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SUNUŞ
23. Pazarlama Kongresi 27-29 Haziran 2018 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Her sene önemli konuları
gündemine alarak pazarlama alanına değerli çalışmalarla katkıda bulunan kongremiz için yine
oldukça güncel bir konuya vurgu yapmak istedik. Son zamanlarda iş dünyasında ve birçok
alanda çok konuşulan Endüstri 4.0’ı ve beraberinde getirdiği uygulamaları pazarlama dünyası
açısından ele almayı amaçladık.
Bilindiği üzere, çağımızın yeni endüstriyel vizyonu Endüstri 4.0 dördüncü sanayi devrimi
olarak tanımlanmaktadır. Bu yeni endüstrideki amaç; uyum, kaynak verimliliği ve
ergonominin hem müşteriler hem de iş ortaklarının entegrasyonunu içermektedir. Endüstri
4.0 birçok çağdaş otomasyon sistemlerini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren
kolektif bir terimdir. Bu devrim ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında fiziksel işlemleri
siber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi
olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Böylece, nesnelerin interneti ile siber fiziksel
sistemler, birbirleri ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde
çalışabileceklerdir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler
sunulacak böylece, insanların ve akıllı fabrikaların birbirleri ile iletişim kurması sağlanacaktır.
Endüstri 4.0 pazarlama açısından firmalarla müşteriler arasında çevrimiçi ve çevrimdışı
etkileşimleri birleştiren bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda, Endüstri 4.0
pazarlamanın verimliliğini artırmak için makineden makineye bağlanabilirliği sağlarken diğer
yandan insandan insana bağlanabilirlik olanağını sağlayarak müşteri katılımını artırmaktadır.
Teknolojinin hızı ile markalar daha esnek ve uyumlu olmaya zorlanırken, pazara ürün sürme
süreci ise oldukça kısalmaktadır.
Pazarlamanın birçok alanını etkileyen Endüstri 4.0’ı ve bu devrimin daha da ötesini
tartışmaya açtığımız kongremizde sektörün önde gelen yöneticileri ile “Endüstri 4.0 &
Pazarlama ve Ötesi” isimli açılış oturumu düzenlenmiştir. Kongremizde 4 adet doktora tezi ile
birlikte 13 adet İngilizce, 68 adet Türkçe olmak üzere toplamda 81 bildiri kabul edilerek 21
oturumda sunulmuştur.
Kongre kapsamında düzenlenen ek oturumlarda, Ülkemizde Pazarlama Alanındaki Akademik
Çalışmalarla İlgili Prof.Dr.Kemal KURTULUŞ İle Söyleşi”, Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
tarafından “Anket mi? Bir Daha Düşünün! Anket Formunun Tasarlanması ve Sonuçların
Cevaplama Tarzı Açısından Değerlendirilmesi” konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir.
23. Pazarlama Kongresinin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesine katkı ve emeklerinden
dolayı,Düzenleme Kuruluna, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Yönetimine, alan
koordinatörleri, hakemler ve oturum başkanlarına;desteklerinden dolayı T.C. Kocaeli Valiliği,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Körfez Belediye Başkanlığı,
Ford Otosan A.Ş. Yönetimi, Mapsis Metal Ltd.Şti. Yönetimi ve Logitech Yönetimine
teşekkürlerimizi sunarız. Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 23. Pazarlama
Kongresinin bilim dünyası ve ülkemiz için katkı sağlamış olmasını diliyoruz.

Prof. Dr. F. Burcu CANDAN
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“Ankara’nın Bebesi Güçlü Olur”: Taraftarlık ve Marka Nefreti Kapsamında Ankaragüçlü
Olmak
Şenay SABAH ÇELİK (Ankara Üniversitesi)
senaysabah@gmail.com

Özet
Tüketicilerin markalarla kurdukları ilişkilerde olumsuz duygular önemli bir rol oynamakla
birlikte, ilgili literatür oldukça sınırlıdır. Bu durum özellikle kısa süre önce ortaya atılmış bir
kavram olan marka nefreti için geçerlidir. Nefret edilen markadan kaçınmaktan markaya
zarar verme çabasına kadar farklı düzeylerde davranışsal sonuçları olan marka nefreti,
bireysel ve grup tutum/davranışlarını açıklamakta kullanılmaktadır. Kişilerin bireysel/kolektif
kimliğinin önemli bir unsuru olan taraftarlığın ele alınmasında, marka nefretinin önemli
açıklamalar sunabileceği düşünülmektedir. Mevcut çalışmada, marka nefreti bağlamında
Ankaragücü taraftarlarının Beşiktaş kulübü ve taraftarlarına yönelik tutum ve davranışları ele
alınmaktadır. Ankaragücü’nün etkin taraftar gruplarının kendi takımlarını desteklemek için ve
rakip takım karşıtı olarak kurdukları sosyal medya hesapları incelenmiştir. Söz konusu
hesapların içerik analizi sonucunda, Ankaragücü taraftarlarının Beşiktaş için nefreti üç
eksende ortaya çıkmaktadır. Bunlar; kent savunması, kendi taraftarlığına övgü ve Beşiktaş
karşıtlığıdır.
Anahtar Kelimeler: Nefret, marka nefreti, taraftarlık, Ankaragücü.
Abstract
While the negative emotions play an important role for consumers-brands relation, the
related literature is rather limited. This is especially true for brand hate, a recently
introduced concept. Brand hate, which has behavioral consequences at different levels, from
avoiding the hated brand to trying to harm the brand, may be used to explain both individual
and group attitudes and behaviors. In this context, it is thought that brand hate can provide
important explanations for football fandom. That is because fandom is an important
compound for both individual and collective identities. In the current study, attitudes and
behaviors of Ankaragücü fans towards Beşiktaş club and its fans in the context of brand hate
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are discussed. For this, Ankaragücü's active fan groups’ social media accounts have
examined that are created to support their team and oppose the rival team. As a result of
the content analysis of these accounts, the brand hate of Ankaragücü fans for Beşiktaş
emerges in three main axes. These are city defense, praise for their own fan groups, and
Beşiktaş opposition.
Keywords: Hate, brand hate, fandom, Ankaragücü.
1. Giriş
Marka-tüketici ilişkisine dair olumsuz duyguları içeren kavramlar, pazarlama literatürü
açısından oldukça önemlidir. Bunun nedeni, kişilerin olumsuz hislerini daha fazla hatırlama
eğiliminde olmalarıdır. Buna göre, kişilerin olumsuz duyguları çerçevesinde davranma
eğiliminin de yüksek olabileceği iddia edilebilir. Böylece marka nefreti olgusu, literatürde
incelenmesi önemli bir konuyu işaret etmektedir.
Konuyu önemli kılan bir diğer neden ise, tüketici ile marka arasındaki ilişkinin “karanlık
tarafı”nda yer alan ve yoğun olumsuz duyguları içeren (Hegner, Fetscherin ve van Delzen,
2017) marka nefreti üzerine bütünlüklü bir kuramın bulunmamasıdır. Marka nefreti dışında,
markalara yönelik olumsuz hisleri, tutumları ve davranışları içeren birçok kavram
bulunmaktadır. Söz konusu kavramlara ilişkin literatürün de markaya ilişkin olumlu duyguları
içeren literatüre göre sınırlı olmakla birlikte, marka nefreti literatüründen daha gelişkin
olduğu ifade edilebilir. Böylece, marka nefretini açıklamada sıklıkla söz konusu yakın
kavramlardan yararlanılmaktadır. Oysa, bahsi geçen kavramların her biri marka nefreti ile
ilişkili olsa da nefreti tam anlamıyla karşılamamakta, kavramı açıklamakta zayıf kalmaktadır.
Bunun nedeni, nefretin söz konusu kavramların daha yoğun hali olmamasından -kimi
benzerlikler içermekle birlikte- farklı bir kavram olmasından kaynaklanmaktadır (Hegner,
Fetscherin ve van Delzen, 2017). Dahası, her biri markaya dair olumsuz yaklaşımı ifade etse
de, söz konusu kavramlarda çoğunlukla muhatap alınan marka ile uzlaşma, istenilenlerin
marka tarafından gerçekleştirilmesini sağlama niyeti bulunmaktadır. Oysa nefret, genellikle
uzlaşmak için değil, muhatabına zarar vermek için gerçekleştirilir. Sınırlı literatüre karşın,
nefretin aşk ile birlikte “duygu” kavramını ifade etmekte en önemli olgulardan biri olduğu
öne sürülmektedir (Fehr ve Russel, 1984).
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Marka nefreti, var-yok biçiminde ikili bir eksende ele alınan bir kavramdan çok farklı
düzeylerinin olduğu bir olguyu işaret etmektedir. Marka ile kurulan ilişkide, kişilerin
doğrudan katılımı ve sürece dahil olması ne kadar fazla ise, alternatif markaların da o kadar
değersiz görüldüğü ifade edilmektedir (Johnson ve Rusbult, 1989). Böylece marka ile kurulan
yakın ilişki rakip/karşıt markalara duyulan olumsuz duyguların şiddetini artırabilmektedir.
Buna göre, bir marka kişinin kimliği için ne kadar önemliyse, rakip markadan nefret etme
durumu da o kadar artmaktadır.
Marka nefretinin bir diğer özelliği, sadece bireysel değil gruplar için de tutum ve
davranışların açıklanmasında kullanılmasıdır. Başka bir ifadeyle, tek boyutlu bir duygu olarak
çoğunlukla ele alınmayan ve çok karmaşık bir kavram olan nefret, “romantik aşk”tan farklı
olarak sadece birine yönelik değil, bir topluma, bir gruba yönelik de gerçekleşebilmektedir
(Zeki ve Romaya, 2008). Böylece marka nefretinin taraftarlık konusunda incelenmeye uygun
bir kavram olduğu düşünülmektedir. Buna göre nefretin, tutulan takımın kimliğin aktif bir
unsuru olarak değerlendirildiği taraftarlık için diğer takımlara bakış açısının bir ifadesi olarak
değerlendirilmesi mümkündür. Bunun nedeni, taraftarlığın ve tutulan takımın hem kişisel
kimlik hem de grup kimliği bakımından önemli olmasıdır. Böylece, kişiler bir gruba dahil
olduklarında, kendilerinin diğer grupların üyelerinden daha iyi olduğunu düşünme eğilimine
girmekte, böylece diğer grupların üyelerini tek tipleştirmekte (Hickman ve Ward, 2007) ve
aşağılamaktadır. Başka bir ifadeyle, taraftarlar için rakip takımlar ve o takımların taraftar
grupları nefret nesnesi olarak görülebilmektedir. Bu çerçevede taraftarlık, kişinin takım ve
taraftar grubuyla kurduğu yakın ve doğrudan ilişkinin etkisiyle, marka nefreti kavramının ele
alınmasında oldukça zengin bir zemin sunabilmektedir.
Böylece, çalışmada marka nefreti kavramı, futbol taraftarlarının rakip takım ve o takımın
taraftar gruplarına yönelik nefreti bağlamında ele alınmaktadır. Bu çerçevede, Ankaragücü
taraftarlarının Beşiktaş takımı ve taraftarlarına yönelik marka nefreti incelenmektedir. Bunun
için sosyal medya üzerinden rakip takım karşıtı ve tutulan takımı desteklemek için kurulan
hesaplar incelenmiştir. Sonuç olarak çalışma kapsamında, Ankaragüçlülerin Beşiktaş’a yönelik
marka nefretinin üç ana eksende oluştuğu görülmektedir. Bunlar; kent savunusu, kendi
taraftarlığına övgü ve doğrudan Beşiktaş karşıtlığıdır.
2. Kavramsal Çerçeve
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2.1. Nefret
Nefret çok önemli bir olgu olmakla birlikte, üzerine bir o kadar az çalışma olan bir konudur ve
bu nedenle henüz ana akım bir nefret tanımından bahsedilememektedir (Rempel ve Burris,
2005). Oysa kişiler, çocukluktaki eğitim yönteminin de etkisiyle1, olumsuz duyguları
olumlulara kıyasla daha fazla hatırlama eğilimindedirler (Hegner, Fetscherin ve van Delzen,
2017). Böylece, olumsuz duygu ve düşüncelerin kişilerin davranışları üzerinde olumlulara
kıyasla daha fazla etkisinin bulunduğunu söylemek mümkündür.
Nefret konusuna ilişkin farklı disiplinlerde birçok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Söz konusu
yaklaşımların ortak noktaları bulunduğu gibi farklılaştıkları yerler de bulunmaktadır. Birçok
çalışmanın

nefret

kavramıyla

ilgili

ortaklaştıkları

noktalardan

biri,

nefretin

sürekliliği/kalıcılığıdır (Rempel ve Burris, 2005). Nefretin, bir duygu olduğu konusunda görüş
birliği bulunmamakla birlikte, çalışmalardaki ikinci ortak nokta duygusal boyutunun
bulunmasıdır (Rempel ve Burris, 2005). Bunun yanında, nefretin motivasyonel bir boyutunun
da bulunduğu ve söz konusu motivasyonun muhatabına zarar verme ya da yok etmeyi
içerdiği öne sürülmektedir (Rempel ve Burris, 2005).
En genel biçimiyle nefretin, ahlaki olarak benimsenen kuralların çiğnendiği hissinden
kaynaklandığı öne sürülmektedir (Zarantonello, Romani, Grappi ve Bagozzi, 2016). Böylece,
bireysel ve/veya kolektif hafızanın nefret ile ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Weingarten,
2006). Buna göre, kimi zaman nesilden nesile geçmiş olaylar hatırlanarak ve aktarılarak
nefretin sürekliliği sağlanmaktadır.
Kimi çalışmalar nefreti basit bir duygu olarak sınıflandırsa da, literatürde genel olarak
nefretin birçok duygunun bileşiminden oluştuğu öne sürülmektedir (Zarantonello, Romani,
Grappi ve Bagozzi, 2016). Bunun yanında, nefretin var/yok ikiliğinde değil, bir skala üzerinde
değerlendirilmesi gerektiği öne sürülmektedir. Başka bir ifadeyle, nefretin seviyelerinin
bulunduğu, söz konusu seviyelere göre bileşimindeki duyguların ve yoğunluklarının
değişebileceği öne sürülmektedir. Buna göre; güçlü nefret seviyelerinde öfkenin baskın
duygu olarak öne çıktığı, üzüntü ve korkunun ise düşük nefret seviyelerine kıyasla düşük
kaldığı ifade edilmektedir (Zhang, 2017).
1

Çocuk sürekli olumsuz durumlara karşı ve ne yapamayacağı yönünde uyarılır. “Sobaya dokunma yanarsın”
gibi.
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Davranışsal sonuçları açısından da nefret düzeyleri farklılaşmaktadır. Örneğin; nefret düzeyi
yüksek olanların affetme düzeylerinin düşük olacağı (Steiniger, 2016), davranışsal tepkilerinin
ise şiddet içerikli olabileceği (Zhang, 2017) öne sürülmektedir. Nefret, davranışsal olarak
sadece karşı tarafa zarar verilmesini veya onun ortadan kaldırılmasını içermez, aynı zamanda
karşı tarafın değersizleştirilmesini de içermektedir (Zarantonello, Romani, Grappi ve Bagozzi,
2016). Bir nedenle kendinden daha güçlü/başarılı olarak değerlendirilen rakiplerde, söz
konusu avantajı ortadan kaldırma ya da boşa çıkarma gibi duygular tetiklenmektedir (Rempel
ve Burris, 2005). Rencide edildiğini ya da onurunun kırıldığını düşünen kişilerde ise tepkilerin
daha keskin olması beklenmektedir (Rempel ve Burris, 2005). Buna göre, kişinin içinde
bulunduğu grubun kimliği açısından önemli olması, karşı gruba karşı hissedilen nefretin de
düzeyini artırmakta ve sonuç olarak davranışsal olarak şiddet gibi daha radikal tepkilere yol
açmaktadır.
Nefret, olumlu duygulara kıyasla daha sınırlı olan literatürüne rağmen, birçok ayrı disiplini
ilgilendiren bir konudur ve farklı disiplinlerde nefret çalışmalarını görmek mümkündür
(siyaset bilimi, tarih, psikoloji, sosyoloji gibi). Pazarlama literatürü açısından nefret konusu
marka nefreti kapsamında ele alınmaktadır.
2.2. Marka Nefreti
Nefret literatürünün yeterince gelişkin olmamasının ötesinde, marka nefreti literatürü daha
da yeni bir alandır (Zarantonello, Romani, Grappi ve Bagozzi, 2016). Nefret konusundaki
pazarlama literatürü incelendiğinde, aşk ve nefret birbirinin zıttı gibi değerlendirilmekte,
böylece “marka nefreti” kavramı da “marka aşkı”ndan hareketle tanımlanmaktadır. Oysa
biyolojik olarak beyin aktiviteleri ele alındığında, beyinde aşk ve nefretin harekete geçirdiği
ortak kısımlar bulunmaktadır. Bu nedenle, aşk ve nefretin birbiriyle zıt değil hatta yakın-ilgili
kavramlar olduğu öne sürülmektedir (Zeki ve Romaya, 2008). Benzer şekilde Rempel ve
Burris (2005) de aşk ve nefretin zıt kavramlar olmadığını, hatta kimi kavramsal paralellikler
barındırdığını ifade etmektedir. Bu çerçevede, pazarlama literatüründe marka nefretini
marka aşkının zıttı olarak düşünmek ve öyle kavramsallaştırmak doğru bir yaklaşım olarak
değerlendirilmemektedir.
Söz konusu yeni literatürde odaklanılan bir diğer nokta, kavramın ele alınmasında
psikoloji/sosyal psikoloji literatüründeki nefret kavramı ve/veya marka literatüründeki başka
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kimi olumsuz duygu, tutum ve davranışlara olan benzerliklere odaklanılmasıdır. Söz konusu
benzerlik kurulan kavramlardan ilki, markadan kaçınma davranışıdır ve tüketicilerin bilinçli
olarak belli bir markayı tüketmeyi reddettikleri durumu ifade eder. Belirli bir markadan
kaçınmanın üç biçimi olduğu öne sürülmektedir: deneyimsel kaçınma, kimlik nedeniyle
kaçınma ve ahlaki olarak kaçınma (Lee, Motion ve Conroy, 2009). Bunlardan ilki, geçmişteki
olumsuz deneyimlere dayanmaktadır. İkinci durum, kişinin kaçındığı markayı ya da onun
kullanıcılarını kendi kimliği ile uzlaştıramamasıyla ortaya çıkmaktadır. Son durum ise, kişinin
sahip olduğu kurallar sistemine uymadığı için belirli bir markayı tüketmeyi reddetmesidir.
Ahlaki kaçınmaya örnek olarak bir biçimiyle hegemonya karşıtlığı ve buna karşı direniş ile
sosyal duyarlılık gibi konular gösterilebilir (Lee, Motion ve Conroy, 2009). Taraftarlık ile
bağlantılı değerlendirildiğinde, özellikle kimlik nedeniyle ve ahlaki kaçınmanın doğrudan ilgili
kavramlar olduğunu söylemek mümkündür.
Her ne kadar nefret ile ilişkili bir kavram olsa da, markadan kaçınmanın sadece düşük
yoğunluklu nefret seviyesindeki bir davranışsal sonuç olduğu ifade edilebilir. Kişilerin marka
ile doğrudan duygusal ve/veya düşünsel ilişkisinin olmadığı durumlarda markadan kaçınmayı
tercih ettiği ifade edilmektedir (Johnson, Matear ve Thomson, 2011). Oysa markayla ilişki
düzeyi arttıkça, alternatiflere yönelik duygu, kaçınmadan ziyade doğrudan eylem içeren
(zarar verme gibi) davranışlara dönüşmektedir ve marka nefret düzeyi de artmaktadır. Buna
göre, taraftarların kimliklerini hem taraftarı oldukları takım hem de nefret ettikleri takım ve
taraftarlarına ilişkin algıları kapsamında oluşturdukları (Popp, Germelmann ve Jung, 2016)
değerlendirildiğinde, taraftarlık olgusunun şiddetle doğrudan ilişkili olması anlaşılır
görünmektedir.
Tablo 1: Pazarlama Literatüründe Doğrudan Marka Nefreti Kavramını Ele Almış Çalışmalar2
Yazar (lar)
Gregoire, Tripp ve Legoux

Yıl
2009

Johnson, Matear ve Thomson

2011

Romani, Grappi ve Dalli

2012

2

Marka Nefretinin Ele Alınma Biçimi
Marka nefreti hedef alınan markadan rövanş
alma isteği ve söz konusu markadan kaçınma
kapsamında tanımlanmıştır.
Marka nefreti, tüketicilerin deneyim sonrası
ortaya çıkması beklenen ve utanç duygusunu
içeren, markaya yönelik yoğun karşıtlık olarak
ele alınmıştır.
Marka nefreti, küçümseme ve iğrenme ile

İlk beş çalışmaya ilişkin yorumlarda Zarantonello, Romani, Grappi ve Bagozzi (2016)’dan da yararlanılmıştır.
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Alba ve Lutz

2013

Bryson, Atwal ve Hulten

2013

Zarantonello, Romani, Grappi ve 2016
Bagozzi

Popp, Germelmann ve Jung

2016

Hegner, Fatscherin ve van Delzen

2017

birlikte markadan hoşlanmamayı ifade eden
duygulardan biri olarak değerlendirilmiştir.
Marka nefreti, gerçek anlamda markadan
tiksinme olarak tanımlanmıştır.
Marka nefreti, markaya yönelik aşırı olumsuz
duygusal tepki kapsamında ele alınmıştır.
Marka nefreti, aktif marka nefreti ve pasif
marka nefreti kapsamında ikili bir eksende
tanımlanmıştır. Aktif marka nefreti öfke,
tiksinme gibi duygularla tanımlanırken, pasif
marka nefreti korku, hayal kırıklığı ve utanç
gibi duygularla ifade edilmektedir.
Nefret, marka karşıtı siteler çerçevesinde ve
futbol taraftarlığı üzerinden ele alınmaktadır.
Marka nefreti, olumsuz geçmiş deneyim,
bireysel kimlik ile markanın uyuşmaması,
ideolojik uyuşmazlık nedeni ile markadan
kaçınma, olumsuz kulaktan kulağa pazarlama
ve öç alma gibi davranışsal sonuçları olan bir
kavram olarak ele alınmıştır.

Pazarlama literatüründeki nefret ile ilişkili kabul edilen bir diğer kavram, olumsuz kulaktan
kulağa pazarlamadır. Marka nefreti de, nefret edilen marka hakkında olumsuz söylemleri
içermekle birlikte, olumsuz kulaktan kulağa pazarlamada zımnen deneyim varsayımı
bulunmaktadır (Hegner, Fetscherin ve van Delzen, 2017) ve bu noktada marka nefretinden
ayrılmaktadır. Çünkü marka nefreti deneyimden bağımsız olarak da ortaya çıkabilmektedir.
Dahası, marka nefretinin olumsuz söylemin ötesinde markaya zarar verme ve markadan
rövanş alma gibi davranışsal sonuçları bulunmaktadır (Hegner, Fetscherin ve van Delzen,
2017).
Bu çerçevede oluşan marka nefreti kavramının, pazarlamada üç alanda ortaya çıktığı
söylenebilir: Marka ile birey ilişkileri, marka karşıtı topluluklar ve kötü deneyim tartışması
çerçevesinde hizmet pazarlaması (Zarantonello, Romani, Grappi ve Bagozzi, 2016). Bu üç alan
kapsamında, marka nefreti konusundaki literatüre ilişkin özet bilgi Tablo 1’de sunulmaktadır.
Taraftarlık konusu ele alınırken, taraftarlığın kolektif boyutundan hareketle, daha çok marka
karşıtı topluluklar ekseninde yer alan çalışmaların yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.
2.3. Taraftarlık ve Diğer Takım Nefreti
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Çalışmada futbol taraftarlığı ve seyircilik iki ayrı kavram olarak tanımlanmaktadır. Taraftarlık
genel olarak futbolun ve/veya çoğunlukla sadece taraftarı olunan takımın kişinin
bireysel/kolektif kimliğinde ve hayatında önemli hatta merkezi rol oynadığı, psikolojik
durumun takımın futbol başarısına bağlı olduğu durumu ifade etmektedir. Buradan hareketle
taraftarlar ise takımın sportif başarısından bağımsız olarak takıma kendini adayan, ona karşı
yoğun aşk ve bağlılık hisseden, takım için her türlü sıkıntıya katlanan ve kendini takımın aktif
bir unsuru veya sahibi, hatta takımın kendisi olarak tanımlayan gruplardır. Buna göre
seyircilik kavramında bireysel boyutlar öne çıkarken taraftarlık, bireyselden çok kolektiflik
vurgusu olan bir kavramdır ve böylece rakiplerle rekabet etmeyi de içerir (Hatıpoğlu ve
Aydın, 2007). Ayrıca taraftarlıkta, bir gruba dahil olmanın sonucu olarak, tutulan takımın ve
dahil olunan grubun alternatiflerinden daha üstün olduğuna dair inanç bulunmaktadır.
Böylece takım aidiyeti, alternatiflerin ve alternatif takım taraftarlarının aşağılanmasını da
içermektedir (Girtler, 2006). Bu çerçevede, taraftarlıkta diğer takıma duyulan nefret
kavramının da sadece bir duygu olarak değil, grup davranışlarını da içerecek biçimde ele
alınması uygun olacaktır. Taraftar gruplarının sahip olduğu ortak tarih taraftarlığın
oluşturulmasında merkezi rol oynarken (Hacısoftaoğlu, Akcan ve Bulgu, 2015), söz konusu
grup davranışlarında önemli bir yeri olan “şiddet”in taraftar gruplarının ortak hafızası
açısından önemi ifade edilmektedir (Aydın, Hatıpoğlu ve Ceyhan, 2008).
Nefret kavramının, farklı düzeyleriyle birlikte, bir gruba ait olmanın doğal bir sonucu olduğu
düşünülebilir. Çünkü dışarıdaki bir gruptan nefret etme ile içerisinde bulunulan gruba
iltimasın birbirinden ayrılamayacak iki olgu olduğu öne sürülmektedir (Brewer, 1999). Başka
bir ifadeyle, içinde bulunulan gruba yönelik tutum ile dışarıdaki gruba yönelik tutum birbirini
karşılıklı olarak olumsuz etkilemektedir (Brewer, 1999). Hatta, dış grup nefretinin iç grup
kayırmacılığından daha baskın olduğu öne sürülebilir. Buna göre kişiler, içinde bulundukları
grup ya da başka bir gruba fayda sağlamak için istekli olma konusunda farklılaşsa da; konu
zarar verme olduğunda, zarar verme isteğinin yöneldiği yer dışarıdaki grup olmaktadır
(Brewer, 1999). Bu çerçevede, ister hayali isterse gerçek, dışarıdaki grubun içinde bulunulan
grubun çıkarları ya da varlığı için bir tehdit içerdiğine yönelik algının ortaya çıkması
durumunda, dış gruba karşı korku, öfke ya da düşmanlık oluşmaktadır (Brewer, 1999). Korku
veya öfkenin baskın olması, duyulan nefretin şiddetine bağlıdır (Zhang, 2017). Bunun nedeni,
kişilerin kendini içinde bulunduğu grup, taraftarlık özelinde ise tuttuğu takım ve taraftar
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grubu ile özdeşleştirmesinin yanında, karşı takım taraftarlarını da karşı takım ile
özdeşleştirmeleridir (Girtler, 2006).
Taraftarlık için bu durum özellikle geçerlidir. Dahil olunan grup, dış gruba karşı sahip oldukları
olumlu kabul edilen özellikleri ve başarıları öne çıkarmaktadır. Buna göre, rakip takımın
taraftarlarının “kötü taraftar” olarak nitelendirildiği, kendileri kadar sadık olmadıklarının
düşünüldüğü öne sürülmektedir (Popp, Germelmann ve Jung, 2016). Böylece, dış grubun
sahip olduğu başarılar, iç grubun grup kimliği açısından önemli olan başka konularda daha
başarılı olduğunun kabul edilmesi durumunda, grup üyeleri tarafından önemsenmemektedir
(Brewer, 1999).
Taraftarlar arası yoğun olumsuz duyguların kökeninde, futbol gibi stratejik sporların eski
savaş kültürüne dayanmasının bulunduğu ifade edilmektedir (Girtler, 2006). Bu nedenle,
futbol taraftarları arasında sadece kendi taraftarı olunan takımın övüldüğü değil karşı takım
ile ilgili gruplar ve sosyal medya hesaplarının da açıldığını görmek şaşırtıcı olmamaktadır.
Taraftarlar, bir takıma yönelik nefret gibi güçlü olumsuz duygular beslediklerinde, söz konusu
nefretin hedefi sadece takım ile sınırlı kalmamakta, çoğunlukla o takımın taraftarları da
nefretin nesnesi olmaktadırlar (Popp, Germelmann ve Jung, 2016).
İçinde yer alınan gruplar büyüyüp kişisellikten uzaklaştıkça; kurumun kendisi ile grup içi
sadakati sağlayan kurallar ve gelenekler ahlaki otorite olarak kabul edilmektedir (Brewer,
1999). Bu durum taraftarlık açısından da böyledir. Örneğin, Ankaragücü taraftarlarında
yaygın olarak rastlanan Ankara’da sadece Ankara takımlarının tutulması gerektiğine dair
yargı, bunu benimsemeyen Ankaralı başka takım taraftarlarının en iyi ihtimalle
onaylanmamasına yol açmaktadır. Dışarıdaki grup aynı ahlaki kuralları kabul etmedikleri
ölçüde onaylamama aşağılama ve küçümsemeye dönüşmektedir (Brewer, 1999). Bunun
nedeninin de savaş kültüründen geldiği ve taraftarların kendilerine ilkel kabileler benzeri
egemenlik alanı belirlemelerinden kaynaklandığı öne sürülmektedir (Girtler, 2006). Söz
konusu egemenlik, dahil olunan grup ile dış grup(lar) arasındaki karşıtlığa dayanak
sağlamakta ve sahip olunan egemenlik sınırı içerisinde güçlenme isteğine cevap sunmaktadır
(Bulgu, 2015). Böylece, egemenlik alanının korunması, rakip/düşman takım ve taraftarlarının
buraya sokulmaması, grup içi bir norm olarak benimsenmekte ve taraftarlık açısından önem
kazanmaktadır (Girtler, 2006).
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Bu çerçevede, gruplar arası olumsuz tutum ve davranışların şiddet dışında en önemli
örnekleri, dış grup üyelerini sterotipleştirmek, rakip gruplara yönelik tahrik edici konuşmalar
yapmak (trash talking) ve rakip markanın talihsizliğinden keyif almaktır (Hickman ve Ward,
2007). Söz konusu tahrik edici konuşmaların nedeninin geçmiş olumsuz deneyim değil,
gruplar arası rekabet olduğu ifade edilmektedir (Hickman ve Ward, 2007). Popp,
Germelmann ve Jung (2016), rakip takım karşıtlığı kavramı çerçevesinde, uluslararası
maçlarda, karşı olunan takımın çalışma kapsamındaki kimi söylemlerde desteklendiğini
belirtmektedir. Ancak nefretin uzun süreli ve kalıcı bir duygu olmasından hareketle, marka
nefreti duyulan takımın ülke için olumlu olduğu durumlarda dahi desteklenmeyeceği öne
sürülebilir. Kişilerin başkalarının talihsizliklerinden ve mutsuzluklarından zevk almasının
(schadenfreude), kişinin kimliği ile ilişkili konuları içerdiği ifade edilmektedir (Hickman ve
Ward, 2007). Bu çerçevede futbol taraftarlığı taraftarlar için kimliklerinin en temel
unsurlarından biri olarak (Samra ve Wos, 2014) rakiplerin acılarından keyif alma durumuna
uymaktadır.
Rakip markaya/takıma yönelik olumsuz tutum ve davranışlar ile rakibin acılarından keyif
almaya yönelik söz konusu söylemlerin genellikle muhatapları büyük markalar ve gruplardır.
Bu çerçevede, pazarlamada büyük markaların küçükler üzerinde birçok avantaja sahip
olduğunu ifade etmek için kullanılan ve Türkçe’ye “Çifte Cezalandırma” olarak çevrilebilecek
“Double Jeopardy” kavramı, marka karşıtlığı konusunda tersine dönebilmektedir. Buna göre,
“Negatif Çifte Cezalandırma”, büyük markaların özellikle marka karşıtı sosyal hesapların
etkisiyle, küçük işletmelere nazaran daha fazla olumsuz duygu ve tutuma maruz kaldığını ve
söz konusu sitelerin markanın imaj ve kimliğini etkilediğini ifade etmek üzere
kullanılmaktadır (Kucuk, 2008). Marka karşıtı siteler, şikayet ve ürün değerlendirme
forumlarından farklı olarak hedef alınan markanın imajını zedelemeyi ve söz konusu markaya
zarar vermeyi hedeflemektedir (Krishnamurthy ve Kucuk, 2009). Çünkü marka karşıtı siteler
ve hesaplardan sadece söz konusu grup üyeleri değil başka tüketiciler de etkilenebilmektedir
(Popp, Germelmann ve Jung, 2016).
Futbolda da başarılı olan takımlara yönelik nefretin arttığı ifade edilmekte (Hickman ve
Ward, 2007), böylece negatif çifte cezalandırmanın futbol taraftarlığında da geçerli olduğunu
söylemek mümkün olmaktadır.
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Özetle, marka nefretinin futbolda bir biçimde “etkili görülen” bir rakibe karşı yöneltileceği
ifade edilebilir. Dahası, grubun geçmişi ve kolektif hatıraları da söz konusu nefretin
oluşmasında ve/veya sürdürülmesinde etkili olmaktadır. Bu çerçevede, Ankaragücü
taraftarlarının Beşiktaş takımı ve en etkili taraftar grubu olan Çarşı’ya karşı olan nefreti,
marka nefreti kavramı kapsamında ele alınmaktadır.
3. Tasarım ve Yöntem
Taraftarların içerisinde olduğu ilişkiler, ortak hafıza, dil gibi faktörleri içermektedir (Aydın,
Hatıpoğlu ve Ceyhan, 2008). Böylece, söz konusu ilişkilerin ele alınmasında taraftar
gruplarının sosyal medya hesapları öne çıkmaktadır. Sosyal medya hesaplarındaki “taraftar
dedikoduları” taraftarlık konusunda önemli bilgiler sunmaktadır (Richardson, 2007). Bunun
yanında, marka karşıtı sitelerde dilin önemli bir araç olduğu ifade edilmektedir
(Krishnamurthy ve Kucuk, 2009). Bu çerçevede, mevcut çalışma Facebook hesaplarının içerik
incelenmesine dayanmaktadır. Çalışmada, Ankaragüçlü taraftar gruplarından başlıcalarının
(Gecekondu, Bekar Evi Çocukları, Sol Kapalı) kurdukları gruplar ile Ankaragüçlü taraftarlar
tarafından kurulduğu anlaşılan “Anti-Beşiktaş” hesabı incelenmiştir. Söz konusu hesaplarda
yer alan fotoğraflar ve altındaki yorumlar tek tek incelenmiştir. Sosyal medya kanallarından
Facebook’un tercih edilme nedeni, taraftar hesapları açısından Facebook hesaplarının hem
daha geniş kitlelere ulaşması hem de daha etkin olmasıdır (Detaylı bilgi için bkz. Ek-1).
Çalışmada bahsi geçen yorumlar detaylı olarak sunulmuş (Merriam, 1995), dilbilgisi veya
anlatım kurallarına uymak için bile olsa değişiklik yapılmamasına dikkat edilmiştir (Lewis,
2009). Böylece, çalışmanın doğrulanabilirliğinin artırılması hedeflenmiştir. Yorumların
fotoğrafsız anlaşılamayacağı düşünüldüğünde, yorumla birlikte parantez içinde ilgili fotoğrafa
ilişkin kısa açıklamalar yapılmıştır. Toplanan verilerin analizi sonunda, metinler arasındaki
benzerlik ve farklılıklara dayanarak oluşturulan boyutlar sunulmuştur. Ortaya çıkan
boyutlarda aynı başlık altında aynı hesaba ait olan yorumlar birleştirilmiş, (…) işaretiyle
birbirinden ayrılmıştır.
4. Bulgular ve Tartışma
Yapılan değerlendirmede, Ankaragücü taraftarlarının Beşiktaş nefretinin üç ana eksende
ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Her ne kadar geçmiş kavga/şiddet hafızalarının da
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nefreti beslediği iddia edilebilecek olsa da, söz konusu anılar birikmeden önce de,
taraftarların “kendilerini bildiklerinden itibaren” Beşiktaş’tan nefret ettikleri ifade
edilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu anılar nefretin sürekliliği açısından önemli olsa da,
kökenine işaret etmediği düşünülmektedir. Çalışmada nefrete dair ortaya çıkan boyutlar,
kent savunusu, kendi taraftarlığına övgü ve doğrudan Beşiktaş karşıtlığıdır.
4.1. Kent Savunusu
Ankaragücü taraftarlarının Beşiktaş nefretine dair ifade edilebilecek temel noktalardan biri,
takımın şehrinin, Ankara’nın, savunulmasıdır. Ankaragücü taraftarlığının kent ile ilişkisi
taraftarın bileşimini de ilgilendiren temel bir konudur. Ankaragücü taraftarlığını başka bir
Ankara takımı olan Gençlerbirliği taraftarı Tanıl Bora (2014) şöyle ifade etmektedir:
“Ankaragücü: İmalat-ı Harbiye işçilerinin, toptancı halinin “başkent” kimliğiyle
özdeşleşerek şehre kabullerini pekiştirmek isteyen taşra göçmeni yeni Ankaralıların
her zaman popüler, her zaman tribünü kalabalık halk takımı.”
Ankaragücü açısından ahlaki otorite olarak kabul edilen şehir savunması ve egemenlik alanı,
geniş anlamda tüm kent olmakla birlikte, özellikle 19 Mayıs Stadı ve çevresi ile maç öncesi
taraftarların toplandığı ve hazırlıkların yapıldığı Gençlik Parkı, özellikle de taraftar tarafından
“Çukur” olarak ifade edilen parkın stada yakın kısmı, egemenlik alanının en sıkı bölümünü
ifade etmektedir. Söz konusu alan, takımın maçının olduğu günlerde daha da genişlemekte,
rakip takımın taraftarlarının başka illerden geldiği Ankara Garı, kent içi ulaşımın sağlandığı
Ulus civarı metro ağları da “düşman” unsurların asla kabul edilmediği yerler olmaktadır.
“Biz bu şehri kale arkasından sevdik” (Gecekondu)
“Yaşasın şehrine ihanet etmeyenler! (…) Allah Korusun Ya Şehrimize İhanet Edip
İstanbul Takımı Tutsaydık..” (Anti Beşiktaş)
“Ankara Ankaragüçlülerindir!! (Çarşı Ankara Facebook hesabının “unutmayın
gereken yerde gerekli kişilere gereken yapılacaktır. Ankara Bizim” paylaşımı
üzerine) (…) Madem Ankaraya Geldiniz Ankaradaki Otobüsleri Ankaragücü
Stickersız Gezdirmezler. Arkanda biz vardık seninle her yerde” (Beşiktaş takım
otobüsünün arkasına Ankaragücü etiketi yapıştırılmış fotoğraf ile birlikte) (Alayına
İsyan İnadına Ankaragücü)
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“İstanbul sempatizanlığını bu şehrin çocukları bitirecek. Sana gelmediğimiz gün
günah defterimize yazılsın (…) Ankara aşkı büyük olur/ istanbul yerle bir olacak/ ya
kıyametler kopacak/ ya da dünya duracak/ senden öyle ayrılacağım... (…) Eski
İstanbul özentiliğini bitirip kendimize has Ankaragücü imajıyla üretmeye devam
edeceğiz.” (Bekar Evi Çocukları)
“Sol Kapalı'ya gel. Şehrinin takımını yalnız bırakma! (…) Çok şükür! Biz, bugün de
ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, sokaklarında yürüdüğümüz şehrin takımına
ihanet etmeyeceğiz." (Sol Kapalı)
Kent savunusunun temel nedenlerinden biri, markadan kaçınma literatüründe ele alınan,
ahlaki kaçınma kavramıdır. Ahlaki kaçınmaya örnek olarak hegemonya karşıtlığı ve buna karşı
direniş ile toplumsal duyarlılık gösterilebilir (Lee, Motion ve Conroy, 2009). Ankaragücü
taraftarları için hegemonya karşıtlığı rakip takımın baskın etkisine karşı gelmek (Anti-İstanbul
takımları ve özelinde Anti-Beşiktaş gibi), sosyal duyarlılık ise yerel milliyetçilik olarak ifade
edilebilecek, şehrine yani Ankara’ya sahip çıkma biçiminde gerçekleşmektedir (Popp,
Germelmann ve Jung, 2016).
“Dilimizden Düşmüyor Şampiyonluk Şarkısı/Yemin Ettik Bozacaz Oynanan
Oyunları/Sen Sahada Yeterki Terlet Şanlı Formayı/Biz Dışarda Verecez İsteyene
Hakkını” (Gecekondu)
“Yine hangi oyunlar dönüyor bilmiyoruz fakat bildiğimiz tek şey Ankaragücü
düşmanlığı devam ediyor. Verilen maç günleri ve saatlerine'de baktığımız zaman
önümüzün kesilmeye çalışıldığını görüyoruz.” (Bekar Evi Çocukları)
Kent savunmasının temel nedenlerinden biri, Ankaragüçlü taraftar arasında yaygın olarak
kabul edilen “İstanbul Takımları”nın merkezi/yerel otoriteler tarafından desteklendiği,
kollandığı düşüncesidir. Bunun yanında, söz konusu takımların hem taraftar sayısının hem de
Kartalyuvası gibi lisanslı ürün satan mağazalarının artması ile Ankara’da güçlenme ihtimali de
Ankaragüçlü taraftarlar ve onların sahip oldukları grup içi ahlaki kurallar açısından bir tehdit
olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, özellikle Beşiktaş’ın ve kısmen diğer İstanbul takımlarının
formaları ile şehirde, özellikle de Ankaragücü taraftarlarının “mabed” olarak benimsedikleri
yerlerde gezmeleri hoş karşılanmamakta, kimi zaman ise şiddet ile karşılanmaktadır.
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“Bu görüntü (Adanasporlu bir taraftar Gecekondu3 atkısı açmış) bugün AdanasporKonyaspor maçından. Anadolu’nun abisi Ankaragücü’dür. Döneceğiz.” (Gecekondu)
“Bizim şehrimize herkes ayak basamaz! Şehrimize hoş geldin Gardaş AnkaragücüÜni-TS” (Alayına İsyan İnadına Ankaragücü)
Kent savunması ve “kente düşman unsurlara” karşı mücadele, kimi zaman ortak “düşman”a
karşı mücadele ettiği düşünülen ve ortak mağduriyete sahip grupların desteklenmesine
dönüşmektedir.
4.2. Kendi Taraftarlığına Övgü
Ankaragüçlülerin Beşiktaş nefretini kurdukları ikinci alan, kendi taraftarlıkları ile
Beşiktaşlıların

taraftarlıklarının

kıyaslanmasına

dayanmaktadır.

Buna

göre,

taraftarlıklarına övgü, bir biçimiyle rakip taraftarın küçümsenmesini getirmektedir.
“sen sahaya çıkttığın anda tribünde kıyamet kopuyor ardından büyük bir izdiham/
karanlık gecelerde satırlarla zincirlerele arıyoruz beşiktaş nerdeee (…) Eskilerden..
Siz hic Ankara doneri yediniz mi” (Yerde kanlı yatan Beşiktaş formalı bir Beşiktaş
taraftarının fotoğrafının üzerine) (Anti Beşiktaş)
Taraftarlık karşılaştırmasının en önemli sonuçlarından birinin tribünler arası şiddet
olduğu ifade edilebilir. Buna göre, eşit olarak görülen rakip gruplara kaşı uygulanan
şiddet, üstünlüğün bir ifadesi olarak görülmektedir (Hacısoftaoğlu, Akcan ve Bulgu,
2015). Bunun yanında, futbol benzeri sporların antropolojik olarak savaş kültürüne
dayandığı öne sürülmekte (Girtler, 2006), bu çerçevede taraftarların söylemlerinde
savaş kökenli kavramlar gözlenebilmektedir. Takımın tarihi itibariyle savaş endüstrisinin
işçilerine dayanması da söz konusu savaş türevi söylemleri güçlendirmektedir.
“Ali İmdat'ın Ordusu (…) Sarı Ordu, Gecekondu. (…) Özgürlük İçin Yarınlar
Gerekir, Yarınlar İçin İse Savaşmak” (Gecekondu)
“Elazığa girmiş bulunuyoruz.#İlkerTürkerArmy #BekarEvi” (Bekar Evi Çocukları)

3

Gecekondu Ankaragücü’nün sayıca en büyük ve aynı zamanda en etkili taraftar grubudur.
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kendi

"Bir inancın yüceliğinde buldum seni, bir kavganın güzelliğinde sevdim! (…) Siz
Ankaragücü gibi savaşın, cümle alem diz çökecek önünüzde. Bizim sevdamız
savaştıkça büyür ve anlam kazanır! (…) Yellow Army Pankartı (…) Ne sevdamız bitti,
ne de kavgamız! #ÖlümüneAnkaragücü (…). MKE Ankaragücü, bağımsızlık
mücadelesi veren ordumuza silah ve cephane sağlayan İmalat-ı Harbiye işçileri
tarafından kurulmuştur. Yatık bir mermiden esinlenerek çizilen logomuz asaleti ve
vatanı müdafaayı simgelemektedir.” (Sol Kapalı)
İçinde bulunulan grubun kayrılması ile dışarıdaki bir gruptan nefret etme bir
madalyonun iki yüzünü ifade etmektedir (Brewer, 1999). Bu çerçevede, bir gruba ait
olmanın, nefreti getirebileceği öne sürülebilir. Bu çerçevede iç grup bağlılığı, dışarıdaki
gruptan nefret ile birlikte düşünülmelidir. Ankaragücü taraftar gruplarında söz konusu
bağlılığın, sadece takıma değil doğrudan dahil olunan taraftar grubuna da olduğu açıkça
ifade edilmektedir. Bu çerçevede aile olarak görülen gruplarda doğum günü
kutlamaları, iş ilanları, başsağlığı dilekleri yer almaktadır.
“Gecekondu bir okuldur. Bizleri biz yapan en önemli değerimiz aile olmamızdır. Aile
olmak sadece aynı anneden babadan olmayı gerektirmez. Bizler en kötü
zamanımızdan en iyi zamanımıza kadar hep yan yana olan insanlarız” (Gecekondu)
“Sol Kapalı ailesi olarak Elazığspor maçı öncesi kahvaltı organizasyonunda bir
araya geldik. Bir gruptan çok daha ötesi, bir aileyiz!” (Sol Kapalı)
Ankaragücü ile Beşiktaş aynı ligde bile olmamalarına rağmen, yine de nefretin rekabet
boyutunun bulunduğu söylenebilir. Rekabetin ilk unsuru geçmiş sportif başarılardır. Buna
göre, Ankaragücü taraftarlarının özellikle belirttikleri konu Ankaragücü’nün “Kupa Beyi”
olmasıdır. Başka bir ifadeyle Ankaragücü’nün geçmiş yıllarda kupalardaki başarılarının altı
çizilmektedir. Bunun yanında Ankaragücü taraftarlarının takımla ilgili en çok övündükleri
konu yine kendileridir. Başka bir ifadeyle, kendilerini “iyi taraftar” olarak hatta belki
Türkiye’deki en iyi taraftar grubu olarak gördüklerini söylemek mümkündür.
“Türk futbol tarihinde bir tribüne ismini veren tek grup Gecekondu’dur. (…) Sahada
Yenilebiliriz Ama Tribünde Asla !” (Gecekondu)
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“Delirt Bizi Çıldırt Bizi Ankaragücü Yanlış Olmasın Boca Juniors Tribünleri
Değil Deplasman Ankaragücü Tarikatı (…) Maç 1-0 bitmiş, Bayrampaşa kazanmış..
Maç sonu kutlama seramonisi yaparken, 200 kişilik yere 2000 kişi gitmiş zorla
deplasman tribünün tamamını açtıran bir kitle, Ankaragücü taraftarı o seramoniyi
bozuyor.. ve hem futbolcular hem taraftarlar Ankaragücü taraftarlarını alkışlıyor!
Kazanmışsın kaybetmişsin kimin umrunda? Arma için SAVAŞ. (…) Sen sahada terlet
formayı Biz yaşatacağız armayı!” (Alayına İsyan İnadına Ankaragücü)
“Her şeyin başı grev çadırıydı. Sevdamızın yok oluşunu izlemeye gönlümüz razı
değildi. Hafızalardan silinmiş MKE Ankaragücü'nü yeniden zihinlere kazımamız
gerekiyordu. Rakipten öte, düşman gözüyle baktıklarımız dahi alkışladı bu onurlu
direnişi. Bize sırt çevirmiş televizyon kanalları, basın mensupları, milletvekilleri tek
tek gelmeye başlamıştı Tandoğan'a. Ülkede gündemi günlerce Ankaragücü
belirledi. Bugün aydınlık günlere umutla bakabiliyorsak her şeyin temelinde grev
çadırı vardır. MKE Ankaragücü'nün yeniden doğuşu olan grev çadırının 3. yıl
dönümü kutlu olsun.” (Sol Kapalı)
Söz konusu başarı ve taraftarlık dış gruba karşı öne çıkarılmaktadır (Brewer, 1999). Böylece,
buradaki rekabet daha çok –en azından şimdilik- takımlar arasındaki değil taraftar grupları
arasındaki rekabeti ifade etmektedir. Çünkü Çarşı yurt içinde hemen herkes tarafından
Türkiye’deki en iyi taraftar gruplarından biri olarak gösterilmekte, uluslararası maçlardaki
performansıyla da yurtdışında adından söz ettirmektedir. Ankaragücü taraftarları ise
takımları ikinci ligdeyken bile takımlarını hiç yalnız bırakmamakta, hatta önemli spor
yorumcuları tarafından dünyaca ünlü Boca Juniors taraftarlarına benzetilmektedir4. Mart
2017’de gerçekleşen Ankaragücü-Sarıyer maçında ikinci lig seyirci rekoru kırılmış, maçı statta
18.500 kişi izlemiş yaklaşık 5000 kişi de stat dışında kalmıştır (Öcal, 2017). Seyircisiz oynanan
lig maçı için kapasitenin üzerinde bilet satın alan bir taraftar grubudur Ankaragüçlüler.
4. 3. Beşiktaş Karşıtlığı
Negatif çifte cezalandırma etkisi (Kucuk, 2008) kapsamında, İstanbul takımları olarak
adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yaygın bir nefrete maruz kaldığını
söylemek mümkün olacaktır. Söz konusu etkinin sadece sportif başarı açısından değil
4

Örneğin; Güntekin Onay ve Rıdvan Dilmen, NTV Spor, 5 Mart 2017.
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rekabetin önemsendiği başka alanlarda da başarılı olan takımlara yönelik olarak ortaya
çıktığından bahsedebilmek mümkündür. Çünkü negatif çifte cezalandırmaya göre sadece
başarı değil, hedef alınan markanın bir biçimde “değerli” görülmesi önemlidir (Bryson, Atwal
ve Hulten, 2013). Bu çerçevede, etkili taraftar gruplarına sahip olan takımların da nefretin
hedefi olması mümkündür. Buna göre, Beşiktaş takımı ve taraftar grupları 5 açısından negatif
çifte cezalandırmanın hem sportif başarı hem de etkin taraftar gruplarına sahip olmadan
kaynaklandığı öne sürülebilir. Böylece, Beşiktaş’ın futbol anlamında daha başarılı olması,
Ankaragüçlülerin grup içi kimlikte önemli bir yeri olan “iyi taraftarlık” konusunda Beşiktaş
taraftarından daha iyi olduklarını düşünmeleri nedeniyle tolere edilmekte ve Ankaragücü
taraftarı açısından o kadar önemsenmemektedir. Oysa “taraftarlıktaki” ikincilik/başarısızlık
tolere edilemez. Çünkü taraftarlar açısından takımın saha içi başarısından daha fazla
taraftarların kendi aralarında kurdukları ilişkiler ve rakip takımlarla yaptıkları kavgalar öne
çıkmaktadır (Aydın, Hatıpoğlu ve Ceyhan, 2008).
“Haydi şimdi bütün eller havaya, şampiyonluk geliyor Ankara'ya/ Hesabı keseceğiz
süper denen ligte, beklesin beşiktaş beklesin göztepe! (…) beyoğlunda
gezersin/gözlerini süzersin/i. misin, oğlan

mısın/tamam tamam anladım

Beşiktaşlısın” (Bekar Evi Çocukları)
İki takım aynı ligde olmadığından kendi aralarındaki rekabete dair çok fazla söylemin
bulunmadığı görülmektedir. Ancak başkalarının şanssızlıklarından/acılarından memnun olma
hali -schadenfreude- (Hickman ve Ward, 2007) net olarak görülebilmektedir. Sadece
herhangi bir duygu beslenmeyen yabancı takımlar değil, Ankaragüçlüler açısından düşman
olarak bilinen tribün grupları da Beşiktaş’a karşı oynadıklarında desteklenebilmektedir. Buna
göre, Ankaragücü taraftarı Göztepe tribünleri ile kavgalı olmasına rağmen, Beşiktaş-Göztepe
maçında “Bizans’a karşı Anadolu kazanacak” sloganı ile Göztepe’yi desteklemiştir.
“Etme Bulma Dünyası İşte #BETEROLBEŞİKTAŞ (…) “Şampiyonluk yarınlara kaldı,
gördün mü çarşı a.)! (…) i. 8taş yine yenildi onun bunu bırakta bunu tut karga !! (…)
Elinde oje dudaginda ruj nasil k. Club Brugge (…) Beşiktaş 3’ün (…) aliyor

5

Negatif çifte cezalandırmanın özellikle Beşiktaş’ın en etkili taraftar grubu olan Çarşı için de geçerli olacağı
söylenebilir. Bu durum, hesaplarda taraftar grubu olarak Çarşı’nın hedef alınmasında görülebilmektedir.
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ahahahahahahahahahaha (…) Good bye Beşiktaş6 (…) Bozalim yeminleri/ Vuralim
i. /A. (…) g (…)./cArşı.. K. Sekiztaş.” (Anti Beşiktaş)
“Hemşehrimiz Gençlerbirliği 8Taşı bAŞKent'de Bozguna Uğrattı Renksizlere7 Renk
Kattı. (…) #ParçalaLiverpool. (Beşiktaş’ın Liverpool ile oynayacağı maç öncesi
Beşiktaş’ın geçmiş 8-0 Liverpool yenilgisinin fotoğrafı)” (Alayına İsyan İnadına
Ankaragücü)
Ankaragücü taraftarlarının düşmanlıklarının, sadece güçlü gördükleri tribün gruplarına karşı
olduğu ifade edilmektedir (Hatıpoğlu ve Aydın, 2007). Buna göre, söz konusu nefretin
kökenlerinden birinin rakip tribüne duyulan saygı olabileceği düşünülmektedir. Gecekondu
grubu tribün lideri Ali İmdat bu durumu şöyle ifade etmektedir (Görgülü, 2009):
Bunun yanında, “aşk” ve nefretin birbiriyle zıt değil bir biçimiyle paralellikler içeren,
ilgili kavramlar olmasından hareketle (Rempel ve Burris 2005; Zeki ve Romaya, 2008),
Ankaragüçlülerin tribün liderlerinin Beşiktaş’a ilişkin söz konusu olumlu söylemleri
çalışmadaki şimdiye kadarki tartışma ile çelişkili olarak değerlendirilmemelidir. Bununla
birlikte, elbette Ankaragücü taraftarları ile Beşiktaş kulübü ve taraftarları arasında
“aşk” benzeri bir ilişkinin bulunduğu düşünülmemektedir. Burada vurgulanmak
istenen, nefretin, karşı tarafa ilişkin saygı ya da hayranlık duyulacak kimi unsurları
içermesidir. Başka bir ifadeyle, nefret ile kimi olumlu duyguların iç içe geçmiş
olabileceğidir. Her iki grubun en önemli tribün liderleri (Ali İmdat ve Alen Markaryan)
karşılıklı olarak birbirlerine duydukları saygıyı açıkça ifade etmektedir. Dahası, nefret
ettiklerini her fırsatta açık olarak söyledikleri Beşiktaş’a ait sloganlar, söylemler
Ankaragüçlüler tarafından kullanılabilmektedir.
“Harbiden Beşiktaş bizim dostumuz. Tribünler benzer, aynı Ankaragücü tribünüdür.
Onlar da yoksul, fakir fukara, çilekeş. Bizim Konya’da boş araçlarımızı taşladılar.
Ama biz bu tür şeyleri Beşiktaş’tan kesinlikle görmedik. Ama toplumsal olarak
karşılaşırsak o zaman tamam ona bişey demem. Ama düşmanlığın bile raconunu
biliyorlar.”

6

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Liverpool’u elemesinden sonra spiker Ercan Taner’in “Good Bye
Liverpool” sözüne atfen.
7
Beşiktaş’ın resmi renklerinin siyah-beyaz olmasına atfen.
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“Taktik maktik yok, Bam Bam Bam8 (…) Ankaragücü taraftarımızdan eski topçumuz
Rajnocha Ankaragücüne tekrar gelmesini istediklerini iletti: - Come to Ankaragücü9
– I would like.” (Alayına İsyan İnadına Ankaragücü)
“Bayern Münih antrenmanını ziyaret eden Ankaragücü taraftarından Arjen
Robben'e: "Come to Ankaragücü"”.
Özet olarak, Ankaragücü taraftarlarının Beşiktaş takımı ve taraftar gruplarına yönelik
nefreti; kent savunusu, kendi taraftarlığına övgü ve Beşiktaş karşıtlığı kapsamında ele
alınmıştır.
5. Sonuç
Marka nefreti, tüketicilerin markalarla kurduğu olumsuz ilişkilerden birini ifade etmektedir.
Hem uygulamada hem de akademik tartışmalarda önemli bir kavram olmasına rağmen,
marka nefreti konusundaki literatür oldukça yenidir. Bu çerçevede, genel kabul gören bir
tanım bulunmamakta ve özellikle nitel yönelimli çalışmaların bu aşamada kavrama ilişkin
önemli veriler sunabileceği düşünülmektedir. Mevcut çalışmada marka nefreti kavramı, hem
bireysel hem de kolektif kimlik boyutları ile ilişkilendirilen bir olgu olan taraftarlık
kapsamında ele alınmaktadır. Buna göre, Ankaragücü taraftarlarının Beşiktaş futbol kulübü
ve taraftar grupları ile ilişkisi, marka nefreti bağlamında tartışılmaktadır. Ankaragücü’nün
etkili taraftar gruplarının sosyal medya hesapları, söylem analizi kapsamında incelenmiştir.
Analiz sonucunda Ankaragücü taraftarlarının Beşiktaş nefretinin üç ana başlıkta
değerlendirilebileceği görülmektedir.
Ortaya çıkan boyutlardan ilki kent savunusudur. Buna göre, Ankara’nın savunulması Beşiktaş
nefretinin önemli unsurlarından biridir. Şehrine ihanet etmemenin grup normları açısından
önemi (Girtler, 2006), ihanet ederek başka takımları –özelinde de İstanbul takımları ve
Beşiktaş’ı- tutanlara yönelik nefretin gelişmesine yol açmaktadır. Dahası, İstanbul
takımlarının merkezi ve yerel otoriteler tarafından desteklendiği, oysa Ankaragücü’nün
“sahipsiz” bırakıldığı düşüncesi, mağduriyet algısına yol açmaktadır. Böylece hem mağduriyet
8

Bu ifade geçmişte Fatih Terim’e mal edilmekle birlikte, Ahmet Çakar’ın bir futbol programında Beşiktaş’ın
galibiyetiyle ilgili yaptığı yorumla tekrar gündeme gelmiş ve kısa zamanda futbolla ilgili ilgisiz hemen herkesin
kullandığı bir ifadeye dönüşmüştür.
9
“Come to” ifadesi, Beşiktaş’ın 2017-2018 sezonunda transfer ettiği “yıldız” oyuncuları duyurmak için
kullandığı sosyal medya reklamına ilişkindir. Bu reklamda“Bam bam bam” ifadesi de kullanılmıştır.
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algısı hem de şehre ihanet edildiği düşüncesi, Beşiktaş’a ve Beşiktaşlılara nefrete yol
açabilmektedir.
Araştırma kapsamında ortaya çıkan ikinci boyut, kendi taraftarlığına övgüdür. Söz konusu
boyutun nefret bağlamında ele alınmasının nedeni, dışarıdaki bir gruba yönelik nefretin dahil
olunan gruba aidiyetle doğrudan ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır (Brewer, 1999). Dahil
olunan grubun övülmesi, dört alt başlıkta gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki, şiddete
yönelmedir. Rakiplere uygulanan şiddetin taraftar gruplarının ortak hafıza oluşturması için
önemli olduğu öne sürülmektedir (Aydın, Hatıpoğlu ve Ceyhan, 2008). Buna göre, nefret
edilen gruba yönelen şiddet ve dahil olunan gruptan dışardakilerin duyduğu korku, taraftarlık
için övünç kaynağı olmaktadır. İkinci başlık, savaş referanslı söylemlerin yaygın olarak
kullanılmasıdır. Hem dahil olunan taraftar grubunun kimliğinin oluşturulmasında hem de
nefret edilen takıma yönelik göz korkutma maksatlı olarak söz konusu söylemler önemlidir.
Üçüncü başlık, dahil olunan grubun bir aile olarak değerlendirilmesidir. Buna göre, dahil
olunan grubun ilişkilerinin yakınlığı, dışarıdaki gruplara yönelik nefretin de davranışsal
sonuçlarını artırmaktadır. Son başlık, “iyi taraftar” olmaktır ve özellikle nefret edilen taraftar
grubundan daha iyi olmak grubun oluşturulmasında ve dış grup nefreti açısından önemlidir
(Popp, Germelmann ve Jung, 2016).
Araştırma sonucunda ortaya çıkan son boyut, Beşiktaş karşıtlığıdır. Burada iki alt başlıktan
bahsedilebilmektedir. Söz konusu alt başlıklardan ilki, “anti-Beşiktaş” olarak ifade edilebilir.
Buna göre, anti-Beşiktaş başlığının ortaya çıkmasında negatif çifte cezalandırma (Hickman ve
Ward, 2007; Kucuk, 2008) ve başkasının acısından memnun olmanın (Hickman ve Ward,
2007) etkisinden bahsedilebilmektedir. Negatif çifte cezalandırma etkisine göre, Beşiktaş’ın,
hem sportif başarısı hem de taraftar grubunun Türkiye’nin en etkili taraftarlarından olması
nedeniyle, nefretin konusu olmaya çok uygun olduğu öne sürülmektedir. Başkasının
acısından memnun olma kapsamında ise, Ankaragücü taraftar gruplarının Beşiktaş’ın hem
yurt içi hem de yurt dışındaki başarısızlıklarından ve şansızlıklarından mutluluk duyduğu ifade
edilebilir. Beşiktaş karşıtlığının ikinci başlığına göre, Ankaragücü taraftarlarının nefret ettikleri
takıma aynı zamanda saygı duydukları ve taraftar grubunu ise etkili bir grup olarak
değerlendirdikleri söylenebilir. Hatta söz konusu düşmanlığın belki de ana nedenlerinden
birinin düşman taraftar grubunun etkili olarak görülmesi olduğu söylenebilir (Hatıpoğlu ve
Aydın, 2007).
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Marka nefreti konusundaki mevcut literatürün sınırlı olması nedeniyle, bu konuda hem nitel
hem de nicel yönelimli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Konunun ele alınmasında
Ankaragücü taraftarları ile yapılacak görüşmelerden önemli sonuçların çıkabileceği
düşünülmektedir. Dahası, konunun başka örnek olaylar çerçevesinde ele alınması da kavram
hakkında önemli veriler sunacaktır. Bunun yanında, kavramın taraftarlık dışındaki marka
toplulukları ve anti-marka grupları çerçevesinde tartışılması, kavramın ele alınmasında farklı
boyutların ortaya çıkmasını sağlayabilecektir.
Ek 1: Ankaragücü taraftar gruplarının farklı sosyal medya kanallarındaki takip sayıları

Gecekondu
Sol Kapalı
Bekar Evi Çocukları

Facebook
50.760 kişi bunu beğendi
50.088 kişi takip ediyor
19.793 kişi bunu beğendi
19.465 kişi takip ediyor
11.246 kişi bunu beğendi
11.364 kişi takip ediyor

Twitter
3818 takipçi

Instagram
9.531 takipçi

5998 takipçi

773 takipçi

954 takipçi

3.247 takipçi
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Öz
Günümüzde her türlü teknolojiye erişimi olan dünya, tüketicilerin satın alma karar sürecini
de değiştirerek, geleneksel davranışlarından uzaklaştırmaya zorlamıştır. Geleneksel ürün
satın alma süreci, bir uyaranın, çeşitli safhalara ve nihayet karar aşamasına maruz
bırakılmasıyla başlar. Teknolojik gelişmelere dayanan değişiklikler, tüketicilerin bir uyarana
maruz bırakıldıktan hemen sonra, birçok ürün hakkında hazır ve mevcut zengin bilgilere bir
şekilde erişmelerini sağlamaktadır. Böylece, mağazaya gitmeden önce daha fazla bilgi
edinmeye eşlik eden ve yeni bir kavram olan Sıfır Anı Gerçekliği önemli bir rol oynamaya
başlamıştır. Bu bildiride, Sıfır Anı Gerçekliği konseptinin teorik geçmişi ve akademik literatür,
otomotiv sektörü için farklı demografik kesimlerin sonuçlarını analiz etmek ve Sıfır Anı
Gerçekliği ile diğer karar anları ile karşılaştırmak amacıyla incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karar Anı, Sıfır Anı Gerçekliği, Satın Alma Karar Süreci, Anlık Satın Alma
The Impact of Zero Moment Of Truth on Consumer Buying Decision: A Case Study For
Automotive Sector
Abstract
As a result of technological improvements, consumer purchase decision process deviates
from its traditional behaviors. Considering the traditional consumer behavior, process of
product purchase decision begins with being exposed to a stimulus, to various phases, finally
to decision phase. Technological changes enable consumers to have ready access to
available rich information about all types of products immediately after being exposed to a
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stimulus. At this stage, a new concept Zero Moment of Truth (ZMOT) plays a crucial role that
accompanies more information seeking activity prior to going to the store. In this study,
theoretical and existing academic literature was investigated across different demographic
segments, and to compare ZMOT against other MOTs for automotive sector.
Keywords: Moment of Truth, Zero Moment of Truth, Purchasing Decision, Impulsive Buying

1. Introduction
There are lots of dynamics affected consumer buying decisions especially by globalization in
the world. Modern consumers today are more conscious and active. The consumers have
several different source in their hand like Internet, social media etc.-Impulse buying is a
production selection method which is mostly accepted by companies. Generally consumer’s
purchases are made on impulses and they are not planned before. Impulse buying decision is
an intersection behavior unplanned purchasing with exposure a stimulus that is triggered by
emotions. In traditional marketing system, impulse buying decision is widespread while
today by developing technology. It gives place to new term called Zero Moment of Truth
(ZMOT). The first step of this concept is Moments of Truth (MOT) describes the route of
contact between a potential customer and a brand. Zero Moment of Truth (ZMOT) is defined
by Google, it is the buying decision level where the marketing happens. ZMOT is comes out
of First Moment of Truth (FMOT), a marketing term introduced by Procter & Gamble which
is described as the moment at the store shelf, when a consumer decides whether to buy one
brand or another.. Second Moment of Truth (SMOT) is the concept that occurred when the
customer uses the product, she is satisfied or not. The other step of MOT is when the
consumer share her feedback with the brand also her friends, family, etc. This is named
Third Moment of Truth (TMOT). ZMOT is the new point to the Moments of Truth and buying
cycle. It refers that the moments when the consumer researches and gets information about
the products or service before she buy it. ZMOT is important by the way that it has changed
and gives another dimension to the consumers buying decision.
The study investigates the effects of Zero Moment of Truth on consumer buying decision
and provides a research in Turkey for automotive sector. In order to discover how consumer
purchase decision process deviates from their traditional behaviors and analyze the effects
of regional and demographic variables on consumer buying decisions, a research is
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constrained to consumers living in Turkey who have recently have as of late had a shopping
background in the previous 3 months. It is applied to as an exploratory research on 279
surveyors. Survey questions are obtained from a similar study applied in US (Google, 2011).
The translation of these questions from English into Turkish was led by taking after standard
methodology utilized as a part of intercultural research. The outcomes of survey will help
decide the role of demographic factors such as age, gender, level of education and income to
define what will be the significant phase among all phases in consumer decision process.
This research also gives insight on alternative ways to solve the issues related with brand
switching intention, customer loyalty, and customer complaint management.

2. Literature Review
2.1.

Impulsive Buying

Human emotions are affected by impulses. It can be biochemically or psychological
activated. Impulses occurs suddenly, unplanned and without calculation. The concept of
impulse buying has been investigated many times academically but because of it has many
dimension the clear, extensive definition has not been made. The first researches in 1950’s
impulse buying was accepted as unplanned purchase behavior, later the researches extent
their view point and they started to search how different type demographic characteristics
and life styles are affect the impulse buying. As the new media especially, the Internet was
involved into our lives. E-commerce are increased suddenly. As a result of this, online
impulse buying is arisen. According to Kim and Easton, consumers’ impulse buying was
positively correlated with hedonic motivation because of timeless of web shopping and large
range product. On the other hand, nowadays as technology has been improving, the
different types of purchase options are appeared. The biggest one of them is mobile,
especially smartphones. Smartphones present several choices by their applications to the
consumers. Due to this, technology is new one, there is no enough academic researches
about this subject. David and Sagitas, declared that consumers find very funny impulse
buying by mobile. From the consumer perspective, since they are always on their device, so
why not buy something from it and get enjoyment out of it. Another point that David and
Sajitas investigated that mobile impulse buying the stimulus can be message or
advertisement that suddenly comes although an all the other purchasing the stimuli was the
actual product. Impulse buying occurs firstly as decision making process. Then it is important
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to define how to encourage impulse buying. According to the researches the encourager
may sometimes products property (ex. Law price), instore display sensory marketing, sales
person, advertising or maybe a message or Internet.
2.1.1. Impulsive Buying Categories
Stern’s categorization into four groups is the most accepted categorization of impulse buying
(Stern, 1962, p.59-62).
Pure Impulsive Buying is the escape from purchase that breaks a normal buying pattern so it
calls classic impulsive buying. Impulsiveness and emotions are very dominant at this
category.
Reminder Impulsive Buying is another category of impulsive buying that occurs when a
customer is reminded of being low on a product or is in need of an item when he / she sees
it at the store or recalls an advertisement about the item and a previous decision to buy.
Suggestion Impulsive Buying which is another type of impulsive buying occurs when a
customer sees the product for the first time and then visualizes the need for it even though
he / she has no previous knowledge about the item. Product quality, function and the like
must be evaluated at the point of sale. The consumer made this decision upon being
exposed to the item, its display, and instructions for the first time and visualizing an
application for it.
Planned Impulsive Buying is the base of Zero Moment of Truth (ZMOT) concept that occurs
when a customer enters a store with the intention of purchasing certain items, but
recognizes that he / she may purchase other items dependent upon sale promotions. Stern’s
contribution and categorization of impulse buying is quite significant, because even today
most research studies use his concept of impulse purchases as a starting point. Stern notes
that suggestion buying is distinguished from reminder buying in that the shopper has no
prior knowledge to assist her in the purchase. The planned impulse buying and reminder
impulse buying diverge from each other by the way that planned impulse buying is some
way regarded before entering the store instead of being senseless need that unexpectedly
comes to mind. Adelaar further notes on this dimension saying that, considering Stern’s four
categories of impulse buying, suggestion impulse buying is the relevant one in an on-line
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media environment since it enables consumers to seek additional information and
eventually to buy items directly online or offline. An online environment can provide an
appropriate venue for acting upon the buying impulse. Therefore, in this study our
proposition is that any information search behavior in online medium prior to product
purchase decision is attached to suggestion impulse buying behavior.
2.2.

Stimuli of Impulsive Buying

Applebaum suggested that impulse purchasing might stem from the consumer’s exposure to
sales promotion stimulus. Wolman defines an impulse as not consciously planned, but arises
upon confrontation with a certain stimulus. Kroeber–Reil also argues that impulse buying is
reactive behavior and often involves an immediate action response to a stimulus. Impulse
purchasing may occur as a result of marketer’s environmental manipulations through
atmospherics (Kotler, 1974, p.48-64), merchandising stimuli such as retail shelf location
(Rook, 1987, p.305-313). Yu and Bastin declared that there are some techniques to increase
impulse buying of products such as on shelf positions, sampling, Point of Purchase (POP)
posters, Childers et al. suggest, if shoppers believe that the sensory information available via
the interactive media is sufficient, there is reason to believe that the shoppers will enjoy
using the new media for web-shopping. Following Kotler’s observation that impulse
purchasing may occur as a result of marketer’s environmental manipulations through
atmospherics, there is a possibility that webmosphirics which according to Childers et al.
represents the virtual environment counterpart to the physical surroundings associated with
the retail atmosphere (such as text, audio, color, graphics, search engine configuration, popup windows, streaming video, and organization and grouping of merchandise), may lead to
impulse buying.
2.3.

Moment of Truth (MOT)

There is a long tradition in service research to acknowledge the service encounter (i.e., the
person-to-person encounter between a customer and a firm’s representative) as important
for the overall success of the service firm (Solomon et al., 1985, p.99-111). Hence, this
encounter is sometimes referred to as the moment of truth. Coming from this notion,
Moment of Truth (MOT), in marketing, can be described assistances of contact between a
consumer and a brand that gives the consumer an opportunity to form an impression about
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the brand in question. They are crucial instances in which a brand encounter captivates
delights or disinterests potential customers. Another words, the first few seconds of the
customer’s interaction with the company, which is so important can be called Moment of
the Truth. For instance, for the customer, decisions what to buy and get at. Moment of Truth
is the way of understanding of the consumer’s behavior. It noticed that the customers
generate their idea about a product or service in the first few seconds after they meet that
product for the first time. While traditionally considered one point in time, these four
marketing moments of truth can occur over time since they involve more interaction.
2.3.1. First Moment of Truth (FMOT)
Procter & Gamble in 2005 define this first interaction between customer and product and
they saw the critical importance of the seven seconds after a shopper first encounters a
store shelf. Hence, they labeled this at the shelf decision moment as the First Moment of
Truth (FMOT). The First Moment of Truth is the first interaction between product and the
visual appearance, packaging, beauty is critical point of determining whether a consumer
makes a purchase. The customers see the product and her impression will be first step of
buying, so the brands should try to turn shoppers into the customers. At this stage,
customers have many different questions about purchase and they are seeking the answers.
If you do not supply with the customer’s needs, you will lose the First Moment of Truth. For
discernible goods, the packing is carrying a message like “grab me”, so it should be easy to
take and carry. That’s why in the marketing the packing can be called “the silent salesman”
of the product.
2.3.2. Second Moment of Truth (SMOT)
Actual use of the product – or experiencing the brand – is known as the Second Moment of
Truth (SMOT). Procter & Gamble CEO, Lafley described the new challenge of brands as
winning two moments of truth. The first moment occurs at the store shelf, when a consumer
decides whether to buy one brand or another. The second occurs at home, when she uses
the brand – and is delighted, or isn’t. It is the challenge for shopkeepers to keep these
standards at high level. If they do not, they may lose the chance of converting a one-time
shopper into a repeat customer (Customer Focus, S&R, August, 2014). Companies should
provide proper content marketing and social media engagement to win customer at each
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moment of truth. Because the researches are pointed that the consumer seeks quality for
product when they buy and use it. In other words, Second Moment of Truth (SMOT) is the
level that the consumers evaluate their needs and the products benefits (Löfgren, 2005,
p.109). SMOT is the key of creating repeat customers. For instance of Second Moment of
Truth (SMOT) for a hotel, to gain customers and want to speak them to their friends and
family about the hotel. It is not about how luxury the hotel is. It is about the hotel can
welcome the promises which they promised at their web site or brochure before. Maybe,
the hotel can give some extra miles beyond its promise.
2.3.3. Third Moment of Truth (TMOT)
Third Moment of Truth (TMOT) can be described as buyers criticism or response towards a
brand, item or service i.e. purchaser gets to be brand promoter and gives back by means of
verbal exchange or online networking publishing. At this point, the customer has potentially
become a great advertisement and approval. They reflect their emotion, satisfaction,
curiosity or even anger by experience of product. The consumer behaves like your walking
advertisement tool. If they like or dislike the product that can share on social media, they
can write their opinion the forums websites.
2.3.4. First Moment of Truth (FMOT)
Nowadays; customers want to search how products improve their lives. According to brands
the operations that meeting with these shoppers is called Zero Moment of Truth (ZMOT).
ZMOT is a crucial new addition to classic three-step process of stimulus, shelf and experience
(Lecinski, Google). Marketers today have faced up a new idea or stage which can be called a
new moment between stimulus and shelf in every product category. In recent years, with
the advent of smartphones consumers start to learn more about the considered products at
the time of stimulus. They start experiencing the products first in digital world. Many
consumers use the Internet to collect information on brands and products before making
purchases offline. Shoppers are check on more information from more sources, before they
buy. Digital technologies are changing consumer behavior and enabling the creation of a
credible, consumer-led information cycle. Digitally empowered consumers actively search
online for brand and market information ahead of making purchase decisions. Those
interactions constitute new “Moments of Truth” (MOT) between brands and consumers that
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are not accounted for before. Consumer behavior is changing in the light of advancing digital
capabilities. The importance of online recommendations is more significant as consumers
turn to their peers and user generated content (reviews, ratings etc.) — rather than
marketers—for brand information. As consumers share their experiences online, this
information becomes available to other consumers either through interpersonal
connections, searchable results or suggestions. This new phenomenon is called Zero
Moment of Truth (ZMOT), which is the moment consumers are exposed to a stimulus and
readily grabs his smartphone, laptop, tablet etc. to seek credible 3rd party information
online about what they are looking for. First use of the term Zero Moment of Truth was by
IRI Group (Symphony, IRI, 2009). The term was made popular with the book Winning the
Zero Moment of Truth published by Google (2012) before a purchase decision is made.
Moments of Truths created following a brand experience produce both positive and
negative user generated content, which increasingly are being indexed to appear in searchengine results—and represent an initial moment of truth (ZMOT) for information seeking
consumers.
i.

As it is mentioned above, there are lots of dynamics affected consumer buying
decision especially by globalization in the world. As a result of all these affects,
consumer purchase decision process deviated from their traditional behaviors.
Considering the traditional consumer behavior, process of product purchase decision
begins with being exposed to a stimulus, to various phases, finally to decision phase.
These developments enable consumers to have ready access to rich information
about all types of products immediately after being exposed to a stimulus. At this
stage, Zero Moment of Truth (ZMOT) plays a crucial role which is a new concept that
accompanies more information seeking activity prior to going to the store shelf. In
other words, it's what people search for and find after encountering the stimulus that
directs their next steps and it is the moment when you grab your mobile phone and
start learning about a product or service you are thinking about buying. As a result,
modern consumers are more conscious and active using different sources like
smartphones like social media. This study investigates the effects of Zero Moment of
Truth (ZMOT) on consumer buying decision in Turkey based on the different
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demographic variables (gender, age, marital status, education level, income level,
etc.) for automotive sector.

3. Research Methodology
This research gives insight on alternative ways to solve the issues related with brand
switching intention, customer loyalty, and customer complaint management in automotive
sector.. It investigates the effects of Zero Moment of Truth (ZMOT) on consumer buying
decision in Turkey in the following aspects: examine Zero Moment of Truth (ZMOT) based on
the different demographic variables (gender, age, marital status, education level, income
level, etc.); analyze Zero Moment of Truth (ZMOT) against Stimulus and First Moment of
Truth (FMOT) in automotive sector, and compare Zero Moment of Truth (ZMOT)
Additionally, to investigate whether there is a meaningful relationship between the sources
that customers use while purchasing and the demographic characteristics.
The research is constrained to consumers living in Turkey who have recently have as of late
had a shopping background in the previous 3 months. It is applied to as an exploratory
research on 279 surveyors. Questions are obtained from a similar study applied in US
(Google, 2011). The translation of these questions from English into Turkish was led by
taking after standard methodology utilized as a part of intercultural research.
Survey questionnaires was used as an information gathering strategy during this study which
are mainly classified as descriptive or analytical surveys where the descriptive survey refers
to the survey that is focused on frequency analysis by counting the number of responses
attained from the sample group on a particular question within the questionnaire. On the
other hand, analytical survey aims to analyze the connection in between the various items or
variables within the sample group. Survey questionnaire applied in this study is based on
web-based and the paper-pencil. The surveyors choose randomly from consumers both
Turkish citizens and foreigners who lives in Turkey for studying or working. The
questionnaire was sent as an e-mail to all the friends in the list of recipients who willingly
and gladly co-operated and then they sent it to their own friends and colleagues. Moreover,
a part of the respondents also comes from the web-based survey where the questionnaire
was left on a survey website specifically designed for the purpose where it remained for a
considerable span of time. Also, face-to-face communication method used to colleagues.
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In the analysis of the data, descriptive statistics are presented with frequency, percentage,
mean, standard deviation. Analysis of variance (ANOVA) was used for comparison of the
three phase groups. Sidak test was applied with the aim of identifying different groups. A
single-sample chi-square test was performed with the aim of examining whether the intragroup percentage distributions of the variables were different. We applied chi-square
analysis with the aim of determining the relationship between two categorical variables. P
values less than 0.05 were considered statistically significant in the study. Analyzes were
done with SPSS 22.0 package program.

4. Data Analysis
The outcomes from survey questionnaire will is analyzed across different demographic
segments such as age, gender, level of education and income, and to compare ZMOT against
other MOTs for automotive sector. in order to define what will be the significant phase
among all phases in consumer decision process.
4.1.

Preliminary Details

In the study, 49% of the individuals were male and 51% were female. It was determined that
60% of the participants were single and 40% were married. 15% of participants were 18-25
years old, 60% were 26-34 years old, 19% were 35-44 years old and 5% were over 45 years
old. It was determined that 10% of the participants had high school, 40% had university, 44%
had master's degree and 6% had PhD degree. It was also determined that 11% of the
participants did not earn any income, 18-25% were 0-2500 TL, 41% were 2500-5000 TL, 17%
were 5000-7500 TL, 9% were 7500-10000 TL and 5% has an income of 10,000 TL or more. 2%
of the participants are unemployed, 4% are housewives, 35% are private sector workers,
22% are public sector workers, 22% are retired, 8 are self-employed, 12% of them are
unemployed and 10% of them are from other occupational groups.
4.2.

Time Spent Planning A Purchase & Average Number of Sources Used

The distributions of the time spent by the participants to buy the products are calculated
and a chi-square analysis was carried out to examine whether the time spent to purchase
according to products was statistically different. Participants were found to spend 1 year or
more time in the highest (55%) when they are planning to purchase an automobile (X 2 =
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11.02, p <0.01). Participants were seen to use up to 10, an average of 5 ± 3 sources during an
automobile purchase process
4.3.

Last Purchase Time

Participants' distribution of their products over their intake is calculated and given in the
tables below. A chi-square analysis was conducted to examine whether the time spent to
purchase products was statistically different. It was seen that 50% of the participants bought
cars 2-5 years ago (X2 = 9.88, p <0.01).
4.4.

Last Purchase Place

Frequency analysis was performed to determine the purchase rates of the last purchased
products of the participants from store / online. All of the participants who bought the car
were interviewed that they made their purchase from the store.
4.5.

Sources Used By Shoppers When Making A Purchase: A Case Study For Automotive

Sector
The research has been analyzed for automotive sector with all details in terms of the sources
that customers use according to their demographic characteristics when making a purchase.
Sources used by shoppers when making a purchase (by source) in automotive sector has
been shown in Figure 1. Sources have been categorized with regard to the question that
asked to the participants.
The results shows that the most used source is product / brand review / comparison sites
with 54.8% percentage at ZMOT, when making a purchase in automotive sector. The opinion
of friends, family or colleagues before they go into a store to make their purchase ranked as
the second most used source by nearly 1 in 3 shoppers. It’s that most human phase of
validating options by making a call, posting a question or simply asking others what they
think.Considering the overall picture, as it has been discussed previously statements, it could
be clearly seen that shoppers today are digging up more information from more sources,
before they buy. In fact, ZMOT is now just as important as Stimulus and FMOT.
Figure 1: Sources used by shoppers while purchasing in automotive sector
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A chi-square analysis was conducted to investigate whether there is a meaningful
relationship between the sources that customers use when making a purchase and the
gender. According to the results, it is determined that the sources used by shoppers when
making a purchase do not differ according to the gender (p> 0.05). In other words, the
sources used by men and women while purchasing have almost similar characteristics for
automotive sector. In order to investigate whether there is a meaningful relationship
between the sources that customers use when making a purchase and their marital status, a
chi-square analysis was conducted. According to the results, it is determined that the
following sources: news / magazine websites / portals; books; celebrity endorsement /
sponsorship; and information on product packaging used by shoppers while purchasing
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differ according to their marital status (p< 0.05). It could be seen that news / magazine
websites / portals are one of the sources which are more effective than single customers
compared to married customers in automotive sector. Additionally, books are another
efficient method in order to take the attraction of the single shoppers as compared with the
married ones. While celebrity / sponsorship is another alternative way to attract the married
people compared to singles, information on product packaging is more effective than single
customers compared to married customers. As it has been mentioned from previously
statements, due to the fact that (p< 0.05), there was a significant relationship between these
sources and the marital status of the participants in automotive sector in these sources. If
we take into account the other sources (search engines, online video sharing websites, etc.),
they do not differ according to marital status (p> 0.05). As a result, it is obvious that there is
not any relationship between ZMOT and marital status of customers in this sector.
A chi-square analysis was conducted to investigate whether there is a meaningful
relationship between the sources when buying a car and the age. According to the results, it
is determined that the following sources: TV programs / TV adverts; news / magazine
websites / portals; radio programs / radio adverts; retailer / store website; samples / sales
promotion; and in-store displays in the procurement process while purchasing differ
according to the customer’s age (p< 0.05). In other words, these sources show a meaningful
relationship by age. It has been determined that samples / sales promotion is mostly used by
customers aged 18-25, while radio programs / radio adverts and retailer / store websites are
mostly used by customers aged 45 years or older in automotive sector. Additionally TV
programs / TV adverts and news / magazine websites / portals are the effective ways to
attract the customers aged 35-44. In-store displays are mostly preferred source for
customers aged 26-34. The other sources (search engines, online video sharing websites,
etc.) used while purchasing have almost similar characteristics in this sector (p> 0.05),
therefore there is not any meaningful relationship between these sources and customer’s
age.
A chi-square analysis was conducted to investigate whether there is a meaningful
relationship between the sources that customers use in the procurement process and the
education level. According to the results, it is determined that the following sources:
newspapers / magazines; news / magazine websites / portals; outdoor billboards; celebrity
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endorsement / sponsorship; opinions of family, friends, colleagues; and social networking
site / Renren networking site / Facebook used by shoppers when making a purchase differ
according to the customer’s educational level (p< 0.05). The meaningful relationship
between these sources and the customer’s education level could be found below:
a. Newspaper / magazines are mostly used by customers whose education level are
high school or PhD.
b. News / magazine websites / portals are mostly used by customers whose education
level are primary school or high school.
c. Outdoor billboards are mostly used by customers whose education level are
university or PhD.
d. Celebrity endorsement / sponsorship is mostly used by customers whose education
level are master.
e. Opinions of family, friends, colleagues are mostly used by customers whose
education level are PhD.
f. Social networking site / Renren networking site / Facebook is mostly used by
customers whose education level are primary school.
The other sources (search engines, online video sharing websites, etc.) do not differ
according to the customer’s educational level (p> 0.05). In other words, the customers have
almost similar characteristics when making a purchase if they use these kind of sources.
A chi-square analysis was conducted to investigate whether there is a meaningful
relationship between the sources that customers use in procurement process and the
income level. According to the results, it is determined that almost all sources used by
shoppers when making a purchase differs according to their income level (p< 0.05). The only
source: opinions of family, friends, colleagues used by customers while shopping do not
differ according to the income level (p> 0.05). It is seen that the customers with high income
level use more sources while they are shopping, and those who have low income level
mostly use the resources such as newspapers / magazines, e-mails, search engines, etc.

38

In order to investigate whether there is a meaningful relationship between the sources that
customers use when making a purchase and their occupation, a chi-square analysis was
conducted. Based on the results, it is determined that the following sources: heard of
product from family / friends; e-mail / e-newsletters; news / magazine websites / portals;
outdoor billboards; celebrity endorsement / sponsorship; product / brand review /
comparison sites; retailer / store website; staff guidance; and in-store displays used by
shoppers when making a purchase differ according to the customer’s occupation (p< 0.05).
The meaningful relationship between these sources and the customer’s education level
could be found below:
a. Heard of product from family / friends is mostly used by retired people.
b. E-mail / e-newsletters and outdoor billboards are mostly used by retired people.
c. News / magazine websites / portals are mostly used by people who works in the
public sector.
d. Celebrity endorsement / sponsorship is mostly used by unemployed people.
e. Product / brand review / comparison sites and retailer / store website are mostly
used by people who works in private sector.
f. Staff guidance is mostly used by retired people.
g. In-store displays are mostly used by employees and housewives.
The other sources (search engines, online video sharing websites, etc.) do not differ
according to the customer’s educational level (p> 0.05).

5. Discussion & Findings
In today’s communication environment, the shoppers are digging up more information from
more sources, before they buy. In fact, ZMOT is now just as important as stimulus and
FMOT. It could be also seen in the outcomes of the questionnaire that consumers’ Internet
based research take place, acts as the most determining phase in decision making process.
The outcomes of this research start with determining on a macro and industry level how
shoppers and consumers make decisions, by understanding three core components: the
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average length of the decision making purchase cycle; the sources used to make final
decisions and the last purchase time in automotive sector. Based on the results, the dwell
time that consumers spend during ZMOT is much longer than the time they will spend at a
store shelf. In other words, ZMOT gives the brands a powerful way to truly influence
customers before the store moments.
The role of demographic factors such as age, gender, level of education and income level
among all phases in consumer decision process also studied. The research is constrained to
consumers living in Turkey who have recently have as of late had a shopping background in
automotive sector for the previous 3 months. By the outputs of this research, automobile
brands focus on the sources that are preferred by the people. Based on this information,
brands spend more money on these sources by considering the demographic factors;
therefore they could catch the customers easily.

6. Implications for Future Studies
It is critical to clearly comprehend what has changed during the technological development
and how the Internet and smartphones have streamlined access to data. Beforehand,
consumers used to see an advert (Stimulus) and afterwards directed right away to the
product or service (FMOT). They used to go to the shop and and would have to trust the
salesperson. Nowadays, there is no need to trust the experts. Consumers can be the experts
by conducting their own research, finding the best price, product or service and making a
well-informed decision. They do not have to accept the price that the salesperson offers, as
they have researched the real price that they will let the item go for.. As a result, consumers
has changed the game. They want better choices and they now have the tools and devices to
improve their decision while purchasing something. With the support of these tools, the
products needs to be better, and businesses needs to be transparent. The weak will falter,
while the strong will prosper and customers will become ever more intelligent in their
purchase research. Marketers have to help the consumers in their quest for information.
They have to be there at Zero Moment of Truth and support users through first, second and
third moments to help create new moments of truth for new prospects. This study links
these recent phenomenon to already existing literature on the concept that has its roots in
suggestive impulse buying. Having discussed the theoretical foundation, a research also is
40

conducted on Turkish consumers to examine the relative importance of the altered phases in
decision-making process in automotive sector. It has been discovered that ZMOT phase plays
a important role in buying process in automotive sector. The research can be extended
further with among other sectors such as household, travel, etc. This way, more insights can
be obtained about consumer buying decision process in today’s communication
environment. As a further research idea, this newly theorized phenomenon can also be
studied in relation to brand preference, brand switching intention and behavior, customer
loyalty and customer complaint management issues.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, bankacılık hizmetlerinde kurumsal marka imajı ve marka güveninin bir
bankadan hizmet alma niyeti üzerindeki etkisini incelenmektir. Müşterilerin bankaya varlık
emanet ettikleri yatırım hesapları ile bankadan varlık ödünç aldıkları ihtiyaç kredisi arasında
alınan hizmetin değerlendirilmesi sırasında tüketici hizmete farklı noktalardan baktığından,
bankacılık ürün ve hizmetleri için karşılaştırma da yapılmıştır. Bu çalışmanın kavramsal
modeli, Gerekçeli Eylem Teorisi’ne dayandırılmış ve davranışsal niyeti etkileyen değişkenlere
marka güveni ve kurumsal marka imajı eklenerek model genişletilmiştir. Kantitatif araştırma
yöntemi kapsamında yapılan regresyon analizlerinin sonucunda, kurumsal marka imajı ile
marka güveni kavramlarının, tutum değişkeni aracılığı ile bankacılık ürünü satın alma niyetini
pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Kurumsal marka imajı, bankacılık ürünlerinin ana
kategorileri olan kredi ürünleri, yatırım ürünleri, kartlar ve dağıtım kanallarını kullanma niyeti
üzerinde önemli etkiye sahiptir. Araştırma sonucunda, Gerekçeli Eylem Teorisi, finansal
hizmetler alanında marka güveni ve kurumsal marka imajı kavramları eklenerek
genişletilerek, finansal hizmetler alanında yapılacak çalışmalar için araştırmacılara bir model
önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: marka güveni, kurumsal marka imajı, bankacılık, gerekçeli eylem teorisi
Corporate Brand Image and Brand Trust in Financial Services
Abstract
The aim of the this study is to investigate the effects of corporate brand image and brand
trust on intention to purchase retail banking products. Consumers evaluate consumer loans
that consumers borrow from banks and investment accounts that they put their assets in
banks as deposit accounts or investment products from different perspectives, therefore the
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intention to use different banking products were compared as well.

