 

elde edilmiştir. Sonuç olarak organik sabun ürünü için tüketici satın alma niyetine etki eden 

en yüksek önem değerine sahip ambalaj tasarımı belirlenmiştir. Elde edilen fayda değerleri 

kullanılarak her bir anket katılımcısı için farklı etkenlerin önem yüzdeleri hesaplanmıştır.  

Literatür Analizi  

Ürünü saran ambalaj, ürünün somut bileşenlerinden biridir ve tüketicilerin satın alma niyetini 

etkileyen önemli bir unsurdur (Prendergast ve Pitt, 1996). Genel olarak ambalajın 

fonksiyonları koruma, saklama, bilgi verme ve iletişimdir (Karafakıoğlu, 2012). Ambalaj bir 

ürünün tüketiciler tarafından daha kolay tanınmasını ve tüketicinin aklında kalmasını 

sağlamaktadır (Kotler ve Keller, 2012). Üründe ilk bakışta göze çarpan özellikler ambalajın 

stili, şekli ve rengidir (Gofman vd., 2009). Bu nedenle ambalaj tasarımı satış sürecini 

etkileyen önemli bir etkendir (Rettie ve Brewer, 2000). Örneğin, ambalajın rengi, ürün ile 

tüketici arasında iletişimi sağlayan önemli özelliklerden biridir. Tüketicileri etkileyen renkler 

yardımıyla ürün ile tüketiciler arasında iletişim kurularak, ürünün hatırlanması ve ürünün 

tüketiciler tarafından satın alınması amaçlanır (Grossman and Wisenblit, 1999). Günümüzde 

tüketicilerin taleplerinde farklılıklar olması ve firma rekabetlerinin artması üreticilerin, 
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tüketiciyi ilk olarak etkileyecek olan ürün ambalajına çok daha fazla önem vermelerine neden 

olmaktadır. Bu nedenle ambalajın görsel fonksiyonlarının tüketici tercih ve satın alma 

niyetlerini etkileyecek düzeyde tasarlanması gerekmektedir. Ambalaj üzerindeki grafik 

tasarımı, yazı stili, baskısı, rengi ve ambalajın şekli, ambalajın görsel fonksiyonlarını 

oluşturur (Kocamanlar, 2009). Araştırmacılar üreticilerin farklı ürün kategorileri için tüketici 

tercih ve satın alma niyetlerini etkilecek ürünlerde uygulanabilecek ambalaj tasarımlarının 

belirlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar (Silayoi ve Speece, 2004). Ürün 

ambalajının rengi tüketiciler üzerinde psikolojik bir etki yaratır ve satın alma niyetlerine etki 

eder (Çakıcı, 1987). Özdemir (2005) renklerin psikolojik etkileri ve yansıttığı duyguları 

araştırmıştır. Örneğin beyaz renk, birliğin, saflık, temizlik, masumiyetin sembolü iken mavi 

renk, iyi niyet, merhamet, dürüstlük, uzlaşma, işbirliği, huzuru temsil eder. Yapılan 

araştırmalara göre ambalajın şekli de satın alma niyetini etkilemektedir (Kılıç, 2016). 

Ambalaj üzerindeki yazı stilinin de marka algısı yaratılmasında etkisi vardır ve markanın 

doğru konumlandırılmasında kullanılmaktadır (Benlioğlu, 2007). El yazısı insana odaklı ve 

kontrollü olunmasını çağrıştırıken, daha yuvarlak normal yazı tipleri daha eğlenceli bir marka 

çağrıştırabilir (Sünnetçioğlu, 2006). Bu çalışmada, organik sabun ürünü için farklı ambalaj 

tasarımlarının, tüketicilerin satın alma tercihlerindeki etkisi ve ambalaj faktörlerinden 

hangisinin tüketici satın alma niyetini en fazla etkilediği araştırılmıştır. Tüketici tercihlerini 

etkileyecek ambalaj faktörleri şekil, renk ve yazı stili olarak ele alınmıştır. Bu amaçla ürünün 

ambalaj faktörleri ile farklı prototip kombinasyonları için resimler oluşturulmuş ve bu 

resimler katılımcılara sunulmak kaydıyla anket yöntemi uygulanarak cevaplayıcıların satın 

alma niyetini gösteren veriler internet üzerinden toplanmıştır. Elde edilen veriler konjoint 

analiz metodu ile analiz edilmiştir. Konjoint analizi, özellikleri kesin olarak bilinen 

değişkenlerin etkilerini analiz etmek için geliştirilmiş bir yöntemdir. Konjoint analizi; yeni 

ürün geliştirme, optimum fiyatı belirleme, pazar payını tahmin etme, fayda temelli pazar 

bölümlendirme ve pazardaki fırsatların belirlenmesi gibi konularda kullanılabilmektedir 

(Ceylan, 2013; Cengiz ve Girginer, 2012).  

Tasarım ve Yöntem 

Bu araştırmanın amacı, çalışmada belirlenen ambalaj tasarımı faktörlerinin tüketici satın alma 

niyetine olan etkilerini ortaya koymaktır. Araştırmada, ürün ambalajı olarak organik sabun 

ambalajı seçilmiştir. Araştırmanın hipotezleri, organik sabun ambalajı için belirlenen 

faktörlere ve araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip 

göstermemesine bağlı olarak belirlenmiştir. Tüketiciler için en yüksek fayda değerine sahip 
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olabilecek organik sabun ambalajı faktörleri ve bu faktörlerin farklı düzeyleri ele alınarak 

araştırmanın hipotezleri oluşturulmuştur. Basitleştirilmiş sabun ambalaj tasarımı için 3 faktör 

belirlenmiştir. Bu faktörler, ambalajın rengi, ambalajın şekli ve ambalajın üzerindeki yazının 

stilidir. Birinci faktör olan renk için beyaz, mavi, yeşil ve turuncu olmak üzere 4 farklı düzey 

belirlenmiştir. İkinci faktör olan şekil için yuvarlak ve dikdörtgen olarak 2 düzey 

oluşturulmuştur. Üçüncü faktör ambalajın üzerindeki yazının stili için de normal ve el yazısı 

olmak üzere 2 düzey belirlenmiştir. Şekil 1’de ambalaj faktörleri ve düzeyleri 

gösterilmektedir. Farklı faktör ve düzeyler ele alındığında toplamda 4*2*2=16 tane farklı 

kombinasyonda ambalaj tasarımı oluşmaktadır. Bu ambalaj kombinasyonlarının hepsinin 

cevaplayıcılara sunulması yerine SPSS istatistiksel veri analizi programında ortogonal bir 

düzen oluşturularak 8 farklı deneysel ambalaj tasarımı oluşturulmuş ve cevaplayıcılara 

sunulmuştur. 

 
Şekil 1: Sabun Ambalaj Tasarımı Faktörleri 

Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüketicinin 

farklı organik sabun ambalajı tasarımlarının satın alma niyetine olan etkilerini belirlemeye 

yönelik 9’lu derecelendirme ölçeği kullanılarak sorular sorulmuştur (Gofman vd., 2009). 

İkinci bölümde ise cevaplayıcıların demografik özelliklerine yönelik sorular yer almaktadır. 

Araştırmada kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü 209’dur. 

Derecelendirme ölçeğinde, ölçülen niteliğin kategorik değil, sürekli değişken olduğunun 

kabul edilmesi (Köklü, 1995) nedeniyle N sonsuza giderken %5 anlamlılık düzeyinde 120 

kişinin üzerinde örneklem sayısı bu çalışmada yeterli olmaktadır (Özdemir, 2010).  
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Bu araştırmada konjoint analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, kategorik veriler 

incelendiği için tercih modeli olarak kısmi yarar modeli ve tam kavram yöntemi 

kullanılmıştır. Satın alma niyetini etkileyen ambalaj faktörlerinin fayda değerleri aşağıda 

verilen fayda formülü ile hesaplanmıştır. Formülde geçen β değerleri; değişken düzeyleri ile 

değişkenin tercih edilmesi arasındaki ilişkiyi gösteren kat sayılardır.  

Fayda= Sabit Değer + β1Xrenk + β2Xşekil + β3Xfont 

Her bir faktörün fayda değerleri kullanılarak her bir anket katılımcısı için her faktörün önem 

yüzdeleri hesaplanmıştır. Kullandığımız ankette bulunan faktörlerin güvenirliği Cronbach’s 

Alpha değeri hesaplanarak analiz edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Çalışma sonuçlarına göre organik sabun ambalaj tasarımındaki farklı faktör ve düzeylerin 

tahmini fayda değerleri bulunmuştur. 5,8 olan en yüksek fayda oranıyla en çok tercih edilen 

faktör ve düzeylere sahip ambalaj tasarımı renk faktörü için beyaz, şekil faktörü için yuvarlak, 

yazı stili faktörü için ise el yazısı kombinasyonudur. Konjoint analizi sonuçlarına göre 

cevaplayıcıların ambalaj tasarımı tercihlerinde en çok önem verdikleri faktör renk faktörüdür. 