The results of the

regression analysis showed that corparate brand image and corparate brand have positive
effect on purchase intention through attitude. Corporate brand image has a positive
influence on loans, investment products, credit cards, distribution channels which are main
categories of banking products. Theory of Reasoned Action is extended by adding corparate
trust and corporate brand image in financial services and a conceptual model is proposed for
future studies that will be conducted in financial services.
Keywords: brand trust, corporate brand image, banking, theory of reasoned action
Giriş
Güvenilir bir marka imajı oluşturmak, finansal hizmetler sektöründe büyük önem taşır, çünkü
bankacılık hizmetleri, kişilerin varlıklarını değerlendirdiği, kişisel bilgilerini paylaştığı ve
yatırımlarını emanet ettiği hizmetlerdir. Gerek yatırım ihtiyaçları, gerek borçlanma
ihtiyaçlarının karşılanması için bankalar kişilerin günlük yaşamının bir parçası halinde faaliyet
göstermektedir. Faydalanılan yatırım hizmetleri ve kredi imkanlarının yanı sıra, günlük
yapılan işlemler olan para transferleri, ATM’lerden nakit çekim, fatura ve diğer düzenli
ödeme işlemleri de bankaları günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Zaman
zaman maaş hesabı gibi, tüketicileri belirli bir banka ile çalışmak durumunda bırakan koşullar
olsa da, genel olarak tüketiciler, çalışmak istedikleri bankaları çeşitli banka markaları
arasından seçmektedir. Bu çalışmanın ana temasını, tüketicilerin bir banka ile çalışma
niyetlerinde, kurumsal marka imajı ve marka güveninin rolü oluşturmaktadır.
Marka imajı kavramı, literatürde çok sayıda çalışmaya konu olmuştur (Dobni ve Zinkhan,
1990). Farklı şekillerde tanımlanan bu kavram, genel itibarıyla marka değerinin bir alt boyutu
ya da tüketicilerin zihnindeki marka bilgilerinin bir bileşeni olarak düşünülmüştür (Aaker,
1996; Keller, 1993). Tüketicilerin bilişsel ve duygusal tepkilerini etkileyebilecek diğer bir
kavram marka güveni olup, olumlu marka imajı paralelindeki bu kavram, uzun vadeli müşteri
bağlılığının temelini oluşturur (Casalo vd., 2007; Morgan ve Hunt, 1994). Finansal hizmet
sektöründe faaliyet gösteren bankalar için, kurumsal marka imajı ve marka güveninin önemi
çok yüksek olduğundan bu iki kavram, bankacılık ürünlerini kullanmaya yönelik tutumun
belirleyicileri olarak düşünülmüştür (Bravo vd., 2010). Tutum kavramı için ise, bu çalışmanın
kavramsal çerçevesi kapsamında, Gerekçeli Eylem Teorisi (Fizhbein ve Ajzen, 1985) temel
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alınmıştır. Bunun sebebi, Gerekçeli Eylem Teorisi’nin; insanların rasyonel değerlendirmeleri
sonucunda oluşturdukları tutumlar ile, diğer insanların görüşleri sonucunda oluşan sübjektif
normların, davranışsal niyeti belirlediğini; ve bu kapsamda oluşan niyetlerin davranışları
tahmin etmekte baz alınabileceğini ifade etmesidir (Atılgan, 2014). Çalışma ile, literatürde
çok sayıda çalışmaya konu olan kurumsal marka imajı ve marka güveninin, Gerekçeli Eylem
Teorisi çerçevesinde bir araya getirilerek, bankalara yönelik tutumu içeren bir kavramsal
model oluşturulması umulmuş ve bir bankanın kurumsal marka imajının tüketicilerin
bankadan hizmet alma niyetine olan etkisi araştırılmıştır. Buna ilave olarak, kurumsal marka
imajının davranışsal niyete olan etkisi, bankacılık ürünleri kırılımında da incelenmiştir.
Çalışma, araştırma kapsamındaki kavramların tanımlandığı literatür analizi ile devam
etmektedir. Kurumsal marka imajı, marka güveni, ve Gerekçeli Eylem Teorisi’nin kısaca
açıklandığı literatür özetinin ardından, kavramsal çerçeve ve bu çerçeve kapsamındaki
araştırma hipotezlerine yer verilmiştir. Çalışma, araştırma metodolojisinin ve bulguların
açıklanmasının ardından, bulguların tartışıldığı ve pazarlama yöneticileri ve araştırmacılar için
önerilerin yer aldığı sonuç bölümü ile sonlanacaktır.
Literatür Özeti
Kurumsal Marka İmajı
Marka imajı, tüketici davranışı çalışmalarında önemli bir kavram olup 1950’lerden bu yana
araştırmalara konu olmuştur (Dobni ve Zinkhan, 1990). Bu alandaki bilgi birikimi, çok sayıda
çalışma ile zenginleştirilirken, zaman zaman marka imajı kavramının tanımındaki net olmayan
noktalar dolayısıyla engellere takılmıştır (Dobni ve Zinkhan, 1990). Literatürde marka imajı,
tüketicilerin bir ürüne yükledikleri markaya ilişkin anlamlar bütünü olarak, veya bir markaya
atfedilen kişilik olarak ile tanımlanmıştır (Dobni ve Zinkhan, 1990). İkinci tanımdaki, marka
kişiliği kavramı literatürde iki akım içerisinde çalışılmış olup ilk akımdaki araştırmalar marka
kişiliğinin markalara sanki insanlarmış gibi birer kişilik yüklenmesi konusuna yoğunlaşırken,
ikinci akımdaki çalışmalar markaların tüketicinin öz-benlik kavramı ile eşleştirilmesi ve
tüketicilerin

markaları

benliklerinin

yansıması

şeklinde

anlamlandırması

üzerinde

yoğunlaşmıştır (Dobni ve Zinkhan, 1990). Bu yaklaşımlara ek olarak bazı çalışmalar ise marka
imajının bilişsel faktörleri üzerine yoğunlaşarak marka imajının tüketicinin zihninde kişisel
fikirler, zihinsel kavramlar ya da duygular şeklinde belirlendiğini vurgulamıştır (Dobni ve
Zinkhan, 1990).
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Keller (1993), marka imajını tüketicilerin hafızasında marka ile eşleştirilmiş algılar olarak
tanımlamıştır. Keller’ın tanımına ek olarak, literatürde en genel kabul görmüş marka imajı
tanımı marka imajını marka değeri kavramının içerisinde kavramsallaştıran Aaker (1996)
tarafından yapılmıştır. Marka sayesinde, tüketicinin zihninde oluşan ve ürünün faydasına
eklenen değer olarak tanımlanan tüketici temelli marka değeri (Farquhar, 1989), bir firmanın
en değerli kaynakları arasında yer almakta olup, ve tüketicilerin ürün ya da hizmet için bir
fiyat primi, ya da aynı ihtiyacı karşılayan standart bir ürüne göre daha yüksek bir fiyat
ödemeye istekli olmasına imkan sağlar (Hem ve Iversen 2003). David Aaker (1996) marka
değerini; marka bağlılığı, algılanan marka kalitesi, marka çağrışımları, marka farkındalığı ve
markanın pazardaki davranışı boyutları ile tanımlamıştır. Bu tanıma göre marka değerinin
boyutları; (1) marka bağlılığı, tüketicilerin alternatif ürün ya da hizmetlere göre markayı daha
yüksek fiyattan satın alma istekleri ve markayı tekrar satın alma isteği, (2) algılanan marka
kalitesi, markanın kalite konusundaki gücü ve yenilikçilik gibi kaliteye ilişkin alanlardaki
popülaritesi, (3) marka çağrışımları, tüketicinin hafızasında markanın kişiliği ve itibarı ile ilgili
olarak markayı rakiplerinden ayıran tüm bilgi kategorileri, (4) marka farkındalığı, tüketicinin
markanın niteliği ve özellikleri hakkındaki bilgileri, ve (5) markanın pazardaki davranışı ise
markanın pazar payı ve dağıtımına ilişkin kavramları içermektedir (Aaker, 1996).
Marka değerinin boyutlarından biri olan marka çağrışımlarını Aaker (1996) iki farklı açıdan
incelemiştir; kurumsal markalar ve kişi olarak markalar. Tüketicilerle duygusal bağ kurmaya
ve onların kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan markalarda, marka imajı, markayı
kullananların imajı gibi markanın kişiliği konsepti ile bağlantılıdır (Aaker, 1996). Marka kişiliği
müşterinin zihninde bir markayı insani özelliklerle ilişkilendirmek anlamına gelmektedir
(Aaker, 1997). Aaker (1996) bu bakış açısını “kişi olarak markalar” adı altında tanımlamış ve
tüketicinin benlik kurgusu ile marka imajı arasında bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Bu bakış
açısında, markalar tüketicinin kendini ifade etmek için kullandığı araçlar olarak düşünülmüş,
bu nedenle bireylerin kendi öz benliklerine yakın buldukları markaları tercih ettikleri öne
sürülmüştür. Diğer bir deyişle, tüketiciler, markalardan sembolik ifadesi kendi öz benliklerine
yakın olanı tercih etmektedirler (Sirgy, 1982). Bu konuda Hem ve Iversen’in (2008) çalışması,
tüketicinin öz benlik kurgusu ile marka imajı arasındaki uyumun, marka tarafından
alınabilecek stratejik bir karar olan marka genişlemesi (brand extension) kararına ilişkin
tüketici değerlendirmelerini olumlu etkileyeceğini göstermiştir. Bu kapsamda,
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eğer

tüketicilerin öz benlik kurguları ile marka yakından ilişkili ise, tüketiciler o markanın ilişkili ya
da ilişkisiz genişleme ile kapsamına aldığı yeni ürünleri daha pozitif değerlendirmektedirler.
Diğer taraftan, hizmet sektöründe genelde olduğu gibi, markalar birbirine benzer ve kurum
da görünür olduğunda, marka kişiliği yerine, “kurumsal markalar” bakış açısını uygulamak
daha uygun olacaktır (Aaker, 1996). Kurumsal markalar bakış açısında, markanın çağrışımları
marka kişiliğine kıyasla kurumla daha ilişkilidir (Aaker, 1996). Kurumsal marka imajı, firma
tarafından sağlanan bilgi ile birlikte, kişinin bir kuruma yönelik inanışları, fikirleri, duyguları
ve izlenimlerine bağlıdır (Ekorn ve Khan, 2014; Richard and Zhang, 2012) ve Aaker’a (1996)
göre, kurumsal marka imajının öne çıkan faktörleri kuruma duyulan güven ve kurumun
güvenilirliğidir. Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren kurumlar olarak bankalar
için, kurumsal marka imajı, tüketicilerin algıladıkları riski azaltmak ve sürdürülebilir rekabet
avantajı elde etmek için çok önemlidir (Bravo vd., 2010).
Aaker’a (1996) uygun olacak şekilde, Hem ve Iversen (2003) marka değerini markaya yönelik
inanışların bir bütünü; marka imajı, marka farkındalığı ve marka sadakati olarak
kavramsallaştırmışlardır. Bu iki bakış açısı arasındaki fark; Hem ve Iversen (2003)’ın marka
imajını, marka değerini doğrudan etkileyen bir yapı taşı olarak değerlendirirken, Aaker (1996)
ise daha detaylı ve dolaylı bir kavramsallaştırma yaparak marka imajını, sonunda marka
değerini oluşturacak olan marka çağrışımları boyutunun altına eklemiştir. Marka farkındalığı,
marka çağrışımları, algılanan marka kalitesi ve marka sadakatinin, marka değerini
oluşturduğu, literatürde yapılmış çalışmalar ile desteklenmiştir (Avcılar, 2008).
Literatürde, Liebermann (1999)’ın marka imajını marka sadakatinin bir bileşeni olarak kabul
ettiği çalışması gibi, marka imajını açıklayan başka bakış açıları da bulunmaktadır.
Liebermann (1999) çalışmasında imaj odaklı, pazarlama odaklı ve satış odaklı sadakat olarak
üç farklı sadakat tipinden söz etmiştir. İmaj odaklı sadakat, tüketicilerin, kullandıkları bir
ürüne, öğrenme sürecinin sonucunda bağlanmaları ve bu markayı diğer markalara kıyasla
tercih etmeleridir (Liebermann, 1999). Bu kavramsallaştırmada, marka değeri markaya
duyulan sadakati oluşturan unsurlardan biri olarak görülmektedir. Buna ek olarak, Keller,
marka değerini marka bilinirliğinin bir sonucu olarak görmekte ve marka bilinirliği ve marka
çağrışımlarını, marka değerinin alt boyutları olarak ele almaktadır (Keller, 1993).
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Marka Güveni
Güven, kişiler arasında uzun vadeli ve sağlıklı bir ilişkinin en önemli unsurlarından biridir. Bir
marka ile tüketici arasındaki ilişki tanımlanırken, iki kişi arasındaki ilişkiler çoğu zaman bir
karşılaştırma kaynağı olmaktadır (Hess ve Story, 2005). Bu kapsamda, iki insan arasındaki
ilişkide olduğu gibi, marka ile tüketici arasında da uzun vadeli ve sağlıklı bir ilişki
kurulmasında güvenin önemi açıkça görülmektedir. Araştırmacılar, marka güveni ve marka
güveninin etkileri konusunda çalışmalar yapmıştır (Caudhuri ve Holbrook, 2001; Ballester ve
Aleman, 2005; Delgado-Ballester ve Munuera-Aleman, 2005). Güven kavramının en eski
tanımlarından biri olarak Deutsch (1958)‘un tanımı, “bir kişinin, bir diğer tarafın kendisini
isteyerek hayal kırıklığına uğratmayacağına inancı ile, bu diğer tarafa bağlı olmak konusunda
istekli olması” şeklindedir. Güven kavramının diğer bir tanımı ise, gelecekteki bir takım
belirsiz kazançlar için, bir tarafın karşı tarafa kaynak, otorite ya da sorumluluk sunduğu sosyal
bir ilişki olarak yapılmıştır (Shapiro, 1987).
Pazarlama literatürü, güven kavramını iki şekilde değerlendirmiştir. Birinci değerlendirmeye
göre güven, mübadele sürecinde karşı tarafın deneyimleri ya da niyetine dayanarak
güvenilirliğine duyulan inanç ya da beklentidir (Moorman vd., 1992; Rotter, 1967). İkinci
değerlendirmeye göre güven, belirsiz ve zarar görmeye açık bir ortamda karşı tarafa inancı
gösteren niyet ya da davranışlardır (Deutsch, 1960; Zand, 1972). Firma perspektifinden
bakıldığında ise, bir firmaya duyulan güven, o firmanın mevcut olan ve gelecekte sunabileceği
yeni ürünlerini satın alma niyeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Sichtmann, 2007).
Günümüzün yetkinlikler dünyasında, markalar firmaların en değerli ve önemli varlıkları haline
gelmiştir (Martin vd., 2005). Bu nedenle, markayı güçlendirmek için izlenen stratejilerden
biri, firma ile tüketiciler arasında marka güveni yaratmak olup, marka güveni firma
başarısında çok önemli bir faktör olarak değerlendirilmiştir (Morgan ve Hunt, 1994). Marka
güveni, ortalama bir tüketicinin markanın vadettiği fonksiyonları yerine getirebileceğine dair
inancı olarak tanımlanmıştır (Chaudhuri ve Holbrook, 2001). Marka güveni, tüketicilerin
firmaların sunduğu ürün ve hizmetleri değerlendirmesinin ardından oluşur. Eğer firmalar,
markaları için tüketicilerde güvenlik, dürüstlük ve inanılırlık inancı oluşturabilmişse, marka
güveni oluşacaktır (Doney ve Cannon, 1997).
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Bu kapsamda marka güveni, tüketicilerde duygusal tepki yaratabilecek bilişsel bir faktör
olarak da değerlendirilmiştir (Casalo vd., 2007). Diğer taraftan marka güveni, marka
sadakatini olumlu yönde etkiler (Delgado-Ballester ve Munuera-Alemán, 2001) ve uzun
vadeli bir ilişkinin temel bileşenidir. Bu nedenle, tüketici-marka bağlamında marka güveni,
ilişkisel pazarlama kapsamında uzun vadeli müşteri bağlılığına giden, markaya duyulan
duygusal bağlılığın önemli bir parçasıdır (Morgan ve Hunt, 1994; Hess, 1995).
Tüketiciler açısından marka güveni, özellikle belirsizlik, dolayısı ile algılanan riskin yüksek
olduğu durumlarda büyük önem kazanmakta ve satın alma davranışını etkilemektedir
(Chaudhuri ve Holbrook 2001). Algılanan riskin yüksek olduğu ürün ya da hizmetlerde, marka
güvenine duyulan ihtiyaç ve marka güveninin değeri yüksek olacaktır (Matzler vd. 2008).
Gerekçeli Eylem Teorisi
1975 yılında Ajzen ve Fishbein tarafından geliştirilen Gerekçeli Eylem Teorisine göre
davranışlar, kişinin davranışı gerçekleştirmeye yönelik niyetine bağlıdır (Bagozzi, 1992). Şekil
1’de gösterilen modele göre, bireylerin niyetleri davranışa yönelik tutumlarının ve sübjektif
normların bir fonksiyonudur (Bagozzi, 1992). Tutum, davranışı yerine getirmenin sonuçları
ile, bu sonuçların değerlendirilmesinin sonucunda oluşurken; sübjektif norm ise davranışa
yönelik olarak bireyin sübjektif normlarının ve diğer kişilerin bu davranışla ilgili
beklentilerinin ve bireyin bu normlara uyum motivasyonunun bir bileşeni olarak
açıklanmaktadır (Bagozzi, 1992). Kişi için önemli olan bireylerin veya grupların (eşi, ailesi,
arkadaşları, öğretmeni ve iş arkadaşları gibi), kişinin bir ürünü kullanmasını onaylayıp
onaylamayacağına ilişkin görüşü, o davranışı yapmaya niyet etmesinin belirleyicilerinden
biridir (Doğan vd., 2015).
Şekil 1: Gerekçeli Eylem Teorisi
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Kaynak: Fishbein ve Ajzen (1975)’ten uyarlanmıştır.
Sosyo-psikolojik açıdan, gerekçeli eylem teorisi, insanların, eriştikleri bilgileri rasyonel ve
sistematik olarak kullandıklarını ve belirli bir davranışa ilişkin olarak diğer kişilerin bu
davranışı ne ölçüde önemli gördüklerini incelikle düşünerek, hareketlerinin fayda ve olası
zararlarını rasyonel bir şekilde hesapladıklarını belirtir (Ajzen ve Fishbein, 1980). Yani,
gerekçeli eylem kuramına göre kişinin davranışlarını, niyeti etkilemektedir.
Araştırma Modeli ve Hipotezler
Literatür özetinde de belirtildiği gibi, tüketicinin bir firmanın mevcut olan ve gelecekte
sunması muhtemel ürünlerini satın alma niyeti, tüketicinin o firmaya duyduğu güvenden
etkilenmektedir (Sichtmann, 2007). Bu sebeple;
H1: Markaya duyulan güven, bankaya ait ürün ve hizmetleri kullanmaya dair tutumu
pozitif yönde etkiler.
Kurumsal marka imajı, kişinin bir kuruma dair hislerinin, fikirlerinin, inanışlarının ve
duygularının bütününden oluşmaktadır (Ekorn ve Khan, 2014). Bu sebeple;
H2: Kurumsal marka imajı, bankaya ait ürün ve hizmetleri kullanmaya dair tutumu
pozitif yönde etkiler.
Tutum, bir davranışı yerine getirmenin sonuçları ile, bu sonuçların değerlendirilmesinin
sonucundan oluşmaktadır (Bagozzi, 1992) ve kişinin belirtilen davranışı iyi ya da kötü olarak
değerlendirilmesiyle tanımlanmaktadır (Doğan vd, 2015). Bu sebeple;
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H3: Bireylerin, bankaya yönelik tutumları, bankanın ürün ve hizmetlerini kullanmaya
dair davranışsal niyetlerini pozitif olarak etkiler.
Yapılan çalışmalar, kişi için önemli olan bireylerin veya grupların (eşi, ailesi, arkadaşları,
öğretmeni ve iş arkadaşları gibi), kişinin bir ürünü kullanmasını onaylayıp onaylamayacağına
ilişkin görüşü, söz konusu davranışı yapmaya niyet etmesinin belirleyicilerinden biri olduğunu
göstermiştir (Doğan vd., 2015). Bu nedenle;
H4: Bireylerin önemli gördüğü kişilerin banka hakkındaki olumlu fikirleri, bankanın
ürün ve hizmetlerini kullanmaya dair davranışsal niyetlerini pozitif olarak etkiler.
Hipotezler ve araştırma modeli, Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2: Araştırma Modeli

Bir olayla ilgilenimin, olayla ilgili bilgiyi değerlendirebilme becerisinin ve motivasyonunun
sonucu olduğunu belirten Samuel ve Olsen (2010)’in yaptıkları bireysel bankacılık
çalışmasının sonuçları, bireylerin reklamda deneyimsel söylemlerdense işleve dayalı
söylemleri dikkate aldığını göstermiştir. Bundan yola çıkarak, örneğin tüketici kredilerinde
ödeme planı, ya da mevduat hesabının faiz oranı, bankacılık hizmetlerinin işlevsel
(fonksiyonel) özellikleri olarak kabul edilebilir. Bu sebeple, bu çalışma tüketicilerin bankacılık
ürünlerini kullanmaktaki niyetlerinin, marka güveni ve kurumsal marka imajına bağlı
olduğunu öne sürmekte, buna ilave olarak ürünler arasındaki işlevsel farklılıkların, ürünü
kullanma niyetini değiştirebileceğini öngörmektedir. Ürün işlevlerindeki farklılıktan dolayı,
tüketicilerin bankaya borçlandıkları kredi ürünleri ile, bankaya varlıklarını emanet ettikleri
yatırım ürünlerini kullanma niyeti, kurumsal marka imajından farklı şekilde etkilenmekte
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olabilir. Temel bireysel bankacılık ürünlerinden olan varlık yönetimi ürünleri ve tüketici
kredileri göz önünde bulundurularak, bu çalışma kurumsal marka imajının, bankacılık
ürünlerini satın alma eğilimi üzerindeki etkisinde fark olup olmadığına da değerlendirecektir.
Gerekçeli eylem teorisi genişletilerek, tutumun belirleyicisi olarak marka güveni ve kurumsal
marka imajı kavramları araştırma modeline dahil edilmiştir. Çalışmanın odaklandığı nokta,
bankacılık ürünlerini kullanma niyeti olduğu için, gerekçeli eylem teorisinde yer alan,
bankacılık ürünlerini gerçekte kullanma durumu, araştırma kapsamının dışında bırakılmıştır.
Bankacılık hizmetlerinden fiilen faydalanabilmek, örneğin ihtiyaç kredisi alabilmek için,
tüketicilerin belgeleyebildikleri bir gelirlerinin olması, bankaya gerekli bilgilerini eksiksiz
vermiş olmaları gibi ön koşullar bulunduğundan; örneğin kredi kartını kullanabilmek için aylık
gelirin tüm bankacılık sistemindeki toplam kart limitine oranı gibi yasal sınırlar olduğundan,
ürün ya da hizmeti gerçekte kullanma davranışı kavramsal modele dahil edilmemiştir. Her bir
ürün bazında bu bilgileri detaylı almak, anket formunu uzatacağı için alınacak verilerin sağlıklı
olmayabileceği düşünülerek, bankacılık ürünlerini kullanma davranışı, daha geniş kapsamlı
sonraki bir çalışmaya dâhil edilmek üzere, bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.
Metodoloji ve Bulgular
Araştırma kapsamında elektronik ortamda oluşturulan anket, kartopu örneklem yolu ile
dağıtılmıştır. Toplam 119 katılımcıya ulaşılmış, eksik doldurulan anketlerin elenmesinin
ardından 101 anket elde edilmiştir.
Tanımlayıcı İstatistikler
Çalışma kapsamındaki 101 katılımcının %36’sı erkek, % 64’ü kadındır. Katılımcılar 18-62 yaş
aralığında olup, ortalama yaş 32’dir. Katılımcıların %18’i lise, %41’i üniversite, %41’i ise
yüksek lisans mezunudur. Katılımcıların aylık gelir düzeyi, %28 oranında 3.000 TL’den düşük,
% 26 oranında 3.000 TL- 6.000 TL aralığında, %16 oranında 6.000 TL- 9.000 TL aralığında, %13
oranında 9.000 TL-12.000 TL aralığında ve %18 oranında 12.000 TL’den yüksek olup, gelir
düzeyi açısından dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir.
Anket Tasarımı ve Ölçekler
Çalışmada katılımcılara marka güveni, kurumsal marka imajı, ve gerekçeli eylem teorisinin
değişkenleri olan tutum, subjektif norm ve davranışsal niyeti ölçmeye yönelik sorular
sorulmuştur. Katılımcıların kullanmayı düşündüğü bankacılık ürünleri için ise, 5’li Likert ölçeği
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ile ihtiyaç kredisi, banka kartı, kredi kartı, mevduat, yatırım hesabı, ATM, ve mobil/internet
bankacılığı ürünlerini kullanma niyetleri, ayrı ayrı sorular halinde sorulmuştur.
Ölçekleri oluşturan değerler için faktör yüklerine, KMO değerlerine, ve güvenilirlik
değerlerine bakılmış olup, ölçekleri oluşturan ifadelere verilen yanıtların aritmetik ortalaması
alınarak, değişkenler SPSS veri tablosunda tek bir değişken olarak tanımlanmıştır. Ölçekler
hakkındaki bilgiler ve güvenilirlik analizi sonuçları aşağıda alt başlıklar halinde belirtilmiştir.
Marka Güveni Ölçeği
Marka güveni kavramı için, 5 sorudan oluşan marka güveni ölçeği kullanılmıştır (Chaudhuri ve
Holbrook, 2001; Lassar vd., 1995). Marka güveni ölçeği için faktör yükleri kontrol edilmiş,
KMO değeri 0,862 olarak hesaplandıktan sonra güvenilirlik ölçümü için Cronbach alpha
değerine bakılmıştır. Marka güveni için Cronbach alpha 0,95 olup, ölçek güvenilirdir (Bkz.
Tablo 1).
Tablo 1: Marka Güveni Ölçeği Faktör Yükleri ve Güvenilirlik Değeri
Faktör Cronbach
Yükleri Alpha

Ölçekteki İfadeler

Marka Güveni
....Bankası’nda aradığım herşeyi buluyorum.
0,93
....Bankası, beklentilerimi tam olarak karşılıyor.
0,93
0,95
....Bankası ile kendimi güvende hissediyorum.
0,92
....Bankası, beni asla hayal kırıklığına uğratmaz.
0,89
....Bankası, benim memnuniyetimi sağlamak için çaba
0,91
gösterir.
KMO örneklem yeterliliği: 0,862
Açıklanan toplam değişim: %84
Bartlett Testi: 584, p=0,000
Temel bileşen analizi metodu ve varimax rotasyonu ile yapılmıştır.
Kurumsal Marka İmajı Ölçeği
Kurumsal marka imajı için, bankalar için geliştirilmiş olan kurumsal marka imajı ölçeği
kullanılmıştır (Bravo vd., 2010). 17 sorudan oluşan kurumsal marka imajı ölçeği için faktör
analizi yapılmış, ve KMO değeri 0,90 olarak hesaplanarak, faktörlerin toplam değişimin
%73’ünü açıkladığı görülmüştür. Faktör analizi sonuçları, Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Kurumsal Marka İmajı Ölçeği Faktör Analizi
Faktör Cronbach
Yükleri Alpha

Ölçekteki İfadeler

Yaygınlık
.... Bankası, köklü bir bankadır.
0,54
.... Bankası'nın çok sayıda şubesi vardır.
0,83
0,70
.... Bankası şubeleri evime/işime/okuluma yakındır.
0,77
Genel İmaj
.... Bankası, toplumun yararı için çaba harcar.
0,76
.... Bankası için çevre çok önemlidir.
0,71
.... Bankası, toplum için çalışır.
0,81
.... Bankası, dürüsttür.
0,86
0,95
.... Bankası her zaman sözünü tutar.
0,87
.... Bankası, samimi bir kurumdur.
0,84
.... Bankası'nın bendeki izlenimi iyidir.
0,78
.... Bankası, güvenilir bir bankadır.
0,77
Personel
.... Bankası personelinin görünümü düzgündür.
0,68
.... Bankası çalışanları genellikle sıcakkanlıdır.
0,88
0,88
.... Bankası personeli, çok profesyoneldir.
0,76
.... Bankası çalışanları, her zaman müşterilerinin
0,68
hizmetindedir.
KMO örneklem yeterliliği: 0,90
Açıklanan toplam değişim: %70
Bartlett testi: 1509, p: 0,000
Temel bileşen analizi metodu ve varimax rotasyonu ile yapılmıştır.

Faktör analizi sonucunda, Bravo vd.(2010)’ın çalışmasında hizmet çeşitliliği, yer, sosyal
sorumluluk imajı, genel kurumsal imaj ve personel adı altındaki 5 boyuta yüklenen kurumsal
marka imajının 3 boyuta yüklendiği görülmüştür. Faktör analizinde, tüketicilerin, bankanın
kurumsal olarak sosyal sorumluluk kapsamında hareket ettiğine dair inancı ile, kurumun
genel imajı olan dürüstlük, samimiyet gibi özelliklerine olan inancı, tek boyuta yüklenmiştir.
Bu boyut, Bravo vd. (2010)’un çalışmasında kullanılan terim olan “genel imaj” adı verilerek
tek bir değişken olarak kodlanmıştır. İkinci boyut, orijinal ölçek ile uyumlu olarak tespit
edilmiş olup, “personel” adı ile kullanılacaktır. Üçüncü boyut, orijinal ölçekte “yer, yerleşim”
olarak adlandırılmış olan bankanın yaygınlığı olarak belirlenmiş olup, bu çalışmada “yaygınlık”
olarak adlandırılmıştır. İki sorudan oluşan ürün ve hizmet çeşitliliği ise, boyutlara çapraz
yüklendiği için elenmiştir. Cronbach alpha değerleri genel imaj için 0,951, personel için 0,885,
ve yaygınlık için 0,700’tir. Cronbach alpha’nın 0,70’ten büyük olması beklense de, 0,70 değeri
de güvenilirlik için yeterli sayılmaktadır (Nunnally ve Bernstein, 1994).
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Gerekçeli Eylem Teorisine Ait Değişkenler
Gerekçeli eylem teorisine ait değişkenlerden tutum 3 ifade ile, davranışsal niyet 2 ifade ile
ölçülmüştür. Gerekçeli eylem teorisine ait değişkenlerin Cronbach Alpha güvenilirlik
değerleri, tutum için 0,922, sübjektif norm için 0,973 ve davranışsal niyet için 0,987 olup,
ölçekler güvenilirdir (Bkz. Tablo 3).
Tablo 3: Gerekçeli Eylem Teorisi Değişkenleri, Faktör Analizi
Faktör
Yükleri

Ölçekteki İfadeler

Tutum
Banka olarak .... Bankası'nı kullanmanın akıllıca olduğunu
0,75
düşünüyorum.
.... Bankası ile çalışmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum.
0,81
.... Bankası'ndan hizmet almayı seviyorum.
0,65
Subjektif Norm
Benim için önemli olan insanlar, ...Bankası ile çalışmanın akıllıca
0,87
olduğunu düşünürdü.
Benim için önemli olan insanlar, ...Bankası'nı kullanmamın iyi bir
0,84
fikir olduğunu düşünürdü.
Benim için önemli olan insanlar, banka olarak ...Bankası'nı
0,86
kullanmam gerektiğini düşünürdü.
Davranışsal Niyet
Önümüzdeki 3 ay içinde .... Bankası'nı kullanmayı planlıyorum.
0,88
Önümüzdeki 3 ay içinde .... Bankası'nı kullanmaya niyetliyim.
0,87
KMO örneklem yeterliliği: 0,84
Açıklanan toplam değişim: %93
Bartlett test: 1160, p: 0,000
Temel bileşen analizi metodu ve varimax rotasyonu ile yapılmıştır.

Cronbach
Alpha

0,92

0,97

0,98

Bunlara ek olarak, belirli bankacılık ürün ve hizmetlerini kullanma niyeti; örnek olarak kredi
kartı için, “.... Bankası'na ait kredi kartını kullanmak isterim.” şeklindedir (Bagozzi vd., 2000;
Shih ve Fang, 2004).
Regresyon Analizleri
Araştırma modelindeki hipotezler, regresyon analizi ile test edilmiştir.
Marka güveni, genel imaj, yaygınlık ve personel, bankaya karşı tutum üzerinde pozitif yönde
etkiye sahiptir. Tek değişkenli regresyon analizlerinin sonucu Tablo 4’te yer almaktadır.
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Tablo 4: Regresyon Analizi Sonuçları
Bağımsız Değişken(ler)
Bağımlı Değişken Anlamlılık Düzeyi (p)
B
β
Marka güveni
Tutum
0,000
0,79 0,84
Genel imaj
Tutum
0,000
0,79 0,74
Yaygınlık
Tutum
0,000
0,63 0,59
Personel
Tutum
0,000
0,78 0,62
Değişkenlerin tek tek etkisinin incelenmesinin ardından, birden çok bağımsız değişken dahil
edilerek analiz yinelenmiştir. Kurumsal marka imajının alt boyutları olan genel imaj, yaygınlık
ve personelin tutum üzerindeki etkisine bakılan analizin (Analiz 1) sonuçlarına göre, personel,
tek başına tutum üzerinde pozitif etkiye sahipken, yaygınlık ve genel imaj da analize dâhil
edildiğinde, etkisi baskılanarak önemsiz kalmaktadır (Bkz. Tablo 5).
Tablo 5: Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Bağımlı Değişken: Tutum
Analiz 1
Adjusted Bağımsız
R2
Değişken
0,62
Genel imaj
Yaygınlık
Personel
Analiz 2
Adjusted Bağımsız
R2
Değişken
0,73
Marka güveni
Genel imaj
Yaygınlık
Personel
Analiz 3
Adjusted Bağımsız
R2
Değişken
0,73
Marka güveni
Yaygınlık

Anlamlılık Düzeyi B
(p)
0,000
0,59
0,002
0,26
0,117
0,17
Anlamlılık Düzeyi B
(p)
0,000
0,64
0,878
0,18
0,007
0,19
0,238
0,11
Anlamlılık Düzeyi B
(p)
0,000
0,69
0,001
0,23

β

VIF

0,53
0,25
0,14
β

1,80
1,51
1,99
VIF

0,67
0,17
0,18
0,09
β

4,12
4,23
1,55
2,01
VIF

0,73
0,21

1,36
1,36

Bu analize, marka güveni değişkeni de Tablo 5’teki “Analiz 2” satırında görülebileceği gibi
dördüncü bağımsız değişken olarak dâhil edildiğinde, kurumsal marka imajının alt
boyutlarından sadece yaygınlık önemli kalmakta, personel ve genel imajın etkisi, marka
güveni değişkeni tarafından baskılanmaktadır Anlamlılık düzeyi nedeniyle istatistiki açıdan
önemli görülmeyen değişkenler çıkarılarak yinelenen analiz sonucuna (Analiz 3) göre,
tutumdaki değişimin %73’ü, marka güveni ve yaygınık bağımsız değişkenlerince
açıklanmaktadır.
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Gerekçeli eylem teorisinin değişkenleri olan tutum, subjektif norm, ve davranışsal niyet
arasındaki ilişkiler için yapılan regresyon analizlerinin sonucunda, her bir bağımsız değişken
için tek tek regresyon yapıldığında tutum ile subjektif norm’un, teori ile uyumlu şekilde,
davranışsal niyeti pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Bununla birlikte, her iki değişken
kullanılarak yapılan analiz sonucunda (VIF=2,6), sadece tutum, davranışsal niyeti açıklamada
önemli olarak saptanmıştır. Tutumun ekisi, subjektif normu baskılamıştır. Analiz sonuçları
Tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6: Tutum ve Subjektif Norm’un Davranışsal Niyete Etkisi
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet
Adjusted R2 Bağımsız Değişken
Analiz 1
0,59
Tutum
Analiz 2
0,45
Subjektif norm
Analiz 3
0,60
Tutum
Subjektif norm

Anlamlılık Düzeyi (p)
0,000
0,000
0,000
0,118

B
0,94
0,75
0,78
0,18

β
0,77
0,67
0,64
0,16

Tutumun, yaygınlık ile davranışsal niyet arasındaki aracı değişken (mediator) etkisi, Hayes
(2013) Process prosedürü ile kontrol edilmiştir. Yapılan analiz sonucuna göre, tutum ve
yaygınlık, sırası ile 0,000 ve 0,040 p değerleri ile, davranışsal niyeti doğrudan etkilemektedir.
Ayrıca, indirekt etki analizi de önemli çıkmıştır, diğer bir deyişle, tutum, yaygınlık ile
davranışsal niyet arasında aracı değişkendir.
Tutumun, marka güveni ile davranışsal niyet arasındaki aracılık (mediator) etkisi için Hayes
(2013) Process analizi yapıldığında, marka güveninin davranışsal niyet üzerinde doğrudan
etkisi olmadığı, ancak tutum aracılığı ile etkisinin önemli olduğu belirlenmiştir. Tutum
değişkeni için aracı değişken analiz sonuçları Tablo 7’de özetlenmiştir.
Tablo 7: Aracı Değişken Analizi
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet
Bağımsız Değişken Aracı Değişken
Analiz 1
Yaygınlık
Tutum
Analiz 2
Marka Güveni
Tutum
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Anlamlılık
Düzeyi BootLLCI
(p)
Yaygınlık = 0,00
0,33
Tutum = 0,04
Marka güveni = 0,39
0,23
Tutum = 0,00

BootULCI
0,74
0,87

Bu analizlere göre hipotez testlerinin sonucu, aşağıdaki gibidir.





H1: Markaya duyulan güven, bankaya ait ürün ve hizmetleri kullanmaya dair tutumu
pozitif yönde etkiler.  Reddedilmemiştir.
H2: Kurumsal marka imajı, bankaya ait ürün ve hizmetleri kullanmaya dair tutumu
pozitif yönde etkiler.  Reddedilmemiştir.
H3: Bireylerin, bankaya yönelik tutumları, bankanın ürün ve hizmetlerini kullanmaya
dair davranışsal niyetlerini pozitif olarak etkiler.  Reddedilmemiştir.
H4: Bireylerin önemli gördüğü kişilerin banka hakkındaki fikirleri, bankanın ürün ve
hizmetlerini kullanmaya dair davranışsal niyetlerini pozitif olarak etkiler. 
Reddedilmiştir.

Araştırma kapsamındaki değişkenler arasında saptanan ikili illişkiler Şekil 3’te gösterilmiştir.
Şekil 3: Kavramlar Arasındaki İkili İlişkiler

Araştırma modelindeki değişkenlerin birlikte analiz edilmesi sonucunda saptanan ilişkiler,
Şekil 4’te gösterilmiştir.
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Şekil 4: Kavramsal Modelde Saptanan İlişkiler

Bankacılık Ürünleri Arasındaki Farklar
Araştırma modelindeki değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren analize göre marka güveni,
davranışsal niyeti doğrudan değil, tutum aracılığı ile etkilemektedir. Kurumsal marka imajının
alt boyutlarından yaygınlık ise, davranışsal niyeti hem doğrudan hem de tutum aracılığı ile
etkilemektedir. Bu nedenle, marka imajının çeşitli bankacılık ürünlerini satın alma niyetine
olan etkisi, yaygınlık değişkeni baz alınarak incelenmiştir.
Bankaya, yaygınlık açısından yüksek puan veren katılımcılar ile, düşük puan veren katılımcılar
iki gruba ayrılmış ve yaygınlık değişkeni, kategorik değişken olarak yeniden kodlanmıştır.
Katılımcıların verdiği 1 ile 2,75 arasındaki değerler “düşük/0”; 3,5 ile 5 arasındaki değerler
“yüksek/1” olarak kodlanmıştır. Böylece, katılımcıların kararsız olduğu, orta noktadaki 40
adet değer ayrılarak, geri kalan veriler, kurumsal marka imajını düşük algılayan 26 kişi ve
yüksek algılayan 45 katılımcı olarak iki gruba ayrılmıştır. Araştırma kapsamında her bir ürün
için, katılımcıların ürünü kullanma niyetleri sorulmuş ve sözkonusu bankacılık ürününü
kullanmaya yönelik niyet, 5’li likert ölçek ile ölçülmüştür. Ürün kırılımında yapılan, markayı
yaygın bulan tüketiciler ile yaygın olmadığını düşünen tüketiciler arasındaki farkı gösteren
bağımsız gruplar t-testi sonuçlarına göre, yaygınlık, bankaya ait tüm ürünleri kullanma niyeti
üzerinde anlamlı etkiye sahiptir (Bkz. Tablo 8).
Tablo 8: Kurumsal Marka İmajına Göre, Tüketicilerin Ürün Kullanma Niyeti
Ürün/Hizmet

İhtiyaç Kredisi
Kredi Kartı
Mevduat Hesabı

Kurumsal Marka İmajı (Yaygınlık)
Düşük (n=26)
Yüksek (n=45)
Ortalama Standart
Ortalama Standart
Sapma
Sapma
2,5
1,1
3,4
1,0
2,0
0,8
3,5
1,1
2,3
0,8
3,1
1,0
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t-testi
Anlamlılık
Düzeyi
(p)
0,001
0,000
0,000

Yatırım Hesabı
Banka Kartı (debitcard)
ATM
Mobil/Internet Bankacılığı

2,3
2,3
2,6
2,3

0,9
0,8
1,0
1,0

3,0
3,4
3,6
3,7

1,1
1,1
1,1
1,1

0,006
0,000
0,001
0,000

Sonuç
Bu çalışmada, marka imajı ve marka güveni kavramlarının bankacılık hizmetlerini kullanmaya
yönelik davranışsal niyeti ne şekilde etkilediğini saptamak amacıyla kantitatif bir araştırma
yapılmıştır. Kavramsal çerçeve için, Fishbein ve Ajzen’in (1985) Gerekçeli Eylem Teorisi’nden
yararlanılmıştır. Gerekçeli Eylem Teorisi genişletilerek, marka imajı ve marka güveni
kavramları, bankacılık ürünlerini kullanmaya yönelik tutumun belirleyicileri olarak
kavramsallaştırılmıştır. Kavramsal modeldeki ilişkilerin test edilmesi amacıyla oluşturulan
elektronik anket, kartopu örneklem metodu ile dağıtılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre,
kurumsal marka imajı ve marka güveni, bankacılık ürünlerini kullanmaya yönelik tutumu
pozitif yönde etkilemektedir. Kurumsal marka imajının alt boyutu olan yaygınlık, davranışsal
niyet üzerinde ayrıca doğrudan bir etkiye de sahiptir.
Gerekçeli Eylem Teorisi bileşenlerinden subjektif norm davranışsal niyet üzerinde pozitif
etkiye sahiptir. Benzer bir araştırmada Nasri ve Charfeddine (2012), bireysel internet
bankacılığı kullanma niyetini, Planlı Davranış Teorisi kapsamında incelemiş ve teori ile
uyumlu şekilde, subjektif normun, internet bankacılığı kullanma niyeti üzerinde pozitif etkiye
sahip olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, Nasri ve Charfeddine (2012)’in bulgularından
farklı olarak, tutum değişkeni de analize dahil edildiğinde, subjektif normun etkisi
baskılanmakta ve önemsiz kalmaktadır. Bankacılık ürünlerini kullanmaya yönelik davranışsal
niyet; tutum, marka imajı ve marka güveni değişkenlerinden oluşan kavramsal bir model
sonucunda oluşmaktadır. Bu bulgu, tüketiciler açısından önemli olan kişilerin, bir bankaya ait
ürün ya da hizmetleri kullanmaya ilişkin düşüncelerinin dikkate alındığını, ancak bireyin
kendi düşüncelerinin daha etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuç, Shih ve Fang
(2004) ‘ün çalışmasında elde ettiği sonuçları desteklemiş ve davranışsal niyetin oluşmasında,
tutum anlamlı bir değişken iken, subjektif normun anlamlı olmadığını göstermiştir.
Bu çalışmanın sonuçlarına göre, pazarlama yöneticileri, yönettikleri markalara yönelik güveni
artırmaya çabalamalıdır. Bankalar için kurumsal marka imajını belirleyen personel, yaygınlık,
ve genel imaj değişkenlerinin tamamı, bankacılık ürünlerini kullanmaya yönelik tutum
üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Kurumsal marka imajının alt boyutlarından yaygınlık, diğer bir
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ifade ile bankanın çok şubeli bir banka olması ve şubelerin tüketiciye yakın olması, kurumun
genel imajından daha önemlidir. Bu sonuca göre, bankalar, genel marka imajlarını iyileştirme
amaçlı kurumsal iletişim çalışmalarının yanı sıra, şubelerinin lokal pazarlama faaliyetlerine de
ağırlık verebilir. Bankacılık sektöründe genel itibarıyla her şube, öncelikle kendi yakın
çevresindeki hedef müşterilere ulaşmaya çalışmaktadır. Bu çalışma, bu stratejiyi destekler
nitelikte sonuçlar vermiştir. Örneğin, yakındaki hastane, okul, şirket gibi kurumların ve bu
kurumlarda maaşlı çalışan bireylerin finansal ihtiyaçlarına özel hizmet paketleri sunulması, bu
tip faaliyetlere örnek olarak verilebilir. Şube personeli, kişisel satış çalışmalarında, kolay
ulaşılabilir olmaları ve şubelerinden alınacak hizmet kolaylığını vurgulayabilir.
Bu araştırmanın, pazarlama yönetimi açısından önemli olan bir diğer sonucu da, kurumsal
marka imajının, sadece yatırım ürünleri için değil, tüm bankacılık ürünleri için önemli
olduğunu göstermesidir. Bankacılık ürünleri kırılımında yapılan analiz sonuçlarına göre
kurumsal marka imajı; kredi kartı, ihtiyaç kredisi,

ve yatırım hesabı gibi tüm ürünleri

kullanma niyeti üzerinde belirleyicidir. Genel itibarıyla, kredi alan müşterilerin bankadan
borç aldıkları için, para yatıran müşterilere kıyasla kurumsal marka imajına daha az önem
vereceği düşünülebilir. Ancak bu çalışma, kurumsal marka imajının sadece yatırım
hizmetlerinden yararlanma niyetini değil, aynı zamanda bir bankadan kredi ya da kredi kartı
alma niyetini de etkilediğini göstermiştir. Buna göre, bankalar, kredi ürünlerine yönelik
yaptıkları iletişim kampanyalarında, sadece kredinin faiz oranı, taksit sayısı, ya da esnek
ödeme planı gibi fonksiyonel özelliklerine değil; şubelerinin yaygınlığı, köklü ve güvenilir bir
banka olması gibi kurumsal marka imajına yönelik mesajlara da yer vermeli, ya da ürün ya da
hizmetlere yönelik iletişim kampanyalarını belirli aralıklarla yapacakları ve kurumun
yaygınlığını,

güvenilirliğini

vurgulayacakları

kurumsal

iletişim

kampanyaları

ile

desteklemelidir.
Çalışmanın kısıtlılıkları olarak, gerçek davranışın ölçülmemesi, kavramsal modele sadece
kurumsal marka imajı ve marka güveni gibi iki değişkenin eklenmiş olması, ve örneklem
adedinin düşüklüğü sayılabilir. Anketlerin elektronik ortamda kartopu örneklem metodu ile
dağıtılması da, diğer bir kısıtlılık unsurudur.
Çalışmanın araştırmacılar açısından sağladığı katkı, Gerekçeli Eylem Teorisi’ni finansal
hizmetler bağlamında inceleyerek, marka güveni ve marka imajı değişkenlerinin eklendiği bir
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kavramsal model sunmasıdır. Literatürde, Planlı Davranış Teorisi baz alınarak niyet veya
davranışın ölçüldüğü bu tip çalışmalar yapılmıştır (Turan, 2011; Shih ve Fang, 2004; Chan vd.
2016). Bu çalışmada, Gerekçeli Eylem Teorisi baz alınmış, ve diğer çalışmalardan farklı olarak
davranışsal niyet, bankacılık ürünleri kırılımında da ayrıca incelenmiştir. Teori kapsamında,
davranışsal

niyetlerin,

davranışları

tahmin

etmek

açısından

yeterli

olduğu

düşünülebileceğinden, bu araştırma ile bankacılık hizmetlerine yönelik davranışsal niyet
ölçülmüş, katılımcılardan gerçek davranışa ilişkin beyan istenmemiştir. Bu çalışmadan yola
çıkılarak gelecekte yapılabilecek daha geniş kapsamlı diğer çalışmalarda, örneğin kredi kartı
gibi tek bir ürüne odaklanılarak fiili kullanım davranışı da ölçülebilir.
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Öz:
Google AdWords, firmaların web sitelerini belirli hedeflemeler doğrultusunda (anahtar
kelime, demografi, ilgi alanı) ve belirli bir günlük bütçe dâhilinde kullanıcılara sunabilecekleri
bir çevrimiçi pazarlama aracıdır. Reklam verenler potansiyel müşterilerini web sitelerine
çekebilmek için tıklama başına bir ücret öderler. Arama motorunda arama yapan kullanıcılar
AdWords reklamları ile sponsorlu arama sonuçlarına tıklayarak reklam verenlerin web
sitelerine yönlendirilir. Dijital pazarlama verilerinin doğru analiz edilememesi hem hedef
kitleye ulaşılamamasına hem de gereksiz reklam harcaması yapılmasına sebep olmaktadır. Bu
nedenle işletmelerin web sitelerinden elde edilen dijital pazarlama verilerinin doğru şekilde
optimize edilmesi ihtiyacı doğmaktadır.
Dijital pazarlama ajanslarının hızla artan müşteri talepleri ve müşteri sayısına istinaden hesap
optimizasyonlarında elle yapılan işlemlerin azaltılması, çalışan verimliliği ve katma değerinin
arttırılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı dijital pazarlama
verilerinin analizinde Java Script programlama dili kullanılarak hazırlanan programlar
yardımıyla otomasyon kurallarının oluşturulmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Pazarlama, Akıllı Sistemler, Web 4.0

Developing Autonomous Smart Systems Using Digital Marketing Data via Innovative
Business Intelligence Applications: An AdWords Application
Abstract:
Google AdWords is an online marketing tool that enables firms to present their websites to
users within predetermined targetings (keywords, demographics, area of interests) and daily
budgets. Advertisers pay a cost-per-click in order to attract potential customers to their
websites. Users who make search at search engine click to sponsored search results via
AdWords advertisements and they are directed to advertisers websites. Lack of effective
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management of AdWords accounts causes both to a failure in reaching the target audience
and to unnecessary advertisement expenditures. Thus, accurate optimization of digital
marketing data obtained from companies’ websites is needed.
Due to fast increase in customer demands to dijital marketing agencies and number of
customers, it is very important for agencies which offer digital marketing solutions to
decrease the amount of manual operations and; increase employee efficiency and added
value in account optimization. Therefore; the aim of this study is setting rules of automation
with the help of prepared programs using Java Script programming language in analysis of
digital marketing data.
Keywords: Digital Marketing, Smart Systems, Web 4.0

1. Giriş ve Çalışmanın Amacı:

Aktif olarak yüzlerce işletme ile çalışan dijital pazarlama firmaları için her müşteri hesabının
ve toplanan yüz binlerce satırlık verinin bütün kırılımlarını takip etmek oldukça güç ve karışık
bir işlemdir. Veri analizinde elle yapılan işlemlerinin azaltılarak verimliliğin arttırılması
gereklidir. Bu çalışmada;
● Web sitesi URL kontrollerinin yapılması,
● Günlük reklam bütçesi ve teklif optimizasyonu,
● Anahtar kelime çakışmalarından dolayı kaynaklanacak reklam gösterim kayıplarının
azaltılması,
● Kampanya isimlendirme hatasından dolayı mevcut bakiyesinin üzerinde harcama
yapan müşteri hesaplarının otomatik olarak tespit edilmesi ve şirket cirolarında
yarattığı olumsuz maliyeti engellemek
amacıyla bir otonom sistem geliştirilmiştir.
Çalışmanın konusunu belirleyen temel ihtiyaçlar şöyle özetlenebilir;
● Hızla artan müşteri taleplerine istinaden otonom sistemlere duyulan ihtiyaç,
● Pazardaki büyümeye paralel artan müşteri sayısı,
● Dijital pazarlama firmalarının sunmakta olduğu ürün ve hizmet çeşitliliğindeki artış,
● Çalışan verimliliğinin ve katma değerinin artırılması,
● Mevcut sistemlerin insan hatasına bağımlılığının azaltılması,
● Web sitesi teknik altyapı problemlerinden dolayı oluşan dijital pazarlama
maliyetlerinin minimize edilmesi ve prestij kaybının önüne geçilmesi (ulaşılamayan
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web sayfalarına yönlendirme yapılmaması, stokta olmayan ürünlerle ilgili reklam
yapılmaması gibi),
● Günümüz e-ticaret sitelerinde çok sayıda ürün ve işlemin bulunması, ürün fiyatları ve
stoklarının çok hızlı değişmesi, elle yapılan işlemlerinin yürütülmesinin imkânsızlığı.
Bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde öncelikle dijital pazarlama hakkında literatür analizi
yapılmış, sonrasında çalışmada kullanılan tasarım ve yöntemden bahsedilmiştir. Geliştirilen
sistemin verimliliğini ölçen bulgular ve tartışma kısmının ardından, çalışmanın sonuçları,
gelecek çalışma önerileri ve çalışmanın kısıtları sunulmuştur.
2. Literatür Analizi:
2018 yılı itibariyle dünya üzerindeki internet kullanıcılarının sayısı 4 milyar kişiyi geçmiştir.
Dünya nüfusunun yarısından fazlası şu anda internet kullanmaktadır ve geçtiğimiz 12 ayda
çeyrek milyarın üzerinde kişi ilk defa çevrimiçi olmuştur. Bunun yanı sıra kişilerin internette
geçirdiği süre de artmıştır. Ortalama bir kullanıcı günde yaklaşık 6 saatini internette
geçirmektedir. Akıllı telefonların ve mobil veri planlarının daha hesaplı hale gelmesi bu artışın
temel sebeplerinden biridir (Hootsuite ve We are social, 2018, s.3 ).
Geleneksel pazarlamanın dijital pazarlamaya dönüşüm hızı da benzer şekildedir. Yeni araçlar,
teknikler ve örnekler, pazarlamacılar ile müşterilerinin etkileşim şekillerini geliştirmekte,
basitleştirmekte ve hızlandırmaktadır. Günümüzün pazarlamacıları için gelişen pazarlardaki
genç müşterileri hedefleyebilecekleri pek çok teknoloji mevcuttur (Jayaram vd., 2015, s.119).
Bir yandan sürekli yeni teknolojiler çıkarken, diğer yandan da aşağıda bahsedilen
teknolojilerin yakın gelecekte pazarlamayı etkileyeceği düşünülmektedir (Kannan ve Li, 2017,
s.38);
1. Kişisel hesaplama araçları ve teknolojileri: mobil cihazlar, giyilebilir teknolojiler (akıllı
saatler, akıllı gözlükler), sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, mobil uygulamalar, vb.
2. Hesaplama teknolojileri ve analitik yöntemler: bulut bilişim, yapay zekâ, bilişsel
bilişim (cognitive computing) ve derin öğrenme, makine öğrenmesi teknikleri, büyük
veri analitiği;
3. Arama teknolojileri: görüntülü arama, video arama, ses-tanıma temelli arama, göztakip teknolojileri ve “dark” web için arama teknolojileri;
4. Bağlantı teknolojileri: sensörler, nesnelerin interneti, Chat teknolojileri, yeni
platformlar (Uber, Airbnb, vb).
Dijital pazarlamanın firmaların pazarlama stratejilerindeki payı artmaktadır. 2018 yılında
ortalama bir firmanın reklam bütçesinin %41’ini çevrimiçi pazarlamaya ayıracağı ve bu oranın
2020’de %45’e çıkacağı öngörülmektedir (Leone, 2017). Dijital pazarlama yatırımları, maliyet
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etkin olması ve müşteri davranışlarındaki değişimin yanı sıra, sonuçlarının geleneksel
pazarlamaya göre daha kolay ölçülebilmesi nedeniyle de tercih edilmektedir.
İnternet kullanımını anlamak ve optimize etmek amacıyla internet verisinin ölçülmesi,
toplanması, analizi ve raporlanmasına web analizi denilmektedir. Web analiz verisi, çevrimiçi
müşterinin davranışını anlamak, dijital pazarlama uyarıcılarına tepkisini ölçmek ve müşteri
davranışını besleyen aksiyonlar ve dijital pazarlama elemanlarını optimize etmek için
kullanılır. Dijital pazarlamayla sınırlı olsa da web analiz araçları ölçülebilir pazarlama yönünde
önemli bir gelişmedir (Jarvinen ve Karjaluoto, 2015, s.117).
Yeni dijital pazarlama teknolojilerini kullanmaya başlamadan önce, firmaların iş stratejilerini
destekleyecek bir pazarlama stratejisi belirlemeleri gerekmektedir. Faaliyette bulunacakları
pazarın özelliklerine ve en uygun teknolojilere odaklanmaları gereklidir. Fakat yatırım
yapılacak doğru kanalların ve teknolojilerin nasıl en iyi şekilde seçileceğine hala cevap
bulunamamıştır (Jayaram vd., 2015, s.123).
Tiago ve Verissimo 2011 yılında Portekiz’deki en büyük firmaların pazarlama yöneticilerine
bir anket çalışması uygulamış ve firmaların çevrimiçi iletişim stratejileri oluşturmalarının
ardındaki motivasyonu ölçmeye çalışmışlardır. Firmaların dijital medyadan pazarlama
amacıyla faydalanmalarındaki en önemli etkenin (dışsal) rekabet baskısı olduğu, ikinci
etkenin ise (içsel) verimlilik olduğu anlaşılmıştır. Yöneticiler dijital pazarlamaya marka
farkındalığı yaratmak, bilgiyi artırmak ve iletişimi artırmak konularında güvenmektedirler.
Dijital varlığın faydaları sorulduğunda yöneticilerin % 87’si bilgi edinme ve geri-besleme,
%85’i kullanımı kolay bir araç olması, %85’i bilgiyi (bilinirliği) artırması, %82’si iç ve dış
ilişkileri güçlendirmesi cevabını vermiştir. Görüldüğü gibi iletişim, dijital pazarlamanın
anahtar parçasıdır. Aynı çalışmadan çıkan bir başka sonuç da pazarlama yöneticilerinin en
çok önem verdiği dijital pazarlama etkililik ölçütlerinin sırasıyla marka bilinirliği, sözlü
(kulaktan kulağa) reklamlar, müşteri memnuniyeti, kullanıcıların yarattığı içerikler ve web
analizi olduğudur (Tiago ve Verissimo, 2014, s.705).
Dünya genelindeki 777 pazarlama yöneticisiyle yapılan bir başka çalışmada da dört büyük
pazarlama zorluğu öne çıkmıştır. Bunlar; müşteriyi anlamanın ve müşteri verisini kullanmanın
etkili bir şekilde rekabet edebilmek için gerektiği, markalar ve müşteri ilişkileri için sosyal
medyanın korkutucu bir güç olduğu, yeni dijital metriklerin her yerde olması ve sonrasında
dijital pazarlama aktivitelerinin etkililiğini değerlendirme gerekliliği ve pazarlama ve ilgili
departmanların analitik becerilerinin yetersiz kalmasıdır (Leeflang vd., 2014, s.9).

Li vd. (2011) ise dijital pazarlama stratejisi seçmek için karar verme sürecini destekleyen ve
reklam ürünleri hakkında fikir veren bir bilgi otomasyon sistemi geliştirmişlerdir. Literatürde
yer alan birçok dijital pazarlama strateji modeli bu sisteme adapte edilmiştir.
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Akademik literatürde pazarlama planlama süreci, segment seçimi, stratejik kararlar, ürün
pazar payı değişiklik nedenlerinin tespiti ve iletişim yönteminin seçimi gibi konularda
çalışanlara yardım etmek için geliştirilen uzman sistemler mevcuttur. Ayrıca pazarlama
müdürlerinin pazar analizi yapmalarına yardım eden karar destek sistemlerinin geliştirilmesi
de literatürde yer alan konulardır (Duan ve Burrell, 1995, s.6). Ancak dijital pazarlama
teknolojisi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve veri analizi gibi konularda pek çok çalışma
olmasına rağmen, bilindiği kadarıyla dijital pazarlama firmaları için otonom bir sistem
geliştirilmesi üzerine bir çalışmaya rastlanmamıştır.
3. Tasarım ve Yöntem:
Dijital pazarlama ajansları, reklam veren firmaların hesaplarını Müşteri Merkezi (MM)
denilen ve birden fazla AdWords hesabının tek bir merkez üzerinden kontrol edilmesini
sağlayan bir arayüzü kullanarak yönetmektedirler (myclientcenter, 2018). Müşteri merkezi;
tüm bağlı hesaplara ait bilgilerin okunmasını, gösterge tablosunda görüntülenmesini ve
hesap performanslarının takip edilip, bütçelerin yönetilmesini sağlar. Ayrıca hesaplarla ilgili
uyarı ve bildirimleri göstererek optimizasyona yardımcı olur (adwordsturkey, 2018).
Bu çalışma kapsamında ana iş alanı dijital pazarlama çözümleri ve web tabanlı yazılım
geliştirme projeleri olan bir bilişim firması için 5 modülden oluşan ve Müşteri Merkezi’ne
entegre edilen bir yazılım geliştirilmiştir. Firmanın müşteri hesaplarının optimize edilmesinde
kritik öneme sahip olan, aynı anda pek çok müşteri hesabıyla ilgilenen uzman çalışanların çok
zamanını alan ve belirlenmesi zor olan aşağıdaki işlemler için modüller geliştirilmiştir;
1. Hatalı isimlendirilmiş kampanya isimlerinin tespit edilmesi
2. Negatif anahtar kelime çakışmalarının tespit edilmesi
3. Bütçesi sınırlı hesaplarda bütçe optimizasyonu
4. Yeterli günlük bütçesi bulunan hesaplarda anahtar kelime teklif optimizasyonu
5. Hatalı reklam nihai URL’lerinin belirlenmesi
Bu çalışmada web sitesi bağlantılarının taranarak durum tespitinin yapılması, problem anında
reklamların duraklatılması, anahtar kelimelerin çakışmasından kaynaklı maliyet kayıplarının
önlenmesi, reklam bütçesine göre çevrimiçi görüntüleme oranının maksimize edilmesi
işlemlerini hızlı ve hatasız olarak yapacak bir otonom akıllı sistem tasarlanmıştır. Sistemin
çalışma mantığı Şekil 1’de gösterilmiştir. Çalışma kapsamında geliştirilen uygulamaların her
biri Hx(s) şeklinde birer transfer fonksiyonuyla negatif geri besleme döngüsü olacak şekilde
tasarlanmıştır.
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Şekil 1. Sistem blok diyagramı

Çalışmada sistem parametrelerinin güncellenmesi için Durum-Geçiş Matrisleri kullanılmıştır
ve her bir geri beslemeden sonra ilgili sistem parametreleri ∆𝑡𝑛 süresi sonunda
değiştirilmektedir. Durum-Geçiş Matrisleri şu şekilde tanımlanmıştır;

𝐴𝑡 [ ] = 𝐾[ ]𝐴𝑡−1 [ ]
𝐴𝑡 [ ]: t anındaki sistem parametreleri matrisi
𝐾[ ]: katsayı matrisi
𝐴𝑡−1 [ ]: t-1 anındaki sistem parametreleri matrisi

Bu işlemdeki katsayı matrisi, reklam metinlerinin durdurulması gibi işlemlerde (0-1) matrisi
kullanılarak durdur - başlat amacıyla, bütçe optimizasyonu gibi işlemlerde ise bir miktar
düzeltme sağlamak amacıyla kullanılmaktadır (Phillips ve Harbor, 1996).
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Dijital pazarlama verilerinin analizi ve optimize edilebilmesi için ilgili işletmenin web
sitesindeki kullanıcı davranışlarının modellenmesi gerekmektedir. Bu amaçla bir Java Script
kod parçacığı ve tarayıcı çerezleri kullanılarak dönüşüm verileri elde edilmiştir.
Dönüşüm, kullanıcının reklamla etkileşime geçtikten -örneğin metin reklamına tıkladıktansonra, işletme için değerli bir işlemi -telefon etme, form doldurma, ürün satın alma, mağaza
ziyareti, adres tarifi gibi- gerçekleştirmesidir. Dönüşüm izleme özelliği; hem değerli müşteri
etkinliği sağlamak için en uygun olan anahtar kelimeler, reklamlar, reklam grupları ve
kampanyalar hem de yatırım getirisi hakkında bilgi vermektedir (AdWords Yardım, 2018).
Şekil 2, AdWords sistem mimarisini göstermektedir. AdWords API (Uygulama Programlama
Arayüzü), uygulamaların doğrudan AdWords platformuyla etkileşim kurmasını sağlayan
yazılım geliştiriciler için kullanıma açılmış bir servistir. API aracılığıyla otomatik hesap
yönetmeyi, kişiselleştirilmiş raporlar almayı, reklam yönetmeyi ve teklif yönetimi yapmayı
sağlayacak programlar geliştirmek mümkündür. Ayrıca işletmelerin kendi yazılımları veya
platformlarıyla entegre olabilmektedir (Developers1, 2018). Bu çalışmada API’yle entegre
çalışan bir AdWords uygulaması geliştirilmiştir.

Şekil 2. AdWords sistem mimarisi

AdWords kod betikleri yazılım geliştiricilerin Java programlama dilini kullanarak otomasyon
programları yazılabilmesine imkân tanıyan tarayıcı tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır.
AdWords kod betikleri gerçek zamanlı AdWords verisi ile ihtiyaçlara göre belirlenebilen
verilerle ilişki kurma imkânı tanımaktadır (Developers2, 2018). Böylece AdWords verisi
işletme hedeflerine yönelik olarak otomatik yönetilebilmektedir. Bu nedenle yapılan
çalışmada AdWords kod betikleri kullanılmıştır. Çalışma kapsamında geliştirilen uygulamalar
ve kullanım amaçları aşağıdaki bölümlerde anlatılmıştır.
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3.1. Hatalı İsimlendirilmiş Kampanya İsimlerinin Tespit Edilmesi (debugging)

Hata ayıklama (debugging), AdWords verilerinin müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi ile
entegre edilmesi esnasında doğabilecek eşleşme hatalarının ve bu hataların doğurabileceği
kayıpların önüne geçmek için bu çalışma kapsamında geliştirilmiş olan yazılımdır.
AdWords API (Uygulama Programlama Arayüzü), reklam verenlerin birbiriyle etkileşim
kurmasına olanak tanıyan ve oluşturdukları uygulamalar aracılığıyla onların AdWords
hesabında değişiklik yapan gelişmiş bir özelliktir. AdWords’te bulunan reklam verileri API
aracılığıyla reklam veren müşterilerle paylaşılır. Bu veri paylaşımıyla birlikte reklam
verenlerin bütçesi, yapılacak analizleri ve birçok farklı talepleri CRM sistemi üzerinden
kontrol edilip güncellenir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için CRM sistem ile AdWords ara
yüzünün sağlıklı bir şekilde bağlı olması gerekmektedir. Bağlantıda herhangi bir sorun olduğu
durumda reklam hesapları kontrol dışı çalışabilir. Hata ayıklamak için geliştirilmiş betikler, bu
gibi sonuçların meydana gelmemesi adına belirlenen kampanya ismi formatlarına göre
eşleştirmelere bakmaktadır.
Bu formatın dışında oluşturulan reklam kampanyalarında API ve CRM sistemi entegre
olamadığı için API hata verir. Otomatik olarak algılaması gereken komutları hatalı isim
formatı düzeltilmeden algılayamaz ve optimizasyon yapamaz. Bu nedenle geliştirilen
otomasyon sisteminde ilk yapılması gereken kontroldür. Bu hataların düzeltilmesi veri ve
bütçe kaybının önlenmesi açısından kritik önem taşımaktadır. Çalışmamızda dijital pazarlama
firmalarının CRM sistemleri için İçerik Ağı kampanyalarındaki hatalı isimlendirme onarımı
amacı ile bir Java Script kodu geliştirilmiştir.

3.2. Negatif Anahtar Kelime Çakışmalarının Tespit Edilmesi (Keyword Conflicts)

Anahtar kelimeler, web sitelerindeki içeriği özetleyen kelimelerdir. Kullanıcılar internette
arama yaptığında arama motorları web sitelerinin anahtar kelimeleriyle aranılan kelimeler
arasında eşleştirme yapmaya çalışır ve en uygun içerikli olanları kullanıcının önüne getirir
(AdWords Yardım2, 2018). Bu nedenle reklam veren firmaların anahtar kelimelerini özenle
seçmesi gerekmektedir.

Negatif anahtar kelimeler ise web sitelerinin arama sonuçlarında görüntülenmek
istemedikleri arama terimleridir. Herhangi bir şirketin kaliteli ve pahalı ayakkabılar sattığı
düşünüldüğünde “ucuz” kelimesi negatif olarak eklenebilir. Böylece yalnızca firma için önemli
olan anahtar kelimelere odaklanılır ve firmanın hedef kitlesinde olmayan bir müşterinin
tıklamasıyla firmanın gereksiz reklam harcaması yapması önlenebilir. İlerleyen zamanda ürün
çeşitliliğini genişletip daha uygun fiyatlı ürünler satmaya başlandığında uygun fiyatlarla ilgili
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anahtar kelimeler eklenir. Ancak negatif anahtar kelimelerde düzenleme yapılmadığında
negatif anahtar kelime çakışmaları oluşur ve bu kelimenin kombinasyonları için reklamlar
gösterilmez (adalysis, 2018).
Reklamların yayınlamasını engelleyen anahtar kelimeleri tespit etmek için Google tarafından
oluşturulan “Keyword Conflicts” kod betiği uyarlanmıştır. Kod betiği tüm negatif ve normal
anahtar kelimeleri hesap boyunca etkin bir şekilde getirip herhangi bir normal anahtar
kelimenin engellenip engellenmediğini kontrol eder. Bu işlem sırasında bütün negatif anahtar
kelimeler kontrol edilir (kampanya bazında, reklam grubu bazında ve kampanyayla
ilişkilendirilen anahtar kelime listesi) (Developers3, 2018).
Çalışma kapsamında birden fazla hesap için çalıştırılan bir komut dosyası oluşturulmuştur. Bu
komut dosyasını oluşturulma nedeni bir hesaptaki negatif anahtar kelimelerin normal
anahtar kelimeleri bloke edip etmediğini kontrol edebilmektir. Bu işlemi her bir hesap için
tek tek yapmak yerine bu komut dosyası sayesinde tüm hesaplar otomatik olarak aynı işleme
tabi tutulur. Komut dosyası herhangi bir çakışma bulursa, ayrıntıları bir elektronik tabloya
gönderir ve bir alıcı listesine e-posta uyarısı gönderir. Böylelikle uyarı alınan negatif anahtar
kelimeler ile ilgili gerekli aksiyonlar alınır (Developers3, 2018).
Bu çalışmada geliştirilen komut dosyası, bir yönetici hesabındaki AdWords hesaplarını paralel
olarak işlemektedir. Her hesap için komut dosyası, hesabın içindeki tüm negatif ve normal
anahtar kelimeleri verimli bir şekilde almak için raporları kullanmakta ve herhangi bir anahtar
kelimenin engellenip engellenmediğini kontrol etmektedir.

3.3. Bütçesi Sınırlı Hesaplarda Bütçe Optimizasyonu (SetCampaignBudget)

Günlük bütçe, Google AdWords reklamları için bir günde harcanmak istenen tutarı
belirlemek için kullanılan bir değerdir (AdWords Yardım3, 2018). Günlük bütçenin doğru bir
şekilde belirlenmiş olması müşteri hesaplarında elde edilen dönüşümler üzerinde büyük
etkiye sahiptir.
Kampanyalar yetersiz günlük bütçe ile yönetildiklerinde potansiyeli olan performansı
sergileyemezler. Hesabın normalde kazandıracağından daha düşük bir getiri elde edilmesine
neden olur. Bu problemi çözmek için özel bir komut dosyası geliştirilmiştir. Bu komut dosyası
sayesinde sınırlı günlük kaynak ile yönetilen hesaplar belirlenmektedir. Daha sonra bu
kampanyaların kaynakları, küçük bir miktar arttırılmaktadır. Bu da her kontrolde
kampanyanın bu parametresinde bir miktar iyileştirme sağlamış olmak anlamına
gelmektedir. Bu işlemin 10-15 günlük periyotlar halinde tekrar edilmesi tavsiye edilir.
Günlük kaynağın yetersiz yani sınırlı uyarısı vermesine neden olan sebepler anahtar kelime
tıklama maliyetlerinin günlük kaynağın karşılayamayacağı kadar yüksek seçilmesi, tıklama
başı maliyetlerde gerçekleşen kalite puanı düşüşüne bağlı artış, sektörel rekabetin artması,
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yoğun arama hacminden dolayı artan günlük maliyetler ve günlük kaynağın yetersiz
seçilmesidir (AdWords Yardım4, 2018).
Bu çalışma kapsamında sınırlı bütçeye sahip hesaplarda optimum bütçenin belirlenmesi için
kod betiği çalıştırılarak, hesapların yüksek performans gösterebileceği bütçenin ayarlanması
sağlanmıştır. Bu komut dosyası hesaplar üzerinde çalıştırıldığında ve kaynağı bir önceki
durumdan daha iyi bir seviyeye getirildiğinde daha fazla gösterim, doğal olarak daha fazla
tıklama ve sonuç olarak da daha fazla dönüşüm elde etmeye olanak tanır. Arama hacmi
yüksek olan sektörlerde kaynağı yetersiz gelen son kullanıcının aksi bir talebi olmadığı sürece
kaynağını yavaş yavaş arttırarak aşırı maliyetlenmeden optimum kaynağı bulmalarını sağlar.
Bu işlemleri her bir hesap için tek tek yapmak yerine bu komut dosyası sayesinde tüm
hesaplar otomatik olarak aynı işleme tabi tutulur. Şekil 3’te “Set Champaign Budget”
çıktısından örnek bir ekran görüntüsü verilmiştir. Örnekte önce Bdb Metal isimli şirketin
bütçesi 0,40 TL arttırılmıştır. Daha sonra 733-736-1310 hesap numaralı Asya Endüstriyel
isimli şirketin bütçesi 11,2’den 11,6’ya arttırılmıştır. Komut dosyası bu şekilde tüm hesapları
taramakta ve gerekli düzeltmeleri yapmaktadır.

Saat

Günlük

10:09:42.098

Campaign: Bdb Metal - Istanbul Budget: 24 TL

10:09:42.099

Campaign: Bdb Metal - Istanbul New Budget Set: 24.4 TL

10:09:42.247

733-736-1310

10:09:48.617

Campaign: Asya Endüstriyel - Türkiye Budget: 11.2 TL

10:09:48.618

Campaign: Asya Endüstriyel - Türkiye New Budget Set: 11.6 TL

Şekil 3. Set Campaign Budget çıktısı ekran görüntüsü

3.4. Yeterli Günlük Bütçesi Bulunan Hesaplarda Anahtar Kelime Teklif Optimizasyonu
(SetKeywordCost)

Arama Ağı Kaybedilen Gösterim Payı (sıralama), reklamların arama ağı kampanyasında düşük
reklam sıralaması nedeniyle elde edemediği gösterimlerin tahmini yüzdesidir. Arama Ağı
Kaybedilen Gösterim Payı değerinin yüksek olması, arama ağında birçok kez gösterilmeye
uygun olmasına rağmen reklam sıralamasının, dolayısı ile tekliflerinin, çok düşük olması
nedeniyle reklamların gösterilmediği anlamına gelir. Arama Ağı Kaybedilen Gösterim Payı
değeri yüksekse, tekliflerin yükseltilmesi ya da Kalite Puanının artırılması gerekir (AdWords
Yardım5, 2018). Fakat kalite puanının artırılması çok farklı dinamiklere bağlı olduğu için bu
kaybı azaltabilmek amacıyla tekliflerin küçük bir oranda yükseltilmesi düşünülmüştür.
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Çalışma kapsamında kaybedilen gösterim payı yüksek olan ve günlük bütçesini tüketmeyen
arama ağı ve alışveriş kampanyaları için anahtar kelime ve ürün teklifleri arttırılmaktadır.
Böylece anahtar kelime teklifleri düzenli olarak arttırılarak sıralamadan dolayı gösterim
kaybının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla “Set Keyword Cost” adında bir komut
dosyası geliştirilmiştir.

AdWords yönetici hesapları için Anahtar Kelime Tekliflerini Arttıran komut dosyası, yönetici
hesabı altındaki birden fazla hesap için çalıştırılmaktadır. Bu komut dosyası yönetici
hesabının altında çalışan hesapları kontrol eder belirlenen koşullara uygun hesaplarda
Anahtar Kelime Tekliflerini arttırır. Komut dosyası, son 7 gün toplanan verilere bağlı
istatistikleri kullanır. Şekil 4’te Set Keyword Cost çıktısından örnek bir ekran görüntüsü
verilmiştir. Örnekte geliştirilen kodla “Vitray Dünyası” isimli firma için anahtar kelimeler
otomatik olarak incelenmiştir. “Vitray” anahtar kelimesi için 0,26 TL olan tıklama başına
maliyet 0,286 Türk Lirası’na, “vitray cam” anahtar kelimesi için 0,32 TL olan tıklama başına
maliyet 0,352 Türk Lirası’na çıkarılmıştır.

Saat

Günlük

11:07:24.418

CAMPAIGN IN PROGRESS: Vitray Dünyası - İstanbul

11:07:25.861

Keyword: +vitray cpc: 0.26

11:07:25.862

New keyword:+vitraynewcpc:0.28600000000000003

11:07:25.889

Keyword: +vitray cam cpc: 0.32

11:07:25.890

New keyword:+vitray camnewcpc:0.35200000000000004

11:07:25.916

Keyword: +kumlama +cam cpc: 0.37

11:07:25.917

New keyword:+kumlama +camnewcpc:0.40700000000000003

Şekil 4. Set Keyword Cost çıktısı ekran görüntüsü

Arama ağı ve Görüntülü Arama Ağı kampanyaları için ayrı ayrı çalıştırılan komut dosyaları
hesap üzerinde birçok veri karşılaştırması yaparak ilgili koşulları sağlayan kampanyanın
anahtar kelime tekliflerini arttırmaktadır. Arama Ağı için koşullar şunlardır;
●

Arama Ağı Kaybedilen Gösterim Payı (bütçe)

●

Arama Ağı Kaybedilen Gösterim Payı (sıralama)
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●

Gösterimler

●

Durum (Uygunluk)

●

Müşteri Adı

Görüntülü Arama Ağı için koşullar şunlardır;
●

Görüntülü Arama Ağı Kaybedilen Gösterim Payı (bütçe)

●

Görüntülü Arama Ağı Kaybedilen Gösterim Payı (sıralama)

●

Gösterimler

●

Durum (Uygunluk)

●

Müşteri Adı

3.5. Hatalı Reklam Nihai URL’lerinin Belirlenmesi (LinkChecker)

Google’da arama yapan kullanıcılar AdWords reklamları ile sponsorlu arama sonuçlarına
tıklayarak reklam verenlerin web sitelerinde ilgili açılış sayfalarına yönlendirilir. Böylece
reklam verenler potansiyel müşterilerini web sitelerine çekebilmek için tıklama başına bir
ücret öderler. Kullanıcıların reklamları tıkladıktan sonra ulaştıkları URL'ler ve sunulan açılış
sayfası deneyimi satın alma kararlarını ve sonuç olarak da reklam bütçesinin verimliliğini
etkilemektedir (İnternet Reklam Evi, 2018).
Reklam verenlerin web sitelerinde belirli aralıklarla planlı ya da planlanmamış kesintiler
kaçınılmazdır. Özellikle, sistem ve iletişim arızaları, yazılım hataları, insan hatası, donanım
hatası, aşırı yük, kademeli arıza, donanım arızası, yüksek bit hata oranı ya da güç kesintisi gibi
planlanmamış kesintilerde reklamların yönlendirildiği hedef URL’nin çalışmaması hem reklam
harcamasının boşa gitmesi hem de potansiyel müşterinin marka güvenin kaybedilmesi
anlamına gelir. Bu sebeple bağlantıların sürekli çalışır durumda olması kayıpların en aza
indirilmesi gerekmektedir (Developers4, 2018).
Web tasarımcıları siteleri optimize etmek adına bazı sayfaları güncellemekte ve site bağlantı
URL’lerini değiştirmektedirler. Bu durumda daha önceden hedef gösterilen URL’ler değişmiş
olur ve kullanıcı yönlenmek istediği sayfa yerine kırık bağlantılı sayfalara yönlenir. Kırık veya
ölü bağlantılar, site bağlantısının yanlış bir şekilde girilmesi, bağlantının yönlendirdiği web
sayfasının silinmesi veya taşınması ve sayfanın yüklenme süresinin zaman aşımına uğraması
gibi çeşitli sebeplerden dolayı oluşmaktadır (AdWords Yardım6, 2018).
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Google tarafından bu kontrol işlemlerini elle yapmak yerine otomatik yapmak amacıyla bir
Java Script kodu olan Link Checker yazılımı geliştirilmiştir. Bu eklenti sisteme bağlı olan
hesapların bağlantılarını kontrol edip, hataların neler olduğunu bir rapor halinde
sunmaktadır (support, 2018). Şekil 5’de Link Checker açılış ekranı gösterilmektedir. İşlemin
başında çalışanlar yapılacak kontrol işleminin kapsamını, istenilen çıktı türünü ve kontrol
sıklığı belirlemektedirler. Sonrasında Link Checker istenilen kontrol işlemlerini otonom
şekilde yapmakta ve raporlamaktadır.

Link Checker - Options
Valid
Response
Codes

Scope

Check
URLs?

ad Yes

Check
keyword
URLs?

Yes

Check sitelink
Yes
URLs?

Include
paused ads?

No

Include
paused
keywords?

No

Include
paused
sitelinks?

No

200

500

Email
and
Spreadsheet Output

Frequency of Execution

Email after each No
script execution?

Days
between
analyses

0

Email
finishing
analysis?

Started
analysis

3/9/2018
10:48:32

Email even if no
No
errors are found?

Finished
analysis

3/9/2018
11:08:54

Save OK URLs to No
spreadsheet?

1/10/201
Last email 8
sent on
14:26:26

after
entire No

Şekil 5. Link checker başlangıç ekranı
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Bu hataların tespit edilmesi ve hemen aksiyon alınması gerekmektedir. Bir site içerisinde
ulaşılamayan bağlantıların olması hem kullanıcıya kötü bir deneyim yaşatmakta hem de
Google standartları açısından kabul görmemektedir. Google AdWords hatalı bağlantıyı tespit
ettiğinde bağlantıyı veya reklam grubunu askıya almakta, tespit edemediği durumda ise
müşteri tıklamaları sonucu gereksiz reklam harcaması yapılmaktadır. Sonuç olarak web
sitelerindeki tüm bağlantıların kontrolü ve istenmeyen nedenlerden dolayı oluşan kırık
bağlantıların tespit edilmesi, Link Checker tarafından düzenli ve hata payı olmadan
yapılmaktadır.

Çok fazla sayıda hesabın yönetildiği çalışma ortamlarında, tüm bağlantıların düzenli olarak
kontrol edilmesi var olan sisteme rağmen oldukça güçtür. Bu çalışmada çok sayıda aktif
hesapta çalışacak şekilde bir eklenti geliştirilmiştir. Bu eklenti otomatik olarak sisteme bağlı
olan tüm hesapların bağlantılarını kontrol edip hataların neler olduğunu bir rapor halinde
sunmaktadır. Şekil 6’da ilgili raporun e-tablosundan bir örnek verilmiştir. Program çıktısında
ilk sütun hatalı bağlantıyı, ikinci sütun web sitesi hata türünü, üçüncü sütun ise hatalı
bağlantının yerini vermektedir. Otomasyon kurallarıyla çok sayıda web sitesi bağlantı hatası
tespit edilmiştir.

Şekil 6. Link Checker e-tablo ekran görüntüsü

Geliştirilen uygulama URL'lerinin "Sayfa bulunamadı" veya diğer hata yanıtları türlerini
kontrol ederek, hata yanıtları geldiğinde reklam hesap yöneticilerine e-postayla göndererek
ve sonuçlarını bir e-tabloya kaydederek hatalı URL’lerin tespit edilmesini sağlar. Gelişimi
takip etmek için, komut dosyası bir etiket oluşturur ve bunları kontrol ettiği hesaplarda
reklamlara, anahtar kelimelere ve site bağlantılarına uygular.

4. Bulgular ve Tartışma:
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Çalışma kapsamında hatalı isimlendirilmiş kampanya isimlerinin tespit edilmesi, negatif
anahtar kelime çakışmalarının tespit edilmesi (Negative Keyword Conflicts), bütçesi sınırlı
hesaplarda bütçe optimizasyonu (Set Campaign Budget), yeterli günlük bütçesi bulunan
hesaplarda anahtar kelime teklif optimizasyonu (Set Keyword Cost) ve hatalı reklam nihai
URL’lerinin belirlenmesi (Link Checker) amacıyla 5 modül geliştirilmiştir. Link Checker ve
Negative Keyword Conflicts kodları günlük olarak, Set Campaign Budget ve Set Keyword Cost
kodları ise 15 günde bir defa çalıştırılmaktadır. Bilindiği kadarıyla bilimsel literatürde dijital
pazarlama firmaları için AdWords API ile entegre çalışan otonom bir sistem geliştirilmesi
üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bir kıyaslama yapılamamıştır.
Geliştirilen kodlar 01.Ocak.2017 - 01.Ocak.2018 tarihleri arasında 14.530 hesap üzerinde
çalıştırılmıştır. Tüm hesaplar toplamda 8.397.714,68 TL reklam harcaması yapmıştır ve
karşılığında elde edilen ölçülebilir dönüşüm değeri (ciro) 89.324.818,60 TL’dir. Her bir
hesapta ortalama 2 kampanya, 8 reklam grubu, 40 anahtar kelime ve 1750 negatif anahtar
kelime vardır ve her bir hesap yıllık ortalama 132.094, günlük yaklaşık 362 gösterim
almaktadır.
Link checker kodu günlük aktif 650 hesabın ortalama 9 tanesinde çalışmayan linklerini tespit
edip düzenlememizi sağlamaktadır. Bu da günlük (650×362=) 235.300 gösterim sayısının
3.249 tanesinin çalışmayan bağlantıdan dolayı hatalı olduğunu, yani elde edilen gösterimlerin
%1,38’inin hatalı olduğunu göstermektedir.
Keyword conflicts kodu günlük aktif 650 hesabın ortalama 3 tanesinde anahtar kelime
çakışmasını tespit etmekte ve bu da günlük %0,12 oranında gösterim kaybının önlenmesini
sağlamaktadır.
Set Campaign Budget kodu sadece bütçesi sınırlı hesaplarda çalıştırılmaktadır. 250 hesapta
15 günde bir çalıştırılan kod betiği ile her bir hesap için 1 TL günlük bütçe arttırılarak, toplam
hesaplarda bütçeden kaynaklanan kaybedilen gösterim payının %3,54 oranında azalması
sağlanmıştır.
Set Keyword Cost kodu ise sadece kaybedilen gösterim payı yüksek olan ve günlük bütçesini
tüketmeyen hesaplar için anahtar kelime ve ürün teklifleri arttırmaktadır. 250 hesapta 15
günde bir çalıştırılan kod betiği ile toplamda teklif nedeniyle gösterim alamayan anahtar
kelimelerin teklifleri %10 arttırılmış ve gösterim paylarında %0,86 iyileştirme elde edilmiştir.
Oluşturulan kodlar sayesinde, yönetilen her bir hesabın optimizasyonu otonom bir sisteme
bağlanmıştır. Firma bünyesindeki her bir hesabın optimizasyonu için farklı metrikler
bulunmaktadır. Elle yapılan optimizasyonların her bir hesap için gerçekleştirilmesi hem
insandan kaynaklı hatalara yol açabilmekte hem de çalışanların çok fazla vaktini almaktadır.
Bu çalışma kapsamında geliştirilen sistem sayesinde, yönetilen hesapların optimizasyonu
otomatik olarak gerçekleştirilmekte ve anlık değişimler belirlenerek aksiyon alınabilmektedir.
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5. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar:

Hesaplarının performans takibi, iyileştirilmesi ve düzenli kontrollerinin yapılması sürecinde
AdWords kod betikleri kullanılarak Günlük Bütçe ve Teklif ayarlamaları, Anahtar Kelime ve
Negatif Anahtar Kelime çakışma kontrolleri ve Reklam, Anahtar Kelime ve Uzantı URL’lerinin
çalışmaması gibi durumların kontrolleri yapılmıştır. Geliştirilen sistem şu anda AdresGezgini
A.Ş.’de sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır. Projenin bundan sonraki kısmında yatırım
getirisi optimizasyonu, dönüşüm optimizasyonu, reklam metni optimizasyonu ve kar
optimizasyonu olmak üzere 4 yeni modülün oluşturulması planlamış ve bu yeni proje
TÜBİTAK TEYDEB 1507 projesi olarak kabul edilmiştir.

Çalışma kapsamında; müşteri hikâyelerinin modellenmesi konusunda yaşanan problemler,
bazı müşterilerin iş modellerinin ve teknik altyapılarının geliştirecek sisteme uygun
olmaması, müşteri devamlılığı olmayan sektörlerde performans ölçümlerinin yetersiz veri
nedeniyle sağlıklı olarak yapılamaması, otomasyon kriterlerinin belirlenmemesi nedeniyle
akıllı karar sistemlerinin yanlış çıktılar üretmesi temel zorluklardır. Ayrıca bazı sektörlerde
mevsimsel değişikliklerin tahmini ve gerekli önlemlerin alınması konusunda zorluklar
yaşanmıştır.
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adwordsturkey:
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AdWords Yardım: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=tr
AdWords Yardım2: https://support.google.com/adwords/answer/1704371
AdWords Yardım3: https://support.google.com/adwords/answer/6312?hl=tr
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https://support.google.com/adwords/answer/2375423?hl=tr&ref_topic=3123046
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Özet
Çevresel problemlerin giderek arttığı ve etkilerinin ağır şekilde yaşandığı günümüzde
bireylerin çevre bilincine ve çabaya sahip olmaları önemlidir. Bu noktada çevreci ürün satın
alma niyetlerini etkileyen faktörleri davranışsal süreçleri içerisinde açıklamak, çevre için
atılacak adımlarda yol gösterici olabilecektir. Bu doğrultuda çevreci ürün satın alma niyetinin
öncüllerini tespit etmek, bireylerin karar verme süreçlerinin psikolojik yönünü anlamak ve
açıklayabilmek için çevreci ürün satın alma niyeti amaca yönelik davranış modeli kapsamında
incelenmiştir. Çalışma Erzurum merkez ilçede 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Toplanan veriler yapısal eşitlik analizi ile analiz edilmiş; çevreci ürün satın alma niyeti
üzerinde en yüksek etkiye sahip değişkenlerin davranışsal istek ve öngörülen pozitif duygular
olduğu görülmüştür. En düşük etkiye öngörülen negatif duyguların sahip olduğu ve modelde
yer alan davranışsal tutum, sübjektif norm, algılanan davranışsal kontrol, davranışın geçmişte
tekrarlanma sıklığı, çevresel kaygı ve algılanan tüketici etkinliği değişkenlerinin de çevreci
ürün satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Amaca Yönelik Davranış Modeli, Çevreci Davranış, Çevreci Ürün Satın
Alma Niyeti
Investigation of ProEnvironmental Product Purchase Intention With Extended GoalDirected Behavior Model
Abstract
Nowadays, the environmental problems are gradually increase and its effects are being felt
severe, so it is important that individuals have environmental consciousness and effort. In
this point, to explain the factors affecting to the proenvironmental products purchase
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intention within the behavioral processes, it may be a guide to step for the environment. In
this direction, was investigated of proenvironmental product purchase intention within the
contex of the goal-directed behavior model to determine the precursors of
proenvironmental product purchase intention, to understand and explain the psychological
direction of individuals' decision-making processes. The investigation was carried out with
the participation of 300 people in the central district of Erzurum. The collected data was
analyzed by structural equation analysis; it was seen that the variables having the highest
effect on the proenvironmental product purchase intention are the behavioral desire and
the positive anticipated emotions. The negative anticipaed emotions has the lowest effect.
Also the variables at the resarch model that behavioral attitude, subjective norm, perceived
behavioral control, frequency of past behaviour, environmental concern, perceived
consumer effectiveness have meaning effects on the proenvironmental product purchase
intention.
Key Words: Goal-directed Behavior Model, ProEnvironmental Behavior, ProEnvironmental
Product Purchase Intention
Giriş
Küresel olarak yaşanan gelişmelerin neredeyse tamamının çevre üzerinde dolaylı ya da
doğrudan etkisi bulunmaktadır. Söz konusu bu olumsuz etkiler günden güne artmakta,
gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakılacağı konusunda endişeler artmaktadır. Öte yandan
tüketicilerin bir kısmı çevresel kaygılarla davranışlarını kontrol etmeye çalışırken, diğer kısmı
bu durumu problem olarak görmemektedir. Çevresel kaygı taşıyan tüketiciler, çevreye olan
zararları minimize edilmiş ya da tamamen ortadan kaldırılmış ürünler olarak ifade edilen
çevreci ürünleri alma eğilimi göstermektedirler. Bu eğilimin düzeyi her bireyde farklılık
gösterdiğinden, tüketicileri çevreci ürün almaya yönelten öncüllerin incelenmesi ve elde
edilecek bilgiler ışığında teşvik edilmesi önem arz etmektedir.
Tüketicilerin çevreyle olan etkileşim ve iletişimleri, tüketim alışkanlıkları, çevreci satın alma
davranışları ve bu değişkenleri etkileyen unsurları incelemek için genellikle Rasyonel Tercih
Teorisi (Fishbein ve Ajzen, 1975) ve daha gelişmiş versiyonu olan Planlı Davranış Teorisi’nin
(Ajzen 1991, 2001) kullanıldığı görülmektedir (Kim vd., 2012). Davranış bilimleri üzerinde
çalışan bazı araştırmacılar ise bu teorilerin temel aldığı değişkenlere yenilerinin eklenmesi
gerektiğini öne sürerek, söz konusu modellerin uzantısı sayılabilecek yeni modeller ortaya
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koymaktadırlar (Perugini ve Bagozzi, 2001). Bu modellerden biri de Perugini ve meslektaşları
tarafından önerilen Amaca Yönelik Davranış Modeli’dir (Model of Goal-Directed Behavior)
(Perugini ve Bagozzi 2001; Perugini ve Connor 2000). Bazı araştırmacılar bu modelin
davranışları ve niyeti açıklamada oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu öne
sürmektedirler (Leone vd., 2004; Carrus vd., 2008; Prestwich vd., 2008).
Amaca Yönelik Davranış Modeli’ne göre tüketicilerin bireysel davranışları; davranışın oluş
sıklığı, niyet ve davranış üzerinde var olan kontrol etkenlerince doğrudan, davranışsal tutum,
istek, norm ve öngörülen pozitif/negatif duygular tarafından da dolaylı olarak
etkilenmektedir (Perugini ve Connor 2000; Kim ve Preis, 2016; Tsai ve Bagozzi, 2014). Çevreci
davranışları açıklamada faydalanıldığı görülen amaca yönelik davranış modeli değişkenlerinin
(Kaiser ve Wilson, 2004; Steg ve Vlek, 2009; Carrus vd., 2008; Schultz, 2014; Austin ve
Vancouver, 1996; Unsworth vd., 2013) dışında algılanan tüketici etkinliği ve çevresel kaygının
da bireylerin çevreci davranışları üzerinde oldukça etkili olduğu bilinmektedir (Ellen vd.,
1991; Kim, 2011; Tan ve Lau, 2011; Kim ve Choi, 2005; Mostafa, 2007). Dolayısıyla bu iki
değişken, bireylerin çevreci ürün satın alma niyeti üzerindeki etkilerini amaca yönelik
davranış modeli kapsamında ölçmek amacıyla modele dahil edilmiştir.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırma modelinin değişkenlerine ilişkin
kavramsal çerçeve ele alınmıştır. İkinci bölümde toplanan verilere araştırma amacı
doğrultusunda uygulanan analizlere ve sonuçlarına yer verilmiştir. Son bölümde ise
araştırmanın sonucu ve öneriler ifade edilmiştir.
Kavramsal Çerçeve
Ajzen (1991), bireylerin davranışlarını daha iyi yorumlayabilmek için planlı davranış teorisine
yeni değişkenlerin eklenebileceği, farklı ortam, kurum ve disiplinler açısından ele
alınabileceğini ifade etmektedir. Bu bağlamda Perugini ve arkadaşları planlı davranış teorisi
değişkenlerine yeni bileşenler ekleyerek amaca yönelik davranış modelini geliştirmişlerdir
(Perugini ve Conner 2000; Perugini ve Bagozzi 2001, 2004a, 2004b). Bu model bireylerin
amaca veya davranışa yönelik karar verme süreçlerinin psikolojik yönünü anlamak ve
açıklayabilmek amacıyla geliştirilmiştir (Han ve Ryu 2012; Song, 2010; Başoda ve Aylan,
2014). Çevreci ürün satın alma niyetini amaca yönelik davranış modeli kapsamında incelemek
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, modelin değişkenleri ve davranışsal niyeti etkileyen
diğer değişkenler şu şekildedir:
86

Davranışa yönelik tutum; çevreci davranışları açıklamada önemli bir değişkendir. Tutum,
davranışların sonuçlarına ilişkin fikirler ve meydana çıkabilecek sonuçlara yönelik inançlardır.
Bireyler, bir davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine karar vermeden önce bu
davranışın hem olumlu ve hem de olumsuz sonuçlarını değerlendirmektedir (Song 2010). Bu
nedenle birey, çevreci davrandığında olumlu bir sonuç ortaya çıkmasını bekliyorsa, davranışı
gerçekleştirmeye yönelik olumlu tutuma sahip olacaktır (Ajzen, 2002). Dolaysıyla bireyin o
davranışı gerçekleştirme olasılığı, olumsuz tutuma sahip olmasına oranla daha yüksek
olmaktadır (Ajzen, 2001). Ayrıca bireyin çevreci bir davranış gösterme eğilimde olması, tutum
ve davranışlarının uyum içerisinde olduğunun bir göstergesidir.
H1: Tutum, davranışsal istek üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.
Öngörülen pozitif ve negatif duygular; bireyin gelecekte, belirlediği bir davranışı
gerçekleştirdiğini ya da bir amaca ulaştığını varsayarak söz konusu durumun sonuçlarına
yönelik öngördüğü olum veya olumsuz duyguları ifade etmektedir (Perugini ve Bagozzi 2001).
Yani bireyin henüz gerçekleştirmese bile önceden deneyimlediği bir fiili tekrar
gerçekleştirdiğinde davranıştan memnun kalıp kalmayacağını öngörmesidir.

Bireyler

gelecekte hissedeceğini varsaydığı olumlu veya olumsuz duygularını şimdiden ifade
edebilmektedir (Han ve Ryu 2012). Bu duygular aynı zamanda bireyin gelecekteki
davranışının

olumlu

veya

olumsuz

sonuçlarıyla

karşılaşması

durumunda

nasıl

hissedebileceğini anlatmaktadır (Perugini ve Bagozzi 2001). Bu nedenle özellikle davranışsal
istek üzerinde güçlü etkileri olduğu bilinmektedir. H2: Öngörülen pozitif duygular, davranışsal
istek üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. H3: Öngörülen negatif duygular, davranışsal istek
üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.
Sübjektif norm; bireyin içinde bulunduğu sosyal dinamik yapı veya ortak sosyal değere sahip
olduğu bireylerden, belli bir davranış tarzını onaylaması veya benimsemesi için gördüğü baskı
olarak tanımlanmaktadır (Ajzen, 1991). Diğer bir ifadeyle bireyin, başkalarının onun
davranışlarına ilişkin ne düşündüğüne dair inançlarıdır. Sübjektif normun etkisiyle kişi belirli
bir davranış gerçekleştirme konusunda olumlu düşünmese dahi, görüşüne değer verdiği
kişilerin kendisini onaylaması için ilgili davranışı gerçekleştirebilmektedir (Brown, 1999).
Dolayısıyla sübjektif normlar davranışları teşvik etme veya caydırma noktasında bireyleri
etkileme gücüne sahiptir (Fishbein ve Ajzen, 2011, s.129). Yani bireyin çevreci davranışları
olumlu değerlendirmesi ve önem verdiği kişilerin bu davranışları desteklemesi, bireyin
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çevreci davranma konusunda üzerinde baskı hissetmesine ve davranışsal bir niyete sahip
olmasına yol açabilmektedir (Ajzen, 1985). H4: Sübjektif norm, davranışsal istek üzerinde
anlamlı etkiye sahiptir.
Algılanan davranışsal kontrol; planlanmış davranış teorisi modelinde çevreci davranışları
direkt etkilediği tespit edilen değişkenlerden biridir (Song vd., 2012). Algılanan davranışsal
kontrol, bireyin bir davranışı sergilemesinin ne kadarının kendi kontrolünde olduğuna ilişkin
yetenekleri ve imkânlarına yönelik algılarını ifade etmektedir (Ajzen, 2002, s.667). Birey
gerçekleştirmek istediği davranışla alakalı ne kadar az engel ile karşılaşıyor ve ne kadar çok
fırsat ve yeteneğe sahipse, bireyin söz konusu davranış üzerindeki algılanan kontrolü o kadar
yüksek olmaktadır. Diğer taraftan bireyin, davranışların zorluğuna ve kolaylığına ilişkin fikir
sahibi olması kendi davranışları üzerindeki algılanan kontrolünü etkilemektedir (Tırakoğlu,
2016). Yapılan araştırmalar algılanan davranışsal kontrol değişkeninin davranışsal niyetin ve
gerçek davranışın tahmin edilmesine anlamlı katkıda bulunduğunu göstermektedir (Ajzen,
1991; Armitage ve Conner, 2001; Godin ve Kok, 1996; Kocagöz ve Dursun, 2010). H5:
Algılanan davranışsal kontrol, davranışsal istek üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.

H6:

Algılanan davranışsal kontrol, çevreci ürün satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.
Davranışın gerçekleşme sıklığı; geçmiş davranışların sıklığı bir alışkanlığın göstergesi olarak
ifade edilmektedir (Başoda ve Aylan, 2014; Carrus vd., 2008). Bireylerin günlük yaşantıları
içerisinde gerçekleştirdiği davranışların çok azı yeni davranışlardır. Davranışların çoğu daha
önce gerçekleştirilen yani tekrarlanan davranışlardan oluşmaktadır (Ouellette ve Wood,
1998). Yapılan araştırmalar, geçmiş davranışların gelecekteki davranışları tahmin etmede
etkili olduğunu, tutum ve niyet gibi davranış öncüllerini etkilediğini ortaya koymaktadır
(Ouellette ve Wood, 1998; Sutton, 1994). Ancak buradaki en önemli nokta geçmiş
davranışların gelecektekileri öngörmek için tek başına yeterli olmadığı, asıl mühim olanın
geçmiş davranışların sıklığı olduğudur (Verplanken ve Orbell, 2003). Davranışların sıklığı ve
çevreci davranış arasındaki etkileşimi inceleyen araştırmalar, bireylerin alışkanlıklarının
gösterdikleri/gösterecekleri çevreci davranışları etkilediğini doğrulamaktadır (Carrus vd.,
2008). Özetle, yapılan birçok araştırma alışkanlık haline gelen geçmiş davranışların, çevreci
davranışları açıklamak için kullanılabileceğini ve bu yolla motive edici etmenlerin
tanımlanabileceğini ortaya koymaktadır (Perugini ve Bagozzi; 2001; Wood vd., 2005; Knussen
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vd., 2004). H7: Geçmiş davranışın sıklığı, davranışsal istek üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.
H8: Geçmiş davranışın sıklığı, çevreci ürün satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.
Davranışsal istek; Perugini ve Bagozzi (2001) isteği, bireyin davranışsal niyetlerini ortaya
çıkartan motivasyonel bir faktör olarak ele almışlardır. Araştırmacılar farklı bir çalışmalarında
istek ve niyetin teorik olarak farklı olduğu üzerinde durmuş, isteği ulaşılmak istenen bir
sonucun gerçekleşmesi beklentisine yönelik arzu hissiyle alakalı bir ruh hali olarak
tanımlamışlardır (Song vd., 2012; Perugini ve Bagozzi, 2004b; Taylor vd., 2005). İstek ayrıca
güdüleme içeren bir değişken olarak da ifade edilmektedir (Song, 2010). Yine Perugini ve
Bagozzi (2004b)’ye göre istek tutumlardan da farklıdır. Çünkü tutumların ortaya çıkması için
güdülenmeye bağlı değişkenlerin etkisine ihtiyaç duyulmazken, isteklerin gerçekleşmesi için
güdüye bağlı faktörlerin etkisine ihtiyaç vardır. İstekler, bireylerin davranışlarını şekillendiren
önemli öncüller arasında yer almakta ve davranışsal niyetleri etkilemektedirler (Perugini ve
Bagozzi, 2004b; Song vd., 2012).

H9: Davranışsal istek, çevreci ürün satın alma niyeti

üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.
Çevresel kaygı; genel anlamıyla, bireyin çevresel sorunların farında olması ve bu sorunların
çözümüne katkı sağlama isteğinin derecesidir (Dunlap ve York, 2008; Akehurst, 2012). Başka
bir tanıma göre çevresel kaygı, bireylerin çevresel tehditlere ilişkin endişelerini yansıtan
çevresel tutumunu ifade etmektedir (Lee vd.,2014: 3). Ayrıca çevresel kaygı düzeyi yüksek
olan bireyler, çevresel kaygısı düşük olanlara kıyasla daha fazla çevreci davranış
göstermektedirler (Kim ve Choi, 2005). Mainieri ve arkadaşları (1997), güçlü çevresel kaygıya
sahip bireylerin çevresel iddiaları daha fazla dikkate aldığı ve bunun sonucunda çevreci ürün
alımlarına yöneldiklerini ortaya koymuşlardır. Yani bireylerin sahip oldukları çevresel kaygı
onları çevreci davranma konusunda motive ettiği gibi, herhangi bir çevresel kaygı taşımadığı
ya da düzeyinin düşük olduğu durumlarda çevreci davranışların benimsenmesine engel
olabilmektedir (Grunert, 1993; Kaufmann vd., 2012). H10: Çevresel kaygı, tutum üzerinde
anlamlı etkiye sahiptir. H11: Çevresel kaygı, çevreci ürün satın alma niyeti üzerinde anlamlı
etkiye sahiptir.
Algılanan tüketici etkinliği; Ellen ve meslektaşları (1991) algılanan tüketici etkinliğini,
‘bireyin bir sonunun çözümüne ilişkin farkındalık yaratabileceğine dair kendine olan inancı’
şeklinde tanımlarken; Cho ve arkadaşları (2013) tanımı kısmen genişleterek, bireyin çevre için
fayda yaratma ve bir şeyleri değiştirme kabiliyetini nasıl değerlendirdiği olarak ifade
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etmişlerdir (Tanrıkulu, 2015). Yapılan araştırmalar bireyin çevresel kaygılara sahip olsa bile,
tek başına çevresel sorunlarla mücadelede etkili olamayacağını düşündüklerini ortaya
koymaktadır. Bu nedenle algılanan tüketici etkinliği bireylerin çevreci davranışlarını etkileyen
çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Lee vd., 2014; Zhao vd., 2014; Cho vd.,
2013; Vicente-Monila vd., 2013; Akehurst vd., 2012). Dolayısıyla bireyin kaygılarının çevreci
eylemlere dönüşmesi için, kişinin önce fark yaratabileceği konusunda kendisine inanması,
daha doğrusu bu algısının arttırılması gerekmektedir (Lee vd., 2014). H12: Algılanan tüketici
etkinliği, tutum üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. H13: Algılanan tüketici etkinliği, çevreci ürün
satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.
Davranışsal niyet; bireyin gelecekte bir davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine
yönelik güçlü tahminleri ifade etmektedir (Perugini ve Connor 2000). Ajzen (1991) ise
davranışsal niyeti, bireyin bir davranışı gerçekleştirmek için hissettiği arzu düzeyi ve bu
davranışı gerçekleştirmek için göstereceği çabanın yoğunluğu olarak tanımlamaktadır. Ayrıca
niyet, birçok davranışsal modelde tutumun davranışa dönüştüğü nedensel ilişkide aracı rolü
üstlenmiştir (Kocagöz ve Dursun, 2010). Bu nedenle bireylerin gelecekte de çevreci ürün
satın almaya yönelik davranışlarını anlamak için önemli fikirler verdiği ve davranışın
gerçekleşmesinde önemli rol oynadığı belirtilmektedir (Han vd., 2010). Çevreci anlamda
davranışsal niyet, bir ürün satın alırken veya bir davranışı ortaya koyarken çevrenin göz
önünde bulundurulması anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle niyet, bireyin ürün satın
alma davranışı esnasında geleneksel ürünler yerine çevre dostu ürünlerden yana satın alma
tercihini kullanmasıdır (Hessami vd., 2013).
Tasarım ve Yöntem
Araştıranın Amacı, Önemi, Kapsamı ve Kısıtları
Çevresel sorunlarla birlikte artan çevresel farkındalık tüketicilerin çevreci ürünleri satın alma
süreçlerini de yakından takip etmeyi gerekli kılmaktadır. Tüketicilerin çevreci ürün satın alma
niyetini etkileyen davranışsal değişkenlerin bilinmesi, bu ürünlere olan talebin arttırılması
bakımından önemlidir. Dolayısıyla çalışmanın amacı, bireylerin davranışsal süreçlerini
anlamaya yardımcı olan bir model olarak kabul edilen ve literatürde sıklıkla yararlanılan
amaca yönelik davranış modeli çerçevesinde çevreci ürün satın alma niyetinin incelenmesi
olarak belirlenmiştir.
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Araştırma kapsamında tüm değişkenler için Song ve meslektaşlarının (2012) araştırmalarında
kullandıkları ölçekler, araştırma amacı doğrultusunda uyarlanarak kullanılmıştır. Anketi
oluşturacak ifadeler için tercüme ve tersine tercüme yöntemi kullanılmış, olası hatalardan
kaçınılmıştır. Uygulamaya geçilmeden önce 10 kişi ile pilot araştırma yapılmış, anlaşılmayan
veya hatalı olabilecek ifadeler düzeltilmiştir. Erzurum merkez ilçede 18 yaş ve üzeri anketi
cevaplamayı kabul eden 350 kişiye anket dağıtılmış, analiz edilmeye uygun olmayan 50 anket
çıkartılarak, 300 anket araştırmaya dahil edilmiştir. Ankete başlamadan önce bireylere daha
önce herhangi bir çevreci ürün (organik, geri dönüştürülebilir/dönüştürülmüş, enerji
tasarruflu ürün vb.) satın alıp almadıkları sorulmuş; daha önce hiç çevreci ürün satın almayan
ya da konu hakkında herhangi bilgisi bulunmayan kişilere anket uygulaması yapılmamıştır.
Araştırmanın tek bir ilin merkez ilçesinde gerçekleştirilmesi, çevreci ürünlerin belirli bir
kategoride değil genel başlığıyla ele alınması araştırmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Bu
nedenle çalışmadan elde sonuçlar, diğer ürün grupları ve iller için genellenemez.
Araştırma Modeli ve Hipotezleri
Araştırmanın modeli Şekil 1’de gösterildiği gibidir.

Şekil 1. Araştırma Modeli
Araştırma modelinde amaca yönelik davranış modeli değişkenlerine göre tüketicilerin çevreci
ürün satın alma niyeti; davranışsal istek, geçmiş davranışın oluş sıklığı, çevresel kaygı,
algılanan davranışsal kontrol ve tüketici etkinliği tarafından doğrudan etkilenmektedir.

91

Davranışsal tutum, sübjektif norm ve öngörülen pozitif/negatif duygular tarafından da dolaylı
olarak etkilenmektedir
Bulgular ve Tartışma
Araştırma örneklemini oluşturan bireylerin %51,6’sının erkek, %48,4’nün kadın, %66,4’nün
18-35 yaş aralığında, %36,8’nin 4001 tl ve üzeri gelire sahip, %55,4’nün bekar, %85,2’sinin
lisans ve lisansüstü eğitime sahip,

58,4’nün memur ve özel sektör çalışanı olduğu

görülmüştür.
Araştırma değişkenlerinden biri olan geçmiş davranışın sıklığına ilişkin yapılan tanımlayıcı
istatistik sonucunda cevaplayıcıların “geçtiğimiz yıl içerisinde ne sıklıkla çevreci ürün satın
aldınız?” sorusuna; %35,2 bazen, %34,4 düzenli aralıklarla, %29,2 çoğu kez ve %1,2 daima
şeklinde cevap verdikleri belirlenmiştir.
Araştırmada kullanılan ölçek boyutlarının net olarak belirlenebilmesi amacıyla Açıklayıcı
Faktör analizine yapılmış, değişkenlerin orijinali ile paralellik göstererek 9 boyut altında
toplandığı görülmüştür. Faktör analizinde 0,35 ve üzeri faktör yükleri dikkate alınmış,
herhangi bir ifadenin elenmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Elde edilen faktörler toplam
varyansın % 62,5’ni açıklamıştır. KMO örneklem yeterlilik ölçütü % 89, Bartlett Küresellik
Testi 4312,994, Serbestlik Derecesi 63 olarak bulunmuştur. Ölçeklere ilişkin açıklayıcı faktör
analizi sonuçları Tablo 1.’de gösterildiği gibidir.
Tablo 1. Ölçeklere İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Açıklanan
Faktör
Varyans
Yükü
(%)

İfadeler
Çevresel kaygı
Atıkları azaltmak için geri dönüştürülemeyen
ürünler vergilendirilmelidir.
Üreticilerin işlemlerinde geri dönüştürülmüş
malzemeler kullanmaları gerekir.
Reklamlarda, ürünlerin çevresel zararlarından
bahsedilmesi gerekir.
Üretim veya tüketim sırasında çevreyi kirleten
ürünler vergilendirilmelidir.
Algılanan tüketici etkinliği
Tüketicilerin bireysel olarak çevre kirliliği hakkında
bir şeyler yapması değerlidir.
Ürün satın alırken, bu ürünü kullanmanın çevreyi
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Özdeğer

Cronbach
Alpha

,713
,523
,492

11,63

4,19

68,0

10,85

3,90

58,4

,752

,710
,366

ve diğer tüketicileri nasıl etkileyeceğini
düşünmeye çalışıyorum.
Birey olarak çevre üzerinde etkilerim olduğundan,
çevrenin koruması için bir şeyler yapmam
anlamlıdır.
Sosyal sorumluluğa önem veren şirketlerin
ürünlerini satın alırsam, bunun toplum üzerinde
olumlu bir etkisi olabilir.
Davranışa yönelik tutum
Bana göre çevreci ürün satın almak olumlu bir
davranıştır.
Çevreci ürün satın almanın değerli bir davranış
olduğunu düşünüyorum.
Bana göre çevreci ürün satın almak faydalı bir
davranıştır.
Çevreci ürün satın almanın gerekli bir davranış
olduğunu düşünüyorum.
Sübjektif norm
Önem verdiğim insanlar, çevreci ürünler satın
almamı öneriyor.
Benim için önemli olan çoğu insan, çevreci ürünler
satın almamı anlamlı buluyor.
Benim için önemli olan çoğu insan, çevreci ürünler
satın almamı destekliyor.
Önem verdiğim insanlar, çevreci ürünlerin satın
almam konusunda benimle aynı fikirde.
Algılanan davranışsal kontrol
Eminim ki istediğim sürece çevreci ürün satın
alabilirim.
Çevreci ürün satın almak için gerekli
yeteneğe/kapasiteye sahibim.
Çevreci ürün satın almak için yeterli param var.
Çevreci ürün satın almak için yeterli zamanım var.
Davranışsal istek
Çevreci ürünler satın almam konusunda içinde bir
dürtü var.
Çevreci ürünleri yeniden satın alacağımı
umuyorum.
Çevreci ürün alırken tadını çıkarmak istiyorum.
Tekrar çevreci ürün satın almak için can atıyorum.
Öngörülen pozitif duygular
Eğer yeniden çevreci bir ürün alırsam heyecanlı
olacağım.
Eğer yeniden çevreci bir ürün alırsam memnun
olacağım.
Eğer yeniden çevreci bir ürün alırsam ruhsal olarak
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,652

,566

,727
,790
,823

8,47

3,05

90,5

7,96

2,86

86,6

7,92

2,85

56,9

5,24

1,88

78,0

4,84

1,74

85,0

,810

,829
,829
,772
,753

,523
,576
,605
,728
,519
,580
,646
,587
,726
,553
,755

tatmin olacağım.
Eğer yeniden çevreci bir ürün alırsam mutlu
olacağım.
Öngörülen negatif duygular
Gelecekte çevreci bir ürün alamamak beni kızdırır.
Gelecekte çevreci bir ürün alamamak beni hayal
kırıklığına uğratır.
Gelecekte çevreci bir ürün alamamak beni
endişelendirir.
Gelecekte çevreci bir ürün alamamak beni çok
üzer.
Davranışsal niyet
Çevreci ürün satın almak için oldukça istekliyim.
Çevreci ürün satın almak için zamandan ve
paradan tasarruf etmeye hazırım.
Çevreci ürün satın almak için niyetim var.
Yakın gelecekte de çevreci ürün satın almak için
çaba göstereceğim.

,767

,814
,816
,747

4,56

1,64

83,1

3,87

1,39

81,4

,753

,659
,690
,740
,612

Ölçeklerinin doğrulunu test etmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Analiz
sonucunda ifadelerin kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen
uyum iyiliği değerleri Tablo 2’de gösterildiği gibidir.
Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Uyum Değerleri
Model Uyum İndeksleri

Model Uyum Değerleri

Chi-Square (X2)
df
(X2)/df
p-value
RMSEA
RMR
AGFI
NFI
CFI
GFI

893,082
556
1,606
0,0000
,049
,044
,858
,854
,914
,916

Kabul
Edilebilir
Değerleri

Uyum

1-5
0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,10
0,05 ≤ RMR ≤ 0,10
0,85 ≤AGFI≤ 0,90
0,90 ≤ NFI ≤ 0,95
0,90 ≤ CFI ≤ 0,97
0,90 ≤ GFI ≤ 0,95

Tabloda görüldüğü gibi (X2)/df oranı referans değerinin altında 1,60 olarak bulunmuştur.
RMSEA 0,06 ile kabul edilebilir düzeydedir. NFI, CFI, GFI ve AGFI değerlerinin de kabul
edilebilir uyum düzeyinde olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Ölçeklere İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
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Stand.
t
Hata
Ed.
R2
Değeri
Varyansı
Katsayı

Değişkenler
Çevresel kaygı
Atıkları azaltmak için geri dönüştürülemeyen ürünler
vergilendirilmelidir.
Üreticilerin
işlemlerinde
geri
dönüştürülmüş
malzemeler kullanmaları gerekir.
Reklamlarda, ürünlerin çevresel zararlarından
bahsedilmesi gerekir.
Üretim veya tüketim sırasında çevreyi kirleten ürünler
vergilendirilmelidir.
Algılanan tüketici etkinliği
Tüketicilerin bireysel olarak çevre kirliliği hakkında bir
şeyler yapması değerlidir.
Ürün satın alırken, bu ürünü kullanmanın çevreyi ve
diğer tüketicileri nasıl etkileyeceğini düşünmeye
çalışıyorum.
Birey olarak çevre üzerinde etkilerim olduğundan,
çevrenin koruması için bir şeyler yapmam anlamlıdır.
Sosyal sorumluluğa önem veren şirketlerin ürünlerini
satın alırsam, bunun toplum üzerinde olumlu bir etkisi
olabilir.
Davranışa yönelik tutum
Bana göre çevreci ürün satın almak olumlu bir
davranıştır.
Çevreci ürün satın almanın değerli bir davranış
olduğunu düşünüyorum.
Bana göre çevreci ürün satın almak faydalı bir
davranıştır.
Çevreci ürün satın almanın gerekli bir davranış
olduğunu düşünüyorum.
Sübjektif norm
Önem verdiğim insanlar, çevreci ürünler satın almamı
öneriyor.
Benim için önemli olan çoğu insan, çevreci ürünler
satın almamı anlamlı buluyor.
Benim için önemli olan çoğu insan, çevreci ürünler
satın almamı destekliyor.
Önem verdiğim insanlar, çevreci ürünlerin satın
almam konusunda benimle aynı fikirde.
Algılanan davranışsal kontrol
Eminim ki istediğim sürece çevreci ürün satın
alabilirim.
Çevreci
ürün
satın
almak
için
gerekli
yeteneğe/kapasiteye sahibim.
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5,579

,383

,170

,146

6,544

,758

,224

,575

5,982

,591

,186

,349

,490

,240

4,932

,434

,130

,188

5,635

,533

,183

,285

5,700

,544

,145

,296

,522

,273

14,720 ,801

,060

,641

16,287 ,858

,059

,736

16,588 ,869

,057

,755

,830

,690

11,758 ,810

,103

,656

11,660 ,802

,096

,643

11,842 ,817

,098

,667

,717

,514

4,933

,499

,233

,249

5,102

,534

,192

,285

Çevreci ürün satın almak için yeterli param var.
Çevreci ürün satın almak için yeterli zamanım var.
Davranışsal istek
Çevreci ürünler satın almam konusunda içinde bir
dürtü var.
Çevreci ürünleri yeniden satın alacağımı umuyorum.
Çevreci ürün alırken tadını çıkarmak istiyorum.
Tekrar çevreci ürün satın almak için can atıyorum.
Öngörülen pozitif duygular
Eğer yeniden çevreci bir ürün alırsam heyecanlı
olacağım.
Eğer yeniden çevreci bir ürün alırsam memnun
olacağım.
Eğer yeniden çevreci bir ürün alırsam ruhsal olarak
tatmin olacağım.
Eğer yeniden çevreci bir ürün alırsam mutlu olacağım.
Öngörülen negatif duygular
Gelecekte çevreci bir ürün alamamak beni kızdırır.
Gelecekte çevreci bir ürün alamamak beni hayal
kırıklığına uğratır.
Gelecekte çevreci bir ürün alamamak beni
endişelendirir.
Gelecekte çevreci bir ürün alamamak beni çok üzer.
Davranışsal niyet
Çevreci ürün satın almak için oldukça istekliyim.
Çevreci ürün satın almak için zamandan ve paradan
tasarruf etmeye hazırım.
Çevreci ürün satın almak için niyetim var.
Yakın gelecekte de çevreci ürün satın almak için çaba
göstereceğim.

5,077

,529
,440

,267

,725
9,126 ,611
9,946 ,666
11,060 ,741

,526
,077
,089
,089

,776
9,945

,280
,194

,374
,444
,549
,602

,627

,065

,393

13,625 ,826

,070

,681

14,020 ,847

,064

,718

,752

,566

11,540 ,803

,096

,645

10,004 ,682

,091

,465

10,724 ,733

,100

,538

,715

,512

10,416 ,646

,097

,417

10,946 ,815

,097

,664

9,636

,101

,473

,688

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına bakıldığında bir araya getirilmiş boyutların güvenilir
olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla dışsal faktörlere ilişkin sonuçlar ölçeğin faktör yapısını
doğrulamaktadır. Çalışmanın amacı doğrultulusunda oluşturulan araştırma modeli yapısal
eşitlik analizi ile test edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen yapısal model, istatistiki
değerler ve model uyum indeksleri aşağıda gösterildiği gibidir.
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Şekil 2. Yapısal Model
Tablo 4. Yapısal Model’e Ait Standardize Yol Katsayıları
Standardiz
(t)
İstatiksel Açıdan Önemli Yollar
e Edilmiş
Değeri
Katsayılar
Davranışsal Tutum  Davranışsal İstek
5,215 ,338
Öngörülen Pozitif Duygular  Davranışsal İstek 5,937 ,719
Öngörülen Negatif Duygular  Davranışsal
2,662 ,185
İstek
Sübjektif Norm  Davranışsal İstek
2,266 ,280
Çevresel Kaygı  Davranışsal Tutum
3,303 ,601
Çevresel Kaygı  Çevreci Ürün Satın Alma
4,230 ,480
Niyeti
Algılanan Tük. Etkinliği  Davranışsal Tutum
4,767 ,656
Algılanan Tük. Etkinliği Çev. Ürün Satın Alma
4,460 ,450
Niyeti
Algılanan Davranışsal Kontrol  Davranışsal
2,810 ,287
İstek
Algılanan Dav. Kontrol  Çev. Ürün Satın Alma
2,670 ,288
Niyeti
Davranışın Sıklığı  Davranışsal İstek
2,732 ,376
Davranışın Sıklığı  Çev. Ürün Satın Alma Niyeti 4,311 ,538
Davranışsal İstek  Çev. Ürün Satın Alma Niyeti 4,773 ,925
97

Hata
Varyanslar
ı
,073
,061
,049
,056
,070
,112
,190
,152
,172
,128
,135
,087
,200

p
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

*** p < 0,01
Tablo 5. Yapısal Modele İlişkin Uyum Değerleri
Model Uyum İndeksleri

Model Uyum Değerleri

Chi-Square (X2)
df
(X2)/df
p-value
RMSEA
RMR
AGFI
NFI
CFI
GFI

779,797
589
1,324
0,0000
,039
,093
,813
,941
,939
,931

Kabul
Edilebilir
Değerleri

Uyum

1-5
0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,10
0,05 ≤ RMR ≤ 0,10
0,85 ≤AGFI≤ 0,90
0,90 ≤ NFI ≤ 0,95
0,90 ≤ CFI ≤ 0,97
0,90 ≤ GFI ≤ 0,95

Tabloda görüldüğü gibi (X2)/df oranı referans değerinin altında 1,324 olarak bulunmuştur.
RMSEA 0,06 ile kabul edilebilir düzeydedir. NFI, CFI, GFI ve AGFI değerlerinin de kabul
edilebilir uyum düzeyinde olduğu görülmektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlar araştırma
modelinin bir bütün olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda araştırma
hipotezlerinin tamamı kabul edilmiştir.
Sonuç ve Öneriler
1960’lı yıllardan itibaren çevresel kaygılar artmış, doğal kaynakların sınırsız olmadığı
görülmüş, çevreyi ve doğayı koruma yolunda farkındalık ve çabalar artmıştır. Çoğu tüketiçi,
çevresel kaygılarını tercihlerine daha fazla yansıtmıştır. Çevreci ürün dünyayı kirletmeyen,
doğal kaynakların tükenmesine ya da büyük ölçüde azalmasına neden olmayan, geri
dönüştürülebilen veya tekrar değeri korunabilen ürünler olarak tanımlanır. Öte yandan artan
çevresel kaygılara rağmen tüketicilerin çevreci ürünleri satın almama nedenleri yıllardır
araştırmalara konu olmuştur. Ürünlerin pahalı olması, kaliteli ve inandırıcı olmaması gibi bir
takım nedenler çevreci ürünlerin talebini olumsuz etkilemiştir (Kaufmann vd., 2012; Chan ve
Lau, 2002; Chekima vd., 2016; Ramayah vd., 2010). Bunun yanında Carrus ve arkadaşlarının
(2008) bireylerin çevreci davranışları üzerinde duygularının ve alışkanlıklarının nasıl bir etkiye
sahip olduğunu, Han ve Ryu (2012)’nun bireylerin karar alma süreçlerinde değer ve sosyal
çevrenin nasıl bir değişeme yol açtığını araştırdıkları görülmektedir. Bu ve benzer
araştırmalar (Kaiser ve Wilson, 2004; Steg ve Vlek, 2009; Carrus vd., 2008; Schultz, 2014;
Austin ve Vancouver, 1996; Unsworth vd., 2013; Han ve Ryu 2012; Kim vd., 2012; Lee vd.,
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2012; Song vd. 2012; Bamberg, 2013) çevreci ürünler üzerinde etkili olan değişkenlerin
araştırılması gerekliliğini ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda çalışmada bireylerin çevreci ürün
satın alma niyetlerini etkileyen psikolojik ve sosyal değişkenler incelenmiştir. Araştırmadan
elde edilen sonuçlar daha önce yapılan çalışmalarla; tutum ve sübjektif normların (Han ve
Ryu 2012; Kim vd., 2012; Lee vd., 2012; Song vd. 2012; Bamberg, 2013), öngörülen negatif
duyguların (Kim vd., 2012; Lee vd., 2012; Bamberg, 2013) ve davranışın gerçekleşme
sıklığının (Han ve Ryu 2012; Song vd. 2012) davranışsal istek üzerinde anlamlı etkisi sahip
olması bakımından paralellik göstermiştir.
Bulgulara göre çevreci ürün satın niyeti üzerinde en etkili değişkenin davranışsal istek olduğu
görülmektedir. Bireylerin çevreci ürünleri yeniden satın alacağına dair taşıdıkları dürtü, satın
alma niyetini üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmaktadır. Aynı zamanda bireylerin çevreci
ürün satın alma süreçlerine yönelik öngördükleri pozitif duyguların, davranışsal isteği
etkileyen en önemli değişken olduğu görülmektedir. Diğer taraftan kızgınlık, hayal kırıklığı ve
üzüntü gibi öngörülen negatif duygular ise etkisi en düşük değişken olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bireylerin çevreci ürünlere ilişkin karar verme süreçlerinde olumlu duygusal
faktörlerin etkili olduğunu söylemek mümkündür (Bamberg, 2013; Truelove vd., 2014; Carrus
vd., 2008). Katılımcıların özellikle gelecekte çevreci bir ürün satın aldıklarında memnun ve
mutlu olacaklarına yönelik beklentileri, onların çevreci ürün satın alma isteklerini
arttırmaktadır. Diğer bir ifadeyle katılımcıların çevreci ürün satın almayla ilgili duygusal karar
verdikleri ve bu olumlu duyguların davranışsal isteğin oluşmasında güçlü bir etken olduğunu
ifade

edilebilmektedir.

Çevreci

ürünlerin

tanıtım

ve

reklamlarında

daha

fazla

duygusal/psikolojik faktöre yer verilmesi çevreci ürünleri satın alma isteğini artıracak ve
niyeti daha belirgin hale getirebilecektir (Martínez-Fiestas vd., 2015; Hartmann vd., 2014).
Tutum ve sübjektif norm değişkenlerinin, davranışsal istek aracılığıyla satın alma niyetini
etkilediği görülmektedir. Ancak diğer değişkenlerin ortaya koyduğu istatistiği anlamlılığa göre
bu değişkenlerin, özellikle sübjektif normun daha düşük etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Bu durum danışma gruplarında bireyi çevreci ürün satın almaya yönlendirmede etkili bir
bilincin oluşmadığını göstermektedir. Bu nedenle bireyleri çevreci ürünleri satın almaya ikna
ederken, yalnızca bireysel motivasyonları değil bu kişilerin referans grupları içerisinde çevreci
bir kültür ve ruh yaratmak amacıyla özel iletişim çabaları yürütülmelidir. Çünkü kendini
topluma ya da bir gruba ait hisseden, sosyal olarak destek gören bireylerin daha etkin
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davranışsal istek ve niyet sahibi olabilecekleri öngörülmektedir (Bagozzi, 1992; Ajzen, 2002;
Lam ve Hsu, 2006).
Algılanan davranışsal kontrolün ise davranışsal istek ve niyet üzerinde aynı ölçüde etkili
olduğu görülmektedir. İlgili davranışı yerine getirme kapasitesi ve yeterliliği olarak ifade
edilen davranışsal kontrolde katılımcıların özellikle çevreci ürün satın almak için yeterli parası
olmadığını vurgulaması dikkat çekmektedir (Kaufmann vd., 2012; Chan ve Lau, 2002;
Chekima vd., 2016; Ramayah vd., 2010). Algılanan davranışsal kontrol bireysel yeterlilik
kadar kaynak ve fırsatların yeterliliğini de ifade etmektedir. Bu nedenle çevreci ürünlerin
satın alınmasının yaygınlaştırılması, kolaylaştırılması için alternatifler geliştirilmesi gerekliliği
ortaya çıkmaktadır. Çevreci ürünlerin daha erişilebilir hale gelmesi ve fiyatların makul
düzeylere indirilmesi, daha cazip bir ortam yaratacak davranışsal istek ve niyet
arttırılabilecektir. Ayrıca devlet eliyle sağlanacak maliyet azaltıcı tedbirler veya teşvikler de
çevreci ürünlerin alınmasına önemli katkı sağlayacaktır (Gallagher ve Muehlegger, 2011;
Diamond, 2009; Drozdenko vd., 2011).
Amaca yönelik davranış modeli değişkenlerinin sonuncusu söz konusu davranışın geçmişte
tekrarlanma sıklığıdır. Burada önemli olan sadece davranışın geçmişte meydana gelmiş
olması değil tekrarlanma sıklığıdır. Çünkü az tekrarlanan davranış, bireylerin ilgili konudaki
fikir ve düşüncelerini kısıtlı hale getirebilmektedir. Bu durum bireyin çevreci ürünleri satın
alma niyeti ortaya koymasını engelleyebilmektedir (Carrus vd., 2008; Knussen vd., 2004;
Ouellette ve Wood, 1998; Verplanken ve Orbell, 2003; Wood vd., 2005). Sonuçlar,
katılımcıların büyük çoğunluğunun bazen veya düzenli aralıkla çevreci ürün aldıklarını ortaya
koymaktadır. Ne yazık ki çoğu kez veya daima çevreci ürün satın alan bireyler katılımcılar
içerisinde oldukça azdır. Öte yandan yapılan araştırmalar kadınların ve gençlerin çevreci ürün
satın alma eğilimlerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir (Çabuk vd., 2008). Dolayısıyla
geleceğe hazırlık için özellikle gençleri daha da motive edilmeli dijital çağının da yardımıyla
kolaylaşan iletişim imkânlarından yararlanılmalıdır.
Çevresel kaygı ve algılanan tüketici etkinliği, tutum üzerinde istatistiki olarak daha büyük bir
etkiye sahip olmak üzere davranışsal niyeti de etkilemektedir. Algılanan tüketici etkinliği
kişilerin bireysel olarak bir sorunun çözümüne tek başına katkı sağlayabileceğine yönelik
inancı olarak bilinmektedir (Kim, 2011; Tan ve Lau, 2011; Kim ve Choi, 2005; Mostafa, 2007).
Bu duygu toplumsal fayda sağlayacak bir davranış ile özdeşleştirildiğinde daha çok ‘değer’
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olarak kendini göstermektedir. Dolayısıyla pazarlamacıların ve ilgili birimlerin tüketicilerin
çevreci davranışlar konusunda bireysel olarak da fark yaratabileceklerine inandırmaları, hatta
gerekiyorsa bunun nasıl yapılabileceğini göstermeleri gerekmektedir. Bu sayede bireysel
olarak kendini başarılı ve katkı sağlamış olarak gören birey daha çevreci davranabilecektir.
Buradaki önemli nokta çıktıların tüketiciler ile paylaşılması, onlarında gerçekten çözüm ortağı
olduklarını bilmeleridir. Benzer şeklide kaygı ve tutum, bireylerin davranışlarını etkileyen
güçlü faktörlerdir (Schultz ve Oskamp, 1996; Kollmuss ve Agyeman, 2002; Dunlap vd., 2000).
Çevreci bireylerin çevresel kaygılarını tutum ve davranışlarına aktarmalarını sağlamak niyet
ve davranış arasındaki boşluğun kapanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca tüketiciye iletilecek
mesajların çevresel kaygılarını destekleyecek niteliğe sahip olması çevreci ürün satın alma
niyetini arttırabilecektir (Steg ve Vlek, 2009; Fujii, 2006).
Özetle; araştırma modeline dâhil edilen tüm değişkenler bir araya geldiğinde bireylerin
çevreci ürün satın alma niyeti üzerinde etkili bir bütün oluşturmaktadırlar. Özellikle bireyin
gelecekte yapmayı planladığı davranışların sonuçlarına yönelik pozitif duygu beklentisi
içerisinde olması ve bunu çevreci ürün satın almaya ilişkin isteğine yansıtması ilgili birimlere
yol gösterici olması açısından oldukça önemli bir ipucudur. Aynı zamanda değişkenlerin
birlikte ele alınması, ilgili örneklem için değişkenlerin etkinlik dereceleri arasındaki farkı
görebilmek açısından önem taşımaktadır.
Diğer bir ifadeyle, ele alınan ve çevreci ürün satın alma niyetini etkileyen bu değişkenlerin
anlaşılması; işletmelerin tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılamasını
sağlayacak ürün ve hizmetleri geliştirmesine yardımcı olacaktır (Mitchell, 1992; Young vd.,
2010; Peattie, 2001). Bu sayede tüketici memnuniyeti, sadakat ve rekabet avantajı elde
edebileceklerdir. Diğer yandan çevresel sorunlara ilişkin olumlu ve köklü değişikliklerin, bu
sorunların ortak muhatapları olan işletmeler, devlet ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı
birimlerin gerek ortak gerekse kendilerine özgü çözümler üretmesi ile giderilebileceği açıktır
(Çabuk vd., 2008; Green vd., 2000). Faaliyetlerinin her basamağında çevresel sorunları
dikkate alan çevreci bir pazarlama anlayışının daha da gelişmesi, üretici ve tüketicilerin
karşılıklı etkileşimlerinde önemli bir yol gösterici olacaktır. Bunun yanında tüketicilerin
çoğunun halen çevreci ürünlere nasıl ulaşacağı konusunda bilgi sahibi olmadığı, bu bilgi ve
iletişim eksikliğinin de talebi olumsuz etkilediği görülmektedir (Rex ve Baumann, 2007; Gleim
vd., 2013; Pickett-Baker ve Ozaki, 2008). Dolayısıyla tüm tarafların etkili kampanyalarla önce
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farkındalık sonra bağlılık yaratmaları gerekmektedir. Bu sayede çevreci ürünlere yönelik
niyetlerini henüz şekillendirmemiş olan potansiyel tüketiciler, sağlanan destek ve ikna
çabalarıyla çevreci ürünlere yönelik taleplerini arttırabileceklerdir.
Konu ile ilgili gelecekte yapılacak olan çalışmalarda çeşitli demografik değişkenlere göre
tüketici grupları ve onların tercihleri belirlenebilir. Çevreci ürün olarak belirli bir kategori
seçilerek, çalışma bu ürün grubu üzerinden yürütülebilir. Çevreci ürünlerin satın alma
sıklıklarına göre tüketicilerin davranışlarının ayrıştırılması da diğer tüketici ve işletmelere
faydalı olabilecek bakış açılarıdır.
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ÖZET
Bireylerin moda konusunda daha ilgili ve bilinçli olmaları, satın aldıkları ürünlerle sosyal
çevrelerine mesaj verme arzularının doğmasına, başka bir anlatımla, fiyatın psikolojik faydası
olarak algılanan prestij duyarlığına yol açmaktadır. Bu nedenle, fiyat duyarlılığı yüksek ve
düşük kesimlerde, moda bilincinin prestij duyarlığına etkisindeki fiyat duyarlığının rolü, ayrı
ayrı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada veriler, literatüre dayalı olarak geliştirilen bir
anket ile toplanmıştır. Anket, Mersin il merkezinde yaşayan, 25 yaş üstü tüketicilere kolayda
örnekleme tekniğine göre, 2017 yılı Aralık ile 2018 yılı Ocak aylarında uygulanmış ve 396
ankete ulaşılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, t-testi, faktör, kortalamalar kümeleme ve hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Fiyat duyarlığı
yüksek kesimde, moda bilincinin prestij duyarlığına etkisinde fiyat duyarlığının tam aracı,
fiyat duyarlığı düşük kesimlerde ise kısmi aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir. Fiyat
duyarlığının aracılık rolünün, ülkemizdeki ekonomik şartlarla yakından ilişkili olduğu
değerlendirmesi yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Moda bilinci, prestij duyarlığı, fiyat duyarlığı, aracılık etkisi

FASHION CONSCIOUSNESS AND PRESTIGE SENSITIVITY: A COMPARATIVE STUDY BASED ON
PRICE SENSITIVITY
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The fact that individuals are more concerned and conscious about fashion, where the
products they purchase send messages to their social environment, leads to prestige
sensitivity perceived as psychological benefit of price. Therefore, to determine mediation
role and relationship of fashion consciousness on price sensitivity, data was collected using
high, low level clusters. The questionnaire was based on literature, applied to consumers
over 25 years old living in Mersin from December 2017 to January 2018, based on the
convenience sampling method. 396 questionnaires were gathered. In the analysis,
descriptive statistics, t-test, factor, k-means clustering, hierarchical regression analysis were
used. In the high price cluster, it was determined price sensitivity was full mediator in
influencing fashion conscious on prestige sensitivity and it was partial mediator role in the
low cluster. It has been assessed that the mediating role of price sensitivity is closely related
to the economic conditions in our country.
Key words: Fashion consciousness, prestige sensitivity, price sensitivity, mediation effect

Giriş
Moda, bireylerin yaşam biçimlerini yansıtan, kısa zaman aralığında değişime uğrayan
toplumsal bir olgu (Kaya ve Oğuz, 2010, s.151) olup; bireylerin satın alma davranışlarında
önemli bir rol oynayabilmektedir. Türk Dil Kurumu modayı, “1.Değişiklik gereksinimi veya
süslenme özentisi ile toplum yaşamına giren geçici yenilik, 2.Belirli bir süre etkin olan
toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük” şeklinde tanımlanmaktadır.
Ayrıca, insanların grup üyeliklerinin veya ayrılıklarının bir işareti de olabilmektedir (Kisfaludy,
2008, s.59). Modaya duyulan ilginin cinsiyetten bağımsız olduğu belirtilmekle birlikte,
bireylerin yenilikçi davranışları modanın her seferinde değişerek döngüsel yapıya sahip
olmasını sağlamaktadır (Goldsmith ve Kim, 2005, s.502).
Yenilikçi olmak, modaya duyulan ilginin yanında moda bilinciyle de ilişkili olarak
tanımlanabilmektedir. Moda bilinci, bireyin stil veya giyim modasına olan ilgilenimine dönük
bir kavram olup; bireyin moda ve giyim merakının dış görünümde şekillenmesidir (Nam vd.,
2007, s.103). Dolayısıyla, moda bilincinin tüketici davranışını ve satın alma kararını
etkileyebileceği ifade edilmektedir (Wells ve Tigert, 1971; Sproles ve Kendall 1986). Bu
nedenle de moda, bilinçli tüketicilerin, dış görünümü önemseyen, moda ürün ve markalara
ilgi gösteren, yenilikçi bireyler olduğu belirtilmektedir (Engizek ve Şekerkaya, 2015, s.151).
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Moda bilincine sahip yenilikçi bireyler, genelde, modayı yakından takip eden yeni ürünleri
denemeyi ön planda tutanlardır. Moda bilinci yüksek olan bireyler, ürün kıyaslaması
yapmaksızın karar verip satın alma faaliyetini de gerçekleştirebilirler. Bu nedenle, bu
bireylerin fiyat hassasiyetlerinin düşük olduğu yorumu da yapılabilmektedir (Erciş ve Ünal,
2009, s.23).

Kavramsal Çerçeve ve Hipotezlerin Oluşturulması
Moda bilinci kavramı, kişinin tarzı ya da giysi modası ile ilgilenim düzeyi şeklinde
tanımlanırken kişinin görünümünde, modaya ve giysiye olan ilgisi ile karakterize edilmektedir
(Nam vd., 2007, s.103). 1960-70’li yıllarda tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin sahip olduğu
anlamlardan etkilendikleri ve bu ürünler ile bağ kurdukları fikri ortaya atılmıştır. Belk (1988)
yaptığı çalışma ile genişletilmiş benlik ifadesini kullanmaya başlamıştır. Bu çalışmaya göre;
bireyler sahip oldukları nesneleri, benlikleri ve diğerleri arasındaki bir araç olarak
kullanmaktadırlar. Diğer bir deyişle bireyler, sahip oldukları nesneler yolu ile kişiliklerini
oluşturur ve çevresine iletirler (Rabia, 2015).
Moda bilinci yine tüketim davranışlarını ve satın alma kararını etkileyen, kişinin yaşam
tarzının önemli bir yönü şeklinde de tanımlanmaktadır (Mulyenegara, 2011, s.336). Moda
bilinci yüksek tüketiciler modayı takip etmekte ve iyi giyinmenin önemli olduğuna
inanmaktadır. Aynı zamanda bu tüketiciler için son moda trendleri uygulayan bir moda
öncüsü olmak son derece önem taşımaktadır (Park ve Burns, 2005, s.137). Moda bilincine
sahip bireylerin alışveriş faaliyetlerinde ve tercihlerinde motive olmaları daha çekici
görünmeleri ve bu nedenle de özgüvenlerinin artması sonucu ortaya çıkmaktadır (Bloch ve
Richins,

1992,

s.6).

Prestijli

markalar,

tüketicilerin

ideal

benliklerini

(özgüven)

yansıtabilmektedir. Bu durumda da tüketiciler, prestijli markalara daha fazla ödemeyi göze
alabilmektedirler. Dolayısıyla moda bilinci yüksek bireyler, prestijli markaların yarattığı imaja
daha fazla ödeme yapabilmektedirler (Mulyanegara, 2011, s.337). Böylece moda bilincinin
prestij duyarlığına giden yolu araladığı düşünülebilir.
Prestij duyarlılığı kavramı “bireylerin, satın alma davranışlarında diğer insanlara göre önem
ve statü hislerine daha fazla sahip olunduğunun işaret edilmesi açısından fiyatın olumlu
algılanması” şeklinde tanımlanmaktadır (Casidy, 2010, s.243). Prestij duyarlılığı, tüketicinin
satın alma davranışına ilişkin diğer insanların neyi işaret ettiği ile ilgili fiyat algılamalarıdır
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(McGowan ve Sternquist, 1998, s.53). Bu bağlamda prestij duyarlılığı, sadece tüketicinin değil
aynı zamanda diğer bireylerin de fiyat-kalite algısı ile ilgilidir (Özyörük, 2017, s.59).
Prestij duyarlılığı ve marka tercihi arasındaki ilişki kişisel değerlerin sonucu olarak
açıklanabilmektedir ki, yüksek derecede olumlu değerlere sahip bireyler muhtemelen yüksek
düzeyde prestij duyarlılığı gösterecektir, üstelik bu durum marka seçimini de etkileyecektir
(Mulyanegara ve Tsarenko, 2009, s.269). Prestijli bir ürün zenginlik ve standartların üstünde
yaşam sembolü olarak dikkate alınmakta ve tüketicilerin sosyo-ekonomik özelliklerindeki
farklılıklardan meydana gelmektedir (Kurtuluş ve Okumuş, 2010, s.23). Bireylerdeki prestij
arama davranışı sosyalleşme ve kendini ifade etme gibi pek çok güdünün sonucu olarak
ortaya çıkmakta olup, prestiji oluşturan temel değerler gösterişçilik, eşsizlik, sosyallik,
duygusallık ve kalite gibi değerler olarak tanımlanmaktadır (Geçti ve Zengin, 2012, s.30).
Prestij duyarlılığı olan tüketiciler, ulusal markaları, perakende/mağaza markalarına tercih
ederler çünkü mağaza markaları yaklaşık olarak %30 oranında daha düşük fiyatlı ve böylece
daha az prestijlidir. Prestij duyarlılığı olan tüketiciler, yüksek fiyatları hem kendileri hem de
diğerleri için kalite göstergesi olarak algılama eğilimine sahiptirler (Bao ve Mandrik, 2004,
s.708). Bunun yanında, prestij duyarlılığı olan tüketiciler, ekonomik ürünler satan
mağazalardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmaktadır (Moore ve Carpenter, 2006,
s.269).
Fiyat-kalite ilişkisini kurarken, her tüketicinin fiyat limitleri farklıdır. Fiyat, tüketicinin o ürün
için belirlediği fiyatın altında ise bu durum, düşük fiyat-düşük kalite beklentisine neden
olabilmektedir. Bu durumun aksine, fiyat düzeyi öngörülenden yüksek ise pahalı ürün algısı
yaratabilmektedir (Kurtuluş ve Okumuş, 2010, s.23). Ekonomi bilimi bakımından fiyat, belirli
mal veya hizmet karşılığı vazgeçilen para miktarını belirtmektedir. Eğer parasal göstergenin
gözden çıkarılması olarak tanımlanırsa, fiyat olumsuz rol oynar. Bununla birlikte, bazı
tüketiciler yüksek fiyat ödemenin kazançları olacağına inandıkları zaman olumlu
saymaktadırlar (Kukar-Kinney vd., 2012, s.64).
Fiyat duyarlılığı, bir anlamda, ürünün fiyatlandırılmasında yapılan değişikliklerin talepte
ortaya çıkardığı sayısal değişikliklerdir. Bu nedenle de talep elastikiyeti ile ilişkilendirilmekte
olup; talep elastik ise fiyatlardaki değişikliğin talep üzerindeki etkisinin daha fazla olacağı
söylenmektedir (Goldsmith ve Newell, 1997, s.163). Fiyat duyarlılığı, tüketicilerin daha az
ödemeye odaklanması olarak da açıklanabilmektedir (Kurtuluş ve Okumuş, 2010, s.23).
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Fiyata duyarsız olan tüketiciler, aynı mallara, fiyat hassasiyeti olanlardan daha fazla ödemeye
gönüllü olmaktadırlar.
Fiyat duyarlılığı, aslında tüketiciler için ekonomik bir faydadan ziyade psikolojik değişkenlerin
bir fonksiyonu olarak fayda yaratmaktadır (Goldsmith vd., 2005, s.502). Fiyat duyarlılığı,
tüketicinin bir mal ya da hizmet için daha az ödemesine ve bunun için araştırma yapmasına
odaklandığı boyutu işaret etmektedir. Fiyat duyarlılığı yüksek tüketiciler için belirlenen bir
ürüne daha az ödeme yapmak, fiyat duyarlılığı düşük tüketicilere göre daha önemlidir (KukarKinney vd., 2012, s.64).
Fiyat duyarlılığı, dört faktörden etkilenmektedir. Bunlar; gelir, işletmelerin izlediği pazarlama
stratejisi, durumlar ve bireysel farklılıklardır. Birçok durumda, fiyat tüketicilerin ürün elde
etmek için gözden çıkarmak zorunda oldukları para miktarını ifade etmektedir. Dolayısıyla
gelir, fiyat duyarlığını etkileyen kilit faktörlerden biridir. Bunun yanında ürünün kalitesi,
dağıtımın etkinliği ve tutundurma faaliyetleri de, pazarlama karmasının diğer unsurları olarak
fiyat duyarlığı üzerinde etkilidir (Goldsmith vd., 2010, s.328). Ayrıca, tüketiciler, belirli
durumlarda örneğin hediye alırken, acil durumlarda veya durumlardan etkilenildiğinde
(tatildeyken, arkadaşlarla birlikteyken) daha yüksek fiyat ödemeye daha meyillidirler
(Dickson ve Sawyer, 1990, s.51). Bireysel farklılıklar da tüketicilerin fiyat duyarlılığına etki
etmektedir (Goldsmith vd., 2010, s.328).
Moda bilincine sahip, dış görünüme önem veren ve yeni şeyleri aramaktan heyecan ve keyif
duyan (Engizek ve Şekerkaya, 2015, s.151) bireyler prestijlerini yükseltmek amacı ile
içgüdüsel satın alma davranışında bulunmakta, sosyal statülerine uygun ürünler satın
almaktadırlar. Bu süreçte satın alma güçlerini daha az dikkate almaktadırlar (Tüfekçi vd.,
2014, s.590). Üniversite öğrencilerinin bir kot markasını tercih ederken, o ürünü kullanmanın
getireceği prestije, markanın bilindik ve tanınmış oluşuna, marka isminin akılda
kalabilmesine, kullanılan logonun çekici olmasına ve uyarıcı bilgiler içeren etiketin görünür
olmasına oldukça dikkat tespit edilmiştir (Çifci ve Cop, 2007, s.87). Dolayısıyla, moda bilinci
ve prestij duyarlılığı arasında bir ilişki olduğu kavranmaktadır. Değişimin ve gelişimin yoğun
olarak yaşandığı moda konusunda, moda bilincine sahip olunması ve moda bilincinin,
bireylerin satın alma davranışlarında sosyal motivasyon sağlayan prestij duyarlılığına etkisi
kaçınılmazdır. Bu etkinin oluşmasında fiyat hassasiyetinin düşüklüğü veya yüksekliğine göre
bireylerin moda bilinçlerinin prestij duyarlığına etkisi farklı düzeylerde geçekleşebilir.
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Moda bilincinin göstergesi, yüksek kalite ve yüksek prestij için, pahalı ürünlere sahip
olunmasıdır (Phau ve Leng, 2008, s.86). Fiyat duyarlılığı ise, indirimli ürünlere öncelik vermek,
ürün fiyatları arasında kıyaslama yapma ve en uygun fiyatlı olanı alma anlamına gelmektedir
(Ünal ve Erciş, 2006, s.363). Geçti ve Zengin (2012) tarafından yapılan araştırma sonucuna
göre prestij duyarlılığı ve fiyat kalite ilişkisinde, tüketicilerin satın alma kararı verirken
ekonomik gerekçelere yani fiyata önem verdikleri belirlenmiştir. Lichtenstein ve diğerlerinin
(1993, s.36) yaptıkları çalışma sonucuna göre, prestij duyarlılığına sahip bireyler, fiyatı kalite
göstergesi olarak algılama eğilimindedirler. Mulyanegara (2011, s.337) ise prestij duyarlılığı
ve moda bilinci arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunduğunu belirtmektedir. Moda bilinci
olan bireyler, moda markaları tarafından yaratılan imajlara daha prestijli olmak adına daha
fazla önem verebilmektedirler. Bu durum, fiyat duyarlığı devreye girdiğinde moda bilincinin
prestij duyarlığı üzerindeki etkisini azaltabileceği veya tümüyle ortadan kaldırabileceğini
göstermektedir. Başka bir ifadeyle, fiyat duyarlığı yüksek olan tüketicilerde moda bilincinin
prestij duyarlığına etkisinde fiyat duyarlığının tam aracılık rolü olduğu rahatlıkla öngörülebilir.
Diğer taraftan, fiyat hassasiyeti düşük olan kesimlerde ise moda bilinci ve prestij duyarlığı
ilişkisinde fiyat duyarlığının kısmi aracı olduğu düşünülebilir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki
hipotez yazılabilmektedir.
H1: Fiyat duyarlığı yüksek tüketicilerde moda bilincinin prestij duyarlığına etkisinde fiyat
duyarlılığının tam aracılık rolü vardır.
H2: Fiyata duyarlığı düşük tüketicilerde moda bilincinin prestij duyarlığına etkisinde fiyat
duyarlılığının kısmi aracılık rolü vardır.

Tasarım ve Yöntemi
Çalışmanın Türü: Amaç bakımından tanımlayıcı türde olduğu söylenebilir.
Örnekleme Planı: Araştırmanın evrenini, Mersin'in merkezde yaşayan 25-64 yaş arası
tüketiciler oluşturmaktadır. Bu yaş grubunun seçilme nedeni, iş yaşamına aktif olarak katılan
kesim oldukları varsayımıdır. Evren büyüklüğünün 10.000'in üzerinde olması nedeniyle, oran
için kullanılan sınırsız evren (n=P.Q.Z2α/H2) formülü kullanılarak örneklem büyüklüğü,
varyansı maksimum kılan oran (p:0,50) dikkate alınarak, % 5 anlam düzeyinde ve % 5
örneklem hatası ile 384 kişi olarak tespit edilmiştir (Ural ve Kılıç, 2013, s. 45). Veri toplama
aracı olarak kullanılan anket, kolayda örnekleme tekniğine göre uygulanmıştır.

116

Veri toplama ve analiz tekniği: Araştırmada veriler literatüre dayalı geliştirilen bir anket ile
toplanmıştır. Ankette; demografik soruların yanı sıra, tüketicilerin moda bilinci, fiyat ve
prestij duyarlıklarını belirlemeye dönük üç de ölçek bulunmaktadır. Beş maddeli moda bilinci
ölçeği Kapferer ve Laurent’in (1992) çalışmasından, dokuz maddeli prestij duyarlığı ölçeği
Lichtenstein vd,’nin (1993) çalışmasından ve beş maddeli fiyat duyarlığı ölçeği Goldsmith ve
Newell’in (1997) çalışmasından alınmıştır. Maddelerin tepki kategorileri, 5'li Likert
derecelemesine (1=kesinlikle katılmıyorum,...,5=kesinlikle katılıyorum) tabi tutulmuştur.
Anketin anlaşılırlığı için bir pilot çalışma yapılmış ve 50 kişiye anket uygulanmıştır. Pilot
uygulama sonrasında ankete son şekli verilmiştir. 2017 yılı Aralık ve 2018 yılı Ocak aylarında
kolayda örnekleme tekniği ile yapılan uygulama sonunda 396 adet ankete ulaşılmıştır.
Anketler yoluyla elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Analizlerde; tanımlayıcı
istatistiklerin yanı sıra, faktör, k-ortalamalar kümeleme ve hiyerarşik regresyon analizi ile
Sobel testinden yararlanılmıştır.
Geçerlik ve Güvenirlik: Ankette kullanılan her üç ölçek, deneyimli bir akademisyen
nezaretinde Türkçeye çevrilmiş, ardından da bir İngilizce okutmana kontrol ettirilmiştir.
Ardından, başka bir İngilizce okutmana yeniden İngilizceye çevirmesi istenmiştir. Yapılan
çeviride, önemli ölçüde anlamsal farklılıkların olmadığı tespit edilmiştir. Daha sonra bu
konuda fikir üretebilecek 3 akademisyene incelettirilmiştir. Böylece yüzeysel geçerlik
sağlanmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliği, faktör analizi ile kontrol edilmiştir. Güvenirlik analizi
sonunda 4 maddeye inen moda bilinci ölçeğinin tek boyutta, toplam varyansın %66'sını
açıkladığı belirtilmektedir. Prestij duyarlığı ölçeğinde 9 madde bulunmaktadır ve bu ölçek ise
tek boyutta toplam varyansın %67'sini açıklamaktadır. Güvenirlik analizi sonucu 3 maddeye
düşen fiyat duyarlığı ölçeği de toplam varyansın %59’unu açıklamaktadır.
Ölçeklerle elde edilen verilerin güvenirliğinin belirlenebilmesi için, iç tutarlılık (Alfa)
katsayıları, madde-toplam korelasyonları ve bu korelasyonların işaretleri, çoklu açıklayıcılık
R2 değerleri ve herhangi bir madde silindiğinde geriye kalan maddelerle elde edilecek Alfa
katsayısı incelenmiştir “Tablo 1”. Moda ve prestij duyarlığı ölçeklerinde; madde-toplam
korelasyonların .478-.873 aralığında değiştiği ve bu değerlerde negatif işaret bulunmadığı,
çoklu açıklayıcılık R2 değerlerinin ise .283-.-794 aralığında olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca
herhangi bir madde silindiğinde, Alfa değerini yükseltecek bir durumun söz konusu olmadığı
görülmüştür. Bununla birlikte, 3 maddeye inen fiyat duyarlığı ölçeğinde bir maddenin
madde-toplam korelasyonu. 368-.545 aralığında olup; çoklu açıklayıcılık R2 değeri bir madde
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için 0,143’tür. Bir faktörde en az üç maddenin bulunması gerektiği dikkate alınarak, ölçekten
çıkarılmamasına karar verilmiştir.
Tablo 1. Ölçeklerinin Güvenilirlik Katsayıları
Ölçekler

Moda
bilinci

Prestij
duyarlığı

Katsayılar
Madde Sayısı
4
9
Ölçeğin ilk yarısı için Alfa katsayısı
.897
Ölçeğin ikinci yarısı için Alfa katsayısı
.882
Tek numaralı ölçek maddeleri için Alfa katsayısı
.865
Çift numaralı ölçek maddeleri için Alfa katsayısı
.902
Rastgele seçilen 207 anket için Alfa katsayısı
.828
.936
Rastgele seçilen 189 anket için Alfa katsayısı
.803
.939
En küçük ve büyük madde-bütün korelasyon
.478-794
.640-.873
değeri
Negatif madde-bütün korelasyon değeri
Yok
Yok
2
En küçük ve büyük çoklu R değeri
.283-.684 .520-.794
Madde silindiğinde en küçük ve büyük Alfa değeri ,694-,842 .924-.938
Tüm ölçek için Alfa katsayısı
.817
.938
Ölçek ortalaması
3,1755
2,3294
Tepki kategorileri : 1:Kesinlikle Katılmıyorum,…, 5:Kesinlikle Katılıyorum

Fiyat
duyarlığı
3
.606
.685
.368-.545
Yok
.143-.311
.442-.674
.650
3,2374

Yapılan analizde 5 maddeli moda bilinci ölçeğinde ters kodlamalı 2.maddesinin düşük
madde-toplam korelasyonuna (0,212) ve düşük çoklu açıklayıcılık katsayısına (0,127) sahip
oluğu görüldüğünden çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu madde çıkarıldıktan sonra, Alfa
katsayısı 0,817 olarak bulunmuştur. 9 maddeli prestij duyarlığı ölçeğinin Alfa katsayısı 0,938
olarak hesaplanmıştır. Beş maddeli fiyat duyarlığı ölçeğinde iki maddenin düşük maddetoplam korelasyona (-0,020 ve 0,159) ve düşük çoklu açıklayıcılık katsayısına (0,029 ve 0,101)
sahip oluğu tespit edilmiştir. 3 madde ile yapılan çözümlemede, Alfa katsayısı, 0,650 olarak
tespit edilmiştir. Böylece üç ölçekten elde edilen verilerin güvenilir olduğunu söylemek
mümkündür.

Bulgular
Araştırmaya katılanların demografik bilgileri, “Tablo 2” de sunulmaktadır. Buna göre;
katılımcıların %60'ı kadın olup; yarıya yakını 25-34 yaş grubunda olup, üçte biri 35-49 yaş
aralığındadır. Çoğunluk ön lisans ve üstü eğitime sahiptir. Üçte birinin aile geliri 2500-5000.TL arasındadır.
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı (n:396)
Özellik
Özellik
Sıklık %
Sıklık %
Cinsiyet
Yaş
Erkek
240
60,6 25-34 yaş arası
179
45,2
Kadın
156
39,4 35-49 yaş arası
144
36,4
Gelir
50-64 yaş arası
73
18,4
2.500.-TL ve altı
71
17,9 Eğitim
2.501-5.000.-TL
131
33,1 Lise ve altı
85
21,5
5.001-7.500.-TL
90
22,7 Ön lisans+lisans
184
46,5
7.501-10.000.-TL
51
12,9 Lisansüstü
127
32,1
10.001 TL ve üstü 53
13,4
Üç ölçekten elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizinde; bir maddenin
bir faktöre boyutlanabilmesi için ilgili faktör ile en az 0,500 düzeyinde yüke sahip olmasına
karar verilmiştir (Hair vd., 2010, s. 117). Eşkökenlilik için kesim noktası 0,500 kabul edilmekle
(Hair vd., 2010, s. 122) birlikte bu sınır 0,450’ye kadar esnetilebilmektedir. Faktör sayısının
tespitinde özdeğeri 1’den büyük olanların dikkate alınmasına (Kalaycı, 2010, s. 322) ve
Varimax dönüşümü yapılmasına karar verilmiştir. Bir faktörün en az 3 maddeden oluşması
tercih edilmekle birlikte, güvenirlik katsayısının (Cronbach Alpha) 0,700’ün üstünde olması
durumunda iki maddeli faktörlere de izin verilebilmektedir (Alpar, 2012, s. 288).
Güvenirlik analizinde 4 maddeye inen moda bilinci ölçeğine uygulanan faktör analizinde;
KMO örneklem yeterliliği %74,2 olarak tespit edilmekte ve Bartlett testi (X2:694,063; s.d.:6;
p<0.0001) de anlamlı bulunmaktadır. Böylece veri setinin faktör analizine uygunluğu teyit
edilmektedir. Dört maddenin eşkökenlilikleri 0,447-0,828 arasında değişmiştir. Düşük
eşkökenliliğe (0,447) sahip maddenin ölçekte tutulmasına karar verilmiştir. Dört madde tek
boyutta toplam varyansın, üçte ikisini (%65,561) açıklamıştır. Marka bilincinin ortalaması
=3,1755 (s.s.=1,01576) olarak hesaplanmış olup; kararsızlık noktasından (3) farklıdır (t=3,438;
s.d.: 395; p=0,001). Bu nedenle, araştırmaya katılanların az da olsa moda bilincine sahip
oldukları söylenebilir.
Dokuz maddeli prestij duyarlığı ölçeği için yapılan faktör analizinde KMO %92,0 olarak
bulunmuştur. Bartlett testi (X2:2874,213; s.d.:36;

p<0.0001) de anlamlı bulunmaktadır.

Böylece veri setinin faktör analizine uygun olduğu anlaşılmaktadır. Eşkökenlilikler 0,5050,725 aralığında gerçekleşmiştir. Tek boyutlu yapı teyit edilmiş ve açıklanan varyans %
%67,206 olarak bulunmuştur. Prestij duyarlığının ortalaması =2,3294 (s.s.=1,05651) olarak
bulunmuştur. Kararsızlık noktasına (3) göre yapılan t-testi, katılımcıların prestij duyarlılığının
düşük (t=-12,631; s.d.: 395; p<0,001) olduğunu göstermiştir.
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Fiyat duyarlığı ölçeğinde 5 madde bulunmakla birlikte güvenirlik analizinde 3 maddeye
düşmüştü. Yapılan faktör analizinde; KMO %61,7 olarak tespit edilmiştir. Bartlett testi
(X2:179,481; s.d.:3;

p<0.0001) de anlamlı bulunmaktadır. Bu durum, veri setine faktör

analizinin yapılabileceğini göstermektedir. Bu ölçeğin eşkökenlilikleri 0,455-0,693 aralığında
olup; bir faktörün en az üç maddeden oluşması arzu edildiğinden ve biraz da esnek
davranarak düşük eşkökenliliğe sahip madde ölçekten çıkarılmamıştır. Fiyat duyarlığının
ortalaması =3,2374 (s.s.=1,00564) olup; kararsızlık noktasından (3’ten) farklıdır (t=4,697;
s.d.: 395; p<0,001). Dolayısıyla genel olarak katılımcılarda fiyat duyarlılığının söz konusu
olduğu söylenebilir.
Araştırmaya katılanlar fiyat duyarlık düzeylerine göre, k-ortalama kümeleme tekniği
kullanılarak iki kümeye ayrılmıştır. Tablo 3, fiyat duyarlık düzeylerine göre tüketicilerin moda
bilinç, prestij duyarlığı ve fiyat duyarlık düzeylerinin karşılaştırmasını yapmaktadır. Buna
göre, fiyat duyarlığı yüksek olan tüketicilerin moda bilinçlerinin (t=-9,555; s.d.: 394; p<0,001)
ve prestij duyarlıklarının (t=-12,892; s.d.: 394; p<0,001) düşük olduğu, aksine fiyata
hassasiyeti daha az olanları ise moda bilinç düzeyleri ile prestij duyarlıklarının daha yüksek
olduğu tespit edilmektedir. Bu durum, yapılan kümeleme analizinin geçerliğine de işaret
etmektedir.
Tablo 3. Fiyat duyarlık düzeylerine göre moda bilinci,
prestij ve fiyat duyarlılığının karşılaştırılması
Fiyat duyarlığı
Değişkenler
N
Std.Sapma
kümesi
Yüksek

275

2,8836

,95811

Düşük

121

3,8388

,81321

Prestij
duyarlığı

Yüksek

275

1,9018

,68986

Düşük

121

3,3012

1,10288

Fiyat
duyarlığı

Yüksek

275

3,7745

,58924

Düşük

121

2,0165

,60987

Moda bilinci

t-değeri
-9,555***
-12,892***
27,057***

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001
Tepki kategorileri : 1:Kesinlikle Katılmıyorum,…, 5:Kesinlikle Katılıyorum
Çalışma kapsamında iki adet hipotez bulunmaktadır. Bunları test edebilmek için hiyerarşik
regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bu amaçla önce fiyat duyarlığı yüksek olan 275
katılımcı için moda bilinci ile prestij duyarlığı ilişkisinde fiyat duyarlığının tam aracılık rolü test
edilmiştir “Tablo 4”. Fiyat duyarlığı yüksek olan kesimde, moda bilincindeki bir birimlik artış
prestij duyarlığında 0,174 birimlik bir artış sağlamakla birlikte, bağımlı değişkendeki
120

değişimin sadece %2,7'si gibi pratik açıdan da ihmal edilebilecek bir oranı açıklanmaktadır.
Modele, fiyat duyarlığı eklendiğinde moda bilincindeki bir birimlik artış, prestij duyarlığında
0,103 birimlik artışa yol açmakta, böylece moda bilincinin prestij duyarlığı üzerindeki etkisini
anlamsız hale getirmektedir (t=1,763; p=0,079). Böylece fiyat duyarlığı yüksek kesimde,
moda bilincinin prestij duyarlığına etkisinde fiyat duyarlığının tam aracılık rolü olduğu
hipotezi, eldeki mevcut verilerle desteklenmektedir. Bu model, prestij duyarlığındaki
değişimin %11,9'unu açıklayabilmektedir.
Tablo 4.Fiyat duyarlığı yüksek tüketiciler için regresyon analizi sonuçları
Bağımlı değişkenler
Bağımsız
Standardize edilmiş katsayılar
#
F değeri
R
değişkenler
Prestij duyarlığı Fiyat duyarlığı
1 Moda bilinci 0,174**
8,531**
0,174
2 Moda bilinci
-0,225***
14,625*** 0,225
Fiyat
-0,340***
35,676*** 0,340
3
duyarlığı
Moda bilinci 0,103
4 Fiyat
19,531*** 0,354
-0,317***
duyarlığı
*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001
Model 4 için: Min.tolerans: 0,949; Max. VIF: 1,054; Max.CI:17,523

Düzeltilmi
ş R2
0,027
0,047
0,112

0,119

İkinci hipotez için fiyata duyarlığı düşük küme seçilerek analizler yinelenmiştir. Fiyat duyarlığı
düşük kesimde, moda bilincindeki bir birimlik artış prestij duyarlığında 0,560 birimlik bir artış
sağlamaktadır. Tek başına ele alındığında, moda bilinci prestij duyarlığındaki değişimin
%30,7'sini açıklamaktadır. Açıklama oranı orta düzeyli olarak kabul edilebilir. Moda bilincinin
yanına fiyat duyarlığı eklendiğinde; moda bilincindeki bir birimlik artış, prestij duyarlığında
0,289 birimlik artışa yol açmakla birlikte bu etkinin halen önemini koruduğu (t=4,102;
p<0,001) tespit edilmektedir. Böylece fiyat duyarlığı düşük tüketicilerde, moda bilincinin
prestij duyarlığına etkisinde fiyat duyarlığının kısmi aracılık rolü olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu durumda ikinci hipotezin de desteklendiği anlaşılmaktadır.
Tablo 5.Fiyat duyarlığı düşük tüketiciler için regresyon analizi sonuçları
Bağımlı değişkenler
Standardize edilmiş katsayılar
Bağımsız
#
F değeri
değişkenler
Prestij
Fiyat
duyarlığı
duyarlığı
Moda bilinci
0,560**
54,275**
1
*
Moda bilinci
-0,485***
36,534**
2
*
121

R
Düzeltilm
iş R2
0,56
0
0,48
5

0,307
0,228

3

Fiyat duyarlığı

-0,699***

113,388*
**
72,648**
*

Moda bilinci
0,289***
Fiyat duyarlığı -0,558***
*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001
Model 4 için: Min.tolerans: 0,765; Max. VIF: 1,307; Max.CI:17,026
4

0,69
9
0,74
3

0,484
0,544

Moda bilincinin prestij duyarlığına etkisinde fiyat duyarlığının aracılık etkisinin anlamlılığı
Sobel testi ile belirlenmiştir. Sobel (1982) tarafından test için önerilen formül aşağıdaki
gibidir ve bu işlemin sonucu yaklaşık olarak Z değerine eşittir (MacKinnon vd., 2002, s. 85).
Formüldeki a, bağımsız değişken (moda bilinci) ile aracı değişken (fiyat duyarlığı) arasındaki
standartlaştırılmamış katsayı değerini, Sa ise bu katsayının standart hata değerini temsil
etmektedir. Formüldeki b, aracı değişken (fiyat duyarlığı) ile bağımlı değişken (prestij
duyarlığı) arasındaki standartlaştırılmamış katsayı değerini, Sb ise bu katsayının standart hata
değerini temsil etmektedir.
z=
Tablo 6. Sobel test sonuçları
Standardize
edilmemiş
katsayılar
# Model
β
β0
Fiyat duyarlığı 1 MB→FD a -0,139
0,036
yüksek
2 FD→PD
b -0,398
0,067
Fiyat duyarlığı 1 MB→FD a -0,363
0,06
düşük
2 FD→PD
b -1,263
0,119
MB: Moda Bilinci; FD: Fiyat Duyarlığı; PD: Prestij duyarlığı
*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001

Sobel test
sonucu
Z=3,24**
Z=5,26***

Fiyat duyarlığı yüksek kesimde, fiyat duyarlılığının tam aracı olduğu tespit edilmişti. Yapılan
hesaplama sonucu Z değeri 3,24 (p<0,01) bulunmuştur. Aynı şekilde, fiyat duyarlığı düşük
kesim için yapılan test sonucu Z değeri, 5,26 (p<0,001) olarak hesaplanmıştır. Böylece
hesaplanan Z değerinin α:0,05 anlam düzeyindeki teorik Z değeri olan 1,96’dan büyük olması
nedeniyle her iki aracılık etkisinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tartışma ve Sonuç
Araştırmaya katılanların fiyat duyarlık düzeylerine göre moda bilinci ve prestij duyarlıkları
farklılaşmaktadır. Fiyat duyarlığı düşük tüketicilerde moda ve prestij duyarlığının görece
yüksek olması, tüketicilerden en azından bir kısmının fiyatı kalite ve prestijin bir göstergesi
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olarak algıladıklarını teyit etmektedir. Bu sonuç, Casidy’nin (2012, s.247) ve McGowan ve
Sternquist, (1998, s.62) yaptığı çalışma sonucunda olduğu gibi, yüksek fiyat yüksek kaliteyi ve
dolayısıyla prestij duyarlılığını işaret etmektedir ve moda bilinci yüksek olan bireylerin prestij
markaların tasvir etmiş olduğu imaja daha fazla önem verdiklerini belirttikleri çalışmaları ile
benzerlik göstermekte olup; mevcut bilginin teyidi anlamına gelmektedir.
Fiyata duyarlı kesimde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Yani bir kısım tüketicide
yüksek fiyat kalite ve prestij olarak algılanabilmekte iken, bir kısım tüketici yüksek fiyatları
gelirinde bir azalmaya yol açacağı şeklinde algıladığı için satın alım tercihini bu doğrultuda
gerçekleştirmektedir. Bu durum, McGowan ve Sternquist’in (1998, s.50), fiyat konusunda
olumlu algıya sahip bireylerin, fiyatı kalite ve prestij ile bağdaştırdığı, bunun yanında olumsuz
algıya sahip tüketicilerin yüksek fiyatlı ürünleri alma olasılığının düşük olduğu yolundaki
açıklaması ile örtüşmektedir. Prestij duyarlılığı tüketicilerin satın alımlarındaki fiyat düzeyini
temel alarak diğer tüketiciler tarafından yapılan atıflara duyarlı olma ve diğer tüketicilere
atıfta bulunmak sureti ile satın alım yapmaları şeklinde de tanımlanmaktadır (McGowan ve
Sternquist, 1998, s.51). Bu şekilde bakıldığında; yüksek fiyatı ödemeye razı olan tüketicinin,
ürünü kaliteli olduğu için veya ödediği bu yüksek fiyatı kendi kişiliğinin bir göstergesi olan bir
unsur olarak gördüğü için satın almış olabileceği şeklinde yorumlanabilmektedir (Meng ve
Nasco, 2009, s.508).
Fiyat duyarlığı yüksek kesimde, moda bilinci ile prestij duyarlığı arasında fiyat duyarlığının
tam aracılık rolü tespit edilmiştir. Bunun anlamı, eğer bir tüketici fiyata duyarlı ise fiyatı
yüksek bir ürünün getireceği prestijle pek ilgilenmediğidir. Başka bir anlatımla, fiyata duyarlı
kesimlerde; fiyat duyarlığı kontrol edildiğinde moda bilincinin prestij duyarlığına etkisi
anlamsız hale, yani etkisi önemsiz hale gelmektedir. Dolayısıyla bu kesimler için, üretilecek
giysilerde, tutundurma faaliyetlerinin faydacı tüketime dair mesajlarla örülmesi gerektiği
söylenebilir. Kukar-Kinney vd.’in (2012, s.64) çalışmasında belirttiği gibi fiyat duyarlılığı
yüksek olan tüketicilerde yüksek fiyatlı ürünün kendilerine fayda sağlayacağını inandıklarında
bu fiyatı ödemeye razı olmaktadırlar. Yüksek fiyat duyarlığına sahip olan tüketiciler satın
alımlarında daha düşük fiyatlı ürünleri tercih ederken, yüksek fiyatlı ürünlerin sağlayabileceği
prestiji önemsemeyip daha çok üründen sağlayacakları yarara göre satın alımlarını
gerçekleştirmektedirler.
Moda bilincine sahip olan tüketiciler yüksek fiyat ödemeye, kalite ya da prestij sahibi olma
adına razı olabilmektedirler. Bunun yanı sıra fiyat duyarlılığı yüksek olan tüketiciler için düşük
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fiyatlı ürün satın almak, fiyat duyarlılığı düşük olan tüketicilere göre daha önemlidir (KukarKinney vd., 2012, s.64). Araştırma sonuçları, moda bilinci ile prestij duyarlığı arasında olumlu
yönde bir doğrusallığa işaret etse de, fiyatın talep üzerinde halen önemini koruduğunu
göstermektedir. Bu durum üzerinde ülkemizdeki satın alma gücünün yıllar içinde azalmasının
rolü olduğu söylenebilir. Örneğin; 2015 yılı Şubat ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin aylık
yoksulluk sınırı 4.259.-TL’dir. Şubat ayı itibariyle bu sınır, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında
sırasıyla olmak üzere 4.584.-TL, 4.893.-TL ve 5.330.-TL’dir (Türk İş, 2018). Ülkemizdeki
enflasyon oranını da (TÜFE için 2015: %8,81; 2016: %8,53; 2017: %11,92)

dikkate

aldığımızda, gelirin reel alım gücünün azaldığını da söylemek gerekir. Durum böyle olunca da,
fiyat duyarlığının yüksek olduğu gruplarda moda bilincinin prestij duyarlığını açıklamada
anlamsız kalması kaçınılmazdır.
Fiyat duyarlığı düşük kesimlerde ise, moda bilincinin prestij duyarlığına etkisinde fiyat
duyarlığının kısmi aracı rolü tespit edilmiştir. Bunun anlamı, moda bilincinin prestij
duyarlığına doğrudan etkisi, devreye fiyat duyarlığı girdiğinde azaldığıdır, ancak bu azalmanın
halen önemini koruduğudur. Başka bir anlatımla, fiyata duyarlığı düşük bir tüketici giysi
alımında yenilikçi davranmakta, elden geldiğince modayı takip etmekte ve moda olan
ürünlerin hatta yüksek fiyatlı ürünlerin kendilerine statü sağladığını düşünmektedir. Yani
prestijine önem veren tüketiciler fiyata bakmaksızın satın alım yapmakta olup; bu sonuç
Goldsmith vd’nin (2010, s.334) çalışmasında da belirtildiği gibi, prestij duyarlığı ile fiyat
duyarlığı arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. Çünkü presij duyarlığı olan tüketiciler
yüksek fiyatlı ürünler satın alarak prestij elde etmektedirler
Çalışmanın bazı kısıtlar da bulunmaktadır. Çalışmada yer alan örneklem tüm tüketicilerin
bakış açısını yansıtmamaktadır. Kolayda örneklemenin kullanılmış olması, başlı başına bir
kısıttır. Moda bilinci ve prestij duyarlılığı konusunda özellikle yüksek gelir grubundaki
tüketicilere ulaşmada sorun yaşanmıştır. Dolayısıyla örneklemde hem düşük hem de yüksek
gelirli gruplar yer almıştır. Bu, kendi içinde bir kısıt anlamına gelmektedir. Bu nedenle konuya
ilgi duyanların yüksek gelirli gruplarda kota örneklemesi yoluyla veri toplaması tavsiye
edilebilir.
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Özet
Artırılmış gerçeklik, belirgin bir gerçeklik sunan sanal dünya bilgisini, gerçek dünya ile
bütünleştiren teknolojik bir uygulamadır. Perakendecilik kapsamında artırılmış gerçekliğin
amacı, sürükleyici alışveriş deneyimleri, etkileşimli pazarlama kampanyaları ve tüketiciler için
yenilikçi ürün deneyimleri yaratmaktır. Artırılmış gerçeklik uygulamaları, tüketicilerin alışveriş
deneyimlerini zenginleştirerek perakendecilere yenilikçi rekabet avantajları yaratmaktadır.
Bu açıdan artırılmış gerçeklik uygulamalarının tüketici deneyimleri üzerindeki etkilerini
belirlemek, olumlu davranışsal sonuçlar sağlayabilmek açısından oldukça önemlidir.
Bu

kapsamda

çalışmanın

amacı,

elektronik

perakendecilerin

artırılmış

gerçeklik

uygulamalarının; kullanıcı deneyimi, kullanıcı memnuniyeti ve kullanıcının satın alma niyeti
üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Araştırma sürecinde, 400 üniversite öğrencisinden yüz
yüze anket yöntemiyle elde edilen veriler, Yapısal Eşitlik Modeli analiz yöntemiyle analiz
edilmiştir. Analiz sonucuna göre, kullanıcı deneyimi; kullanıma yönelik kalite, estetik kalite,
uyarılmayla hedonik kalite ve kendini ifade etmeyle hedonik kalite olmak üzere dört
boyuttan oluşmaktadır. Ayrıca, artırılmış gerçeklik uygulamasının etkileşim düzeyi, kullanıcı
deneyimini pozitif yönde etkilemektedir. Kullanıcı deneyimi ise kullanıcı tatmin düzeyini ve
satın alma niyetini pozitif yönde etkilemektedir. Çalışmanın bulguları, araştırmacılara ve
uygulayıcılara yol gösterebilecektir.
Anahtar kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Kullanıcı Deneyimi, Memnuniyet, Satın Alma Niyeti,
Elektronik Perakendeci.
DETERMINING THE EFFECT OF AUGMENTED REALITY APPLICATIONS ON USER EXPERIENCE,
SATISFACTION AND BUYING INTENTION
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Abstract
Augmented reality (AR) is a technological application that integrates knowledge of the
virtual world with the real world, which presents a distinct reality. The overall goals of the
augmented reality within retailing are to generate immersive shopping experiences,
interactive marketing campaigns and innovative product experiences for consumers.
Augmented reality apps produce innovative competitive advantages for retailers by
enriching consumers' shopping experiences. Thus, reviewing the subject in terms of online
consumers, determining the effects of apps on shopping experiences are important to
develop enriched consumer experiences and to get positive behavioral responses.
Therefore, the purpose of this study is to determine the effect of augmented reality apps on
user experience, user satisfaction, and purchase intention. In the research process, the data
were obtained by face-to-face survey method from 400 university students and the data
were analyzed by Structural Equation Model analysis. According to the analysis result, user
experience dimension consists of four latent factors as pragmatic quality, aesthetic quality,
hedonic quality by stimulation and hedonic quality by identification. The results reveal that
the interaction level of augmented reality app affects user experience positively. Also,
analysis result indicates that augmented reality user experience level positively affects user
satisfaction and buying intention. Implications of this study may lead to a new strategic
avenue for practitioners and researchers.
Keywords: Augmented Reality, User Experience, Satisfaction, Buying Intention, Electronic
Retailer.
Giriş
Dijital teknolojilerin ve internetin gelişmesi ile birlikte internet üzerinden alışveriş
uygulamaları yaygınlaşmıştır. Tüketiciler, internetten alışveriş sayesinde ürün veya markaları
kıyaslayabilmek adına gerekli olan bilgiyi hızlı ve detaylı bir şekilde edinebilmektedirler
(Hilken, 2017, s.885). İnternet ortamı, klasik pazarlamadaki zaman, alan ve mali yük getiren
birçok aşamayı ortadan kaldırması nedeni ile daha avantajlı gözükmektedir (Candan ve
Kurtuluş, 2003, s.308). Tüm bunlara rağmen internet üzerinden alışveriş, birtakım riskler
taşımaktadır. Söz konusu riskler, çoğunlukla satın alma sürecindeki belirsizliklerden
kaynaklanmaktadır (Forsythe, vd., 2006, s.55-56). İnternet üzerinden alışverişlerde
tüketiciler, ürünün nasıl kullanılacağını zihinlerinde canlandıramama ya da dokunma hissi
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olmadan satın alma konusunda risk algılayabilmektedirler. Tüketicilerin, internet
alışverişlerinde algıladıkları risk düzeyini azaltmak ve onlara olumlu deneyimler sağlamak
oldukça önemlidir (Hilken, 2017, s.885). Nitekim internet kullanıcılarının, internet üzerinden
alışveriş yapma nedenleri arasında deneyim faktörü etkili olmaktadır (Candan ve Kurtuluş,
2003, s.311). Bu açıdan birçok işletme, internet alışverişlerinde olumlu deneyimler
oluşturmanın yollarını aramaktadır (Hilken, 2017, s.885).
Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak elektronik perakendeciler, self servis sistem
teknolojileri, mobil uygulamalar, dokunmatik ekran, sanal deneme gibi teknolojik yenilikleri
dikkate almak durumundadırlar (Pantano vd., 2017, s.81). Nitekim günümüzde
perakendecilik sektörü, tüketici deneyimini ve tatminini yükseltmek için teknolojiyi
perakende sürecinin tamamına bütünleştiren yeni metotların keşfi olarak karakterize
edilmektedir (Moorhouse vd., 2018, s.134). Birçok araştırmacı, yeni teknolojileri, tüketici
kararını destekleyen bir faktör olarak değerlendirmektedir (Rese vd., 2017; Moorhouse vd.,
2018).
Günümüzde çok sayıda işletme, tüketicilerin internet üzerinden alışveriş deneyimlerini
geliştirebilmek için artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanmaktadır (Rese vd., 2017).
Artırılmış gerçeklik, gerçek dünya ile sanal bilgiyi bütünleştirerek belirli bir gerçeklik sağlayan
teknoloji dizisi olarak tanımlanmaktadır (Poushneh ve Vasquez-Parraga, 2017, s.229).
Artırılmış gerçeklik teknolojisi, sanal ögeleri bir ekran veya projektör aracılığıyla doğrudan
gerçek zamanlı bir ortama entegre ederek, görsel olarak fiziksel gerçekliğe dönüştürmeyi
ifade etmektedir (Javornik, 2016). Perakendecilik kapsamında artırılmış gerçekliğin amacı,
sürükleyici marka deneyimleri, etkileşimli pazarlama kampanyaları ve tüketiciler için yenilikçi
ürün deneyimleri yaratmaktır. Tüketici, gerçekten mağazadaymış gibi uyarılmış bir mağaza
atmosferi ile karşılaşmaktadır (Poushneh vd., 2018). Elektronik perakendecilikte artırılmış
gerçeklik uygulamaları, teknolojik cihazlar aracılığıyla evlerde ya da mağazalarda
kullanılabilmektedir (Rese vd., 2017). Örneğin, tüketiciler artırılmış gerçeklik teknolojisi
sayesinde mobilyaların üç boyutlu sanal görsellerini, tablet veya akıllı telefon aracılığıyla
evlerine konumlandırabilmektedirler (Rese vd., 2017). Bunun yanında, giyim veya
aksesuarların sunulduğu elektronik mağazalarda, tablet veya akıllı telefon gibi etkileşimli
ekran içeren bir cihaz aracılığıyla sanal görüntülerini ekrana aktararak kıyafet ve aksesuar
denemelerinde bulunabilmektedirler (Huang ve Liao, 2017). Bu anlamda, artırılmış gerçeklik
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uygulamasını kullanan elektronik perakendeciler, rakiplerine göre çok daha zengin bir
alışveriş deneyimi oluşturabilmektedirler.
Eğlence, oyun, kültürel miras, eğitim ve öğretim, turizm, sosyal ağ ve pazarlama, artırılmış
gerçekliğin potansiyel uygulama alanları olarak belirtilmektedir (Rese vd., 2017, s.307).
Gervautz ve Schmalstieg (2012), reklam ve satışla birlikte pazarlamayı, “artırılmış gerçekliğin
en büyük uygulama alanı” olarak ifade etmektedirler (Rese vd., 2017, s.307). IKEA, L’oreal,
De Beers, Westpac, UPS, Volvo, Marriot gibi çok sayıda işletme, sanal ürün sunumlarına olan
ilgiyi artırabilmek ve internet üzerinden satın alma kararını kolaylaştırabilmek için artırılmış
gerçeklik uygulamalarını kullanmaktadır (Hilken, 2017, s.885). İşletmeler, rekabetin gerisinde
kalmamak için teknolojinin hızına yetişmek durumdadırlar. İşletmelerin dağıtım sürecinde,
nihai tüketicilere ulaştıkları son halka olan perakendecilik, rekabetin en yoğun yaşandığı
sektörlerin başında gelmektedir. Perakendecilik sektöründe rekabet yoğunlaştıkça
mağazacılık uygulama ve yaklaşımları da değişmektedir (Yüksel vd., 2011, s.52-53). Bu
anlamda artırılmış gerçeklik uygulamalarının, internet üzerinden alışverişlerde önemli
farklılıklar yaratabileceği durumu dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla elektronik perakendecilikte
artırılmış gerçeklik uygulamalarının, tüketicilerin alışveriş deneyimlerinde ne derece etkili
olduğunu bilmek, tüketicilere olumlu ve genişletilmiş alışveriş deneyimleri yaşatmak
açısından önemlidir. Bunun yanında, söz konusu teknolojik uygulamalar ve kullanım
sonrasında oluşan olumlu deneyimler, tüketiciyi memnun edebilecek ve satın alma niyeti
oluşturabilecektir.
Literatürde birçok çalışma, artırılmış gerçeklik konusunu teknik göstergeleri açısından
değerlendirmekte ve kullanıcının uygulamayı etkin kullanımı üzerine odaklanmaktadır. Diğer
bir ifadeyle artırılmış gerçeklik konusu, genellikle teknolojik yönü ile ele alınmakta,
kullanıcıdan ziyade etkileşimli ürünler, algoritmalar, sanal gösterim, sunum gibi teknolojik
fırsatlar tartışılmaktadır (Olsson vd., 2013). Dolayısıyla konunun tüketiciler açısından
gerekliliği eksik kalmaktadır (Poushneh ve Vasquez-Parraga, 2017). Oysaki teknolojik
yeterlilikler yanında, tüketicinin artırılmış gerçeklik uygulamasına yönelik genel algısı ve
uygulamanın

kabulü de

oldukça

önemlidir.