İkinci önemli faktör şekil ve en az öneme sahip faktör ise yazı stilidir.  Renk faktörünün önem 

oranı % 56,7, şekil faktörünün önem oranı % 27,4 ve yazı stili faktörünün diğer faktörler 

arasındaki önem oranı % 14,8’dir. Analiz sonucunda oluşturulan renk, şekil ve yazı stili için 

fayda değerleri incelendiğinde en yüksek faydayı beyaz renk, en düşük faydayı turuncu renk 

sağlamaktadır. Şekil olarak en yüksek faydayı yuvarlak şekil sağlarken, yazı stili için en 

yüksek faydayı el yazısı sağlamaktadır. Pearson's R ve Kendall's Tau değerlerine göre, 

kurulan model anket katılımcılarının tercihlerine uygundur. Kurulan model ile gözlenen 

sonuçlar arasında % 93,9'luk bir ilişki vardır. Cevaplayıcıların demografik özellikleri 

değerlendirildiğinde; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum ve gelir seviyesi 

farklılıkları, organik sabun ambalajı üzerinde renk, şekil ve yazı stili faktörlerine belirgin bir 

önem değeri vermelerini değiştirmediği gözlenmiş olup satın alma niyetini etkilemediği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu sonuçlara göre Türk kültüründe beyaz rengin saflığı ve temizliği temsil ettiği 

düşünüldüğünde organik sabun ürünü için satın alma niyetini en çok etkileyen ve en yüksek 

fayda değerine sahip renk olması doğal bir sonuç olarak değerlendirilmiştir. Organik ürünler 

pazarında en çok tercih edilen renklerden yeşil ve mavinin beyaza oranla daha az fayda 

sağladığı analiz sonuçlarından görülmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre organik ürün 

üreticilerinin ya da bu pazara yeni girecek olan girişimcilerin satın alma niyetini daha fazla 
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etkileyen beyaz rengi ürünlerinin ambalaj rengi olarak kullanmaları önerilmektedir. Üreticiler 

için ambalaj tasarımı yaparken en önem vermeleri gereken faktörün renk olduğu da bu 

çalışmada elde edilmiştir. Farklı çalışmalarda renk, şekil ve yazı stili faktörleri ve bu 

faktörlerin düzeyleri için tüketici tercihlerinin kültürel farklılıklara göre değişkenlik 

gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Sonraki araştırmalar için araştırmacılara, renk 

faktör düzeylerini arttırarak, fiyat ve ağırlık gibi farklı faktörleri de araştırmaya dahil ederek 

çalışmayı genişletmeleri önerilmektedir. 
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Oyunlara Marka Yerleştirmenin Markayı Hatırlama Üzerine Etkisinin 

Araştırılması 
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Özet 

Bu çalışmada, pazarlama ve reklamcılık alanında, diğer ortamlara göre nispeten yeni olan 

bilgisayar/video/konsol oyunlarına marka yerleştirmenin, bu markaların uzun dönemde 

hatırlanmasını arttırıp arttırmadığı araştırılmıştır. Ayrıca cinsiyet, oyunu oynama sıklığı, 

markanın ait olduğu ürünleri tüketim sıklığının oyuna yerleştirilen markayı hatırlamaya etkisi 

incelenmiştir. Bu amaçlarla, Pro Evolution Soccer (PES) 2013 futbol simülasyonu oyunu 

seçilmiştir. Pazar payları ve bilinirlikleri arasında fark olan iki kuruyemiş markası olan 

Tadım ve Peyman markaları seçilip, oyunda sporcu formaları üzerine yerleştirilmiştir. 

Araştırma için geliştirilen 6 farklı hipotezin test edilmesi için, üniversite öğrencileri 

arasından 30 kişilik bir katılımcı grubu seçilmiştir. Katılımcılara, markaların yerleştirildiği 

oyun uygun ortamda oynatılmıştır. Oyun öncesi ve hemen sonrası yüz yüze yapılan anket 

uygulamalarına ek olarak, oyundan iki ay sonra eposta ile bir anket uygulaması daha 

yapılmıştır. Anket yanıtlarının analizleri sonucunda, her iki markanın hatırlanma oranlarının, 

oyunu oynadıktan iki ay sonra bile arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca pazar payı daha düşük olan 

markanın hatırlanma oranındaki artış, yüksek pazar payına sahip olan markaya göre daha 

fazla gerçekleşmiştir. İncelenen faktörlerde cinsiyete, oynama sıklığına, markası yerleştirilen 

ürünün tüketilme sıklığı göre hatırlanabilirliğin değişmediği görülmüştür. Oyunu daha 

önceden oynayıp oynamamanın markayı hatırlanabilirliğinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, oyunlara marka yerleştirmenin markaların fark edilmesi ve markanın uzun 

dönemde de hatırlanması üzerine pozitif etkili olduğu görülmüştür. Özellikle az bilinir 

markalar için bilgisayar oyunlarına marka yerleştirmenin etkili bir reklam türü olduğu 

söylenebilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Bilgisayar Oyunları, Marka Yerleştirme, Marka Hatırlama 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı  

Gelişen teknoloji ile birlikte her alanda olduğu gibi, pazarlama ve reklam alanlarında da yeni 

imkanlar ortaya çıkmıştır. Günümüzde televizyon, radyo, afiş, reklam panoları, dergi ve 

gazete gibi klasik reklam mecralarına ek olarak, sosyal medya ve bilgisayar oyunları gibi yeni 

reklam ortamları kullanılabilmektedir. Dijital oyunların hem Dünya’da hem de Türkiye’de 

miktarı giderek artan bir oyuncu kitlesi bulunmaktadır. Dünyada 1 milyar dijital oyun 

oynayan kişi varken Türkiye’de ise 20 milyon oyuncu söz konusudur (KARAHİSAR, 2013). 

Geniş oyuncu kitlesine ek olarak, reklama uzun maruz kalma süresi ve reklama uygun oyun 

seçebilme imkanı bilgisayar oyunu reklamcılığını avantajlarındandır (Nelson, 2002).  

Bilgisayar oyunlarına marka yerleştirme ile bir markaya özel olarak ve markanın tanıtımı 

amacıyla yapılmış oyunları ifade eden “Advergaming”, farklıdır. Advergaming "reklam" ve 

"oyun," sözcüklerinden türemiştir; bir ürün veya marka hakkında farkındalık ve pozitif etki 

oluşturmak amacıyla tasarlanmış dijital oyunlardır. Aynı zamanda bu tür oyunları kullanarak 

tüketicinin satın alma davranışını etkilemeyi amaçlayan yeni bir stratejik pazarlama 

yöntemidir (ILGIN, 2013). Bu amaçla basit oyunlar geliştirilebileceği gibi, NBA basketbol 

oyunu gibi tamamen bir markaya iat oyunlar da geliştirebilir. Bu çalışmada, “Advergaming” 

kavramından farklı olarak, eğlence amaçlı geliştirilmiş oyunlara, çeşitli ürün markalarının 

yerleştirilmesinin, Türk tüketicilerinin markayı hatırlaması üzerine etkileri araştırılmıştır.  

Literatür Analizi 

Nelson’un çalışması (Nelson, 2002) bilgisayar oyunlarına marka yerleştirme ve hatırlama 

üzerine etkisi alanında yapılmış ilk ve önemli çalışmalardan biridir. Bu çalışmada iki ayrı 

araştırma yapmıştır. İlk araştırmada, 20 kişiye bilgisayar oyunu oynatıp, oyun oynadıktan 

sonra oyunda hatırladıkaları markalar sorulmuştur. 5 ay sonra ikinci anket çalışması 

yapılmıştır. Yapılan ikinci deneye 16 kişilik bir denek grubu kullanılmış. Araştırma 

sonucunda denekler günlük hayatta bağlantılı buldukları markaları daha çok hatırlamışlardır. 

Araştırma sonucunda daha popüler markalar daha az popüler markalara oranla daha fazla 

hatırlanmış olduğu tespit edilmiştir.  

Türkiye’de bu alanda yapılan ilk çalışmalardan olan Sürücü’nün çalışmasında (SÜRÜCÜ, 

2007), bilgisayar oyunlarına marka yerleştirmeye karşı tutumlar ve oyunun içerisinde yer alan 

markaların hatırlanma seviyeleri araştırılmıştır. Araştırma için seçilen 32 kişilik denek 

grubuna yarış arabası oyunu oynatılmıştır. Oyundan sonra deneklere, anket uygulanmıştır, 

oyunda hatırladıkları markalar sorulmuştur. Toplam 112 markaya maruz kalan deneklerin, 
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hatırladıkları marka sayısı ölçek olarak alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, marka yerleştirme 

uygulamalarına karşı olumlu tutum olduğu tespit edilmiştir. 

Almanya’da (Mau, Silberer, & Constien, 2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, bilinen 

ve bilinmeyen markalar için oyun içi reklamcılığın, marka tutumu, hatırlama ve oyuna 

yönelik tutuma etkisi incelenmiştir. Bilinen ve bilinmeyen marka için iki ayrı oyun 

düzenlenmiştir. Kontrol grubu için reklamsız oyun düzenlenmiştir. Katılımcılara oyun öncesi 

ve sonrası anket uygulanmıştır. Bütün tutum ölçütleri (Batra & Ahtola 1990) dan 

uyarlanmıştır. Sonuç olarak, bilinen markalar daha fazla hatırlandığı, ayrıca katılımcıların 

oyunu oynadıktan sonra bilinmeyen markaya karşı tutumlarının bilinene göre daha fazla 

geliştiği görüldü.  

Mackay ve arkadaşları (Mackay, Ewing, Newton, & Windisch, 2009) tarafından 20 kişilik bir 

gruba, iki ayrı yöntemle aynı yarış arabası oyunu oynatılmıştır. Sonuç olarak, bilgisayar 

oyunlarına marka yerleşiminin, markanın hatırlanmasını arttırdığı ve tüketicileri bir markaya 

karşı daha pozitif eğilimi etkilemek için etkili bir araç olduğu sonucuna varılmıştır. 

Türkiye’de yapılan bir diğer çalışmada (ZEREN & PAYLAR, 2016),  Pro Evolution Soccer 

(PES) 2015 bilgisayar oyununa yerleştirilmiş olan markaların hatırlanma durumu ve 

derecelerinin olası nedenleri, markalara yönelik tutum ve satın alma niyetleri araştırılmıştır. 

Oyun 179 kişiye oynatılmış, oyundan hemen sonra oyundaki markalardan hangilerinin 

hatırlandığı, bu markaların ne kadarının oyunu oynamadan önce bilindiği, kullanıldığı ve 

oyunu oynadıktan sonra satın alınmasının planlandığı dair sorular içeren anket uygulanmıştır. 

Sonuçta, markayı hatırlamaya ilişkin bulgular oyunu önceden bilme, kullanma, marka oyun 

uyumu ve oyunun eğlendiriciliğinin ürün yerleştirmeye yönelik tutumları olumlu yönde ve 

anlamlı olarak kullanıcı tutumları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. 