Bununla

birlikte

artırılmış

gerçeklik

uygulamalarının etkinliğini değerlendirebilmek için kullanıcıya yönelik araştırmalara ihtiyaç
vardır (Rese vd., 2017, s.306). Literatürde teknolojik uygulamaların, alışveriş deneyimini
artırmadaki önemine (Wang vd., 2012; Rese vd., 2017) ve artırılmış gerçeklik uygulamalarına
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yönelik tüketici algılarına (Bilici, 2015) değinilse de artırılmış gerçeklik uygulamalarının,
tüketicilerin internetten satın alma kararı üzerindeki etkinliğine yönelik araştırma sayısı
oldukça kısıtlıdır (Pantano vd., 2017, s.90). Özellikle artırılmış gerçeklik uygulamasının,
tüketicilerin davranışsal tepkileri açısından nasıl sonuçlandığını değerlendiren çalışmalar
sınırlı sayıdadır (Küçüksaraç ve Sayımer, 2016; Poushneh ve Vasquez-Parraga, 2017;
Poushneh, 2018).
Bu çalışmada, elektronik perakendecilerin artırılmış gerçeklik uygulamaları ve internet
üzerinden alışverişlerinde bu uygulamaları kullanan tüketicilerin deneyimleri konu
alınmaktadır. Çalışmada artırılmış gerçeklik uygulaması; deneyim, tatmin ve satın alma niyeti
boyutları ile tartışılmaktadır. Ayrıca, çalışmada kullanıcı deneyimi hem bilişsel hem de
duygusal boyutları ile birlikte değerlendirilmektedir. Çalışmanın amacı, elektronik
perakendecilerin artırılmış gerçeklik uygulamalarının; i) kullanıcı deneyimi, ii) kullanıcı
memnuniyeti ve iii) kullanıcı satın alma niyeti üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır.
Belirtilen temel amacın yanında, kullanıcıların artırılmış gerçeklik uygulamalarından
algıladıkları değer ve internet kullanım düzeylerinin; artırılmış gerçeklik uygulamaları ile
kullanıcı deneyimi arasındaki ilişkide düzenleyici (moderator) etkileri de test edilmektedir.
Çalışmada elektronik perakendecilerin artırılmış gerçeklik uygulamalarının, literatürde
oldukça az yer verilen “kullanıcı deneyimi”, “kullanıcı tatmini” ve “kullanıcı satın alma niyeti”
gibi tüketici yönüyle ele alınması, literatüre katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu çalışma,
tüketicilerin elektronik perakendecilikte en son teknolojik uygulamalara gösterdikleri
tepkileri anlamak açısından da önemlidir. Çalışmanın sonuçları, ürünlerini artırılmış gerçeklik
uygulamaları ile tanıtan elektronik perakendecilere yol gösterebilecektir. Çalışmanın
sonucunda artırılmış gerçeklik uygulamalarını geliştirebilmeleri ve zenginleştirebilmeleri
konusunda elektronik perakendecilere önerilerde bulunulmaktadır.
1. Literatür İncelemesi
1.1. Artırılmış Gerçeklik Uygulaması ve Etkileşim Düzeyi
Artırılmış gerçeklik kavramı, gerçek dünya ile sanal bilginin bütünleştirilmesini ifade
etmektedir (Poushneh ve Vasquez-Parraga, 2017, s.229-230). Artırılmış gerçeklik, bilgisayar
yardımıyla üretilen sanal bilgiyi, kullanıcının gerçek dünyası ile bütünleştirmekte, böylelikle
kullanıcıya geniş bir gerçeklik deneyimi sunmaktadır. Diğer bir ifadeyle artırılmış gerçeklik, üç
boyutlu sanal içerik geliştiren interaktif bir teknolojidir. Söz konusu teknoloji, üç boyutlu
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sanal içeriği resimlerde, nesnelerde ya da bilgilerde oluşturabilmekte, sonrasında kullanıcının
gerçekliği ile bütünleştirebilmektedir. Tüketicinin bulunduğu konumu, resimleri gibi şahsi
bilgileri kullanarak, kişiselleştirilmiş bir sonuç ortaya koyabilmektedir (Poushneh, 2018,
s.169-170). Nitekim internet de bu yönü ile benzersiz bir fırsat sunmaktadır. Kişiye özel
pazarlama uygulamalarının ön plan çıkması ile birlikte tüketicilerin kişisel istekleri en kısa
zamanda öğrenilmekte ve buna uygun ürün ve hizmetler sunulmaktadır (Kırcova, 2012, s.32).
Artırılmış gerçeklik, belirgin bir gerçeklik sunan sanal dünya bilgisini, gerçek dünya ile
bütünleştiren teknolojik bir uygulamadır (Pantano ve Timmermans, 2014; Poushneh, 2018,
s.170). Artırılmış gerçeklik uygulaması, ürün bilgisine

yönelik eksikliği kapatabilmekte, üç

boyutlu artırılmış bir deneyim sağlayarak ürünleri gerçek dünyadaki gibi tutabilme,
deneyebilme, onlara dokunabilme imkanı vermektedir (Poushneh ve Vasquez-Parraga,
2017).
Artırılmış gerçeklik, etkileşimli (interaktif) bir teknolojidir. Teknoloji ilerledikçe etkileşim
özelliği, uygulamanın çok önemli bir parçası olmaktadır. Etkileşim özelliği olmadan artırılmış
gerçeklik ile üretilen sonuç, iki boyutlu, statik olacaktır ve canlı olarak hissedilmeyecektir.
Etkileşim özelliği olmayan bir artırılmış gerçeklik, kullanıcıya onunla iletişime geçmeye izin
vermeyen oldukça basit bir teknolojidir. Oysaki tüketiciler artık internetten paylaşılan ve
manipüle edilen içerikleri (Instagram, Facebook vb.) kontrol etmek istemektedirler
(Poushneh, 2018, s.175).
Teknolojik bir uygulamanın etkileşimi, kullanıcıların uygulama ile kolay bir şekilde etkileşime
girme ve içeriğe dahil olmalarını sağlama becerisi olarak tanımlanmaktadır (Yim vd., 2017,
s.91; Steuer, 1992, s.80). Steuer (1992) etkileşim düzeyini, kullanıcıların aracı bir ortamın
formunu ve içeriğini gerçek zamanlı olarak değiştirmeye katılabilme derecesi olarak ifade
etmektedir. Örneğin; kullanıcılar, dokunmatik ekranlı telefon kullanırken, gecikmeli bir
yanıtla karşılaştıklarında, ortamdan gelen geri besleme geciktiğinden dolayı düşük bir
etkileşim seviyesi algılayabilmektedirler (Yim, vd., 2017, s.91).
İnternet üzerinden alışveriş kapsamında etkileşim düzeyi, tüketicilerin görüntülenen sanal
ürünlerin şekil, renk, fonksiyon gibi özelliklerinin görsel incelemesini sağlayarak, ürünler
hakkında daha etkili bir şekilde bilgi edinmeye olanak sağlamaktadır (Ariely, 2000, s.234).
Artırılmış gerçeklik uygulamaları, kullanıcıların ürün bilgilerini kendi sanal modelleri üzerinde
kişiselleştirmelerini sağlamakta ve onları eğlendirmektedir. Nitekim tüketiciler, nesnelere
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sadece bakmaktan ziyade onlarla etkileşim kurabilmekten daha çok hoşlanmaktadırlar (Li,
vd., 2005, s.25).
Perakende içeriklere uygulanabilen artırılmış gerçeklik teknolojisi, tüketicilerin alışveriş
deneyimlerini artırmaktadır (Pantano ve Timmermans, 2014; Poushneh, 2018, s.170).
İnternet ortamında alışverişlerde kullanılan artırılmış gerçeklik uygulamalarından edinilen
deneyimler, kullanıcıların kendi öznel değerlendirmelerine bağlı olmaktadır. Ancak, bu
değerlendirmelerin temel belirleyicisi, uygulamanın etkileşim düzeyi gibi teknolojik
yeterliliklerdir (Yim vd., 2017, s.92). Diğer bir ifadeyle artırılmış gerçeklik uygulamasının
etkileşim düzeyi, tüketicilere internet ortamındaki alışverişlerinde daha gelişmiş bir alışveriş
deneyimi yaşatabilmektedir (Poushneh ve Vasquez-Parraga, 2017, s.229-230). Yim vd.,
(2017), artırılmış gerçeklik uygulamasının etkileşim düzeyi üzerine yaptıkları çalışmalarında,
uygulamanın etkileşimli bir yapıya sahip olmasının, “kullanışlılığı” ve “eğlenceyi” olumlu
yönde etkilediğini belirlemişlerdir. Buna göre internet üzerinden pazarlanan ürünlere yönelik
artırılmış gerçeklik uygulamalarının, elektronik pazarlamada etkin bir araç olduğunu
belirtmişlerdir. Konuyla ilgili bir diğer araştırmada, Pousneh ve Vasquez-Parraga (2017),
internet ortamında ürün sunumuna yönelik geliştirilen artırılmış gerçeklik uygulamasının
etkileşim düzeyinin, kullanıcı deneyimini olumlu bir şekilde etkilediğini belirlemişlerdir. Bu
çalışmada artırılmış gerçeklik uygulamasının, tüketicideki yansımasını ifade edebilmek için
“uygulamanın etkileşim düzeyi” ifadesi kullanılmaktadır. Çalışmada artırılmış gerçeklik
uygulaması yüksek seviyede etkileşim düzeyine sahip olduğunda, daha olumlu bir deneyim
yaşanılacağı, daha çok tatmin sağlanacağı ve satın alma niyetinin artacağı öngörülmektedir.
2.2 Artırılmış Gerçeklik Kullanıcı Deneyimi
Artırılmış gerçeklik uygulamaları hem geleneksel hem de elektronik perakendecilikte alışveriş
deneyimini geliştirme konusunda hızla gelişen teknolojik yenilikler arasındadır (Bonetti vd.,
2018. s.119). Elektronik perakendeciler, tüketicilerin internet ortamında alışveriş
deneyimlerini geliştirmek için sanal deneme ve ürün eğitimi gibi konularda artırılmış
gerçeklik uygulamalarını kullanmaktadırlar. Böylelikle internet alışverişlerinde artırılmış
gerçeklik

uygulamalarını

kullanan

tüketicilere

sanal

uygulamalarla

bir

deneyim

yaşatılmaktadır. Kullanıcıların sanal uygulamalar ile yaşadıkları deneyimler, satın alma
kararlarında etkili olabilmektedir (Rese vd., 2017. s.307).
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Kullanıcı deneyimi, kullanıcının etkileşimli bir ürün, hizmet veya sistemi kullanımından
kaynaklanan tepkileri veya algıları olarak tanımlanmaktadır (Olsson, vd., 2013. s.288).
Hassenzahl ve Ullrich (2007) kullanıcı deneyimini, kullanıcının içsel durumu (eğilim,
beklentiler, ihtiyaçlar, motivasyon, ruh hali vb.), tasarlanan sistemin özellikleri (karmaşıklık,
amaca uygunluk, kullanışlılık, fonksiyonellik) ve etkileşimin gerçekleştiği ortamın (aktivitenin
anlamlılığı, kullanma gönüllülüğü) bir sonucu olarak tanımlamaktadırlar. İnsan ve bilgisayar
etkileşimi kapsamında kullanıcı deneyimi; kullanıcıların, etkileşimli bir hizmet veya ürün ile
kurduğu etkileşiminin tüm yönlerini ifade etmektedir (Raska ve Richter, 2017. s. 6). Söz
konusu deneyim, kullanıcının etkileşimli ürünü nasıl kullandığı, ürünü kullanırken neler
hissettiği, ürünü nasıl çalıştırdığı, ürünü amacına uygun olarak ne kadar iyi kullandığı gibi
konuları kapsamaktadır (Poushneh ve Vasquez-Parraga, 2017, s.230).
Literatürde kullanıcıların etkileşimli ürünler ile yaşadıkları deneyim, çeşitli boyutlar altında
incelenmektedir. Desmet ve Hekkert (2007), etkileşimli ürünlerle ilgili deneyimi; duygusal
deneyim, estetik deneyim ve deneyimin anlamlılığı olmak üzere üç boyutta incelemişlerdir.
Hassenzahl vd. (2010), kullanıcı deneyimini pragmatik ve hedonik motivasyonlar ile ürün
karakteristikleri yönünden değerlendirmişlerdir. Poushneh ve Vasquez-Parraga (2017)
kullanıcı deneyiminin kullanıma yönelik kalite, estetik kalite ve hedonik kalite (uyarılma
yoluyla hedonik kalite ve tanımlama yoluyla hedonik kalite) boyutlarından oluştuğunu
belirtmişlerdir. Bu çalışmada Poushneh ve Vasquez-Parraga (2017) çalışmalarına benzer
nitelikte, kullanıcı deneyiminin dört boyutu (kullanıma yönelik kalite, estetik kalite, uyarılma
yoluyla hedonik kalite ve tanımlama yoluyla hedonik kalite) değerlendirilmektedir.
2.2.1. Kullanıma Yönelik Kalite
Kullanıma yönelik kalite, kullanıcıların etkileşimli sistemlere yönelik oluşturdukları kalite
algılarının temel belirleyicilerden birisi olarak kabul edilmektedir (Butler, 1996, s.59).
Pragmatik kalite olarak da adlandırılan kullanıma yönelik kalite, bir ürünün belirli bir hedefi
gerçekleştirebilme potansiyeline yönelik geliştirilen yargı olarak tanımlanmaktadır
(Hassenzahl vd., 2010, s.357). Kullanıma yönelik kalite, kullanışlılık, kullanımdan elde edilen
fayda (Hassenzahl ve Ullrich, 2007, s.435), kullanım kolaylığı, kullanıcı hatalarına yönelik
tolerans, kullanıcı hatası olasılığını minimize etme, kullanımla ilgili kaygıyı azaltma gibi birçok
kullanıma dönük ürün özelliğini kapsayan geniş bir yaklaşımı ifade etmektedir (Dzida vd.,
1978, s.270).
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kıyaslandığında, ürün özellikleri konusunda çok daha bilgilendirici olmaktadır. Artırılmış
gerçeklik uygulamaları sayesinde tüketicilerin internet ortamında alışveriş deneyimleri,
fiziksel alışveriş deneyimine benzetilmekte ve bu sayede satın alma kararı ile ilgili kaygıları
azaltılabilmektedir (Kim ve Forsythe, 2008, s.46). Bunun yanında tüketiciler ürünü
deneyimledikleri görselleri başkalarıyla paylaşarak satın alma kararı verme konusunda geri
bildirim alabilmektedirler. Tüketiciler ve artırılmış gerçeklik uygulamaları arasındaki
kullanıma yönelik bu etkileşimler, tüketicilerin satın alma karar süreçlerinde güvenilir bilgiler
sağlayabilmektedir (Huang ve Liu, 2014, s.83).
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde artırılmış gerçeklik uygulamalarının, kullanıma yönelik
kalite kapsamında daha çok ürünün kullanışlılığı hakkında bilgi sağladığı söylenebilir. Kim ve
Forsythe (2008), elektronik kıyafet perakendeciliğinde kullanılan sanal deneme teknolojisine
yönelik tutum ve bu teknolojiyi kullanma niyetini etkileyen faktörleri araştırmışlar ve
çalışmanın sonucunda algılanan kullanışlılığın, teknolojik uygulamaya yönelik tutum üzerinde
önemli bir belirleyici olduğunu tespit etmişlerdir. Huang ve Liao (2015), tüketicilerin artırılmış
gerçeklik teknolojisini kullanmaya yönelik davranışlarını etkileyen faktörleri araştırmışlar,
çalışmanın sonucunda kullanışlılığın önemli bir faktör olduğunu belirlemişlerdir. Rese vd.
(2017), artırılmış gerçeklik uygulamalarının algılanan kullanışlılığının, uygulamalara yönelik
tutum ve uygulamaları kullanma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu
belirlemişlerdir.
2.1.2. Estetik Kalite
Kullanıma yönelik kalite algısı yanında, artırılmış gerçeklik uygulamalarının estetik bir yapıya
sahip olması da önemlidir. Estetik olarak iyi tasarlanmış bir artırılmış gerçeklik uygulaması,
hem kullanıcılar için uygulamayı daha çekici hale getirmekte hem de ikna edici bir alışveriş
deneyiminin oluşmasına katkıda bulunmaktadır (Huang ve Liu, 2014, s.89).
Estetik kalite, elektronik perakende ortamının görsel cazibesini ifade etmektedir (Mathwick
vd., 2001, s.42). Elektronik perakendecilikte estetik kalite, alışveriş deneyiminin görsel
çekicilik ve eğlence değerini yansıtmaktadır. Artırılmış gerçeklik uygulamaları tarafından
sunulan estetik deneyimin görsel çekiciliği ve eğlence özelliği, tüketicilerin alışverişlerini
kolaylaştıran bir elektronik satış ortamı sunmaktadır (Huang ve Liao 2015, s.274). Artırılmış
gerçeklik kapsamında estetik kalite; grafiklerin canlılığı, üç boyutlu imajların gerçekliği,
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grafiksel görünümün çekiciliği gibi özellikleri kapsamaktadır (Pantano vd. 2017, s.85). Sanal
görüntülerin canlılığı ve gerçekliği, tüketicilerin bilişsel ve duygusal algılarını uyararak
etkileşimi artırmaktadır (Cheng vd., 2014, s.175).
Huang ve Liao (2015) algılanan estetik kalitenin, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanmaya
yönelik davranışı pozitif yönde etkilediğini belirlemişlerdir. Poushneh ve Vasquez-Parraga
(2017) ise artırılmış gerçeklik uygulamasına yönelik algılanan estetik kalitenin, tüketicilerin
internet ortamında alışveriş deneyimlerini pozitif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir.
2.1.3. Hedonik Kalite
Kullanıcıların etkileşimli sistemlere yönelik oluşturdukları kalite algılarında belirleyici
faktörlerden bir diğeri de hedonik kalitedir (Hassenzahl ve Tractinsky, 2006, s.92). Hedonik
kalite, bir ürüne sahip olma veya bir ürünü kullanma sonucunda elde edilebilecek potansiyel
haz ile ilgili geliştirilen yargı olarak tanımlanmaktadır (Hassenzahl vd., 2010, s.357). Hedonik
kalite; özgünlük, yenilikçilik veya sosyallik gibi alışveriş hedefiyle doğrudan ilişkili olmayan
kalite boyutlarını temsil etmektedir. Hedonik kalite tüketicilerin yenilik, değişim ya da sosyal
güç gibi ihtiyaçlarını ele alan bir kalite yaklaşımı olarak ifade edilmektedir (Hassenzahl, 2001,
s.483).
Hassenzahl (2003) hedonik kaliteyi; uyarılma yoluyla hedonik kalite, tanımlama/kendini ifade
etme yoluyla hedonik kalite ve hatırlatma yoluyla hedonik kalite olmak üzere üç kategoriye
ayırmaktadır. Uyarılma yoluyla hedonik kalite, yenilik ya da mücadele etme yönündeki
ihtiyaçların yerine getirilmesi ile ilgilidir. Söz konusu kavrama göre, bireyler kişisel gelişim
veya becerilerini geliştirebilmek için çaba göstermektedirler. Tüketicilerin bunu yapabilmesi
ürünlerin, yeni fonksiyonları ya da fırsatları konusunda uyarıcı olmasına bağlıdır. Tanımlama
yoluyla hedonik kalite ise tüketicilerin kendilerini ifade etme ihtiyaçlarının yerine getirilmesi
ile ilgilidir. Bu ihtiyacı karşılamak için bireyler kendilerini sahip oldukları veya kullandıkları bir
ürünle tanımlamak durumundadırlar. Bu anlamda bireyler kendilerini, sahip oldukları veya
kullandıkları fiziksel nesnelerle ve eşyalarla ifade etmekte, başkaları tarafından belirledikleri
şekillerde görünmek istemektedirler. Son olarak tanımlama yoluyla hedonik kalite,
tüketicilerin nesnelerin sembolik anlamları ile ilgili ihtiyaçlarının yerine getirilmesini ifade
etmektedir. Buna göre ürünler, geçmişteki önemli olayları hatırlatabilmekte ya da birtakım
fikirleri temsil edebilmektedirler (Hassenzahl, 2003, s.5).
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olabilmektedirler. Bu kapsamda tüketicilerin belirtilen uygulamalara yönelik hedonik kalite
algıları, elektronik perakendecilere yönelik tutum (Lee vd., 2006), satın alma niyeti (Merle
vd., 2012; Hilken vd., 2017) ve internet ortamında alışveriş deneyimi (Poushneh ve VasquezParraga, 2017) boyutları üzerinde etkili olmaktadır.
2.3. Algılanan Değer
Zeithaml (1988), algılanan değeri dört farklı şekilde tanımlamaktadır. Zeithaml (1988)’a göre
değer; düşük fiyatı, tüketicinin bir üründen beklentilerini, tüketicinin ödediği fiyat karşılığında
elde ettiği kaliteyi ve tüketicinin verdiklerine karşı aldıklarını temsil etmektedir. Ticari değişim
kapsamında algılanan değer, satın alınacak ürün için yapılması gereken fedakârlığın parasal
ölçüsünü ifade ettiğinden (Dodds vd 1991, s.308), tüketicinin satın alma niyeti üzerinde de
belirleyici olmaktadır (Grewal vd., 1998). Bu çalışmada algılanan değer kavramı ile ifade
edilmek istenilen “tüketicilerin artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik algıladıkları değer”
olmaktadır. Çalışmada algılanan değerin, artırılmış gerçeklik uygulamaları ile kullanıcı
deneyimi arasındaki ilişkide düzenleyici bir etkisinin olduğu varsayılmaktadır. Poushneh ve
Vasquez-Parraga (2017)’ya göre artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla yaşanan deneyimi,
deneyimlenen ürünün algılanan değeri de etkileyebilmektedir. Buna göre tüketiciler, ticari
değişimdeki değeri yüksek algıladıklarında, yaşadıkları artırılmış gerçeklik uygulaması
deneyimi daha etkin gerçekleşecektir. Ancak tüketiciler değeri düşük algılarlarsa, yaşadıkları
deneyim olumsuz olabilecektir (Poushneh ve Vasquez-Parraga, 2017, s.231).
2.4. İnternet Kullanım Düzeyi
Tüketicilerin internetle ilgili tecrübeleri arttıkça, geleneksel olmayan satın alma yöntemlerini
kullanma eğilimleri de artmaktadır (Swinyard ve Smith, 2003, s.568). İnternet kullanım düzeyi
yüksek olan tüketiciler, alışverişlerinde yeni teknolojilere karşı daha olumlu bir tutum
sergilemekte ve daha girişken davranmaktadırlar (Siu ve Cheng, 2001, s.93). Konuyla ilgili
olarak Miyazaki ve Fernandez (2001), internet kullanım düzeyinin, internet üzerinden
yenilikçi yöntemlerle ürün satın alma niyetini olumlu olarak etkilediğini tespit etmişlerdir.
Ayrıca, internet kullanım düzeyi, internet üzerinden alışverişlerde algılanan risk ve güvenlik
ile ilgili duyulan kaygıyı negatif olarak etkilemektedir (Miyazaki ve Fernandez, 2001).
2.5. Kullanıcı Tatmini
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Tatmin, tüketicinin beklentileri ile gerçekleşen performans arasındaki algılanan farkı
değerlendirmesi sonucunda geliştirdiği yargı olarak tanımlanmaktadır (Caruana, 2002, s.815).
Artırılmış gerçeklik uygulamasının tüketicide yarattığı tatmin, esasen tüketicinin karar
vermesini kolaylaştırmak ve endişesini azaltmak yönündedir (Poushneh, 2018, s.170).
Artırılmış gerçeklik uygulamasının etkileşim kapasitesi, artırılmış gerçeklik uygulamasının
kalitesini temsil etmektedir (Poushneh, 2018, s.170). Kullanıcı uygulamayı kaliteli olarak
algılandığında, uygulamadan tatmin olacaktır. Uygulama, kullanıcının beklentilerini
karşılamakta yetersiz kalırsa tatminsizlik oluşacaktır (Bulearca ve Tamarjan, 2010, s.237).
Artırılmış gerçeklik, deneyimsel değer aracılığıyla bir tatmin yaratmaktadır (Poushneh ve
Vasquez-Parraga, 2017, s.232). Bu çalışmada artırılmış gerçeklik uygulaması ile edinilen
deneyimin, kullanıcı tatmini üzerinde etkili olabileceği varsayılmaktadır.
2.6. Satın alma niyeti
Satın alma niyeti, tüketicinin belirli bir ürünü satın almayı planlaması olarak
tanımlanmaktadır (Peter ve Olson, 2010, s.529). Artırılmış gerçeklik uygulamaları, tüketicinin
ürünü denemesini ve görselleştirmesini sağladığından ürünü satın alma niyeti üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir (Beck ve Crie, 2016, s.1). Hilken, vd. (2017) yüksek düzeyde
etkileşim imkanı sunan artırılmış gerçeklik uygulamasının, müşteri değer algılarını olumlu
yönde etkilediğini ve müşteri değer algılarının da davranışsal niyetlere dönüştüğünü
belirtmişlerdir. Beck ve Crie (2016) artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanımının, tüketicinin
internet üzerinden satın alma niyetini artırdığını tespit etmişlerdir. Merle vd. (2012), sanal
deneme teknolojisinin, hedonik değer yoluyla satın alma niyetini olumlu olarak etkilediğini; Li
vd. (2002) ise üç boyutlu ürün görselleştirmenin, iki boyutlu ürün görselleştirmeye göre
markaya yönelik olumlu tutumu ve satın alma niyetini daha fazla etkilediğini belirlemişlerdir.
Bu çalışmada artırılmış gerçeklik uygulaması ile edinilen deneyimin, kullanıcının artırılmış
gerçeklik uygulaması ile tanıtılan ürünü satın alma niyeti üzerinde etkili olabileceği
varsayılmaktadır.
3. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
Bu bölümde araştırmanın değişkenleri, araştırma modeli ve hipotezleri, araştırmanın ana
kütlesi ve örnekleme süreci, veri toplama yöntemi ve son olarak analiz yöntemi hakkında
bilgiler sunulmaktadır.
3.1. Araştırmanın Değişkenleri
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Araştırmada artırılmış gerçeklik uygulaması etkileşim düzeyi, kullanıcı deneyimi, algılanan
değer, internet kullanım düzeyi, kullanıcı tatmini ve satın alma niyeti olmak üzere altı tane
doğrudan ölçülemeyen örtük değişken yer almaktadır.
Literatürde, internet ortamında etkileşimli ürünler ile yaşanılan kullanıcı deneyimi çeşitli
boyutlarla incelenmiştir. Bu çalışmada kullanıcı deneyiminin ölçülmesinde Poushneh ve
Vasquez-Parraga (2017) çalışmasından yararlanılmıştır. Buna göre kullanıcı deneyimi
ölçeğinde kullanıma yönelik kalite, estetik kalite, uyarılma yoluyla hedonik kalite ve
tanımlama yoluyla hedonik kalite olmak üzere dört boyut yer almaktadır. Söz konusu
boyutlar, 7’li semantik farklılıklar ölçeği kullanılarak ölçülmüştür.
Ölçekte yer alan kullanıma yönelik kalite boyutu; kullanışlılık, güvenilirlik ve işlevsellik olmak
üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Kullanışlılık (Cronbach’s α = .902) alt boyutunda beş,
güvenilirlik (Cronbach’s α = .900) ve işlevsellik (Cronbach’s α = .905) boyutlarında dörder
değişken bulunmaktadır. Estetik kalite boyutunun alt boyutları olan duygusal estetik kalite
(Cronbach’s α = .896) beş değişkenden, bilişsel estetik kalite (Cronbach’s α = .894) ise dört
değişkenden oluşmaktadır. Uyarılma yoluyla hedonik kalite boyutunun alt boyutları olan
rasyonel uyarılma (Cronbach’s α = .868) beş, duygusal uyarılma (Cronbach’s α = .854) üç
değişkenden oluşmaktadır. Tanımlama yoluyla hedonik kalite boyutunun alt boyutları olan
özsaygı (Cronbach’s α = .772) ve gruba aidiyet (Cronbach’s α = .864) alt boyutları ise üçer
değişkenden oluşmaktadır.
Araştırma kapsamında artırılmış gerçeklik etkileşim düzeyi, internet kullanım düzeyi,
algılanan değer, kullanıcı tatmini ve satın alma niyeti, (1: Kesinlikle katılmıyorum- 7: Kesinlikle
katılıyorum) şeklinde 7’li Likert tipi ölçek kullanılarak ölçülmüştür. Artırılmış gerçeklik
etkileşim düzeyi (Cronbach’s α = .931) ölçeği beş değişkenden (Lee, vd., 2006); internet
kullanım düzeyi (Cronbach’s α = .895) ölçeği dört değişkenden (Poushneh ve VasquezParraga, 2017); algılanan değer (Cronbach’s α = .911) ölçeği üç değişkenden (Poushneh ve
Vasquez-Parraga, 2017); kullanıcı tatmini (Cronbach’s α = .927) ölçeği üç değişkenden (Taylor
ve Baker, 1994); ve son olarak satın alma niyeti (Cronbach’s α = .899) ölçeği üç değişkenden
(Engel, vd., 1995) oluşmaktadır.
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3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmada artırılmış gerçeklik uygulamalarının etkileşim düzeyinin; kullanıcı deneyimi,
kullanıcı tatmini ve satın alma niyeti üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Kavramsal
araştırma modelinde, algılanan değer ve internet kullanım düzeyinin; artırılmış gerçeklik
uygulaması etkileşim düzeyi ile kullanıcı deneyimi arasındaki ilişkide düzenleyici (moderator)
etkileri yer almaktadır. Ayrıca araştırma modelinde, kullanıcı deneyiminin, dört boyuttan
oluştuğu varsayılmaktadır. Belirtilen ilişkileri gösteren araştırma modeli, Poushneh ve
Vasquez-Parraga

(2017)

çalışmalarından

yararlanılarak

geliştirilmiştir.

Araştırmanın

kavramsal modeli Şekil 1’de sunulmaktadır.
Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal Modeli
Araştırma modeli kapsamında test edilecek hipotezler şu şekildedir:
H1a: Artırılmış gerçeklik uygulamasının kullanıma yönelik algılanan kalite, kullanıcı deneyim
düzeyini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir.
H1b: Artırılmış gerçeklik uygulamasından algılanan estetik kalite, kullanıcı deneyim düzeyini
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir.
H1c: Artırılmış gerçeklik uygulamasından algılanan uyarılmayla hedonik kalite, kullanıcı
deneyim düzeyini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir.
H1d: Artırılmış gerçeklik uygulamasından algılanan tanımlamayla hedonik kalite, kullanıcı
deneyim düzeyini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir.
H2: Artırılmış gerçeklik uygulamasının etkileşim düzeyi, artırılmış gerçeklik kullanıcı deneyim
düzeyini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir.
H3: Artırılmış gerçeklik kullanıcı deneyim düzeyi, artırılmış gerçeklik kullanıcı tatmin düzeyini
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir.
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H4: Artırılmış gerçeklik kullanıcı deneyim düzeyi, artırılmış gerçeklik uygulamasında tanıtılan
ürünü satın alma niyetini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir.
H5: Artırılmış gerçeklik kullanıcı tatmin düzeyi, artırılmış gerçeklik uygulamasında tanıtılan
ürünü satın alma niyetini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir.
H6: Artırılmış gerçeklik uygulamasından algılanan değer, artırılmış gerçeklik uygulamasının
etkileşim düzeyi ile artırılmış gerçeklik kullanıcı deneyim düzeyi arasındaki ilişkide düzenleyici
(moderator) etkiye sahiptir.
H7: İnternet kullanım düzeyi, artırılmış gerçeklik uygulamasının etkileşim düzeyi ile artırılmış
gerçeklik kullanıcı deneyim düzeyi arasındaki ilişkide düzenleyici (moderator) etkiye sahiptir.
3.3. Örnekleme Süreci
Araştırmanın ana kütlesini, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Zaman ve maliyet kısıtları nedeni ile
ana kütlenin tamamına ulaşılamadığı için çalışmada örnekleme yöntemi olarak kolayda
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, 12.02.2018-09.03.2018 tarihleri arasında, 400
öğrenciye yüz yüze anket yöntemi uygulanarak toplanmıştır.
3.4. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı
Veri toplama sürecinde, ilk olarak katılımcılar Ray-Ban markasının “Virtual Try On Glasses”
isimli artırılmış gerçeklik uygulaması deneyimine maruz bırakılmışlardır. “Virtual Try On
Glasses” isimli uygulama, tüketicilerin online alışveriş deneyimlerini geliştirmek için
tasarlanan artırılmış gerçeklik uygulamalarından bir tanesidir. Söz konusu uygulama
yardımıyla, kamera karşısına geçen kullanıcının yüzü önden ve yanlardan sisteme tanıtılarak
sanal bir model oluşturulmaktadır. Böylelikle kullanıcılar Ray-Ban web-sitesinde yer alan
güneş gözlüklerini kendi modelleri üzerinde deneyebilmekte, kendilerine uygun buldukları
güneş gözlüğünü seçerek satın alabilmektedirler. Gönüllü katılımcılar aracılığıyla diğer
katılımcılara gösterilen bu deneyimin görselleri Şekil 2.’de yer almaktadır.
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Şekil 2. Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Görselleri
İkinci adımda, öğrencilerden yaşadıkları bu deneyim ile ilgili soruların yer aldığı anket
formunu doldurmaları istenmiştir. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci
bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş, sınıf, bölüm, gelir düzeyi,
internetten alışveriş yapma sıklığı ve internetten en sık satın alınan ürün türü) tespit etmeye
yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcıların internet kullanma düzeyleri,
yaşanılan artırılmış gerçeklik deneyiminden algıladıkları etkileşim düzeyleri, deneyimlenen
ürün ile ilgili değer algıları, kullanıcı deneyimi, uygulamadan elde ettikleri tatmin ve satın
alma niyetlerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.
3.5. Verilerin Analiz Yöntemi
Verilerin analizi ve araştırma hipotezlerinin test edilmesi sürecinde, -araştırmanın teoriyi
geliştirmeye yönelik keşifsel yapısı nedeni ile- Kısmı En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik
Modellemesi (Partial Least Squares Path Modelling/PLS-SEM) Yöntemi kullanılmıştır (Hair
vd., 2014, s.3). PLS-SEM yöntemi, çok boyutlu ve doğrudan gözlemlenemeyen örtük
değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek için geliştirilmiştir (Henseler vd., 2009). Söz
konusu yöntem ile içsel bağımlı değişkenlerdeki varyansın açıklanma düzeyi maksimize
edilerek, modelde yer alan ilişkilerin düzeyi ve istatistiki olarak anlamlılığı tahmin
edilmektedir. Analiz sürecinde Ringle, Wende ve Becker, (2015) tarafından geliştirilen
SmartPLS (versiyon 3.2.4) ile Ned Kock (2017) tarafından geliştirilen WarpPLS (versiyon 6.0)
istatistik paket programları kullanılmıştır.
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4. Analiz Sonuçları ve Bulgular
4.1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Araştırmaya Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim
gören toplam 400 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya katılanların %57’si erkek,
%43’ü ise kız öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin, %52’si İşletme
Bölümünde, %48’i Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde eğitim aldıklarını belirtmişlerdir.
Ayrıca, araştırmaya katılan öğrencilerin %51’i normal eğitim, %49’u ise ikinci öğretim
öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %64’ü, aylık ortalama
harcama düzeylerini 1.000-1.999 TL olarak belirtmişlerdir. Ankete cevap veren öğrencilerin
%45’i ayda bir kez internetten üzerinden alışveriş yaptıklarını belirtirken; %36’sı internetten
alışveriş sıklığını on beş günde bir olarak belirtmiştir. Araştırmaya katılarak ankete cevap
veren öğrencilerin %43’ü, internetten en çok kıyafet satın aldıklarını belirtirken; %30’u
teknolojik ürünler, %26’sı ise kitap satın aldıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan
öğrencilerin ortalama yaş düzeyi 21,6 yıl ve standart sapması da 1,7 yıl olarak hesaplanmıştır.
4.2. Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesi
PLS-SEM analizi, ölçüm modeli ve yapısal model olmak üzere iki doğrusal denklem sistemi ile
ifade edilmektedir (Tenenhaus, 2008). PLS-SEM analiz sürecinin ilk aşaması, ölçüm modelinin
geçerliliğinin ve güvenilirliğinin test edilmesidir. (Henseler vd., 2009: 284). İkinci aşamada ise
araştırma modelinde yer alan örtük değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiler test edilmektedir
(Hair vd., 2014, 168). Dolayısıyla çalışmada öncelikle ölçüm modellinin geçerlilik ve
güvenilirlikleri test edilmiştir. İkinci aşamada ise yapısal modelde yer alan ilişkiler
değerlendirilmiştir. Araştırma modelinde yer alan yansıtıcı ölçüm yapısı ve boyutları ölçmek
için kullanılan gözlemlenen değişkenlere ait PLS-SEM analiz sonuçları Tablo 1’de
sunulmaktadır.
Yapıları ölçmek için kullanılan gözlemlenen değişkenlerin güvenirlik düzeyleri, her bir yapıya
ait değişkenin faktör yükü katsayısı ve istatistiksel anlamlılık düzeyleri değerlendirilerek
hesaplanmıştır. 0,708’den büyük faktör yükü, istatistiksel olarak anlamlılığı (t istatistik
değeri> 2,58 ve p<0.001) ve her bir yapıyı ölçmede kullanılan gözlemlenen değişkenlerin
güvenilirlik seviyelerinin yüksek olduğunu ifade etmektedir (Hair vd., 2014, s.103).
Boyutların yakınsama geçerliliğini destekleyebilmek için boyutun açıkladığı varyans (AVE)
değerinin, 0,50’den büyük olması beklenmektedir (Hair vd., 2014, s.103). Tablo 1’de
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açıklanan varyans değerinin (AVE), 0,50’den büyük olduğu görülmektedir. Böylelikle, boyutlar
arasında yakınsama geçerliliğinin desteklendiği söylenebilir.

Tablo 1. Ölçüm Modeli PLS-SEM Analiz Sonuçları
Fak
Boyutlara Ait Gözlemlenen tör
Değişkenler
Yük
leri

Estetik Kalite

Kullanım Kalitesi

Kullanışlılık1
Kullanışlılık
Kullanışlılık2
Kullanışlılık
Kullanışlılık3
Kullanışlılık
Kullanışlılık4
Kullanışlılık
Güvenilirlik1
Güvenilirlik
Güvenilirlik2
Güvenilirlik
Güvenilirlik3
Güvenilirlik
Güvenilirlik4
Güvenilirlik

<- 0.7
90
<- 0.8
19
<- 0.7
22
<- 0.7
67
<- 0.8
77
<- 0.8
60
<- 0.8
62
<- 0.8
33
0.7
İşlevsellik1 <- İşlevsellik
92
0.7
İşlevsellik2 <- İşlevsellik
93
0.7
İşlevsellik3 <- İşlevsellik
87
0.7
İşlevsellik4 <- İşlevsellik
41
DuyEstKal1 <- Duygusal 0.7
Estetik Kalite
21
DuyEstKal2 <- Duygusal 0.7
Estetik Kalite
29
DuyEstKal3 <- Duygusal 0.7
Estetik Kalite
43
DuyEstKal4 <- Duygusal 0.7
Estetik Kalite
39
DuyEstKal5 <- Duygusal 0.7
Estetik Kalite
69
BilişEstKal1 <- Bilişsel 0.8

Std.
%95
Güven
Sap
Aralığı
ma
0.0
58
0.0
53
0.0
60
0.0
69
0.0
39
0.0
30
0.0
33
0.0
34
0.0
53
0.0
71
0.0
54
0.0
69
0.0
45
0.0
58
0.0
41
0.0
72
0.0
48
0.0

0.7180.862
0.7240.917
0.7120.802
0.7190.869
0.7580.917
0.8030.902
0.8010.909
0.7690.902
0.7180.866
0.7280.893
0.7150.903
0.7190.827
0.7090.878
0.7200.813
0.7140.805
0.7150.846
0.7440.871
0.735146

Tistati
stik
Değe
rleri
13.61
8
15.45
2
12.03
7
9.747
19.26
5
28.36
7
25.88
7
24.42
0
15.04
2
11.16
9
14.57
4
10.69
1
16.02
0
12.52
3
18.29
9
1.026
3
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Yapıları ölçmede kullanılan gözlemlenen değişkenlerin içsel tutarlılık düzeyleri, Cronbach’s
alfa katsayısı ve bileşik güvenilirlik endeksi kullanılarak hesaplanmıştır. Cronbach’s alfa ve
birleşik güvenilirlik endeksi değerlerinin, öncü çalışmalar için 0,70’den büyük olması, boyutu
ölçmede kullanılan gözlemlenen değişkenlerin içsel tutarlılık düzeylerinin yüksek olduğunu
ifade etmektedir (Hair vd., 2014; Henseler vd., 2016). PLS-PM analiz sonuçları, Cronbach’s
alfa katsayısı ve birleşik güvenilirlik endeksi değerlerinin her bir boyut için 0,70’ten büyük
olduğunu göstermektedir. Buna göre, yansıtıcı araştırma modellerinin içsel tutarlılık ve
dolayısı ile güvenilirlik düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.
Modelde yer alan boyutların ayrışma geçerliliğini değerlendirebilmek için Fornell ve Larcker
(1981)’ın önerdikleri değerlendirme kriteri dikkate alınmıştır. Buna göre boyutların ayrışma
geçerliliği, her bir boyutun açıkladığı varyansın (AVE) karekökü alınmış değerlerinin boyutlar

148

arası korelasyon katsayılarından büyük olmalıdır (Hair vd., 2014, s.105). PLS-SEM analiz
sonuçları, her bir boyutun açıkladığı varyansın karekökü alınmış değerinin, boyutlar arası
korelasyon katsayılarından büyük olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla araştırmada
kullanılan ölçüm modellerinin ayrışma geçerliliğini sağladıkları söylenebilir. Ayrışma geçerliliği
sonuçları Tablo 2’de sunulmaktadır. PLS-SEM analiz sonuçları, ölçüm modelini oluşturan
boyutlara ait değişkenlerin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla söz
konusu modellerin, yapısal modeli test etmede kullanılabileceği söylenebilir.

Tablo 2. Ölçüm Modelinde yer alan Boyutların Ayrışma Geçerliliği Analiz Sonuçları
Not: Tabloda koyu renkle gösterilen köşegen değerler, ilgili faktörler tarafından açıklanan
varyansın (AVE) karekök değerlerini göstermektedir. Köşegen değerlerin altında yer alan
değerler ise boyutlar arası korelasyon katsayılarını göstermektedir.
Artırılmış gerçeklik kullanıcı deneyim boyutunu oluşturmak için PLS-SEM hiyerarşik bileşen
analiz modelinden (hierarchical compenent models) yararlanılmıştır (Hair vd., 2014, s.229).
Analiz sürecinde kullanıcı deneyim boyutunu oluşturan ikinci düzey boyutlar ve bu alt
boyutları oluşturan ve ölçüm modelinde yer alan gözlemlenen değişkenlerle ölçülebilen
birinci düzey boyutlar arasındaki ilişkiler yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle, artırılmış gerçeklik
kullanıcı deneyim boyutu üçüncü mertebeden biçimlendirici (formative) faktör yapısı olarak
modellenmiş ve analiz edilmiştir. Artırılmış gerçeklik deneyim boyutunu ölçen PLS-SEM
üçüncü mertebeden biçimlendirici (formative) faktör analiz sonucu Şekil 3’de yer almaktadır.
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Şekil 3. Kullanıcı Deneyim Yapısı
Araştırmada kullanıcı deneyiminin, dört boyuttan oluştuğu varsayılmaktadır. Dolayısıyla
öncelikle deneyimi oluşturan boyutların, deneyim üzerindeki etki düzeyleri test edilmiştir.
Analiz sonucunda, artırılmış gerçeklik kullanıcı deneyim faktörünün; kullanıma yönelik
algılanan kalite, algılanan estetik kalite, uyarılma yoluyla hedonik kalite ve son olarak
tanımlama (kendini ifade etme) yolu ile hedonik kalite alt boyutlarından oluştuğu
belirlenmiştir. Kullanıcıların artırılmış gerçeklik deneyim algısını en fazla etkileyen alt boyut,
“kullanıma yönelik algılanan kalite” boyutudur (β=0.405, P<0.001). Kullanıma yönelik algılana
kalite boyutu ise kullanışlılık (β=0.453, P<0.001), güvenilirlik (β=0.389, P<0.001) ve işlevsellik
(β=0.356, P<0.001) olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Kullanıcıların, kullanımına
yönelik kalite algılarını en fazla etkileyen alt boyut ise artırılmış gerçeklik uygulamasının
“kullanışlı” olmasıdır. Artırılmış gerçeklik uygulamasını kullanan tüketiciler, uygulamanın
estetik kalitesinden de oldukça etkilenmektedirler. Diğer bir ifadeyle tüketicilerin estetik
kalite algıları, artırılmış gerçeklik ile yaşanılan deneyimde önemli bir boyuttur (β=0.336,
P<0.001). Kullanıcıların artırılmış gerçeklik uygulamasına yönelik estetik kalite algıları;
duygusal estetik kalite (β=0.662, P<0.001) ve bilişsel estetik kalite (β=0.549, P<0.001) alt
boyutlarından oluşmaktadır. Duygusal estetik kalite, tüketicilerin artırılmış gerçeklik
uygulamasına yönelik estetik kalite algılarını birinci sırada etkilemektedir.
Tüketicilerin artırılmış gerçeklik deneyimlerini oluşturan bir diğer boyut hedonik kalite
boyutudur. Kullanıcıların hedonik kalite algısı, artırılmış gerçeklik deneyimlerini üçüncü sırada
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etkileyen deneyim olmuştur (β=0.315, P<0.001). Kullanıcıların artırılmış gerçekliğe yönelik
hedonik kalite algıları; uyarılma yoluyla hedonik kalite ve tanımlama (kendini ifade etme)
yoluyla hedonik kalite boyutlarından oluşmaktadır. Kullanıcıların artırılmış gerçeklik
uygulamasından algıladıkları uyarılmayla hedonik kalite boyutu; rasyonel uyarılma (β=0.728,
P<0.001) ve duygusal uyarılma (β=0.484, P<0.001) alt boyutlarından oluşmaktadır.
Tüketicilerin artırılmış gerçeklik deneyimlerini oluşturan son boyut ise kendini ifade
etme/tanımlamayla hedonik kalite boyutudur (β=0.173, P<0.001). Kendini ifade etme yolu ile
hedonik kalite boyutu özsaygı (β=0.650, P<0.001) ve bir gruba ait olma (β=0.608, P<0.001) alt
boyutlarından oluşmaktadır. Tüketicilerin kendilerini ifade etme yönündeki hedonik kalite
algıları, artırılmış gerçeklik ile edindikleri deneyimlerini en az etkileyen boyut olarak tespit
edilmiştir.
Analiz sonucuna göre, H1a, H1b, H1c ve H1d hipotezleri kabul edilmişlerdir. Artırılmış
gerçeklik uygulamasını kullanan tüketicilerin yaşadıkları deneyim; kullanıma yönelik kalite,
estetik kalite, uyarılma yoluyla hedonik kalite ve tanımlama (kendini ifade etme) yolu ile
hedonik kalite algılarından oluşmaktadır. Kullanıcı deneyiminin bu boyutları, Poushneh ve
Vasquez-Parraga (2017)’ın kullandıkları ölçüm modeli ile benzerlik göstermektedir.
4.3. Yapısal Modelin Değerlendirilmesi
PLS-SEM analiz sürecinin ikinci aşamasında yapısal model sonuçları değerlendirilmekte,
değerlendirme aşamasında modelde yer alan beta katsayılarının istatistiki olarak
anlamlılığına, modelin tahmin doğruluğu (R2) değerleri ile tahminin ilgililik düzeyi (Q2)
değerlerine bakılması önerilmektedir (Hair vd., 2014, s.168-169). Yapısal ilişkileri test etmek
için WarpPLS (versiyon 6.0) istatistik paket programı kullanılmıştır. Model tahmini için
bootstrap tekniği kullanılmıştır (Kock, 2017). Yapısal model PLS-SEM analiz sonuçları Tablo 3
ve Şekil 4’de sunulmaktadır.
Tablo 3. Yapısal Model Hipotez Test Sonuçları
Hipotezler
Doğrudan Etkiler

Beta
Katsayı
sı

H2: AG Uygulamasının Etkileşim
Düzeyi--> AG Kullanıcı Deneyim 0.303
Düzeyi
H3: AG Kullanıcı Deneyim Düzeyi- 0.485

Std.Sapm
a

Tİstatisti
k
Değerle
ri

0.064

4.692

0.062

7.786
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Etki
Büyüklü
ğü

Hipot
ez
Test
Sonuc
u



0.130

Kabul

<0.001

0.236

Kabul

PDeğeri

<0.001

->AG Kullanıcı Tatmin Düzeyi
H4: AG Kullanıcı Deneyim Düzeyi->AG Uygulamasında Tanıtılan
Ürünü Satın Alma Niyeti
H5: AG Kullanıcı Tatmin Düzeyi -> AG Uygulamasında Tanıtılan
Ürünü Satın Alma Niyeti
Düzenleyici (Moderator) Etkiler
H6: AG Algılanan Değer, AG
Uygulamasının Etkileşim Düzeyi
ile Kullanıcı Deneyim Düzeyi
Arasındaki İlişkide Düzenleyici
(moderator) etkiye sahiptir.
H7: Internet kullanım düzeyi, AG
Uygulamasının Etkileşim Düzeyi
ile Kullanıcı Deneyim Düzeyi
Arasındaki İlişkide Düzenleyici
(moderator) etkiye sahiptir.
Not: P<0.001; P<0.05.



0.224

0.065

3.424

0.476

0.062

7.619

0.262

0.065

4.035

0.118

0.067

1.773

<0.001

0.102

Kabul

0.278

Kabul



0.102

Kabul

0.039

0.028

Kabul



<0.001


<0.001

PLS-SEM analiz sonucunda (bkz. Şekil 4), genel olarak önerilen kavramsal araştırma
modelinin gözlenen veriye iyi uyum gösterdiği tespit edilmiştir (GoF=0.388; AARS=0.267,
P<0.001; AVIF= 1.217; RSCR=0.968). Kavramsal modelde yer alan ilişkiler dikkate alındığında;
artırılmış gerçeklik uygulamasının etkileşim düzeyi kullanıcı deneyim düzeyini (β=0,303;
SS=0,064; P<0.001) istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü etkilemektedir. Analiz
sonucuna dayanarak, H2 hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre artırılmış gerçeklik
uygulamasının etkileşim düzeyi arttıkça, kullanıcının uygulamadan edindiği deneyim daha
olumlu olacaktır. Bu bulgu, teknolojik uygulamaların tüketicilerin alışveriş deneyimlerinde
önemli olduğunu vurgulayan diğer çalışmaları (Wang vd., 2012) destekler niteliktedir.
Artırılmış gerçeklik kullanıcı deneyim düzeyi, kullanıcı tatmin düzeyini (β=0,485; SS=0,062;
P<0.001) istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle
kullanıcının artırılmış gerçeklik uygulaması ile yaşadığı deneyim, uygulamadan sağlayacağı
tatmini etkilemektedir. H3 hipotezinin kabulü ve pozitif yönlü etki, arttırılmış gerçeklik
uygulaması ile yaşanılan olumlu deneyimin, kullanıcıya daha fazla tatmin sağlayacağını
göstermektedir. Benzer şekilde, tüketicinin artırılmış gerçeklik uygulaması kullanımı ile
yaşadığı deneyim, tüketicinin satın alma niyetini (β=0,224; SS=0,065; P<0.001) istatistiksel
olarak anlamlı ve pozitif yönlü etkilemektedir. Analiz sonucunda H4 hipotezi kabul edilmiştir.
Bu anlamda elektronik perakendecinin artırılmış gerçeklik uygulaması ile yaşattığı olumlu
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deneyim, satın alma niyetini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu bulgu, Poushneh ve VasquezParraga (2017) çalışmalarında ortaya koyulan deneyimin, satın alma istekliliği üzerindeki
güçlü etkisini desteklemektedir.
Artırılmış gerçeklik uygulaması ile tanıtılan ürünü satın alma niyeti, doğrudan yaşanılan
deneyimden etkilendiği gibi tatmin olma durumundan da etkilenmektedir. Analiz sonucunda,
artırılmış gerçeklik uygulamasının kullanımından algılanan tatmin düzeyinin, artırılmış
gerçeklik uygulamasıyla tanıtılan ürünü satın alma niyetini (β=0,476; SS=0,062; P<0.001)
istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü etkilediği tespit edilmiş ve H5 hipotezi kabul
edilmiştir. Etki büyüklükleri açısından değerlendirildiğinde; 0.278 ile algılanan tatmin düzeyi,
ürünü satın alma niyeti üzerinde daha fazla etkili olmaktadır. Diğer bir ifadeyle artırılmış
gerçeklik uygulaması ile edinilen deneyim, her ne kadar satın alma niyetini etkilese de
deneyimden tatmin olma durumu daha güçlü bir satın alma niyeti ile sonuçlanabilecektir. Bu
anlamda elektronik perakendecinin, kullanıcıya olumlu bir deneyim yaşatmanın yanı sıra onu
tatmin edebilecek yönde uygulamalarda bulunması önemlidir.

Şekil 4. PLS-SEM Kavramsal Model Analiz Sonuçları
Yapısal modelin geçerliliğinden söz edebilmek için, modelde belirtilen ilişkilerin istatistiksel
olarak anlamlılığı test edildikten sonra, modelin tahmin doğruluğu (R2 değerleri) ve tahminin
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ilgililik düzeyinin (Stone-Geisser’s Q2) değerlendirilmesi gerekmektedir (Hair vd., 2014,
s.169). Modele ait R2 değerleri ve hesaplanan Q2 değerleri Tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 4. Tahminin Doğruluk Düzeyleri ve Tahmini İlgililik Düzeyleri
İçsel Bağımlı Boyutlar
R2
Q2
Artırılmış gerçeklik uygulaması kullanıcı deneyim düzeyi (AGUX)
0.205 0.250
Artırılmış gerçeklik uygulaması kullanıcı tatmin düzeyi (AGUS)
0.236 0.186
Satın alma niyeti (PINT)
0.380 0.345
2
Not: Stone-Geisser’s Q değeri etki düzeyleri: 0,35= yüksek; 0,15=orta ve 0,02=düşük
Araştırma modelinde yer alan boyutlara ilişkin R2 değerleri incelendiğinde; modelde yer alan
boyutlar, artırılmış gerçeklik kullanıcı deneyim düzeyi boyutundaki değişimin %20’sini;
kullanıcı tatmin düzeyindeki değişimin %24’ünü ve satın alma niyeti değişkenindeki değişimin
%38’ini açıklamaktadır. Analizler sonucunda, araştırma modelinin orta düzeyde tahmin
doğruluğuna sahip olduğunu söylemek mümkündür (Hair vd., 2014, s.175). Yapısal modelin
geçerliliği için R2 değerlerine ilave olarak, araştırma modelinin tahmini ilgililik (predictive
relevance/ Q2) düzeyinin incelenmesi gerekmektedir. Araştırma modeline bakıldığında
artırılmış gerçeklik uygulaması kullanıcı deneyim düzeyi için Q2 değeri 0,250; kullanıcı tatmin
düzeyi için 0,186 ve son olarak satın alma niyeti için 0,345 olarak hesaplanmıştır. Buna göre
Q2 değerlerinin sıfırdan farklı olduğu ve etki düzeyi olarak da orta ve yüksek düzeyde etkiye
sahip olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, yapısal modele ait R2 ve Q2 değerleri incelendiğinde,
yapısal modelin geçerli olduğunu ve tahminin ilgililik düzeyinin istatistiksel olarak sıfırdan
farklı ve anlamlı olduğunu söylemek mümkündür.
Analiz sürecinin son aşamasında, kullanıcıların artırılmış gerçeklik uygulamasından
algıladıkları değer ve internet kullanım düzeylerinin; artırılmış gerçeklik uygulamasının
etkileşim düzeyi ile kullanıcı deneyim düzeyi arasındaki ilişki üzerinde istatistiki olarak anlamlı
bir düzenleyici (modarate effect) etkiye sahip olup olmadıkları test edilmiştir. Düzenleyici etki
analiz sonuçları, Tablo 3 ve Şekil 5’de yer almaktadır.
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Şekil 5. Algılanan Değer ve Internet Kullanım Düzeyi Değişkenlerinin Düzenleyici (Moderate)
Etkileri
WarpPLS düzenleyici etki (moderate effect) test sonuçlarına göre, algılanan değer (β=0,262;
SS=0,065; P<0.001) ve internet kullanım düzeyi (β=0,118; SS=0,067; P<0.05) değişkenleri,
artırılmış gerçeklik uygulamasının etkileşim düzeyi ile kullanıcı deneyim düzeyi arasındaki
ilişki üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde düzenleyici etkiye sahiptirler. Buna
göre H6 ve H7 hipotezleri kabul edilmiştir. Araştırma modelindeki düzenleyici etkiler
karşılaştırıldığında; algılanan değer boyutunun söz konusu ilişkinin üzerindeki etkisi (etki
düzeyi=0.102) internet kullanım düzeyi boyutundan daha yüksek olduğu görülmektedir.
Diğer bir ifadeyle artırılmış gerçeklik uygulaması ile uygulamadan edinilen deneyim
arasındaki ilişkiyi güçlendirmede kullanıcının artırılmış gerçekliğe yönelik değer algısı,
kullanıcının internet kullanım düzeyine göre daha önemli olmaktadır. Bunun yanında
(hipotezlerde belirtilen ilişkilerin pozitif yönde istatistiki anlamlılıklarına dayanarak) artırılmış
gerçeklik uygulamasından yüksek düzeyde değer algılayan kullanıcılarda, düşük düzeyde
değer algılayan kullanıcılar ile kıyaslandığında, artırılmış gerçeklik uygulaması ile
uygulamadan edindikleri deneyim arasındaki ilişki daha olumlu olacaktır. Benzer şekilde
internet kullanın düzeyi daha yüksek olan tüketicilerin elektronik perakendecilerin artırılmış
geçeklik uygulamalarından daha olumlu deneyimler yaşayabileceklerdir.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmanın amacı, elektronik perakendecilerin artırılmış gerçeklik uygulamalarının;
kullanıcı deneyimi, kullanıcı memnuniyeti ve kullanıcının satın alma niyeti üzerindeki
etkilerini tespit etmektir. Araştırmada öncelikle kullanıcı deneyimini oluşturduğu öngörülen
boyutlara yönelik hipotezler test edilmiştir. Sonrasında elektronik perakendecilerin artırılmış
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gerçeklik uygulamalarının; kullanıcı tatmini, kullanıcı deneyimi ve satın alma niyeti üzerindeki
etkileri test edilmiş, son olarak olarak algılanan değer ve internet kullanım düzeyinin,
düzenleyici etkileri değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, artırılmış gerçeklik
uygulamasını kullanan tüketicilerin yaşadıkları deneyimin; kullanıma yönelik kalite, estetik
kalite, uyarılma yolu ile hedonik kalite ve tanımlama (kendini ifade etme) yolu ile hedonik
kalite algılarından oluştuğu ortaya koyulmuştur. Bu boyutlar, Poushneh ve Vasquez-Parraga
(2017)’ın deneyimi ölçmede kullandıkları boyutlar ile benzerlik göstermektedir.
Kullanıcı deneyimi, tüketicilerin işletmenin sunduğu ürün ya da hizmet ile kurduğu etkileşimi
ifade etmektedir. Etkileşimin hangi yönünün, daha olumlu bir deneyim yaşattığı ise
elektronik perakendeci açısından önemlidir. Bu çalışma, olumlu bir deneyim için “kullanıma
yönelik kalite algısının” ve “kullanışlılığın” oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Diğer bir
ifadeyle, artırılmış gerçeklik uygulamasını kullanan tüketicilerin deneyimlerini en fazla
etkileyen boyut, “kullanıma yönelik algılanan kalite” boyutudur. Kullanıcıların, kullanıma
yönelik kalite algıları içerisinde en önemli unsur ise uygulamanın “kullanışlı” olmasıdır. Bu
açıdan kullanıcının uygulama ile kolay bir şekilde etkileşime girmesi, uygulamanın içeriğini
değiştirebilmesi, içeriği kontrol edebilme fırsatı, ürünleri şekil, renk vb. açısından
inceleyebilme fırsatı ve bu fırsatların daha etkin etkin sunumu, kullanıcıya daha olumlu
deneyimler yaşatacaktır.
Bunun yanında “estetik kalite algısı” da artırılmış gerçeklik ile yaşanılan deneyimde önemli
bir boyut olmaktadır. Görüntülerin çekiciliği, gerçekliği, uygulamanın eğlenceli olması,
deneyimi zenginleştirecektir. Benzer şekilde Pantano vd. (2017), estetik kalite algısı arttıkça,
tüketicinin uygulamayı daha eğlenceli bulacağı, bununda davranışsal niyeti olumlu
etkileyeceğini belirtmişlerdir. Bu anlamda elektronik perakendecilerin estetik kaliteye ayrıca
önem vermeleri önerilmektedir. Çünkü deneyimi oluşturan estetik kalite algısı, tüketiciyi hem
bilişsel hem de duygusal olarak uyarmaktadır. Ayrıca Huang ve Liu (2014)’ya göre estetik
kalite algısının, ikna etme yönü oldukça kuvvetlidir. Haz sunan bir içerik, animasyon içeren
görüntüler, renklere odaklanma, ses, estetik olarak hoş görünen sanal sunumlar, elektronik
perakendeciyi artırılmış gerçeklik uygulamalarında daha farklı kılacaktır.
Kullanıcıların “uyarılma yoluyla hedonik kalite algıları”, kullanıcıların artırılmış gerçeklik
deneyimlerini üçüncü sırada etkileyen boyut olmuştur. Bu anlamda tüketicilerde rasyonel ve
duygusal uyarılmayla şekillenen uyarılma yoluyla hedonik kalite algısı, deneyim üzerinde
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etkili olmaktadır. Bu anlamda elektronik perakendecilerin, yenilikçi yaklaşımlar ve ürünle ilgili
yeni fırsatlar konusunda kullanıcıları bilgilendirmeleri gerekmektedir. Tüketicilerin artırılmış
gerçeklik deneyimlerini en az etkileyen boyut, “kendini ifade etme (tanımlama) yoluyla
hedonik kalite” boyutudur. Tanımlama yoluyla hedonik kalite içinde değerlendirilen öz saygı
ve bir gruba ait olma ihtiyacı, tüketicinin deneyimde en az etkili iki unsurdur. Buna göre
tüketicilerin yaşadıkları deneyimlerde, kendilerini ifade etme ihtiyacından ziyade yenilikçilik
ve özgünlük arayışı içerisinde oldukları söylenebilir. Bu anlamda artırılmış gerçeklik
uygulamalarının sosyal medyada paylaşımına daha fazla önem veren perakendeciler, yenilikçi
fırsatlar sunmayı da önemsemelidirler.
Araştırmanın en önemli bulgularından bir tanesi, literatürde önemine oldukça değinilen
(Rese vd., 2014) artırılmış gerçeklik uygulamasının etkileşim düzeyi ile kullanıcı deneyim
düzeyi arasındaki anlamlı ve pozitif yönlü ilişkidir. Bu çalışma, daha olumlu bir deneyim için
uygulamanın etkileşim düzeyinin yüksek olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu,
Pantano vd., (2017) ile Poushneh ve Vasquez-Parraga (2017) çalışmalarını desteklemektedir.
Elektronik perakendecilere etkileşim düzeyini artırabilmeleri için uygulamalarında daha fazla
kişiselleştirme ve kontrol etme imkânı sunmaları önerilebilir. Aynı zamanda uygulamanın
pratik ve kullanışlı olması, etkileşimi kolaylaştıracaktır. Bu türlü fırsatları daha iyi sağlayan
elektronik

perakendeciler,

rakiplerine

göre

tüketicilere

daha

zengin

deneyimler

sunacaklardır.
Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu da artırılmış gerçeklik uygulaması ile yaşanılan
deneyimin, tatmin üzerindeki pozitif yönlü etkisidir. Araştırmanın bu bulgusu artırılmış
gerçekliğin, “deneyimsel” değer aracılığıyla tatmin yarattığını belirten Poushneh ve VasquezParraga

(2017)’nın

çalışmaları

ile

desteklenmektedir.

Aynı

zamanda

elektronik

perakendecinin artırılmış gerçeklik uygulaması ile yaşanan olumlu deneyim, satın alma
niyetini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu bulgu, elektronik perakendecilerin artırılmış
gerçeklik uygulamalarının, tüketicilerde davranışsal tepkiler oluşturduğunu göstermesi
açısından oldukça önemlidir.
Artırılmış gerçeklik uygulaması ile tanıtılan ürünü satın alma niyeti, yaşanılan deneyimden
doğrudan etkilendiği gibi, deneyimden tatmin olma durumundan da etkilenmektedir. Analiz
sonucunda, kullanıcının artırılmış gerçeklik uygulamasından duyduğu tatmin, artırılmış
gerçeklik uygulamasıyla tanıtılan ürünü satın alma niyetini istatistiksel olarak anlamlı ve
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pozitif yönlü etkilediği tespit edilmiştir. Artırılmış gerçeklik uygulaması ile edinilen deneyim,
her ne kadar satın alma niyetini etkilese de deneyimden tatmin olma durumu daha güçlü bir
satın alma niyeti ile sonuçlanmaktadır. Bu anlamda elektronik perakendecilere, kullanıcıya
olumlu bir deneyim yaşatmanın yanı sıra onu tatmin edebilecek yönde uygulamalarda
bulunması önerilebilir.
Araştırma modelindeki düzenleyici etkiler değerlendirildiğinde; algılanan değer ve internet
kullanın düzeyinin, artırılmış gerçeklik uygulaması ile uygulamadan edinilen deneyim
arasındaki ilişkide düzenleyici etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Buna göre artırılmış gerçeklik
uygulamasından yüksek düzeyde değer algılayan kullanıcılarda, artırılmış gerçeklik
uygulaması ile uygulamadan edindikleri deneyim arasındaki ilişkinin daha olumlu olduğu
söylenebilir. Benzer şekilde Poushneh ve Vasquez-Parraga (2017) ile Poushneh vd. (2018)
değer

algısının,

artırılmış

gerçeklik

ile

yaşanılan

deneyim

üzerindeki

etkisini

vurgulamaktadırlar. Poushneh vd. (2018) çalışmalarında artırılmış gerçeklik uygulamalarına
yönelik

değer

algısının,

tatmin

üzerinde

de

oldukça

güçlü

etkisinin

olduğunu

belirtmektedirler. Son olarak internet kullanım düzeyi daha yüksek olan tüketicilerin,
elektronik perakendecilerin artırılmış geçeklik uygulamalarından daha olumlu deneyimler
edinebilecekleri söylenebilir.
Genel olarak değerlendirildiğinde; elektronik perakendecilerin etkileşimli artırılmış gerçeklik
uygulamaları ile kullanıcıyı tatmin edebilecekleri ve satın alma niyeti oluşturabilecekleri
ortaya koyulmaktadır. Bu anlamda uygulamanın etkileşim düzeyinin, deneyim oluşturmadaki
önemi vurgulanmaktadır. Nitekim deneyim ne kadar olumlu olursa, tatmin ve satın alma
niyeti de o ölçüde artacaktır.
Bu çalışmanın en temel kısıtı, analizde kullanılan verilerin, kolayda örnekleme yöntemiyle
belirlenen üniversite öğrencilerinden elde edilmiş olmasıdır. Dolayısıyla araştırmanın
sonuçlarını ana kütleye genellemek mümkün değildir. Gelecekteki çalışmalarda, araştırma
modeli, tesadüfü örnekleme yöntemlerinden yararlanılarak farklı yaş grupları, farklı kişilik
özellikleri ve kültürel farklılıklar dikkate alınarak test edilebilir. Ayrıca gelecekteki
çalışmalarda, artırılmış gerçeklik uygulamalarının tüketici davranışları üzerindeki etkileri,
ürün promosyonları ve reklam gibi pazarlamanın daha spesifik uygulama alanlarında test
edilebilir.
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Özet
İşletmeler ve tedarik zincirleri çevresel ve toplumsal algılamalarda dâhil olmak üzere tüketici
beklenti ve algılamalarını dikkate almak ve buna bağlı olarak işletme süreçlerini planlayarak
müşterilere cevap vermek durumundadır. Bu durum yeşil pazarlama yaklaşımını ortaya
çıkarmakta ve işletmelerin üretimden, tüketici kullanım süreçlerine ve atık yönetimine kadar
tüm süreçlerinde çevreye duyarlı davranmalarını gerekli kılmaktadır.
Günümüz işletmecilik dünyasında geleneksel maliyet unsurları ve maliyet yönetimi
yaklaşımları sürekli olarak değişim göstermektedir. Tedarik zinciri süreçlerinde geleneksel
maliyet yönetimlerinin aksine süreç ve faaliyet odaklı paydaş etkileşimi yüksek ve rekabetçi
üstünlük sağlamaya yönelik araç ve yöntemlerin kullanılagelmektedir. Artan çevre ve
kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları çerçevesinde işletmeler için yeni bir maliyet unsuru
olarak “karbon salınım hakkı” ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Planı (AB ETS)
çerçevesinde karbon emisyon düzeyleri hem bir maliyet unsuru olmakta hem de işletmelerin
faaliyet planlama süreçlerinde çevre duyarlılığı yüksek olan bir konuma gelmektedir.
Bu çalışma karbon salınım hakkı kavramını tanımlayarak tedarik zinciri süreçlerinde karbon
salınım hakkı ve ticaretinin maliyet hesaplamaları ve genel tedarik zinciri planlamalarına
yönelik nasıl bir etkisi olacağını çevresel duyarlılık perspektifinden “karbon salınım hakkı ve
tedarik zinciri maliyet ödünleşmesinin yeşil pazarlamaya etkisi” kavramsal modeli ile
tanımlamaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil pazarlama, TZY, maliyet yönetimi, karbon salınım hakkı, AB ETS
A NEW COST IN THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON
EMISSION RIGHT COST AND GREEN MARKETING
Abstract
In today's business world, traditional cost elements and cost management approaches are
constantly changing. Within the framework of increased environmental and corporate social
responsibility perceptions, "carbon emission right" emerged as a new cost element for
businesses. This leads to a green marketing approach. It requires businesses to be sensitive
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to the environment in all their processes from production to consumer use processes and
waste management.
In the framework of the European Union Emission Reduction Plan (EU ETS), carbon emission
levels are both a cost element and an effective position in the planning processes of
enterprises.
This study tries to describe the concept of carbon emission right with the conceptual model
of “the effect of carbon emission rights and supply chain cost compromise to green
marketing”. The model shows how the cost of carbon emission in the supply chain processes
will affect the supply chain cost calculations. It also describes how these calculations will
affect overall supply chain planning.
Key words: Green marketing, TZY, cost management, carbon emission rights, EU ETS

Giriş
Tedarik zincirleri, küreselleşme ve uluslararası rekabet düzeylerinin artmasından dolayı ürün
fiyatlarını ve bu ürünlerin sipariş, üretim, dağıtım ve depolanma maliyetlerini verimli bir
biçimde kontrol etme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır. Tedarik zinciri sistemi, farklı
paydaşlar (tedarikçiler, üretim süreçleri, pazarlar-bayiler, müşteriler) ve bu paydaşları
birbirine bağlayan farklı ulaşım modlarına sahip bir ağ ile temsil edilmektedir (Nikolopoulou
& Ierapetritou, 2012, s. 183). Bu ağ yapısında tedarik zincirleri tek bir işletme gibi davranarak
hareket etmek ve tüm ağın kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak müşteri ihtiyaçlarını
rakiplerinden daha hızlı karşılayabilmelidir. Fakat bu süreçte onlarca işletmeden oluşan bu
sistemler çevresel ve toplumsal duyarlılıklarını ve sorumluluklarını bilerek hareket etmek
durumundadır. Günümüz tüketici algısı artık daha fazla sosyal sorumluluk alan ve çevresel
unsurlara dikkat eden işletmelerin ürünlerini tercih etmeye yönelik olabilmektedir.
Çevresel etki yönetimi ile işletme fonksiyonları arasındaki bağlantı işletmelerin çevresel etki
konusunu stratejik bir odak noktası ve yetkinlik olarak görmelerine neden olmaktadır.
Özellikle pazarlama alanının bu yetkinliği uygulama ve kullanmada kilit bir rolü vardır.
Çevresel duyarlılık ve bu duyarlılık odaklı üretim ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek
için stratejik ve taktiksel eylemler planlamak gerekmektedir. Toplum, uluslararası anlaşmalar
ve tüketici beklentileri çerçevesinde çevresel etkilerini (hammadde kullanımı, enerji kullanımı
ve karbon salınımı) en aza indirme taahhüdü işletmelerin bir bütün olarak yeşil pazarlama
gibi uygulama ve yaklaşımları kullanmalarını sağlamaktadır (Simaoab & Lisboaac, 2017).
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Bu bağlamda tedarik zincirlerinin tek tek işletme bazlı ve tüm tedarik zinciri için sabit ve
değişken emisyon oranlarını dikkate alması oldukça önemlidir. Daha çok çevre duyarlılığı için
daha az emisyon salınımı gerçekleştirmeli ve emisyon salınımlarını kontrol altında tutmalıdır.
Bu bağlamda tedarik zinciri maliyetlerinin hem finansal hem de çevre unsurları (emisyon
salınımı) dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.
Uluslararası anlamda ülkelerin küresel sera gazı emisyonlarını (Karbon Salınımı) azaltarak
küresel ısınmayı azaltmaya yönelik 16 Şubat 2005’te imzalanan Kyoto Protokolü mutabakata
varılmış ilk kurumsal ve uluslararası adım olarak tanımlanabilir. Kyoto Protokolü kapsamında
farklı ülkeler ortak fakat farklılaşmış yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul etmektedir.
Avrupa Birliği (AB)’de Kyoto Protokolüne uygun şekilde emisyon azaltma hedeflerinin
uygulanması ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda öncü bir rol üstlenmiştir. Kyoto
Protokolüne göre AB sera gazı emisyonlarını 2008-2012 döneminde 1990 ve öncesindeki
emisyon salınım seviyelerinin altına azaltabilmek için %8 azaltmayı kabul etmiştir. 2005
yılında AB tarafından emisyon seviyelerini azaltabilmek için AB Emisyon Ticareti Planı (AB
ETS) başlatılmıştır. Bu yeni piyasa paradigması (AB ETS) altında işletmecilik dünyasında piyasa
dinamikleri önemli ölçüde değişmiştir. İşletmelerin 2005’ten önce sera gazı emisyonları ile
ilgili çevre politikaları temelinde emisyon standartlarına sıkı sıkıya uyması veya belirtilen
teknolojileri uygulamak zorunda olduğu bir komuta kontrol mekanizması mevcuttu. Fakat AB
ETS ile “emisyon kapasite ve ticaret sistemi” ile karbon (karbon salınım hakkı) ticarete konu
bir ürün haline gelmiştir. Karbon ticareti piyasası ile yalnızca karbon borsası değil aynı
zamanda karbon vadeli piyasası, opsiyon piyasası ve forward piyasası gibi türev işlem
piyasaları da yavaş yavaş oluşmuştur (Zhang & Wei, 2010, s. 1804-1805). Bu durum öncelikle
pazarın karmaşıklığı ve karbon ayak izi belirleme süreçlerindeki problemlerden dolayı işletme
yöneticileri, brokerlar, yatırımcılar ve risk yöneticileri için önemli sorunları da beraberinde
getirmiştir.
AB ETS işletmelerin tüm süreçlerinde (tedarik, üretim, taşımacılık, depolama ve geri
dönüşüm)

belirli düzeyde karbon salınım hakkını kullanmasını aksi halde karbon

piyasalarından karbon salınım hakkı satın almasını, bunu da gerçekleştiremiyor yada yanlış
bilgilendirme yapıyor ise ceza ödemesini zorunlu kılmaktadır. Karbon salınım hakkı ve
yönetimi işletmeler için dikkatle izlenmesi gereken fiziki ve mali bir etken olarak ortaya
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çıkmaktadır. Yani işletmelerin tüm süreçlerindeki karbon salınımlarını kontrol altına alarak
tüm süreç ve maliyetlerini karbon salınım hakkına göre planlamaları gerekmektedir.
Bu çalışma kavramsal bir araştırma olup karbon salınımlarının olası etkileri, tedarik zinciri
süreçlerinde maliyet yönetimi, tedarik zinciri yönetiminde maliyet yönetimi-karbon salınım
hakkı ilişkisi ve yeşil pazarlama ve karbon salınım hakkı ilişkisi kavramlarını tedarik zinciri
maliyet yönetimi perspektifinden tanımlayarak kavramsal bir model ve değerlendirme
sunmaktadır.
Karbon Salınımları ve Olası Çevresel Etkileri
Karbon salınımı kaynaklı iklim değişikliğinin zararları günümüzde etkilerini göstermeye
başlamıştır. Bu etkiler öncelikle bitki ve hayvanlar olmak üzere en zayıf ve savunmasız olan
yoksullar üzerinde orantısız olarak zararlar vermektedir. Hızlı etki azaltma senaryolarında bile
emisyon ve emisyonların gecikmeli etkileri kaynaklı iklim değişikliğine bağlı hasarların
büyüklüğünün ve hızının yakın bir gelecekte daha da kötüleşmesi beklenmektedir (Alexandre
& Pierre, 2012).
Atmosferdeki karbon emisyon seviyelerinin genel olarak sanayi devriminden sonra
günümüzde yaklaşık olarak iki katına çıktığı saptanmıştır (climate.nasa.gov).

Şekil 1 Karbon Salınım Düzeyleri
Kaynak: Global Climate Change, 2017
Küresel anlamda karbon salınımlarından kaynaklı olarak dünyanın ısınma dereceleri
senaryoları farklılık göstermektedir. Bu senaryolarda 2 ila 6 derece artış arasındaki olası
durumlar incelenmektedir. 2015 yılında imzalana Paris Anlaşmasına göre sanayi devrimi
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öncesindeki oranlara dönebilmek için 2 derecenin altında yaklaşık 1,5 derecelik bir artışa
olanak tanınması kararlaştırılmıştır.

Şekil 2 Sera Gazı Etkisi Senaryoları
Kaynak: Global Carbon Budget Project, 2017
Paris anlaşmasına göre sera gazı salınımı etkisi ile mücadelede aşağıdaki kararlar
netleştirilmiştir (www.avrupa.info.tr);






Aşağıdan yukarıya bir süreçle her ülkenin kendi ulusal taahhütlerini belirlemesi
Şeffaf ve hesap verebilirlik sistemi ile uzun vadeli hedeflere yönelik alınan mesafenin
takip edilmesi
5’er yıllık dönemlerde ulusal taahhüt ve planların yenilenmesi
Devlet dışı aktörlerin rol ve sorumluluklarının tanımlanması (özel sektör girişimleri,
STK ve şehir yönetimleri)
Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliği ile ilgili olarak finansal
kaynak sağlaması gerekliliği

Tedarik Zinciri Yönetiminde Maliyet Yönetimi ve Karbon Salınım Hakkı İlişkisi
Paris anlaşmasının detaylarında da görüldüğü üzere “özel sektör girişimlerinin” rol ve
sorumluluklarının tanımlanması gerektiği ortaya konulmaktadır. Buna bağlı olarak
işletmelerin karbon salınımlarını izlemesi, kontrol altına alması ve toplumsal/çevresel
sorumluluklarını yerine getirmesi beklenmektedir. Ülkelerin dolayısı ile sektör ve işletmelerin
karbon salınımlarını belirlenen planlar dahilinde kontrol altında tutmaları gerekmektedir.
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Fakat pazar payı ve karlılığını sürekli büyütmek için kurulmuş olan işletmeler kurum içi
süreçlerinden kaynaklı olarak karbon salınımlarını da sürekli arttırmaktadır. Bu sürekli artışın
kontrol atına alınası için Türkiye’nin de taraf olduğu Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması ve AB
ETS mevzuatı gereği tüm işletmeler yalnızca belirli düzeylerde karbon salınım hakkı elde
edebileceklerdir. Bu karbon salınım hakkı ve karbon ticareti işletmeler için oldukça bağlayıcı
bir unsur ve maliyet kaynağı haline gelecektir. Bu maliyet kaynağı işletmelerin ve dolayısı ile
tedarik zinciri yönetimlerinin (TZY) diğer tüm faaliyet ve planlamalarının genel çerçevesini
oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle TZY’lerinin süreçlerinin ve maliyet unsurlarının
(üretim, dağıtım, enerji vs) karbon emisyon düzeylerine (haklarına) ve olası karbon salınım
hakkı maliyetlerine göre planlanması kaçınılmazdır.
TZY yaklaşımı finansal göstergeleri geliştirmek ve bütünsel bir maliyet yönetimi için onlarca
yıldır başarılı bir biçimde uygulanmaktadır. Başarılı bir tedarik zincirinde ana işletme
vizyonlarını tedarik ve pazara sunma kanallarındaki işletmeleri de dahil ederek ortak ve süreç
bazlı bir vizyon alanı oluşturulmaktadır. Bu durum ana işletme operasyonlarının nasıl
yönetilebileceği konusunda etkin bir karar mekanizması oluşturmaktadır. TZY yaklaşımında;
daha fazla üretkenlik, artan verimlilik, azalan atıklar, daha düşük sermaye gereksinimi ve
yenilikçi ürün geliştirme gibi birçok fayda sağlamaktadır. Günümüz temel çevresel algılama
ve değer yargılarına göre buradaki temel soru; “TZY yaklaşımının karbon emisyonlarını
azaltma süreçlerinde başarılı bir biçimde kullanılıp kullanılamayacağıdır.” Günümüz
işletmecilik dünyasında işletmeler ve tedarik zincirleri için “değerli karbon” ve “maliyet
tasarrufu” açısından enerji verimliliği çalışmaları oldukça başarılı sonuçlar verebilmektedir.
Değerli karbon ve karbon salınım hakkı ticareti yaklaşımı iklim değişikliklerinin hafifletilmesi
ve nihai tüketiciye ürün ve hizmet sunma biçimlerinde köklü değişiklikleri de beraberinde
getirme potansiyeline sahiptir. Bu açıdan tüm tedarik zinciri süreçlerinde emisyon düzeylerini
anlayarak optimize etmek tüketime konu olan tüm ürünlerin emisyon seviyelerini azaltmak
için yeni ve pratik bir yaklaşımdır ( The Carbon Trust, 2006, s. 1).
Carbon Trust (2006)’ın raporunda bir tedarik zincirinde ve üretim süreçlerinde karbon ayakizi
aşamalarının tanımlanmasına yönelik örnek olaylar ile tanımlamalar yapılmaktadır. Raporda
öncelikle ürünlerin karbon ayakizlerinin yönetilmesinin karbon salınımlarının azaltılması ve
iklim değişiliği etkilerini azaltmaya yönelik çabaların önemli olduğu vurgulanmaktadır.
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İşletme ve tedarik zincirlerinin karbon salınımları ile ilgili olarak harekete geçmeleri için
birkaç temel sürükleyici unsur söz konusudur ( The Carbon Trust, 2006, s. 2);


Tedarikçilerin ve ana işletmelerin enerji direkt maliyetlerindeki artış



Yüksek enerji tüketimini cezalandıran ve emisyon azaltımını ödüllendiren mevcut ve
planlanmış anlaşma ve mevzuatlar



Tüketicilerin iklim değişikliği ile ilgili tutumlarının işletmelere ileriye dönük düşük
karbon emisyonlu ürünler geliştirme ve yeni pazarlama fırsatları sunması

Tüm bu nedenlerden dolayı ürünlerin tedarik ve üretim süreçlerindeki karbon ayak izlerinin
yönetilebilmesi çözüm için önemli bir adımdır. Bu bilgiler ışığında tedarik zinciri süreçleri ve
korbon ayak izleri ilişkisi aşağıdaki gibi özetlenebilir;
Hammadde Tedariki
• Hammadde üretimi
maliyet ve
emisyonları
• Taşımacılık maliyeti
ve emisyonları

Ürün İmalatı
• Ürün üertimi
maliyet ve
emisyonları
• Ambalaj üretimi
maliyet ve
emisyonları
• Enerji maliyeti ve
emisyon karşılığı
• Aydınlatma,
ısıtma ve
havalandırma
maliyeti ve
emisyonları

Dağıtım ve
Perakende
• Taşımacılık
maliyeti
• Depolama
maliyeti
• Az stok
bulundurma
maliyeti
• İç taşıma
(aktarma)
maliyeti

Tüektici
Kullanımı
Süreçleri
• Tüketici
kullanımından
kaynaklı
emisyonlar

Bertaraf Etme
ve Geri
Dönüşüm
• Toplama
maliyeti
• Yok etme
maliyeti ve
emsiyonları
• Geri
dönüşüm
maliyet ve
emisyonları

Şekil 3 Tedarik Zinciri Süreçleri Maliyet Unsurları ve Emisyon Maliyet İlişkisi
Bir tedarik zincirindeki emisyonların sınırlandırılması için atılacak belirli adımlar mevcuttur.
Bu adımlar lokal uygulamalardan genişletilmiş tedarik zinciri süreç optimizasyonlarına kadar
çok yönlü olabilir. Bu faaliyetler tedarik zinciri boyunca genişleyerek entegre olur ve karbon
emisyonlarının azaltılması konusunda bir kaldıraç etkisi görebilir. Her şeyi ve tüm süreçleri
kapsayan bir yaklaşım emisyon salınım düzeyleri ile ilgili olarak en yüksek iyileştirme
potansiyeline sahip olsa da, aynı zamanda daha fazla karmaşıklık, daha fazla koordinasyon ve
daha fazla uygulama ihtiyacı gerektirecektir. IBM Global Business Services başarılı bir
uygulama için aşağıdaki adımları sırası ile uygulamayı tavsiye etmektedir (Butner, Geuder , &
Hittner, 2008, s. 6);
1. Teşhis ve değerlendirme
2. Varlık yönetimi uygulamak ve noktasal çözümler uygulamak
3. Tedarik zinciri fonksiyonlarında emisyon salınım düzeylerinin tanımlanması
4. Fonksiyonlar arasındaki entegrasyon için optimum çözümün bulunması
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5. Genel potansiyeli gerçekleştirmek için tedarik zinciri paydaşları ile iletişim ve
işbirliklerinin geliştirilmesi

CO2 azaltımı odaklı işletme değeri

Yüksek
Uçtan uca işbirlikçi
entegrasyon

Kurum içi
yatay
entegrasyon
Fonksiyonel
optimizasyon
Karbon varlık
yönetimi
CO2 için temel
odaklanma

Düşük
İçsel

Tedarik zinciri penetrasyonu

Uçtan uca

Şekil 4 Tedarik Zinciri Karbon Yönetim Modeli
Kaynak: (Butner, Geuder , & Hittner, 2008, s. 6)
Tedarik Zinciri Süreçlerinde Maliyet Yönetimi
Tedarik zinciri yönetiminde maliyet yönetimi ve unsurları yöntem, yaklaşım ve
değerlendirme biçimine göre farklı biçimlerde sınıflandırılmakta ve tanımlanmaktadır.
Stratejik maliyet yönetimi yaklaşımlarını tanımlamadan önce bir tedarik zincirindeki maliyet
unsurlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Elagöz, 2006);
A. İşletim maliyetleri
a. Üretim öncesi oluşan maliyetler
b. Sipariş verme maliyeti
c. Nakliye ve taşımacılık maliyeti
d. Sipariş kontrol ve kabul maliyeti
B. Stoklama maliyetleri
a. Fazla stok bulundurma maliyeti
b. Stoksuzluk maliyeti
c. Depolama maliyeti
d. İç taşıma (aktarma) maliyeti
C. Üretime hazırlık maliyeti
a. Üretim öncesi doğrulama maliyeti
b. Numune üretim maliyeti
c. Müşteri ortamında test etme maliyeti
d. Üretime hazırlık (set up) maliyeti
D. Mamül üretim maliyeti
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E.
F.
G.
H.
İ.

a. Direkt ilk madde ve malzeme (hammadde) maliyeti
b. İşçilik maliyeti
c. Enerji maliyeti
d. Amortisman maliyeti
e. Bakım ve onarım maliyeti
f. Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma maliyeti
g. Genel üretim maliyetleri
h. Kalite kontrol maliyeti
i. Ara stok maliyeti
Faaliyet maliyetleri
Ar-Ge maliyetleri
Pazarlama, satış ve dağıtım maliyetleri
Genel yönetim giderleri
Finansman giderleri

Bu maliyet unsurları dikkate alındığında bazılarının emisyon salınımı ile doğrudan ilgili
maliyetler bazılarının ise genel üretim ve enerji maliyetleri olduğu görülmektedir. Karbon
salınım hakkı ticareti söz konusu olduğunda bu maliyetlerin emisyon salınımına konu olan
maliyetler ile ilişkilendirilerek bir çerçeve maliyet unsuru oluşturulması gerekecektir.
Genel olarak tedarik zinciri süreçlerinde maliyet yönetimini kontrol etmek için kullanılan
yöntem ve yaklaşımlar incelendiğinde farklı tanımlama ve yöntemlerin kullanıldığı
görülmektedir. Chivaka (2005) çalışmasında tedarik zinciri yönetimlerinde hedef maliyetleme
temelli yönetim muhasebesi araçlarının ulaşılabilir yöntemler olarak tanımlamaktadır. Bu
hedef maliyetleme yöntem ve araçları; faaliyet temelli maliyetleme, dengeli performans
karnesi (balanced scorcard), tam zamanlı üretim ve toplam kalite yönetimi uygulamaları
olarak sıralanmaktadır. Bu araç/yöntemler tedarik zinciri boyunca maliyet yönetimini
destekleyebilecek niteliktedir. Çünkü geleneksel işletme yönetimi anlayışı sınırlarını aşmaları
bakımından süreç odaklı ve kurumlar arası yönetim ve maliyet kontrol araçlarıdır. Bütünsel
maliyet yönetiminde üst yönetim desteği ile açık defter muhasebesi, işletmeler arası çok
fonksiyonlu takım çalışmaları ve işbirlikçi planlama gibi uygulamalar sayesinde maliyet ve
faydaların (bilgi bazlı) paylaşımı sağlanabilmektedir. Bu uygulamalar tedarik zinciri
paydaşlarının maliyet yönetimini kolaylaştıran bütünsel tedarik zinciri perspektifini
benimsemelerini sağlayan bir ortam oluşumuna katkı sağlamaktadır (Chivaka, 2005, s. 300301).
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Tedarik zinciri yönetiminde stratejik maliyet yönetimi için Shank (1996) üç anahtar temanın
varlığını ortaya koyarak bu temaları tanımlamaktadır. Bu üç anahtar temada maliyet
yönetiminde geleneksel maliyet yönetimi yaklaşımından farklı olarak stratejik süreç analizi ve
iş akışları tanımlanmaktadır. Bu yaklaşımların tek tek yeterli olduğu vurgulanarak birlikte
değer yönetimi temelli uygulanmasının önemli faydalar sağlayacağı ortaya konulmaktadır. Bu
üç anahtar yaklaşım (Shank, 1996, s. 193);




Değer zinciri analizi,
Maliyet unsurları analizi ve
Rekabet avantajı analizi şeklinde sıralanmaktadır.

Yukarıdaki stratejik maliyet yönetim teknikleri incelendiğinde geleneksel maliyet muhasebesi
yaklaşımlarının çok ötesinde kalite, süreç yönetimi, yenilikçilik, rekabet avantajı vb.
yaklaşımları içeren bütünsel yönetim ve maliyet yönetimi yaklaşımlarının işletmeler ve
tedarik

zincirleri

için

kullanılmasının

önemi

ortaya

konulmaktadır.

Bu

açıdan

değerlendirildiğinde günümüzde bir maliyet kaynağı olarak görülmeyen işletme ve tedarik
zincirleri süreçlerindeki emisyon düzeyleri stratejik bir bakış açısı ile yakın gelecekte önemli
bir maliyet unsuru olacaktır. Ayrıca maliyet unsuru olmasının ötesinde işletme ve tedarik
zinciri süreçlerindeki tüm faaliyet ve maliyetleri çerçeveleyen önemli bir kaynak olarak kabul
edilmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde tedarik zinciri yönetiminde karbon salınım düzeyleri ile
doğrudan ilişkilendirilebilecek maliyet unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir;






Sabit/değişken sipariş verme maliyetleri (talep tahmini açısından)
Sabit/değişken üretim maliyetleri
Stok bulundurma maliyeti (elde bulundurulan stok ve boru hattı stokları)
Stoksuzluk maliyeti
Lojistik maliyetleri

Bu yeni karbon emisyon çevreli maliyet hesaplamasında amaç bu ana ve emisyon oranları ile
ilişkili maliyetlerin en aza indirilerek Pazar beklentilerine cevap verilmesidir.
Yeşil Pazarlama ve Karbon Salınım Hakkı Maliyeti İlişkisi
Amerikan Pazarlama Derneği yaptığı tanımlamalarda yeşil pazarlamayı üç farklı perspektiften
incelediği görülmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi tanımlanabilir (www.ama.org):
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1. Perakendecilik perspektifi: Çevre açısından güvenli olduğu varsayılan ürünlerin
pazarlanması,
2. Sosyal pazarlama perspektifi: Fiziksel çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza
indirmek veya kalitesini arttırmak için tasarlanmış ürünlerin geliştirilmesi ve
pazarlanması,
3. Çevre duyarlılığı perspektifi: Kuruluşların, ürünlerini ekolojik kaygılara hassasiyet
göstererek ve duyarlı bir şekilde üretme, teşvik etme, paketleme ve geri alma
çabaları.
Diğer bir yeşil pazarlama tanımı Polonsky (1994) tarafında yapılmıştır. Yazara göre yeşil veya
çevresel pazarlama; insan ihtiyaçlarını veya isteklerini karşılamaya yönelik her türlü değişimi
üretmek ve kolaylaştırmak için tasarlanan tüm faaliyetleri içerir. Bu ihtiyaçların ve isteklerin
tatmininin, doğal çevreye en az zarar verecek şekilde gerçekleşmesidir (Polonsky, 1994, s. 2).
İşletmelerin yeşil pazarlama odaklı çevresel duyarlı faaliyetlerde bulunmalarını etkileyen
birçok etmen vardır. Bu etmenlerden bazıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir (Gumeni & Gorica,
2014, s. 84-85) (Polonsky, 1994, s. 3);


Satışları arttırma ve rekabetçi üstünlük sağlamada bir fırsat,



Daha etik ve sosyal sorumluluk imajı oluşturma çabaları,



Hükümetler ve uluslararası kuruluşların çevre odaklı düzenlemelerinin zorladığı
sorumluluk ve gereklilikler,



Toplumsal ve paydaşlar düzeyinde işletmelerin çevre üzerindeki etkilerini
azaltmalarına yönelik baskılar.



Rakiplerin çevreye duyarlı faaliyet ve pazarlama çabalarının işletmeler üzerindeki
baskısı,



Üretim aşamalarındaki hammadde odaklı çevresel etki ve atık bertaraf etme
süreçlerindeki çevresel etkilerin işletme süreçlerindeki baskısı



Yüksek enerji kullanımı ve maliyetleri odaklı baskılar.

İşletmelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmeyi düşünen bir pazarlama konsepti,
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama süreçlerinde ve işletme çıktılarını elde etme
faaliyetlerinde önemli değişiklikler yapabilecek bir role sahiptir. Bu nedenle, kurumsal
stratejinin ayrılmaz bir parçasıdır. Geleneksel pazarlama karması (ürün, fiyat, yer ve
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promosyon) ile endüstriyel ekoloji, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, ürün yaşam
döngüsü analizi, malzeme kullanımı, kaynak planlamaları ve eko verimlilik gibi konular
arasında bağ kurar. Temelde müşteri, paydaş ve toplumsal istek ve beklentilere göre kaynak
kullanımı, operasyon maliyetleri ve ekolojik etki arasında uyarlamalar yapar. Yeşil pazarlama,
pazarlamacıların geleneksel üretim süreçlerinin veya tüketicilere bağlanma süreçlerinin
dışına çıkmasına olanak tanıyarak yaşam kalitesi ile sürdürülebilir kalkınmaya olan etkisini
dikkate almasına neden olmaktadır (Simaoab & Lisboaac, 2017, s. 187).
Yukarıdaki tanımlamalar ve işletmelerin yeşil pazarlama yaklaşımını benimseme nedenleri
incelendiğinde uluslararası kuruluşlarca ortaya konulan ve hükümetlerce anlaşmalara taraf
olunan karbon salınım hakkı ticareti ile doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Karbon salınım
hakkı işletmelerin bir ürünü üretim, taşıma, depolama, kullanım süreçleri ve atık bertaraf
etme aşamalarının tamamında hammadde kullanımı, enerji kullanımı ve korbon salınımı
açısından takip etmeyi ve en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bunları yaparken zorlayıcı ve
sistemsel bir yaklaşım olarak karbon salınım hakkı ticareti planlanarak karbon borsaları
oluşturulmuştur. Bu sistem bir taraftan işletmelerin daha çevreye duyarlı ürünler tasarlama
ve üretmelerine olanak tanırken diğer yandan işletmelerin müşterilerle kuracakları bağda
gerçekçi ve sayısal değerler ile çevresel duyarlılıklarının ortaya konulmasını sağlamaktadır.
Karbon salınım hakkını doğru kullanan veya korbon salınım düzeylerini minimum düzeyde
tutun işletmeler ilgili gösterge ve sonuçları tüketicilerine faaliyet raporları ya da reklamlarla
paylaşarak rakiplerine göre müşterilerinin huzuruna farklı bir pazarlama iletişimi ile
çıkabilirler.
Kavramsal Model ve Değerlendirme
Geçen yüzyılın hızlandırılmış demografik, teknolojik ve endüstriyel gelişimi, insan
faaliyetlerinin çevreye olan etkilerinin büyüklüğünü yoğunlaştırmıştır. Aslında küresel ısınma,
ozon tabakasının tükenmesi, iklim değişiklikleri, biyolojik çeşitlilik kaybı, asit yağmurları,
toprak, su ve hava kirliliği gibi çevresel sonuçlar, genel olarak insanlık ve yaşam için küresel
bir sorun haline gelmiştir. Bu güncel ve gelecekteki çevresel etkiler, sürdürülebilirlik
konularını çağdaş toplumların en çarpıcı ve endişe verici sorunlarından biri haline getirmiştir.
Çevre ile ilgili bu olumsuz sinyaller yeni olmasa da, çevre ve sürdürülebilirlik soruları sadece
1970'lerde uluslararası gündeme girmiştir. Bu küresel çevre bilinci, çeşitli çevresel
problemlerin açığa çıkması ve ciddiyetinden, küresel anlamda çevresel ve iklimsel etkiyle ilgili
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olayların raporlanmasından ve çevre meseleleri ile ilgili olarak kuruluşların ve hükümetlerin
ilgisinden kaynaklanmıştır. 1970’lerden itibaren çevre ile ilgili endişeler sınırları aşarak
küreselleşti, akademik, ticari ve sosyal ilgi konusu haline gelmiştir (Simaoab & Lisboaac,
2017, s. 184).
Endüstri ve işletmelerin çevreye verdikleri zararlar işletme yönetim ve pazarlama süreçlerini
de etkilemektedir. Buna bağlı olarak yeşil pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır. Yeşil
pazarlama, çevresel sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak müşteri ihtiyaçlarını
karşılayan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine ve pazarlanmasına odaklanmaktadır. Yeşil
pazarlama, işletmelerin mevcut ve gelecekteki çıkarlarının sürdürülebilirliğine ve çevreye
duyarlı operasyonlarının emisyon ve atık değerlerini azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe
katkı sağlayacak stratejik alanlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Yeşil pazarlama yaklaşımı
toplum, paydaş ve müşterilerin istekleri ile firmaların çevre dostu etkileşimleri ve teknolojik
olanakları arasında bir köprü kurmaya olanak tanır. Çevresel duyarlı pazarlama yaklaşımı
ürünlerin hammadde temininden müşteriye ulaşana kadar ayrıca kullanım süreçlerinde
çevresel etkileri minimum olan ürünler üretme ve pazarlama ile ilgilidir. Bu nedenle tedarik
zincirlerinin tüm aşamalarında karbon salınım düzeylerinin takip edilmesi önemli bir faaliyet
olarak ortaya çıkmaktadır. Yeşil pazarlama perspektifinden değerlendirildiğinde karbon
salınım hakkı ve ticareti işletmelerin çevresel duyarlı faaliyetlerini arttırıcı bir etkiye sahip
olma potansiyeline sahiptir.
Tedarik zinciri süreçleri ve pazarlama faaliyetlerinde çevresel hassasiyetlerin artması ve
uluslararası kuruluşların baskıları işletmeleri karbon salınımlarını kontrol altına almaya
yönlendirmektedir. Buna göre karbon salınım hakkı odaklı maliyet hesaplama ve tedarik
zinciri süreçlerinin karbon salınım hakkına yönelik planlanmasını öngören karbon salınım
hakkı ticareti modelinde temel yaklaşım her bir ürünün karbon salınım değerlerinin
saptanması temeline dayanmaktadır. AB ETS mevzuatı gereği her sektör ve işletmenin belirli
düzeyde karbon salınım hakkının olması işletmeleri tüm süreçlerindeki ve her bir birim ürün
için karbon emisyon değerlerini saptamaya ve tüm karbon salınım düzeylerini kontrol altında
tutmaya itmektedir. Bu karbon salınım kapasitesi genel çerçeve görülmekte ve diğer tüm
planlamaları etkileyerek dengeleyebilmektedir. Buna göre işletmeler belirli bir dönemde;


Her bir sipariş için sabit maliyet,



Her bir sipariş için değişken maliyet,
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Bir dönemden diğer döneme taşınan her bir ürün maliyeti ve



Her bir dönem için karşılanamayan sipariş maliyetleri

şeklinde hem maliyet seviyelerini hem de her bir ürün için karbon emisyon seviyelerini
saptayarak önceden planlanmış olan karbon salınım hakkına eşit veya daha düşük bir
seviyede tutmayı sağlamalıdır. Aksi halde karbon borsalarında karbon salınım hakkı satın
alarak genel işletme maliyetlerini yükseltme ya da ceza ödemeyerek maliyetleri rakiplerine
göre arttırma riski ile karşı karşıya kalabilecektir. Yani karbon salınım hakkı artan enerji
maliyetlerini azaltmayı amaçlayan, tedarik zincirindeki diğer maliyetleri ile bir ödünleşme
problemi ortaya koyan genel planlama unsuru haline gelmektedir. İşletme ve tedarik zinciri
yönetimlerinin talep tahmininden tüketici kullanımı ve hatta geri dönüşüm faaliyetlerine
kadar tüm süreçlerini çevre duyarlılığı ve emisyon maliyetlerine göre yeniden şekillendirmesi
gerekmektedir.

Tedarik Zinciri
Hammadde, Üretim,
Dağııtm, Depolama ve
Geri Dönüşüm
Maliyetleri

Bütünsel
Yeşil
Pazarlama
Faaliyetleri

Ekolojik
Sürdürülebilirlik

Karbon Salınım Hakkı

Şekil 5 Karbon Salınım Hakkı ve TZY Maliyet Ödünleşmesinin Çevreye Duyarlı Pazarlama
Etkileşimi Modeli
Genel olarak değerlendirildiğinde karbon salınımı başta dünyamızın var olma dinamikleri
olmak üzere tüm doğa ve çevre olaylarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu olumsuz
çevre etkileri başta bitki, hayvanlar olmak üzere yoksulları önemli ölçüde ve tüm dünyayı
etkilemektedir. Karbon salınımına ve dolayısı ile sera gazı etkisi oluşumuna en fazla enerji
üretimi ve tüketimi kaynaklı sıcaklık artışları dolayısı ile meydana gelmektedir. İşletmeler
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açısından düşünüldüğünde ise enerji maliyetleri en önemli maliyet kalemini oluşturmaktadır.
İşletmelerin rekabet avantajı sağlamaları operasyonel maliyetlerini en aza indirmeleri ile
önemli faydalar sağlayabilir. Ayrıca toplum, müşteri ve paydaşların çevresel beklentilerine
cevap verme imkanı sunabilir. Tüm nedenlerden ötürü karbon salınım düzeylerinin en aza
indirilerek hem dünyamız, hem insanlar hem de işletme çıkarları için en aza indirgenmesi
gerekmektedir. Şekil 5’de tanımlanmış olan “Karbon Salınım Hakkı ve TZY Maliyet
Ödünleşmesinin Çevreye Duyarlı Pazarlama Etkileşimi Modeli” korbon salımın hakkı ticareti
ile işletmelerin bir taraftan değer zincirlerindeki tüm aşamalarda karbon salınım düzeylerinin
çevresel etkilerini en aza indirgeyerek ekolojik açıdan toplumsal, paydaş ve müşteri
beklentilerine cevap verebilmesi için bir sistem olacağını diğer taraftan da karbon salınım
hakkı yaklaşımının tedarik süreçlerindeki tüm diğer maliyet odaklı etkileyebileceğini ortaya
koymaktadır.
Ülkemiz Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması taraftarı olduğu gibi Avrupa Birliği adayı
konumdadır. Avrupa Birliği kendi sistemi içerindeki emisyon oranlarını kontrol edebilmek için
çevre hassasiyet ve yönetmeliklerinin dışında Emisyon Ticareti Planını (AB ETS)
uygulamaktadır. Olası bir AB üyeliği ya da anlaşmalar gereği ülkemizde oluşturulacak yasa ve
mevzuatlar işletmeleri bu yeni maliyet unsuru ile karşı karşıya bırakabilir.
Bu çalışmada genel olarak karbon emisyonu ve olası etkilerinde senaryolardan hareketle
işletme maliyetlerini kontrol ve planlama etkisi yaratacak olan karbon salınım hakkı kavramı
ve bu kavramın yeşil pazarlama ile ilişkisi üzerinde durularak genel bir “karbon salınım hakkı
ve işletme maliyet ödünleşmesinin yeşil pazarlama ile ilişkisi” modeli ortaya konulmaktadır.
Ayrıca bu çalışama kapsamında işletmelerin yakın bir gelecekte karşı karşıya kalabilecekleri
bu yeni maliyete dikkat çekmek ve emisyon salınımlarının kontrol altına alınarak yeni bir
maliyet ve maliyet kontrol unsurunun varlığına değinilmektedir.
Bu çalışma kavramsal açıdan emisyon salınım hakkının bir maliyet unsuru olarak
değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmakta ve yeşil pazarlama yaklaşımı ile ilişkisi ortaya
konulmaktadır. Diğer çalışmalarda tedarik zinciri süreçlerindeki maliyet hesaplamalarının
optimizasyon modelleri ile uygulama odaklı gerçekleştirilmesi önemli olabilir. Ayrıca yeşil
marka oluşturma süreçleri ile ilişkisi irdelenebilir. İşletmelerin ise bu yeni maliyet unsurunu
dikkate alarak önemli bir maliyet ve planlama unsuru olacağına kanaat getirmeleri,
planlamalarına almaları ve işletme süreçlerini dizayn etmeleri önemli olabilir.
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Özet
2017 yılı verileri incelendiğinde, dünya genelinde reklam harcamalarının 535 milyar doları
bulduğu görülmekte, 2018 yılında bu tutarın 558 milyar dolar olması beklenmektedir. Her yıl
artarak devam eden harcamaların yapılması, reklam sektörünün ulaşmış olduğu büyüklüğü
ve bu tutarların tüketicileri bilgilendirmek, onları etkileyerek satışlarını arttırmak için
kullanıldığını göstermektedir. Bu nedenle yılda milyarlarca dolardan fazlasının harcandığı
reklamların ne kadar etkili olup olmadığı ise oldukça önem arz etmektedir. Planlanan söz
konusu çalışma ile reklamların etkinliğinin değerlendirilmesinde geleneksel yöntemlerin
kullanılmasıyla elde edilecek işlevsel ve bilişsel yanıtların yanında, laboratuvar deneylerinin
kullanılmasıyla elde edilecek genetik ve moleküler yanıtların kullanılması ve moleküler
temelli araştırmalara doğru keşifsel bir yaklaşım sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Reklam Etkinliği, Genetik, İşlevsel, Bilişsel, Hatırlama.
A Exploratory Approach to the Analysis of Advertisement Effectiveness on Functional,
Cognitive and Genetic Responses of Subjects Exposed to Different Advertisement Content
Abstract
When we look at the 2017 data, it is seen that worldwide advertising spending amounts to $
535 billion, this amount is expected to be $ 558 billion in 2018. Expenditures that are
increasing every year show the size of the advertising industry reached the extend and
these amounts are used to inform consumers and to increase sales by affecting them. For
this reason, it is very important whether the ads that spend billions of dollars a year are
effective or not. Functional and cognitive responses through the use of traditional methods
10

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (TÜBAP) 2017/237 Nolu proje desteği ile yürütülen doktora
tezinden hazırlanmıştır.
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in evaluating the effectiveness of advertisements, as well as the use of both molecular and
genetic responses obtained through the use of laboratory experiments and an exploratory
approach to molecular-based researches will be presented with the planned study.
Keywords: Advertising Effectiveness, Genetic, Functional, Cognitive, Recall.
Giriş ve Araştırmanın Amacı
Reklam, tüketicileri mal veya hizmet almaya teşvik etmek için kullanılabilecek en popüler
iletişim biçimi olarak görülmektedir. 2017 yılı verilerine göre dünya çapındaki reklam
harcamalarının tutarı 535 milyar dolara ulaşmıştır (statista.com, 2018). Devasa boyutlara
ulaşan bu harcamalar nedeniyle reklam etkinliğini ölçmek için büyük bir çaba sarf etmek
gerekmektedir. Etkili bir reklamın sahip olması gereken iki özellikten ilki, reklam verenin
tüketicinin mal veya hizmeti deneyimlemesini sağlayacak tüketici isteklerini tatmin
etmesidir. Bir diğer özellik ise reklamların, reklam verenin hedefleri ile tutarlı olmasıdır
(Ansari ve Riasi, 2016, s.22). Bir reklam eğer tüketicinin duygularını etkileyebiliyorsa, satın
alma niyeti oluşturabiliyorsa, tüketici üzerinde unutulmaz bir etki oluşturabiliyorsa ve
tüketicinin dikkatini çekebiliyorsa reklam etkili olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte
pazarlama alanında yapılan araştırmalar göstermektedir ki genel izleyici üzerinde kitlesel
reklam bombardımanı temeline dayanan geleneksel reklamlar çok etkili değildir, hatta bazı
durumlarda bu tür reklamların zarar verici olma riski vardır. Bu nedenle pazarlamacılar ve
reklam şirketleri her zaman daha etkili ve daha yeni iletişim araçları aramakta ve reklam
etkinliği metotlarını değerlendirmektedir (Ensari ve Joloudar, 2011, s.175). Araştırmacılar
yüzyıldan daha fazladır kullanılmakta olan kitle iletişim araçlarının reklamların etkinliği ile
ilgili araştırmalar yapmaktadır. Buna rağmen bilimsel araştırmalar son elli yılda bir birikim
göstermektedir (Tellis, 2009, s.240).
Reklâm etkisi ölçmede en çok kullanılan yöntem, geçmiş yıllardaki satışların, geçmiş yıllarda
yapılan reklâm harcamasıyla ilişkilendirildiği tarihsel yöntemdir. Diğer bir yöntem ise, aynı
reklâm harcaması / satış oranı veren bir dizi pazarın belirlenerek, deneme döneminde bu
pazarlarda değişik ölçülerde reklâm harcaması yaparak satışlarda farklılık oluşup
oluşmadığının saptandığı deneysel yöntemdir (Karaçor ve Ceran, 2012, s.51). Bununla birlikte
reklam etkinliğinin ölçülmesinde en çok kullanılan yöntemler iletişim etkinliği üzerine yapılan
araştırmalardır. İletişim etkinliği, belirli reklam mesajlarının tüketicilerin tercihleri üzerindeki
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potansiyel etkisini araştırma ve tüketici ile mesaj arasındaki etkileşimi değerlendirme fırsatı
vermektedir. Özellikle doğrudan deneğe bağlı olan bir değerlendirme içermesi, testin
güvenilirliği için örneklem büyüklüğünün yüksek tutulmasının gerekli olması gibi nedenlerin
yanında duygulanım tepkisinin bilişsel bir süreçle açıklanmasının istenmesi, bu sürecin
kelimeler ile ifadesinde kişilerin kendi özgün karakterlerinin çok etkili olması, tüm bunların
yanında anket yoğun veriler ile yapılan değerlendirmelerin yüzde veriler, skala değerleri gibi
pozitif bilimlere göre çok kısıtlı veriler sunması gibi sebepler ile bu testlerin güvenilirliği
sınırlanmaktadır. Bununla birlikte reklam etkinliği ile ilgili araştırmalar ve reklam etkinliğinde
kullanılan araçlar değerlendirildiğinde, bir takım güvenilirlik problemleri ve bir takım
sınırlılıkların olduğu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kısıtlamalar ve eleştiriler nedeniyle
pazarlama araştırması, insan zihninin mekanizmasını sözel ve davranışsal ölçütlerden daha
derin ve kapsamlı yansıtacak ölçütlere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle yapılan bu çalışmada
reklam etkinliğinin hem sözel hem de deneysel laboratuvar yöntemlerinin birlikte
kullanılmasının önemi vurgulanacak ve daha kapsamlı bilgiler elde edilmeye çalışılacaktır. Bu
kapsamda söz konusu çalışmanın amacı; geleneksel ve laboratuvar tekniklerinin birlikte
kullanılmasıyla elde edilecek genetik ve metabolik yanıtların birlikte analiz edilerek reklam
etkinliğinin ölçülmesidir. Bununla birlikte genetik yanıtların reklam etkinliği alanında ilk defa
kullanılıyor olması nedeniyle literatüre özgün bir değer katması, geleneksel ve laboratuvar
tekniklerinin birlikte kullanılarak sonuçların karşılaştırılmalı olarak değerlendirilebilmesini
sağlayacak verilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.
1. Kavramsal Çerçeve
Amerikan Pazarlama Birliği (AMA) reklamı; “belirli bir kişi, şirket veya kuruluş tarafından
parası ödenerek veya bağış yapılarak alınan kitlesel medyadaki zaman veya alanın içine
yerleştirilen duyuru ya da ikna mesajıdır” şeklinde tanımlamaktadır (ama.org, 2017).
Reklamların kullanım amacı gereği yalnızca reklam verenler ve reklam ajansları reklam
kampanyalarının hedeflere ulaşıp ulaşmadığını ve reklamların yapılan yatırıma değip
değmediğini bilmektedirler. Bu nedenle etkili reklamlar, reklam verenin amaçlarına
ulaşmasına yardımcı olan reklamlardır (Ramalingam vd., 2006, s.159).
Reklam iletisi, temelde tüketiciye bilgi vermek, ikna etmek ve bu yolla ürünün satışını
gerçekleştirmek amacıyla kurgulanmaktadır. Reklam iletisi hedef kitleye ulaşırken, ne
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iletildiğinden çok nasıl iletildiği daha ön plana çıkmakta, ürün içeriğiyle de bağlantılı olarak
reklam tüketiciye görsel, işitsel, tatsal, kokusal ya da dokunsal iletileriyle etkileşime alarak
satış hedefine ulaşmaya çalışmaktadır. Reklam sürecinin gerçekleşebilmesi için en önemli
koşul, gönderilerin hedef kitlesi tarafından algılanmasıdır yani çevredeki uyarıcılardan
insanların duyu organlarına doğru gelen ayrı ayrı uyarımların bireyler tarafından anlamlı hale
getirilmesidir. İletişimde algılama sürecinin oluşmasında temel öğe “dikkat”tir. Dikkat,
hedefteki bireyin değişik duyularını sürekli devam eden bir uyarı bombardımanı içinde tutan
bir çevre içinde kaynağa ve iletilerine yöneltmiş olduğu özel bir ilgidir. Bu ilginin ön koşulu
sözlü ya da sözsüz bir biçimde gönderilen iletilerin kişinin duyum eşiğini geçebilmesini
sağlamaktır. Aynı zamanda duyumların uyarılmasında iletilerin şiddeti, büyüklüğü, hızı,
tekrarlanma sayısı ve diğer uyarıcılarla zıtlık / benzerlik gibi fizik özellikleri dikkat açısından
önemli etkenler konumundadır (Taşkıran ve Bolat, 2013, s.50, 52, 53). Bu nedenle iletilerle
ilgili pek çok faktörün duyumları etkilediği görülmektedir.
Reklam etkinliği ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde reklamların etkinliğinin,
katılımcıların reklamlara karşı vermiş oldukları işlevsel veya bilişsel yanıtlar çerçevesinden
değerlendirildiği görülmektedir. Bu bağlamda reklamların beğenilip beğenilmediği, hangi
yönlerinin beğenildiği, kişilerde hangi duyguları uyandırdığı gibi sonuçlar neticesinde
reklamların etkinlik düzeyleri belirlenmektedir. Araştırmanın genelinde hem işlevsel ve
bilişsel yanıtlara yönelik yapılmış olan çalışmalardan bahsedilecek, hem de bellek ve gen
ilişkisi kapsamında reklam etkinliğinin incelenmesinde genetik yanıtların kullanımı ve önemi
hakkında bilgiler sunulacak ve önerilerde bulunulacaktır.
1.1. Reklam Etkinliğinin Ölçülmesinde Kullanılan İşlevsel ve Bilişsel Yanıtlara Yönelik
Yapılmış Deneysel Ampirik Araştırmalar
Pek çok firma için reklam giderlerinin diğer faaliyetler ile karşılaştırıldığında oldukça büyük
meblağlara ulaştığı görülmektedir. eMarketer'ın yıllık reklam harcamaları araştırması ile ilgili
22 ülkeyi kapsayan araştırmanın raporuna göre, dijital reklam harcamalarının 191,80 milyar
dolar, mobil internet reklam harcamalarının 106,87 milyar dolar ve tüm medya reklam
harcamalarının 535 milyar dolar olduğu belirlenmiştir. Sonuçlara ülke çapında bakılmak
istendiğinde ABD’nin tüm medyalardaki reklam harcamalarında 192,02 milyar dolar, ikinci
sırada bulunan Çin’in ise 73,7 milyar dolar reklam harcaması yaptığı görülmektedir
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(emarketer.com, 2017). Reklamcılar Derneği üyesi medya ajanslarının verileriyle hazırlanan
2016 yılının sonuna ait reklam yatırımlarına göre; Türkiye’deki toplam reklam yatırımlarının
2015 yılına kıyasla %10,96 artış göstererek 7,1 milyar TL’ye ulaştığı belirtilmiştir. Reklam
harcamalarının bu denli boyutlara ulaşması, reklam etkinliği ile ilgili yapılan araştırmaların
önemini de aynı şekilde artırmaktadır.
Reklam etkinliğinin ölçülmesinde kullanılan yöntemlerin sınırlılıkları ve bu yöntemlere
getirilen eleştiriler neticesinde reklam etkinliğinin ölçülmesinde deneysel laboratuvar
teknikleri de kullanılmaya başlanmış ve daha doğru verilere ulaşılması mümkün olmuştur.
Söz

konusu deneysel laboratuvar

çalışmaları incelendiğinde,

yayınlanmış reklam

araştırmalarında kullanılan 10 psikofizyolojik teknik tespit edilmiştir. Bu teknikler 3 grupta
incelenmektedir. Birinci grupta yer alan teknikler merkezi sinir sistemi ölçüm teknikleri (CNS);
yarıküresel olmayan beyin dalgası analizi (Non-Hemispheric brain wave analysis), yarıküresel
lateralizasyon analizi (Hemispheric lateralization analysis) ve beyin görüntüleme analizi
(Brain imaging analysis) olmak üzere üç analizden oluşmaktadır. İkinci grupta yer alan
otonom sinir sistemi ölçüm teknikleri (ANS) ise gözbebeği tepkileri analizi (pupillary response
analysis), elektrodermal analiz (electrodermal analysis), ses perdesi analizi (voice pitch
anaysis), kalp hızı tepkisi analizi (heart rate response analysis) ve vasküler aktivite analizi
(vascular activity analysis)’nden oluşmaktadır. Üçüncü grupta yer alan somatik sinir sistemi
ölçüm teknikleri (SNS); yüz kasları hareketi analizi (facial muscle activity analysis) ve göz
hareketi analizlerinden (eye movement analysis) oluşmaktadır. Yarı küresel olmayan beyin
dalgası analizinde insan beynindeki elektrik aktivitelerinin frekansındaki değişimi ölçmek için
beyindeki farklı dalgalar (örneğin alfa, beta dalgaları) incelenmektedir. Elektroansefalograf
cihazı (EEG), tüketicilerin bilişsel (örneğin dikkat, hafıza) ve duygulanım (örneğin uyarılma,
memnuniyet) değişimlerini beyin aktivitesi ile ilişkilendirmek amacıyla, pazarlama
araştırmalarında sıkça kullanılmaktadır. Bununla birlikte yüz kasları hareketi analizlerinde ise
genellikle elektromiyografi cihazı (EMG; yüze yerleştirilen 2 elektrot vasıtasıyla yüz kas
liflerindeki elektriksel sinyallerin tespit edilerek yüz kasları aktivitelerinin ölçülmesi)
kullanılmaktadır (Utkutuğ ve Alkibay, 2013, s.169-171). Bu kapsamda reklam etkinliği ile ilgili
yapılmış olan ampirik çalışmaların son on yılda gerçekleştirilenlerden örnekler aşağıda
sunulmuştur:
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Son on yılda, sözde doğal şartlarda yoğun miktarda uyarıcıya baktığında tüketicilerin göz
hareketlerini kaydedebilen yüksek hassasiyetli ve düşük maliyetli göz takip aksesuarları
geliştirilmiştir. Bu ekipmanlar bir göz çukurunun saniyede 60 kez odaklandığı noktayı
kaydedebilmekte ve böylece gözün sabit bir noktaya bakışını ve kısa ve hızlı hareketlerini
ayırt edebilmektedir. Göz takip verilerinin analizi hem reklamın tamamına hem de reklamın
bileşenlerine olan ilgi ve dikkati gösterebilmektedir. Zhang ve Yuan (2017), yapmış oldukları
araştırmada reklam etkinliğini göz hareketleri göstergeleri ile değerlendirmişlerdir. Söz
konusu çalışmada reklam etkinliği; reklamın hatırlanması, reklama ve markaya karşı tutum ve
satın alma niyeti şeklinde üç temel bileşenle değerlendirilmiştir. Bununla birlikte göz
hareketleri göstergeleri ise sabitlenme süresi, sabitlenme sayısı ve ortalama bakış
sürelerinden oluşmaktadır. Araştırma için 61 katılımcıya otuzar saniyelik altı reklam filmi
izletilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre reklama karşı tutumun ölçümünde göz hareketleri
göstergelerinin üçünün de etkili olduğu görülmektedir. Reklamın hatırlanması ile ilgili
ölçümde ise ürün ile ilgili ortalama bakış süresi ve marka ile ilgili ortalama sabitlenme sayısı
arasında bir ilişkinin olduğu görülmektedir.
Choi ve Oyunbileg (2016), tarafından yapılan araştırmada faydacı ve hazcı reklamların
değerlendirilmesinde olumlu duyguların açığa çıkartılma derecesinin etkinliği belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu sebeple faydalı özelliklerin sunulduğu ve hazcı özelliklerin sunulduğu iki adet
basılı restoran reklamı hazırlanmış, daha sonra 200 adet öğrenciye bu reklamların okunarak
hangi olumlu duyguların hangi seviyede ortaya çıktığını ölçecek sorular yöneltilmiştir.
Araştırma sonucuna göre olumlu duygu seviyesi ile reklam türleri arasında anlamlı bir ilişkinin
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bireylerde orta düzeyde olumlu duyguların ortaya çıkmasına
sebep olan faydacı reklamlar daha olumlu değerlendirilirken, yüksek düzeyde olumlu
duyguların ortaya çıkmasına sebep olan hazcı reklamlar bireyler tarafından daha olumlu bir
şekilde değerlendirilmektedir.
Scott vd., (2015), yapmış oldukları araştırmada göz izleme metodu ve anketi birlikte
kullanılarak iki adet A4 dergi reklamı değerlendirilmişlerdir. Araştırma için üniversite
öğrencileri kullanılmıştır ve göz izleme verilerini toplamak için Tobii T60 Eye Tracker (Göz
Takip) teknolojisi kullanılmıştır. 25 öğrenciye iki farklı turizm reklamı (blog ve metin reklam)
gösterilmiştir. Bu iki reklam, reklam başına ortalama odaklanma süresi ve gözün hızlı hareket
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sayısı bakımından karşılaştırılmış ve sonuç olarak blog reklamların metin reklamlar ile
karşılaştırıldığında daha dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı olduğu görülmektedir.
Wyllie vd. (2015), farklı yoğunluktaki cinsel uyarıcıların cinsiyetler üzerindeki etkilerini
açıklamak için katılımcılara cinsellik uyarıcılarının orta düzeyde ve yoğun düzeyde olduğu
reklamlar izletilerek anket yoluyla bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yazılı
reklamlarda açık bir şekilde cinsellik içeren uyarıcıların kullanılması erkek tüketicilerin duygu
ve davranışları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olsa da, markaya karşı satın alma niyetine
dönüşmemektedir. Ayrıca reklamlarda hafif düzeyde cinselliğin kullanılması yoğun bir şekilde
cinselliğin kullanılmasına göre tüketicilerin tutum ve satın alma niyetleri üzerinde daha
olumlu ve daha güçlü etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Khushaba vd. (2013), tüketicilerin bir ürünün şekli ile ilgili tercihlerini belirlemek için karar
verme sürecini EEG ve Göz Takip sistemi yardımı ile ortaya çıkartmaya çalışmışlardır. Bu
nedenle 18 katılımcıya farklı şekillerden, farklı tatlardan ve farklı malzemelerden oluşan
krakerler sunarak bunlardan seçim yapmaları istenmiş ve katılımcıların tercih süreçleri EEG
ve Göz Takip sistemi yardımı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda farklı lezzet ve
malzemelerin satın alma kararında krakerin farklı şekillerine göre daha önemli bir etken
olduğu ortaya çıkartılmıştır.
Teixeira vd. (2012), anlık olarak çoklu duyguları açıklayabilmek için online reklamlarda sıklıkla
kullanılan sevinç ve şaşkınlık duygularının etkilerini, yüz ifadelerini algılama ve çözümleme
tekniğiyle açıklamaya çalışmışlardır. Tüketiciler sürekli olarak reklamlara maruz kaldığında
sevinç ve şaşkınlık duygularının izleyicilerin dikkatlerinin yoğunlaşmasına neden olduğu
ortaya çıkartılmıştır. Dikkatleri yoğunlaştırmak bakımından, şaşkınlık duygusunun sevinç
duygusundan çok daha etkili olduğu tespit edilmiştir.
Newstead ve Romaniuk (2010), 30 saniyelik reklamlar ile 15 saniyelik reklamların
performanslarını, reklamların hatırlanma, çekicilik ve doğru markalaşma puanları ile
kıyaslayarak etkinlikleri araştırmışlardır. Araştırmacılar, belirlemiş oldukları reklamları
hatırlanma, çekicilik ve doğru markalaşma bakımından karşılaştırdığında, 15 saniyelik
reklamların %80 oranında 30 saniyelik reklamlar kadar hatırlanabilir ve çekici olduğu; doğru
markalaşma skoru bakımından ise iki tür reklamında eşit derecede etkili olduğu ortaya
çıkmıştır.
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Capella (2010), kadına karşı şiddetin reklamlarda kullanılmasının tüketicilerin duygu, düşünce
ve davranışlarına etkisine yönelik yaptıkları araştırmada, katılımcıların basılı reklamları anket
yoluyla değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırma sonucunda erkeklere kıyasla kadınların
şiddet içerikli reklamlara daha düşük seviyede bir tutum sergiledikleri gözlemlenmiştir. Genç
tüketicilerin yaşlılara kıyasla bu tür reklamları daha olumlu değerlendirdikleri tespit
edilmiştir.
Ohme vd., (2009), belirli bir cilt bakım ürününe ait, tek bir sahne dışında birbirine benzer
olarak hazırlanmış 2 televizyon reklamına tüketicilerin verdiği duygusal tepkileri arasındaki
farkı analiz etmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 45 kadın deneğe reklamları izlerken EEG,
elektromiyografi (EMG) ve elektrodermal analiz yöntemleri uygulanmıştır. Seçilen iki reklam
arasındaki fark, reklamda yer alan modelin yaptığı bir el hareketidir. Bu araştırma sonucunda,
EEG ölçümleri bu hareketin yer almadığı reklamın daha olumlu duygular yarattığını tespit
etmiştir.
Ramalingam vd. (2006), yapmış oldukları araştırmada reklam etkinliğini ölçmede Yapay Sinir
Ağları (ANN) modelini dahil etmektedirler. Özellikle Hindistan bölgesindeki reklamların
etkinliği etkileyen faktörlerin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Reklam etkinliğini ölçmek
için 13 faktör (duygusallık, dikkat, çekicilik, değişim, istek, ekonomiklik, duygular, teşhir, etki,
ikna, psikoloji, duyular ve sosyallik) kabul edilmiştir ve 50 soruluk bir anket oluşturulmuştur.
Toplam 837 katılımcıya üç farklı diş macunu reklamı izletilmiş ve reklamları izleyerek soruları
cevaplamaları istenmiştir. Reklam etkinliğini ölçmede dört katmanlı ileri besleme ANN
modeli kullanılarak elde edilen sonuçlara göre, 13 girdi ve çıktı faktörünün arasında doğrusal
olmayan ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca kullanılan geriyayılım algoritmasının reklam
etkinliğini ölçmede etkili bir yöntem olduğu görülmektedir.
Reklam sektörünün büyüklüğü ve yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde genetik
yanıtlar ile ilgili bir araştırmanın yapılmamış olduğu görülmektedir. Böylelikle yapılacak olan
çalışma alanında ilk olacak ve literatüre önemli bir katkıda bulunacaktır.
2. Gen Ekspresyonu ile Reklam Etkinliği Analizi: Moleküler Temelli Araştırmalara Doğru
Bu araştırmanın modeli olarak deneysel tasarım kullanılmıştır. Bir deney, araştırmacının
kontrolünde geçmesinden dolayı nedensellik ilişkisi bakımından keşfedici ve açıklayıcı
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araştırma tasarımlarından daha fazla ikna edici kanıt sunabilmektedir. Deney, araştırmacının
bir veya daha fazla değişkeni yönlendirdiği veya kontrol ettiği ve bağımsız değişkenlerin
manipülasyonu ile bağlantılı olarak bağımlı değişken veya değişkenlerde meydana gelen
değişimlerin gözlemlendiği bilimsel bir araştırma anlamına gelmektedir. Böylelikle deneysel
tasarım, araştırmacının en az bir bağımsız değişkeni yönlendirdiği araştırmalar olarak
tanımlanabilmektedir (Churchill ve Iacobucci, 2005, s.128). Söz konusu çalışmada deneysel
tasarım kullanılarak teorik bilgi yapısı geliştirilmekte, bununla birlikte teorik önermelerin de
sınanmasına olanak sağlanmaktadır.
Bir reklamın tanıttığı ürünün, hedef grubu üzerinde etkili olması, öncelikle çok kısa süreli
bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli belleğe (kalıcı bellek) ulaşmasına bağlıdır. Aksi
takdirde en fazla 7 karakter ve 2 nesne halinde hatırlanacak ve kalıcılığı en fazla 20 dakika
olacaktır. Kısa süreli bellek kendi içinde iki aşamadan oluşmaktadır. Çok kısa süreli bellek
denilen ilk aşama, duyumlar ile elde edilen bilgilerin ilk elendiği kısımdır ve duyumlar ile elde
edilen bilgilere ait bir merak yoksa ve önceki bilgiler ile bir çağrışım sağlamıyor ise bu bilgiler
30 saniyede ortadan kalkmaktadır. Kısa süreli bellek olarak adlandırılan ikinci aşamada ise
çok kısa süreli bellekten gelen bilgiler 20 dakika kadar tutulmaktadır. Uzun süreli bellek yani
kalıcı bellek ise bilgilerin devamlı kaldığı bellektir. Kalıcı belleğe ulaşan bilgiler burada
tüketicilerin bilgi, tecrübe ve diğer birikimleri ile koordineli olarak depolanmakta, sonrasında
gerekli ipuçları kullanılarak geri çağırılmakta ve her bir geri çağırılan uyarı kendisiyle
doğrudan ilişkili bir hareket, yönelim ve dürtü oluşturmaktadır. Bu sebeple reklamlarda
tanıtılan ürünlerin hedef kitle üzerindeki etkileri, bir anlamda reklamların başarısı bellek
kavramının duygusal bellek, kısa süreli bellek ve kalıcı bellek üçlemesi üzerinde durularak
araştırılmaktadır.
Yapılan araştırmalarda fiziksel kaynaklı yaşantıların belleğe yerleşebilmesi için, söz konusu
uyarıcılarla ilgili tepkileri kontrol eden nöronun biyokimyasal ögelerinde nispeten bazı kalıcı
değişmelerin meydana gelmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Öğrenme ile birlikte hücrede
sinirsel etkinliklerin meydana geldiği, söz konusu etkinlikler sonucunda hücrede belli
biyokimyasal değişmelerin meydana geldiği ve bu biyokimyasal değişmelerin de hücrenin
protoplazmasında yeniden yapılanmalara yol açtığı ifade edilmektedir. Bellek ile ilgili olarak
ribonükleik asit (RNA) adında bir amino asit türü bellek molekülü olarak düşünülmektedir.
RNA molekülü yaklaşık 4200 farklı biçimde dizilebilerek çok sayıda kombinasyonlar meydana
187

getirebilmekte ve böylece bir RNA molekülüne çok sayıda bilgi kodlanabileceği
görülmektedir. Yapılan birçok araştırmada RNA’nın bellek molekülü olduğu ve bilgi deposu
rolünü üstlenme potansiyeline sahip bir molekül olarak değerlendirildiği görülmektedir.
Bununla birlikte yapılan pek çok çalışmada sinir hücrelerinin tekrarlamalı olarak uyarılması
sonucu bu hücrelerdeki RNA yoğunluğunun arttığı ortaya çıkartılmıştır (Senemoğlu, 2000).
Aynı şekilde yapılan pek çok çalışmada protein ve/veya RNA sentezlerinin azaltılmasının uzun
süreli hafıza kazanımı etkilediğini göstermektedir. Uzun süreli hafıza birkaç saatten daha
uzun süre akılda kalınan hafıza olarak tanımlanmakta ve bu protein sentezine bağlı olarak
gelişmektedir (Kaczmarek, 2000, s.421).
Gen ekspresyonları ve öğrenme arasındaki ilişkiyi açıklamanın en basit yolu, gen
ekspresyonlarının sinirsel işlevlerin onarılmasındaki biçimlendirici rolüdür. Her canlı hücre,
fizyolojik metabolizmada meydana gelen devinim sırasında kaybolan proteinleri telafi etmek
için gen ekspresyonlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, sinir hücrelerinin homeostatik
bakımından sorumlu olan proteinlere sürekli ihtiyaç vardır (Kaczmarek, 2000, s.420).
Böylelikle gen ekspresyonları ve sinir hücreleri arasındaki ilişki net bir şekilde ortaya
çıkmaktadır.
Canlı organizmalar, tüm organ ve dokular ile koordineli olarak hücresel boyutta dışarıdan
gelen uyarıları toplayacak çok güçlü reseptörler ile donatılmıştır. Dışarıdan gelen sinyaller bu
reseptörlerce algılanır ve hücrede protein bazlı ya da doğrudan kimyasal bazlı bir sinyal
oluşturur. Oluşan bu sinyal çekirdeğe ulaştığında hücre bu sinyalin özelliğine göre spesifik bir
yanıt oluşturur. Bu yanıt gen ekspresyonu olarak adlandırılır. Bir genin eksprese olması
hücrede onlarca farklı yeni geni tetikler ve oluşan bu sinyalizasyon sonuçta protein sentezi ve
kimyasal sentez süreci ile devam eder. Uyarı sona erdiğinde oluşan kimyasallar metabolitlere
dönüştürülür ve gen ekspresyonu ürünleri olan mesajcı RNA’lar ile yıkılır. Tüm bu süreç
bazen milisaniyeler ile ifade edilen zaman dilimlerinde gerçekleşir. Her bir yanıt spesifik
özellikler gösterir ve primer adı verilen anahtar markerler ile çok yüksek doğruluklarda
kantite edilir. Bu sebeple diğer bilimsel metodlar ile ölçülemeyecek kadar küçük değişiklikler
moleküler biyolojik metodlar ile doğru bir şekilde ölçülerek değerlendirilebilir. Bu çalışmalar
özellikle son 10 yıldır araştırmamızın konusu olan bellek üzerinde de yoğun bir şekilde
yürütülmeye başlanmış ve özellikle son iki yıl bellek ve bununla ilgili genler üzerinde çok
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önemli veriler elde edilmiştir (Squire ve Zola, 1998, Eichenbaum, 2000, Papassotiropoulos
vd., 2015).
Gerek omurgalı gerekse omurgasız model organizmalar üzerinde yapılan çalışmalar, protein
kinaz ve fosfataz, transkripsiyon faktörleri, büyüme faktörleri ve reseptör kompleksleri gibi
gen ve sinyal moleküllerinin bellek gelişimi ve fonksiyonları üzerinde önemli olduğunu
bildirmektedir (Kandel, 2001; Waddell vd., 2001; Dudai, 2002; Shobe, 2002; Tonegawa vd.,
2003). Şu an için bellek ile doğrudan ve dolaylı yolaklarda görevli yüzlerce farklı gen
belirlenmiş durumdadır. Yüksek hacimli genetik data sunan array teknolojileri ile belirlenen
bu genlerin çok yakın bir zaman diliminde ortaya çıkması ve fonksiyonel çalışmaların önemli
bir zaman alması gibi sebeplerle bir çoğunun fonksiyonları henüz net olarak bilinmemektedir
(Papassotiropoulos vd., 2015). Bu genler bellek ile olan ilişkileri yönünden çeşitli
sınıflandırmalara tabi tutulmakla beraber, henüz net bir sınıflandırma ortaya konmamıştır.
Ancak 2014 ve 2015 yıllarında yapılan çalışmalarda bellek ve gen ilişkisi şu şekilde organize
edilmiştir (Kasmarek, 2000; Igaz vd., 2004; Lee, 2014; Papassotiropoulos vd., 2015):


Nörotransmiter / neropeptit ve ilişkili genler; asetilkolin, glutamat ve dopamin
reseptörleri (unc grup, glr-6 ve dop-7 Drd3, Grinb, Grin2, Grm3, Grfa1, Htr2, Chrna1,
Fgfr2, Glur1, Glur2, Nr2, Trk, Gabr, M1R vs.),



Peptit nörotransmiter ve insülin salgı molekülleri ile ilgili genler; lipocalin grup, insülin
grup ve nöropeptit grupları (Vgf, Penk, Npy, Cartpt, Bdnf, Orexin, Nps, Igf2, Mch,
Nociceptin vs.),



Sinaptogenezis genleri: agrin, neroligin ve nöreksinler,



Sinaps taşıyıcı grup genler: SNARE kompleksleri ve VGAT kompleksleri,



Sinaptik iskele protein genleri; SHANK grup genler,



Kinaz ve fosfataz sinyal genleri; MAPK sinyal, PKA sinyal, Triozin kinazlar ve
Fosfatazlar (Prkac, Akap13, Ptpn4, Mapk7, Camk grup, Erk1/2, Mek1/2, Pten, Step
vs.),



G protein sinyali genleri; G protein alt grupları, GEP, GTP binding protein genleri ve
RhoGAP gruplar,



İyon kanalları ve taşıyıcı proteinleri; potasyum, Innexin, Klor ve TRP kanal genleri,



cAMP/GMP sinyal yolağı; adenilat siklaz ve fosfodiesteraz,
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Kalsiyum sinyalizasyonu; CAMK, kalponin ve Kalmodulin genleri,



Transkripsiyon faktörleri; bZIP grup, ETS, STAT genleri (Nfil3, Fos, FosB, Stat3, Npas4,
Crem, FosL2, c-jun, junB, junD, C/EBP, c-fos, Nf, Egr3, Foxo6 vs.)



Sinirsel migrasyon ve gelişiminden sorumlu genler; Hedgehog ailesi, Nidogen, Ephrin,
Kadherin ve Pleksin ekspresyonundan sorumlu genlerdir.

Beyin, 100 milyardan fazla nörondan oluşan insan vücudundaki en karmaşık organdır. Ayrıca
çok sayıda sinyal iletim yolu her bir nöronla ağ oluşturabilmek için birbirleriyle iletişime
girmektedir. Bu karmaşıklık göz önünde bulundurulduğunda, beynin belirli bir alanında ki tek
bir molekül ya da sinyal yolunun hafızayı arttırabileceğini düşünmek gerçekçi olmayacaktır
(Lee, 2014, s.1). Yapılan araştırmalarda DRD2 ekspresyonları ile ilgili genetik varyasyonların,
özellikle ödüllendirici uyarıcıların belleği etkilediği görülmektedir. Düşük ekspresyonlu DRD2
varyasyonlarını taşıyanlarda, ödüllendirilmiş uyaranların daha iyi bir hafıza performansı
sergilediği görülmektedir (Richter vd., 2017, s.1). Bununla birlikte dopamin reseptörlerinin
uzun süreli belleğin altında yatan sinirsel mekanizmaların oluşumu ve kalıcılığı artırdığı
görülmektedir ve bu kavram, ödülle ilişkili uyarıcıların kodlanması ile ilgili önceki çalışmalar
tarafından desteklenmektedir (Krebs vd., 2009; Lisman vd., 2011; Richter vd., 2017).
Hücre ve dokularda oluşan bu genetik ve metobolik faaliyetler sonucu oluşan ürünler, gerek
bu ürünlerin yıkım sürecinde, gerekse hücresel faaliyet sırasında önce hücre arası boşluklara,
sonrasında kan dokusuna geçerler. İnsan vücudunda oluşabilecek tüm süreçlere ait parmak
izleri ve çok önemli ipuçları sunabilen kan dokusu, moleküler teknikler ve kantitatif ters
transkripsiyon PCR tarafından transcriptomic datalar analiz edilecek ve yukarıda sayılan
hücresel faaliyetler değerlendirilecektir.
Reklam etkinliğinin ölçülmesinde geleneksel yöntemler ile birlikte genetik ve metabolik
yanıtların birlikte kullanılmasını amaçlayan gelecek araştırmalarımızda katılımcıların söz
konusu reklamlara karşı tutum ve duygularını ortaya çıkarılması, söz konusu reklamların satın
alma niyeti oluşturup oluşturmadığına dair bilgilerin elde edilmesi hedeflenmektedir.
3. Sonuç ve Öneriler
Dünya’da ve Türkiye’de reklam harcamalarının oldukça önemli bir boyuta ulaştığı
görülmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, büyük yatırımların yapıldığı
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reklam sektörüne bilimsel bilgiler sunarak, yapılacak reklamların tüketicilerde ne gibi etkiler
yarattığı ortaya çıkartılarak, yapılan yatırımların daha etkin bir şekilde kullanılması
sağlanacaktır. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda reklam etkinliğinin deneysel yöntemler
ile ölçümüyle ilgili kısıtlı sayıda kaynağa rastlanmasıyla birlikte, bireylerin genetik yanıtlarıyla
ilgili herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Söz konusu çalışma reklam etkinliğinin
değerlendirilmesinde genetik yanıtların kullanılması bakımından ilk olacaktır. Bu da sosyal
bilimler alanında (tıbbi bilimler de dahil olmak üzere) tamamen özgün ve farklı bir çalışmanın
gerçekleşmesi anlamına gelecek ve ulusal kaynaklı özgün bir materyal ortaya çıkartılacaktır.
Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve buna bağlı olarak tüketicilerin tutum ve
davranışlarının da aynı hızda değişim göstermesi neticesinde, markaların ve sundukları
vaatlerin de bu değişme ayak uydurması gerekmektedir. Söz konusu çalışma ile endüstride ve
bunun yansıması olarak pazarlama iletişimi uygulamalarında meydana gelen değişimlere bir
katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.
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Abstract
The aim of the study is to investigate the evolution of children’s attitudes towards TV
advertisements. The study is exploratory in nature, it is hypothesized that children’s attitude
toward TV ads are positive up to some age and changes over time. The study targets children
between 5-10 years old in order to determine the structural changing age in which the
children’s attitude toward TV advertisements change. Change point analysis is conducted in
the research. Finding suggest that there is a change point age where children’s attidude
towards TV ads change. Childhood attitudes toward TV advertisements are positive at first,
then suddenly decreases and begins to increase again, however never be the same again.
Keywords: TV, Advertisement, Children, Breaking Point, Change Point Analysis

ÇOCUKLARIN TV REKLAMLARINA YÖNELIK TUTUMLARINDA KIRILMA NOKTASI

Öz
Çalışmanın amacı çocukların TV reklamlarına karşı olan tutumlarındaki değişimi araştırmaktır.
Doğası bakımından keşfedici olan çalışmada, çocukların TV reklamlarına yönelik tutumlarının
belirli bir yaşa kadar olumlu olduğu ve zaman içerisinde değiştiği varsayılmıştır. Çalışmada
çocukların reklamlara yönelik tutumlarındaki yapısal değişme yaşını tespit etmek amacıyla 510 yaşları arasındaki çocuklar hedef alınmıştır. Çalışmada Değişim Noktası Analizi
kullanılmıştır. Bulgular çocukların TV reklamlarına karşı tutumlarının değiştiği bir yaş
bulunduğunu göstermektedir. Çocukların TV reklamlarına yönelik tutumları çocukluklarının
ilk yıllarında olumludur, ancak zaman içerisinde azalmaktadır ve dip noktaya ulaştıktan sonra
tekrar artmaktadır, ancak hiçbir zaman çocukluklarının ilk yıllarındaki seviyeye tekrar
gelmemektedir.
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Introduction
Children’s attitude toward TV advertisements is a promising research area where
expenditures of the children rose to billions of dollars (Lindstrom, 2004) and an average child
watches thousands of TV advertisement a year (Calvert, 2008). Not only children spend their
own money but also they influence adults purchasing decisions (Hasmini A. Ghani & Zain,
2004; Shoham & Dalakas, 2005). Researchers found out that TV watching children, especially
alone watchers, are more prone to become consumers at early stages of childhood (Pine &
Nash, 2002).
Most of the research on children within TV advertisements context is whether the children
should be avoided, alcohol and cigarette commercials towards children, food consumption
(Blades, Oates, & Li, 2013), ethical issues and brand cognition of the children. The previous
studies focus on the age children can distinguish an advertisement from other television
content and the age when children realize the ‘persuasive intent’ of the advertisements
(Blades et al., 2013; D'Alessio, Laghi, & Baiocco, 2009). The assumption is that when children
can understand persuasive intend of the advertisements they will be able to make
judgements of their own about the advertisement (Blades et al., 2013).
John (1999) classified children’s socialization stages under 3 categories (Table 1); perceptual
stage where a child can distinguish advertisements, analytical stage where a child can
understand persuasive intend of the advertisement and reflective stage where
understanding of consumer market place occurs. Literature supports evidence that children
can identify advertisements at the age 5 (Levin, Petros, & Petrella, 1982), and no evidence is
supported by the literature children understood the persuasive intent of advertising until
after 8 years of age (D'Alessio et al., 2009; John, 1999; Kunkel et al., 2004).
There is a consensus that brand cognition starts in the early childhood. Children are very
dynamic in nature and they continuously develop psychologically and socially. Although
literature supports evidence that children trust and believe in ads upto some age then they
become skeptical about ads (Chan, McNeal, & Chan, 2003), and most of the studies are on
adolescents or mostly ages above 8 years old (D'Alessio et al., 2009; Derbaix & Pecheux,
2003; Kunkel et al., 2004; Rossiter, 1977) or ages below 8 (Pine & Nash, 2002). The aim of
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the study is to research the changing point in the name of age where children’s attitudes
towards TV ads
change. Authors use childhood and adolescent samples in their researches however, “most
of the studies researched children’s attitudes in a narrow age range, and almost no
longitudinal or cross-sectional research exists giving a sense of developmental trends outside
of the area of cognitive development… there is far less research examining whether and at
what ages children begin to appreciate that advertising messages are inherently biased or on
when children begin to develop strategies to counteract the bias within these messages”
(Kunkel et al., 2004, p. 5). Thus, the aim of the study is to research breaking point in
children’s attitude toward TV ads within 5-10 years age range, in another words children
from perceptual stage to analytical stage. The study aims to take attention from advertisers
targeting children, public where protective precautions are the concern and academicians
studying advertising towards children. In the study, Change Point Analysis (Fernandez-Duran,
2016) is conducted which used in quality control, econometrics and medicine in marketing.

Table 1: Consumer Socialization Stages (John, 1999)
Characteristics

Perceptual stage, 5- Analytical stage, 7-11 Reflective stage, 11-16
7 years

years

years

Knowledge structures
Orientation

Concrete

Abstract

Abstract

Focus

Perceptual features

Functional/underlying

Functional/underlying

features

Features

Complexity

Unidimensional

Two

or

Simple

dimensions

more Multidimensional
Contingent ("if-then")

Contingent (“if-then*)
Perspective

Egocentric

(own Dual perspectives (own Dual perspectives in

perspective)

+ others)

sexual context

Decision-making and Influence strategies
Orientation

Expedient

Thoughtfully

Strategic

Focus

Perceptual features

Functional/underlying

Functional/underlying

features

features
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Complexity

Salient features

Relevant features

Relevant features

Single attributes

Two or more attributes

Multiple attributes

Limited repertoire of Expanded repertoire of Complete repertoire of
strategies

strategies

strategies

Adaptivity

Emerging

Moderate

Fully developed

Perspective

Egocentric

Dual perspectives

Dual perspectives in
social context

Measuring Children’s Attitudes Towards Tv Advertisements
Literature supports three scales when it somes to measure the children’s attitude toward TV
advertisements (D'Alessio et al., 2009; Derbaix & Pecheux, 2003; Rossiter, 1977), which all
use same approach and similar items, they are the only scales aims to measure children's
attitude toward TV advertising.
Rossiter (1977) scale is composed of 7 questions with 4-point Likert type questions. Answers
are “YES”, “yes”, “no”, “NO”. Although scale is unidimensional and item scores can be
summed up to form a childrens’ attitude towards TV advertisements index, inpection of
items suggest that 3 items measure credibility of advertisements dimension, 2 items
measures likeability of advertisements dimension and 2 items measure the persuasive
power of advertisements.
Derbaix and Pecheux (2003) scale is composed of 7 items targeting 8-12 years old children.
Children answer 4 point Likert type questions ranging from “Yes—I agree very much” to
“No—I disagree very much”. Derbaix and Pecheux (2003) scale captures two dimensions,
entertaining dimension with 5 items and credibility dimension with 2 items. The weakness
of the scale is that it captures “credibility dimension” with two items only and there is no
dimension concerning the effects of advertising on behavior dimension towards TV
advertisements.
D'Alessio et al. (2009) scale is composed of 12 items capturing enjoyment (5 items),
credibility (3 items), behavioral intent (4 items) dimensions. Scale uses five point Likert type
questionnaire ranging from 1 = Very False to 5 = Very True. Sample involves children
between 8-10 years old. Although the scale is tested for validity and reliability, convergent
reliability results are not too much promising.
All the scales developed for measuring children’s attitude towards TV advertisements carry
some methodological weaknesses. It may be because of the target group, the children itself.
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In this study children's attitudes toward TV commercials scale developed by Rossiter (1977)
is operationalized because it is evaluted as a reliable and valid scale (Riecken & Samli, 1981).

Theoretical Background And Hypotheses
Advertisement literature bases on cognitive skills of the consumers (Wright, 1986) which
depend on the information processing capabilities. When it comes to children a sharp
change with the age is expected toward TV advertisements. Previous studies support
evidence for such a change in adolescences (age 10-19), as the adolescences move from
tangible to intangible thinking (Keating, 1990). Previous researchers found out that
adoloescents are better than children but not as good as adults in the name consumer
consciousness, in processing information in ads, and are skeptical towards ads

(Manis,

Keating, & Morrison, 1980; Moschis & Churchill Jr, 1979; Moschis & Moore, 1979). Previous
researches also suggest that children develop general attitudes toward advertisements
during their childhood (Boush, Friestad, & Rose, 1994).
The reasons and mechanism why and how children’s attituted toward TV advertisements
change is out of scope of this paper. Thus, the study has one hypothesis;
H1: Children’s attitute towards TV advertisements changes over time.

CHANGE POINT ANALYSIS
Change point analysis (CPA) is widely used in engineering, econometrics, quality control,
meteorology, medicine etc., CPA is a very useful tool when the goal is to detect the change
has occurred on a series of time data (Taylor, 2000). Although, not common in social
sciences, CPA offers potential in marketing and advertisement where the aim is to detect the
change point, structural change or breaking point.
CPA is conducted using the change-point analysis software (Change-Point Analyzer 2.3
program, Taylor Enterprises, Libertyville, IL, USA) which iteratively uses a combination of
cumulative sum charts (CUSUM) and bootstrapping to detect changes. It is capable of
detecting multiple changes and for each change it provides a detailed information, including
a confidence level indicating the likelihood that a change occurred (Awadein, Eltanamly, &
Elshazly, 2014, p. 589).
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Method
Respondents
Respondents were students at a school ages between 5-10 in Alanya, Turkey. However as
the study took place in the classroom base, different ages are included in the participant list,
boy girl ratio is the same (Table 2). 30 students from every age is aimed for the study,
however due to working with children a total of 186 participants participated the study. 2
questionnaires are dissmissed because of missing data resulting 184 participants.

Table 2. Demographics
Gender
Frequenc
y
Vali
1,00
90
d
2,00
94
Total
184
Age
Frequenc
y
Vali
10,00 43
d
11,00 2
12,00 2
4,00
2
5,00
27
6,00
23
7,00
31
8,00
27
9,00
27
Total
184

Percen
t
48,9
51,1
100,0

Valid
Percent
48,9
51,1
100,0

Cumulative
Percent
48,9
100,0

Percen
t
23,4
1,1
1,1
1,1
14,7
12,5
16,8
14,7
14,7
100,0

Valid
Percent
23,4
1,1
1,1
1,1
14,7
12,5
16,8
14,7
14,7
100,0

Cumulative
Percent
23,4
24,5
25,5
26,6
41,3
53,8
70,7
85,3
100,0

Procedure
Data is collected with the help of teachers. The data is collected with by-one-by interaction
with the children and the teacher. Teacher first plays with the children, offers a toy for
attention and then asks items in the questionaire especially for the early ages. In some cases
items are answered by hand rising, the higher the hand the more positive the answer is.
Thus, there is always a risk of pollster influence in the data collection.
Measures
The aim of the study is to determine the breaking point in the name of age towards attitude
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towards TV advertisements. The questionaire is an adopted version of Children's Attitudes
Toward Tv Commercials scale developed by Rossiter (1977) where answers are with smileys
and big and small yes nor no (YES yes no NO) (Macklin & Machleit, 1990), there is no neutral
choice. Demographics about age and gender are reported by the teacher, no other
demographics is asked. The questionnaire contains 7 items aiming to capture children’s
attitude towards TV ads under 7 items; 1- trueness, 2- annoyance, 3- objectivity, 4- likability,
5- persuasiveness, 6- believability of the characters in ads, and 7- guidence for product
purchases.
Validity and Reliability
The study uses Children's Attitudes Toward Tv Commercials scale developed by

Rossiter

(1977) tested for reliability by Riecken and Samli (1981).

Results
In order to determine the changing point of children’s attitudes towards TV advertisements,
CUSUM chart are analysed for every each item.
Trueness
In order to capture whether the advertisements on TV are perceived as true on not item
“Television commercials tell the truth” is asked. According to the Cumulative Sum (CUSUM)
chart (Figure 1), there are 5 breaking points in the attitudes of the children towards TV
advertisements perceived trueness, which means 5 independent regression equation can be
calculated to capture the difference in perceived trueness. However, graphical examination
of the chart suggests that children’s attitude towards TV advertisements trueness decreases
as the age increases and hit the bottom value at age 7, then has a plateau and starting from
age 8 increases over age. Graphical presentation suggest that children start to realize that TV
advertisements do not tell the truth, then they accept the advertisements as true again. It
may be the reason that as the cognitive capabilities of the children increases, they first
understand that advertisements do not tell the truth, then as they grow up they may
distinguish what is true and what is not presented in the TV advertisements.
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CUSUM Chart of Truth
CUSUM

1

-13.5

-28
4,00

5,00

7,00

7,00

8,00

9,00

10,00

12,00

Yaş
Figure 1. CUSUM chart for trueness attitude of TV advertisements of children
Annoyance
Annoyance attitude towards TV adverttisements is capture by the item “Most TV
commercials are in poor taste and very annoying”, which is reversed codded. CUSUM chart
suggests that children find TV advertisements as not annoyance and somewhere between
age 7 and 8, they begin to find TV advertisements annoying (Figure 2). Although notannoyance levels decreases over time, it is never falls bottom again. The chart suggests that
after a bottom at age 7, children find TV advertisements not-annoying.

CUSUM Chart of Annoy
CUSUM

6

-7.5

-21
4,00

5,00

7,00

7,00

8,00

Yaş
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9,00

10,00

12,00

Figure 2. CUSUM chart for non-annoyance attitude of TV advertisements of children

Objectivity
In order to capture whether TV advertisements are objective or not, “Television commercials
tell only the good things about a product—they don't tell you the bad things” item is asked,
which is reverse coded. CUSUM chart suggests that children are incapable of disguising the
non-objectivity (or subjectivity) of the TV advertisements (Figure 3). TV commercials are
designed to present the good or favorable parts of the products or services offered, and
children can only understand the non-objectivity of the commercial at ages between 10-12.
Graphical examination suggests that the subjective nature of the TV advertisements hit
bottom at age between 8-9, has a plateau and increases with age.

CUSUM Chart of Good Only
CUSUM

10

-5

-20
4,00

5,00

7,00

7,00

8,00

9,00

10,00

12,00

Yaş
Figure 3. CUSUM chart for non-objectivity attitude of TV advertisements of children

Likability
In order to capture whether the TV advertisements are liked or nor “I like most television
commercials” item is asked. CUSUM chart suggests that children like TV advertisements in
their early childhood, but decreases over time and hits bottom at the age 7, then slightly
increases with the age (Figure 4).
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CUSUM Chart of Like
CUSUM

2

-10.5

-23
4,00

5,00

7,00

7,00

8,00

9,00

10,00

12,00

Yaş
Figure 4. CUSUM chart for likability attitude of TV advertisements of children

Persuasiveness
Persuasive nature of the TV advertisements is that they want consumers to do something, in
most cases buy the product or service advertised. In order the persuasive intent of the TV
advertisements “Television commercials try to make people buy things they don't really
need” item is asked, which is reverse codded. Graphical examination of the CUSUM chart
suggests that the ability of realizing the persuasive intent of the TV advertisements change
over time and hit the bottom at age 10 (Figure 5). After age 10, persuasiveness intent of the
advertisements increases, but it will never be at the same level as before.

CUSUM Chart of Persuade
CUSUM

10

-10

-30
4,00

5,00

7,00

7,00

8,00

Yaş
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9,00

10,00

12,00

Figure 5. CUSUM chart for non-persuasiveness attitude of TV advertisements of children

Believability of the characters in ads
In order to capture the whether children believe in TV advertisements or not “You can
always believe what the people in commercials say or do” item is asked. CUSUM chart
suggests that children believe in TV advertisement in their early childhood, but believing
levels decreases with the age and hits the bottom at age 7-8, then rises again with the age
(Figure 6). It may be the reason that as the child grows up, children may begin to distinguish
what is believable or not presented in the TV advertisements.

CUSUM Chart of Believe
CUSUM

1

-9.5

-20
4,00

5,00

7,00

7,00

8,00

9,00

10,00

12,00

Yaş
Figure 6. CUSUM chart for believability of the characters in ads attitude of TV
advertisements of children
Guidence for product purchases
In order to capture whether children think advertised products or services are the best buys,
“The products advertised the most on TV are always the best products to buy” item is asked.
CUSUM chart suggests three different regression equations can be calculated (Figure 7).
Until age 7, children think that products or service advertised on TV are the best buys, but
the level suddenly drops at the age 7, and slightly increases with the age.
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CUSUM Chart of Best Buy
CUSUM

2

-8.5

-19
4,00

5,00

7,00

7,00

8,00

9,00

10,00

12,00

Yaş
Figure 7. CUSUM chart for guidence for product purchases attitude of TV advertisements of
children.
Discussion
The aim of the study is to determine the age where children’s attitudes toward
advertisements change. The findings state a breaking point at the age late 7, early 8. There
reamains a black box where psychological and social factor effects childrens advertisement
provided information precessing abilities., which is not the aim of this study. Previous
studies suggest that as children get older, they may became more skeptical towards
information provided resulting a change in their attitudes and as they get older children
learn the relative nature of the truth (Boyes & Chandler, 1992). Our findings support
evidence for a rapid decrease occurs attitudes towards TV advertisements at the age 7-8.
Literature supports evidence that children under the age of 8 years are also perceptually
dependent, focusing more on how something looks than what is said about it (Kunkel et al.,
2004). The findings of the study also suggests that there is breaking point at age around 8.
One of the implication of this findings is in marketing ethics, advertisements should not
target age under 8. One example is the alcohol and tobacco advertisements, under age 8
children have positive attiudes towards advertisements on TV, they believe in the TV ads.
Thus, it may be wise to regulate TV advertisements targeting children below 8 years old.
On the other hand, public service advertisements targeting children may also not
appropriate. Warnings about TV ads targeting ages under 8 may not be meaningfull,
however starting from age 9 children begin to understand that everything seen on TV ads
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may not be true and they begin to develop their own attitudes towards TV ads. Public policy
may benefit from the findings of the study when it comes to bann advertisements or target
children with public service ads.
Another implication may be for the education systems, under age 8 children seem to believe
in what they hear and see on TV, however after 8 they begin to recognize what is true or
what is true upto some point. Findings of this study can be used by the pedagogs for
educational purposes on TV. It is out of the scope of this study, however findings of the
study can be used to develop educational metarial presented on TV.
From a marketing point of view literature supports evidence for brand awareness is
developed in the early childhood. May the marketers target ages under 8 for long term
brand awareness and brand loyalty where cognitive defense mechanism of the children hav
not been developed.
Another implicaiton for researchers is as the findings suggest that there is breaking point at
age 8, however respondents are between 5-10, it may be more appropriate for future
studies to target children age under 8 and children older than 8 basis. Researchers should
prepare a graphically based data collection tool for age under 8 and verbal based
questionaire older than 8.
Limitations and Future Research
The study has some severe limitation concerning with the data collection. First of all data is
collected in Alanya, Turkey. Education system may have affect on recognition levels of
children as well as culture, social life and ect. Another limitation is that no demographics is
asked within the study, especially parents’ background may have an effect on cognition
levels of the children. However, analysis methods proposed in the study is still usefull for
different participant lists. Second of all the study does not aim to research why and how the
change occurs in attitudes towards TV ads, which can be a future study. Third, data
collection is actually conducted by the adults according to children’s responses, pollster
effect is inevitable. For data collection a 7 item questionaire is used, as some of the target
group is too young, with 4 point scale. A more comprehensive data collection tool with more
items for every subgroup of dimensions and more point scale may benefit for detailed
results. Another limitation with the 4 point Likert type scale is that, realiability and validity
measures can not be calculated, as the assumptions of the methods require interval or ratio
scales.
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Despite the limitations, the study presents an analysis method used in econometrics and
quality control in manufacturing for marketing. Change point analysis can be used for
detecting changes in consumers attitudes when the aim is to classify participants, especially
in longitudinal studies. The method can be used to determine breaking points, for example,
whether the advertisement changes attitudes of the target group or not.
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Abstract:
With regard to developments in information technology and mobile technology, the
healthcare industry has witnessed tremendous changes such as personal analytics, quantified
self or personal informatics. Healthcare industry and individuals become more interested and
curious about the potential benefits of using mHealth apps. Previous research has studied
mainly external motivators of intention to use mHealth apps, thus intrinsic motivations of
users which are very critical in directing of behavior are ignored. Therefore, the conceptual
model of intrinsic motivators such as self-design, self-discipline, self-entertainment, selfassociation and self-healing of mHealth app usage intention was tested with 214
respondents by the use of Structural Equation Model (SEM). Self-design, self-discipline and
self-entertainment motivations were found to affect behavioral intention positively.
Academic and managerial implications were also discussed.

Keywords: self-entertainment, self-design, self-discipline, mHealth apps, healthcare industry

Göz Ardı Edilen Motive Edicilerin Rolü: İçe Yönelik Motivasyonların mSağlık Uygulamalarını
Kullanma Niyetine Etkileri
Özet:
Bilgi teknolojisi ve mobil teknolojideki gelişmelerle birlikte sağlık sektörü; kişisel analitik,
niceliksel benlik veya kişisel bilişim gibi muazzam değişikliklere şahit olmuştur. Sağlık sektörü
ve bireyler, mSağlık uygulamalarının potansiyel faydalarına daha fazla ilgi duymakta ve
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faydalarını merak etmektedirler. Önceki araştırmalar, çoğunlukla mSağlık uygulamaları
kullanma niyetinin dışa yönelik mostivasyonlarını çalışmış, dolayısıyla davranışları
yönlendirmede çok kritik olan kullanıcıların içsel motivasyonlarını göz ardı etmiştir. Böylece,
mSağlık uygulaması kullanma niyetinin öz-tasarım, öz-disiplin, öz-eğlence, öz-birliktelik ve
öz-iyileşme gibi içsel motivasyonları kavramsal modeli, 214 katılımcı ile Yapısal Eşitlik Modeli
kullanılarak test edilmiştir. Öz-tasarım, öz-disiplin ve öz-eğlence motivasyonlarının,
davranışsal niyeti olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Aynı zamanda, akademik ve
yönetimsel ugulamalar tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: öz-eğlence, öz-tasarım, öz-disiplin, mobil sağlık uygulamaları, sağlık
sektörü
Introduction
Ensuring accessible health services to everyone in the world (including developing regions) is
of the top priority of international organizations like the World Health Organization (WHO)
and other entities by encouraging the use of telecommunication infrastructure along with
health technologies and the huge increase in mobile devices (Pindter-Medina, 2015).
Advance technologies such as personalized medicine and treatment, smartphone health
apps enable personalization as one of the primary objectives of the industry and also bring
about disputes with regard to personal data privacy, security, etc. (Ng and Wakenshaw,
2017). Advancements in the technology enable individuals to manage their own health by
themselves by self-monitoring their health via their smartphones with GPS and Internet
technology and the latest cutting-edge technology of wearables (smart watches, wristbands,
etc.) that Industry 4.0. has given rise to, Internet of Things (IoT). With the tremendous
advancements in information technology, smaller sensors inside smartphones, cheaper and
simpler technology, and an increase in mobile application (app) quantity and use; recording
of personal information such as weight, physical activities and exercises, information about
mood, sleep and overall health have also increased (Gimpel et al., 2013; The Economist,
2012). Therefore; patients, healthcare professionals, academia and health-conscious
individuals are getting more and more interested in healthcare information systems'
potential benefits of willingness to monitoring one's health (Gimpel et al., 2013). Hence, the
responsibility of healthcare industry to preserve and monitor individuals’ health have started
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to switch to individuals and patients themselves (Kagermann, 2015; Pindter-Medina, 2015).
According to Gfk’s (2017a) survey which is conducted in 16 countries, one third (33%) of
people have reported that they track or monitor their health or fitness via an online or
mobile app, fitness band, clip or smartwatch. In spite of several potential benefits of mobile
health (mHealth) apps, not only wearable technologies with sensors but also mHealth app
adoption is low. Thereupon, there is a need for more research to understand consumer
motivations behind their monitoring of health deeper. Due to the importance and
phenomenon growth of the health app industry, this study focuses on revealing the
underlying mechanisms of consumers’ health app usage. Particular from the past studies, we
discuss the intrinsic self-tracking motivations such as self-entertainment, self-association,
self-design, self-discipline, and self-healing of health app usage instead of extrinsic (e.g.
perceived usefulness, perceived ease of use) ones because of their explanation power of
basic human needs of individuals.

Literature Review and Theoretical Background
Self-tracking is a concept that is also known as Quantified Self (QS), personal analytics and
personal informatics (Lupton, 2014; Pfefifer et al., 2016). QS is a movement that had started
in 2007 by Gary Wolf and Kevin Kelly that enables its users to become more aware of their
health-related behaviors by tracking their activities and monitoring their health via
smartphone apps and wearable devices (Shin and Biocca, 2016). As it is seen, tracking of
health data is intrinsically motivated and goal-directed behavior since it requires physical
and mental efforts of participants (Abuhamdeh and Csikszentmihalyi, 2012). QS is also a
form of community that its’ members share their experiences and expertise about selftracking in its’ website’s discussion forums, its’ website blog and social media, and attend
regional meetings and support international conferences (Lupton, 2014).
Nowadays, the interest in maintaining a healthy living or wellness movement (doing exercise
regularly, healthy eating, reducing stress with meditation etc.) has increased all around the
world as obesity has become a major issue (Bloch, 1984; Kraft and Goodel, 1993; Tabacchi,
1987). Especially health-conscious consumers who are inclined to get into action to improve
their health conditions and characterized with deep knowledge of health issues (Hu, 2013)
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are potential users of mobile health (mHealth) (an area emerged from electronic health and
the procurement of health services and information via mobile technologies such as mobile
phones and Personal Digital Assistants) apps and wearable devices. With this regard,
assisting health-conscious consumers in maintaining a healthy life, mHealth apps are very
convenient as they provide variety of services; exercise, fitness and heart rate monitoring;
diet food, calorie counting; tracking of weight; monitoring period or menstrual cycle;
tracking sleep quality; mood monitoring, meditation guide and stress management tool;
medication management device; pregnancy monitoring; tracking of blood pressure; and
blood sugar or diabetes monitoring.
This study investigates which intrinsic motivations of mHealth app users have the most
significant effect on their intention to self-track their health data. Are they motivated by the
entertainment aspects, healing functions, being a part of the community they operate in or
taking responsibility for their life and overall health? Gimpel et al.’s (2013) self-tracking
motivation model have formed a basis for our study, motivations developed are namely selfentertainment, self-association, self-design, self-discipline, and self-healing. In the next
section, the importance of intrinsic motivations and their relationships with the mHealth app
use intention will be discussed and the research hypotheses will be given.
Hypothesis Development
1. Intrinsic Motivations and Intention to Use mHealth Apps
Besides mHealth apps’ several functions such as tracking, monitoring or managing health
condition by users themselves and using apps for seeking health information; marketers also
highlight apps’ entertaining and motivating aspects and the opportunity of sharing of one's
success with the like-minded community of app users. Understanding why people behave as
they do is about understanding motivation, therefore is about understanding the needs of
people (Solomon et al., 2006). Venkatesh (1999) have indicated that motivational
perspectives have been adopted extensively to understand human behavior like the use of
Theory of Reasoned Action (TRA) of Fishbein and Ajzen (1977) which explains the
relationship between intention to use and actual behavior and effects of perceptions on
intentions. If user’s attitude towards the behavior is positive, his/her behavioral intention of
behavior will be more probable (Fishbein and Ajzen, 1977).
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Individuals with higher intrinsic motivation to use technology are supposed to be pleased for
the sake of using it and for the benefits of using it as well. Perceived enjoyment and hedonic
motivation as an examples of intrinsic motivation are also mentioned as a significant and
confirmed driver of behavioral intention directly or indirectly through ease of use in
established extended TAMs (Cho et al., 2017; Davis et al., 1992; Pfefifer, 2016, Venkatesh,
1999; Venkatesh et al., 2002; Venkatesh et al., 2012). Perceived enjoyment has increased
the effect of perceived usefulness of technology on usage intentions (Davis et al., 1992).
1. 1. Self-entertainment Motivation and Intention to Use mHealth Apps
A person with self-entertainment motivation keeps the record of personal health data due
to entertaining experience that health apps provide while self-tracking health-related data.
Self-entertainment is an intrinsic motivation as an individual engages in the self-tracking
activity for experiencing pleasant sensations – which seems like experience stimulation
intrinsic motivation of Vallerand (1997). Gimpel et al. (2013) associate self-tracking activity
with the flow state of an individual (Csikszentmihalyi, 1993). Engagement with tracking
activity evokes similar feelings in the consumer to the experience of flow as he/she forgets
about time and immerses herself/himself in the activity (Csikszentmihalyi, 1993). Therefore,
person’s attention is at the optimum level and he/she does not notice the time is passing
when engaging with specific activity; both mind and the body of the person is devoted to
this activity and the harmony between physical and psychic energy is achieved
(Csikszentmihalyi, 1997). Moreover, the transition of services to experiences (Pine and
Gilmore, 1998) highlights the importance of entertaining and fun aspects of mobile apps for
consumer’s adoption of these services. Nowadays, consumers seek experiences beyond
products, services, and brands which are meaningful, appealing to their emotions and similar
to their lifestyles as customers are both emotionally and rationally driven decision makers
(Schmitt, 1999). Experience and entertainment go hand in hand for years as entertainment
engages customers by creating a connection with them in a personal and memorable way
(Pine and Gilmore, 1998). Therefore, feel marketing which appeals to inner feelings and
emotions of consumers such as joy (Schmitt, 1999) is assumed to be related to selfentertainment motivations of health app users. As well, intrinsic motivations play an
important role in entertainment, as people engage in entertaining behavior for the feeling
and emotions felt during the activity and they do not expect any reward from it (Bandura,
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1977). Additionally, gamification has also been found to be relevant to the entertaining
aspect of health apps (e.g. Lister et al., 2014; Payne et al., 2015) as a means of increasing
involvement and engagement of users with apps.
Gimpel et al. (2013) have studied the effects of self-trackers' motivations on their tracking
intensity have found a positive effect on them. Lee and Cho (2017) have studied the
relationship between entertainment and continuance intention of diet/fitness apps but do
not have found a significant relationship. Yuan et al. (2015) have found a positive
relationship between the hedonic motivation of using health and fitness apps and
continuance intention. Cho et al. (2017) have also supported the effects of entertainmentoriented aspects of new information technology on individuals' health and fitness apps
adoption.
H1: Self-entertainment motivation is positively related to the intention to use health apps.
1.2. Self-association Motivation and Intention to Use mHealth Apps
A person with higher self-association motivation tends to use health apps for their
connection providing a function with other people in his/her community. As Gimpel et al.
(2013) have stated, every individual is a member of a specific community, without
community it is not possible to think an individual. The only way the individual to understand
his/her self is through comparison of others in the community (Gimpel et al., 2013). The
community consists of similar individuals with respect to values, norms, beliefs, and
philosophy of life. Self-association motivation may appear similar to social influence and
subjective norm/social norm dimensions in TAM2 of Venkatesh and Davis (2000) together
with the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) of Venkatesh et al.
(2003) and TRA (Fishbein and Ajzen, 1977) together with Theory of Planned Behaviour (TPB)
of Ajzen (1991) respectively. However, in self-association motivation, the individual is not
influenced by other people’s opinion in the community to use health apps, rather the
adoption of apps originate from intrinsic motivations. These social influence factors provide
external reward to the individual (getting praise from the community) when he/she
confronts to the majority and impose a punishment to the individual (exclusion from the
community, disapproving of the individual) when he/she does not perform the behavior that
the majority approves of, which refers to the extrinsic motivation of the individual
(Venkatesh et al., 2003). However, self-association is a motivation deeper than satisfying
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social needs by belonging to the community or being expelled from it which are specified in
motivation theories (e.g. Maslow's (1943) need hierarchy theory). Rather, health app users
assess his/her individuality within the community to understand it (Gimpel et al., 2013), so
they may conceive what their health data means. So, the process of recording health data is
the primary concern of users (refers to intrinsic motivation), not the benefits or results of it.
Moreover, relate dimension of experiential marketing refers to individual’s desire of relating
to a reference group or culture, and a need to be perceived positively by others (Schmitt,
1999), which resembles social needs and norms. Besides, QS movement intends to
encourage individuals to share their health data with their QS community, so that
accumulated data will add value by helping or inspiring other individuals (Lupton, 2014). For
example, some health apps enable sharing your exercise performance in social media and
comparing your results with your friends.
H2: Self-association motivation is positively related to the intention to use health apps.