Türkiye’de “Advergaming”, “dijital oyunlar” konularında çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da, 

bilgisayar oyunarına marka yerleştirmenin bu markaların hatırlanmasına etkisi üzerine sadece 

iki çalışma tespit edilebilimiştir (SÜRÜCÜ, 2007), (ZEREN & PAYLAR, 2016). Bu iki 

çalışmada ve (Nelson, 2002) haricindeki incelene diğer çalışmalarda, oyunlara marka 

yerleştirmenin kısa dönem hatırlanma üzerine etkisini incelenmiştir. Bu çalışmada ise 

oyunlara marka yerleştirmenin hem kısa hem de uzun dönem hatırlama üzerine etkisi, ayrıca 

bu etkinin oyuncunun cinsiyet, önceki oyun deneyimi, markanın ait olduğu ürün grubunu 

kullanım sıklığı faktörlerine göre değişkenlik gösterip göstermediği araştırılmıştır.  

Tasarım ve Yöntem 

Türkiye’deki tüketicilerin, oyunlarda karşılaştıkları markaları uzun dönemde hatırlamalarına 

etkileri ve bunu etki etkileyen bazı faktörleri inceleme amacıyla, “Pro Evolution Soccer (PES) 
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2013” futbol bilgisayar oyunu seçilmiştir. Oyuna, iki kuruyemiş markası, yerleşilirmiştir. 

Seçilen markalardan Tadım markası Peyman’a göre daha fazla bilinir ve büyük pazar payına 

sahip markadır (Superbrands, 2014) ;  (Tadım, 2017).  Seçilen markalar oyunda gerçekçiliği 

bozmaması amacı ile oyunda ve gerçek hayat olduğu gibi takımların göğüs sponsorlarının 

reklam koyduğu bölüme yerleştirilmiştir. 

Markaların eklendiği oyunu oynayacak ve anketlerin uygulanacağı katılımcıların belirlenmesi 

amacıyla facebook üzerinden üniversite Yalova üniversitesi öğrencilerine PES oyununu 

oynayıp oynamadıkları sorulmuştur. Ankete yanıt veren 155 kişiden araştırmaya katılım 

davetini, kabul eden 30 kişi katılımcı olarak seçilmiştir. Katılımcılara, sessiz bir ortamda 15 

dakika PES oyunu oynatılmıştır. Oyun öncesi, oyundan hemen sonra ve oyun oynatıldıktan 

yaklaşık 2 ay sonra üçüncü bir anket yapılmıştır. Anketlerdeki sorular için (Mau vd., 2008)  

ve (Nelson, 2002) çalışmalarından faydalanılmıştır.  

Oyun öncesi ankette katılımcıların demografik bilgileri, oyunu daha önce oynayıp oynamamış 

olma durumu, ne sıklıkla oynadıkları ve kendilerine tanıdık gelen iki kuruyemiş markasını, 10 

kuruyemiş markasından seçmeleri istenmiştir. Oyundan hemen sonra, oyun esnasında 

dikkatlerini çeken bir marka olduysa, bu markaları yazmaları istenmiştir. Ayrıca Oyuna 

yerleştirilen markaların katılımcıyı rahatsız edip etmediği sorulmuştur.  İki ay sonra, 

katılımcılara eposta ile yönlendirilen anket ile kendilerine en tanıdık gelen iki kuruyemiş 

markasını seçmeleri istenmiştir. Anketlere verilen yanıtlar, aşağıdaki hipotezlerin test 

edilmesi için kullanılmıştır. 

Oyunlara yerleştirilen markanın, oyuncunun markayı fark etmesi ve hatırlama düzeyindeki 

üzerindeki etkisini; ayrıca bu etkinin çeşitli faktörlere göre farklılık gösterip göstermediğini 

test için, hipotezler literatürdeki diğer çalışmalarla benzer şekilde aşağıda tanımlanmıştır: 

H1: Marka hatırlama düzeyi oyunu oynadıktan uzun süre (2 ay) sonra değişim göstermez 

(Nelson, 2002).  

H2:Az bilinen markanın hatırlanma düzeyi diğer markayla aynı oranda gelişir. (Mau vd., 

2008)   

H3: Oyuna yerleştirilen markayı fark etme ve hatırlama ile cinsiyet arasında bir ilişki yoktur.  

H4: Oyuna yerleştirilen markayı hatırlama ile oyunu daha önce oynayıp oynamamış olma 

arasında bir ilişki yoktur. (Mau vd., 2008)   

H5: Bilgisayar oyununa yerleştirilen markanın hatırlanma düzeyi, oyunu oynama sıklığına 

göre anlamlı farklılık göstermez (Mau vd., 2008) .  

H6: Bilgisayar oyununa yerleştirilen markanın hatırlanma düzeyi, oyuncunun kuruyemiş 

tüketme sıklığına göre anlamlı farklılık göstermez. 
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H1 ve H2 tek örneklem t-testi, H3 ve H4 ki-kare testleri, H5 ve H6 hipotezleri için ANOVA 

analizleri yapılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Ankete verilen yanıtların tanımlayıcı istatistiksel analizlerinden sonra hipotezlerin testleri 

yapılmıştır. Katılımcıların %83’ü Tadım’ı, %47’si Peyman’ı markasını oyun öncesi en tanıdık 

iki markadan biri olarak seçmiştir. Oyun oynadıktan 2 ay sonraki anket sonuçlarına göre bu 

oranlar Tadım için %90’a, Peyman için %87’e yükselmiştir. Yapılan t-testine göre aradaki 

farklılıklar anlamlıdır ve H1 hipotezi her iki marka için reddedilmiştir. Az bilinir marka olan 

Peyman’ın hatırlanma oranı %85 oranında artmışken, Tadım için bu artış oranı %8,4 

oranındadır. Böylece H2 hipotezi reddedilmiştir ve (Ehrenberg, 2000)’in zayıf reklam 

teorisinde belirttiği gibi az bilinen markanın hatırlanma düzeyi daha fazla artmıştır. Bu iki 

hipotez testi sonucu elde edilen bulgular literatürdeki diğer çalışmalarla (Nelson, 2002), 

(Glass, 2007), (Mau, Silberer, & Constien, 2008), (ZEREN & PAYLAR, 2016) benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlardan oyunlara marka yerleştirmenin markaların fark 

edilmesi ve markanın uzun dönemde de hatırlanması üzerine pozitif etkili olduğu 

görülmüştür. Sonuç olarak, özellikle az bilinir markalar için bilgisayar oyunlarının önemli ve 

etkili reklam mecrası olduğu söylenebilir. 

H3 ve H4 hipotezleri için ki-kare test sonuçlarına göre H3 hipotezi kabul edilirken, H4 

hipotezi reddedilmiştir. Cinsiyetin, oyuna yerleştirilen markayı fark etme ve hatırlama 

üzerinde bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, PES oyunun daha önce 

oynayanların markaları fark etme oranları daha yüksektir. H5 ve H6 hipotezleri için ANOVA 

analizleri sonucu, H5 ve H6 hipotezleri kabul edilmiştir, oyun oynama sıklığının ve markanın 

ait olduğu ürün grubunun tüketilme sıklığının markanın hatırlanma düzeyine etkisi 

bulunamamıştır.  
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Doğu Karadeniz Yaylalarında Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Bir Model 

Önerisi (Artvin Destinasyonu Örneği) 

-Doktora Kolokyumu- 

Ceyhun Akyol1 

Doktora Tez Aşaması : Araştırma tasarımı aşaması.  

Giriş ve Amaç  

Çalışma neticesinde istenen temel hedef; Doğu Karadeniz Bölgesinin ve Doğu Karadeniz 

Bölgesi ekonomik anlamda ağırlıklı olarak çay ve fındık ürünleri başta olmak üzere tarım 

endüstrisine dayalıdır. Diğer gelir kalemi başlıklarında bölge ekonomisinin zayıflığı, bölgenin 

verdiği göç, aşırı yağış alması gibi sebepler bölgenin farklı gelir başlıkları oluşturma 

gereksinimi getirmektedir. Özellikle bölgenin bozulmamış ekolojik yapısı, sahip olduğu 

doğal ve kültürel varlıkları ile mevcut turizm değerleri bölgenin ön plana çıkartılabileceği 

ekonomik olanaklarıdır. 

Bu bağlamda, Doğu Karadeniz Bölgesindeki yayla değerlerini ortaya çıkarmak ve bölge 

yaylalarını mümkün olabildiğince turizme kazandırabilme düşüncesi çalışmamızın temel 

konusunu oluşturmaktadır. Bu düşünce doğrultusunda Artvin ili özelindeki yaylalarla ile ilgili 

bir farkındalık yaratabilmek, oluşabilecek bu farkındalık sayesinde bölge ekonomisine bir 

katkı sağlayabilmek, bölge ve il kalkınmasına turizm penceresinden bakış açısı 

oluşturabilmek çalışmamızda önem arz eden konu başlıklarıdır.  

Alternatif turizm kapsamında değerlendirilen ve ülkemizin önemli turizm değerlerinden olan 

yaylalar, sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle turizm endüstrisinde 

değerlendirilebilecek önemli alanlara sahip olan Doğu Karadeniz Bölgesi için önemli arz 

kaynaklarıdır. Yayla faaliyetlerinin kendine has bir kültür oluşturduğu bu bölgede, mevcut 

yayla değerlerinin bilinirliğinin artırılması, yaylalara olan ulaşım imkânlarını çoğaltılması, 

bölgede bulunan dağlık, ormanlık ve yayla gibi alanların bölge turizmine kazandırılması gibi 

düşüncelerden hareketle Doğu Karadeniz Bölgesinin yayla turizmi kapsamında 

değerlendirilebilecek bölgelerini keşfetmek ve bölgenin yayla kültürünü ve yaylacılık 

faaliyetlerini açığa çıkarmak gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Yayla Turizmi, Doğu Karadeniz, Pazarlama Model Önerisi 

 

																																																													
1	Sakarya Üniversitesi, ceyhunakyol@artvin.edu.tr	
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Literatür analizi  

Doğu Karadeniz Bölgesi ekonomik anlamda ağırlıklı olarak çay ve fındık ürünleri başta 

olmak üzere tarım endüstrisine dayalıdır. Bölge ekonomisinin zayıflığı, verilen göç, aşırı 

yağış alması gibi sebepler bölgenin farklı gelir başlıkları oluşturma gereksinimi getirmektedir. 