1.3. Self-design Motivation and Intention to Use mHealth Apps
A person with a high self-design motivation of using health apps immerses himself/herself in
controlling his/her lifestyle with accepting the responsibility of his/her health condition
voluntarily (Gimpel et al., 2013). Moreover, the individual is captivated by optimizing
everything in his/her life such as making use of their body and brain entirely to boost his/her
performance (Choe et al., 2014; Gimpel et al., 2013). As well, Synder and Fromkin's (1977)
need for uniqueness concept is related to self-design motivation in a way that individuals
have a desire to feel different than others by thriving to become the best version of
themselves by the optimization of their health and other aspects in their life. Optimization of
health is similar to health responsibility, which is one of the dimensions of health
consciousness concept (Hong, 2009; Hu, 2013; Kraft and Goodell, 1993). Health conscious
consumers are motivated intrinsically to make improvements in their health and their
lifestyle, so they tend to engage in health preventive behaviors such as using mHealth apps.
Besides, self-actualization need of Maslow (1943) shares a similar point of view with respect
to becoming the best version of an individual, that is; “What a man can be, he must be” (p.
382). As well, Herzberg's motivation-hygiene theory postulates that individual's job
satisfaction is dependent on the existence of satisfiers like the outgrowth of achievement,
recognition (verbal), challenging work, having the certain responsibility, and advancement
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(promotion) (Miner, 2005), which refer to intrinsic motivations. Satisfying only extrinsic
motivation of employees by providing job security, benefits and salary etc. are not enough to
motivate them, so bringing intrinsic motivations of employees to light is a must (Miner,
2005). When these intrinsic motivations mentioned above are satisfied, basic needs of
individuals such as personal development and self-actualization will also be satisfied (Miner,
2005). Self-design is an intrinsic motivation as an individual intends to surpass oneself or to
accomplish or create something while performing self-tracking activity – which appears
similar to intrinsic motivation toward accomplishments of Vallerand (1997). According to
Ryan and Deci (2002), a need for competence is related to intrinsic motivation for the
activity, since an individual is self-determined to perform the activity. Being competent is a
need when an individual seeks handleable challenges that will place great demands on
his/her capacity, therefore looks for opportunities to master skills and capacity through
engaging in challenging activity (Ryan and Deci, 2002). Challenge is strongly effective on
enjoyment for intrinsically motivated and goal-directed behaviors (Abuhamdeh and
Csikszentmihalyi, 2012). The process of obtaining competency in health-related issues
provide self-trackers a motivation to optimize their overall health conditions (from the
quality of sleep to improved body and brain performance).
H3: Self-design motivation is positively related to the intention to use health apps.
1.4. Self-discipline Motivation and Intention to Use mHealth Apps
An individual with high self-discipline motivation tracks his/her health with the expectation
of obtaining a reward or refraining from a punishment as a result of attaining a goal (Gimpel
et al, 2013), which seems to be related to extrinsic motivations. If there is a probability of
obtaining satisfaction and an individual has expectations about achieving the satisfaction,
he/she chooses a goal and decides to perform the behavior to attain the goal accordingly
(Deci, 1975). Besides, self-discipline motivation of an individual provides persistence to work
for a goal and contributes to the maintenance of self-discipline of an individual in the path to
success (Gimpel et al., 2013), which also seem to be related with extrinsic motivation as this
motivation results in obtaining the reward in consequence of goal achievement. Moreover,
mHealth apps look like an instrument in pursuance of being healthy or maintaining health, a
form of preventive health behavior. An individual engages in the activity independent of the
activity’s enjoyment or interesting, involving nature of it, so self-discipline motivation
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provides the direction to the goal (Ryan and Deci, 2002). According to definitions and types
of extrinsic motivations (Vallerand, 1997), self-discipline motivation to use mHealth apps
resembles an integrated regulation of individual's behavior. Despite Gimpel et al. (2013)
emphasizes that a self-discipline is a form of intrinsic motivation, this study positions it as
almost as self-determined as intrinsic motivation. When individuals think of an activity is
uninteresting and the outcome of the behavior does not instrumental to them, it is probable
that they will not perform the behavior (Ryan and Deci, 2002). Doing regular exercise,
following a healthy diet etc. may somehow be dictated by expert power holding people (e.g.
physicians and dieticians) to the society. These significant others or reference groups are
influential to encourage individuals to perform the activity by offering a reward, and
highlighting the importance of the activity, so individuals have an expectation of visible and
verbal approval of them (Ryan and Deci, 2002). Being in a healthy condition requires a
considerable effort and commitment to the goal and therefore individuals need to be
disciplined to pursue their healthy living goal (the reward is personal health). Furthermore,
self-discipline is said to be a facet of self-control, a dimension of personality which is broader
than self-discipline including neuroticism dimension (Costa Jr et al., 1991). However, selfdetermination need is different from control concept, an individual has a need to control for
his/her own sake, not for increasing the possibility of obtaining outcomes (Deci and Ryan,
1985).
Additionally, self-discipline motivation of health app users is also associated with the state of
flow, as tracking activity requires a certain level of skill, training, and discipline
(Csikszentmihalyi, 1993). Flow is a state of mind when a person is competent to deal with a
handleable challenge and engage with this challenge wholly (Csikszentmihalyi, 1997).
Besides, the joy arising from the flow experience comes from the achievement together with
mastering new skills and getting new knowledge (Abuhamdeh and Csikszentmihalyi, 2012;
Csikszentmihalyi, 1993). Providing new things to learn motivates an individual intrinsically as
challenge provides captivating experience engaging individual’s self-esteem (Malone, 1981).
An individual has to synthesize his/her health information accumulated with self-tracking in
order to optimize the brain and body functions which requires him/her to master skills and
knowledge. Correspondingly, the following hypothesis is established:
H4: Self-discipline motivation is positively related to the intention to use health apps.
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1.5. Self-healing Motivation and Intention to Use mHealth Apps
Motivated by self-healing, an individual does not want to conform traditional healthcare
system and want to independent from it, therefore seek for other individual therapy
alternatives (Gimpel et al., 2013). It manifests a lack of trust in the healthcare system (Egede
and Ellis, 2006) and self-trackers believe that mobile devices record data correctly. Users of
self-tracking collect information of their health to attain self-awareness and use this
information to improve their overall health; to achieve the higher quality of sleep; higher
control over their mood; less stress and anxiety; increased performance in every aspect of
life; better relationships with others (Lupton, 2014). Some QS community members seek for
the root cause of their medical problems that physicians can not address and share their
experiences with each other (Lupton, 2014). Through self-tracking with any device, it is
possible to see patterns and trends exist in various health data (Li et al., 2010), since this
information may be beneficial for discovering probable interactions and connections
between activities and health problem or chronic illnesses (Lupton, 2014). For example, selftrackers may discover the principal reasons for their mood swings by collecting data about
their exercise, sleep patterns, etc. in a day (Lupton, 2014). Also, self-tracking helps to get
together the relevant information when visiting the physician, as an individual cannot
remember to convey every detail when it is needed (Gimpel et al., 2013). This motivation
also seems to be related to the inner curiosity of human beings (Li et al., 2010; Malone,
1981) and self-experimentation based on seeking for meaningful self-knowledge (Choe et al.,
2014). Moreover, self-healing is an intrinsic motivation as an individual performs selftracking for pleasurable experiences while an individual intends to learn and explore new
health-related information of the self and to understand what this accumulated health
information means – which seems like intrinsic motivation to know (Vallerand, 1997;
Vallerand and Ratelle, 2002). According to Gimpel et al. (2013), this motivation appears
similar to increased health-awareness of an individual which is one of the dimensions of
health consciousness (Gould, 1988; Hong, 2009), leads to higher tendency to focus on one’s
health. Besides, health-conscious people are more inclined to assess healthcare industry's
claims (Gould, 1988), and more willing to make investments on their health intrinsically
(Gimpel et al., 2013).
H5: Self-healing motivation is positively related to the intention to use health apps.
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In the following sections, the methodology and findings of the study, discussion and
conclusion will be discussed.

Methodology
Sampling and Data Collection
To test our conceptual model and hypotheses, an online survey was used to collect data. As
the study intended to analyze deeply intrinsic motivations of consumers regarding mHealth
app usage intentions, the only constraint to participate in the survey was using mHealth
apps even once, so convenience sampling was adopted. Before the data collection, the pilot
test was conducted with 29 participants was mainly composed of academicians, and after
some modifications, the final questionnaire consisted of 20 questions (including control
variables and demographics). In total, 214 surveys were obtained which is 10 times larger
than the items and sufficient to test the conceptual model (Hair et al., 2013). Data is also
collected via Facebook groups concerning dieting, healthy eating, losing weight and exercise
purposes. In Table 1, the demographic characteristics of the sample are presented.

Table 1. Demographic characteristics of the sample (n=214)
Characteristics
Gender
Male
Female
Age
23 and younger
24-41
42-52
53 and older
mHealth app Usage Intensity in a week
Less than 1 hour
1-2 hours
2-4 hours
4-6 hours
6-10 hours
More than 10 hours
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N

Valid %

72
142

33,6
66,4

53
147
12
2

24,8
68,7
5,6
0,9

141
39
19
7
4
4

65,9
18,2
8,9
3,3
1,9
1,9

Measures
In order to measure constructs, the five-point Likert scale indicating that 1 for strongly
disagree and 5 for strongly agree were used. In the first part of the questionnaire,
respondents were asked to answer questions regarding their age, gender, the intensity of
mHealth app usage in a week, and the types of mHealth apps used. In the second part,
respondents were asked to answer questions regarding intrinsic motivations and behavioral
intentions to use mHealth apps in consideration of their most frequently used apps. All of
the scales used in this survey were adapted from previous research and reworded according
to mHealth apps context. Gender and intensity of app usage in a week are controlled for the
sake of isolating the effects on behavioral intention to use apps. In Table 2, measurement
items are displayed.
Table 2. Factor loadings and reliability scores
Standardized Cronbach's
CR
loadings
Alpha

Construct
I’m self-tracking because…
Self-entertainment (adapted from Gimpel et al., 2013)
... it is fun and entertaining.
... I like playing around with my smartphone/technical
device etc.
... I enjoy forgetting about time while doing so.
…I enjoy getting lost totally in self-tracking activities.
Self-association (adapted from Gimpel et al., 2013)
… the way I'm doing it is interesting for others/might
help others.
… I want to compare my results to others.
… I want to present myself to others.
Self-design (adapted from Gimpel et al., 2013)
… I try to manipulate certain aspects in my life.
… I enjoy being my own master.
… it helps me to optimize the way I'm living.
Self-discipline (adapted from Gimpel et al., 2013 and
Tangney et al., 2004)
… It allows me to reward myself when I make progress in
my goal of being healthy.
… it facilitates my self-discipline in my goal.
… I engage in healthy practices.
Self-healing (adapted from Gimpel et al., 2013 and Egede
and Ellis, 2008)
I’m self-tracking because…
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.718

AVE

.814

.816

.527

.809

.603

.819

.830

.633

.836

.881

.724

.887

.731

.545

.768

**

.816**
.707**
.654**
.735**
.745**
.845**
.900**
.693**
.780**

.766**
.874**
.906**

… I don't trust in the healthcare system/classic therapies. .894**
… I want to be independent from traditional medical
.815**
treatments.
Sometimes, I do not trust my health care provider’s
.414**
opinion and therefore I feel I need a second one. *
Behavioral Intention to use mHealth Apps (adapted from
.944
.812 .945
Venkatesh et al., 2003 and Cho et al. 2015a)
I intend to use mHealth apps in the following days.
.947**
I predict I would use mHealth apps in the following days. .903**
I plan to use mHealth apps in the next 3 months.
.892**
I want to use mHealth apps actively in my daily life.
.860**
*
(Cross Coded)χ2(155)= 249.30, **p<0.001; CMIN/DF= 1.61; GFI=.90, IFI=.96; CFI=.90; NFI=.91 and
RMSEA=.05.
Measure Assessments
In Table 2, Factor loadings of each construct and the reliability estimates are presented. The
composite reliability (CR) scores range from 0.545 to 0.816; which implies a reliable and
consistent questionnaire (Hair et al., 2010). Besides, Cronbach’s Alpha score range from
0.731 to 0.944; all of them are above 0.70 which indicates high overall internal consistency
among the items in all constructs (Hair et al., 2010). Factor loadings also reveal that items in
the constructs are larger than 0.33 and significant, ranging from 0.414 to 0.947. The Average
Variance Extracted (AVE) values are also greater than 0.5 except self-healing, implying there
is discriminant validity.
Findings
In order to test the conceptual model, AMOS 21 is used, Table 3 displays descriptive
statistics and correlation estimates of the constructs in the model. All correlations are
significant and are compatible with hypothesis development. Based on SEM, the conceptual
model is determined and the values are estimated based on the data set. The model fits the
measured data quite well (χ2= 249.30; χ2/df = 1.61; RMSEA=.05; GFI=.90, IFI=.96; CFI=.90
and NFI=.91). Besides, R2 of the model is 0.24, which means intrinsic motivations make up
the fraction of behavioral intention to use mHealth apps, however, they are the crucial part
of the intention because of the direct effects on it.

Table 3. Descriptive statistics and correlations estimates
Mean
SD
1 2
3
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4

5

6

7

8

1. Self-entertainment

2.66

.934

1.96

.838

3.88

.857

3.52

1.02
1

.391 .268* .669*

2.64

.819

.122

3.89

.850

1.34
7. Gender
8. mHealth app usage
1.63
intensity
**
p<0.01; *p<0.05

.474

.028 .057

1.10
1

.113 -.001

2. Self-association
3. Self-design
4. Self-discipline
5. Self-healing
6. Behavioral Intention

1.00
.418
**

.342
**

**

1.00
.120 1.00
*

.239
**

.199*
*

.039

*

.110

1.00
.178*
*

.444* .441*
*

*

1.00
.068

-.115 -.089 -.005
.234* .274*
*

*

.102

1.00
1.00
.160*
.240*
.008
*

1.00

Figure 2 indicates proposed the model with the estimated path coefficients, and Table 4
shows structural parameter estimates for the hypotheses suggested. In regard to hypotheses
testing, 3 out of 5 hypotheses are supported. H1 which suggests a positive relationship
between self-entertainment motivation and the intention to use mHealth apps is supported
(β, standardized path coefficient =.104*; t = 1.684; p < 0.05). However, H2 which is proposing
the positive effect of self-association motivation and the intention to use mHealth apps is
not supported (β =.151*; t = -1.458; p < 0.05). H3 and H4 which link self-design (β = .246*; t =
1.972; p < 0.05) and self-discipline motivations (β = .201*; t = 1.729; p < 0.05) to the
intention to use mHealth apps are supported. Among five motivations studied, self-design
and self-discipline are found to have the strongest positive effect on users’ behavioral
intentions. The last hypothesis H5 that expects a positive relationship between self-healing
and the intention to use mHealth apps is not supported (β = -.004*; t = -.056; p < 0.05).
Moreover, the controlling effects of gender (β = -.205*; t = -1.878; p < 0.05) and intensity to
use mHealth apps in a week (β = .97*; t = 2.065; p < 0.05) on the intention to use mHealth
apps is also supported.
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Figure 2. Structural Equation Model with Parameter Estimates
Motivations to Use mHealth
Activity

Apps

Self-entertainment
.104*
.151

Self-association
.246*

Intention to Use
Health Apps

Self-design
.201*

Self-discipline

-.004

Self-healing
mHealth app usage
Intensity in a week

Age

SUPPORTED HYPOTHESIS
NOT SUPPORTED HYPOTHESIS
*

p<0.05

Table 4. Structural parameter estimates
Hypothes Path
Standardized
es
estimates
H1
Self-entertainment
Behavioral .104
Intention
H2
Self-association
Behavioral Intention
.151
H3
H4
H5

Self-design
Behavioral Intention
Self-discipline
Behavioral Intention
Self-healing
Behavioral Intention

t value

Results

1.684*

Supported

-1.458

.246
.201

1.972*
1.729*

-.004

-.056

Not
Supported
Supported
Supported
Not
Supported

Gender
Behavioral Intention
-.205
-1.878*
mHealth app usage intensity in a week
.097
2.065*
Behavioral Intention
χ2(155)= 249.30; CMIN/DF= 1.61; GFI=.90, IFI=.96; CFI=.96; NFI=.91 and RMSEA=.05.
*
p<0.05.
Control
Variables

Discussion
Taking into consideration of the lack of research that investigated users’ intrinsic motivations
of mHealth app use, the objective of this research was to determine which intrinsic
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motivational factors were more effective in their behavioral intention to use these apps. The
majority of the literature had conceived mHealth apps usage from the technology usage
perspective. Furthermore, a clear majority of research had investigated factors of behavioral
intention or actual behavior with regard to mHealth apps and had studied extrinsic
motivators that would promote the apps’ benefits such as perceived ease of use, perceived
usefulness, perceived credibility and facilitating conditions under the name of motivation.
Some of the research had included intrinsic motivations such as perceived enjoyment,
entertainment, hedonic motivation and personal characteristics (e.g. self-efficacy, personal
innovativeness, health consciousness etc.) to their model.
The drive/motive lie behind a behavior may not be as it seems and the individual may
perform the behavior because of varying levels of his/her intrinsic motivations. Some
researchers have found no direct effect of intrinsic motivation on behavioral intention (Davis
et al., 1992; Venkatesh et al., 2002). The drive/motive lie behind a behavior may not be as it
seems. However, this study has supported the direct effects of different intrinsic motivations
(self-entertainment, self-design, and self-discipline) on behavioral intention to use in a
mHealth app context. Intrinsic motivations are hard to observe as human behavior is
performed after complex processes.
With regard to user motivations to adopt mHealth apps, important findings were revealed
from findings. Self-design is found to be the most effective intrinsic motivation; selfdiscipline and self-entertainment motivations are also effective to use mHealth apps
afterward. This implies that, self-trackers like the idea of controlling and optimizing
everything in their life, including their overall health, brain, and physical performances. As
well, self-trackers use mHealth apps because of helping them to internalize a healthy
lifestyle by facilitating to maintain their discipline in order to attain their goal of being
healthy. They feel responsible for improving and maintaining their health and quality of life
simultaneously. Self-trackers enjoy the experience of entertainment and lost themselves in
the activity as they forget about time while doing so and are interested in the activity of
itself without expecting any reward or positive outcome. However, self-association and selfhealing motivations do not have any effect on usage intentions of users. MHealth app users
seem to be monitoring their health just for their own sake and they are uncomfortable with
the idea that their personal data is visible to others due to privacy and security concerns.
Moreover, mHealth app users may believe that mHealth apps are not trustable and record
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data properly. They are also inclined to trust traditional healthcare industry's advice and
they do not think they need a second opinion. Besides, they may think that it is not their
responsibility to maintain their health, it is physician's job.

Conclusion
The role of intrinsic motivations is crucial for maintaining the specific behavior, so engaging
in a healthy nutrition or a diet, exercising regularly require the inner commitment of users
with self-determination and autonomy. In spite of its importance, intrinsic motivations' role
in the adoption of mHealth apps is still lacking, as extrinsic motivators dominate the most of
the research. Therefore, this study investigated the effects of intrinsic motivations on
mHealth app users' behavioral intention and revealed that self-design, self-discipline, and
self-entertainment motivations were more effective to drive individuals to use these apps.
This study has provided several contributions to the on-going intrinsic motivation research,
as previous TAM and UTAUT studies have also contributed (Davis et al., 1992; Venkatesh et
al., 2002; Venkatesh et al., 2012). The effects of perceived enjoyment, perceived hedonicity,
hedonic motivation, or entertainment on continuance intention or behavioral intention to
use have been investigated in much research without distinguishing the intrinsic motivations
of users. However, intrinsic motivations mean deeper than solely entertainment, there are
other intrinsic motivations that encourage individuals to perform the specific behavior. Thus,
this study highlights the importance of intrinsic motivations' effects on behavioral intention
and asserts that these motivations should also be taken into consideration when analyzing
behavioral intention of any activity.
Understanding intrinsic motivations underlying mHealth app usage intention will guide app
developers and marketers to promote their benefits. They should keep in their mind that
users are motivated by the enjoyable experience that mHealth apps provide and enjoy using
an app which enables controlling their health and lifestyle, facilitates their discipline towards
their being healthy goals and provide rewards to them. So, app developers should appeal
more to intrinsic motivations of users to extend app usage among the entire population.
Marketers should promote not only the benefits of health apps but also their need basic
human needs satisfying nature in order to extend its' use among all population including
generation Y, and Baby Boomers. These accumulated personal health data with the use
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mHealth apps all around the world might be used for medical purposes such as treatment of
diseases, monitoring the progress of diseases, remote health monitoring, etc. (Gimpel et al.,
2013). MHealth apps yield several potential benefits for its users; first of all, monitoring
health conditions by oneself without going to healthcare institutions regularly. Due to feeling
more responsible for their overall health, they will pay attention to their daily activity levels,
amount of food intakes, sleep quality etc. and become more healthy. Besides, the new age
of patient-driven healthcare outside of hospitals or medical practices have the potential to
provide cost savings to the healthcare industry (Gimpel et al., 2013; Kagermann, 2015;
Pindter-Medina, 2015) with the decreased costs because of the lower number of healthcare
institution visits.
This study has some limitations, the main limitation is related to sampling technique and
generalizability of the research. As self-tracking of information with wearable devices
provide more accurate data, accessing to mHealth app users who also use wearable
Technologies may provide more accurate findings. This study only assesses mHealth app
user’s motivations and intentions, not the ones that do not use it as the questions cannot be
adapted to non-users. Behavioral intentions of entire population may reveal generalized
findings. Moreover, this study intended to look at the differences among generations, but
could not reach generation X and Baby Boomers. Future studies may compare generations'
differing motivations of mHealth app usage. Besides, there are different types of mHealth
apps regarding their functions. Future studies may focus on specific types of apps such as
diet, distance tracking apps to discover if intrinsic motivations differ accordingly. Also,
measuring behavioral intentions may not represent the actual app usage, so different
measures can be applied.
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ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı; ulusal ve uluslararası birleşme ve satın almalar
bağlamında marka performansının rekabet gücü üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada,
2010 – 2017 yılları arasında ulusal ve uluslararası birleşme ve satın alma yapmış 1208
işletmenin 243 tanesinden veri toplanmıştır. Araştırmada marka performansının rekabet
gücü üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Birleşme ve satın alma yapma sebeplerinden
birinin de rekabet gücünü artırmak olduğu söylenebilir. İşletmelerin güçlü bir itibar ve marka
imajı oluşturmasında aynı zamanda ürün güvenilirliğinde birleşme ve satın almaların katkısı
olduğu görülmektedir. Marka performansı, ürün rekabet gücü ve operasyonel rekabet güçleri
kıyaslandığında ulusal ve uluslararası birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştiren işletmeler
arasında herhangi bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Fakat bu birleşme ve satın almaların
işlemlerinin rekabet boyutları üzerinde farklı derecede etkileri olduğu belirlenmiştir.
İşletmelerin, ulusal boyuttan daha çok uluslararası boyutta birleşme ve satın alma işlemi
gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgular ışığında marka
performansı ve rekabet gücü ile ilgili mevcut değerlendirmesi yapılmış ve geleceğe ilişkin
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Birleşme ve Satın Alma, Marka Performansı, Rekabet Gücü
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AN ASSEMENT ON THE EFFECT OF BRAND PERFORMANCE ON COMPETITIVENESS FROM
THE PERSPECTIVE OF NATIONAL AND INTERNATIONAL MERGER AND ACQUISITION 
ABSTRACT
The main purpose of this study is the research of the effect of brand performance on
competitiveness in the context of national and international mergers and acquisitions. In the
study, data was collected from 243 of the 1208 operators who have conducted national and
international mergers and acquisitions between 2010 and 2017. It has been found that
brand performance is influential on competitiveness in the research. It can be said that one
of the reasons to do mergers and acquisitions transactions is to increase the competitive
power. It is seen that mergers and acquisitions have influence on reputations of firms, brand
images and product reliability. When brand performance, product competitiveness and
operational competitiveness are compared, it is determined that there is no difference
between the firms that perform national and international mergers and acquisitions.
However, it has been determined that the operations of these mergers and acquisitions have
different effects on the competitive dimensions. It has been found that firms are more
involved in mergers and acquisitions at the international level than at the national level. As a
result of the analyzes, the current evaluations of brand performance and competitiveness
are presented for future findings and proposals.
Key Words: Merger and Acquisition, Brand Performance, Competitiveness
GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Küreselleşen dünya ekonomisi her geçen gün artan bir rekabet ortamını da
beraberinde getirmektedir. Küreselleşmenin yoğunlaşması ile birlikte rekabetin artmış,
yerel ve küçük pazarlar yerlerini daha büyük ve gelişmiş pazarlara bırakmıştır. Bu durum,
işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi ve kar elde edebilmesi için işletmeleri farklı stratejik
kararlar almaya itmiştir. Kendi kaynakları ile marka değerlerini artırmayı başaramayan
işletmelerin başvurduğu yollardan biri, farklı bir işletme ile birleşme ve/veya satın alma
yoluna gitmektir. Bu şekilde, birbirlerinin güçlü yönlerinden faydalanan işletmeler,
küreselleşmenin etkisi ile uluslararası rekabet ortamında var olabilmek, farklılaşmak ve
büyümek için çaba harcamaktadır.
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Şirket birleşme ve satın alma faaliyetleri 1980’lerde özellikle Avrupa ve ABD’de hız
kazanmış, bu faaliyetler marka, marka değeri, marka performansı, rekabet gücü vb.
faktörlerin işletmeler tarafından oldukça önemli konular olarak görülmesinde büyük rol
oynamıştır (Baydaş, 2007, s.127). Bu kavramlar 1990'lı yıllar itibari ile akademisyenler
tarafından da yoğun olarak çalışılmakla beraber (Kocaman ve Güngör, 2012, s.144), marka
performansı ve marka değeri gibi konular pazarlama literatüründe giderek artan bir ilgi
görmektedir (Varquez, Del Rio ve Iglesias, 2002, s.27). Ayrıca üreticilerin pazardaki konumları
ve finansal hasılaları üzerindeki etkileri sayesinde, markaların bilançodaki maddi varlıklardan
daha büyük rakamlarla ifade edilebilen finansal bir değeri olduğu kavranabilmiştir (Franzen,
2002, s.70). Küresel pazarda başarılı olmak isteyen rekabetçi işletmeler, artık daha yüksek
kaliteli ürün üretmekle birlikte, önemli ölçüde markalaşmaya yönelmişlerdir. Ürün yaşam
sürelerinin gittikçe kısalması, ürün odaklı rekabet stratejilerinin yerini marka odaklı
stratejilerin almasına sebep olmuş ve bu gelişmeler marka, markalaşma ve marka
performansı gibi kavramları firma stratejilerin merkezine taşımıştır (Urde, 1994, s.18; Bridson
ve Evans, 2004, s.403).
Bu çalışmada, işletmelerin büyüme, güçlenme, uluslararasılaşma ve dolayısıyla da
hem yerel hem de küresel pazarda diğer işletmelerle rekabet edebilme becerilerini
geliştirebilmek gibi amaçlarla ulusal ya da uluslararası boyutta gerçekleştirdikleri birleşme
ve/veya satın alma faaliyetleri sonucunda oluşan marka performansının rekabet gücü üzerine
etkisi araştırılmıştır. Bu doğrultuda marka kavramı, marka performansı kavramı ve önemi,
yerel ve küresel pazarlarda rekabet, işletmelerin ulusal ve uluslararası boyutta yapmış
oldukları birleşme ve satın alma faaliyetleri ve etkileri incelenmiştir. Elde edilen bulgular
doğrultusunda yapılan çıkarımların hem akademik çalışmalara hem de sektörde faaliyet
gösteren profesyonellere ışık tutacak nitelikte olduğu söylenebilir.
1. LİTERATÜR ANALİZİ
1.1. Marka Kavramı
Amerikan Pazarlama Birliği'ne (AMA) göre “Marka, bir satıcı veya satıcı grubunun ürün
ve hizmetlerini tanımlamayı ve rakiplerinden ayrıştırmayı amaçlayan bir isim, bir terim,
işaret, sembol veya tasarımdır” şeklinde tanımlanmaktadır (https://www.ama.org/). Marka
hem ürüne kimlik kazandırarak rakiplerine göre farklılaştırıcı bir üstünlük hem de rekabet
gücünü arttırarak işletmeye soyut bir avantaj sağlamaktadır. İşletmeler markalarıyla
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pazarlarda ürüne rekabet avantajı kazandırırlar. Tüketiciler kendi sahip oldukları ya da sahip
olmayı arzuladıkları kimlikleri yansıtan markalara karşı pozitif tutum geliştirmekte ve bu
markalara karşı bağlılıkları artmaktadır (Tek ve Özgül, 2005, s.302). Aynı zamanda marka,
tüketicilerin algıladıkları duygusal ve işlevsel getirilere dayanan izlenimlerinin içselleştirilmiş
bir özetidir (Knapp, 2000, s.7). Bir başka tanıma göre ise marka, işletmeler tarafından
ürettikleri ürün aracılığı ile müşterilere ulaştırmak istedikleri belirli bir takım özellik, yarar
veya hizmetlerin sürekli sunulacağı konusunda verilen bir sözdür (Campbell, 2002, s.208).
Marka en temel anlamda tüketiciler için, ürünün hem işlevsel hem de duygusal özelliklerini
özetlemekte, hafızadaki bilgilerin hatırlanmasına ve dolayısıyla satın alma kararına yardımcı
olmaktadır (Uztuğ, 2003, s.21). Finansal bağlamda değerlendirildiğinde ise satılabilir bir
değer özelliği kazanmıştır. Güçlü markalar tüketicide sadakat yaratır ve marka adına eklenen
farklılaştırıcı değer ürüne, pazarlama karması; ürün, ambalaj, iletişim, fiyat ve dağıtım yolu ile
yüklenmiş olur (Uztuğ, 2003, s.21).
1.2. Marka Performansı Kavramı ve Önemi
Literatürde yer alan çalışmalarda marka performansına yönelik farklı tanımlar yapılmış
olmakla birlikte genel kabul görmüş ortak bir marka performansı tanımı ve ölçeği
bulunmamaktadır. Marka performansının, işletmelerin strateji ve faaliyetlerinin önemli bir
sonucu olduğu söylenebilir. Aynı zamanda marka performansı kavramı, bir işletmenin
pazardaki marka gücünü ifade etmektedir. Bazı araştırmalara göre marka performansını,
büyüme oranı, karlılık, pazar payı ve benzeri kavramlar oluşturmaktadır (O'cass ve Ngo,
2009, s.6). Dolayısıyla, marka performansının, işletmelerin hedefledikleri satış hacmi, karlılık
gibi somut hedeflere ulaşmada adı geçen markanın etkisini ifade eden bir kavram olduğu
söylenebilir. Baldouf, Cravens ve Binder, (2003) marka performansını tanımlamak için; marka
pazar performansı (satış yoğunluğu ve pazar payı) ile marka kârlılığı performansını (kâr ve kâr
payı) birlikte kullanmışlardır. Quan'ın (2006, s.83) çalışmasında marka bağlılığı, marka güveni
ve marka çağrışımlarının marka değeri üzerinde etkili olduğu ve marka değerinin de marka
performansını olumlu yönde etkilediği ileri sürülmektedir. Marka performansı, markanın
stratejik avantajlarını belirleyerek, markanın pazarda ne kadar başarılı olduğunun
anlaşılmasına da yardımcı olmaktadır. Pazarlama karması elemanlarına ek olarak, bir
işletmenin genel stratejik faaliyetlerinin çoğu marka performansının öncülleridir (Aaker,
1991). Bu öncüller hem ürünün somut yönlerini ve fiyatını hem de kanal yönetimi ve ürünün

236

dağıtımına kadar birçok faktörü ihtiva eder. Hatta satış ve satış sonrası hizmetler ile
personelin yeteneklerinin ve özelliklerinin de marka performansına önemli etkisi olduğu
söylenebilir (Kapferer, 2004, s.126). Wong ve Merrilees'in (2007, s.375) araştırmasında,
marka farkındalığı ve marka itibarı marka performansını ölçen faktörler olarak belirlenmiştir.
Chaudhuri ve Holbrook (2001, s. 81) ise marka performans kriterleri olarak göreceli
fiyatlandırmaya ve pazar payına odaklanmaktadırlar. Pazarlama literatüründe bazı
çalışmalarda marka performansı tek boyutlu bir yapı olarak kabul edilirken (Baldouf, Cravens
ve Binder, 2003, s.222) bazı çalışmalarda ise iki boyutlu marka performansı yapısı
kullanılmıştır (Kumar ve Kee, 1984, s.45; Nguyen, 2002; Styles, 1998). Çeşitli çalışmalarda
marka performansı farklı boyutlar dikkate alınarak ölçülmüştür. Bu çalışmalarda marka
performansını ölçen faktörler kar, kar payı, satış artış hızı, finansal çekicilik, satış hacmi, satış
geliri, satış potansiyeli, pazar payı olarak sıralanabilir.
1.3. Rekabet Gücü
Literatürde, rekabet gücü kavramını tam anlamı ile açıklamaya yönelik bir tanım
bütünlüğü olduğunu söylemek zordur. Rekabet gücü kavramı, ele alınan alan ve ölçütlere
bağlı olarak farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Kavram; ülke, sanayi ve işletme alanlarında
ele alınabildiği gibi, makro ve mikro boyutlarda da incelenmektedir. Krugman (1994, s.14)’na
göre

rekabet

gücü,

firma

düzeyinde

ele

alınması

gereken,

ülke

düzeyinde

değerlendirildiğinde verimlilik ile aynı anlamı taşıyan ve bu nedenle çok da anlamlı olmayan
bir kavramdır. Firmalar, birbirleri ile birinin kaybı diğerinin kazancı olacak şekilde rekabet
ederler fakat ülkeler söz konusu olduğunda karşılaştırmalı üstünlükler yasası gereği hep
birlikte kazanç elde edebilirler. Bu yüzden Krugman'a göre, rekabet gücü kavramı firmalar ve
ülkeler için farklı anlamlar ifade etmektedir (Krugman, a.g.e., s.16). Rekabet gücü kavramı, üç
düzeyde ele alınarak incelenebilir. Bu düzeyler:
Firma Düzeyinde Rekabet Gücü: Firma düzeyinde rekabet gücü, işletmelerin
ürünlerini rakiplerin fiyatlarına eşit ya da düşük bir fiyatla üretme ve satabilme yeteneğidir
(Cockburn, Siggel, Coulibaly ve Vezina, 1988, s.15). Porter (1998, s.84)’ın rekabet gücü
tanımında işletmelerin pazar paylarını artırmak için kullandığı en önemli gösterge
verimliliktir. Aynı şekilde verimlilik ve stratejik ticaret teorisine dayanan Dünya Ekonomik
Forumu (WEF) yaklaşımına göre rekabet gücü, girişimcilerin rakiplerine kıyasla fiyat ve diğer
özellikleri bakımından cazip olan mal ve hizmetleri tasarlama, üretme ve satma yeteneğidir.
(WEF, 1989, s.8). Bir başka tanıma göre ise firma düzeyinde rekabet gücü “Bir firmanın,
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yurtiçi veya yurtdışı rakiplerinden daha düşük maliyette ya da daha üstün kalitede mal ve
hizmet üretmesi.” dir (Jenkins, 1998, s.24). Firma düzeyinde rekabet gücü “müşterilerin
şirketin sunduğu mal ve hizmetleri alternatifleri karşısında tercih etmelerini sürdürülebilir
bazda sağlayabilme yeteneğidir” (Tüsiad, 1997, s.32). Firma düzeyinde rekabet gücünün
artırılabilmesi “rakiplere kıyasla daha ucuz ve/veya daha kaliteli ürünlerin daha karlı bir
şekilde satılabilmesine (Cockburn vd.,a.g.e, s.1)” bağlıdır. Dolayısıyla, “girişimcilerin ürün ve
hizmetleri tasarlama, üretme ve fiyatlandırma aşamalarında rakiplerine göre üstünlük
kazanmaları” gerekmektedir (WEF, a.g.e., s.11).
Endüstriyel Rekabet Gücü: Rekabet gücünü endüstriyel düzeyde tanımlamak daha zor
ve belirsizdir. Yerel piyasada faaliyet gösteren bir firmanın rekabet gücü aynı piyasa ya da
bölgedeki rakipleri ile karşılaştırılabilirken aynı zamanda bir endüstrinin rekabet gücü,
ticaretin olduğu diğer ülke ve bölgelerdeki endüstrilerle de kıyaslanabilir. Dolayısıyla,
rekabetçi endüstri, bölgesel ya da uluslararası düzeyde rekabetçi firmalara sahip olan
endüstridir (Mcfetridge,1995, a.g.e., s.11). Markusen (1992, s.8)’e göre endüstriyel rekabet
gücü: Bir endüstrinin rakiplerine eşit ya da daha üst düzeyde bir verimlilik düzeyine ulaşması
(Bryan, 1994, s.206) ve bu düzeyi sürdürme yeteneği ya da rakiplerine eşit veya daha düşük
maliyette ürün üretme/satma yeteneğidir.
Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücü: Markusen (1992, a.g.e., s.7), ulusal düzeyde
rekabet gücünü: “Bir ülke, serbest ticaret koşulları altında dış ticaretini dengede tutarak
ticaret ortaklarınınkine eşit bir reel milli gelir büyümesini sürdürebiliyorsa rekabet edebilen
bir ülkedir” şeklinde tanımlamaktadır. Bir diğer deyişle ulusal rekabet gücü, “bir ülkenin,
serbest ve adil piyasa koşulları altında, bir yandan uzun vadede halkının reel gelirini
artırırken; öte yandan, uluslararası piyasa koşullarına ve standartlarına uygun mal ve
hizmetleri üretebilme yeteneğidir” denilebilir. (The President Commission Report, 1992,
s.237). Rekabet gücü, sadece dışarıya mal satma ve dış ticaret dengesini sağlama yeteneği
değil aynı zamanda bir ülkenin gelir ve istihdam düzeyini artırabilme (Fagerberg, 1995,
s.255), refah düzeyinde kabul edilebilir ve sürekli artışlar sağlayabilme (Hatsaopulos, 2002,
s.299) ve uluslararası pazarlardaki payını artırabilme (Velloso ve Des R.,1990, s.29)
yeteneğidir. Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD)’ne göre “rekabet gücü, bir
ülkenin katma değerde sürekli artış yaratabilecek bir çevre oluşturabilme yeteneğidir”
(Hounie, Pittaluya, Porcile, Scatolin, 1999, s.20).
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2. Ulusal ve Uluslararası Birleşme ve Satın Almalar
Son yıllarda sıklıkla tercih edilen bir stratejik alternatif olan dış büyüme, temelde iki ya
da daha fazla işletmenin birleşmesi esasına dayanmaktadır. İşletmelerin, yeni rekabet
koşullarında ayakta kalabilmesi yeterli büyüklükte olmaları gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Bu büyüklüğe ulaşmak için işletmelerin tercih ettiği yollardan biri başka bir şirketle
birleşmektir. Bu durum, ya birinin diğerlerini kontrolü altına alması ve kontrol altına alınan
işletmelerin yasal varlığını kaybetmesi, yönetimlerinin denetim altına alınması ya da birleşen
tüm işletmelerin eski kimliğini yitirerek yepyeni bir işletmenin meydana gelmesi şeklinde
gerçekleşmektedir (Eren, 2006, s.150).
Bir işletmenin, başka bir işletmenin tamamı veya çoğunluğunu satın alarak kendine bağlı
bir işletme durumuna getirmesi satın alma olarak ifade edilmektedir. Satın almalarda,
işletmeler birleşmede olduğu gibi, alıcı ya da hedef işletmenin tüzel kişiliği sona ermeden
rutin faaliyetlerine devam etmektedirler. Ayrıca satın almada, hedef işletmenin tam veya
çoğunluk hisselerinin mülkiyetinin sahipliği ve yönetimi satın alan işletmenin kontrolüne
geçmektedir (Hitt ve Ireland, 1999, s. 240).
Firma birleşme ve satın almalarında amaç, işletmelerin güçlerini göreceli olarak eşit
koşullarda bir araya getirerek daha da güçlenmek ve bu şekilde hayatlarını devam ettirmek,
büyümek, var olan durumlarını korumak veya rekabet üstünlüğü sağlamaktır (Ülgen ve
Mirze, 2013, s.349).
Birleşme ve satın alma, rakip bir işletmenin bir firmanın himayesine alınması amacıyla
gerçekleştiğinde, oluşan yeni şirketin pazar payı ve rekabet gücü artmaktadır. Ek olarak, zayıf
bir işletmenin himaye altına alınması yanında güçlü iki işletme de daha yüksek pazar payı
elde etmek için birleşme yolunu seçebilmektedir. Anti-tekel ve rekabetin engellenmesini
kısıtlayan yasaların izin verdiği ölçüde, işletmeler rakipleriyle birleşme ve satın alma yaparak
sektördeki rekabetin şiddetini düşürmeye çalışmaktadır (Sarıkamış, 2003, s.20).
Küreselleşme sonrası şirketlerin uluslararasılaşması, doğrudan yabancı yatırımların
genişlemesi, uluslararası birleşme ve satın almaların artması, işletmelerin uluslararası
stratejik ittifaklarının sıklığı ile hızlanmıştır. (Şişman, 2015, s.342) Uluslararası birleşme ve
satın almalar; hedef işletmede etkin ve modern teknikler, yeni teknolojiler kullanılmasına,
ölçek/kapsam ekonomileri ile verimliliğin artmasına, yönetim ve denetim gelişimine,
uluslararası entegrasyonun artmasına yardımcı olabilmektedir. Coğrafi çeşitlilik, ürün/hizmet
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çeşitliliği ile risk dağıtma veya azaltma gibi avantajlar elde edilebilir. Satın alan işletme kendi
ülkesindeki pazar payını arttırabilmekte ve hedef ülkede yeni kâr imkânlarına
ulaşabilmektedir.
2.1. Birleşme ve Satın Almalar ve Rekabet Gücü İlişkisi
Cheung ve Martin (2004), çalışmalarında 1980'lerden bu yana şirket birleşme ve satın
almaları ile ortaya çıkan sorunlardan birinin entelektüel kaynak kullanımı yoluyla rekabet
avantajı sağlamak olduğunu belirtmişlerdir. Ek olarak, bireysel organizasyonlarda yapılan
araştırmalar, yalnızca sofistike entelektüel kaynağın rekabet edebilirliği sürdürmek için
yeterli olmadığını göstermiştir. Çalışmada örgütsel liderlik, kültür ve iş süreçleri gibi maddi
olmayan kaynaklara da ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir.
Pulak ve Neha (2012), çalışmalarını ekonomik reformlar ve özellikle de birleşme ve
satın alma bağlamında yapmışlardır. Bu çerçevede, araştırma birleşme ve satın almaların Hint
imalat sektöründeki işletmelerin ihracat rekabetçiliği üzerindeki etkisini incelemeye
çalışmaktadır. Ocak 2000 – Ağustos 2007 tarihleri arasında 33 sektörden oluşan bir panel veri
seti kullanılarak yapılan çalışmada birleşme ve satın almaların, işletmelerin ihracat rekabet
gücünü artırdığı saptanmıştır. Daha fazla sayıda birleşme ve satın alma yapılan endüstrilerin
uluslararası pazarda daha fazla nüfuza sahip olduğu tespit edilmiştir. İhracat rekabetçiliğine
önemli ölçüde katkıda bulunan diğer faktörler arasında yabancı teknoloji ithalatı yer
almaktadır. Bu çalışmada, pazar yoğunlaşmasının ve ithalat kaynaklı rekabetin işletmelerin
ihracat rekabetçiliği üzerindeki karlılıklarına önemli ölçüde etkili olmadığı tespit edilmiştir.
2.2. Birleşme ve Satın Almalar ve Marka Performansı İlişkisi
Markaların hem işletmelerin rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur hem de
büyüme ve karlılık elde edilmesinde önemli bir rol oynar. Markaların bu potansiyelinin
farkına varılması, sürdürülebilir rekabet avantajını hedefleyen işletme stratejilerinin
oluşturulmasında markaları kilit bir noktaya getirmektedir (Urde, 1994, s.18).
Muzellec ve Lambkin (2006), yaptıkları çalışmada kurumsal marka bilinci oluşturma
olgusunun itici güçlerini anlamayı ve bu tarz firmaların kurumsal marka değeri üzerindeki
etkisini analiz etmeyi amaçlamışlardır. Veriler, yeniden markalaşma kararının, çoğunlukla,
şirketin kimliğini belirleyen çekirdek stratejisi üzerinde temel bir etkiye sahip olan yapısal
değişiklikler, özellikle birleşme ve satın almalar tarafından tetiklendiğini göstermektedir.
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Tolba ve Hassan (2009) çalışmalarında belirli marka değeri yapılarını tanımlamak ve
operasyonel hale getirip müşteri temelli marka değeri ile marka performansı arasındaki
ilişkiyi test ederek literatürdeki bir boşluğu kapatmaya çalışmışlardır. Ortaya çıkan sonuçlar
tüketicinin kullanımına göre değişiklik göstermiştir. Tutumsal sadakat ve memnuniyet, marka
tercihi ve satın alma niyetinin en güçlü belirleyicileri olarak bulunmuştur. Ayrıca, müşteri
temelli marka değeri ile marka performansı arasında pozitif yönde bir ilişkili olduğu tespit
edilmiştir.
Muzellac ve Lambkin (2010) yapmış oldukları makalede, marka değeri transferi modeli
oluşturmak için B2B markalaşma, birleşme ve satın alma literatüründen yararlanmışlardır.
Çalışmada, satın alan işletmenin satın alınandan daha yüksek marka değerine sahip olması
durumunda, satın alan işletme adı altında yapılanan bir şirketin yeniden markalaştırılmasının
olumlu faydalar sağlayabileceği varsayılmaktadır. Kendisinden daha büyük ölçekli bir
uluslararası grup tarafından bir ulusal inşaat malzemeleri şirketinin satın alınması ile ilgili
yapılmış bir vaka çalışması, transfer sürecinin bir örneği olarak gösterilmiştir.
Lee, Lee ve Wu. (2011), iki marka imajı değişkeni ile birleşme ve satın alma sonrasında
marka

değerinin

boyutları
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incelemiştir.

Araştırmada

kullanılan

işletmelerden satın almayı gerçekleştiren işletme zayıf marka imajına ve hedef işletme güçlü
marka imajına sahiptir. Bu çalışma, zayıf marka imajına sahip ve güçlü marka imajına sahip iki
ayrı işletmenin, hedef işletmenin marka değerini nasıl etkilediğini açıklamaya çalışmaktadır.
Elde edilen bulgular olumsuz marka imajına sahip bir işletmenin, güçlü imaja sahip bir marka
satın alarak, tüketici temelli marka değerini önemli derecede iyileştirdiğini göstermektedir.
Başka bir deyişle, daha iyi bir marka edinerek, işletmeler markanın mevcut imajını
geliştirirler.
Srivastava (2012) çalışmasında, marka değeri bileşenlerinin birleşme ve satın alma
karar sürecinde algılanan önemlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmada, bu stratejinin
yüksek maliyetli olsa da, yeni pazarlara erişim veya mevcut pazarlarda daha güçlü bir konum
olmak üzere pek çok avantaj sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

3. TASARIM VE YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, ulusal ve uluslararası satın alma ve birleşme işlemleri sonucunda
işletmelerin sahip olduğu marka performansının, işletmelerin rekabet gücü üzerindeki
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etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin tanımlanması
amaçlandığından bu çalışmanın türü tanımsal araştırmadır. Çalışmanın amacına uygun olarak
geliştirilen araştırma modeli Şekil 1’de yer almaktadır.

Birleşme ve Satın Almaların
Marka Performansı

H1

Ulusal Birleşme ve Satın
Almaların Marka Performansı

H1a

Uluslararası Birleşme ve Satın
Almaların Marka Performansı

H1b

Rekabet Gücü

Şekil 6: Araştırma Modeli

Çalışmanın hipotezleri;
H1: Birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların marka performansının firmaların
rekabet gücü üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.
H1a: Ulusal birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların marka performansının
firmaların rekabet gücü üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.
H1b: Uluslararası birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların marka performansının
firmaların rekabet gücü üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.
Çalışmanın yan amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler ise;
H2: Ulusal birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmalar ile uluslararası birleşme ve
satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların marka performansı arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark vardır.
H3: Ulusal birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmalar ile uluslararası birleşme ve
satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların rekabet gücü arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark vardır.
Çalışmanın ana kütlesi Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirmiş olan
işletmeler iken çalışmanın örneklem çerçevesi ise 2010-2017 yılları arasında birleşme ve satın
alma işlemi gerçekleştirmiş olan işletmelerden oluşan listedir. Bu işlemlerin listesine Ernst
and Young Türkiye tarafından 2010-2017 yılları arasında hazırlanan ve yayımlanan birleşme
ve satın alma işlemleri listesinden ulaşılmıştır. İlgili raporlar incelendiğinde toplam birleşme
ve satın alma işlemi sayısının 2287 olduğu görülmektedir (Ernst and Young 2010-2017 Yılları
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Arası Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Listeleri). Ancak bu listede iletişim bilgilerine
ulaşılamayan ve mükerrer kayıtlı işletmeler olduğu için ilgili elemeler yapılmış ve örneklem
çerçevesi 1208 işletme olarak belirlenmiştir. Çalışmanın verileri toplanırken bilgisayar
destekli telefonla anket (CATI) kullanılmış, zaman kısıtı da göz önünde bulundurularak basit
tesadüfi örnekleme yöntemi ile 243 işletmeden oluşan bir örneklem oluşturulmuştur. CATI
yöntemi, belirlenen örnek kütlede yer alan işletmelerin farklı bölgelerde 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 kişiler, işletmelerin çeşitli kademelerinde görev alan yöneticilerden oluşmaktadır.
Cevaplayıcı tarafından anlaşılmayan ifadeler olması durumunda anketör tarafından bu
ifadeler hemen açıklanmış ve ankete devam edilmiştir. Anlaşılmayan ifadelerin cevaplayıcıya
kısa sürede açıklanması ve cevaplayıcı ile sürekli iletişim içerisinde olunması anketlerin
tümünün eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını sağlamıştır. Tamamlanan 243 anketin tamamı
analize tabi tutulmuştur. Veriler 31 Ocak – 15 Mart 2018 tarihleri arasında toplanmıştır.
Araştırma amaçları doğrultusunda gerekli olan verileri toplayabilmek için bir anket
formu hazırlanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde işletmelerin
marka performansı ve rekabet gücünü ölçmeyi hedefleyen ölçeklere yer verilmiştir. İkinci
bölümde ise işletmelerin ve cevaplayıcıların demografik özelliklerini belirleyeme yönelik
sorulara yer verilmiştir. Marka performansı ölçeğinin 5 ifadesi Wong ve Merrilees (2008), 3
ifadesi ise Hirvomen ve Laukkanen (2014) ve rekabet gücü ölçeği ise Lii ve Kuo (2016)
çalışmasından uyarlanmıştır. Çalışmada beşli likert tipi ölçek kullanılmıştır: 1: Kesinlikle
Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum.
Katılımcı işletmelerin ve yöneticilerin demografik özellikleri frekans analizi ile, marka
performansı ve rekabet gücü arasındaki ilişki basit doğrusal regresyon analizi ile ve birleşme
ve satın alma türüne (ulusal ya da uluslararası) göre marka performansı ve rekabet gücünde
fark olup olmadığı T Testi ile belirlenmeye çalışılmıştır. İlgili analizler SPSS 25.0 programı ile
gerçekleştirilmiştir.
4. BULGULAR
4.1. Demografik Bulgular
Araştırmada katılımcı işletmelerin demografik özelliklerini belirleyebilmek için
işletmenin gerçekleştirdiği işlem (birleşme ya da satın alma), gerçekleşen işlemin türü (ulusal
ya da uluslararası), işlemin gerçekleştirildiği yıl, işletmenin faaliyet gösterdiği yıl sayısı ve
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sektör, çalışan sayısı, uluslararasılaşma düzeyi (ulusal, uluslararası, küresel), cevaplayıcının
işletmedeki pozisyonu ve kaç yıldır bu işletmede çalıştığı olmak üzere 9 soruya yer verilmiştir.
Araştırmaya katılan işletmelerin demografik özelliklerine Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1: İşletmelerin Demografik Özellikleri

Birleşme

Satın Alma

Frekans %
40
27

Frekans
47

%
59

İşlemin
Gerçekleştiği Yıl
Birleşme ve Satın
Freka
Yıl
%
Alma
ns
Frekans %
2010
50
21
13
72,2
2011
25
10

106

73

32

41

5

146

100

79

100

İşlem

Düzey
Ulusal
Uluslarara
sı
Toplam
N= 243

Faaliyet Süresi

Çalışan Sayısı

Yıl

Freka
ns

0-5

25

6-10

43

11-15

41

16-20

55

21 yıl ve
79
üzeri
Toplam

243

%
10,
3
17,
7
16,
9
22,
6
32,
5
10
0

27,8

2012

28

12

18
100
%100
Uluslararasılaşma
Düzeyi
Freka
Düzey
ns

2013
2014

39
31

16
13

2015

23

9

2016

23

9

2017

24

10

Topla
m

243

10
0

Kişi

Freka
ns

%

1-9

21

9

Yerel

10-49

55

23

Uluslarara
131
sı

50-149

57

23

Küresel

37

150-249

29

12

Toplam

243

250 ve
81
üzeri

33

Toplam

10
0

243

75

%
30,
9
53,
9
15,
2
10
0

Tablo 1 incelendiğinde işletmelerin %67,5’inin birleşme, %39,9’unun ise satın alma
işlemi gerçekleştirildiği görülmektedir. Tablodaki sayısal veriler değerlendirildiğinde 243’ün
üzerinde bir sayı ortaya çıkmaktadır. 18 işletme her iki işlemi de gerçekleştirdiğinden böyle
bir durum ile karşılaşılmaktadır. Çalışmanın analizlerinde bu 18 işletmenin verdiği cevaplar
birleşme işlemleri ve satın alma işlemleri için ayrı ayrı kodlanmış ve analizler bu işlemden
sonra gerçekleştirilmiştir. Birleşme işlemlerinin %20,2’si ulusal birleşme iken %47,3’ü
uluslararası birleşmedir. Satın alma işlemlerinin ise %23’ü ulusal satın alma iken %16,9’u
uluslararası satın almadır. İşlemlerin gerçekleştirildiği yıllar dikkate alındığında en fazla
işlemin

2010

ve

2013

yıllarında

gerçekleştirildiği
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görülmektedir.

İşletmelerin

uluslararasılaşma düzeyleri incelendiğinde işletmelerin %30,9’u ulusal, %53,9’u uluslararası
ve %15,2’si küresel işletme olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin %32,5’i 21 yıl ve üzeri süredir
faaliyet gösterirken, %33’ü 250 ve üzerinde kişiyi istihdam etmektedir.
Tablo 2: Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri
Cevaplayıcıların
İşletmede Çalıştığı Süre
İşletmedeki Pozisyonu
Yıl
Frekans %
Pozisyon Frekans %
Alt
0-5
121
50
79
32,5
Düzey
Orta
6-10
81
33
110
45,3
Düzey
Üst
11-15
27
11
54
22,2
Düzey
16-20
10
4
Toplam
243
100
21 yıl ve
4
2
üzeri
Toplam
243
100

Tablo 2’ye göre cevaplayıcıların ise %32,5’i alt düzey, % 45,3’ü orta düzey ve %22,2’si
üst düzey pozisyonlarda çalıştıklarını belirtmiştir ve %50’si örneklemde yer alan işletmelerde
0-5 yıl arasında çalışmaktadır.
Çalışmada, işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin tespitinde Ernst & Young
Türkiye Birleşme ve Satın Alma 2010 - 2017 raporlarında yer alan sektörel sınıflandırma
dikkate alınmıştır. Tablo 3’te işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörlere göre dağılımlarına
yer verilmiştir. Buna göre işletmelerin %15,2’si bilişim sektöründe, %11,1’i enerji sektöründe,
%10,7’si imalat sektöründe, %8,6’sı hizmet sektöründe ve %8,2’si gıda sektöründe faaliyet
göstermektedir.
Tablo 3: Katılımcı İşletmelerin Sektörel Dağılımı
Sektör
Frekans
%
Bilişim
37
15,2
Enerji
27
11,1
Finansal
17
7
Hizmetler
Gayrimenkul
8
3,3
Gıda
20
8,2
Hizmetler
21
8,6
İlaç
1
0,4
İmalat
26
10,7
İnşaat
5
2,1
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Sektör
Madencilik
Medya

Frekans
1
5

%
0,4
2,1

Otomotiv

3

1,2

Perakende
Sağlık
Taşımacılık
Tekstil
Turizm
Ulaştırma

12
14
1
4
14
15

4,9
5,8
0,4
1,6
5,8
6,2

Kimya
Toplam

12

4,9
N= 243

%100

4.2. Ölçeklerdeki İfadelerin Standart Sapma ve Ortalama Değerleri
Anket formunda yer alan marka performansı ve rekabet gücü ölçeklerini oluşturan
ifadelerin ortalama ve standart sapma değerlerine Tablo 4’te yer verilmiştir.
Tablo 4: Çalışmada Kullanılan Ölçeklerin
Ortalama, Standart Sapma ve Cronbach’s Alpha Değerleri
Ölçe
k

İfade
Pazarlarımızda istenen marka imajını geliştirmekteyiz.
Firmamız hedef pazarda güçlü bir marka farkındalığı
oluşturmaktadır.
Firmamız hedef pazarda sağlam bir itibar oluşturmaktadır.

MARKA PERFORMANSI

Marka imajımız, pazarda yeni ürün sunmamızı kolaylaştırır.
Marka imajımız, yeni müşteri elde etmede bize yardımcı
olur.
Müşterilerimizin markamıza verdiği değerden memnunuz.
Markamız, güçlü müşteri sadakati oluşturmaktadır.
Tanıtım faaliyetlerimiz, pazarda arzu edilen marka imajını
oluşturur.
Ürünlerin tanımlanan standartlara uygunluğu
Ürünlerin dayanıklılığı
Ürünlerin güvenilirliği
Ürünlerin performans kalitesi

REKABET GÜCÜ

Siparişten sonra müşteriye hızı bir şekilde cevap verebilme
Siparişi yerine getirme süresi
Teslimat süresi
Değişikliklere adapte olabilmek için operasyonel
süreçlerde yenilik yapabilme yeteneği
Üretim hacmini hızlı bir şekilde değiştirme yeteneği
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Std.
Ort
Sapm
.
a
4,4
0,691
3
4,4
0,689
1
4,5
0,616
6
4,4
0,717
6
4,5
0,652
1
4,4
0,657
7
4,5
0,682
3
4,3
0,764
5
4,4
0,675
5
4,3
0,708
8
4,5
0,670
1
4,4
0,706
8
4,4
0,716
4
4,3
0,760
9
4,4
0,717
0
4,2
0,770
8
4,1 0,850

Crb.
Alpha

0,894

0,925

6
Aynı tesisler içinde geniş aralıkta bir ürün yelpazesi için 4,1
üretim yapabilme yeteneği
7
4,1
Malzemeleri hızlı bir şekilde değiştirme yeteneği
7
4,1
Bileşenleri hızlı bir şekilde değiştirme yeteneğine
4
4,0
Pazara düşük fiyatlı ürünler sunabilmek
4
4,0
Benzer ürünleri rakiplerden daha düşük maliyetle üretmek
6
1= Kesinlikle Katılmıyorum,……. 5= Kesinlikle Katılıyorum.

0,896
0,820
0,839
9,24
0,916

Tablo 4’e göre; marka performansı ölçeğinde “Firmamız hedef pazarda sağlam bir
itibar oluşturmaktadır.” ifadesi en yüksek (4,56) ortalamaya sahipken, “Tanıtım
faaliyetlerimiz, pazarda arzu edilen marka imajını oluşturur.” ifadesi en düşük (4,35)
ortalamaya sahiptir. Rekabet gücü ölçeğinde ise “Ürünlerin güvenilirliği” ifadesi en yüksek
(4,51) ortalamaya sahipken, “Pazara düşük fiyatlı ürünler sunabilmek” ifadesi en düşük (4,04)
ortalamaya sahiptir. Ayrıca ölçeklerin Cronbach’s Alpha katsayıları incelendiğinde marka
performansı ölçeğinin katsayısının (0,894) ve rekabet gücü ölçeğinin katsayısının (0,925)
olduğu görülmektedir. Buna göre ölçeklerin güvenilir olduğunu söylemek mümkündür
(Nunnaly, 1979).
4.3. Faktör Analizi
Faktör analizinin amacı ifadeden elde edilen bilgiyi özetleyerek karma bir faktörler
seti oluşturmaktır. Faktör analizinde her bir ölçeğe ait ifadeler bir arada olmak koşulu ile tüm
ifadeler birlikte analize tabi tutulur (Gegez, 2015, 378). Bu çalışmada da kullanılan ölçekler
ayrı ayrı faktör analizine tabi tutulmuştur. Tablo 5 ve 6’da marka performansı ve rekabet
gücü ölçeklerine ait faktör analizi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Faktör Analizi
KMO ve Bartletss's Testi Sonuçları
Marka Performansı
KMO
0,903
Ki-Kare 942,593
Bartlett’s df
28
Sig.
0,000
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Rekabet Gücü
0,914
2253,229
91
0,000

Tablo 5 incelendiğinde sig. değerlerinin 0,000 ve KMO değerlerinin sırası ile 0,903 ve
0,914 olduğu görülmektedir. Bu değerler ölçeklerin faktör analizi için uygun olduğunu
göstermektedir.
Tablo 6: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Faktör Yükleri
Varyans
Faktör
Crb.
Açıklama
Yükleri
Alpha
Oranı

İfadeler

0,804
0,793
0,784
0,758

0,894

0,742
0,733
0,714
57,828
0,879
0,841

Ürün
Rekabet Gücü

0,811
0,799
0,655
0,641

0, 799
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57,828

0,751

Operasyonel Rekabet Gücü

REKABET GÜCÜ

MARKA PERFORMANSI

Marka imajımız, yeni müşteri elde etmede bize
yardımcı olur.
Firmamız hedef pazarda güçlü bir marka farkındalığı
oluşturmaktadır.
Firmamız hedef pazarda sağlam bir itibar
oluşturmaktadır.
Pazarlarımızda
istenen
marka
imajını
geliştirmekteyiz.
Marka imajımız, pazarda yeni ürün sunmamızı
kolaylaştırır.
Markamız, güçlü müşteri sadakati oluşturmaktadır.
Tanıtım faaliyetlerimiz, pazarda arzu edilen marka
imajını oluşturur.
Müşterilerimizin markamıza verdiği değerden
memnunuz.
TOPLAM
Ürünlerin güvenilirliği
Ürünlerin
tanımlanan
standartlara
uygunluğu
Ürünlerin dayanıklılığı
Ürünlerin performans kalitesi
Siparişi yerine getirme süresi
Siparişten sonra müşteriye hızlı bir şekilde
cevap verebilme
Teslimat süresi
Değişikliklere adapte olabilmek için
operasyonel süreçlerde yenilik yapabilme
yeteneği
Pazara düşük fiyatlı ürünler sunabilmek
Bileşenleri hızlı bir şekilde değiştirme
yeteneğine
Malzemeleri hızlı bir şekilde değiştirme
yeteneği
Benzer ürünleri rakiplerden daha düşük
maliyetle üretmek
Aynı tesisler içinde geniş aralıkta bir ürün
yelpazesi için üretim yapabilme yeteneği
Üretim hacmini hızlı bir şekilde değiştirme

33,919

0,910

30,716

0,892

0,633
0,562

0,799
0,765
0,758
0,738
0,726

yeteneği
TOPLAM

64,636

Tablo 6’da marka performansı ve rekabet gücü ölçeklerindeki ifadelerin faktör
yüklerine, varyans açıklama oranlarına ve güvenilirlik değerlerine yer verilmiştir. Marka
performansı ölçeğinde yer alan ifadeler tek bir faktör altında toplanmıştır. Ölçekte yer alan
ifadeler varyansın % 57, 828’ini açıklamaktadır. Rekabet gücü ölçeği ise iki faktör altında
toplanmıştır. Ortaya çıkan faktörler içerdikleri ifadeler doğrultusunda sırası ile ürün rekabet
gücü ve operasyonel rekabet gücü olarak adlandırılmıştır. Ürün rekabet gücü faktörü
varyansın %33,919’unu ve operasyonel rekabet gücü faktörü %30,716’sini açıklamaktadır.
4.4. Model Testi ve Hipotez Testleri
Araştırma amacı doğrultusunda yapılan faktör analizi sonucunda rekabet gücü iki
boyuta ayrılmıştır. Bu durumdan dolayı tasarım ve yöntem bölümünde yer alan hipotezler
yeniden düzenlenmiştir. Yeniden düzenlenen hipotezler aşağıda yer almaktadır:
H1: Birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların marka performansının firmaların
rekabet gücü üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.
H1a: Ulusal birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların marka performansının
firmaların ürün rekabet gücü üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.
H1b: Ulusal birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların marka performansının
firmaların operasyonel rekabet gücü üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.
H1c: Uluslararası birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların marka performansının
firmaların ürün rekabet gücü üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.
H1d: Uluslararası birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların marka performansının
firmaların operasyonel rekabet gücü üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.
H2: Ulusal birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmalar ile uluslararası birleşme ve
satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların marka performansı arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark vardır.
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H3: Ulusal birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmalar ile uluslararası birleşme ve
satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların rekabet gücü arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark vardır.
H3a: Ulusal birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmalar ile uluslararası birleşme ve
satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların ürün rekabet gücü arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark vardır.
H3b: Ulusal birleşme ve satın alma gerçekleştirmiş olan firmalar ile uluslararası birleşme ve
satın alma gerçekleştirmiş olan firmaların operasyonel rekabet gücü arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark vardır.
Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini tespit edebilmek için basit
doğrusal regresyon analizi ve gruplar arasındaki farkı belirleyebilmek için t testi kullanılmıştır.
Ulusal birleşme ve satın alma gerçekleştiren işletmeler ile uluslararası birleşme ve satın alma
gerçekleştiren işletmelerin marka performansı, ürün rekabet gücü ve operasyonel rekabet
gücü SPSS 25.0 programı ile ayrı ayrı hesaplanmış ve ilgili analizler bu değişkenler ile
yapılmıştır.
Tablo 7: Regresyon Modeli Özetleri ve ANOVA Tablosu
Kareler
Düzeltil
Std.
Mode
R
in
R
miş
R Hata
Sd
l
Kare
Toplam
Kare
Or.
ı
0,49 0,24
0,4892
1 (H1)
0,238
18,290 1
1
1
3
24
Kalıntı
57,681
1
Topla
24
75,971
m
2
2
0,42 0,17
0,5319
0,168
6,172
1
(H1a)
0
6
9
10
Kalıntı
28,867
2
Topla
10
35,040
m
3
3
0,32 0,10
0,6603
0,096
5,209
1
(H1b)
4
5
0
10
Kalıntı
44,472
2
Topla
49,681 10
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Ortala
ma
Kare

F

sig

18,290

76,41
7

0,00
0

21,81
0

0,00
0

11,94
8

0,00
0

0,239

6,172
0,283

5,209
0,436

m

3

4 (H1c)

0,48
5

0,23
5

0,230

0,4710
0

Kalıntı
Topla
m
5
(H1d)

9,806
31,945
41,751

0,52
0

0,27
1

0,266

0,6054
5

Kalıntı

19,579
52,785

1
14
4
14
5
1
14
4
14
5

9,806

44,20
4

0,00
0

53,41
3

0,00
0

0,222

19,579
0,367

Topla
72,365
m
Bağımsız Değişken: Marka Performansı
Bağımlı Değişkenler: Rekabet Gücü, Ürün Rekabet Gücü, Operasyonel Rekabet Gücü
*p<0,05
Tablo 7’deki Anova tablosunda incelendiğinde H1, H1a, H1b, H1c ve H1d için F
değerlerinin sırası ile (76,417), (21,810), (11,948), (44,204) ve (53,413) anlamlılık değerlerinin
0,000 olduğu görülmektedir. Bu durumda elde edilen regresyon modellerinin anlamlı olduğu
söylenebilir.
Tablo 8: Regresyon Katsayıları
Standardize
Standardize
Olmayan
Olmuş
T
Katsayılar
Katsayılar
Model
B
Std. Hata Beta
1 (H1) (Sabit) 1,926 0,272
7,072
0,530 0,061
0,491
8,742
2
(Sabit) 2,436 0,437
5,580
(H1a)
0,452 0,097
0,420
4,670
3
(Sabit) 2,296 0,542
4,237
(H1b)
0,416 0,120
0,324
3,457
4 (H1c) (Sabit) 2,054 0,354
5,799
0,524 0,079
0,485
6,649
5
(Sabit) 0,807 0,455
1,733
(H1d)
0,741 0,101
0,520
7,308
Model 1 (H1) Bağımlı Değişken: Rekabet Gücü
*p<0,05
Model 2 (H1a) Bağımlı Değişken: Ürün Rekabet Gücü
Model 3 (H1b) Bağımlı Değişken: Operasyonel Rekabet Gücü
Model 4 (H1c) Bağımlı Değişken: Ürün Rekabet Gücü
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sig

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Model 5 (H1d) Bağımlı Değişken: Operasyonel Rekabet Gücü
Marka performansı değişkenine ait anlamlılık değerleri 0,05 seviyesinin altında olduğu
için bu değişkenin rekabet gücü, ürün rekabet gücü ve operasyonel rekabet gücü üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu söylenebilir. Bu durumda H1, H1a, H1b, H1c ve H1d
hipotezleri desteklenmiştir. Ayrıca Tablo 8’deki değerler göz önüne alındığında rekabet gücü
aşağıda yer alan formüllerdeki gibi ifade edilebilir;
Rekabet Gücü = 1,926 + 0,491 (Marka Performansı)
Ürün Rekabet Gücü = 2,436 + 0,420 (Marka PerformansıUlusal Birleşme ve Satın Alma İşlemleri)
Ürün Rekabet Gücü = 2,054 + 0,485 (Marka PerformansıUluslararası Birleşme ve Satın Alma İşlemleri)
Operasyonel Rekabet Gücü = 2,296 + 0,324 (Marka PerformansıUlusal Birleşme ve Satın Alma İşlemleri)
Operasyonel Rekabet Gücü = 0,807 + 0,520 (Marka PerformansıUluslararası

Birleşme ve Satın Alma

İşlemleri)

Tablo 9: Marka Performansı ve Rekabet Gücünün Birleşme ve Satın Alma Türüne Göre Fark
Testi
Birleşme ve
Levene Testi
Satın
Varyans
N
t
sig
Almanın
Eşitliği
F
sig
Türü
Ulusal
100
Marka
0,923 0,338 Var
0,143 0,886
Performansı Uluslararası
143
Ulusal
100
Rekabet
1,594 0,208 Var
0,827 0,409
Gücü
Uluslararası
143
Ürün
Ulusal
100
Rekabet
1,994 0,159 Var
1,046 0,297
Uluslararası
143
Gücü
Operasyonel Ulusal
100
Rekabet
0,002 0,964 Var
0,423 0,673
Uluslararası
143
Gücü
Gerçekleştirilen birleşme ve satın alma işlemlerinin türüne (ulusal veya uluslararası)
göre işletmelerin marka performanslarında ve rekabet gücü boyutlarında farklılık olup
olmadığını ortaya koyabilmek için bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. İlk olarak Levene Testi
değerlerine bakılarak varyansların eşitliği test edilmiştir. Levene testi sonucunda p değerinin
0,05’ten büyük olduğu durumlarda varyanslar eşit kabul edilmektedir (Durmuş, Yurtkoru
Çinko, 2013, s.123). Marka performansı, rekabet gücü, ürün rekabet gücü ve operasyonel
rekabet gücü için Levene testi istatistikleri incelendiğinde p değerlerinin 0,05’ten büyük
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olduğu saptanmıştır. Bu durumda normal dağılım sağlanmıştır ve gruplar arasındaki farkı
görebilmek için Tablo 8’de yer alan değerler incelenmiştir. Tablo 9’da sig değerinin 0,05’ten
büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda işletmelerin gerçekleştirdikleri işlemin türüne göre
marka performansları, rekabet gücü, ürün rekabet gücü ve operasyonel rekabet güçlerinde
farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda H2, H3, H3a, H3b hipotezleri desteklenmemiştir.
5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Dünyanın ekonomik yapısının değişmesi ve teknolojik gelişmeler, işletmelerin yoğun
bir rekabet içerisinde faaliyetlerini sürdürmelerine yol açmıştır. İşletmeler bu durumda
rekabet gücü elde edebilmek için arayış içerisine girmiştir. İşletmelerin rekabet gücü elde
edebilmeleri için uygulayabilecekleri farklı yöntemler vardır. Bunlardan birinin, farklı bir
işletme ile birleşmek veya başka bir işletmeyi satın almak olduğu söylenebilir. Böylece
birleşme ve satın alma işlemleri sonrasında işletmenin sahip olmadığı üretim teknolojileri ve
know how elde edilebilir. Birleşme ve satın alma işleminde hedef işletme konumunda olan
işletmenin marka imajı kullanılarak yeni müşteriler edinilebilir ve tüm bunların ötesinde
işletmenin pazar payı artırılabilir.
Ulusal ve uluslararası birleşme ve satın alma işlemleri sonucunda oluşan marka
performansının rekabet gücüne etkisinin incelendiği bu araştırmada marka performansının
rekabet gücü üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada birleşme ve satın alma
işlemlerinin rekabet gücünü artırmak için yapıldığı söylenebilir. Çalışmanın bulguları
literatürde olduğu gibi birleşme satın almaların daha çok rekabet gücünü artırmak için
yapıldığını doğrulamaktadır (Sarıkamış, 2003; Eren, 2006; Ülgen ve Mirze, 2013).
Ölçeklerin ortalama değerleri incelendiğinde (bkz. Tablo 4) birleşme ve satın alma
işlemlerinin işletmelerin güçlü bir itibar ve marka imajı oluşturulmasına katkısı olduğu
görülmektedir. Ayrıca yine bu işlemlerin ürün güvenilirliğine de katkısı olduğunu söylemek
mümkündür. İşletmelerin marka performansı algıları göz önüne alındığında birleşme ve satın
alma işlemleri sonucunda oluşan marka imajı, yeni müşteri elde etmede işletmelere yardımcı
olmaktadır. Araştırmaya katılan işletmelerin rekabet gücü algılamaları değerlendirildiğinde iki
farklı boyutta rekabet gücü algısına sahip oldukları görülmektedir. Bu iki boyut içerdikleri
ifadeler doğrultusunda “ürün rekabet gücü” ve “operasyonel rekabet gücü” olarak
isimlendirilmiştir (bkz. Tablo 6). Bahsedilen rekabet boyutlarında ön plana çıkan faktörler
sırası ile ürünlerin güvenilirliği ve pazara düşük fiyatlı ürünler sunabilmek olduğu
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saptanmıştır. Rekabet gücü, daha detaylı ele alındığında ve Standardize Olmuş Beta
Katsayıları incelendiğinde (bkz. Tablo 8) ulusal birleşme ve satın alma işlemlerinin marka
performansının ürün rekabet gücü üzerinde uluslararası birleşme ve satın alma işlemlerinin
marka performansına kıyasla daha fazla etkili olduğunu söylemek mümkündür. Benzer
şekilde operasyonel rekabet gücü açısından bir karşılaştırma yapılacak olursa uluslararası
birleşme ve satın alma işlemlerinin marka performansının operasyonel rekabet gücü
üzerinde ulusal birleşme ve satın alma işlemlerinin marka performansı üzerinde daha fazla
etkili olduğu söylenebilir. Farklı birleşme ve satın alma türlerinin işletmelere sağladığı
rekabet gücünün de farklı olması incelenmeye değer bir nokta olduğu düşünülmektedir.
Ürün rekabet gücü incelendiğinde ürünün üretilmesinden müşteriye teslimata kadar olan
süreçteki değişkenleri içerdiği görülmektedir. Operasyonel rekabet gücünde ise daha çok
teknik boyutun ve know howın söz konusu olduğu söylenebilir. Uluslararası birleşme ve satın
alma işlemleri ile işletmelerin yurt dışından bilgi ve teknoloji transferi sağlayarak rekabet
gücü elde ettikleri söylenebilir. Birleşme ve satın alma işlemleri ile işletmeler stratejik ve
finansal rekabet güçlerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, hedef şirketin marka
performansının stratejik gücü ya da yabancı kaynak girdisi ile elde edilecek yeni fırsatlar
rekabet edebilme gücünü artırmada kullanılmaktadır.
Araştırmada yapılan fark testleri sonucunda ulusal veya uluslararası birleşme ve satın
alma işlemi gerçekleştiren işletmelerin marka performansı, ürün rekabet gücü ve
operasyonel rekabet güçlerinde herhangi bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Buna rağmen
yukarıda bahsedildiği gibi ulusal ve uluslararası birleşme ve satın alma işlemlerinin rekabet
boyutları üzerinde farklı derecede etkileri olduğu belirlenmiştir. Son olarak işletmelerin, daha
çok uluslararası birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.
Tüm bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde birleşme ve satın alma işlemleri ile
işletmelerin rekabet gücü elde edebilecekleri görülmektedir. Pazarda olumlu ve güçlü bir
marka imajına ihtiyaç duyan işletmeler, birleşme ve satın alma ile hedefledikleri marka
imajına ve performansına ulaşabilecekleri söylenebilir. Birleşme ve satın alma işlemi
gerçekleştirmiş işletmelere ulaşılarak marka performansı ve rekabet güçlerinin ölçümlenmesi
bu çalışmanın özgün yönüdür. Yapılan literatür taramasında söz konusu değişkenler farklı
değişkenler ile birlikte incelenmiş olsa da bir arada değerlendirildikleri bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Birleşme ve satın alma işlemlerinin ve sonuçlarının yeteri kadar
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incelenmediği söylenebilir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda birleşme ve satın alma
işlemlerinin farklı boyutları ele alınarak işletmeler üzerindeki etkileri değerlendirilebilir.
Ayrıca ulusal veya uluslararası birleşme ve satın alma işlemlerinin sonuçları da farklı boyutları
ile incelenerek işletmelerin geleceklerine yönelik alacakları kararlara yardımcı olunabilir.
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Özet
Geleneksel pazarlama anlayışı ile dijital platformların birlikte kullanıldığı pazarlama 4.0
döneminde hikâyeleştirmeye dayalı içerik üretimi sayesinde müşterilerin aktif katılımı ve
tüketim ile üretimin iç içe geçtiği bir pazar yapısı söz konusudur. Bu ortamda kullanılabilecek
etkili bir enstrüman olan transmedya hikâyeleştirme bir ürün, marka veya eser ile ilgili
hikâyelerin birbirinden farklı boyutlarının değişik medya kanallarında sistematik bir şekilde
sunulması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada transmedya hikâyeleştirme, Orhan
Pamuk'un Masumiyet Müzesi Projesi ekseninde ele alınmıştır. Roman, müze, katolog-kitap,
belgesel ve belgeselin kitabından oluşan bir ürün ailesine sahip olan Masumiyet Müzesi
Projesi, bir transmedya hikâyeleştirme örnek olayı olarak incelenmiştir. Transmedya
hikâyeleştirme kavramının konsept yaratıcısı Henry Jenkins tarafından oluşturulan 7
transmedya hikâyeleştirme prensibi temel alınarak içerik analizi gerçekleştirilmiş ve
Masumiyet Müzesi Projesi'nin transmedya hikâyeleştirmeye örnek olarak gösterilecek
boyutları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Transmedya Hikâyeleştirme, Masumiyet Müzesi, Pazarlama 4.0

Transmedia Storytelling in the Context of Marketing 4.0:
Case of The Museum of Innocence

Abstract
Traditional marketing and digital platforms are used together in the marketing 4.0. There is a
market structure in which consumption and production interwoven by using content
production based on storytelling. Transmedia storytelling, an effective instrument that can
be used in this process, is defined as the systematic presentation of different dimensions of
a product, brand, or work related stories in different media channels. In this study,
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transmedia storytelling was taken up in the axis of Orhan Pamuk's Innocence Museum
Project. The Museum of Innocence project, which has a product family consisting of novel,
museum, catalog-book, documentary and documentary's book, has been studied as a
transmedia storytelling case study. Content analysis based on 7 transmedia storytelling
principles created by Henry Jenkins, the concept creator of the Transmedia storytelling
concept, was conducted and the dimensions of the Museum of Innocence Project as an
example of transmedia storytelling have been identified.
Key Words: Transmedia Storytelling, The Museum of Innocence, Marketing 4.0

Giriş
İnsanlık tarihinin karmaşık hikâyesinden geriye, Leonardo da Vinci'nin yüzyıllar önce söylediği
“Fark et! Nasıl göreceğini öğren. Her şey her şeyle bağlantılıdır” sözü kalmıştır. Milyonlarca
mesaj bombardımanına tutulan günümüz insanının bütün bu karmaşanın içinde “gerçek
bilgiyi nasıl göreceğini öğrenmesi" gerekmektedir. “Her şeyin her şeyle bağlantılı” olması,
işletme ve bireylerin işini zorlaştırıyormuş gibi görünse de aslında “nasıl göreceğini fark
edenler” için bir avantajdır.
Yazının icadı ile kaydedilmeye başlanan bilgi, yüzyıllar içerisinde yorumlanmış;
matbaa ile daha çok alana yayılarak yıllara meydan okumuş; elektronik çağa
geçildiğinde günlerce kullanılmış; Internet ile birlikte dakikalar içerisinde transfer
edilmeye başlanmış ve nihayet sosyal medya ile saniyede tüketilebilir hale gelmiştir
(Karakullukcu, 2012: s.147).
Bugüne kadar üretilegelmiş milyonlarca bilgi tarihin tozlu raflarında beklerken, dünyadaki
anlık internet trafiğini ölçen www.internetlivestats.com sitesine göre şu an bu cümle
kurulurken Google’da 65.985 arama gerçekleştirilmiştir. Böylesine yoğun medya arasında bir
ürünün ya da kampanyanın fark edilmesi içerik zenginliğine ve anlatılan güçlü hikâyeye bağlı
olduğu kadar ne kadar farklı kanalda sunulduğuna da bağlıdır. Bu süreçte geleneksel
medyaların yapısının kullanıcıların daha etkin kılındığı yeni bir paylaşım düzeni oluşturarak
kendini değiştirdiği görülmüştür. Geleneksel medya araçları da bu etkileşimlere ayak
uydurmuştur. Buna bağlı olarak geleneksel sunum şekilleri korunmakla birlikte yeni medya
araçlarıyla iç içe geçmiş çok kanallı bir medya ortamı doğmuştur.
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Veri iletimindeki hızın artması ve sosyal paylaşım ağlarılarının ulaştığı boyut yakınsama
(convergence)12 kavramını gündeme getirmiştir (Akbaba, 2014). MIT (Massachusetts Institute
of Technology) Profesörü Henry Jenkins, MIT Tecnology Review sitesinde yayımlanan
makalesinde birden fazla medya kanalındaki içerik akışını kaçınılmaz hâle getiren bir medya
yakınsama çağına girildiğini belirtmiştir. Ayrıca Jenkins, “bir kurgunun bütün unsurlarının,
birleşik ve eşgüdümlü bir deneyim yaratmak amacıyla, farklı medya kanallarında sistematik
bir şekilde sunulması” olarak tanımladığı transmedya hikâyeleştirme kavramını ilk kez burada
kullanmıştır (Jenkins, 2003). Konuyu Pokemon, Matrix, Star Wars, Lost, Heroes, Marvel vb.
örneklerle 7 prensip üzerinden açılımlayan Jenkins (2006), Convergence Culture (Yakınsama
Kültürü) kitabıyla da bu kavramın dünya geneline yayılmasını sağlamıştır.
Markalar, kamu kuruluşları, ünlü kişiler hatta sıradan bireyler, anlatı yapıları (narrative
structure) oluşturarak kendilerine has bir dünya inşa etmektedirler. Üretilen bu içerikler,
geleneksel pazarlama yaklaşımlarının yanı sıra bütünleşik pazarlama iletişimi ve dijital
pazarlama

yöntemleri

vasıtasıyla,

farkında

olarak

veya

olmayarak

transmedya

hikâyeleştirmeye örnek teşkil etmektedir.
Bu çalışmada, Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi Projesi bir örnek olay olarak transmedya
hikâyeleştirme ekseninde ele alınmış ve bu projeye dair elde edilen veriler içerik analizine
tâbi tutularak Jenkins’in 7 prensibine göre yorumlanmıştır. Çalışmanın sonunda Masumiyet
Müzesi projesinin transmedya hikâyeleştirmeye örnek olacak birçok uygulamayı bünyesinde
barındırdığı tespit edilmiştir. Bu çalışmadan hareketle içerik oluşturma ve pazarlama
iletişiminde etkili bir konsept olarak kullanılabilecek transmedya hikâyeleştirmenin ne kadar
geniş bir uygulama alanına sahip olduğu ifade edilmeye çalışılmıştır.
1. Transmedya Hikâyeleştirme
Transmedia terimi etimolojik olarak incelendiğinde, kökeni Latincede “öte, öteye geçme”
anlamına gelen transire kavramına dayanan trans kelimesi ile Latince “araç, aracı”
anlamındaki medium’dan türeyen media kelimesinin birleşiminden oluştuğu görülmektedir.
Transfer, transit, translate, transa geçme kullanımlarından da anlaşılacağı üzere trans
kelimesi mekânsal bir dönüşüm ve geçiş eylemlerini ifade etmektedir. Media kelimesi ise

12 Yakınsama kavramı etimolojik açıdan incelendiğinde, ‘’con’’ ön ekinin Latince’de birlikte, beraber
anlamına geldiği görülmektedir. Yönelmek anlamına gelen ‘’verge’’ sözcüğüyle birleştiğinde bir yöne
ilerlemek,
beraber
aynı
noktaya
gitmek
gibi
bir
anlam
kazanmaktadır
(https://www.vocabulary.com/dictionary/convergence, 2017).
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Türkçe’ye medya olarak çevrilmiştir. Bu noktada transmedia kavramı kesin bir şekilde
Türkçeleştirilemediği için çalışma boyunca kelime olduğu gibi kullanılacaktır.
Transmedia terimi ilk olarak 1991’de Marsha Kinder tarafından yayımlanan Playing with
Power in Movies, Television, and Video Games adlı kitapta geçmektedir. Daha sonraki yıllarda
“ticari transmedya süper sistemleri” olarak cümle içinde kullanılan kavram, bazı yayın
projelerinin birden fazla medyaya dağıtılması olarak verilmiştir (Giovagnoli, 2011: s. 23-24).
Söz konusu kitapta sadece sunum şekli olarak geçen transmedya kavramını hikâyeleştirme ile
birlikte formüle eden Jenkins (2010b), “çok sayıda medya platformunda sunulan yeni
boyutların, hikâyenin bütününe kendine has bir katkıda bulunduğu bir sanat” olarak
tanımlamıştır.
Tüketicilerin bakış açısına göre transmedia uygulamaları, farklı medyalardan gelen söylemleri
yorumlama becerisi olan çok seviyeli okuryazarlığa dayandırılmaktadır. Dinehart (2008), bir
izleyicinin / kullanıcının / oyuncunun hikâyeyi kendi doğal, bilişsel ve psikolojik yetenekleri
aracılığıyla dönüştürdüğünü böylece sanat yapıtının seviyesinin yükseldiğini savunmaktadır.
Transmedya hikâyeciliğin ideal formunda, her medya ortamında uygulanabilecek en iyi
faaliyetin gerçekleştirilmesi esastır. Her medyanın kendine has özellikleri, güçlü yanları ve
hedef kitlesi olduğu için izleyicinin her platformda yaşadığı farklı deneyimin sonunda
parçaları birleştirerek anlamlı bir bütüne ulaşması amaçlanmaktadır. Transmedya
hikâyeciliği, izleyicilerin de yaratıcı sürece dâhil olabildiği bir evrene işaret ederek öznel bir
deneyimi, gerçeğin kişiselleştirilmiş formunu sunmak için kullanılmaktadır (Dönmez, 2015).
Diğer yandan transmedya hikâyeleştirme, edebî bir eserin sinemaya uyarlanması gibi tek
yönlü ve tek hikâyeli bir uygulama değildir. Bu işleme adaptasyon adı verilmektedir.
Sinemaya uyarlama sürecinde hikâyenin genel itibariyle aynı kaldığı ancak farklı medyalarda
sunulduğu görülmüştür. Medya kanalının, örneğin sinemanın karakteristik özelliklerine göre
hikâye görselleştirilmektedir. Burada yeniden anlatım söz konusudur ancak transmedya
hikâyeleştirmede her kanalda merkezî hikâyeye bağlı farklı anlatılar sunulmaktadır.
Transmedya hikâyeleştirme, cross-medya (çapraz medya) ve multimedya kavramları ile de
karıştırılmaktadır. Cross-media, genellikle aynı hikâyeye ait ürünlerin çoklu medya
platformlarına dağıtımıdır. Sunulan içerik, ana metinden parçalar taşımaktadır yeni bir
ekleme söz konusu değildir. Bir filme ait müziklerin yer aldığı soundtrack albümün, bir müzik
mağazasında satışı ya da YouTube kanalında sunulması bir cross-medya örneğidir. Bir sinema
262

filmine ait hikâyenin genişletilmesi ya da yeni bir boyut kazanması söz konusu değildir.
Grafik, resim, video, ses içeren sistemlerin bilgisayar ortamında bir araya getirilerek
oluşturulduğu ürünler ise multimedya olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle
multimedya, tek bir medyada farklı medya içeriklerine yer vermektir (Akbaba, 2014).
2. Transmedya Hikâyeleştirmenin Arka Planı
2.1. Web 2.0 ve Semantik Web 3.0
İnternetin ortaya çıktığı 1970’li yıllardan 2000’li yılların başına kadar gelinen süreçte
internette sunulan içerikler diğer kitle iletişim araçları gibi belirli bir denetim gücüne sahip
kurumlar ve kişiler vasıtasıyla tek yönlü olarak gerçekleşmiştir. Veri transferinin hızlanması ve
internetin yaygınlaşmasıyla birlikte yapısal bir dönüşüm yaşanmış, etkileşimli ve çok katmanlı
bir iletişim süreci başlamıştır. Bu değişimler sonucunda oluşan paylaşım ortamına yeni
medya, sosyal medya, dijital medya gibi isimler verilmiştir. Burada yenilik ile kastedilen,
iletişim sürecinin eskinin aksine etkileşime dayanmasıdır. Daha önce izleyici konumunda
olan bireyler sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla kendi içeriklerini oluşturdukları, alışveriş
yapabildikleri, resim, video, fotoğraf vb. paylaşabildikleri bir internet ağı oluşturmuşlardır.
İşte bu dönem Web 2.0 olarak tanımlanmaktadır (Akbaba, 2014). Yeni medya ortamları,
kişiselliğin artmasıyla her bireyin kendi anlatı dünyasını oluşturduğu bir dönemin
başlamasına neden olmakla birlikte pazarlama dünyasına da yeni kapılar açarak; viral
pazarlama, WOM (ağızdan ağıza) pazarlama, sosyal medya pazarlaması gibi yeni stratejilerin
gelişmesine de ön ayak olmuştur. Diğer yandan sosyal medyanın siyasi olayları, savaşları,
dünya genelindeki sorunları kısa sürede geniş kitlelere duyurma hatta bu olayların seyrini
değiştirme potansiyeli birçok olayda kendini göstermiştir.
2008 yılında gerçekleştirilen Semantik Teknoloji Konferansı’nda, büyük veri (big data), yapay
zekâ, bulut bilişim gibi veri yönetimini ilgilendiren konu başlıkları görüşülmüş ve ardından
Semantic Web (anlamsal internet) olarak da adlandırılan Web 3.0 dönemine geçilmiştir.
Yüksek algoritma hesaplamaları yapabilen yazılımlar sayesinde sınırsız sayıda içeriğin
anlamlandırılması, sınıflandırılması ve paylaşılması sağlanmaktadır (Hendler, 2009). Web 3.0
döneminin özelliklerinden biri olan filter bubble (filtre balonu), çevrimiçi öneri sistemleri
olarak adlandırılan, izleyicilerin hangi içeriklerden daha çok keyif alacaklarını tahmin etmeye
çalışan algoritmalar üzerine inşa edilmiştir. Bu çevirim içi öneri sistemleri için, zaman
içerisinde kullanıcılarını daralan bir ürün grubuna maruz bıraktığı eleştirisi yapılsa da
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Amazon’un yaptığı satışların %35'inin bu öneri sistemi sayesinde gerçekleştiği göz ardı
edilemez (Nguyen vd., 2014). Bu filtre balonları sayesinde belirli bir konuyla ilgilenen
kullanıcıların

karşısına

o

konuya

benzer

içerikler

çıkarılmaktadır.

Transmedya

hikâyeleştirmenin yayılma stratejisine hizmet eden bu uygulama yeni takipçiler kazanmak
için güçlü bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
2.2. Transmedya Hikâyeleştirme ve Pazarlama
Transmedya hikâyeleştirmenin arkasında yer alan diğer körükleyiciler değişen tüketim
anlayışı ve pazar yapısıdır. Günümüz dijital pazarlama dünyasında iki grup hedef kitle vardır:
Dijital yerliler ve dijital göçmenler. Dijital yerliler, internet ve dijitalleşmenin yayılmaya
başladığı 1980’li yıllarda doğan Y kuşağı, 2000’li yıllarda doğan Z kuşağı ve yeni yeni
dillendirilen Alfa kuşağı tüketicileridir. Dijital göçmenler ise X kuşağının statüsever
temsilcileri ile daha önceki kuşaklardan Baby Boomers (Bebek patlaması) ve Slint Generation
(Sessiz Kuşak) temsilcilerinden oluşan tüketicilerdir. Dijital göçmenler internet dünyası ve
dijital dünya ile belli bir yaştan sonra, kişisel ilgi ya da pazarın baskısı nedeniyle tanışmış olup
hâlihazırda bu konular üzerinde dijital yerlilerden çok şey öğrenmeye devam etmektedirler.
Y, Z ve Alfa kuşakları doğal hayatlarının bir parçası olan bu teknolojilerle bütünleşmiş ve
değişimin öncüsü olarak kabul edilen yeni trendleri belirleyen bir kitledir. Bu kuşakların
günümüzün ekonomisini ayakta tuttuğu ifade edilmektedir. Gamification çağı olarak anılan
bu dönemde yetişen nesil gerek oyunlarla kurdukları ilişki gerekse akıllı teknolojilere olan
yatkınlıkları sayesinde kendi oyunlarını yazar hâle gelmiştir. Bu nesil, yaratıcı düşünmeyi
teşvik eden, çok farklı öğrenme yolları sunan çeşitli cihaz, yazılım ve uygulamaları
kullanmadaki ustalıklarını hikâyeleştirme yetenekleri ile birleştirerek

sanal dünyalar inşa

etmekte ve böylece içerik üretimine katkı sunmaktadırlar (Tootell vd., 2014). Bu kuşaklar,
sahip oldukları potansiyelleri ile transmedya hikâyeleştirmenin hem hedef kitlesi hem de
aktif katılımcısı olacaklardır.
Pazarlama alanında diğerlerinden belirgin özellikleri ile ayrılan ve hâkim işletme bakış açısına
göre isimlendirilen dönemler söz konusudur. Üretim odaklı olan pazarlama 1.0 dönemi “ne
üretirsem satarım” klişesine dayanmaktadır. Pazarlama 2.0 dönemi ise “müşterinin kral
olduğu, pazar odaklı bir dönem”e işaret etmektedir. Her ne kadar müşteri kral olsa da onların
istekleri ve ihtiyaçları belirli kalıplar altında çerçevelendirilmekte, tek bir birey olarak müşteri
“kitle” içerisinde pasif bir konumda kalmaktaydı. Bu ifadelerin hepsi modernizmden
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postmodernizme geçişi akla getirmektedir. Sosyal medyanın sunduğu imkânlar sayesinde
bireylere tek tek ulaşabilen işletmeler, müşteri odaklılıktan birey yani “insan odaklı” olmaya
doğru bir yönelim sergilemeye başlamıştır. Toplumda insani ihtiyaçların yanı sıra sosyal ve
çevresel farkındalığın da arttığı bir döneme geçiş kaçınılmaz olmuştur. Pazarlama 3.0 olarak
ifade edilen bu dönemde sosyal medyayı aktif şekilde kullanan tüketiciler, hem işletmelerin
üretim süreçlerine katılmakta hem de kendi aralarında alışveriş (C2C) yapma imkânına sahip
olmaktadır. Bu durum iç içe geçmiş bir ilişkiler ağının oluşmasına neden olmaktadır. Bu
bağlamda, pazarlama 3.0 dönemi insan odaklı olmanın yanında ön plana çıkan özelliklerden
katılım ve işbirliği dönemi olarak da anılmaktadır (Kotler vd., 2010; Jara vd., 2012; Yağcı vd.,
2017).
Pazarlama 3.0 dönemini postmodernizm bakış açısıyla da değerlendirmek mümkündür.
Postmodernizm çeşitli disiplinlerde uygulanmış; bunların hepsinde modernizmin kalıpları
olarak da ifade edilen rasyonaliteyi reddetmiş, bu durumun getirdiği boşluğu ise parçalanma
ve çeşitlilik ile doldurmuştur. Daha geniş bağlanma olanakları ile bilgiyi daha etkin olarak
paylaşan bireyler sayesinde üretim ile tüketimin sürekli yer değiştirdiği postmodern
pazarlama anlayışı zaman içinde yaygınlaşmıştır (Erdem, 2017: s. 261).
İçerik ve hikâyeleştirme kavramlarının ana damarlarını oluşturduğu pazarlama 4.0 dönemi ise
işletme ile müşteri arasındaki çevrimiçi ve çevrimdışı etkileşimi birleştiren yeni bir pazar
anlayışını işaret etmektedir. Pazarlama 4.0, temel olarak, insan merkezli pazarlamanın
müşterinin yolculuğunu kuşatmak için derinleşmesini ve genişlemesini tanımlamaktadır.
Müşteriler için müşterilerle birlikte bir değer yaratma çabası söz konusudur. Buna bağlı
olarak tek başına dijital etkileşimin yeterli olmayacağı, omnichannel pazarlama olarak ifade
edilen çok kanallı pazarlama stratejilerinin hem geleneksel pazarlama ortamlarında hem de
dijital ortamlarda sunulmasının gerektiğinin altı çizilmektedir.

Farklı ortamlar arasında

gerçekleşen etkiletişime yapılan bu gönderme yine transmedya kavramını akla getirmektedir.
Paylaşım ekonomisi (sharing economy), şimdi ekonomisi (now economy), içerik pazarlama
(content marketing), hashtag pazarlaması, emoji pazarlaması, sosyal CRM ve daha pek çok
yeni kavramla desteklenen pazarlama 4.0 asıl gücünü endüstri 4.0 ile birlikte gelen
gelişmelerden almaktadır (Kotler vd., 2017).
Transmedya hikâyeleştirmenin markalar için en basit ve yaygın formu sosyal medya
platformlarında gerçekleştirilen uygulamalardır. Özelliklerine göre değişmekle birlikte, sosyal
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medya uygulamalarının, anlatı açısından, temelde reklama katılım tarzını belirlemede ve
reklamın etkileşim yapısını oluşturmada belirleyici olduğu ifade edilmektedir (Yılmaz, 2017:
s.265). Coca Cola’nın 2013 yılında gerçekleştirdiği, “bir milyon neden” kampanyası online ve
offline mecraları bir araya getiren bir transmedya hikayeleştirme örneğidir. TV reklamları ile
hikâyenin başlangıcı yapılmış ve tüketiciler çevrimiçi mecralara yönlendirilmiştir.
www.bimilyonneden.com isimli bir internet sitesi kurulmuş ve Twitter’da #bimilyonneden
hashtag’i ile takipçilerin paylaşımlarda bulunması teşvik edilerek kendi açılarından daha iyi
bir dünyaya inanmak için gerekçelerini yazmaları istenmiştir. Kampanyanın bundan sonraki
süreci ise takipçilerin paylaşımlarına göre yönlendirilmiş ve tüketicilerin yazdığı nedenler
kampanya içeriğine dönüştürülmüştür. Paylaşılan tweetler billboardlarda sergilenerek
transmedyal anlatının genetiğinde var olan kullanıcıların sürece dâhil olması olgusu burada
gerçekleşmiştir. Paylaşım sayısının bir milyona ulaştığında dev bir sergi açılmış ve bu
nedenler 2013 senesinde Coca Cola kutuları üzerinde yer almıştır (Dönmez, 2015).
Pazarlama 4.0 dönemi rekabetin daha da yoğunlaşmasına neden olmakla birlikte markalar
arasında yapılan iş birliklerine de sahne olmaktadır. Her bir endüstrinin, kendi alanındaki
yeteneklerini kullanarak, frenchise anlaşmalarıyla ortak projeler geliştirmesi transmedya
hikâyeleştirmenin bir diğer güçlü yönüdür (Jenkins, 2003). Disney, Lego, Coca Cola,
McDonald’s gibi markalar gerek geleneksel pazarlama kampanyalarında gerekse dijital
ortamlarda gerçekleştirdikleri projelerle transmedya hikâyeleştirmeden faydalanmaktadır.
Örneğin, Universal Studios tarafından yaratılan Minions karakterleri, Despicable Me 1-2 ve
Minions animasyon filmlerinde yer almaktadır. Film projeleriyle birlikte, Minions
karakterlerinin kullanıldığı ürünler McDonald’s, Monopoly, PlayDoh, Haribo, Knorr, Lego gibi
birçok marka altında piyasaya sürülmüştür.

3. Transmedya Hikâyeleştirme 7 Prensibi
Jenkins (2010a) tarafından belirlenen prensiplerin her biri yaratılan hikâyenin özelliklerine,
türüne, hayata geçirileceği medya ortamına ve hedef kitleye göre değişebilmektedir.
Transmedya hikâyeleştirme ile bu 7 prensip sadece kültürel üretim ve pazarlama sürecinde
söz konusu olmadığı gibi işletmelerin ürün, hizmet ve marka yönetimleri için de
uygulanabilmektedir.
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3.1. Yayılabilirlik - Derinleştirilebilirlik (Spreadability vs. Drillability)
Hikâyeyi yaymak yani genişletmek veya hikâyeyi derinleştirmek, yatay ve dikey anlatım
arasındaki tercihi yansıtmaktadır. Jenkins (2010a), karşıt iki görüşten ziyade bir tercihin söz
konusu olduğunu ifade etmektedir. Yayılabilirlik, hikâyenin ya da ürünün olabildiğince çok
medyada yer alması sağlanarak yakınsama ve katılımın en ileri düzeye taşınmasıyla mümkün
olmaktadır. Bu sayede yeni takipçilerin/müşterilerin medya içeriğinin dolaşımına katkısı ve
sosyal ağlar vasıtasıyla aktif olarak içerik üretimine dâhil olma kapasitesi artırılmış olacaktır.
Bu süreç ekonomik değerin artırılması ve kültürel değerin genişletilmesini amaçlamaktadır.
Yayılma prensibi için Star Wars Expended Universe (Genişletilmiş Evren) konsepti en geçerli
örnektir. 1976 yılında George Lucas tarafından yayımlanan Star Wars: From the Adventures
of Luke Skywalker adlı roman 6 ay sonra, yine Lucas'ın yönetmenliğinde Star Wars: A New
Hope adıyla vizyona girdi. Aradan geçen 40 yıldan fazla zamana rağmen pre-prodüksüyon
aşamasındaki 9. filmin konuşuluyor olması Star Wars efsanesinin beğeni seviyesini anlatmaya
yetecektir. Film serisi, kitaplar, animasyonlar, çizgi romanlar, bilgisayar ve konsol oyunları, TV
yapımları, oyuncaklar, kostümler, mobil uygulamalar, tema parkları, hayranların düzenlediği
yarışmalar ve akla gelmeyecek ürün çeşitliliği ile bir transmedya çılgınlığı olan Star Wars, bu
gücünü çok farklı platformlarda ürün sunulmasına ve hayran kitlesinin kendi hikâyeleriyle
sürece katılmasına borçludur. Walt Disney'in 2012 yılında Lucas Film'i satın almasıyla birlikte
daha geniş ve agresif bir yayılma politikası güdülmeye başlamıştır. Lisanslı ürünler ara
vermeksizin piyasaya sürülmekte Lego, Mcdonald's, Hasbro Toys, Pepsi gibi onlarca markayla
ortak ürün tasarımları yapılmaktadır. 10 milyar dolara yakın gişe hasılatı ve ölçülemeyecek
büyüklükte ürün satışına ulaşan Star Wars efsanesi 3 neslin hayatında yer edinmiş ender
sayıdaki hikâye tasarımlarının zirvesinde yer almaktadır (Dönmez, 2015; Erzurum, 2017;
Jenkins, 2010b; Küçükcan, 2017).
Derinleştirme prensibi ise yeni hayran kitlesi elde etmekten ziyade mevcut hayran kitlesinin
sadakatini artıracak, hikâyenin derinlerine inilmesini sağlayacak uzun vadeli araçların
kullanılmasıdır. Hayran kitlesine derinlemesine nüfuz edecek bir transmedya hikâyeleştirme
örneği olarak The Hobbit ile The Lord of the Rings filmlerinin üretimi, tanıtımı ve hikâyeleri
hakkında ilgili bilgiler veren www.TheOneRing.net sitesi gösterilmektedir (Fiorelli, 2015).
Hayran kitleleri tarafından oluşturulan bu sitede yine filmlere hayranlık duyan kitleye hitap
edecek şu içerikler dikkat çekicidir: Film kahramanlarından oluşan Lego ürünlerinin satış
267

linkleri, sohbet odaları, bağış kampanyaları, ürün satışı ile ilgili siteler, koleksiyonlar, film
çekimleri ile ilgili hikâyeler ve haberler.
3.2. Süreklilik - Çeşitlilik (Continuity vs. Multiplicity)
Süreklilik, tutarlı bir hikâye oluşturmak adına dağınık parçalardan ziyade anlamlı bir bütün
oluşturacak bir yapı inşa etmeye yardımcı olmaktadır. Kurgusal dünyanın inandırıcılığını
sağlamak için ve dikkati belirli bir noktada tutmak için tercih edilmektedir. İzleyiciler, bir
seriyi takip ederken belirli sembolleri, karakterleri, klişeleri vb. unsurları sürekli görmek ister.
Örneğin; Harry Potter serisinde Daniel Jacob Radcliffe’in 12 yaşındayken hayat verdiği Harry
Potter karakteri, serinin son filmine kadar aynı yuvarlak gözlüğü takmıştır. Öyle ki bu yuvarlak
gözlük filmin sembollerinden biri hâline gelmiştir (Baecke, 2016).
Çeşitlilik ise, hayranların alternatif anlatılardan keyif almalarına, karakterleri ve olayları yeni
perspektiflerden görmelerine olanak sağlayacaktır (Jenkins, 2010a). DC ve Marvel, süper
kahramanların hikâyelerinde detaylı bir anlatım tercih ederek çeşitlilik sağlamayı tercih
etmektedir. Spiderman, Thor, Avengers, Captan America, X-Man ile onlarca karakter ve
seriden oluşan Marvel dünyası iç içe geçmiş kurgularıyla da dikkat çekmektedir. Lego’nun
franchise anlaşmalarla kurduğu geniş koleksiyon da çeşitlilik için örnek gösterilebilir. Klasik
Lego serilerinin yanı sıra Star Wars, Batman, Super Hereos, Disney, Minecraft, Angry Birds,
Scooby Doo, Dr. Who gibi hikâye kahramanlarının figürlerinden ve oyunlarından oluşan geniş
ürün yelpazesine sahip olan Lego, güçlü bir tranmedia brand (transmedya markası) olarak
karşımıza çıkmaktadır (Hills, 2016).
3.3. Dâhil Etme - Çıkarma (Immersion vs. Extractability)
Sözlük anlamı “daldırma” olan immersion kelimesine karşılık kulağa daha hoş gelen dâhil
etme tercih edilmiştir. Dâhil etme izleyici kitlenin anlatı dünyasına dalmasını sağlamaktır.
Sosyal medyanın potansiyeli sayesinde hikâyeye dâhil olan izleyiciler, aynı zamanda hikâyeye
ait müzelere, tema parklara, filmlerin çekildiği mekânlara, stüdyolara giderek hikâyenin
dünyasına dalabilmektedir (Jenkins, 2010a). Linda Hutcheon’a göre tüm video oyunları
oyunculara kapsamlı bir dâhil etme deneyimi sunmaktadır. Çünkü oyuncular o an dijital
animasyonun kurgusal ve görsel dünyasında yaşamaktadır (Hutcheon, 2012’den aktaran
Baecke, 2016). Diğer yandan film karakterlerinin kostümlerini tasarlayan veya satın alan
hayranların bir araya gelerek film sahnelerini canlandırdığı festivaller, roll-playing yarışmaları,
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partiler de bir diğer dâhil olma çeşididir. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri
sayesinde izleyiciler farklı platformlarda hikâyenin dünyasına 2 boyutlu ya da 3 boyutlu
şekilde dâhil olabilmektedir. Disney’in birçok şehirde kurduğu Disneyland tema parkları
hâlihazırda birer örnek olmasının yanında Walt Disney Imagineering ve Disney Research
Zürich, tema parkı deneyimini 3 boyutlu hâle getirerek artırılmış gerçeklik teknolojisiyle
zenginleştiren bir proje üzerinde çalışmaktadırlar (Mine vd., 2012).
Exract kelimesi “çıkarmak, elde etmek, almak” gibi anlamlara gelmektedir. Extractability ile
anlatılmak istenilen takipçilerin bir hikâyeye dair unsurları kendi gündelik hayatlarına alması,
diğer deyişle hikâyenin içinden kendilerine bir hatıra çıkarmasıdır (Jenkins, 2010a). Birçok
örnekte görüldüğü gibi hikâyeye ait kıyafet, oyuncak, maske vb. ürünler franchise
anlaşmalarla ya da doğrudan satışa sunulmaktadır. Bu iki yöntem bir arada kullanılarak
izleyicinin merakı canlı tutulmakta, franchise pazarı genişletilmekte ve hikâyelerin
geliştirilmesi için ekonomik ve fikrî altyapı sağlanmaktadır.
3.4. Yeni Bir Dünya İnşa Etmek (World Building)
Yeni bir dünya kurmanın yolu hikâyeyi bir merkezde sınırlandırmaktan ziyade hikâyeyi
zenginleştirecek birtakım unsurları işe koşmaktan geçmektedir. Bu prensip diğer altı prensip
ile bütünlük arz etmektedir. Geniş alana yayılan üretim sistemi ile birlikte takipçileri ve
franchise markaları da içine alan bir büyüme gerçekleşmektedir (Jenkins, 2010a).
Minecraft oyununda küp şeklindeki bir dünyada sınırsız varyasyonlarla yapılar inşa
edilmektedir. Normal oyunun dışında oyuncuların manzara değişikliklerini yapabilecekleri ya
da kendi yapılarını tek başlarına veya başkalarıyla iş birliği içinde inşa edebilecekleri çeşitli
modlar bulunmaktadır. Minecraft’ın inşa ettiği dünya son derece kolay kullanıma sahip, hatta
görsel kalitesi son derece düşük ama oyuncuya sınırsız tasarım imkânı veren basitliktedir.
Lego firması da Minecraft karakterlerinden oluşan bir seri çıkarmıştır. Oyun içerisinde
bulunan The Lord of the Ring modu sayesinde filmdeki dünyanın bir benzeri oyunda
tasarlanabilmektedir. Oyunla ilgili kendi kurgularını YouTube kanalında sunarak fenomen
olan pek çok Minecraft Youtuber’ı vardır (Joseph, 2015; Radboud, 2016).
3.5. Dizisellik (Seriality)
Dizisellik hikâyeyi parçalara bölmek, seri olarak ya da farklı parçaları farklı medya araçlarında
sunmak şeklinde gerçekleşmektedir. Bu sayede izleyiciye kancayı atan anlatıcı, serinin
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devamı için bekleyen izleyici kitlesini farklı kanallara çekerek transmedya dünyasının inşasına
katkıda bulunmaktadır. Bu durum bir TV dizisindeki gibi bölümlerin arka arkaya verilmesi
şeklinde olmayıp alternatif seriler üreterek veya daha önce gösterilen serilere geri dönüp
hikâyeyi farklı medyalarda sunarak genişletmek şeklinde olmaktadır (Jenkins, 2010a).
Marvel ve DC’nin geliştirdiği Cinematic Universe modeli, bir dizisellik yöntemi olarak
karşımıza çıkmaktadır. X-man, Iron Man, Captan America, Avangers, Superman, Batman gibi
onlarca çizgi roman serisi, birbirinin içine geçmiş grift bir kurguyla sunulmaktadır. Her filmde
gerçekleşen olaylar başka seriye metinler arası bir gönderme barındırmaktadır. Bir yandan
yeni çizgi romanlarla hikâyeyi boyutlandıran anlatıcılar, olay bütünlüğünün sağlanması için
bütün serilerin takip edilmesini zorunlu kılmaktadır. Örneğin Avengers filmlerinde ve çizgi
romanlarında karakterlerin her biri kendi maceralarına devam ederken bir filmde bütün
karakterler bir araya gelerek bir olayın içerisinde yer almaktadır (Brundige, 2015).
3.6. Öznellik (Subjectivity)
Hikâyenin parçalarını değişik anlatı teknikleriyle ve hikâyedeki farklı bir karakterin ağzından
anlattırarak ilginin canlı tutulması sağlanmaktadır. Bunun en güzel örneği George R. Martin’in
yarattığı Game of Thrones efsanesidir. Westeros ve Essos kıtalarında bulunan aileler
arasındaki taht kavgalarını anlatan seri, HBO tarafından televizyon dizisi olarak uyarlanmış ve
tüm dünyada ilgiyle takip edilmiştir. Bu ailelerin hikâyelerine odaklanarak genişletilen
kurgunun her serisinde farklı karakterler üzerinden olaylar anlatılmaktadır (Fiorelli, 2015).
3.7. Performans
Transmedia hikâyeleştirmenin en belirgin özelliği, anlatı dünyasının gelişimine katkıda
bulunmak için izleyicilerin açıkça sürece davet edilmesidir. Fütürist Alvin Toffler (1980), Third
Wave

(Üçüncü

Dalga) kitabında üretim

(production) ve

tüketim

(consumption)

kombinasyonundan oluşan presumption kavramını ortaya atarak tüketim ve üretimi bir arada
yaşayan bir müşteri grubunun yükselişinden bahsetmiştir: Prosumers (Ritzer vd., 2012).
Transmedya hikâyeleştirmenin temellerinden birini oluşturan bu anlayış transmedyal
performansı da açıklamaktadır. Lego’nun Mindstorms ürün grubu prosumer performansı
açısından dikkat çekici bir örnektir. Klasik Lego ürünleri ile programlanabilir robot, sensör ve
motorların birleşiminden oluşan Lego Mindstorm ürünleri, standart bir tasarım haritasından
ziyade müşterilerinin kendi yaratıcılıklarına izin veren bir şekilde sunulmaktadır. Kendi
tasarımlarını ve yazdıkları kodları www.mindstorms.lego.com sitesinde paylaşan müşteriler,
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bu platform üzerinden yeni programlar indirebilmekte ve önerilerde bulanarak ihtiyaçları
olan programların yazılmasını sağlayabilmektedir (Tapscott ve Williams, 2008).
4. Örnek Olay: Transmedya Hikâyeleştirme ve Masumiyet Müzesi
Postmodern ve varoluşçu romanın dünyadaki önemli temsilcilerinden biri olarak görülen
Orhan Pamuk13 (Afridi ve Buyze, 2012; Andrews, 2000; Stone, 2006; Yaprak, 2012),
Türkiye’nin “Doğu” ve “Batı” söylemi arasındaki kimlik karmaşasını, toplumsal, sanatsal,
tarihî, felsefi ve siyasi yapısını inceleyen romanlarıyla dünya edebiyatında önemli bir yere
sahiptir. Özellikle İstanbul’u konu edinen romanlarında şehrin gündelik hayatını ve
mimarisini metinleriyle yeniden şekillendiren, sosyopolitik kavrayışlarını anlatı estetiğiyle
birleştiren bir yazar olarak görülmektedir (Narayan, 2016). Nitekim İsveç Akademisi Edebiyat
Profesörü Horace Engdahl, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü açıklamasında, “kentinin (İstanbul)
melankolik ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbirleriyle çatışması ve örülmesi için yeni
simgeler bulan” Orhan Pamuk’un ödüle layık görüldüğünü ifade etmiştir (Engdahl, 2006).
Diğer yandan yaptığı siyasi açıklamalar, anlaşılmayan üslubu, yaptığı dil hataları, intihal
iddiaları ile eleştirilmektedir (Güzel, 2012; Arslanoğlu vd., 2007). Bu çalışmada Orhan Pamuk
ve bütün ürünleriyle Masumiyet Müzesi Projesi, övgü ve yergilerden bağımsız olarak
transmedya hikâyeleştirme örneği olarak incelenecektir.
4.1. Araştırmanın Problemi ve Metodolojisi
Masumiyet Müzesi Projesi roman, müze, katalog, belgesel ve kitaptan oluşan çeşitliliği ile
yazarın eserleri içinde uzun döneme yayılan önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın
problemi, Masumiyet Müzesi Projesi’nin çok boyutlu yapısının transmedya hikâyeleştirmeye
örnek olarak gösterilip gösterilmeyeceğidir. Örnek olay yöntemi, bütünsel betimleme ile

13

1952 yılında İstanbul/Nişantaşı’nda doğan Pamuk, Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra İTÜ mimarlık
bölümünü yarıda bırakarak İstanbul Üniversitesi’nde gazetecilik bölümünü bitirmiş ve 23 yaşında romancı
olmaya kadar vermiştir. “Milliyet Yayınları Roman Ödülü” kazanan ilk romanı Cevdet Bey ve Oğulları 1982
yılında yayımlanmış ardından sırasıyla Sessiz Ev (1983), Beyaz Kale (1985) ve Kara Kitap (1991) romanları ile
birçok ödüle layık görülmüştür. Kara Kitap romanının içindeki bir hikâyeyi Gizli Yüz adıyla senaryolaştırmış ve
Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Senaryo Ödülü”nü almıştır. Yeni Hayat (1994), Benim Adım Kırmızı
(1998), Kar (2002), Masumiyet Müzesi (2008), Kafamda Bir Tuhaflık (2014) ve Kırmızı Saçlı Kadın (2016)
romanlarının yanı sıra, çeşitli gazete ve dergilerde yazdığı yazıları topladığı Öteki Renkler (1999), anılarını ve
denemelerini içeren İstanbul (2003), Nobel ve diğer ödül törenlerinde yaptığı konuşmalarından oluşan Babamın
Bavulu (2007), edebiyatla olan ilişkisini içeren Manzaradan Parçalar (2010) Harward Üniversitesi’nde yaptığı
derslerinden oluşan Saf ve Düşünceli Romancı (2011), Masumiyet Müzesi’nin kataloğu niteliğindeki Şeylerin
Masumiyeti (2012), romanlarındaki kısa hikâyelerden derlediği Ben Bir Ağacım (2013) ve son olarak Hatıraların
Masumiyeti belgeselinin metni olan aynı isimli kitabını yayımladı (2016). Kitapları 63 dile çevrilen ve bütün
dünyada 13 milyon üzerinde satan Pamuk, pek çok ödül ve şeref doktorası almıştır (OrhanPamuk.net, 2018).
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açıklamaya odaklanan, olaylar ve kavramlar arasındaki örüntülerin sembolik etkileşimci bakış
açısıyla anlamlandırıldığı bir nitel analiz yöntemidir. Genel olarak örnek olay çalışmaları bir
kuramı, teoriyi ya da bir fenomeni test etmekte veya bunları geliştirmekte kullanılmaktadır
(Berg ve Lune, 2015). Masumiyet Müzesi Projesi’nin transmedya hikâyeleştirme konseptine
örnek olay inceleme yöntemine göre ele alınma sürecinde ilgili dokümanın ve olguların
anlamlandırılması için içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. İçerik analizi; bir olaya,
konuya veya olguya dair ilk bakışta algılanabilen içeriğin yerine gizil içeriğin ortaya
çıkarılmasına hizmet eden bir yaklaşımdır. Bireylerin fark etmediği noktaların belirlenmesine
yönelik “ikinci bir okuma”dır (Bilgin, 2014). Araştırma sonunda elde edilen içeriğin
transmedya hikâyeleştirme ekseninde ele alınabilmesi için Jenkins'in tanımladığı 7
transmedya prensibi ile çerçevesi çizilen kategorilerden faydalanılmış, analiz yapılarak
yorumlar ve tespitler ortaya konmuştur.
4.2. Araştırmanın Veri Seti
Analize tâbi tutulacak veri setine ulaşmak için Masumiyet Müzesi romanı, Şeylerin
Masumiyeti katalog-kitabı, Hatıraların Masumiyeti belgeselinin kitabı ve Orhan Pamuk’un
diğer kitaplarındaki ilgili bölümler ile çeşitli röportaj, söyleşi, eleştiri vs. metinleri üzerinde
ayrıntılı okumalar yapılmış, 2017 yılı Eylül ayında müzeye ziyaret gerçekleştirilmiş, Hatıraların
Masumiyeti belgeseli izlenmiş, ilgili literatür taranmış ve Masumiyet Müzesi’nin sosyal
medya hesaplarında yer alan paylaşımlar incelenmiştir. Bu araştırma sürecinin ardından her
çalışma ile ilgili veriler ve alıntılar aşağıda görüleceği üzere başlıklar altında özetlenmiştir.
4.2.1. Masumiyet Müzesi Romanı
2008 yılında yayımlanan roman, 1970 ve 1980’li yıllarda geçen, dönemin sosyokültürel ve
politik atmosferini yansıtan bir aşk hikâyesi üzerine kurgulanmıştır. Hikâye otuz yaşlarında,
varlıklı bir adam olan Kemal’in uzaktan akrabası olan genç Füsun’a âşık oluşuyla başlar,
sevgilisiyle özdeşleştirdiği nesneleri aşk acısını dindirmek için gizlice biriktirmeye
başlamasıyla devam eder. Kemal’in Füsun’u kaybettikten sonra biriktirdiği çok sayıda eşya ile
bir müze kurulmasına karar vermesiyle roman son bulur. Bu roman ve müze fikri, 1982
yılında bir aile toplantısında Orhan Pamuk’un ifadesi ile şöyle ortaya çıkmıştır:
“İnsanın yaşamış olduğu bir hayatı yıllar sonra, bütün eşyalarıyla birlikte başkalarına
anlatmasının heyecanını böyle hissettim” (Pamuk, 2010: 406).
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Postmodernizmin Orhan Pamuk’un Romanlarındaki Yansımaları başlıklı tez çalışmasında
Yaprak (2012), Masumiyet Müzesi’nde postmodern anlatı yöntemi olan üst kurmacanın
kullanıldığını belirtmektedir. Yazarın romanda bir karakter olarak yer alması ve dış gerçekliğe
(okura) seslenerek adeta onunla sohbet etmesi, kurmacanın altını çizme, okura okuduğu
şeyin bir roman olduğunu fark ettirme niyetiyle uygulanmıştır:
“Hikâyeme bir alt zemin oluşturan ve bazı okurlarımız ve bazı ziyaretçilerimiz
tarafından da zaten çok iyi bilinen bir konuya yeniden döneyim.” (Pamuk, 2008: s. 72).
Yaprak (2012), romanın gerçeklik anlayışının da postmodernizmle uyumlu olduğunu
belirtmektedir. Romanda kurmaca ve gerçek birbirine geçmiş durumda sunularak neyin
kurmaca neyin gerçek olduğu konusunda şüphe edilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; romanın
içine müzeye giriş için bir bilet ve ziyaretçilerin müzeyi bulabilmesi için bir harita
yerleştirilmiştir. Müzeyi gezen ziyaretçi her ne kadar kurmaca bir dünyaya ait bir müzeyi
gezdiğini bilse de bu hikâyenin gerçek olduğuna dair bir hissi de hep taşıyarak dolaşacaktır.
Bir başka postmodernist anlatım tekniği olan metinler arasılık da romanda yer almaktadır.
Bundan önceki romanlarda geçen kişilere gönderme yapılmaktadır. Örneğin; romanda geçen
bir nişan törenine Cevdet Bey ve Oğulları da katılmıştır. Ayrıca Kara Kitap’ta yer alan köşe
yazarı Celal Salik ve Alaaddin’in Dükkânı yine romanda geçmektedir. Masumiyet
Müzesi’nden bir önceki çalışması Kar (2002) romanında da yine Orhan Pamuk yazar olarak
yer almaktadır ve şunları söyler:
“İstanbul’daki son görüşmelerimizden birinde Ka bana, bundan sonra yazacağım
romanı sormuş, ben de Masumiyet Müzesi’nin herkesten dikkatle sakladığım
hikâyesini anlatmıştım.” (s. 258).
Masumiyet Müzesi’nde yer alan bu postmodern anlatım biçimleri, transmedya
hikâyeleştirme ile paralel bir şekilde giderek okuru romanın içine dâhil etmek ve müzeyi
ziyaret etmesini sağlamak için tercih edilmiştir. Orhan Pamuk’un romana bir kahraman
olarak dâhil olması ve okuyucuya direkt olarak seslenmesi şeklinde gerçekleşen üst kurmaca
tekniği ile okuyucuların gerçeklik algısı manipüle edilmiş ve psikolojik olarak romanın içine
girmeleri sağlanmıştır. Romanın sonunda Kemal’in topladığı eşyaların bir müzede
sergileneceği duyurulmuş, hâlihazırda inşa edilmemiş olan bir müzenin ‘pazarlaması’
yapılmıştır (Dönmez, 2015).
4.2.2. Masumiyet Müzesi ve Şeylerin Masumiyeti
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Masumiyet Müzesi’nin fikir aşamasından fiiliyata geçişindeki ilk aşama Pamuk’un hoşuna
giden eski eşyaları tanıdıklarının evlerinden ve eskicilerden toplamaya başlamasıdır. Daha
sonra yavaş yavaş Kemal ile Füsun’un hikâyesini oluşturan yazar, romana uygun bir eşyayı bir
eskici dükkânında görüp almış, sonra bu eşyayı yazdığı romanda tasvir etmiştir. Bazen
karşılaştığı bir eşya romana yeni bir hikâye sunarken, bazen de hikâyeye uygun eşya aramak
zorunda kalmıştır (Masumiyetmuzesi.org, 2018).
Romanı ve müzeyi hayata geçirmek için kafasındaki hikâyeyi yansıtacak ve müzeye çevrilecek
evi almak isteyen Pamuk, 1999 yılında Çukurcuma Caddesi No. 24’te bulunan, o zamanki
adıyla Brukner Apartmanı’nı satın almıştır. 2002 yılında inşaatı başlayan müzenin yapım
aşamasının belgelenmesi için TRT’de belgesel yapımcılığı yapan Demet Haselçin ile birlikte
çalışılmış ve 12 yıllık projenin önemli anlarının kayıt altına alındığı bu belgesel 10 Mayıs 2012
tarihinde TRT Türk kanalında yayımlanmıştır (Arslan ve Haselçin, 2012).
28 Nisan 2012 tarihinde açılan üç katlı müze, romanda bulunan 83 bölümün adını alan 83
vitrinden oluşmaktadır. Sergilenen eşyanın 1950-2000 yılları arasındaki İstanbul hayatından
izler taşıması şehir kültürünün yakın tarihinin de kayıt altına alınmasına katkıda
bulunmaktadır (Yüksel, 2012). Karaduman (2016), Masumiyet Müzesi’ni ‘hafıza mekânları’
kavramı üzerinden açıklamaktadır. Bir aşka dair hafıza unsuru sayılabilecek her şey aşka şahit
olan en büyük hafıza mekânı içinde toplanmaktadır. Eşyalara yüklenen anlamlar Füsun’un
müzeye dönüştürülen evinde korunmaktadır. Daha geniş çerçeveden bakıldığında İstanbul,
en büyük hafıza mekânı olarak bütün bu mekânları içine almaktadır. Aslına bakıldığında
Masumiyet Müzesi diğer müze örneklerinde olduğu gibi ünlü bir kişinin, kurumun ya da bir
sanat dalına dair eserlerin yer aldığı bir müze değil, bir zamanlar İstanbul’da yaşayan sıradan
insanların günlük hayatlarına ait eşyaların sergilendiği bir müzedir. Pamuk (2012) müzenin
hedefini “hayatın basitliğini, kısalığını ve insanların çocuksuluğuna dair nitelikleri” öne
çıkarmak olarak belirtmektedir.
Bu müzede sadece eşyalar olmayıp 70’li yıllara ait ve romanda sözü edilen hikâyelere dair
çeşitli video görüntüleri ve ses enstalasyonları da bulunmaktadır. Mekân, zihinsel ve görsel
algıya hitap ettiği kadar işitsel olarak da ziyaretçisini içine çekmektedir. Vapur düdüğü, martı
çığlıkları, Türk sanat müziği, 1970’lerdeki filmlerden kısa sahneler müzenin çeşitli noktalarına
yerleştirilmiştir (Karaduman, 2012). Müze deneyimini daha ileri boyuta taşımak için Türkçe
ve İngilizce sesli rehber eşliğinde gezebilme fırsatı sunulmaktadır. Masumiyet Müzesi Sesli
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Rehberi Orhan Pamuk’un sesinden Türkçe ve Pamuk’un yanı sıra British Council Sanat
Direktörü Gregory Nash’in de sesinden İngilizce olarak hazırlanmıştır. Sesli rehberde müzeye
ve

romana

dair

başka

hiçbir

yerde

bulunmayan,

özel

bilgiler

verilmektedir

(Masumiyetmuzesi.org, 2018).
Müzedeki eşyaların ve vitrinlerin fotoğraflarından seçilmiş bir koleksiyon olan Şeylerin
Masumiyeti katalog-kitabı müzenin açıldığı yıl (2012) yayımlanmıştır. Orhan Pamuk,
Masumiyet Müzesi’ndeki eşyalar üzerinden İstanbul’u ve kendi hayatını anlatmaya devam
ettiği bu eserinde 15 yılda kurulan müzenin hikâyesini de detaylı olarak anlatmaktadır.
Romanın edebî bir metin olması nedeniyle müzedeki eşyalarla ilgili hikâyelerin anlatılacağı
böyle bir esere ihtiyaç duyan yazar eşyaların, manzaraların, günlük hayatın tuhaf, göz
kamaştırıcı ve sıradan ayrıntılarından yeni anlatılar sunmaktadır. Şeylerin Masumiyeti, Ekim
2013'te Mary Lynn Kotz ödülünü kazanarak Amerika’da yayımlanmış hem en iyi müze ve
sergi kataloğu hem de en edebî sanat kitabı seçilmiştir (Masumiyetmuzesi.org, 2018). Bu
kitaptan yapılacak alıntılarla, transmedya hikâyeleştirme ile Masumiyet Müzesi Projesi’nin
bağlantısı hakkında fikir sahibi olunabilecektir:
“Böylece notlandırılmış bir katalog bahanesiyle, bütün hayatımı verdiğim roman
sanatı ile bütün hayatımı veremediğim için hâlâ dertlendiğim resim sanatı arasında bir
ilişki kurdum. Evet, müzeyi yapacaktım. Roman da içindeki eşyaların tek tek hikâyesini
ve müzenin yapılışını anlatacaktı.”
“Ama sonunda, bittiğinde, hayatımın en mutlu zamanını yaşadığımı da anladım. En
büyük mutluluksa müzenin kitaptan bağımsız bir ruhu olması...”
“Her ne kadar müzede sergilenen eşyalar romanda anlatılan eşyalara denk düşse ve
aslında kitap müzenin anayasası sayılsa da kelime başka bir şey, eşya başka. Kitap
okunsun okunmasın; içine dalınacak bir başka âlem var orada.” (Pamuk, 2012).
2014 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından yılın müzesi seçilen Masumiyet Müzesi, özgün
yapısıyla ziyaretçileri ve romanın okurlarını kendi dünyasına çekmektedir:
“Müzeden zevk almak için romanı okumaya gerek yok. Tıpkı romandan zevk almak
için müzeyi gezmeye gerek olmadığı gibi. Ama romanı okuyanlar, müzenin çeşit çeşit
anlamını daha iyi kavrayacakları gibi, müzeyi gezenler de, romanı okurken fark
etmedikleri pek çok şeyi görecekler.” (Masumiyetmuzesi.org, 2018).
Internet sitesinde hedef kitlenin katılımına yönelik iki uygulama dikkat çekmektedir.
Gönüllüler ile staj yapmak isteyen sanat, sanat tarihi, müzecilik, edebiyat ve başka dallardan
bütün

öğrenciler

buraya

davet

edilmekte,

bulunulmaktadır:
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ziyaretçilerin

bağışları

için

çağrıda

“Sizin için taşıdıkları hatıralarla önem kazanmış olan eşyalarınızı geçici sergi
vitrinimizde yer almaları için bağışlamak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz.”
(Masumiyetmuzesi.org, 2018).
Son olarak hem müzede bulunan satış noktasından hem de internet sitesindeki “Müze
Dükkânı” bölümünden romanda da önemli bir yeri olan Füsun’un altın kaplama ve gümüş
küpesi, porselen kırık kalp biblosu ve müzeye ait görsellerle tasarlanmış kartpostal, afiş, kitap
ayracı ve magnet satın alınabilmektedir (Masumiyetmuzesi.org, 2018).
4.2.3. Hatıraların Masumiyeti
“Şimdi, bütün bu işe girişirken hiç düşünmediğim yeni dördüncü bir ürün var elimizde.
Grant Gee’nin şaşırtıcı ve güzel belgesel filmi, Hatıraların Masumiyeti. Bu sefer ben
işleri sürükleyen yaratıcı sanatçı değil, filmin konu edindiği Masumiyet Müzesi’nin
yaratıcısı ve filmdeki metinlerin yazarı rolündeyim.” (Pamuk, 2016: s. 8).
Hatıraların Masumiyeti (Innocence of Memories), 2012 yılında bir araya gelen İngiliz belgesel
yönetmeni Grant Gee ile Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi ve İstanbul ile ilgili çektikleri
kurgusal belgeseldir. Ayrıca belgeselin tam metni, Masumiyet Müzesi ile ilgili ekstra bilgilerin
yer aldığı bölümler ve Orhan Pamuk ile Grant Gee arasında gerçekleşen söyleşinin yer aldığı
aynı isimli kitap 2016 yılında yayımlanmıştır.
"Benim adım Ayla. Füsun’un arkadaşıydım. On bir yıl ona komşu yaşadım. 1974 ile
1985 arasında, alt katta, Fusün’un babası Tarık Bey’in kiracısıydık. Sonra evlendim ve
Beşikta’'a taşındım. Kocam (...) hakkında dava açmışlar. Tutuklamalar başlayacak
dedikodusu yayılınca Almanya’ya Bremen’e kaçtık. (...) On iki yıl sonra 2013’te
İstanbul’a geri döndüğümde şehri baştan aşağı değişmiş buldum. İnsanın kendi şehrini
yeniden keşfetmeye başlaması yeni hatıralar edinmeye benziyor. Ama ben şehirde
kendi eski hatıralarımı arıyordum.” (Pamuk, 2016: s.13).
Belgeselin kurgusal bölümleri Pamuk’un yazdığı Ayla karakterinin bakış açısından Masumiyet
Müzesi’nin hikâyesi ve İstanbul’un dönüşümünü anlatan bölümdür. Belgeselde diğer roman
karakterlerinden alıntılar, Orhan Pamuk’un yazar Emre Ayvaz ile yaptığı söyleşi, İstanbul ile
ilgili görüntülerin ve röportajların olduğu bölümler yer almaktadır. Belgeselin Masumiyet
Projesi’ne kattığı en önemli yenilik, Ayla’nın dilinden Füsun karakterine dair yeni bilgilerdir.
Örneğin, roman Kemal ve Orhan Pamuk ağzından anlatılmaktadır ve Füsun’un olaylar
hakkında ne düşündüğü bilinmemektedir. Romanda önemli bir dönüm noktası olan nişan
töreni hakkında Füsun karakterinin ne düşündüğü romandan 7 yıl sonra Ayla tarafından
dillendirilmektedir:
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“Kemal’in Hilton’da Sibel ile nişanına, o gösterişli törene Füsun’un gitmesi büyük bir
yanlıştı. Yaptığı şeyin hata olduğunu Füsun bana defalarca söyledi.” (Pamuk, 2016: s.
25).
Hatıraların Masumiyeti, belgesel ve kitap olarak Masumiyet Müzesi Projesi’nin yeni hedef
gruplara iletildiği, hikâyeye yeni boyutların katıldığı ve güncel bilgilerin verildiği bir katkıdır.
5. Bulgular ve Analiz
 Yayılabilirlik – Derinleştirilebilirlik: Masumiyet Müzesi Projesi; roman, müze, katalogkitap, belgesel filmi ve belgesel filmin kitabı sayesinde edebiyat, müzecilik, sanat, sinema gibi
alanlara yayılan bir konsepttir. Kitapların birçok yabancı dile çevrilmesi, Hatıraların
Masumiyeti belgeselinin başta Venedik Film Festivali olmak üzere çeşitli festivallerde ve
birçok ülkenin sinema salonlarında gösterilmesi projenin yurt dışı bilinirliğine de katkıda
bulunmuştur. İstanbul’u ziyaret eden romandan haberi olmayan yerli ve yabancı turistlerin
müzeyi ziyaret etmesi ile romana ve diğer kitaplara ilgi duyması da söz konusudur. Ayrıca,
müzenin internet sitesi (http://tr.masumiyetmuzesi.org/) ve sosyal medya hesapları
(Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare) yayılabilirlik için önemli araçlardır. Facebook ve
Twitter hesaplarında her gün romandan yapılan alıntılar paylaşılırken Instagram ve
Foursquare hesaplarında ise çekilen fotoğraflar ve konum bildirimleri paylaşılmaktadır.
Postmodern anlatı teknikleri sayesinde okuyucunun romanın içine çekilmesi ve müzenin
ziyareti için teşvik edilmesi söz konusudur. Katalog-kitapta ve belgeselde ise hikâyenin farklı
boyutları sunularak okuyucu ve ziyaretçilerin ilgisi canlı tutulmaktadır. Hatıraların Masumiyeti
belgeselinde Ayla karakterinin ortaya çıkarak hikâyeye dair yeni bilgiler vermesi
derinleştirmeye örnek olarak gösterilebilir.
Süreklilik – Çeşitlilik: 1982 yılında fikir olarak başlayan proje 2016 yılına gelindiğinde belgesel
olarak devam etmiştir. Uzun zamana yayılan hikâyeleştirme sayesinde Masumiyet Müzesi
roman olarak okunup rafa kaldırılan bir eser olmaktan çıkmıştır. Özellikle tutkulu edebiyat
takipçilerini cezbedecek bir süreklilik ve çeşitlilik sağlanmıştır. Orhan Pamuk, zaman
içerisinde roman, müze, belgesel, katalog, kitap, hediyelik eşya gibi farklı ürünler sunulan
proje ile ilgili hem yurt içinde ve yurt dışında çeşitli röportajlar vererek hem de Manzaradan
Parçalar gibi anı kitaplarında bu proje ile ilgili bazı bilgiler vererek hikâyeyi canlı tutmaya
çalışmaktadır.
 Dâhil etme – Çıkarma: Masumiyet Müzesi roman kurgusu ve başlı başına bir müze
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olması nedeniyle hedef kitleyi içine çekecek temel unsurları üzerinde barındırmaktadır.
Romandaki hikâyenin bir nevi kanıtı olarak görülebilecek müze sayesinde okuyucu 3 boyutlu,
mekânsal bir evrene davet edilmektedir. Müzede yer alan sesli rehber ile ziyaretçiler bizzat
Orhan Pamuk’un ağzından Türkçe ve İngilizce seçenekleriyle müze ve roman hakkında başka
yerde yazmayan bilgileri dinleyebilmektedir.
Çıkarma prensibine örnek olarak hem müzede bulunan satış noktasından hem de internet
sitesindeki “Müze Dükkânı” bölümünden romanda da önemli bir yeri olan Füsun’un altın
kaplama ve gümüş küpesi, porselen kırık kalp biblosu ve müzeye ait görsellerle tasarlanmış
kartpostal, afiş, kitap ayracı ve magnet satın alınabilmektedir.
 Yeni bir dünya kurmak: Masumiyet Müzesi gerçeklik ile kurgunun iç içe geçtiği,
hikâyenin ve müzenin hatta belgeselin farklı boyutlara sahip olduğu, çok katmanlı bir anlatı
evreni olarak kurulmuştur.
 Dizisellik: Romandan müzeye, müzeden katalog-kitaba, belgeselden belgeselin kitabına
kadar ilerleyen süreçte hem birbirini destekleyen hem de birbirinden bağımsız boyutları olan
bir dizisellik söz konusudur. Ayla karakterinin hikâyeye yeni bir boyut katması dizisellik
açısından bir örnek olarak gösterilebilir.
 Öznellik: Roman, her ne kadar başından itibaren ana kahraman Kemal Basmacı’nın
ağzından anlatılıyormuş gibi görünse de aslında, Orhan Pamuk’un daha önceki romanlarında
da yaptığı gibi, roman karakteri ile tanışan yazarın Kemal Basmacı’nın kendisine anlattıklarını
bir roman içerisinde onun ağzından aktarılması ile oluşmuştur. Aslında hikâye yine Kemal
Basmacı tarafından anlatılır ama Orhan Pamuk, bir postmodern roman kurgusu örneği
sunarak hikâyeye dâhil olur ve gerçekle kurgunun iç içe geçtiği bir evrende romanın anlatı
dilini oluşturur. Öznellik açısından bir diğer örnekse Hatıraların Masumiyeti belgeselinde
hikâyeye katılan Ayla karakteri, yeni bilgiler ile hikâyeye yeni bir boyut katmaktadır.
 Performans: Masumiyet Müzesi Projesi’nin takipçileri romanın okunması ve müzenin
ziyaret edilmesi şeklinde performans gösterebilmektedir. Ayrıca sosyal medya hesapları
üzerinden müze ziyaretleri ile ilgili fotoğraflar ve romandan alıntılarla paylaşımlarda bulunan
takipçiler Masumiyet Müzesi hikâyesinin yeni katılımcılara ulaşmasına aracılık etmektedir.
Sonuç
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Masumiyet Müzesi Projesi ürün çeşitliği, anlatı biçimleri ve süreklilik arz eden yapısı bir
transmedya hikâyeleştirme örneğidir. Orhan Pamuk, Jenkins’in ifade ettiği yakınsama ve
katılımı sağlayan bir dünya inşa etmiş bununla beraber çeşitli kanallarda bunun sunumunu
yaparak hem kişisel markasına güçlü bir boyut katmış hem de Masumiyet Müzesi adıyla bir
marka oluşturmuştur. Diğer eserlerinde olduğu gibi Masumiyet Müzesi’nin her aşamasında
da postmodern anlatı kalıplarını ustalıkla kullanan Orhan Pamuk, üst kurmaca yöntemiyle
yarattığı geçişken bir gerçeklik sayesinde hedef kitleyi hikâyenin içine çekmektedir. Ortada
gerçek hayattan esinlenerek kurulan hayal ürünü bir hikâye olmasına rağmen hikâyedeki
eşyaların ve mekânların gerçek dünyada bir karşılığı olması büyülü bir gerçekliğe
dönüşmektedir.
Transmedya hikâyeleştirmenin tanımında ifade edilen çok sayıda medya platformunda
sunulan yeni boyutların, hikâyenin bütününe kendine özgü katkıda bulunması yaklaşımı
Masumiyet Müzesi projesinin bütününde hayat bulmaktadır. Her üründe kendine has bir
üslup ve boyut söz konusudur. Yazılı, görsel, işitsel ve duyusal deneyimler her bir eserde ayrı
ayrı ve iç içe geçmiş bir şekilde sunulmaktadır. Her ne kadar hedef kitlenin yaratıcı sürece
doğrudan dâhil olduğu bir durum olmasa da takipçilerin katılımı müze ziyareti ve sosyal
medya paylaşımları sayesinde gerçekleşmektedir. Kurumsal sosyal medya hesaplarında
(Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare) fotoğrafların ve romandan bölümlerin
paylaşılması sayesinde sürekli olarak yeni katılımcıların ilgisi çekilebilmektedir. Roman
okurlarının müzeyi ziyaret etmesine, müzeyi ziyaret edenlerin de romanı ve diğer eserleri
okumasına veya izlenmesine teşvik edilmektedir. Romanın yayımlanmasının üzerinden 10
sene geçmesine rağmen ilgiyi sürekli canlı tutmayı başaran Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi
hikâyesinin devam edeceğine dair ipuçları vermektedir:
“Masumiyet Müzesi 2012’de açıldı. Ben ölene kadar Masumiyet Müzesi’ne daha
resimler, yeni kutular, yeni vitrinler ekleyeceğim.” (Pamuk, 2016: s. 83).
Masumiyet Müzesi Projesi, kendine has bir örnek olmasının yanında transmedya
hikâyeleştirmenin ulaşacağı boyut hakkında da bizlere fikir vermektedir. Tranmedya
hikâyeleştirme, sadece kültürel ve sanatsal ürünlerin farklı medyalarda sunumundan ibaret
olmayıp kurumsal kimlik, marka ve ürün sunumlarında etkili bir içerik oluşturma konsepti
olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstri 4.0 anlayışıyla paralellik arz eden web 3.0 çağında,
yüksek teknoloji sistemlerinin unsurları olan nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, artırılmış
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gerçeklik, yapay zeka, siber sistemler, büyük veri, ileri sensörler, takip sistemleri, 3D yazıcılar
vb. yenilikler sayesinde transmedya hikâyeleştirme için kullanılabilecek birçok medya kanalı
işletmelerin hizmetine sunulmaktadır. Gerek üretim sürecinde kullanılan gerek bir ürün
olarak ortaya çıkan gerekse pazarlama faaliyetlerine aracı olan yüksek teknoloji sistemlerinin
hayata geçmesi yaratıcılığın, yenilikçi içerik tasarımlarının ve insanların kalbine dokunan
özgün fikirlerin filizlendiği koşullarda söz konusudur.
Hedef kitlenin izleyiciden hikâyeci-kullanıcıya dönüşümü, doğrusal olmayan içerik üretimi ve
işletmelerin karar verme süreçlerinin evrimi transmedya hikâyeleştirmenin geleceği hakkında
ipuçları vermektedir. Yeni nesil izleyiciler çoklu ve doğrusal olmayan anlatıları kolaylıkla
algılayabilmekte ve üretim sürecine dâhil olma talebinde bulunmaktadırlar. Ayrıca, kitlesel
fonlama (crowdfunding) gibi farklı finansman modelleri de transmedya hikâyeleştirmenin
önünü açan uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır (Vatansever, 2013).
İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana kutsal metinlerden destanlara, roman sanatından
müzik formlarına kadar bütün anlatılarda hikâyeleştirmeye başvurulmuştur. Her şeyin her
şeyle bağlantılı olduğu günümüzde teknolojik imkânlar ne kadar gelişmiş olursa olsun doğru
medya ortamlarında sunulamayan ve özgün bir hikâyesi olmayan herhangi bir içeriğin fark
edilmesi bile giderek zorlaşmaktadır. Bu bağlamda transmedya hikâyeleştirme işletmelerin,
kamu kurumlarının, sanatçıların hatta gündelik hayatını yaşayan bireylerin içerik yaratımında
ve bunun yayılmasında imdada yetişmektedir.
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Öz
Teknoloji ve bilgi kullanımının giderek yaygınlaşması, hız, esneklik ve kalite gibi müşteri
beklentilerinin ayrıcalıklı olarak sunulmasını bir zorunluluğa dönüştürmüştür. Yapılan işe dair
tüm süreçlerin takip edilmesini gerektiren yeni pazarlama sahnesi, endüstriyel ilişkilerin etkin
bir şebeke içinde konumlandırılmasını sağlamıştır. Bu yönelim, ilişki maliyetlerinin
azaltılmasını ve değer temelli pazarlama ilişkilerine yönelik uygulamaları daha da artmıştır.
Bu çalışmanın amacı; sağlık endüstrisinde “Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi - HBYS” entegre
otomasyonel çözümlerle, pazarlama ilişkilerinde maliyetin azaltılması ve değer kavramının
vurgulanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, “Kısıtlar Teorisi” prensiplerine göre sağlık
endüstrisindeki mali açık incelenmiş ve bu açığın üniversite hastanelerinde tıbbi tedarik
sorunlarına yol açtığı tespit edilmiştir. Algılanan değeri yükseltebilmek için de bir üniversite
hastanesinde kullanılan otomasyonel sistemin (Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi) üzerine
"Stratejik Planlama Modülü - SPM" tasarımlanarak, hastanenin mali açığı azaltılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmetleri pazarlaması, değer, tedarik zinciri, mali açık.

An Application For Value-Based Marketing Relationships In Health Industry In The
Transition To Marketing 4.0
Abstract________________________________________________________
The widespread use of technology and information in the health industry it has become a
necessity to offer exclusive phenomena such as speed, flexibility and quality to meet the
customer expectations. The new marketing understanding, which requires all processes
related to the work to be monitored, has enabled the positioning of industrial relations in an
efficient network. This orientation has further increased the reduction of relationship costs
and application of value-based marketing relationships.
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The aim of this study is, “Hospital Information Management System - HIMS” in healthcare
industry is an integrated automation solution, emphasizing cost reduction and value concept
in marketing relationships. To this end, the fiscal deficit of the healthcare industry according
to the “Theory of Constraints” principles have been examined and it has been determined
that this deficit leads to medical supply problems in university hospitals. In order to raise the
perceived value, a "Strategic Planning Module - SPM" was designed on the automation
system (Hospital Information Management System - HIMS)used in a university hospital and
the fiscal deficit was reduced.
Keywords: Healthcare marketing, value, supply chain, fiscal deficit.
1.

Giriş ve Çalışmanın Amacı

Yaşam süresini ve kalitesini ilerletme arzusu her zaman var olagelmiştir. İnsan doğasının yalın
bir gerçeği olan bu arzu, bireysel olduğu kadar toplumsal açıdan da özel bir öneme sahiptir.
Toplumun refahını ve devletlerin kalkınma düzeyini ciddi ölçüde etkileyen sağlık hizmetleri,
sahip olduğu bu özel önem nedeni ile klasik pazarlama ilişkilerinin çok daha ötesinde
konumlandırılır. Ancak pazarlama sahnesi, giderek değişmektedir. Modern dünyanın bilgi ve
teknolojiyi daha etkin kullanma gücü, sağlık endüstrisini de farklı bir boyuta taşımaktadır.
Yeni sahnede hız, esneklik ve kalite gibi müşteri beklentilerinin maksimum düzeye çıkması,
pazarlama ilişkilerinde zaman ve maliyetten sürekli tasarruf sağlanmasını gerektirmektedir
(Güleş vd., 2009, s.33).
Günümüz sağlık endüstrisinde pazarlama sahnesi, alıcı konumundaki sağlık işletmeleri ile
satıcı konumundaki ilaç ve tıbbi malzeme/cihaz tedarikçilerini, güçlü bir taahhüt ve güvene
dayalı bir ilişki kurmaya yönlendirmektedir. En az fedakarlıkla en çok faydanın elde
edilmesine yönelik bu ilişki, tarafların en iyi etkileşimi sağlayabilecekleri bir şebeke içinde yer
almasını gerektirir. Böylelikle mükemmel bir arz-talep dengesi oluşturulup, hız, esneklik ve
kalite gibi müşteri beklentileri ayrıcalıklı olarak sunulabilir. Fakat hemen belirtmek gerekir ki:
endüstriyel alıcılar olan sağlık işletmeleri, aynı zamanda bireysel hizmet pazarlamacılarıdır.
Çift yönlü bir pazarlama felsefesi ile çalışan bu işletmeler, bir yandan endüstriyel satıcılarla
etkileşim sağlayabilecekleri bir şebeke içinde yer almaya çalışırken, diğer yandan da yaşama
“değer” katacak hizmetleri pazarlamak durumundadır.
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Ravald ve Grönross (1996); pazarlamada değer oluşturmanın çeşitli yolları olduğunu
belirtmekte, fakat bunlar arasında müşterilerin ilişki maliyetlerini en aza indirmenin, en iyi
yol olduğunu vurgulamaktadır. Şu halde sağlık işletmelerinin başarması gereken şey, hem
endüstriyel satıcılarla ilişki maliyetlerini azaltmak, hem de hastalar tarafından algılanan
değeri artırmaktır. Algılanan değer; ihtiyaçlar, tercihler ve mali kaynaklarla ilgilidir (Ravald ve
Grönross, 1996), fakat hastalar tarafından algılanan değerin ölçülmesi oldukça zordur.
Bununla birlikte kesin olan şudur ki: sağlık işletmelerinin etkin bir şebeke içinde yer alması,
ilişki maliyetlerini azaltıp, algılanan değeri artıracaktır. Pazar süreçlerini bütünleştirerek uçtan
uca iyileştirme sağlayabilen bu şebeke, Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) felsefesidir.
Endüstriyel pazarların yeni mottosu olan TZY; maliyetleri azaltıp, müşteri memnuniyetini
artırmak için ürünün üretilmesi, doğru miktarda, yerde ve zamanda dağıtılması için,
tedarikçilerin, üreticilerin, depoların ve mağazaların etkin bir biçimde birleştirilmesinde
kullanılan yaklaşımlar kümesidir (Simchi-Levi, Kaminsky ve Simchi-Levi, 2003, s.1). Bu
tanımdan yola çıkılarak, TZY’nin endüstriyel pazarlarda arz ve talep yönetiminin
bütünleşmesi olduğu söylenebilir. Taraflar arasında karşılıklı faydanın ön planda tutulduğu bir
model olan TZY, özellikle talebin ertelenemez ve reddedilemez olduğu sağlık endüstrisi
açısından vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Kardiyolojik stentler, kanama durdurucular vb.
tıbbi ürünlerin bir insanın hayatını kurtaracak kadar değerli olduğu düşünüldüğünde, bu
önem daha iyi anlaşılacaktır. Bilgi ve teknolojiye dayalı otomasyonel çözümlerle güçlendirilen
bir TZY şebekesi, yaşama dair değerli hizmetlerin sunumunu oldukça kolaylaştıracaktır.
Tedarik Zinciri Yönetiminde bilişim teknolojilerinden yararlanmak istenilmesindeki temel
amaç; gerçek zamanlı ve doğru bilgilerin toplanarak analiz edilebilmesi, analiz sonucunun
şebeke içinde paylaşılarak müşterilere sunulan hizmet değerinin yükseltilmesidir. Bununla
birlikte, şebeke üyelerinin herhangi bir bağlantı noktasından ve her zaman doğru bilgiye
erişebilmesi, geleceğe yönelik belirsizliklerin en iyi şekilde yönetilmesini sağlar (Ünlü, 2007,
s.60). Tüm faaliyetlerin şebeke boyunca bütünleştirilmesi ise, pazarlanan hizmetin maliyetini
azaltıp kalitesini artırır. Farklı bir ifade ile bir TZY şebekesinin bilişim teknolojileri ile
donatılması, tüm tarafların elde edeceği faydayı artırmak için zorunlu bir hamledir
(Tengilimoğlu ve Yiğit, 2013, s.42).
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Gerçek zamanlı ve doğru bilgilere erişim kolaylığı bir hastalık durumunun yönetiminde hayati
önem taşıyabileceği için, bilişim teknolojilerinin sağlık endüstrisindeki kullanımı, hız sağlamak
ve yaygın olmak zorundadır. Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, 1990’lı yıllarla beraber
hastanelerde “Bilgi Yönetim Sistemleri”ne geçiş sürecinin başladığı ve bu sürecin kısa
zamanda söylenebilir. Bugün ülkemizdeki bütün hastanelerde, stokların, tedarik sürecinin ve
özellikle her bir bireyin hastalık durumunun yönetiminde “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi HBYS”den yararlanılmaktadır. Bunun yanında tıbbi malzemelere ait bilgilerin TZY
şebekesinde dolaşımına yönelik olarak tasarlanan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankası – TİTUBB” sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Bir tıbbi malzemenin
satış ve dağıtımının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp onaylanmadığı, bu malzemenin
satış ve dağıtımı konusunda hangi tedarikçilerin yetkili olduğu, malzemenin SGK tarafından
geri ödeme kapsamına alınıp alınmadığı gibi birçok bilgiye, TİTUBB üzerinden kolayca
erişilebilmektedir. Son versiyonu ile 1.700.000’i aşkın tıbbi malzemenin kayıt bilgilerini içeren
TİTUBB, tüm devletlerin sağlık endüstrileri arasında en fazla veriye sahip olan yazılım
programıdır (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2017).
Bu çalışmanın amacı; sağlık endüstrisinde “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi - HBYS” entegre
otomasyonel çözümlerle, pazarlama ilişkilerinde maliyetlerin azaltılması ve değer kavramının
vurgulanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, “Kısıtlar Teorisi” prensipleri çerçevesinde sağlık
sistemindeki mali açıklar ve bu açıkların sebepleri irdelenmiştir. Bunun sonucunda mali
açıkların üniversite hastanelerinde yoğunlaştığı ve tıbbi tedarik sorunlarına yol açtığı tespit
edilmiştir. Sorunların ötelenmesi ve bu hastanelerden hizmet alan hastaların algıladığı
değerin yükseltilmesi için, öncelikle yokluk maliyetleri ve malzeme kaçaklarının önlenmesi
gerektiği anlaşılmıştır. Bunu başarabilmek için de bir üniversite hastanesinin hali hazırda
kullandığı otomasyonel sistemin (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi – HBYS) üzerine, “Stratejik
Planlama Modülü - SPM” tasarımlanmıştır. Böylelikle sağlık endüstrisi için geliştirilen modern
otomasyonel çözümlerin, algılanan değeri yükseltmek için maliyetleri düşürecek kontrolü,
süreç yönetimini ve karar desteğini sağladığı tespit edilmiştir.
2.

Literatür Analizi

Kısıtlar Teorisi, 1980’li yıllarda Eliyahu M. Goldratt tarafından ortaya atılan yönetsel bir
felsefedir. “Genel Sistem Kuramı” ve “Toplam Kalite Yönetimi” prensiplerine dayanılarak
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geliştirilen bu felsefe, sistemin sürekli iyileştirilmesini hedefler. Goldratt, sistem ortamında
her olayın bir öncekine bağlı olmasından dolayı sistemi bir zincire benzetmiş ve zincire sürekli
artan oranda bir kuvvet uygulanırsa, sonunda en zayıf bağlantı noktasından kırılacağını
belirtmiştir. Yani bir zincirin ne kadar güçlü olduğunu en zayıf halkası belirleyecek ve aynı
zamanda zincirin amacına ulaşmasını ilk engelleyen de yine bu en zayıf halka olacaktır
(Dettmer, 1997, s.7). Goldratt’ın sistem ve zincir arasında kurduğu düşünce örüntüsüne göre,
zincirdeki en zayıf halka, sistemdeki kısıttır. Nasıl ki bir zincirin gücü en zayıf halka tarafından
belirleniyorsa, bir sistemin de performansı, kısıt olan parça tarafından belirlenecektir. Bu
parça, tıpkı bir kum saatinin darboğazı gibi sistemin işleyişini sınırlandıracağı için de diğer
parçaların sahip olduğu kapasite hiçbir anlam ifade etmeyecektir (Şimşit vd., 2014). İşte bu
nedenle Kısıtlar Teorisi, bir sistemin performansının artırılması için, ilk önce kısıt olan
parçanın iyileştirilmesi ve bu iyileştirmenin diğer tüm parçalar üzerinde sürekli olarak devam
ettirilmesi gerektiğini savunur (Dettmer, 1997, s.7).
Sağlık endüstrisi bir sistem olarak düşünülürse, bu endüstrinin katılımcıları da sistemin birer
parçasıdır ve tüm parçaların ortak amacı, daha değerli sağlık hizmetlerinin üretilmesidir.
Pazarlamada değer oluşturmanın en iyi yolu ise, ilişki maliyetlerinin en aza indirilmesidir
(Ravald ve Grönross 1996). Monroe (1991); müşteriler açısından maliyetlerdeki bir düşüşün,
faydalara karşılık gelen bir artıştan daha değerli olduğunu belirtmektedir. Bir başka ifade ile
alıcılar kazançtan ziyade, zarara karşı daha hassastır. Bunun nedeni, birçok alıcının aşmaması
gereken bir mali sınırı olmasıdır (Monroe, 1991). Şu halde öncelikli olarak yapılması gereken
şey, maliyet açığın, sistemin işleyişini nasıl ve hangi parçada sınırlandırdığını anlamaktır.
Devletlerin ezici çoğunluğu açısından, sağlık sisteminin işleyişini mali boyutta sınırlandıran,
hala çözülmemiş birçok problem vardır. Nüfusun giderek yaşlanması, göçlerin artması,
epidemiyolojik ihtimaller, sağlık hizmetlerine erişimin ve toplumsal beklentilerin yükselmesi
gibi gelişmeler, maliyetleri daha da artırmaktadır (Tatar, 2011). Bu artışı önlemek için sağlık
hizmet sunucuları üzerinde oluşturulan baskılar, fiyat kısıtlamaları ve tanıya bağlama
zorunlulukları ise, dolaylı kalite problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Adeta bir koşu bandına
sıkışan sağlık sisteminde, gelir-gider dengesi sağlanamamakta ve her parça, kendi mali
sorununu diğer parçaya kaydırmaya çalışmaktadır (Porter ve Teisberg, 2006, s.1, 6). Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet fiyatlarını düşürmekte, sağlık işletmeleri ödemeleri
aksatmakta, tedarikçiler ise düşük kalite ürünleri pazarlamak ya da faaliyetlerini durdurmak
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zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla sistemdeki bir parçanın elde ettiği kazanç, bir başka parça
açısından kayıp haline dönüşmektedir. Bitmek bilmeyen tartışmalar ve reform başlığı ile
yapılan yasal düzenlemeler ise, sağlık sisteminde pazarlama ilişkilerinin gerçekten değer
odaklı olup olmadığı konusunda ciddi endişelere yol açmaktadır. Tüm bunlar, negatif toplamlı
sonuçlardan uzaklaşmak için yeni bir düşünce tarzına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.
Sağlık sisteminde maliyetlerin azaltılması konusundaki yenilikçi düşünceler, 1980’li yıllarda
ortaya çıkan neo-liberal politikaların izdüşümüdür. Avrupa devletlerinin ekonomik krizden
kurtulmak için ürettiği bu politikalar, maliyetlerin azaltılması için piyasa tabanlı kalkınma
modellerini ön plana çıkarmıştır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin pazarlanmasına yönelik ilişkilerde
rekabet ve tercih hakkı gibi kavramlar vurgulanarak, toplumun desteğinin kazanılması
planlanmıştır. Ülkemizde de benimsenen bu tasarım, 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm
Programı” adıyla bir reform paketi olarak ilan edilmiştir. Bu program kapsamında;
vatandaşlara hekim, hastane ve eczane seçme hakkı tanınması, 18 yaş altındaki tüm nüfusun
sağlık güvencesine alınması vb. yenilikler, kuşkusuz bir takım sosyal faydalar oluşturmuştur.
Fakat aynı program, prim ödemelerine katılmayanlara da sağlık hizmetlerinden sınırsız
yararlanma imkanı sağladığı için, hizmet tüketimi hızla artmış ve geri ödeme sisteminde mali
açıklar meydana gelmiştir. Bir takım kısıtlayıcı düzenlemeler ve fiyat indirimleri ile kapatılmak
istenen bu mali açıklar, sağlık sistemindeki parçalar arasında bir sıkışma meydana getirmiştir
(Memişoğlu ve Kalkan, 2016). Daha iyi sağlığın hastalıktan daha ucuz olduğu düşünülürse,
hizmet kısıtlamalarının ve fiyat indirimlerinin, negatif toplamlı bir sonuç olduğu gerçeğine
ulaşılır. Oysa mali açığın kapatılmasına yönelik uygulamaların gerçek amacı, değer temelli bir
pazarlama ilişkisi oluşturmak ve tüm katılımcıların elde ettiği faydayı en üst seviyeye
çıkarmak olmalıdır.
Sağlık sistemindeki mali açığın en tahrip edici etkisi üniversite hastanelerinde görülmüştür.
Bunun nedeni, üniversite hastanelerinin sağlık hizmeti sunumunun yanında, eğitim ve
akademik araştırma misyonunu da üstlenmesidir. Diğer sağlık işletmelerine oranla daha
yüksek maliyetle hizmet üreten bu hastaneler, SGK’nin eşit fiyat uygulamasından dolayı,
ürettikleri hizmetleri diğer sağlık işletmeleri ile aynı fiyattan pazarlamak durumunda
kalmıştır. 2016 yılında SGK bu uygulamaya son vererek tüm hastaneleri statülerine göre
sınıflandırmış ve hizmet fiyatlarını bu statülere göre belirlemiştir (Resmi Gazete, 2016). Yeni
fiyat skalasında, üniversite hastaneleri en yüksek fiyattan satış yapanlar arasındadır, ancak
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2016 yılına kadar yapılan satışlarda ciddi zararlar söz konusu olmuş ve bu zararlar mali açığın
meydana gelmesinde etkin bir rol oynamıştır. Hatta ilaç ve tıbbi malzeme/cihaz tedarikçileri,
uzayan ödeme süreleri nedeni ile üniversite hastanelerini riskli müşteri olarak algılamış ve
zamanla tıbbi tedarik sürecinde önemli kısıtlar meydana gelmiştir (Üniversite Hastaneleri
Birliği, 2016).
Sağlık sisteminin işleyişini sınırlandıran mali açık, özellikle 2010 yılından sonra bilimsel
platformlarda tartışılmaya başlanmıştır. Üniversite hastaneleri açısından bu tartışmaların ana
ekseni belirleyen, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün öncü çabaları ile kurulan
“Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB)”dir. Bunun nedeni ise, Birliğin birçok üniversite
hastanesini bünyesine alıp gerçek sorunlara ilişkin direkt enformasyon edinerek, çözüm
yolları geliştirmek amacı ile kurulmuş olmasıdır.
İlk deklarasyonlarından birini 2010 yılında yayınlayan ÜHB, üniversite hastanelerinde mali
açık oluşturan etkileri şöyle sıralamıştır;
-

Kamu sağlık harcamaları 2002-2009 yılları arasında, Sağlık Bakanlığına bağlı
hastaneler için yaklaşık beş kat, özel hastaneler için yaklaşık on iki kat artarken,
üniversite hastaneleri için sadece üç kat artmıştır

-

Sağlık hizmetlerinde geri ödeme fiyatları belirlenirken üniversite hastanelerinin ağır
bakım ve ileri teknoloji gerektiren hizmetler sunması dikkate alınmadığından, SGK
tarafından yapılan geri ödemeler hizmet maliyetlerini dahi karşılamamıştır

-

Öğretim üyesi fark ücreti kaldırılarak, üniversite hastanelerinin gelirleri yaklaşık %15
(500 Milyon TL) azaltılmıştır

-

Azalan gelirler ticari firmalara borç ödeme sürelerinin uzamasına sebep olmuş ve
bunun dolaylı bir sonucu olarak tedarik sorunları ortaya çıkmıştır

-

Üniversite hastaneleri, gelir kaybını azaltabilmek için basit ve kısa süreli yatış
gerektiren hizmetlere yönelmek ve misyon dışına çıkmak zorunda bırakılmıştır

-

Personele ödenen denge tazminatları üniversite hastanelerinin döner sermayesi
üzerine yüklenmiş ve işletme giderleri artırılmıştır

-

Hiçbir objektif ve bilimsel gerekçe gösterilmeden, üniversite hastanelerine ait fatura
ödemelerinin bir kısmı SGK tarafından iptal edilmiştir
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-

2010 yılında yürürlüğe giren “Global Bütçe” uygulaması ile üniversite hastanelerini
mali açıdan % 14 - % 18 geriye götürülmüştür (ÜHB, 2010).

Sağlık sistemindeki mali açığın üniversite hastaneleri boyutunda incelendiği 2011 yılına ait
akademik bir çalışmada; Ankara Üniversitesi Kalp Merkezinde, faaliyet tabanlı maliyetleme
yöntemi kullanılarak mali veriler incelenmiştir. Sözü geçen veriler, hizmet üretim
maliyetlerinin hesaplanması ve SGK tarafından belirlenen geri ödeme fiyatlarının
karşılaştırılması ile elde edilmiştir. Bunun sonucunda her koroner arter by-pass ameliyatında,
hastanenin 3.571,00 TL ile 4.854,00 TL arasında zarar ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca diğer
ameliyat gruplarında da benzer zararlar olduğu ileri sürülmüş ve mali açığın, üniversite
hastanelerinin sürdürülebilirliğini tehdit ettiği vurgulanmıştır (Erkol ve Ağırbaş, 2011).
Üniversite hastanelerinin işleyişini sınırlandıran mali açığın konu alındığı 2012 yılına ait bir
diğer akademik çalışmada; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde sunulan tedavi hizmetleri
mali açıdan incelenmiştir. Bunun sonucunda seans maliyeti 49,38 TL olan bir tedavi hizmeti
için, SGK tarafından yapılan geri ödeme tutarının sadece 20,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca bu tutarın sunulan hizmet maliyetinin sadece % 40,5’ini karşıladığı ifade edilerek, geri
ödeme fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiği vurgulanmıştır (Ağırbaş vd., 2012).
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisinin 2013 yılı sayısında yayınlanan akademik bir
çalışmada; 2009-2013 yılları arasında, üniversite hastanelerinin borcunun % 192,9 oranında
artacağının öngörüldüğü belirtilmiştir. Bahsedilen bu oran, mali açığın yeniden
yorumlanmasını gerektirecek kadar büyüktür. Ayrıca üniversite hastanelerinin toplam
borcunun 2011 yılı sonunda 1.4 Milyar TL iken, 2012 yılı sonunda 2 Milyar TL’ye ulaştığı
belirtilmiş ve sürdürülebilir bir hizmet sunumu için, geri ödeme sisteminde bütüncül bir
yaklaşıma ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır (Özsarı, 2013).
Sağlık sistemindeki gelişmelerin paylaşıldığı bir düşünce platformunda yayınlanan 2014 yılına
ait makalede; üniversite hastanelerinin diğer sağlık işletmelerine oranla % 30 daha fazla
maliyetle hizmet ürettiği ve bu nedenle giderleri karşılayamayıp, borç yükü altında ezildiği
belirtilmiştir. Ayrıca SGK’nin uzun zamandır geri ödeme fiyatlarını güncellemediği
vurgulanmış ve mali açık nedeni ile üniversite hastanelerinin ticari firmalara karşı aciz
duruma düştüğü öne sürülmüştür (Hatun, 2014).
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Mali açık ve üniversite hastanelerinin sürdürülebilirliğini konu alan 2016 yılına ait akademik
bir çalışmada; “Maliye Bakanlığı Döner Sermaye Mali İşletim Sistemi”ne kayıtlı olan bütün
üniversite hastanelerinin borç ödeme süreleri incelenmiştir. Bunun sonucunda, üniversite
hastanelerinin ortalama borç ödeme süresinin 2013 yılı için 373,9 gün, 2014 yılı için de 369
gün olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu hastanelerin toplam borcunun 2012 yılında 2 Milyar TL
iken, 2015 yılı sonunda 4.049 Milyar TL’ye ulaştığı saptanmıştır. Aynı çalışmada, üniversite
hastanelerinin üst düzey yöneticileri ile yapılan mülakat sonuçlarına da yer verilmiştir. Buna
göre; mülakata katılanların % 100’ü sağlık hizmetlerinde geri ödeme fiyatlarının maliyetlere
göre belirlenmesi gerektiğini, % 80’i de geri ödeme fiyatlarının hizmet üretim maliyetini
karşılamadığını belirtmiştir. Katılımcıların % 67’si SGK tarafından uygulanan fatura ödeme
kesintilerinin, sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açtığını ifade ederken, üniversite
hastaneleri için yeterli kamu kaynağının ayrılmadığını düşünenlerin oranı ise % 94’tür (Yiğit
ve Yiğit, 2016).
Yukarıda

yer

verilen

akademik

çalışmalar

“Kısıtlar

Teorisi”

prensiplerine

göre

değerlendirildiğinde; mali açık sorununun, ulusal sağlık sisteminin işleyişini önemli ölçüde
sınırlandıran bir darboğaz olduğu anlaşılmaktadır. Üstelik darboğaz, sistemin parçaları
tarafından birbirine kaydırılmış ve üniversite hastanelerinde çözümlenemez bir boyuta
ulaşmıştır. Bu sonuçlar, değer temelli pazarlama ilişkilerinin oluşturulması açısından risk
teşkil etmektedir. Üniversite hastaneleri özelinde hastalar tarafından algılanan değerin
yükseltilmesi için, mali açık sorununun acilen giderilmesi gerekmektedir. Ancak dikkatler mali
açık üzerinde yoğunlaşmış olsa da üniversite hastanelerindeki esas darboğazın, mali açığın
dolaylı bir sonucu olan tıbbi tedarik sorunları olduğu düşünülmektedir. Bu düşüncenin
gerekçesi ise, tıbbi tedarik sorunlarının sadece mali değil, hukuki ve vicdani sonuçlar da
doğuran ağır tablolar olmasıdır. Çünkü yaşamın kendisi ve yaşam kalitesi konusunda elde
edilecek bir faydanın üstün değerli olduğu (Porter ve Teisberg, 2006, s.3) gerçeği, tedarik
sürecine yönelik yokluk maliyetleri ve kalite sorunlarının tahammül edilemez olduğunu
gösterir. Eğer üniversite hastaneleri üstün değerli bir hizmet sunmayı başarabilirse, başta
hastalar olmak üzere, hastanenin kendisi, SGK ve tedarikçiler kazançlı çıkacaktır. Çünkü
sistem ortamında bütün parçalar arasında ilişkisel bir bağımlılık vardır ve üstün değerli bir
hizmet, tüm parçaların mükemmel faydayı elde etmesini sağlayacaktır (Porter ve Teisberg,
2006, s.4). Şu halde yapılması gereken şey, üniversite hastanelerinde tıbbi tedarik sürecini
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iyileştirerek, hastalar tarafından algılanan değeri yükseltmektir. İyileştirmeye, öncelikli olarak
gereksiz maliyetleri ortadan kaldırarak başlamanın, mükemmel bir başlangıç olacağını
öneriyoruz.
3.

Yöntem

Bu çalışma, daha önce işletme içinde farklı amaçlarla toplanmış içsel ikincil verilere dayanan,
keşifsel bir araştırmadır. Araştırma sonucunda, gereksiz maliyetlerin ortadan kaldırılmasına
ve hastalar tarafından algılanan değerin yükseltilmesi yönelik yeni bir metot önerilmektedir.
Sağlık işletmelerinde hali hazırda kullanılan otomasyonel sistemin “Hastane Bilgi Yönetim
Sistemi- HBYS” üzerine entegre edilen bu metot (Stratejik Planlama Modülü - SPM), tıbbi sarf
malzemelerin tüketimine ilişkin bilişsel bir harita çıkartılarak, gelecekteki belirli bir dönem
için en reel talep tahmininin oluşturulmasını sağlamaktadır. Sözü geçen metot uçtan uca
enformatik bir ağ tasarımı olup, “Hareketli Ortalamalar Yöntemi”, “Nominal Grup Görüşme
Yöntemi” ve “Yönetici Düşüncelerinin Alınması” şeklinde, üç farklı bilimsel yöntemle
donatılmıştır.
Bu çalışma ile önerilen metodun işleyişi şöyledir: İlk aşamada talep edilen tıbbi malzemeler
“Stratejik Planlama Modülü”ne kaydedilip 5 yıllık tüketim ortalaması aylar bazında
hesaplanmakta ve bu ortalamadan depolardaki stoklar ile süreci devam eden satınalma
işlemlerinden beklenen siparişler mahsup edilmektedir. Geriye kalan sayısal değer ise,
tedarik edilmesi gereken malzeme miktarını ifade etmektedir. Ancak sağlık işletmelerinde
sayısal değerler, çoğu zaman gerçek durumun sadece bir kısmını yansıtmaktadır. Çünkü
emek-yoğun çalışma koşullarından dolayı stok düşüş işlemleri gerçek zamanlı yapılamamakta
ya da bazı tıbbi malzemeler birbiri yerine (Ör; 2cc enjektör yerine 5cc enjektör)
kullanılabilmektedir. Bu nedenle elde edilen tedarik miktarının, talebi yapan sağlık
profesyonelleri ile birlikte yeniden yorumlanması gerekmektedir. “Nominal Grup Görüşme
Yöntemi” de bu gereklilikten dolayı metoda eklenmiştir. Tedarik edilecek malzeme miktarına
anlamlı yorumlar katıldıktan sonra, farklı alanlarda profesyonelleşmiş sağlık yöneticilerinin
onayına sunulmaktadır. Böylelikle hem tecrübe faktörünün metoda eklenmesi hem de
sorumlulukların paylaşılması sağlanmıştır. Tüm bu süreç tamamlandığında, bir tıbbi
malzemenin tüketimine yönelik gerçek ihtiyaç belirlenmekte ve gereksiz satınalma
maliyetleri ortadan kaldırılmaktadır.
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3.1.

Evren ve Örneklem

Bu çalışmanın evreni, Ankara ilinde faaliyet gösteren bir üniversite hastanesinin Anabilim Dalı
düzeyindeki istek birimleridir. Çalışmanın yürütüldüğü hastanedeki 29 farklı istek biriminden
10’u örneklem olarak seçilmiştir. Bunların toplam istek birimleri içindeki payı %34,48 olup, 5’i
Dahili Tıp Bilimleri, 5‘i de Cerrahi Tıp Bilimlerinden oluşmaktadır. Örneklem olarak belirlenen
istek birimlerinin ve bunların bünyesindeki Bilim Dallarının klinik özelinde tükettikleri tıbbi
sarf malzemelere ait veriler analiz edilmiştir. Sözü geçen istek birimlerinde tüketilen
enjektör, flaster, tıbbi eldiven gibi hastane genelinde kullanılan tıbbi sarf malzemeler ise
değerlendirme dışında bırakılmıştır. Çalışma kapsamında 2015, 2016 ve 2017 yıllarında talep
edilen tıbbi malzemeler ve bu talep doğrultusunda “Stratejik Planlama Modülü” üzerinden
yapılan çalışmalara ilişkin veriler incelenmiştir.
3.2.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Bu çalışmada kullanılan veriler, 19.08.2016 tarihinde ilgili kurumdan resmi dilekçe ile talep
edilmiş ve 23.08.2016’da kurumun onayı ile alınmıştır. Örneklem olarak belirlenen Dahili ve
Cerrahi Tıp Bilimlerinin 2015, 2016 ve 2017 yılları için hazırladığı talep listeleri, “Stratejik
Planlama Modülü” kullanılarak analiz edilmiş ve yapılan revizyonel işlemler ile elde edilen
maliyet azalışları, yıllara göre hazırlanan tablolarda gösterilmiştir.
4.

Bulgular

Çalışmanın yürütüldüğü üniversite hastanesi büyük ölçekli bir sağlık işletmesi olup, 1000’den
fazla hastane yatağı kapasitesine sahiptir. Hastane, 400’den fazla öğretim üyesi, yaklaşık 600
araştırma görevlisi ve 764 hemşire ile işgücü bakımından da oldukça zengin bir kadroya
sahiptir. Bunun yanında ileri teknoloji tıbbi cihazlar kullanılarak, yıllık yaklaşık 1.000.000’un
üzerinde hastaya sağlık hizmeti pazarlanmaktadır. Böyle bir kapasite, önemli tutarda kaynak
kullanımı gerektirir. “Tablo 1”de çalışmanın yürütüldüğü üniversite hastanesinde, tıbbi sarf
malzeme maliyetinin yıllara göre dağılımı gösterilmiştir.
Tablo 1. Tıbbi Sarf Malzeme Maliyetinin Yıllara Göre Dağılımı
GEÇEN YILDAN YIL
İÇİNDE
TOPLAM
DEVREDEN
GİREN
2014
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YIL
İÇİNDE GELECEK
ÇIKAN
YILA DEVİR

10.620.135,10
TL

28.218.191,60 38.838.326,70 30.708.471,50 8.129.855,23
TL
TL
TL
TL

8.129.855,23
TL

34.461.642,90 42.591.498,13 32.450.454,20 10.140.952,93
TL
TL
TL
TL

2015

2016
10.140.952,93
TL
4.1.

38.261.969,80
TL

39.588.035,00
48.402.922,73
TL
TL

8.814.887,73
TL

2015 Yılına Ait Veriler

Örneklem olarak belirlenen Dahili Tıp Bilimleri ve bunlara bağlı 20 Bilim Dalı, 2015 yılında
gerçekleştirileceği öngörülen klinik faaliyetler için 370 kalem tıbbi sarf malzeme talep
etmiştir. “Stratejik Planlama Modülü” kullanılarak analiz edilen bu malzemelerden, 3
kaleminin talep miktarında yetersizlik olduğu görülmüş ve bunların miktarı artırılmıştır.
Artırım işlemi, malzemelerin 12.375,00 TL olan toplam satınalma tutarını 22.810,00 TL’ye
yükselterek, 10.435,00 TL’lik mali yük oluşturmuştur. Buna karşın 118 kalem malzemenin
talep miktarı azaltılarak, 916.382,95 TL tutarında maliyet azalışı sağlanmıştır. Bir başka ifade
ile miktarı azaltılan malzemelerin toplam satınalma tutarı 1.716.192,95 TL’den 799.810,00
TL’ye düşürülmüştür. Geriye dönük tüketim trendi ile talep miktarı arasında uyum izlenen ve
bu nedenle hiçbir revizyonel işleme uğramayan 55 kalem malzemenin toplam satınalma
tutarı da 951.662,90 TL’dir. Ayrıca teknik özellikleri aynı olan ya da başka istek birimleri
tarafından da talep edilen 15 kalem malzemenin talebi birleştirilmiştir. Birleşim işlemi, sözü
geçen malzemelerin toplam satınalma tutarını 516.144,55 TL’den 478.127,00 TL’ye düşürmüş
ve toplam maliyeti 38.017,55 TL tutarında azaltmıştır. Buna ek olarak talebi iptal edilen 179
kalem malzeme, toplam maliyeti 1.596.781,30 TL tutarında azaltmıştır. Tüm bu işlemler, 370
kalem olarak belirlenen talep listesini 184 kaleme düşürmüştür. Bu düşüşün parasal karşılığı
ise toplam maliyetlerin 2.540.746,80 TL tutarında azalmasıdır. Talep konusu tıbbi malzemeler
üzerinde yapılan revizyonel işlemlerin dağılımı “Tablo 2”de verilmiştir.
Tablo 2. Dahili Tıp Bilimlerinin Talep Listesinde Yapılan Revizyonel İşlemler, 2015

Malzeme
Miktarı
TALEP EDİLEN TOPLAM MALZEME

370
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Malzeme
Miktarı
Yüzde
% 100,00

Malzeme
Tutarı
4.793.156,70

Malzeme
Tutarı
Yüzde
% 100,00

TL
TALEP MİKTARI ARTIRILAN MALZEME
TALEP MİKTARI AZALTILAN MALZEME
TALEP MİKTARI AYNI KALAN MALZEME
TALEBİ BİRLEŞTİRİLEN MALZEME
TALEBİ İPTAL EDİLEN MALZEME

3
118
55
15
179

% 0,81
% 31,89
% 14,86
% 4,05
% 48,38

TEMİNİ KARARLAŞTIRILAN MALZEME

184

% 49,73

2.252.409,90
TL

% 47,00

STRATEJİK PLANLAMA MODÜLÜ İLE SAĞLANAN MALİYET 2.540.746,80
AZALIŞI
TL

% 53,00

Örneklem olarak belirlenen Cerrahi Tıp Bilimleri ise 2015 yılında gerçekleştirileceği öngörülen
klinik faaliyetler için, 242 kalem tıbbi sarf malzeme talep etmiştir. “Stratejik Planlama
Modülü” ile analiz edilen bu malzemelerden, 6 kaleminin talep miktarında yetersizlik olduğu
görülmüş ve bunların miktarı artırılmıştır. Artırım işlemi, malzemelerin 24.271,80 TL olan
toplam satınalma tutarını 55.160,40 TL’ye yükselterek, 30.888,60 TL’lik mali yük
oluşturmuştur. Buna karşın 68 kalem malzemenin talep miktarı azaltılarak, 686.071,95 TL
tutarında maliyet azalışı sağlanmıştır. Bir başka ifade ile miktarı azaltılan malzemelerin
toplam satınalma tutarı 1.526.125,30 TL’den 840.053,35 TL’ye düşürülmüştür. Geriye dönük
tüketim trendi ile talep miktarı arasında uyum izlenen ve bu nedenle hiçbir revizyonel işleme
uğramayan 95 kalem malzemenin toplam satınalma tutarı da 1.491.078,85 TL’dir. Ayrıca
teknik özellikleri aynı olan ya da başka istek birimleri tarafından da talep edilen 10 kalem
malzemenin talebi birleştirilmiştir.

Birleşim işlemi, sözü geçen malzemelerin toplam

satınalma tutarını 32.584,80 TL’den 41.547,80 TL’ye yükseltmiş ve toplam maliyeti 8.963,00
TL tutarında artırmıştır. Buna ek olarak talebi iptal edilen 63 kalem malzeme, toplam maliyeti
434.591,39 TL tutarında azaltmıştır. Tüm bu işlemler, 242 kalem olarak belirlenen talep
listesini 174 kaleme düşürmüştür. Bu düşüşün parasal karşılığı ise toplam maliyetlerin
1.080.811,74 TL tutarında azalmasıdır. Talep konusu tıbbi malzemeler üzerinde yapılan
revizyonel işlemlerin dağılımı “Tablo 3”de verilmiştir.
Tablo 3. Cerrahi Tıp Bilimlerinin Talep Listesinde Yapılan Revizyonel İşlemler, 2015

TALEP EDİLEN TOPLAM MALZEME

Malzeme
Miktarı

Malzeme
Miktarı
Yüzde

Malzeme
Tutarı

Malzeme
Tutarı
Yüzde

242

% 100,00

3.508.652,14
TL

% 100,00
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TALEP MİKTARI ARTIRILAN MALZEME
TALEP MİKTARI AZALTILAN MALZEME
TALEP MİKTARI AYNI KALAN MALZEME
TALEBİ BİRLEŞTİRİLEN MALZEME
TALEBİ İPTAL EDİLEN MALZEME

6
68
95
10
63

% 2,48
% 28,10
% 39,26
% 4,13
% 26,03

TEMİNİ KARARLAŞTIRILAN MALZEME

174

% 71,00

2.427.840,40
TL

% 69,20

STRATEJİK PLANLAMA MODÜLÜ İLE SAĞLANAN MALİYET 1.080.811,74
AZALIŞI
TL

% 30,80

4.2.