Özellikle bölgenin bozulmamış ekolojik yapısı, sahip olduğu doğal ve kültürel varlıkları ile 

mevcut turizm değerleri bölgenin ön plana çıkartılabileceği ekonomik olanaklarıdır. Bu 

bağlamda, Doğu Karadeniz Bölgesindeki yayla değerlerini ortaya çıkarmak, bölge yaylalarını 

mümkün olabildiğince turizme kazandırabilme ve pazarlama düşüncesi çalışmamızın temel 

konusunu oluşturmaktadır. Bu düşünce doğrultusunda Artvin ili özelindeki yaylalarla ile ilgili 

bir farkındalık yaratabilmek, oluşabilecek bu farkındalık sayesinde bölge ekonomisine bir 

katkı sağlayabilmek, bölge ve il kalkınmasına turizm penceresinden bakış açısı 

oluşturabilmek çalışmamızda önem arz eden konu başlıklarıdır. Literatür incelendiğinde, 

Doğu Karadeniz Bölgesinde konumlanan yaylalarla ilgili birçok çalışma olmakla birlikte, 

doğrudan bir Artvin ili yayla turizmi destinasyonu oluşturma çalışmasına rastlanılamamıştır. 

Artvin ili yaylalarının turizm varlığı olarak değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığının 

araştırılması konusu, ilk kez ele alınacaktır. Çalışmanın önemi ve orijinalliği net olarak budur. 

Diğer yandan, araştırılan konunun ilerleyen dönemlerde yöre ile ilgili yapılması muhtemel 

çalışmalara temel teşkil edilmesi planlanmaktadır. Doğu Karadenizin genelini, Artvin ilinin 

özelini yayla değerleri bağlamında kapsayan bir yayla turizmi modellemesi ile rotalandırma 

çalışması ve örnek tur programlarının önerilmesi kapsamında oluşturulacak bu çalışma ile 

yayla destinasyonu oluşturma ve örnek bir rota geliştirme modelinin literatüre de önemli bir 

katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Çalışmamızın planlanan şekilde yürümesi ve verimli bir 

şekilde neticelenmesi düşünüldüğünde, literatürdeki ve bölge ile il turizmindeki yayla turizmi 

ve örnek bir rotalandırma konusundaki eksiklik, bu çalışma ile tamamen giderilmese de 

konuya bir nebze olsun katkı sağlayacağı ortak kanısı elde edilmiştir.  Bölgedeki ve yöredeki 

paydaşların da çalışmaya bu açıdan bakmaları ve yörede daha önce bu yönde bir çalışma 

olmaması sebebiyle çalışmamızı düşünce aşamasından itibaren desteklemeleri, çalışma 

ekibimizi önemli derecede motive eden diğer bir unsurdur. 

Tasarım ve Yöntem  

Çalışma neticesinde istenen temel hedef; Doğu Karadeniz Bölgesinin ve Artvin ili 

yaylalarının mevcut durumunu analiz ederek Artvin ili yaylalarını bölge turizmine planlı, 
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programlı ve bölge turizminde geçerliliği olabilecek bir şekilde kazandırmaktır. İlin yerel, 

ulusal ve uluslararası anlamda keşfedilmemiş yaylalarını tespit etmek, sahip olduğu yayla 

turizmi değerlerini açığa çıkarmak, yörenin yaylacılıkla ilgili tüm değerlerini (yaylacılık, 

yayla kültürü, yayla şenlikleri, yaylacılık faaliyetleri) turizme kazandırmak ve elbette yöre 

insanının ve yöreye yatırım yapacak kişi ve işletmelerin bölge turizm pastasından yeteri kadar 

pay sahibi olmalarını sağlamaktır. Çalışmada, yaylaların sahip olduğu nüfusun dönemsel 

verileri belirlenmeye çalışılarak, o dönemle ilgili yayla faaliyetlerinin sebebi araştırılacaktır. 

Yaylalara gelen insanların gelme sebepleri, mevcut hayvancılık faaliyetleri, sürdürülebilir 

kullanımın sağlanabilmesi için tespit ve öneriler ile yaylaların taşıma kapasiteleri 

çalışmamızın alt başlıklarını oluşturacaktır. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılacaktır. Bu araştırma modelinde; gözlem, 

görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve 

olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 

süreç izlenmektedir. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden 

maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılacaktır. Amaçlı örnekleme, zengin bilgiye sahip 

olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak sağlamaktadır. Araştırmanın 

veri toplama aracı “Yarı Yapılandırılmış (Semi Structured) Görüşme Formu”dur. Araştırma 

sürecinde tüm görüşmelerin ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınması (katılımcıların izniyle) 

planlanmaktadır. Araştırma kapsamında yapılacak görüşmeler ve ses kayıtları herhangi bir 

elemeye tabi tutulmadan, ham veri olarak “Microsoft Word” programına aktarılacaktır. 

Araştırmada her bir görüşme verisi, satır-satır analiz yaklaşımı kullanılarak analiz edilecektir. 

Görüşme verilerinin yorumlanması sürecinde endüktif betimsel analiz, içerik analizi ve 

sürekli karşılaştırma tekniği kullanılacaktır. Çalışmada, Doğu Karadeniz genelinde ve Artvin 

özelinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev yapan, doğrudan veya dolaylı olarak 

bölge turizmine katkıda bulunacağı düşünülen, turizm endüstrisi ile ilgili görüş ve önerilerinin 

çalışmamıza katkı sağlayacağı yönünde izlenim veren ulusal, bölgesel ve yerel yöneticiler ile 

özel sektör temsilcileri ile irtibat sağlanması hedeflenmektedir. 

Bulgular  

Yaklaşık 7 yıldır bu bölgede görev yapmaktayım. İrili ufaklı bölge ile ilgili akademik 

anlamda çalışmalar yapmakla birlikte, bölgeye katkı sağlayacak daha kapsamlı bir çalışma 

yapma arzusundayım. Gerek Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm 

İşletmeciliği Anabilim Dalı, gerekse de Yükseköğretim Kurumu tez arşivinde çalışma alanı 

olan Doğu Karadeniz Bölgesi ve Artvin ili ile ilgili bir yayla turizmi destinasyonu çalışması 
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olmaması ve bunun yanında ülke genelinde örnek bir “yayla turizmi modellemesi” olmaması 

beni bu çalışmaya daha da itmektedir. Neticede yaşadığım coğrafyaya bilimsel anlamda kalıcı 

bir eser bırakmak en büyük hedefimdir. Doğu Karadeniz Bölgesi ve Artvin ili yaylalarının 

bölge turizmine kazandırılması kapsamında; yaylaların sadece yerel halk ve yöneticiler 

tarafından değil, yaylacılık faaliyetlerine ve yayla turizmi etkinliklerine katılmak isteyen tüm 

yerli ve yabancı ziyaretçilere ulaşım imkânı önerisi getirebilmek, turizm potansiyeli olan 

yaylaların kullanılabilirliğini ve etkinliğini artırmak, yaylalara turizm amaçlı ulaşılabilirliğin 

daha net ve elverişli olmasını sağlamak, bölge turizmi ve yaylalarıyla ilgili genel bir arz ve 

talep değerlendirmesi yaparak Doğu Karadeniz turizmini farklı ve etkin yönleriyle anlatmak, 

arz ve talep faktörlerini farklı yönleriyle ele almak, bu bilgiler doğrultusunda Artvin ilini 

örnek olarak incelemek, Doğu Karadeniz turizm destinasyonlarında yayla turizmini 

inceleyerek, mevcut modelleri incelemek, analiz etmek, devamında da Artvin ili özeli için 

başka bir alt model geliştirmek, yani; Doğu Karadeniz’den yola çıkılarak Artvin ilini 

örneklem olarak değerlendirmek, Artvin ili özeli için ÖRNEK BİR “YAYLA TURİZMİ 

MODELLEMESİ” ve “YAYLA TURİZMİ PAZARLAMA MODELİ” ÇIKARMAK şeklinde 

sıralanabilir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Tez çalışmasının başarıyla gerçekleşmesi durumunda Doğu Karadeniz Bölgesi geneline ve 

Artvin ili özeline “yayla turizmi” kapsamında bir “Yayla Turizmi Modellemesi” ve “Yayla 

Turizmi Pazarlama Modeli” çalışması kazandırılacaktır. Bölgesel ve ulusal anlamda bu tarz 

bir çalışmanın olmaması, çalışmaya bilimsel ve akademik anlamda da önem yüklemektedir. 

Ayrıca, bölge yaylalarının profesyonel anlamda Doğu Karadeniz turizmine kazandırılması 

çalışmalarının bölgeye ekonomik, ticari ve sosyal anlamlarda da katkı sağlaması 

öngörülmektedir. Çalışmanın orijinalliği ve benzerlerinden farklılığı sayesinde; makale, 

bildiri, kitap gibi eser ve faydalı modellerin çıkmasına da vesile olacaktır. 

Örnek bir yayla turizmi modellemesi ve yayla turizmi pazarlama modeli temalı konu, Doğu 

Karadeniz geneli ve Artvin özeline yönelik faydalı bir turizm modeli ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır. Çalışmanın ilerleyen dönemlerde ulusal ve uluslararası alanda kabul 

görmesine yönelik adımlar atılması, ayrıca elde edilmesi planlanan modellemenin bölge ve il 

envanteri ile veri tabanına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Özellikle yazılı ve görsel yerel, 

bölgesel ve ulusal medyada da yer alacağı düşünülen çalışmanın, ilerleyen aşamalarda 

uluslararası anlamda da değer kazanacağı düşünülmektedir. Ayrıca, çalışma sonuçları bölgede 

hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ile de 
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paylaşılacağından çalışmanın yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta da yaygın etki 

bırakacağı düşünülmektedir.  
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Sembolik Tüketimin Ön Ergen (Tween) Tüketicilerin Satın Alma 

Davranışları Üzerine Etkisinde Sosyal Ajanların Aracılık Rolü 

-Doktora Kolokyumu- 

Hale Çolakoğlu1 
 

Doktora Tez Aşaması : Araştırma tasarımı aşaması.  

Giriş ve Amaç : Sembolik tüketimin ön ergen tüketicilerin satın alma davranışı üzerindeki 

etkisi ve sosyal ajanlarının aracılık rolünün incelenmesinin iki temel amacı bulunmaktadır. 

Birinci amacı, son yıllarda dünyada son derece büyük önem kazanan ön-ergen (tween) 

pazarının önemini vurgulamak ve sembolik tüketimin ön ergen tüketicilerin satın alma 

davranışı üzerindeki etkisini incelemektir. Tezin ikinci amacı sosyal ajanlar ile ilgilidir. Tez 

kapsamında sembolik tüketimin ön ergenler tüketicilerin satın alma davranışı üzerine 

etkisinde sosyal ajanların (aile, yaşıtlar, medya, ünlü hayranlığı ve mağaza ziyeretleri) aracılık 

rolü olup olmadığının incelenmesidir.  

Anahtar Kelimeler : Sembolik Tüketim, Ön-Ergen, Satın Alma Davranışı, Sosyal Ajanlar  

Literatür analizi : Çalışmada sembolik tüketim kavramı Hogg vd. (1998), Eckhardt (2000), 

Rosenberg (2001), Mintel (2002), Chen vd. (2004), Piacentini ve Mailer (2004), Ross ve 

Harradine (2004), Shipman (2004), Grant ve Stephen (2005), Yoo vd (2006), Armutlu (2008), 

Hogg vd. (2009), Witt (2009), Azizağaoğlu (2010), Larsen vd. (2010), Akkaya (2011), 

Azizağaoğlu ve Altunışık (2011), Ekinci vd. (2013), Wang ve Chang (2013), Eyice vd. (2014) 

çalışmaları esas alınarak incelenmiştir.  

McNeal (1969), tüketici olarak 5-13 yaş grubu çocukların satın alma davranışına etkisini 

vurgulamıştır. Daha sonra yapılan çalışmaların çoğunda çocukların tüketici olduğu ve satın 

alma davranışına doğrudan ve dolaylı etkisinin olduğu yönünde pek çok çalışma yapılmıştır 

(Moschis ve Moore (1979), Tokgöz (1982), Halling ve Tufte (2002), Chan ve McNeal (2004),  

Dotson ve Hyatt (2005),  Şahin ve Hatungil (2008), Ateşoğlu ve Türkkahraman (2009), Tire 

(2011), Prince ve Martin (2012), McNeal (1992), Madran ve Bozyiğit (2013), Bozyiğit 

(2013), Bievenour (2014), Bozyiğit ve Karaca (2014), Freeman ve Shapiro (2014), Dal ve Dal 

(2015), Doğrusever (2015).  

Sosyal ajanlar literatürde (Ward ve Wackman (1974), Moschis ve Churchill (1978), 

Mascarenhas ve Higby (1993), Bijmoth vd. (1998), Austin ve Reed (1999), John (1999), 

																																																													
1	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,	halecelikkan@comu.edu.tr	
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Cowell (2001), Chan (2003), Rose vd. (2003), Elliott ve Leonard (2004), Verma ve Kapoor 

(2004), Chavda vd. (2005), Chiou vd. (2005), Dittmar (2005), Ersoy (2005), Chan ve 

Prendergast (2007), La Ferle ve Chan (2008), Fan ve Li (2009), Hayta (2009), Sancheti 

(2009), Quadır ve Akaroğlu (2009), Aktaş vd. (2011),  İkinci (2011), Koçer ve Koçer (2012), 

Bozyiğit (2013), Gülerarslan (2014), Dal ve Dal (2015)) çocukların tüketici olarak 

sosyalleşmesinde etkili olduğu belirtilen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Tasarım ve Yöntem : Bu tez çalışması uygulamalı ve nedensel araştırma tasarıma sahip bir 

tez çalışmasıdır. Bu tez çalışmasında, 7 adet araştırma sorusuna cevap aranmaktadır. Literatür 

taraması neticesinde araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan model Şekil 1’de 

gösterilmiştir.  

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİPOTEZLER;  

H1: Sembolik Tüketim ile Satın Alma Davranışı arasında anlamlı ve pozitif ilişki vardır. 

H2: Sembolik Tüketim ile Satın Alma Davranışı arasındaki ilişkide ailenin aracılık etkisi 

vardır.   

H3: Sembolik Tüketim ile Satın Alma Davranışı arasındaki ilişkide akranların aracılık etkisi 

vardır.   

H4: Sembolik Tüketim ile Satın Alma Davranışı arasındaki ilişkide medyanın aracılık etkisi 

vardır.   

H5: Sembolik Tüketim ile Satın Alma Davranışı arasındaki ilişkide ünlü hayranlığının 

Sembolik 

Tüketim 

Satın Alma 

Davranışı 

Sosyal Ajanlar 
       Kişisel Etki                        Çevresel Etki 

        Aile                                        Medya 

      Yaşıtlar                              Ünlü Hayranlığı 

                                                 Mağaza Ziyaretleri 

•  
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aracılık etkisi vardır.  

H6: Sembolik Tüketim ile Satın Alma Davranışı arasındaki ilişkide mağaza ziyaretlerinin 

aracılık etkisi vardır. 

Alan araştırması için Çanakkale ili tercih edilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 

Çanakkale ilinde yaşayan ve eğitim öğretimine devam eden 10-14 yaş grubu yaklaşık 30630 

tüketici araştırmanın genel evrenini oluşturmaktadır. Çalışmanın özel evreni olarak ise 2017-

2018 öğretim yılında Çanakkale İli merkez ilçesinde yaşayan ve Çanakkale ili Merkez 

ilçesinde 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıfa devam eden, 10-14 yaş grubu öğrenciler oluşturmaktadır. Bu 

öğrencilerle yüz yüze görüşülerek verilerin toplanması planlanmaktadır. Bu araştırmanın 

evrenini yaklaşık 30630 öğrenci oluşturduğu için araştırmada yaklaşık 2285 öğrenciyle 

çalışma kararı alınmıştır.Çalışmada yapılacak analizlerde kullanılacak veriler, yapılandırılmış 

ve yarı yapılandırılmış anketler aracılığıyla toplanacaktır. Araştırma sürecinde toplanan 

veriler LISREL yapısal eşitlik modellemesi ve SPSS paket programları yardımıyla analiz 

edilecektir.   

Bulgular :Elde edilen analiz sonuçlarına göre ön ergenlerin satın alma davranışında sembolik 

tüketimin etkili olduğu sonucuna ulaşılması beklenmektedir. Ayrıca sosyalleşme ajanlarından 

ailenin, yaşıtların ve ünlü hayranlığı ve medyanın satın alma davranışında güçlü düzeyde; 

mağaza ziyaretlerinin zayıf düzeyde etkili olacağı sonucunun elde edilmesi beklenmektedir.  

Ayrıca sembolik tüketimin ön ergenlerin satın alma davranışına etkisinde de aile, yaşıtlar, 

medya ve ünlü hayranlığının aracılık etkisinin yüksek düzeyde; mağaza ziyaretlerinin ise orta 

veya zayıf düzeyde etkili olduğu sonucunun elde edilmesi beklenmektedir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar : Böyle bir çalışmanın yapılması, ön-ergen tüketicilerin 

sembolik tüketimi konusunda Türkçe literatüre katkı sağlayabilme potansiyelindedir. Bu 

çalışma aynı zamanda, Çanakkale’deki 10-14 yaş tüketicilerin demografik özellikleri 

konusunda bilgi verecektir. Çalışmada ayrıca sembolik tüketimin ön-ergen pazar üzerindeki 

etkisi ve bu etkiye sosyal ajanların aracı rolü olup olmadığı incelenecektir. Çalışma sonunda 

elde edilen bulguların, ön-ergen pazarı, ön-ergen tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen 

faktörler ve sosyal ajanların rolü hakkında bu pazar dilime yönelik mal ve hizmet üreten 

firmalara bilgi sağlayacak olması çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 

Çalışma sonuçlarına göre; araştırmacılara ön ergenlere yönelik çalışmalarda nelere dikkat 

edilmesi gerektiğine yönelik ve bu araştırmayı destekleyici ne gibi çalışmalar yapılabileceğine 

yönelik; uygulamacılara ise, ön ergenlere yönelik pazarda sembolik tüketim, aile, akran, 

medya ve ünlülerin önemine yönelik önerilerde bulunulması planlanmaktadır.  
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Mobil Ödeme Ekosisteminde Yakın Alan İletişimi (YAİ) Teknolojisi - Pazar  

Yapısı  ve Tüketicilerin Tutum ve Kabulu 

-Doktora Kolokyumu- 

Bilgen Akmermer1 
Doktora Tez Aşaması : Tez Önerisi Aşaması 

Özet  

Bu çalışma, Türkiye’de NFC tabanlı m-ödeme sistemlerinin tüketici tarafından kabulünü 

belirleyen faktörleri belirleyerek m-ödeme sistemlerinin gelişmesine teorik katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. Bu anlamda mevcut çalışma teorilerini Türkiye pazarı için uygulayarak, 

NFC tabanlı m-ödeme sistemlerinin tüketici tarafından kabulünün sağlanması için teorik bir 

model önerilecektir. Bulguların, Türkiye'de NFC tabanlı ödeme sisteminin evriminin bugünkü 

noktada hem hizmet sağlayıcı hem de tüketici anlamında ne ifade ettiğini ve tekno-pazar için 

ne vaat ettiğinin ortaya koyulmasında önemli bilgiler vereceği öngörülmektedir. Bu amaçla 

çalışmanın sağlam bir teorik temele oturması için Teknoloji Kabul Modeli (TKM) ve 

İnovasyon Yayılım Teorisi (IDT), kullanılacaktır. Ayrıca, yine NFC’ nin potansiyelini analiz 

etmek ve m-ödeme sistemleri içinde ticari olarak uygulanabilir bir alternatif olup olmadığını 

değerlendirmek amacıyla Gerçek Kazanım Değeri (“Real, Win, Worth it (R-W-W)) yaklaşımı 

çerçevesinde değerlendirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler :  M-ödeme, Yakın Alan İletişimi, Teknoloji Kabul Modeli (TKM), 

İnovasyon Yayılım Teorisi (IDT), Gerçek Kazanım Değeri (R-W-W) 

Giriş 

İlk çıktığı zamanlarda lüks olarak düşünülen ancak geleneksel iletişim aracı konumunun 

ötesine geçen mobil cihazlar, bugün hızlı internet penetrasyonu ile birlikte birçok ihtiyacı 

karşılayan ve tüketicilere günlük hayatta büyük kolaylıklar getiren fonksiyonel cihazlar haline 

gelmiştir. Bugün dünyada özellikle sosyal ve ekonomik ortamda ortaya çıkan her ihtiyacın 

mobil cihazlar üzerinden karşılanabilmesi artık tercihten çok bir koşul olarak görülmektedir. 

Bu anlamda özellikle son yıllarda artan ivmeyle büyüyen ve elektronik ticaretin önemli bir 

kolunu oluşturan m-ticaret de hem üretici hem tüketici gözünde hızla değer kazanmaktadır. 

M-ticaretin yapılandırılması sürecinde ise, özellikle tüketiciler tarafından bakıldığında, bu 

yeni tekno-ekonomik yapılanmaya geçiş sürecinin önemli konularının başında parasal değerli 

işlemlerin yani ödeme sistemlerinin güvenli ve kolay şekilde uygulanabilmesi olduğu ifade 
																																																													
1	Karadeniz Teknik Üniversitesi,	bilgenakmermer@hotmail.com	
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edilmektedir. Bu anlamda m-ticaretin önemli ayağını oluşturan ödeme sistemleri içinde NFC 

(Yakın Alan İletişimi (YAİ)- Near Field Communication (NFC)) teknolojisi, ödeme işlemi 

sektöründe potansiyel olarak devrim yaratabilecek en yeni ve kullanıcı dostu teknolojik bir 

gelişim olarak görülmektedir. Bu anlamda ülkemizde de önemli yatırımların yapıldığı m-

ticaretin temelini oluşturan m-ödeme sistemleri ve YAİ teknolojisi üzerine hem akademik 

literatürde hem de piyasa uygulamalarında destekleyici çalışmaların yapılması bu sistemlerin 

geliştirilme sürecindeki adımların daha doğru atılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla, bu 

çalışmanın ana amaçlarından biri, arz yönündeki YAİ teknolojisi altyapısının hangi şekillerde 

Türkiye pazarına girdiğini/girebileceğini; bu anlamda bu sektördeki paydaşların pazarda nasıl 

bir uygulama yürüttüklerini/ yürütmesi gerektiğini değerlendirmek üzerine kurulmuştur. 

Çalışmanın diğer amacı ise tüketici tarafından NFC teknolojilerinin nasıl değerlendirildiğini 

ve bu uygulamaların kullanımını geliştirebilmek için nasıl bir pazar motivasyonunun 

sağlanması gerektiğini ortaya çıkarmaktır. Bu iki ana amaç altında çalışmanın alt amaçları 

arasında şu konu başlıkları da yer alacaktır;  

- M-ticaretin Türkiye’de gelişimini açıklamak ve tanımlamak 

- Türkiye’de mobil inovasyonlara yönelik tüketici direncini etkileyen faktörleri belirlemek 

ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek. 

- Türkiye’de mobile ödeme sistemlerini ve pazardaki kullanımlarını tanımlamak 

- Tüketicilerin mobile ödeme sistemlerini kullanma/kullanmamaya yönelik direnç 

gösterme faktörlerini incelemek ve değerlendirmek  

- Mobil ödeme ekosistemindeki kilit paydaşlara ve karar vericilere kullanışlı bilgi 

sağlamak 

- YAİ teknolojisinin Türkiye’deki gelişimini ve uygulama alanlarını tanımlamak 

Tasarım ve Yöntem 

Yapılacak olan bu çalışmanın yöntem ve tasarımı aşağıdaki araştırma sorulana cevap 

verebilecek şekilde kurulmuştur.  

- Tüketicilerin mobil inovasyonlara karşı direnç göstermesine neden olan faktörler 

nelerdir? 

- Tüketicilerin yenilikçilik düzeyi mobil yeniliklere direniş üzerinde etkili mi?  

- Tüketicilerin mobil inovasyonlara karşı direnci kültüre, gelenek ve göreneklere, inançlara 

göre farklılık gösterebilir mi? 

- Tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri mobil inovasyon direncini etkiler mi? 
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- Türkiye’deki NFC tabanlı sistemler gelecek yıllar için mobil ödeme sistemlerinde 

gelecek yıllarda yaygın bir alternatif olabilir mi? 

- Tüketiciler tarafından NFC sistemi kabul edilebilir mi? Tüketici segmentasyonunda NFC 

hangi segmentler için uygun olabilir.   

- Türkiye’de NFC tabanlı mobil ödemeyi başarıyla uygulayabilen sürdürülebilir bir NFC 

ekosistemi elde etmek için hangi kilit konuların çözülmesi önemli? 

- Markalar mobil pazarlama karmasına NFC eklemeli mi? 

Çalışmanın sağlam bir teorik temele oturması için Teknoloji Kabul Modeli (TKM) ve 

İnovasyon Yayılım Teorisi (IDT), kullanılacaktır. Teknoloji Kabul Modeli (TKM) ve 

İnovasyon Yayılım Teorisi (IYT), yenilikçiliğin benimsenmesini açıklayan en etkili teoriler 

arasında yer almaktadır. Bu çalışma için temel teori olarak seçilmişlerdir, çünkü her iki teori 

ampirik çalışmalarda son derece başarılı olduklarını kanıtlanmıştır (Taylor & Todd, 1995; 

Igbaria ve diğerleri, 1995; Igbaria ve diğerleri, 1997; Moore & Benbasat, 1996; Karahanna ve 

diğerleri, 1999). Özellikle TAM, internet uygulamalarının kabulünü incelemek için sıklıkla 

kullanılmaktadır (Gefen & Straub, 1997, 2000). Dolayısıyla, bu teoriler e-ticaret ve internet 

uygulamalarının değerlendirilmesi konusunda güçlü bir teorik temel sağlamaktadır. Diğer 

yandan ,belirsizlik düzeyinin yüksek olduğu yatırım projelerinin alternatif yöntemlerle de 

desteklenmesi önemlidir. (Courtney, Kirkland ve Viguerie, 1997). Dolayısıyla YAİ gibi 

belirsizlik düzeyi yüksek bir inovasyon yatırımının değer düzeyini belirlemek için niceliksel 

varsayımların yanıltıcı sonuçlar doğurabileceği ifade edilmektedir (Dixit & Pindyck, 1994; 

Kogut & Kulatilaka, 1994; MacMillan & McGrath, 2002). Bu nedenle, ticari açıdan diğer 

ödeme yöntemlere kıyasla YAİ teknolojisinin gerçek inovasyon değerini analiz etmek için 

George Day tarafından geliştirilen Gerçek-Kazanma Değeri (R-W-W) yaklaşımı 

kullanılacaktır. 
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Şekil -1  : Çalışma için Öngörülen Model 

Araştırma modelinde yer alan birden fazla değişken arasındaki nedensel ilişkisini test etmek 

amacıyla AMOS programı yardımıyla YEM (Yapısal Eşitlik Modellemesi) kullanılacaktır.  

Çalışmada m-ödeme literatürünün incelenmesine dayanan ikincil veriler ile tüketicilerle 

yapılan anketler ve  endüstri uzmanlarıyla yapılacak olan yarı yapılandırılmış görüşmelere 

dayanan birincil veriler kullanılacaktır. İkincil ve birincil verilerin toplanması, ikincil 

verilerin, genel olarak NFC tabanlı mobil ödemeleri etkileyen konular hakkında değerli 

bilgiler sağlayabileceği ancak yalnızca birincil veriler, Türkiye koşullarının YAİ teknolojisi 

'nin potansiyeline ilişkin gerekli bilgileri sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Literatür Çalışmaları  

2000’li yıllardan sonra, ikincil veriler yardımıyla, mobil cihazların ve elektronik ticaretin bir 

araya getirilmesine odaklanmış makalelerin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bundan 

önce, 1990'lı yıllarda, akademik çalışmaların odak noktası, daha çok internet ticareti, finansal 

hizmetler ve elektronik para transferi gibi elektronik ticaretin diğer yönleri üzerinde 

durulmuştur(Ngai & Wat, 2002). Dolayısıyla, mobil ödeme literatüründe 2000 yılında bir 

başlangıç tarihi seçilmiştir. Literatür taramasında daha çok bu tarihten sonraki çalışmalara 

odaklanılacaktır. Ayrıca, M-ödeme ve Yakın Alan İletişimi (YAİ) ile ilgili çalışmalar ilk 

olarak Chen ve Adams (2004), tarafından çalışılmıştır. Literatür çalışmaları devam 

etmektedir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda Türkiye ‘deki m-ödeme ve YAİ 

teknolojilerinin hem tüketici hem üretici tarafından gelişimini ve değerini gösteren detaylı bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu anlamda yapılacak olan bu çalışmanın hem Türk literatürüne 

hem de pazar uygulayıcılarına önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. 
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Oyunlaştırmanın Tüketici Beslenme Tercihleri Üzerine Etkisi 

-Doktora Kolokyumu- 

Selin Ögel 1 
Doktora Tez Aşaması: Araştırma Tasarımı Aşaması 

Giriş ve Amaç 

Giderek artan sağlık sorunlarının giderilmesinde sağlıklı yeme alışkanlıklarının edinilmesi 

önem kazanmaktadır. Pazarlama faaliyetlerinin ve gıda sektörünün sağlıklı yaşamı destekler 

boyutlarda kullanımının, oluşan veya oluşabilecek sağlık sorunlarını azaltmaya yardımcı 

olabileceği ve bireylerin yaşam kalitesini arttırmakla birlikte şimdiki ve gelecekteki kamu 

sağlık harcamalarını azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma ile birlikte 

beslenme alışkanlıklarını ve tüketimi şekillendirmekle birlikte sağlık sorunlarını azaltmak 

adına bir çözüm oluşturmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda kullanılacak oyunlaştırma sayesinde 

sağlıklı tercihler yapmayı eğlenceli ve etkili hale getirmenin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmada tüketicilerin beslenme tercihlerinde oyunlaştırmanın etkisini incelemek için 

deneysel araştırma yönetimi kullanılmıştır. Araştırma ile katılımcıların oyunlaştırılmış ve 

oyunlaştırılmamış şekilde sunulacak olan menüler içinden yapacakları yiyecek tercihlerinde 

etkili olabilecek faktörler deneysel tasarımla test edilecektir. Oyunlaştırmanın beslenme 

tercihleri üzerindeki etkileri incelenirken, katılımcıların yeme alışkanlıkları, motivasyonları, 

yeme farkındalıkları ve sosyal istenirlik düzeyleri de değerlendirilerek, konunun hem sosyal 

hem de psikolojik yönden derinlemesine incelenmesine katkı sağlayacı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oyunlaştırma, Kalori Alımı, Obezite, Motivasyon, Yeme Farkındalığı, 

Sosyal İstenirlik 

Literatür Analizi 

Oyun kavramı çok eski olmasına rağmen oyunlaştırma kavramı yeni bir kavramdır. 

Oyunlaştırma yaklaşımı için yapılan en açıklayıcı ve yaygın kullanılan tanım “oyun tasarımı 

öğelerinin oyun dışı bağlamlarda kullanılmasıdır” (Deterding vd, 2011). Hizmetin oyun 

deneyimi ile desteklenerek tüketicinin değer yaratımına destek olma süreci olarak tanımlanan 

oyunlaştırma, davranış ekonomisinde seçim mimarisi kavramıyla ilişkilendirilmekte ve 

insanları iyi kararlar vermeye teşvik edebilen bir kavram olarak nitelendirilmektedir (Huotari 

ve Hamari, 2012). Oyunlaştırma yaklaşımı için Fogg Davranış Modeli (Fogg's Behavior 

Model) ve Öz-Belirleme Kuramı (Self Determination Theory) ele alınmıştır. Fogg Davranış 

Modeli, davranış değişikliğine sebep olan etkenleri ölçmeyi amaçlamaktadır. Fogg davranış 
																																																													
1	Anadolu Üniversitesi,	selino@anadolu.edu.tr	
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modeli ile oyunlaştırma kavramı ele alındığında söz konusu model şu şekilde açıklanabilir: 

Oyun dinamikleri, olumlu geri bildirimler (rozetler, puan toplama, statüler, kişiselleştirme 

vb.) ile kişilerin güdülenmesini artırabilmektedir. Zor işleri kolaylaştırılarak ve daha 

başarılabilir kılınarak, kullanıcıların algılanan yetenekleri yükseltilebilmektedir. Kullanıcılar 

kendi yeteneklerinin çok iyi olduğunu hissettiğinde oyun dinamikleri güdülenmiş kullanıcıları 

kendi yollarında tetiklemektedir. Kullanıcıyı harekete geçirmeye sevk eden bu tetikleme, 

güdü ve yeteneğin bir noktada kesişmesine sebep olmaktadır. Öz-Belirleme Kuramında ise, 

bireylerde herhangi bir konuda davranış değişikliği oluşabilmesi için o konudaki 

uygulamaların bireyin kendi seçimlerinden ve içsel motivasyonlarından kaynaklanması 

gerektiği belirtilmektedir (Deci ve Ryan, 2011). Oyunlaştırma ile iççsel motivasyon kaynağı 

oluşturularak, insanları gönüllü olarak bir faaliyete çekmek için daha fazla ilgi ve eğlence 

sağlanırken, dışsal motivasyon kaynağı oluşturularak, bu faaliyeti gerçekleştirmenin sonunda 

bir ödül kazanma ümidini uyandırılmaktadır. Oyunlaştırmada amaç, bireylerin dışsal 

motivasyonlarını içselleştirmektir.	 Oynamak, önceki alışkanlıklara karşı yeni davranışları 

tetikleme gücüne sahiptir (Chan, 2011).  Bu yaklaşım oyunlaştırmanın, oyun elemanlarının 

oyun dışı çevrelerde kullanılarak kullanıcıların davranışlarını şekillendirmesi olarak yapılan 

tanımı desteklemektedir (Zichermann ve Cunningham, 2011). 

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışmada tüketicilerin beslenme tercihlerinde oyunlaştırmanın etkisini incelemek için 

deneysel araştırma yönetimi kullanılmıştır. Araştırma ile katılımcıların, oyunlaştırılmış ve 

oyunlaştırılmamış şekilde sunulacak olan menüler içinden yapacakları yiyecek tercihlerinde 

etkili olabilecek faktörler, nedensel bilgiye ulaşmak için deneysel tasarımla test edilecektir.	

Deney tasarımında gerekli senaryonun oluşturulması için yiyecek seçeneklerinin ve 

oyunlaştırma dinamiklerinin seçimi gerçekleştirilmiştir. Senaryo, yapılan seçimlerin düşük ve 

yüksek kalorili olması durumuna göre belirlenen puanın kazanılması şeklinde kurgulanmıştır. 

18-24 yaş aralığında yer alan üniversite öğrencilerinden oluşan katılımcıların bilgisayar 

üzerinde yapacakları seçimler sonrasında puanlar hesaplanarak bir liste oluşturulacaktır. Daha 

sonra listedeki puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak bir liderlik tablosu 

oluşturularak ödüller verilecektir. 

Katılımcıların davranışlarının şekillenmesine etkisi olduğu belirtilen oyunlaştırmanın, besin 

tercihi söz konusu olduğunda da etkili olacağı düşünülmektedir. Buna göre hipotez aşağıdaki 

şekilde oluşturulmuştur: 

H1: Düşük kalorili yiyeceklerin tercih edilmesinde oyunlaştırılmış menü, oyunlaştırılmamış 

menüye göre daha fazla etkilidir. 
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Tüm davranışların temelinde bir ya da birden fazla motivasyon faktörü bulunmaktadır (Koç, 

2015). Motivasyon ile ilgili hipotezler aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

H2: Oyunlaştırmanın tüketici besin tercihleri üzerindeki etkisinde içsel motivasyonun aracı 

etkisi beklenmektedir. 

Katılımcıların yemek seçimlerinin yeme farkındalık düzeylerine göre değişiklik göstereceği 

öngörülerek hipotez aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 

H4: Yiyecek listelerinden	 (oyunlaştırılmış/oyunlaştırılmamış) yapılan seçimlerde yeme 

farkındalığının düzenleyici etkisi beklenmektedir. (Yeme farkındalığı yüksek olan 

katılımcıların yeme farkındalığı düşük olan katılımcılara göre daha az kalorili yiyecek 

seçimleri yapmaları beklenmektedir.) 

Katılımcıların yemek seçimlerinin sosyal istenirlik düzeylerine göre değişiklik göstereceği 

öngörülerek hipotez aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.  

H5: Oyunlaştırılmış/oyunlaştırılmamış yiyecek listelerinden yapılan seçimlerde sosyal 

isternirliğin düzenleyici etkisi beklenmektedir. (Sosyal isternirlik düzeyi yüksek olan 

katılımcıların sosyal isternirlik düzeyi düşük olan katılımcılara göre daha az kalorili yiyecek 

seçimleri yapmaları beklenmektedir.) 
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Ünlülere Bağlanmayı Oluşturan Faktörler ee Bağlanmanın Satın 

Alma Niyeti Ve Markaya Bağlanma Üzerindeki Etkisi 

-Doktora Kolokyumu- 

Mehmet Özer1 

Doktora Tez Aşaması : Araştırma tasarımı aşaması.  

Özet 

Pazarlama ve medya uygulamalarında her gün sıklıkla karşılaştığımız ünlü kişiler, hem 

yaşamımızın önemli bir parçası haline gelmiş, hem de ünlülerin pazarlanması, ülke ve dünya 

ekonomisi içerisinde oldukça büyük bir pay sahibi olmuştur. Bununla birlikte pazarlama 

bağlamında ünlüler, günümüzde artık sadece ürün ve markaları tanıtan araçlar değil, aynı 

zamanda tüketicilerin duygusal bağlar geliştirdikleri birer dost, arkadaş ve hatta 

ebeveynlerden daha önemli kişilikler halini almıştır.  

Ünlü kişilerle kurulan bu duygusal bağ, tüketicinin ünlü kişiyi beğenmesi, sürekli onu 

düşünmesi gibi çıktılarının yanı sıra tüketicinin tüketim davranışlarını da etkilemektedir.  

Bu araştırmada tüketicilerin ünlü kişilere bağlanmasını sağlayan psikolojik faktörlerin neler 

olduğu ve tüketicilerin bir ünlüye bağlanmasının tüketici satın alma niyetini nasıl etkilediği ve 

bu bağlanmanın ünlünün tanıttığı markaya da duygusal bir bağlanma geliştirip geliştirmediği 

araştırmanın kapsamında yer almaktadır. 

Anahtar kelimeler: Ünlü, marka, bağlanma, ünlüye bağlanma, satın alma niyeti. 

Doktora Tez Aşaması: Araştırma Tasarımı Aşaması 

Amaç̧: Ünlülerin pazarlanması konusunda yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğu, ünlü 

desteği noktasına odaklanmıştır. Daha özel bir ifadeyle, ünlü pazarlaması literatütündeki 

baskın konu, ünlülerin reklamlarda kullanılmasının reklam ve markaya olan tüketici 

tutumuna, markanın hatırlanmasına, satın alma niyetine ve firmanın finansal performansına 

olan etkisi konularıdır (Keel ve Nataraajan, 2012; Hung vd., 2011). Örneğin Ohanian (1991), 

ünlülerin güvenilirliğini, inandırıcılığını ve uzmanlığını; Kamins (1990) ve Kamins ve Gupta 

(1994), ünlünün imajı ile marka, ürün veya işletmenin imajının birbirleriyle tutarlı olması 

konusunu araştırmıştır. Son yıllarda ise ünlüler bağlanma çerçevesinde ele alınmış ve ilk 

olarak psikoloji araştırmacıları bu konuyu araştırmıştır. Çeşitli disiplinlerde genişçe 

araştırılmış olan ünlülere bağlanma olgusu (Stever, 2011), pazarlama alanında çok fazla 
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araştırılmamıştır (Ilicic vd., 2016; Thomson, 2006). Bu durum, ülkemiz için de geçerlidir ve 

konuya ilişkin herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Pazarlama bağlamında ünlülere 

bağlanmayı ilk olarak Thomson (2006), incelemiş ve ünlülere bağlanmayı oluşturan faktörleri 

tanımlamıştır. Ancak ünlülere bağlanmanın markaya olan tutum, satın alma niyeti gibi 

tüketici davranışıyla ilişkili değişkenlerle olan bağlantısı, hala tam olarak bilinmemektedir 

(Ilicic ve Webster, 2011). Bu gerekçelerle; bu çalışmada aşağıdaki unsurları keşfetmek 

amaçlanmaktadır:  

- İnsanları ünlü kişilere duygusal olarak bağlayan faktörler nelerdir? 

- Tüketicilerin ünlü kişilere duygusal olarak bağlanması, pazarlama çerçevesinde ne tür 

sonuçlar doğurmaktadır: 

• Ünlülere bağlanma, tüketiciyi ünlünün sözcüsü olduğu markaya duygusal olarak 

bağlar mı? 

• Ünlülere bağlanma, tüketicinin (ünlünün sözcüsü olduğu markayı) satın alma niyetine 

etki eder mi?  

• Duygusal olarak bağlı olunan ünlünün sözcüsü olduğu marka-ürünle uyumlu olması 

ünlünün etkililiğini arttırır mı? 

• Tüketicilerin yaşı, ünlülere bağlanma üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? 

Teorik Altyapı ve Literatür Analizi:  

Tezin teorik temelleri, Bowlby’nin “Bağlanma Kuramı” ve Deci ve Ryan’ın ortaya koyduğu 

“Öz-Belirleme Kuramı” üzerindedir. Bağlanma Kuramı’na ilişkin ilk çalışmalarda bir bebeğin 

annesiyle olan bağı ve bu bağın ayrılma sebebiyle bozulması hakkında çalışmalar yapılmıştır. 

Sonraki yıllarda çeşitli araştırmacılar (Örn. Ainsworth, 1978; Hazan ve Shaver, 1994) kurulan 

bu bağın taraflarını genişleterek ergenler, gençler ve yetişkinlerdeki romantik bağlanmalar 

gibi farklı kişilerdeki farklı bağlanma şekillerini incelemiştir. Genç kişilerde akran ve 

romantik ilişkiler aracılığıyla görülen bağlanmaların yanı sıra Erikson (1968)’un “uzak 

kişilere gösterilen bağlanma” olarak tanımladığı ikincil bağlanma adı verilen bir bağlanma 

şekli de görülebilmekte ve bu bağlanma şekli, ünlü kişilerle de oluşturulabilmektedir (Greene 

ve Adams-Price, 1990; Boon ve Lomore, 2001). Erikson (1968)’a göre ikincil bağlanma, 

gençlik döneminde bir geçiş rolüne sahiptir. Bu geçiş, ebeveynlere olan bağlanmanın ünlülere 

kayması şeklinde görülmektedir (Huang vd., 2015).  

Öz-Belirleme Kuramı, temel olarak insanların kişilik gelişimini ve davranış düzenlemesini 

sağlayan motivasyon ve kişisel iyi oluşları arasındaki bağlantıyı inceleyen, bir motivasyon 

teorisidir (Deci ve Ryan, 2000; Williams vd., 2000).Öz-belirleme teorisine ve bu teoriye 
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ilişkin özerklik, yetkinlik, ilişkili olma, içsel ve dışsal motivasyon gibi kavramlara olan 

akademik ilgi her geçen gün artmaktadır (Kocayörük, 2012).  

Bağlanma teorisi, daha sonraki yıllarda Öz-belirleme teorisinin önemli başlıklarından olan 

temel insan ihtiyaçları (özerklik, ilişkili olma, yeterlik) alanına (Ryan ve Deci, 2000a; Ryan 

ve Deci, 2000b; Deci ve Vansteenkiste, 2004; Patrick vd., 2007) genişletilmiş ve yapılan 

birçok araştırma, bir nesne ya da insanın kişinin özerklik, ilişkili olma ve yeterlik ihtiyaçlarına 

karşılık vermesi durumunda yoğun bir bağlanmanın ortaya çıkacağını ifade etmektedir (La 

Guardia vd., 2000). Öz Belirleme Teorisi ve Bağlanma Teorisi, bağlanma konusu 

çerçevesinde sıkıntı sinyallerine verilen yanıtla (Bağlanma Teorisinin bakış açısı), doğuştan 

gelen psikolojik ihtiyaçların tatmin edilmesi (Öz-Belirleme Teorisinin bakış açısı) 

noktalarında buluşmaktadırlar (La Guardia vd., 2000) ve bu iki teori, ünlülerle tüketiciler 

arasındaki ilişkiyi araştırmak için uygulanan teorilerin başında gelmektedir (Ilicic ve Webster, 

2008; Ilicic ve Webster, 2009). Özetle; Bağlanma Teorisi, güvenli bir bağlanmanın 

oluşabilmesi için bağlanma figürünün bebeğin sıkıntı ve ihtiyaçlarına zamanında karşılık 

vermesi gerektiğini önerirken (Mikulincer ve Shaver, 2005; Kesebir vd., 2011; Hazan ve 

Shaver, 1994), Öz-Belirleme teorisi özerklik, ilişkili olma ve yeterlik ihtiyaçlarının 

bağlanmanın belirlenmesinde kritik bir role sahip olduğunu öne sürmektedir (Ilicic ve 

Webster, 2011; Ryan ve Deci, 200b). 

Araştırma hipotezlerine ilişkin literatür taraması; öz-belirleme ihtiyaçlarının ünlü kişilere olan 

bağlanmaya etkisi ve ünlülere bağlanmanın satın alma niyeti ile markaya bağlanma üzerindeki 

etkisi konularına ilişkin geçmiş çalışmalardan oluşmaktadır. Buna göre tezin hipotezleri 

aşağıdaki gibidir: 

• H1: Bir ünlü, kişinin özerklik ihtiyacını ne kadar çok karşılarsa, ünlüye olan bağlanma o 

kadar yoğun olur. 

• H2: Bir ünlü, kişinin ilişkili olma ihtiyacını ne kadar çok karşılarsa, ünlüye olan bağlanma o 

kadar yoğun olur. 

• H3a: Bir ünlü, kişinin yeterlik ihtiyacını ne kadar çok karşılarsa, ünlüye olan bağlanma o 

kadar yoğun olur. 

• H3b: Kişinin bir ünlüyü yeterlik ihtiyaçlarını karşılıyor olarak görmesine ilişkin algısı ile 

yoğun bağlanması arasındaki ilişki negatif değildir. 

• H4a: Tüketicilerin özerklik ihtiyacının ünlülere bağlanma üzerindeki etkisi yaş arttıkça azalır. 

• H4b: Tüketicilerin ilişkili olma ihtiyacının ünlülere bağlanma üzerindeki etkisi yaş arttıkça 

azalır. 
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• H4c: Tüketicilerin yeterlik ihtiyacının ünlülere bağlanma üzerindeki etkisi yaş arttıkça azalır. 

• H5: Tüketicilerin ünlülere bağlanması, ilgili ünlünün tanıttığı ürüne olan satın alma niyetini 

pozitif yönde etkilemektedir.  

• H6: Tüketicilerin ünlülere gösterdiği duygusal bağlanma ile ünlü desteği stratejisindeki 

markaya bağlanması arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

           
 

Şekil-1: Araştırma Modeli 

Tasarım ve Yöntem:  

Ünlülere bağlanmayla ilgili araştırmalarda örneklemin genelde ergen ve gençlerden oluşması 

sebebiyle araştırma örnekleminin bir kısmı için genç bireyler seçilmiştir. Araştırmanın önemli 

amaçlarından birisinin yaş değişkeni olması, yetişkin bireylerin de araştırma örnekleminde 

yer almasını gerektirmektedir. Bu sebeple yetişkinler de örneklem dahilindedir. Nicel bir 

çalışma özelliği taşıyan bu araştırmanın verileri anket yöntemi ile elde 

edilecektir.Örneklemden toplanan verilerin analizinden önce geçerlik ve güvenilirlik analizi 

yapılacaktır. Bunun için yapıların geçerliklerinin incelenmesinde Açımlayıcı ve Doğrulayıcı 

Faktör Analizi yöntemleri, güvenilirliklerinin incelenmesinde ise Cronbach alfa iç tutarlılık 

katsayısı yöntemi kullanılacaktır. Araştırmanın temelini teşkil eden model birden fazla ilişkiyi 

ve düzenleyici etkileri barındırdığı için modelin testinde Yapısal Eşitlik Modellemesi yöntemi 

kullanılacaktır.  
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