2016 Yılına Ait Veriler

Örneklem olarak belirlenen Dahili Tıp Bilimleri ve bunlara bağlı 28 Bilim Dalı, 2016 yılında
gerçekleştirileceği öngörülen klinik faaliyetler için, 379 kalem tıbbi sarf malzeme talep
etmiştir. “Stratejik Planlama Modülü” kullanılarak analiz edilen bu malzemelerden, 5
kaleminin talep miktarında yetersizlik olduğu görülmüş ve bunların miktarı artırılmıştır.
Artırım işlemi, malzemelerin 127.467,00 TL olan toplam satınalma tutarını 144.218,00 TL’ye
yükselterek, 16.751,00 TL’lik mali yük oluşturmuştur. Buna karşın 149 kalem malzemenin
talep miktarı azaltılarak, 686.403,00 TL tutarında maliyet azalışı sağlanmıştır. Bir başka ifade
ile miktarı azaltılan malzemelerin toplam satınalma tutarı 1.813.296,90 TL’den 1.126.893,90
TL’ye düşürülmüştür. Geriye dönük tüketim trendi ile talep miktarı arasında uyum izlenen ve
bu nedenle hiçbir revizyonel işleme uğramayan 146 kalem malzemenin toplam satınalma
tutarı da 1.401.966,00 TL’dir. Ayrıca teknik özellikleri aynı olan ya da başka istek birimleri
tarafından da talep edilen 10 kalem malzemenin talebi birleştirilmiştir. Birleşim işlemi, sözü
geçen malzemelerin toplam satınalma tutarını 6.732,10 TL’den 2.160,00 TL’ye düşürmüş ve
toplam maliyeti 4.572,10 TL tutarında azaltmıştır. Buna ek olarak talebi iptal edilen 69 kalem
malzeme, toplam maliyeti 453.273,18 TL tutarında azaltmıştır. Tüm bu işlemler, 379 kalem
olarak belirlenen talep listesi 301 kaleme düşürmüştür. Bu düşüşün parasal karşılığı ise
toplam maliyetlerin 1.127.497,28 TL tutarında azalmasıdır. Talep konusu tıbbi malzemeler
üzerinde yapılan revizyonel işlemlerin dağılımı “Tablo 4”de verilmiştir.
Tablo 4. Dahili Tıp Bilimlerinin Talep Listesinde Yapılan Revizyonel İşlemler, 2016

Malzeme
Miktarı
TALEP EDİLEN TOPLAM MALZEME

379
297

Malzeme
Miktarı
Yüzde
% 100,00

Malzeme
Tutarı
3.802.735,18

Malzem
e Tutarı
Yüzde
% 100,00

TL
TALEP MİKTARI ARTIRILAN MALZEME
TALEP MİKTARI AZALTILAN MALZEME
TALEP MİKTARI AYNI KALAN MALZEME
TALEBİ BİRLEŞTİRİLEN MALZEME
TALEBİ İPTAL EDİLEN MALZEME

5
149
146
10
69

% 1,32
% 39,31
% 38,52
% 2,64
% 18,21

TEMİNİ KARARLAŞTIRILAN MALZEME

301

% 79,42

2.675.237,90
TL

% 70,35

STRATEJİK PLANLAMA MODÜLÜ İLE SAĞLANAN MALİYET 1.127.497,28
AZALIŞI
TL

% 29,65

Örneklem olarak belirlenen Cerrahi Tıp Bilimleri ise 2016 yılında gerçekleştirileceği öngörülen
klinik faaliyetler için, 252 kalem tıbbi sarf malzeme talep etmiştir. “Stratejik Planlama
Modülü” kullanılarak analiz edilen bu malzemelerden, 6 kaleminin talep miktarında
yetersizlik olduğu görülmüş ve bunların miktarı artırılmıştır. Artırım işlemi, malzemelerin
157.190,00 TL olan toplam satınalma tutarını 224.028,00 TL’ye yükselterek, 66.838,00 TL’lik
mali yük oluşturmuştur. Buna karşın 65 kalem malzemenin talep miktarı azaltılarak,
699.581,62 TL tutarında maliyet azalışı sağlanmıştır. Bir başka ifade ile miktarı azaltılan
malzemelerin toplam satınalma tutarı 1.190.937,05 TL’den 491.355,43 TL’ye düşürülmüştür.
Geriye dönük tüketim trendi ile talep miktarı arasında uyum izlenen ve bu nedenle hiçbir
revizyonel işleme uğramayan 146 kalem malzemenin toplam satınalma tutarı da
2.207.265,19 TL’dir. Ayrıca daha büyük istek birimlerinin talebine eklenerek birleştirilen 4
kalem malzemenin 28.815,70 TL olan toplam satınalma tutarı, direkt maliyet azalışı olarak
kaydedilmiştir. Buna ek olarak talebi iptal edilen 31 kalem malzeme, toplam maliyeti
366.838,04 TL tutarında azaltmıştır. Tüm bu işlemler, 252 kalem olarak belirlenen talep listesi
217 kaleme düşürmüştür. Bu düşüşün parasal karşılığı ise toplam maliyetlerin 1.028.397,36
TL tutarında azalmasıdır. Talep konusu tıbbi malzemeler üzerinde yapılan revizyonel
işlemlerin dağılımı “Tablo 5”te verilmiştir.
Tablo 5. Cerrahi Tıp Bilimlerinin Talep Listesinde Yapılan Revizyonel İşlemler, 2016

Malzeme
Miktarı

Malzeme
Miktarı
Yüzde

Malzeme
Tutarı

Malzem
e Tutarı
Yüzde

TALEP EDİLEN TOPLAM MALZEME

252

% 100,00

3.951.045,98
TL

% 100,00

TALEP MİKTARI ARTIRILAN MALZEME

6

% 2,38
298

TALEP MİKTARI AZALTILAN MALZEME
TALEP MİKTARI AYNI KALAN MALZEME
TALEBİ BİRLEŞTİRİLEN MALZEME
TALEBİ İPTAL EDİLEN MALZEME

65
146
4
31

% 25,79
% 57,94
% 1,59
% 12,30

TEMİNİ KARARLAŞTIRILAN MALZEME

217

% 86,11

2.922.648,62
TL

% 73,97

STRATEJİK PLANLAMA MODÜLÜ İLE SAĞLANAN MALİYET 1.028.397,36
AZALIŞI
TL

% 26,03

4.3.

2017 Yılına Ait Veriler

Örneklem olarak belirlenen Dahili Tıp Bilimleri ve bunlara bağlı 24 Bilim Dalı, 2017 yılında
gerçekleştirileceği öngörülen klinik faaliyetler için, 378 kalem tıbbi sarf malzeme talep
etmiştir. “Stratejik Planlama Modülü” kullanılarak analiz edilen bu malzemelerden, 4
kaleminin talep miktarında yetersizlik olduğu görülmüş ve bunların miktarı artırılmıştır.
Artırım işlemi, malzemelerin 165.110,00 TL olan toplam satınalma tutarını 227.016,00 TL’ye
yükselterek, 61.906,00 TL’lik mali yük oluşturmuştur. Buna karşın 138 kalem malzemenin
talep miktarı azaltılarak, 815.829,50 TL tutarında maliyet azalışı sağlanmıştır. Bir başka ifade
ile miktarı azaltılan malzemelerin toplam satınalma tutarı 2.203.826,60 TL’den 1.387.997,10
TL’ye düşürülmüştür. Geriye dönük tüketim trendi ile talep miktarı arasında uyum izlenen ve
bu nedenle hiçbir revizyonel işleme uğramayan 135 kalem malzemenin toplam satınalma
tutarı da 943.201,20 TL’dir. Ayrıca teknik özellikleri aynı olan ya da başka istek birimleri
tarafından da talep edilen 26 kalem malzemenin talebi birleştirilmiştir. Birleşim işlemi, sözü
geçen malzemelerin toplam satınalma tutarını 230.806,50 TL’den 103.985,50 TL’ye düşürmüş
ve toplam maliyeti 126.821,00 TL tutarında azaltmıştır. Buna ek olarak talebi iptal edilen 75
kalem malzeme, toplam maliyeti 471.577,45 TL tutarında azaltmıştır. Tüm bu işlemler, 378
kalem olarak belirlenen talep listesi 287 kaleme düşürmüştür. Bu düşüşün parasal karşılığı ise
toplam maliyetlerin 1.352.321,95 TL tutarında azalmasıdır. Talep konusu tıbbi malzemeler
üzerinde yapılan revizyonel işlemlerin dağılımı “Tablo 6”da verilmiştir.
Tablo 6. Dahili Tıp Bilimlerinin Talep Listesinde Yapılan Revizyonel İşlemler, 2017

TALEP EDİLEN TOPLAM MALZEME

Malzeme
Malzeme
Miktarı
Miktarı
Yüzde

Malzeme
Tutarı

Malzeme
Tutarı
Yüzde

378

4.014.521,75
TL

% 100,00

299

% 100,00

TALEP MİKTARI ARTIRILAN MALZEME
TALEP MİKTARI AZALTILAN MALZEME
TALEP MİKTARI AYNI KALAN MALZEME
TALEBİ BİRLEŞTİRİLEN MALZEME
TALEBİ İPTAL EDİLEN MALZEME

4
138
135
26
75

% 1,06
% 36,51
% 35,71
% 6,88
% 19,84

TEMİNİ KARARLAŞTIRILAN MALZEME

287

% 75,93

STRATEJİK PLANLAMA MODÜLÜ İLE SAĞLANAN MALİYET AZALIŞI

2.662.199,80
TL

% 66,31

1.352.321,95
TL

% 33,69

Örneklem olarak belirlenen Cerrahi Tıp Bilimleri ise 2017 yılında gerçekleştirileceği öngörülen
klinik faaliyetler için, 234 kalem tıbbi sarf malzeme talep etmiştir. “Stratejik Planlama
Modülü” kullanılarak analiz edilen bu malzemelerden, 11 kaleminin talep miktarında
yetersizlik olduğu görülmüş ve bunların miktarı artırılmıştır. Artırım işlemi, malzemelerin
53.804,10 TL olan toplam satınalma tutarını 81.089,20 TL’ye yükselterek, 27.285,10 TL’lik
mali yük oluşturmuştur. Buna karşın 94 kalem malzemenin talep miktarı azaltılarak,
478.875,20 TL tutarında maliyet azalışı sağlanmıştır. Bir başka ifade ile miktarı azaltılan
malzemelerin toplam satınalma tutarı 1.368.300,30 TL’den 889.425,10 TL’ye düşürülmüştür.
Geriye dönük tüketim trendi ile talep miktarı arasında uyum izlenen ve bu nedenle hiçbir
revizyonel işleme uğramayan 86 kalem malzemenin toplam satınalma tutarı da 1.493.108,92
TL’dir. Ayrıca daha büyük istek birimlerinin talebine eklenerek birleştirilen 2 kalem
malzemenin 4.720,00 TL olan toplam satınalma tutarı, direkt maliyet azalışı olarak
kaydedilmiştir. Buna ek olarak talebi iptal edilen 41 kalem malzeme, toplam maliyeti
318.856,15 TL tutarında azaltmıştır. Tüm bu işlemler, 234 kalem olarak belirlenen talep listesi
191 kaleme düşürmüştür. Bu düşüşün parasal karşılığı ise toplam maliyetlerin 775.166,25 TL
tutarında azalmasıdır. Talep konusu tıbbi malzemeler üzerinde yapılan revizyonel işlemlerin
dağılımı “Tablo 7”de verilmiştir.
Tablo 7. Cerrahi Tıp Bilimlerinin Talep Listesinde Yapılan Revizyonel İşlemler, 2017
Malzeme
Malzeme
Miktarı
Miktarı
Yüzde

Malzeme
Tutarı

Malzeme
Tutarı
Yüzde

TALEP EDİLEN TOPLAM MALZEME

234

% 100,00

3.238.789,47
TL

% 100,00

TALEP MİKTARI ARTIRILAN MALZEME
TALEP MİKTARI AZALTILAN MALZEME

11
94

% 4,70
% 40,17

300

TALEP MİKTARI AYNI KALAN MALZEME
TALEBİ BİRLEŞTİRİLEN MALZEME
TALEBİ İPTAL EDİLEN MALZEME

86
2
41

% 36,75
% 0,85
% 17,52

TEMİNİ KARARLAŞTIRILAN MALZEME

191

% 81,62

STRATEJİK PLANLAMA MODÜLÜ İLE SAĞLANAN MALİYET AZALIŞI
5.

2.463.623,22
TL

% 66,31

775.166,25
TL

% 33,69

Sonuç ve Öneriler

Literatür analizinde, üniversite hastanelerindeki mali açığa ve tıbbi tedarik sorunlarına
yönelik çok az sayıda bilimsel çalışma olduğu görülmüştür. Mevcut çalışmalar ise genelde
sorunu yeniden tespit etmek ya da öneriler üzerinde yoğunlaşmakla kalmıştır. Dolayısıyla
üniversite hastanelerindeki pazarlama ilişkilerinde, otomasyonel çözümler geliştirerek,
maliyetleri azaltmaya ve değer oluşturmaya yönelik farklı akademik çalışmalara ihtiyaç
olduğu saptanmıştır.
“Hastane Bilgi Yönetim Sistemi - HBYS”ne entegre çalışan “Stratejik Planlama Modülü SPM”, üniversite hastaneleri özelinde maliyetlerin azaltılması yolu ile değer temelli
pazarlama ilişkilerinin kurulmasına yönelik, ilk otomasyonel çözümlerden biridir. Bilimsel
yöntemlerle donatılan “Stratejik Planlama Modülü - SPM”, tıbbi tedarik sürecine ilişkin
gereksiz maliyetleri ortadan kaldırma gücüne sahip olduğunu kanıtlamıştır. Şöyle ki: sadece
örneklem olarak belirlenen istek birimleri açısından, 2015 yılın için 3.621.558,60 TL, 2016 yılı
için 2.155.894,64 TL ve 2017 yılı için 2.127.488,20 TL maliyet azalışı sağlanmıştır. Farklı bir
ifade ile “Stratejik Planlama Modülü - SPM”nin, sadece örneklem grubundaki kullanım
sonuçları, hastanenin toplam tıbbi sarf malzeme maliyetini yıllık % 5-10 arasında azaltmıştır.
Ayrıca metot sadece tıbbi sarf malzemeler için değil, ilaçlar, teknik malzemeler, cerrahi
aletler vb. malzeme gruplarına göre de modifiye edilebilir özelliktedir. Bu nedenle metoda
ihtiyaç doğrultusunda otomasyonel eklentiler yapılarak, farklı üniversite hastanelerinde
kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmektedir.
Örneklem olarak belirlenen istek birimleri açısından ve tüm yıllarda en fazla başvurulan
revizyonel işlemin, talep edilen malzemelerin miktarının azaltılması olduğu tespit edilmiştir.
Sözü geçen işlemin yoğun olarak kullanılması, tıbbi malzemelerin ihtiyaçtan daha fazla talep
edildiğinin göstergesidir. Bu davranışsal eğilim, sağlık işletmelerinde yokluk maliyetine ve
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malzemeye erişim sorunlarına tahammül edilememesi ile açıklanabilir. Fakat yine de tıbbi
malzeme taleplerinin daha ölçülü olabilmesi için, personelin stratejik planlama konusunda
kısmi zamanlı bir eğitime alınması yararlı olacaktır.
Dahili Tıp Bilimlerine ait talep listelerinin, Cerrahi Tıp Bilimlerine ait talep listelerine oranla
daha ölçüsüz olduğu görülmüştür. Bunun nedeni konusunda anlamlı bir bilgi edinilememiş
olsa da Dahili Tıp Bilimlerinin çok sayıda Bilim Dalını bünyesinde barındırmasının, böyle bir
sonuca yol açabileceği düşünülmüştür. Anabilim Dalları ve Bilim Dalları arasındaki iletişim
kanallarının sürekli açık tutulması ve talep listelerinin Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından
ön kontrolden geçirilmesi, daha ölçülü talep listeleri hazırlanmasına katkı sağlayacaktır.
Kısıtlar Teorisi prensiplerine göre, mali açığın üniversite hastanelerinde darboğaz
oluşturduğu anlaşılsa da bu sorunun çözümü için salt “Stratejik Planlama Modülü” ile yapılan
otomasyonel çözümün yeterli olamayacağı düşünülmektedir. Her ne kadar “Stratejik
Planlama Modülü” üniversite hastaneleri özelinde mali açığın kapatılması ve tıbbi tedarik
sürecinin güçlendirilmesinde etkin bir yaklaşım olsa da algılanan değerin yükseltilmesi,
sistemin bütün parçaları tarafından merkez hedef olarak görülmelidir. Bu hedefin
gerçekleştirilmesi ise politik, sosyoekonomik ve çevresel faktörlerin sürekli izlenmesi ve
iyileştirilmesini gerektirir. Yani bir hastalık durumunun yönetiminde sistemin bütün parçaları,
bilişim teknolojilerinin modern çözümlerinden mümkün olan en yüksek ölçüde yararlanmalı
ve bütün parçaların bu konudaki çabası birleştirilmelidir. Böylelikle tüm taraflar en üst
düzeyde fayda elde edecek ve tarafından algılanan değer yükselecektir.
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Özet
Araştırmanın

amacı,

aile

işletmelerinde

yaşanan

kurumsallaşma

sorunsalını

ve

kurumsallaşma olgusunun pazarlamaya etkisini incelemek, Konya ili matbaa sektöründeki
aile işletmeleri üzerinde bir araştırma yaparak problemleri ortaya koymak ve önerilerde
bulunmaktır. Araştırma için Konya Matbaacılar Odası’ndan alınan listeden aile işletmesi
tanımına uyan firmalara, kasti örnekleme yöntemi kullanılarak yöneticilerle yüz yüze
görüşme ve e-posta yoluyla anket uygulaması yapılmıştır. 10 firmayla ankette yer alan
soruların uygunluğu için pilot bir uygulama yapılmıştır. Veriler SPSS programında analiz
edilmiştir. Araştırmada 102 firmanın 66’sını tek şahıs işletmesi, 32’sini limited şirketi ve 4’ünü
de AŞ.’nin oluşturduğu görülmüştür. Yöneticilerin 2’sinin bayan olması sektörde erkek
yöneticilerin

yoğun

olarak çalıştığını göstermiştir.

Araştırma

sonuçlarına

göre,

kurumsallaşmaya yönelik olumlu tutum gösteren işletmelerin pazarlama anlayışlarının da
olumlu

yönde

farklılaştığı

görülmüştür.

Araştırmada

ayrıca,

aile

ilişkilerinin

kurumsallaşmasının önemi ile işletmelerin danışmanlık desteği almalarının önemi ön plana
çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aile işletmesi, kurumsallaşma, pazarlama
INSTITUTIONALIZATION PROBLEMS OF FAMILY OWNED ENTERPRISES AND THEIR EFFECT
ON MARKETING
Abstract
The aim of this study is analyzing problem of institutionalization in family owned-enterprises
and the effect of institutionalization on marketing, revealing problems and offering solutions
about these problems by doing research on family owned-enterprises printery sector at
Konya province. The sample includes the list of the companies that are mathcing with the
family owned-enterprises from Printers of The Chamber of Konya. A survey, has been
implemented via face to face interview with managers using e-mail. A pilot application was
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carried out with 10 companies for the suitability of the questions in the survey. The data
were analyzed in the SPSS program. According to the results of the research, it has been
observed that the companies showed positive attitude towards institutionalization, besides,
their marketing approaches were observed to be differentiated. The importance of the
institutionalization of the family constitutions, family relations and enterprise’s taking the
consultancy support comes to the forefront.
Key Words: Family Owned-Enterprises, institutionalization, marketing
1.

Giriş

Aile, toplumları oluşturan en küçük sosyal birim olmasına rağmen toplum refahı ve
huzurunun tesisinde ana faktörlerin başında gelir. Aileleri bir araya getiren temel ise
duygusal bağlılıktır. İşletmeler de ticari getiri sağlama amacıyla mal ve/veya hizmet üreten
kuruluşlardır. İşletmeler, sınırlı kaynakları bir araya getirerek verimli çalışmak zorunda
oldukları için temelinde rasyonellik yatmaktadır. Bu açıdan bakıldığında aile işletmeleri
dünyada ve ülkemizde işletmelerin büyük çoğunluğunu teşkil ettiğinden, bu işletmelerin
sosyo-ekonomik açıdan ne derece öneme sahip olduğu anlaşılabilecektir. Ticari işlevselliği ve
gelişme süreçleri diğer işletmelerle aynı doğrultuda olmasına rağmen hem toplumsal hem de
ticari bir boyuta sahip olan aile işletmeleri bu yönüyle diğer işletmelerden ayrılmakta, daha
karmaşık ve hassas bir yapı haline gelmektedir.
Aile üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar, kurumsal hale gelememe, gelecek nesle devir
planlarının yapılmaması, katı işletmecilik anlayışları, kuşak çatışmaları, nepotizm vb. özellikler
aile işletmelerinde sıkça yaşanmaktadır. Ayrıca ailenin ve işin kendine has kuralları vardır. Bu
konuda, şirketi bir aile gibi işletmeye çalışmak, çalışan ve yönetim arasındaki ilişkilerde
sorunlara neden olabilir (Cole, 2000). Yaşanan sorunlar çoğu zaman aile işletmelerinin
büyümesine ve sürdürülebilir olmalarına engel teşkil etmekte ya da tamamen yok olmalarına
neden olabilmektedir. İşletmeler bazında tüm bu sorunların en aza indirilmesi ve nesiller
boyu sürdürülebilir olmak için kurumsallaşma çok önemli bir süreçtir. Bu süreç sonunda aile
işletmelerinde

sadece

örgütsel

olarak

kurumsallaşma

değil

aile

ilişkilerinin

de

kurumsallaşması hedeflenmelidir.
Pazarlama faaliyetleri, örgütsel hedeflere ulaşma ve tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
bir süreç olsa da kurumsallaşma sürecine girememiş aile işletmeleri genel olarak pazarlamayı
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sadece satış faaliyetleri olarak değerlendirmekte ve bünyelerinde imalat, pazarlama ve satış
faaliyetlerini bir arada yürüttükleri görülmektedir. Bu anlayıştan dolayı aile işletmelerinde
yaşanan pazarlama sorunları ise yeni bir anlayış ve daha kurumsal bir yapıya geçilerek
çözülebilecektir. Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımının benimsenmesi ve bu doğrultuda
gerçekleştirilecek eğitimler de aile işletmelerinin daha istikrarlı ve planlı büyüme yoluna
girmelerine yardımcı olacaktır.
Bu doğrultuda gerçekleştirilecek olan bu çalışmanın amacı ise, iktisadi ve sosyal önemi
açıklanan aile işletmelerinde yaşanan kurumsallaşma sorunsalını ve bu olgunun işletme
pazarlamasına etkisini incelemek, bu doğrultuda Konya’da yer alan matbaa sektöründeki aile
işletmeleri üzerinde bir araştırma yapmak suretiyle problemleri ortaya koymak ve önerilerde
bulunmaktır.
Bünyesinde hem üretim hem de iletişim sanayisini sentezleyen matbaa sektörü ekonomide
faaliyet gösteren en büyük sektörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu haliyle matbaa
sektörü diğer sektörlerin faaliyetlerinin ikamesinde büyük paya sahip olmaktadır. 1993 ila
2016 yılları arasında aile işletmeleri üzerine yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmaları
incelendiğinde (Arıcıoğlu vd, 2017), 72 çalışmada da kurumsallaşma ve pazarlama ilişkisinin
birlikte incelenmemiş olması ve Türkiye’de matbaa sektörü özelinde böyle bir çalışmanın
yapılmamış olması bu çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Aile İşletmesi Kavramı ve Özellikleri
Aile; toplumun en küçük yapı taşı ve sosyal birimidir. İşletmeler de insanların ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik mal ya da hizmet sunan bunun karşılığında kar elde etme amacı güden
müesseselerdir. Aile duygu, birlik, beraberlik, destek gibi soyut yaşamsal unsurları yoğun
olarak bünyesinde barındırırken, işletmede bunların yerine akıl, sebep-sonuç ve rekabet gibi
unsurlar önemlidir. İşte bu zıt unsurlara sahip iki yapı aile işletmesinde bir araya gelmektedir.
Karpuzoğlu’na (2001, s.17) göre, aile reisinin ya da aile fertlerinden herhangi birinin ailenin
geçimini sağlaması ve/veya geleceğini güvence altına alması amacıyla kurulan aile
işletmelerinin istihdam oluşturmasının ve toplumsal açıdan denge unsuru olmasının yanında
ekonomiye yönelik olumlu etkileri bölgelerarası kalkınmayı da desteklemektedir. Bu
bakımdan aile işletmeleri sosyo-ekonomik olarak tüm ülkeler açısından önem arz etmektedir.
Bununla birlikte aile işletmesinin kavramsal tanımı üzerinde uzlaşılmış bir tanıma
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rastlanmamaktadır. Genel bir tanımlamayla aile işletmeleri; “mirasın korunması ve aile
geçimini sağlamak amacıyla, aynı ailen en az iki kişinin işletmenin sermayesine ortak ya da
finansal yapısını kontrol etme gücünün olduğu, yönetimde aile üyelerinin yer aldığı, mal
ve/veya hizmet üretmek gayesiyle kurulan kâr amaçlı kuruluşlardır” (Büte, 2010, s.6).
Öner ve Turhan (2010, s.121), aile işletmelerinin unsurlarını şu şekilde belirtmiştir:
- Aileden en az iki neslin işletme yönetiminde bulunmuş olması.,
- Yönetici çocuklarının işletmede görev alması,
- Yönetimden kimin sorumlu olacağını aile konseyinin aile bağlarına dayalı olarak tayin
etmesi,
- Aile üyesinin işletmedeki görevinin aile içindeki durumunu da etkilemesi.
Yapılan araştırma sonuçları ve literatür taramasına göre aile işletmelerinin başlıca güçlü ve
zayıf tarafları şöyle sıralanabilir:
Finansal açıdan aile işletmeleri, sermaye ihtiyaçlarını, aile bireyleri gerektiğinde kâr oranlarını
minimize etmek suretiyle karşılamakta (Altınkaynak, 2007, s.12) ve sermaye ihtiyacının
büyük bir kısmının aile üyeleri tarafından karşılanan öz kaynaklardan oluşması da işletmeyi
güçlü kılmaktadır. Böylece dışa borçlanma az olmaktadır (Demir ve Sezgin; 2014). İşletmenin
itibarı ailenin itibarı demektir (Alayoğlu, 2003, s.24) ayrıca işletmede piyasa itibarı yüksek bir
kişinin olması da sosyal ve ekonomik anlamda işletmeye getiri sağlamaktadır (Demirbaş,
1999, s.46). Ancak aile işletmelerinde hedef, işletme aileye ait olsun olmasın güçlü bir malî
yapıya sahip olmaksa işletme içerisinde kuvvetli bir yönetim kurulu ve buna bağlı olarak
finans yönetimi oluşturmak gerekmektedir (Leenders ve Waarts, 2003). Yönetim açısından
aile işletmelerinde, geçmişin paydaş olması, değer yargılarının aynı olması, karşılıklı güvenin
sağladığı etkili iletişim, prosedürleri azaltarak kritik kararların alınmasını hızlandırmaktadır
(Şanal, 2011, s.20).
İhtiyaç durumunda aile üyelerinin finansmanının kâfi gelmemesi ve yöneticilerin
borçlanmaya sıcak bakmaması işletmeyi zor durumda bırakacaktır. Ayrıca yöneticilerin
yaptığı kişisel harcamalar ile işletme harcamaları ayrımı yapılamamakta bu durum bilançoda
sorun oluşturmaktadır (Aşan, 2010, s.7-8). Aile işletmelerinde sıkça görülen ben merkezli bir
yönetim anlayışı, görev ve yetki devrinin yapılmaması, aile ve iş ilişkilerinin birbirine
karıştırılması ve adam kayırma (nepotizm) da yönetimsel anlamda aile işletmelerini olumsuz
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etkileyen faktörlerdir. Ayrıca aile içi ilişkilerde geçinememeye bağlı olarak yaşanan
çatışmaların dozunun artması motivasyonu düşürecek ve yıkıcı rekabeti tetikleyecektir bu da
örgüt kültürüne zarar verecektir (Vural ve Sohodol, 2004, s.330-331).
İşletmenin büyümesi çeşitli sorunları da beraberinde getirecektir. Ancak “aile işletmeleri
genelde dışa kapalı tutum izlediklerinden dolayı sorunlar son noktaya gelinceye kadar yardım
almak istemezler” (Atılgan, 2003, s.110). Danışmanlık hizmetleri ise uzmanlık isteyen
sorunların çözümünde işletmelere yol gösteren bir kurumdur ve aile şirketlerinin, diğer
işletmelerden farklı olarak duygusal bir boyutunun olmasından dolayı danışmanın görevi
zorlaşmaktadır.
Aile işletmeleri ayrıca danışmanlık hizmeti almadan önce aşağıdaki konuları netleştirmelidir
(Karpuzoğlu: 2001, s.104):
-

Şirketin danışmanlık ihtiyacı hangi konulara haiz?

-

Nasıl ve ne kadar bir değişim yaşanacak ve değişimin etkileri ne olacak?

-

Danışman hangi uzmanlık alanlarına sahip olmalı?

Aile işletmelerinin gelişim süreçlerinde, ihtiyaçlara göre danışmanlık hizmetlerine
başvurmaları kurumsallaşmayı ve sürdürülebilirliği kolaylaştıracaktır.
2.2. Aile İşletmelerinde Yaşanan Temel Sorunlar
Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık %95’ini aile işletmeleri
oluşturmakta (Genç vd., 2008, s.370) ve bu işletmelerin %99,9’u henüz birinci kuşakta olan
aile işletmelerinden oluşmaktadır (Atılgan, 2011, s.108). Aile işletmeleri toplam istihdamın da
%80’ini sağlamaktadırlar (Yıldırım, 2011, s.188). Aile işletmelerinin gerek ülkemizde ve
gerekse dünyada 3. kuşağa ulaşma oranı ise %15-%20 dolaylarında olup ortalama ömürleri
de 25–30 yıl ile sınırlı kalmaktadır. Bu başarısızlığın en önemli sebebi olarak da yönetimde
yetersizlik ve kurumsallaşamama gelmektedir (Sarıtaş vd., 2016, s.139).
Aile işletmelerinde bilgide tekelleşme, diğer çalışanların detaylı bilgilere ulaşmak istemeleri,
aile üyesi çalışanlar arasındaki yetki farklılıklarının güç farklılıklarına dönüşmesi, çalışanların
kendilerinden yaşça büyük aile üyelerine soru sormaya çekinmeleri ya da küçüklerin hesaba
çekilmesi gibi kültürel etkenler sebebiyle sorunlar da yaşanabilmektedir. Bu sorunlar
çalışanlar arasında sağlıklı iletişimin olmamasına, güvensizliğin oluşmasına ve çatışmaların
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yaşanmasına, tüm bunların bir sonucu olarak da işletmelerin ömürlerinin kısa olmasına
neden olmaktadır (Basım vd., 2008, s.193-194).
Bununla birlikte, birinci nesil aile şirketlerinde, yönetimde kurucu girişimcinin hâkim
olmasıyla birlikte aile üyelerinin istek ve yönlendirmelerini dengelemek ve gelecek kuşak için
uygun bir devir planlamasıyla mülkiyet yapısı ortaya koymak başlıca sorunlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. (Gersick, 1997, s.32).
Büyüme aşamasındaki aile işletmelerinde organ sayısı ve yönetici grubu büyüyeceğinden, aile
ve iş arasında net bir ayrımın yapılamaması, işletme yerine aileye odaklanılması, aile
bireylerinin işletmede çalışmak ve yönetime ortak olmak istemeleri ve buna bağlı olarak
çatışmaların yaşanması, danışmanlık hizmetlerine ve profesyonel yöneticilere yeterince
önem verilmemesi, nesiller arası geçişin etkin şekilde gerçekleşememesi, “işe yerleştirilecek
kişi aile üyesi ise rotasyon ve oryantasyon çalışmasına gerek duyulmaması” (Finnigen,
1997:14) gibi işlevsel farklılaşmalardan kaynaklı eşgüdümleme (koordinasyon) sorunları baş
gösterecektir.
Öner ve Turhan (2010, s.122-124) çalışmalarında aile işletmelerinde sıkça yaşanan sorunları
şu şekilde sıralamıştır:
- Kuşak Çatışması; aile işletmelerinde ikinci neslin birinci nesle göre işi sahiplenmemesi
ve/veya sevmemesi de mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte devir planlamalarının
yapılmaması da kuşak çatışmasına neden olabilmektedir.
- Roller Çatışması; hissedar olma ve yöneticilik rolleri genellikle çakışmakta ve işletmede
sorun oluşturmaktadır.
- Güç Kavgası; aile içi geçimsizliklerin etkisiyle tepe yöneticisinin etrafında çıkar çevreleri
oluşabilir.
- Profesyonelleşememe ve Yüksek İş Gücü Devir Oranı; aile işletmelerinde personel eğitimi ve
motivasyon zayıf olduğundan dolayı iş gücü devir oranı da yüksektir.
- Kurumsallaşamama; kurumsallaşmasını sağlayamamış örgütlerde işletme çıkarları ile aile
çıkarlarının çakışmakta ve aile ile işletme olguları birbirine karıştırılmaktadır.
2.3. Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma
Kurumsallaşma, temellerini kurumsal teoriden almaktadır ve örgütsel değişimlerin
anlaşılmasına katkı sağlayan temel yaklaşımlardan biridir (Kraatz ve Zajac, 1996). Selznick
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(1996) kurumsallaşmayı, tutarsız ve tam anlamıyla organize olamamış kısıtlı teknik
faaliyetlerden, düzenli, tutarlı ve hem örgütsel hem de sosyal olarak entegrasyonu sağlamış
yapıların oluşması olarak tanımlamıştır. Kurumsallaşma genel anlamda, bir işletmenin
kişilerden bağımsız olarak kurallara, prosedürlere sahip olması, değişen çevre koşullarını
takip eden sistemleri kurması ve gelişmelere uygun olarak organizasyonel yapısını
oluşturması, kendisine özgü iletişim ve iş yapma yöntemlerini kültür haline getirmesi,
böylece diğer işletmelerden farklı bir kimliğe bürünmesi süreci (Karpuzoğlu, 2004, s.45)
olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlar formel bir örgüt yapısını gerekli gerekli kılmaktadır.
Zira formalleşen örgütlerin daha uzun süre ayakta kaldıkları görülmektedir. Kurumsallaşma
içerisinde önemli bir yeri olan formalleşme, işletme faaliyetlerinin kişisel inisiyatiflerden
ziyade belirlenmiş kurallara göre yürütülmesidir. Bunun personel neyi nasıl yapacağını ve
işletme istikrar kazanır (Staggenborg, 1988, s.586)
Ailelerde daha çok informel bir yapılanma ve buna bağlı olarak da duygusallık hâkimken
işletmelerde daha gerçekçi dinamikler ağır basmaktadır. Bu da aile işletmesinin yönetimini ve
kurumsallaşmasını zorlaştıran en temel faktördür. Çünkü aileyi ve işletmeyi ortak paydada bir
araya getiren aile işletmelerinde kurumsallaşmanın sağlanmak istenmesi, rasyonelliğin ve
duygusallığın beraber yürütülmesi zorunluluğunu da getirecektir (Şengün, 2011, s.57).
Kurumsallaşma aşamasında, işletmenin kurumsallaşmaya geçişi ve uyum maliyetinin yanında
çalışanların öğrenme ve değişim sürecine adaptasyonlarıyla birlikte yaşanabilecek rekabetler
gibi sorunlar da yaşanacaktır (Öztürk, 2012, s.71).
Akdarı (2012, s.183)’ya göre aile işletmelerinin kurumsallaşma sürecine girmeleri ve
sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilmeleri için yapılması gerekenler şu şekildedir:
- Aile; hissedarlık ile yönetimi, yönetim ile aile konularını birbirinden ayırabilmelidir.
- Ciddi bir işleyiş ve profesyonel bir yönetim için aile konseyi oluşturulmalıdır.
- Aile ve işletmenin geleceğiyle ilgili her türlü bilginin açıkça yer aldığı bir aile anayasası
hazırlanmalıdır.
Kurumsallaşmanın sağlıklı yürütülebilmesi için etkin bir süreçle birlikte yönetiminde varlığı
gerekmektedir. En etkin STK’lardan biri olan Kurumsal Yönetim Derneği’ne göre, kurumsal
yönetimin evrensel kabul ve geçerliliği olan ana ilkeleri adillik, hesap verebilirlik, şeffaflık ve
sorumluluk olarak belirlenmiştir. Şeffaflık, işletmenin mali, yönetimsel ve faaliyetlerle ilgili
bilgilerinin zamanında açıklanmasıdır. Hesap verebilirlik, yönetimsel sorumlulukların ve
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yetkilerin açıkça tanımlanması, işletme menfaatlerinin işletme yönetimi tarafından
gözetilmesidir. Sorumluluk, işletme faaliyetlerinin mevzuata ve etik değerlere uygunluğunun
sağlanmasıdır. Adillik, ortaklık oranına bakılmaksızın her hissedarın korunmasıdır. (Mesci vd.,
2016, s.305-307).
Bunlarla birlikte, işletmelerin kurumsallaşabilmeleri için eylemlerinde ve kararlarında tutarlı
olmaları gerektiği de ifade edilmektedir. Tutarlılık, örgüt içindeki her bir birimin veya kişinin
istenen bütünlüğü yansıtması ve onunla uyum sağlaması olarak tanımlanmaktadır (Jaworski
ve Merchant, 1988, s.36). Tutarlılık ayrıca, örgütsel hedeflerle pazarlama faaliyetlerinin
bütünleşmesidir. İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri, pazarlama faaliyetlerinin belirlenen
hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olmasına bağlıdır (Swait ve Erdem, 2002, s.305)
2.4. Aile İşletmelerinde Pazarlama
Mal ve/veya hizmetlerin üreticiden tüketiciye akışını yöneten bir işletme faaliyeti (Gedik,
2009, s.24) olarak ifade edilebilecek olan pazarlama, değişimi teşvik eden, birbiriyle bağlı pek
çok faaliyetten oluşmaktadır. İşletme amaç ve hedeflerinin yerine getirilmesinde merkezi bir
rol oynayan pazarlama (Adu and Singh, 1998, s.385), genel anlamda; kişisel ve örgütsel
hedeflere ulaşmak için değişimleri gerçekleştirmek üzere fikir, mal ve hizmet üretilmesi,
geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tutundurulması aşamalarını kapsayan planlama
ve uygulama süreci olarak tanımlanabilir (İslamoğlu, 2002, s.13).
Gillmore, Blankson, Morrison ve Lee çalışmalarında, Avustralya’da küçük işletmeler üzerinde
yapılan bir araştırmada beş değişken arasından satış ve pazarlamanın %40’lık bir oranla en
yüksek sorun olarak tespit edilmesinden yola çıkarak, pazarlama problemlerini küçük
işletmelerin varlıklarını tehdit eden en önemli sorun olarak görmüşlerdir. Aile işletmelerinde
de pazarlama faaliyetleri, üst düzey yöneticilerin içgüdüleri, önceki deneyimler ve geleneksel
alışkanlıklarla belirlenmekte, üstelik bu faaliyetler gelişigüzel ve plansız bir şekilde
yürütülmektedir (Sengupta and Chattopadhyay, 2006, s.329). “Mal ve/veya hizmet arzu ve
ihtiyaçları karşıladığı sürece pazarda kalır ve satılabilir” (Karafakioğlu, 2008, s.7) düşüncesiyle
ister büyük ister küçük veya orta büyüklükteki işletmeler olsun pazarlama eylemlerinde
tutundurma faaliyetleri ve müşteri beklentilerine cevap verebilmek için mal ve hizmet
üretiminde gelişme, esneklik, değişen koşullara ayak uydurma kabiliyeti ve tüm işletme
tarafından benimsenmiş bir pazarlama anlayışı önem kazanmaktadır (Demircan, 2011, s.12).
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Aile işletmelerinin de bu düşünceden yola çıkarak kendi yapısal oluşumlarını tamamlamaları
hiç şüphesiz pazarlama faaliyetlerindeki etkinliği ve müşteri taleplerini arttıracaktır.
Aile işletmelerini pazarlama faaliyetlerinde daha etkin gören Kotler (2001, s.39) çalışmasında
aile işletmelerinde görülen olumlu özellikleri de şu şekilde belirtmiştir:
- Kendilerini kuvvetle müşterilerine adarlar ve düşük fiyattan ziyade üstün bir performans,
mükemmel bir hizmet ve zamanında teslimat sunarlar.
- Üst düzey yöneticileri önemli müşterilerle doğrudan ve düzenli olarak temas halindedirler.
- Müşteriye sunulan değeri artırmaya yönelik bir şekilde sürekli olarak yenilik yapmaya
önem verirler.
Yücel (2004) de çalışmasında aile işletmelerinde genel olarak aşağıdaki pazarlama
sorunlarına rastlanıldığını belirtmiştir:
- Pazarlama konusunda profesyonellerden faydalanılmaması ve ayrı bir birimin olmaması.
- Nepotizmin ve kurucu patrona endeksli klasik düşünce yapısının aşılamaması.
- Pazarlama araçlarından yeterince yararlanılamaması. Bunun nedeni malî kısıtlılıklardır.
- Düzenli bir piyasa araştırmasının yapılamaması.
- Pazarlama kararlarının daha çok girişimci patronun sezgilerine ve nispeten yetersiz
tecrübelerine dayanılarak alınması.
- Uluslararası pazarlara açılmada isteksizlik olması ve ciddi bir şekilde lisan bilen,
uluslararası pazarlamayı bilen profesyonellere ihtiyaç duyulması.

3. Yöntem
Araştırmanın modeli, herhangi bir ilişkinin varlığının ya da yokluğunun araştırıldığı betimleyici
araştırmadır. Çalışmada ankete katılanların yaşları, cinsiyetleri, eğitim durumları, işletmede
çalışma süreleri, kaçıncı nesil çalışan olduğu gibi özellikler bağımsız değişkenler olarak kabul
edilmiştir. Ayrıca işletmelerin kurumsallaşma olguları ve pazarlama anlayışları bağımlı
değişken olarak kabul edilmiştir.
Araştırmanın evrenini Konya Kitap, Kırtasiye, Fotokopi ve Matbaacılar Odası’na kayıtlı
matbaa işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırma örneklem seçiminde kullandığımız aile
işletmesi tanımı; mirasın korunması ve aile geçimini sağlamak amacıyla, aynı aileden en az iki
kişinin işletmenin sermayesine ortak ya da finansal yapısını kontrol etme gücünün olduğu,
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yönetimde aile üyelerinin yer aldığı ve mal ve/veya hizmet üretmek gayesiyle kurulan kâr
amaçlı kuruluşlar olarak belirlenmiştir. Aile işletmesi tanımına uygun 138 aile işletmesi
belirlenmiştir. Örnek hacminin ana kütleyi temsil edecek kadar büyük; maliyet ve zaman
açısından da araştırma yapabilecek kadar küçük olması için örnek büyüklüğü belirlenmeye
çalışılmıştır. Anlamlılık düzeyi α=0.05 için t= 1.96, incelenen olayın görülme sıklığı olan p ve q
göstergeleri 0,5 olarak alındığında, örnek büyüklüğü (n);
n= (138) (1.96)2 (0.5x0.5)/(0.05)2 (138-1)+(1.96)2 (0.5x0.5) = Örnek büyüklüğü 102 Aile
işletmesi olarak bulunmuştur.
Araştırma, kasti örnekleme yöntemi kullanılarak, yüz yüze görüşme ve elektronik posta ile
aile üyesi yöneticilerle 112 firma üzerinden gerçekleştirilmiştir. 112 firmadan anket değerleri
araştırmaya uygun olmayan 10 firma iptal edilmiştir. Kalan 102 firmanın 66’sını tek şahıs
işletmesi, 32’sini limited şirketi ve 4’ünü de anonim şirketi oluşturmuştur.
Araştırmada betimsel yöntem uygulanmıştır. Birincil veri toplama yöntemlerinden anket
yöntemi seçilmiş ve literatür taraması ile daha önce benzeri konularda yapılan çalışmalardan
anket soruları incelenerek, çalışmaya konu olan kurumsallaşma olgusu ve pazarlamaya
etkilerinin tespitine yönelik anket formu hazırlanmıştır. Anket formu hazırlanırken daha önce
yapılmış araştırma soruları örnek alınmıştır. İhtiyaç durumuna göre kısmen alıntı yapılarak
veya özgün sorular oluşturularak anket oluşturulmuştur. Anket formu hazırlanırken,
pazarlama uygulamalarına ait değişkenler için Karahan’ın (2011) anketinde yer alan5 farklı
ifadeden, Baş’ın (2009) anketinde yer alan 8 farklı ifadeden ve Bilgin’in (2007) anketinde yer
alan 3 farklı ifadeden; Kurumsallaşmanın ölçülmesi için, kurumsallaşma düzeylerine ait
değişkenler için Akça’nın (2010) anketinde yer alan 10 farklı ifadeden ve Bilgin’in (2007)
anketinde yer alan 18 farklı ifadeden faydalanılmıştır.

Danışmanlık hizmetlerine ait

değişkenler için de yine Akça’nın (2010) çalışmasından yararlanılmıştır.
Anket formunda yer alan sorular 5’li likert ölçeğine göre ve çoktan seçmeli sorulardan
oluşmaktadır. Anket formu iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümünde ankete muhatap olan
işletme ve işletme yöneticilerine yönelik bilgi edinme amaçlı 8 soru, ikinci bölümde ise
işletmelerin kurumsallaşma olgu düzeyleri, pazarlama anlayışları ve danışmanlık durumlarını
saptamaya yönelik 40 soru hazırlanmıştır.
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İlk etapta Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi ile seçilen 20 firma ile yüz yüze görüşme
yöntemiyle ankette yer alan soruların uygunluğu için pilot bir uygulama yapılmıştır. Bu
anketlerin 10 tanesi istenen verileri tam sağlamadığı için araştırmaya dahil edilmemiştir.
Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiş, analiz sonuçlarına göre anket soruları
yeniden düzenlenmiş ve son halini almıştır Araştırmada örneklemdeki aile işletmelerinin
kültürleriyle örgüt yapılarının benzer olduğu ve alınan cevapların bilinçli ve doğru bir şekilde
verildiği varsayılmıştır.
4. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırma ile ilgili 7 hipotez kurulmuştur:
H1 : Aile işletmelerinin kurumsallaşma olguları, aile işletmesi yöneticilerinin eğitim
durumlarına göre anlamlı farklılık gösterir.
H2 : Aile işletmelerinin kurumsallaşma olguları, aile işletmesinde çalışan personel sayısına
göre anlamlı farklılık gösterir.
H3 : Aile işletmelerinin danışmanlık hizmetleri algısı ile kurumsallaşma olguları arasında
anlamlı ilişki vardır.
H4 : Aile işletmelerinin pazarlamayla ilgili problemlere bakışları, yöneticilerin eğitim
durumlarına göre anlamlı farklılık gösterir.
H5 : Aile işletmelerinin pazarlamayla ilgili problemlere bakışları, çalışan personel sayısına
göre anlamlı farklılık gösterir.
H6 : Aile işletmelerinin pazarlamayla ilgili problemlere bakışları, aile işletmelerinin
kurumsallaşma algılarına göre anlamlı farklılık gösterir.
H7 : Aile işletmelerinin danışmanlık hizmetleri algısı ile pazarlamayla ilgili problemleri
arasında anlamlı ilişki vardır.

5. Araştırmanın Bulguları
Araştırmada, 0-9 arası personele sahip 52 (%50,9), 10-49 arası personele sahip 47 (%46,07)
ve 50-149 arası personele sahip de 3 (%2,94) işletmenin olduğu, 102 firmanın 66 (%64,7)’sını
tek şahıs işletmesi, 32 (%31,37)’sini limited şirketi ve 4 (%3,92)’ünü de AŞ.’nin oluşturduğu
görülmüştür. Anket çalışması aile üyesi olan işletme sahipleri veya üst düzey yöneticileri ile
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yapılmıştır. Anketi cevaplayan yöneticilerin 2’si bayan, 100’ü de erkek olmuştur. Aşağıdaki
Tablo 1’de ankete katılan yöneticilerin eğitim durumlarıyla ilgili ve Tablo 2’de ise işletmelerin
iş hayatındaki süreleriyle ilgili bilgiler gösterilmektedir.
Tablo 1. Yöneticilerin Eğitim Durumları
f %
İlköğretim
45 44,2
Lise
33 32,3
Yüksekokul
14 13,7
Üniversite
9 8,9
Lisansüstü
1 0,9

Tablo 2. İşletmelerin İş Hayatındaki Süresi
f %
1-5
7 6,8
6-10
18 17,6
11-20
42 41,2
21-30
23 22,6
30 ve üzeri
12 11,8

Tablo 1 incelendiğinde, ankete katılan yöneticilerin %76,5 gibi çok büyük bir oranın
ilköğretim ve lise mezunu oldukları, yüksekokul ve üniversite mezunlarının ise %22,6’lık bir
kesimi oluşturdukları görülmüştür.
Tablo 2’de ankete katılan işletmelerin iş hayatlarındaki süreleri incelediğinde %81,4 gibi çok
büyük bir çoğunluğun 5 ila 30 yıl aralığında olduğu gözlemlenmiştir. İşletmelerin sadece
%11,8’i 30 ve 30’un üzerindedir.
6. Araştırmanın Analizi
Araştırma verilerinin normal dağılım gösterip göstermediği Skewness (Çarpıklık) ve Kurtosis
(Basıklık) değerleriyle ölçülmüş, değerlerin -1,5 ila +1,5 arasında olduğu ve bu aralığın normal
dağılım değerini gösterdiği belirlenmiştir. Yine araştırmadan elde edilen verilere yapılan
homojenlik testleri sonucunda anlamlılık değerlerinin p>0,05’ten büyük olduğu görülmüştür.
Verilerin normal dağılım göstermesi ve homojen olmaları nedeniyle, analizde parametrik
testler kullanılmıştır. Amacımıza ulaşmamızı sağlamak amacıyla da güvenirlik analizi, varyans
analizi ve korelasyon analizi uygulanarak değerlendirmeye alınmıştır.
Büyüköztürk (2005) tarafından, bireylerin test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki
tutarlılık olarak tanımlanan güvenilirlik, anketimizde Cronbach tarafından alfa katsayısı
kullanılarak geliştirilen Cronbach Alfa Güvenilirlik Analizi uygulanarak yapılmıştır.
Anketimizde kullandığımız ölçeklere ait güvenilirlik durumu Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Güvenilirlik İstatistiği
Cronbach Alfa Güvenilirlik N of Items
Katsayısı
Kurumsallaşma durumu

0,854

28

Pazarlama durumu

0,823

9

Danışmanlık durumu

0,792

3

6.1. Hipotezlerin Test Edilmesi
H1 : Aile işletmelerinin kurumsallaşma olguları, aile işletmesi yöneticilerinin eğitim
durumlarına göre anlamlı farklılık gösterir.
Tablo 4. Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Olgularının İşletme Yöneticilerinin Eğitim
Durumlarına Göre Analizi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Toplam

f
62
25
11
3
1
102

x̄
F
3,331 1,476
3,389
3,187
3,167
2,111
3,313

P
0,215

Tablo 4’e bakıldığında analizin anlamlılık düzeyinin (Sig) p=0,215>0,05 olduğundan H 1
hipotezi reddedilir. Araştırmamıza göre işletmelerin kurumsallaşma olguları işletme
yöneticilerinin eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermemiştir.
H2 : Aile işletmelerinin kurumsallaşma olguları, aile işletmesinde çalışan personel
sayısına göre anlamlı farklılık gösterir.
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Tablo 5. Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Olgularının İşletmede Çalışan Personel Sayısına
Göre Analizi
0-9 arası
10-49 arası
50-149 arası
Toplam

f
78
20
4
102

x̄
F
P
3,2252 0,524 0,008
3,5755
3,7083
3,3128

Tablo 5’e baktığımızda analizin anlamlılık düzeyi (Sig) p=0,008<0,05 olduğundan H 2 hipotezi
kabul edilir. Araştırmamıza göre işletmelerin kurumsallaşma olguları, işletmede çalışan
personel sayısına göre anlamlı farklılık gösterir.
Yapılan Tukey testinde görülmüştür ki “0-9” arasında personele sahip olan işletmeler ile “1049” arası ve “50-149” arası personele sahip olan işletmeler arasında kurumsallaşma düzeyleri
bakımından anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bu durumda işletmelerde çalışan personel
sayısının daha fazla olmasının örgütsel yönetimi sistematikleştirmeye meylettirdiğini
söyleyebiliriz.
H3 : Aile işletmelerinin danışmanlık hizmetleri algısı ile kurumsallaşma olguları arasında
anlamlı ilişki vardır.
Tablo 6. Aile İşletmelerinin Danışmanlık Hizmetleri Algısı İle Kurumsallaşma Olguları
Arasındaki İlişki Analizi

Danışmanlık
Düzeyi

Kurumsal Olgu

Pearson İlişkisi
Anlamlılık
Düzeyi
(Sig.)
Örneklem Sayısı
Pearson İlişkisi
Anlamlılık
Düzeyi
(Sig.)
Örneklem Sayısı

Danışmanlık
Algısı

Kurumsal
Olgu

1

0,707

102
0,707

0
102
1

0
102

102

Tablo 6’da korelasyon (r = 0,707 ve p = 0,000) değerleri elde edildiği için H3 hipotezi kabul
edilerek, işletmelerin danışmanlık hizmeti algısı ile işletmelerin kurumsallaşma olguları
arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki vardır ve bu ilişki istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkidir
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diyebiliriz. Bu sonuç, danışmanlık hizmetlerine olumlu bakan işletmelerin kurumsallaşma
sürecinde mesafe aldıklarını göstermektedir.
H4 : Aile işletmelerinin pazarlamayla ilgili problemlere bakışları, aile işletmesi yöneticilerinin
eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterir.
Tablo 7. Aile İşletmelerinin Pazarlamayla İlgili Problemlere Bakışları Aile İşletmesi
Yöneticilerinin Eğitim Durumlarına Göre Farklılık Analizi

İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Toplam

f
62
25
11
3
1
102

x̄
F
P
3,3308 1,616 0,176
3,3893
3,1869
3,1667
2,1111
3,3128

Tablo 7’de görüldüğü üzere analizin anlamlılık düzeyi (Sig) p=0,176>0,05 olduğundan H 4
hipotezi reddedilir. Araştırmamıza göre, işletmelerin pazarlamayla ilgili problemlere bakışları,
işletme yöneticilerinin eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermemektedir.
H5 : Aile işletmelerinin pazarlamayla ilgili problemlere bakışları, aile işletmesinde çalışan
personel sayısına göre anlamlı farklılık gösterir.
Tablo 8. Aile İşletmelerinin Pazarlamayla İlgili Problemlere Bakışları Aile İşletmesinde Çalışan
Personel Sayısına Göre Farklılık Analizi
0-9 arası
10-49 arası
50-149 arası
Total

f
78
20
4
102

x̄
F
P
3,3846 9,100 0,000
3,9667
4,1111
3,5272

Tablo 8’de görüldüğü üzere analizin anlamlılık düzeyi (Sig) p=0,000<0,05 olduğundan H 5
hipotezi kabul edilir. Araştırmamıza göre, işletmelerin pazarlama problemleri, işletmelerde
çalışan personel sayısına göre anlamlı farklılık göstermektedir.
Gruplar arasında nasıl bir ilişki olduğunu ölçmek için yapılan Tukey testinde
örneklemimizdeki “0-9” arasında personele sahip olan işletmeler ile “10-49” arası ve “50149” arası personele sahip olan işletmeler arasında pazarlama uygulamaları arasında anlamlı
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bir farklılık, “10-49” ile “50-149” arası personele sahip olan işletmeler arasında ise kuvvetli
bir bağlılık olduğu görülmektedir.
H6: Aile işletmelerinin pazarlamayla ilgili problemlere bakışları, aile işletmelerinin
kurumsallaşma algılarına göre anlamlı farklılık gösterir.
Tablo 9. Aile İşletmelerinin Pazarlamayla İlgili Problemlere Bakışları ile Aile İşletmelerinin
Kurumsallaşma Algılarına Göre Farklılıkları Analizi
Kurumsal değil
Kurumsallaşma
Aşamasında
Kurumsal
Toplam

f
36

x̄
F
P
3,2006 8,823 0,000

62 3,6792
4
4,1111
102 3,5272

Tablo 9’da görüldüğü üzere analizin anlamlılık düzeyi p=0,000<0,05 olduğundan H6 hipotezi
kabul edilir. Araştırmamıza göre, işletmelerin pazarlamayla ilgili problemlere bakışları ile
kurumsallaşma algıları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir.
Gruplar arasında nasıl bir ilişki olduğuna baktığımızda pazarlamayla ilgili problemleri
örneklemdeki işletme yöneticilerinin işletmelerini “Kurumsal Değil” olarak görenler ile
“Kurumsallaşma Aşamasında” ve “Kurumsal” olarak nitelendirenler arasında anlamlı bir
şekilde farklılaştığı görülmektedir.
H7 : Aile işletmelerinin danışmanlık hizmetleri algısı ile pazarlamayla ilgili problemleri
arasında anlamlı ilişki vardır.
Tablo 10. İşletmelerin Danışmanlık Hizmetleri Algısı ile Pazarlama Problemleri Arasındaki
İlişki
Danışmanlık
Algısı
Danışmanlık
Düzeyi

Pazarlama

Pearson İlişkisi
Anlamlılık Düzeyi (Sig.)
Örneklem Sayısı
Pearson İlişkisi
Anlamlılık Düzeyi (Sig.)
Örneklem Sayısı
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1
102
0,721
0
102

Pazarlama
0,721
0
102
1
102

Tablo 10 incelendiğinde r = 0,721 ve p = 0,000 değerleri elde edildiği için H7 hipotezi kabul
edilerek, işletmelerin danışmanlık hizmetleri algısı ile pazarlamayla ilgili problemleri arasında
pozitif yönlü bir ilişkisinin olduğunu ve bu ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu
söyleyebilir.
7. Tartışma
Ülkemizde aile işletmelerinin yaygınlığı göz önüne alındığında ekonomi açısından kurumsal
ve sürdürülebilir olmanın önemi daha iyi anlaşılabilir. Genel ekonomide olduğu gibi matbaa
sektöründe de aile işletmeleri ön plandadır ve kurumsallaşamama problemi ile karşı
karşıyadırlar. Olayı bölge bazında inceleyebilmek için Konya ili seçilmiş ve hazırlanan anket
işletmelere uygulanarak problemler ve çözüm önerileri ortaya konmuştur.
Koyuncu (2015) araştırmasında yöneticilerin eğitim durumlarının, yöneltmeye yönelik
işletme

fonksiyonları hariç diğer

işletme fonksiyonlarında

(planlama, örgütleme,

koordinasyon, kontrol) farklılığa neden olmadığını belirtmektedir. Bunlarla ilave olarak
araştırmamızda da yöneticilerin eğitim düzeylerinin işletmelerin kurumsallaşma ve
pazarlama düzeylerine doğrudan etki etmediği sonucuna ulaşılmaktadır.
Doğan (2014) çalışmasında belirttiği aile işletmelerinde kurumsallaşmanın sağlanabilmesi
için, iş hacminin artması ve süreçlerin çoğalması ve istihdamın artması gerektiği belirtilmiştir.
Demirdöğen vd. (2008) de çalışmalarında aile işletmelerinde işletme büyüklüklerine göre
kurumsallaşma düzeylerinin de değiştiği ifade edilmiştir. Araştırmamızdan elde edilen
bulgular değerlendirildiğinde, personel sayısının artmasının iş hacmi ile iş süreçlerini de
artırdığı ve bu durumun işletmenin kurumsallaşma düzeyi ile aynı doğrultuda seyrettiği
söylenebilir.
Araştırmamızda personel sayısı ile birlikte iş hacmi de artan işletmelerin pazarlama
anlayışlarında da farklılaşmalar meydana geldiğini görülmektedir. Personel sayısı fazla olan
işletmelerin

kurumsallaşma

düzeylerinin

de

yüksek

olduğu

bulgusu

ile

birlikte

değerlendirildiğinde de kurumsallaşan işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin de farklılaştığı
görülmektedir.
Taşhan (2010) çalışmasında, kurumsallaşma düzeyini artırmak için detaylı bütçesi olan bir
pazarlama planının hazırlanması gerektiği hususunu dile getirmiştir. Personel sayısı fazla olan
işletmelerde iş bütçesinin de doğrusal arttığı ayrıca birimler arasındaki iş akışının ve yönetim
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mekanizmasının karmaşıklaştığı görülmüştür. İşletmelerin, bu karmaşıklığı önlemek adına
departmanlara ayrılmak ve iş akışı geliştirmek suretiyle daha sistematik hareket ettikleri,
bunun da işletmelerin daha kurumsal bir yapı ve pazarlama anlayışına sahip olmalarına
neden olduğu araştırmamızdan çıkarılabilir.
Baş (2009) çalışmasında, genel olarak pazarlamanın yönetim anlayışında sadece satış ve
reklam ile sınırlandığını belirtmiştir. Araştırmamızda, örneklemimizdeki aile işletmelerinin
pazarlama kavramına bakış açıları bizlere, pazarlama konusunda bir süreç ve verilere
dayanan stratejik bir unsur olarak yeterince donanımlı olmadıklarını göstermektedir.
Kurumsallaşma aşamasında üzerinde hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de
danışmanlık hizmetlerinden faydalanmadır. Danışmanlık hizmetlerinden faydalanma
işletmelerin geneli tarafından çok fazla benimsenmemekte ve başvurulması gereken en son
merci olarak görülmektedir.
Yıldırım (2011) çalışmasında pazarlama sorunlarının yeni bir anlayış ve daha kurumsal bir
yapıya geçilerek çözülebileceğini ve bu konuda eğitim ve yönlendirmenin önemli olduğunu
belirtmiştir.

Araştırmamızda,

danışmanlık

hizmetinden

faydalanan

ve

danışmanlık

hizmetinden faydalanmanın önemli olduğunu düşünen işletmelerin kurumsallaşma ve
pazarlama problemlerini daha az yaşadıkları veya daha kurumsal bir yapıya sahip oldukları
tespit edilmiştir. Örneklemimizdeki işletmeler genel olarak danışmanlık hizmeti almak
istemeseler de özellikle gelişen ve büyümekte olan işletmelerin örgütsel ve iktisadi anlamda
genişlemesi, çeşitli sorunları da beraberinde getirdiği için danışmanlık hizmetlerine olumlu
bakmışlardır. Bu durum danışmanlık hizmetlerinden faydalanmanın hem kurumsallaşma hem
de pazarlama anlayışının geliştirilmesi ve böylece işletmenin sürdürülebilirliğini sağlaması
açısından yararlı olacağını göstermektedir.
8. Sonuç ve Öneriler
İşletmelerin kurumsallaşma düzeylerini işletme yöneticilerinin eğitim durumları ve işletmede
çalışan personel sayısına göre değerlendirdiğimizde; kurumsallaşmanın eğitim durumlarına
ve işletmede çalışan personel sayısına göre farklılaşmayıp aynı olduğu görülmektedir.
İşletmelerin danışmanlık hizmeti algısı ile işletmelerin kurumsallaşma düzeyleri arasındaki
ilişkileri incelediğimizde ise pozitif yönlü kuvvetli bir ilişkinin var olduğunu görüyoruz. Bu
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sonuç, danışmanlık hizmetlerine olumlu bakan işletmelerin kurumsallaşma sürecinde mesafe
aldıklarını göstermektedir.
Araştırmamızda işletmelerin pazarlama problemlerinin, yöneticilerin eğitim durumlarına
farklılaşmadığı görülmüştür. İşletmelerin pazarlama uygulamaları ise, işletmelerde çalışan
personel sayısına göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. “0-9” arasında personele sahip olan
işletmeler ile “10-49” arası ve “50-149” arası personele sahip olan işletmeler arasında
pazarlama uygulamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu durum,
çalışan sayısı arttıkça pazarlama uygulamalarına verilen önemin de arttığını göstermektedir.
İşletmelerin danışmanlık hizmetleri algısı ile pazarlama düzeyleri arasında pozitif yönlü bir
ilişkinin olduğu da söylenebilir.
Araştırma sonuçlarına göre nesiller boyu sürdürülebilir olmanın şartı işletme ile birlikte aile
ilişkilerinin de kurumsallaşmasına bağlıdır. Bu durum pazarlama problemlerinin de en aza
indirilmesine olanak sağlamaktadır. Araştırmada kurumsallaşma ve pazarlama problemleri
birbiriyle ilişkili olduğu görülmüştür. Kurumsallaşmayı başarabilen işletmelerde pazarlama
problemlerinin de olumlu etkileneceği görülmektedir.
Araştırmamızda öne çıkan bir diğer husus ise, danışmanlık desteğidir. Çalışmamızda
yöneticilerin eğitim düzeylerinden ziyade, işletmenin danışmanlık desteğinden yararlanıp
yararlanmadığının kurumsallaşma ve pazarlama anlayışında etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu
durum, ticaret ve sanayi odaları başta olmak üzere ülke yönetimi ve yerel yönetimlerin
işletmelerin ön yargılarını kırma noktasında danışmanlık desteği hususuna önem vermeleri
gerektiğini göstermektedir.
Araştırmamızın sonuçları genel olarak; Noble ve arkadaşlarının (2002, s.26) kurumsallaşma
ile oluşan örgüt kültürü, çalışanların uyumlu olmasına ve planlamaya odaklanmaya olanak
tanıdığından pazarlama eylemlerinin daha etkin yapılmasını sağlamakta ve bunun sonucunda
da işletme performansı artmaktadır, görüşünü destekler niteliktedir. İşletmelerin
kurumsallaşma düzeylerinin yüksek olması pazarlama problemlerinde de olumlu yönde
farklılaşmaya neden olmuştur.
Matbaa sektörü özelinde ilk defa yapılan bu çalışma öncelikle bu alanda yapılacak yeni
akademik çalışmalara katkı sağlayacak bilgi ve öneriler getirecek ayrıca sektörde faaliyet
gösteren firmaların yeni stratejiler geliştirmelerine rehberlik edecektir.
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Araştırma sonuçlarına göre öneriler:
1- Aile işletmesi sahipleri kurumsallaşma konusunda eğitim almalıdır.
2- İşletmeler danışmanlık desteği almalı ve bu hususta kolaylaştırıcı ve teşvik edici çalışmalar
yapılmalıdır.
3- Kurumsallaşma çalışmaları güncellenebilir ve sürdürülebilir bir pazarlama anlayışının da
geliştirilmesi yönünde yapılmalıdır.
Uygulamadaki işletmelerin Konya ilindeki matbaa işletmeleri olması araştırmanın önemli
sınırlılıklarından biri olarak kabul edilebilir. Ancak matbaa sektörü özelinde ilk defa yapılan bu
çalışmada elde edilen bulgular benzer örgüt yapısına sahip diğer sektörlerdeki aile işletmeleri
için de geçerli olacaktır.
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EK-1
AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA PROBLEMLERİ VE
PAZARLAMAYA ETKİSİ ANKET FORMU

A) GENEL SORULAR

1. Cinsiyetiniz nedir?

Erkek …..

2. Kaç yaşındasınız?

……

Kadın …..

3. Eğitim durumunuz nedir?
İlkokul ….

Ortaokul ….

Lise ….

Ön lisans ….

4. İşletmedeki göreviniz (pozisyonunuz) nedir?

Lisans ….

Y. Lisans ….

……

5. İşletmeniz kaç yılında kurulmuştur? ……
6. İşletmenizin hukuki statüsü nedir?
Tek şahıs işletmesi ….

Ltd Şti. ….

A.Ş. ….
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Diğer …….

7. İşletmenizde kaç kişi çalışmaktadır?
0-9 arası ….

10 – 49 arası ….

50 – 149 arası ….

150 ve üstü ….

8. İşletmenizin kurumsallaşma düzeyini nasıl görüyorsunuz?
Kurumsal değil ….

Kurumsallaşma aşamasında ….

Kurumsal ….

B) KURUMSALLAŞMA PAZARLAMA PROBLEMLERİNİN VE DANIŞMANLIK SORULARI
İNCELENMESİ (ANKET – 2)
1: Hiç önemli değil / hiç katılmıyorum / hayır
2: Az önemli / az katılıyorum
3: Orta derecede önemli / Ne katılıyorum ne Katılmıyorum / Fikrim yok
4: Önemli / katılıyorum
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Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

Kurumsallaşma durumu
1. Aile, işletmeye hizmet eder.
2. İşletme, aile ve bireylerden bağımsız hareket
etmesi gereken bir örgüttür.
3. İşletmenin başarılı olabilmesi için değişime açık
olması gerekmektedir.
4. Aile işletmelerinde yönetim kurulu oluşturulması
gereklidir.
5. Aile problemleri işletmeye yansıtılmamalıdır.
6. İşletmeler geleceğe yönelik yönetsel planlar
yapmalıdırlar.
7. İşe alımlarda, standart gözetilmeksizin aile
bireylerine öncelik tanımak kuruma zarar verir.
8. İşletmede kurucu girişimci işi yürüten değil
denetleyen bir rol almalıdır.
9. İşletmenizde, yetki ve sorumluluklar açıkça
belirlenmiştir.
10. İşletmenizde yetki devri öncelikle aile üyesi
çalışanlara verilmektedir.
11. İşletmenizin
çalışanlarınız
tarafından
da
benimsenen yazılı bir misyon ve vizyonu vardır.
12. İşletmenizin kısa, orta ve uzun vadede planları

Fikrim Yok

Lütfen, sorulara göre size ve işletmenize uygun olan
derecelendirmeyi işaretleyiniz.

Hiç
Katılmıyoru
m
Az
Katılıyorum

5: Çok önemli / tamamen katılıyorum / evet

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

vardır ve bu planlar doğrultusunda hareket edilir.
13. Personeliniz işletme hedefleri doğrultusunda
eğitime tabi tutulurlar.
14. Mevcut bir yönetim kurulunuz vardır ve nihai
kararlar bu kurulda alınır.
15. İşletmenizde nihai kararlar her zaman işletme
sahibi/kurucu patron tarafından verilmektedir.
16. İşletmenizde çalışan aile üyelerinin problemleri işe
yansımaktadır.
17. İşletmenizin bir aile konseyi vardır.
18. İşletmenizde her personel için performans
değerlendirme sistemi vardır.
19. İşletmenizde işe alım standartları her personel için
geçerlidir.
20. İşletmenizde, işe alımlarda öncelik aile bireylerine
aittir.
21. İşletmenizde çalışanların terfi etmesinde akrabalık
ve yakınlık ilişkileri önceliklidir.
22. İşletmenizde iş bölümü ve uzmanlaşma yeterli
düzeydedir.
23. İşletmeniz kurumsallaşma konusunda yeterli bilgiye
sahiptir.
24. İşletmenizde tecrübe ve bilgi eksikliğinden
kaynaklanan yönetim sorunları yaşanmaktadır.
25. İşletmenizde katılımcı bir yönetim vardır. Gerek
görüldüğünde yönetimde olmayan çalışanların da
görüşleri alınır.
26. İşletmenizde bir sonraki kuşak için yetki devri
planlanmıştır.
27. İşletmenizde çalışanların motivasyonunu artırmak
için ödül, ikramiye, etkinlikler vb. uygulamalar
mevcuttur.
28. Denetim mekanizması sadece kurucu/patron
tarafından yürütülmektedir.
Pazarlama durumu
29. İşletmenizde pazarlama ve araştırma-geliştirme
birimi mevcuttur.
30. İşletmenizde müşteri odaklı bir hizmet politikası
geçerlidir.
31. İşletmenizde kar odaklı hizmet politikası
uygulanmaktadır.
32. İşletmenizin müşteri hizmetleri kalitesi yüksektir.
33. İşletmenizde markalaşma ve marka tutundurma
çalışmaları yapılmakta ve bu doğrultuda
danışmanlık desteği alınmalıdır
34. İşletmenizde pazarlama bilgi sistemleri ve
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politikaları uygulanmaktadır.
35. İşletmenizin lojistik güce sahip olmasının
pazarlamaya etkisi büyüktür.
36. İşletmenizde satış öncesi olduğu kadar satış sonrası
hizmetlere de önem verilmektedir.
37. Rekabet koşulları pazarlama stratejilerinizi olumsuz
etkilemektedir.
Danışmanlık Algısı
38. Kurumsallaşma sürecinde danışmanlık hizmeti
almak önemlidir
39. Danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak aile
işletmelerinin yapısını bozar.
40. İşletmenizde yönetim teknikleri konusunda yeterli
danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
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Meselenin Özünü Mü Yoksa Detaylarını Mı Zihinsel Olarak İşlemek Daha Kolay?:
Fenomenlerin Soyutluğu ve Kurgulama Seviyesi Doğrultusunda Zihinsel İş Yükünün EEG ile
İncelenmesi14

Behçet Yalın Özkara (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
behcetozkara@gmail.com
Volkan Dogan (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
vlkn93@gmail.com

Öz
Aynı olgu veya eylem farklı bireyler tarafından farklı şekillerde yorumlanabilmektedir.
Örneğin, kapıyı kilitleme eylemi, anahtarı kilidin yuvasına sokup çevirmek ya da evin
güvenliğini sağlamak olarak zihinde canlandırılabilmektedir. Aynı eylemin bu iki farklı şekilde
zihinde canlandırılması, kurgulama seviyesi teorisi kapsamında, sırasıyla, düşük kurgulama
düzeyini ve yüksek kurgulama düzeyini temsil etmektedir. Düşük (yüksek) kurgulama
düzeyinde olgu veya eylem daha çok detaya (öze) odaklanılarak ve somut (soyut) biçimde
zihinde canlandırılmaktadır. Yakın geçmişte yapılan araştırmalar, eğilimsel olarak düşük
(yüksek) kurgulama düzeyine sahip bireylerin somut (soyut) olguları ve eylemleri zihinsel
olarak daha performanslı şekilde işlediğini varsaymaktadırlar. Ancak bu varsayımın testi
henüz gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmada, 40 katılımcının dahil olduğu grup-içi deneysel
tasarım kapsamında Elektroensefalografi (EEG) ölçümleri yapılarak ilgili varsayım test
edilmiştir. Zihinsel iş yükünün göstergesi olan beynin P-300 potansiyeline odaklanılarak
yapılan analizler, eğilimsel olarak düşük (yüksek) kurgulama düzeyine sahip bireylerin soyut
(somut) olgulara ilişkin zihinsel iş yükünün daha fazla olduğuna işaret etmektedir.
Anahtar kelimeler: EEG, Kurgulama seviyesi, Kurgulama seviyesi teorisi, zihinsel iş yükü.
Is Either Focusing on Gist or Focusing on Detail(s) Easy to Mentally Process?: EEG
Examination of Mental Workload through Abstractness of Phenomena and Construal Level
Abstract
14

Yazarlar bu araştırmanın hazırlanmasına eşit katkı sunmuştur.
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The same phenomenon or action may evoke different imaginations across the minds of
people. For instance, locking the door could be construed either as putting the key into the
lock or as securing the house. According to the construal level theoy, the former (latter)
represents a low-level (high-level) construal. People with low-level (high-level) construal
focus on the details (gist) of the phenomena or actions. Thus, people with low-level (highlevel) construal have a concrete-mindset (abstract-mindset). Past research systematically
assume that people with low-level (high-level) construal are better at cognitively processing
the concrete (abstract) phenomena or actions. Surprisingly, this assumption has not yet
been empirically tested. In this paper, we test this assumption through within-subject
experimental design (n = 40) conducting EEG methodology. Results of P-300 component of
the event-related brain potential, which is an indicator of mental workload, showed that
people with low-level (high-level) construal have a higher mental workload when they are
processing abstract (concrete) phenomena.
Anahtar kelimeler: Construal level, Construal level theory, EEG, Mental workload.
1. Giriş
İnsanların olgulara veya eylemlere farklı perspektiflerden yaklaşabildiği yaygınca
gözlemlenen bir durumdur. Bu perspektif farklılığı, durumsal koşula bağlı olabilmekle birlikte
(örn. üzgün veya mutlu duygu durumunda farklı perspektif) bireyin bilişsel eğilimlerinden de
kaynaklanabilmektedir. Örneğin, kapıyı kilitleme eylemi, anahtarı kilidin yuvasına sokup
çevirmek olarak ya da evin güvenliğini sağlamak olarak zihinde canlandırılabilmektedir. Aynı
eylemin farklı şekillerdeki zihinde yansımasını temsil eden bu örnek, insanların detaya odaklı
şekilde ya da meselenin özüne odaklı şekilde zihinde kurgulamalar yapabildiklerine işaret
etmektedir. Bu tür zihinsel kurgulama farklılıklarını psikolojik uzaklık perspektifinden
açıklayan kurgulama seviyesi teorisi (construal level theory; Trope ve Liberman, 2010),
bireylerin kurguladıkları olgu veya fenomen ile arasındaki psikolojik uzaklığın arttıkça ilgili
olgu veya fenomeni detaylara odaklanarak değil de meselenin özüne odaklanarak
zihinlerinde kurguladıklarını ileri sürmektedir. Bir diğer deyişle, psikolojik uzaklığın düşük
olduğu durumda somut zihniyet (concrete mindset) baskın şekilde olgu veya fenomen
zihinde kurgulanırken, psikolojik uzaklığın yüksek olduğu durumlarda soyut zihniyet (abstract
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mindset) baskın şekilde olgu veya fenomen zihinde kurgulanmaktadır (Trope ve Liberman,
2003).
Psikoloji ve sosyal psikoloji alanında yaygınca kullanılan kurgulama seviyesi teorisine
ilişkin araştırmalar, bireylerin eğilimsel (trait) olarak bir kurgulama seviyesine sahip olduğunu
ve ayrıca bireylerin kurgulama seviyelerinin anlık olarak manipülasyonlar aracılığıyla (örn.
nasıl ve neden soruları aracılığıyla) değiştirilebileceğini vurgulamaktadır (Trope ve Liberman,
2010; Wakslak vd. 2008; Wakslak ve Trope, 2009). Yakın geçmişteki araştırmaların bulguları
yüksek kurgulama düzeyine sahip kimselerin öz-kontrollerinin (self-control) daha yüksek
olduğunu ortaya koyarken (Fujita ve Han, 2009; Fujita ve Carnevale, 2012), düşük kurgulama
seviyesine sahip olmanın da bazı durumlarda yüksek kurgulama seviyesine sahip olmaya
kıyasla daha avantajlı olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır (Bar-Anan vd. 2007; Lammers,
2012; Zhu vd. 2017). Bir diğer deyişle, düşük ya da yüksek kurgulama düzeyinin birbirine karşı
mutlak üstünlüğünü ileri sürmek sakıncalıdır. Çünkü düşük kurgulama düzeyine sahip bireyler
için somut fenomenleri algılamak ve zihinsel olarak işlemek (cognitive processing) daha kolay
iken, yüksek kurgulama düzeyine sahip bireyler için soyut fenomenleri algılamak ve zihinsel
olarak işlemek (cognitive processing) daha kolay olmaktadır. Bu yüzden karşılaşılan fenomen
veya eylemin somut veya soyut baskın içeriğine bağlı olarak düşük veya yüksek kurgulama
seviyesinin birbirine üstünlüğü değişebilmektedir. Örneğin, birey kendisine psikolojik olarak
uzak bir kelimeyi yüksek kurgulama düzeyine sahip olduğunda daha hızlı sınıflandırabilirken,
birey kendisine psikolojik olarak yakın bir kelimeyi ise düşük kurgulama düzeyine sahip
olduğunda daha hızlı sınıflandırabilmektedir (Bar-Anan vd. 2007). Öte yandan yüksek
kurgulama düzeyine neden olan kelimelerin yüksek psikolojik uzaklığa sahip nesneler ile
birlikte daha hızlı sınıflandırıldığı, düşük kurgulama düzeyine neden olan resimlerin düşük
psikolojik uzaklığa sahip nesneler ile birlikte zihinsel olarak daha hızlı sınıflandırıldığı
bilinmektedir (Amit vd. 2009; Rim vd. 2014). Bu hızlı sınıflandırma bulguları, bireyin
kurgulama düzeyi ile kurgulanan nesnenin psikolojik uzaklığının uyumlu olduğu durumda
zihinsel iş yükünün daha az olduğu varsayımı ile gerekçelendirilmiştir. Toparlamak gerekirse,
geçmiş araştırmalar, bireyin kurgulama düzeyi ile kurguladığı fenomenin kendisine psikolojik
uzaklığı uyumlu olduğunda zihinsel iş yükünün daha düşük olduğuna, bu doğrultuda,
kelimelerin daha hızlı sınıflandırılabildiğine işaret etmektedir.
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Düşük (yüksek) kurgulama düzeyine sahip bireyin psikolojik uzaklığı düşük olan somut
(soyut) olguları daha düşük zihinsel iş yükü beraberinde işlediklerini varsayan geçmiş
araştırmalar, bu varsayımlarını test etmemişlerdir. Bu araştırmada, ilgili varsayım, EEG
metodolojisi kullanılarak grup-içi deneysel tasarım ile test edilmiştir. EEG metodolojisinin
tercih edilmesinin sebebi, zihinsel iş yükünün bir göstergesi olarak değerlendirilen beynin P300 potansiyeline (Gevins ve Smith, 2003; Kathner vd. 2014; Shaw vd. 2018) ilişkin ölçümler
yapabilmek ve böylece zihinsel iş yüküne ilişkin varsayımın testini doğrudan zihinsel aktivite
göstergeleri ile gerçekleştirebilmektir. Beynin P-300 potansiyeline ilişkin ölçümler EEG
aracılığıyla yapılarak, bireyin kurgulama düzeyi ile kurguladığı fenomenin kendisine psikolojik
uzaklığı uyumlu olduğunda zihinsel iş yükünün daha az olacağı varsayımı (Amit vd. 2009; BarAnan vd. 2007; Rim vd. 2014) test edilmiş ve literatürdeki bu boşluk doldurulmuş olacaktır.
Üstelik bu araştırma, kurgulama seviyesi teorisini temel alan ilk EEG çalışması olarak
kurgulama seviyesi teorisi ile EEG metodolojisi literatürlerini bağlantılandırmaktadır.
2. Kurgulama Seviyesi Teorisi
İnsanlar fenomenleri ve eylemleri bilişsel olarak işlerken farklı algılamalar
yaşayabilmektedirler. Bir diğer ifadeyle, aynı fenomen veya eylem farklı bileşenlerine
odaklanılarak zihinde kurgulanabilir. Kurgulama seviyesi teorisi (Trope ve Liberman, 2003;
Trope ve Liberman, 2010), bu kurgusal farklılığı psikolojik uzaklığın bir fonksiyonu olarak
kavramsallaştırmaktadır. Kurgulama seviyesi teorisine göre fenomen veya eylemin bireye
psikolojik uzaklığı arttıkça birey ilgili fenomen veya eylemi detaylarına değil de özüne
odaklanarak değerlendirmektedir. Bu noktada psikolojik uzaklık aslında fenomenlerin veya
eylemlerin nasıl kurgulandığını belirleyici konumdadır. Kurgulama seviyesi teorisi kapsamında
vurgulanan kurgulama, bireyin bir fenomen veya eyleme ilişkin zihninde canlananları ifade
etmektedir. Bir diğer deyişle, fenomen veya eylemin zihindeki yansıması, o fenomen veya
eylemin nasıl kurgulandığını temsil etmektedir (Trope ve Liberman, 1998).
Kurgulama

seviyesi

teorisi,

psikolojik

uzaklığı

dört

uzaklık

kapsamında

kavramsallaştırmaktadır. Bunlar; zamansal uzaklık (temporal distance), mekansal uzaklık
(spatial distance), sosyal uzaklık (social distance) ve olasılıksal uzaklık (hypothetical distance)
şeklindedir (Trope vd. 2007). Zamansal uzaklık, birey ile fenomen veya eylem arasındaki
süresel uzaklığı ifade etmektedir. Örneklendirmek gerekirse, bir yıl sonraki eylem bir hafta
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sonraki eyleme kıyasla zamansal olarak daha uzaktır. Mekansal uzaklık, birey ile fenomen
veya eylem arasındaki coğrafi uzaklığı vurgulamaktadır. Örneğin, Eskişehir'de bulunan bir
birey için Miami Bursa'ya kıyasla coğrafi olarak daha uzaktır. Sosyal uzaklık, bireyin başka bir
bireye sosyal anlamda uzaklığını ifade etmektedir. Bir birey için kendini yakın hissettiği ve
sıklıkla görüştüğü yakın arkadaşı, hiç tanımadığı bir bireye kıyasla sosyal olarak daha yakındır.
Son olarak, olasılıksal uzaklık ise bir olayın olma olasılığını ifade etmektedir. Mutlaka
gerçekleşmesini beklediğimiz bir olayın olasılıksal uzaklığı, %1 olasılıkla olmasını beklediğimiz
bir olaya kıyasla daha azdır. Bir olayın gerçekleşme olasılığı azaldıkça o olaya ilişkin olasılıksal
uzaklık artmaktadır (Trope ve Liberman, 2010).
Sosyal psikoloji disiplininde son 10 yıldır giderek yaygınlaşan kurgulama seviyesi
teorisine ilişkin önemli ölçüde bir literatür oluştuğunu ifade etmek mümkündür. Bu literatür
içerisinde bireylerin ahlaki yargılamalarına odaklanılan araştırmalar neticesinde bireylerin
psikolojik uzaklığı yüksek eylemleri daha sert ahlaki yargıları ile değerlendirdiği görülmüştür
(Eyal vd. 2008; Eyal ve Liberman, 2012). Bu bulgu, uzak gelecek durumlar kapsamında
bireylerin değerlerinin davranışlarını daha iyi tahmin etmesi (Eyal vd. 2009) ile açıklanabilir.
Psikolojik uzaklık arttıkça birey eyleme ilişkin daha soyut bir kurgulama sergileyeceğinden
dolayı soyut doğaya sahip değerlerinin daha ön planda olmasını beklemek olağandır. Çünkü
ahlaki prensipler soyut doğaya sahiptirler (Agerstörm ve Björklund, 2009). Üstelik zamansal
uzaklığın yüksek olduğu uzun vadeli zaman perspektifinden bakıldığında bireylerin ideal
benliğine odaklandığı da bilinmektedir (Kivetz ve Tyler, 2007). Dolayısıyla ideal benliğin
bireyin ahlaki değerlerini içerecek şekilde oluşması beklenen bir durumdur.
Kurgulama seviyesi ile öz-kontrol arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmalar da literatürde
yer almaktadır. Kurgulama seviyesi yüksek olarak manipüle edilen katılımcıların öz-kontrol
performansının kurgulama seviyesi düşük olarak manipüle edilen katılımcılara kıyasla daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir (Fujita vd. 2006). Ayrıca soyut zihniyete sahip kimselerin para
biriktirme adına kendilerini kontrol etmede daha başarılı oldukları ve öz-kontrollerinin daha
iyi olduğu ortaya konmuştur (Fujita ve Han, 2009; Fujita ve Carnevale, 2012). Bu bulgular
yüksek kurgulama seviyesine sahip olmanın düşük kurgulama seviyesine sahip olmaya kıyasla
daha avantajlı olduğuna işaret etse de düşük kurgulama seviyesine sahip kimselerin
kendilerine psikolojik olarak yakın kelimeleri daha hızlı sınıflandırabildiği (Bar-Anan vd. 2007)
bulgusu aslında mutlak bir üstünlüğün düşük kurgulama seviyesi ile yüksek kurgulama
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seviyesi arasında sözkonusu olmadığına işaret etmektedir. Nitekim yakın geçmişte yapılan
araştırmalar bireyin kurgulama seviyesi ile fenomenin kurgulanma seviyesi uyumlu olduğu
durumda bilişsel akıcılığın daha iyi olacağını, bu doğrultuda, zihinsel iş yükünün daha az
olacağını varsaymaktadır (Amit vd. 2009; Bar-Anan vd. 2007; Rim vd. 2014). Ancak bu
varsayım henüz ampirik olarak test edilmemiştir.
Kurgulama seviyesi teorisi kapsamında gerçekleştirilmiş olan araştırmalarda kurgulama
seviyesi bir eğilim (trait) olarak ya da anlık manipüle edilir bir durum (state) olarak
operasyonelleştirilmiştir. Bu operasyonelleştirmeler arasında yer alan kurgulama seviyesi
manipülasyonlarından en yaygın olanı nasıl (how) ve neden (why) sorularını kullanmaktır
(Trope ve Liberman, 2010; Wakslak ve Trope, 2009). Bu manipülasyon tekniğinde katılımcılar
art arda olmak üzere nasıl veya neden sorularına cevap vererek anlık olarak, sırasıyla, düşük
veya yüksek kurgulama seviyesi yönünde manipüle edilmektedirler. Detaylandırmak
gerekirse, insanlar nasıl spor yaparlar? sorusu ile katılımcının kurgulama seviyesi aşağı yönlü
manipüle edilebilirken, insanlar neden spor yaparlar? sorusu ile ise katılımcının kurgulama
seviyesi yukarı yönlü manipüle edilebilmektedir (Eyal vd. 2009). Bu manipülasyonların
gerekçesi, nasıl sorusunun insanları detaylara odaklaması, neden sorusunun ise insanları
meselenin özüne veya felsefesine odaklamasıdır (Liberman ve Trope, 1998). Nitekim yüksek
kurgulama seviyesine sahip bireylerin soyut zihniyete sahip iken düşük kurgulama seviyesine
sahip bireylerin somut zihniyete sahip olduğu bilinmektedir (Trope ve Liberman, 2010). Nasıl
ve neden manipülasyonu haricinde araştırmacılar zamansal, mekansal, sosyal veya olasılıksal
uzaklığa odaklanarak da katılımcıların kurgulama seviyelerini manipüle etmeyi başarmışlardır
(Fujita vd. 2006; Liberman vd. 2002; Stephan vd. 2010; Wakslak ve Trope, 2009). Bu
yaklaşımda katılımcının; yakın veya uzak geleceğe odaklandırılarak (zamansal uzaklık;
Liberman vd. 2002), yakın veya uzak bir coğrafi konuma odaklandırılarak (mekansal uzaklık;
Fujita vd. 2006), sosyal olarak yakın veya uzak birini düşünmesi istenerek (sosyal uzaklık;
Stephan vd. 2010) veya gerçekleşme olasılığı düşük veya yüksek bir olaya ilişkin düşünmesi
istenerek (olasılıksal uzaklık; Wakslak ve Trope, 2009) kurgulama seviyesi anlık olarak
manipüle edilmiştir. Yakın geçmişte yapılan araştırmalar, kurgulama seviyesinin ayrıca dikey
yükseklik ile ilgili olduğunu ve bu doğrultuda dikey yükseklik doğrultusunda manipüle
edilebileceğine işaret etmektedir. Şaşırtıcı bir şekilde, yukarıya bakmanın yüksek kurgulama
seviyesine neden olduğu, aşağıya bakmanın ise düşük kurgulama seviyesine neden olduğu
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deneysel araştırma neticesinde ortaya konmuştur (van Kerckove vd. 2006). Bu ilginç bulgu
araştırmacılar tarafından somutlaştırılmış biliş (embodied cognition; Wilson, 2002) ile
açıklanmıştır. Fiziksel olarak yukarıya (aşağıya) bakmanın bilişsel yansıması olarak kurgulama
seviyesinin arttığı (azaldığı) vurgulanmıştır. Öte yandan dikey olarak daha yüksekte
bulunmanın (dokuzuncu katta bulunmak gibi) da yüksek kurgulama seviyesine neden olduğu
görülmüştür (Slepian vd. 2015). Dolayısıyla birey dikey olarak daha yüksek bir pozisyonda
konumlandırılarak da kurgulama seviyesi yukarı yönlü manipüle edilebilmektedir.
3. Zihinsel İş Yükü ve Kurgulama Seviyesi Teorisi
Zihinsel iş yükü (mental workload), bilişsel bir görevi yerine getirebilmek için gerekli
zihinsel çaba ve/veya kaynak olarak tanımlanabilir (Moray, 1979). Zihinsel iş yükü, bireyin
fenomene veya eyleme ilişkin bilgi işleme (information processing) yoğunluğuna bağlı olarak
şekillenebilmektedir (Guastello, 2016). Bu yüzden bir fenomen veya eylemin bilişsel olarak
işlenmesi birey için ne kadar zor ise zihinsel iş yükü o kadar fazla olacaktır. Örneğin, bir
paragraf yazıyı tersten okumanın normal bir okuryazar için yazıyı düz okumaya kıyasla daha
fazla zihinsel iş yükü oluşturması beklenir. Benzer şekilde, yüksek kurgulama seviyesine sahip
bir bireyin soyut fenomenleri bilişsel olarak işlemesi somut fenomenleri bilişsel olarak
işlemesine kıyasla daha kolay olacaktır. Böylece eğilimsel kurgulama seviyesi ile tutarlı
niteliğe sahip fenomenlerin bilişsel olarak işlenmesi daha kolay olacak, bu doğrultuda,
zihinsel iş yükü de daha az olacaktır.
Yakın geçmişte gerçekleştirilen deneysel bir araştırma neticesinde katılımcıların
kendilerine psikolojik olarak uzak bir kelimeyi yüksek kurgulama düzeyine sahip olduğunda
daha hızlı sınıflandırabilirken, kendilerine psikolojik olarak yakın bir kelimeyi ise düşük
kurgulama düzeyine sahip olduğunda daha hızlı sınıflandırabildiği ortaya konmuştur (BarAnan vd. 2007). Bu araştırma kapsamında katılımcıların kelimeleri gördükten sonra yaptıkları
sınıflandırma bilişsel çaba gerektirdiği ve zihinsel iş yükü oluşturan eylem olduğu için
katılımcıların kurgulama seviyeleri ile tutarlı kelimeleri daha az iş yükü doğrultusunda
işledikleri çıkarsanabilir. Nitekim yüksek kurgulama düzeyine neden olan kelimelerin yüksek
psikolojik uzaklığa sahip nesneler ile birlikte daha hızlı sınıflandırıldığı, düşük kurgulama
düzeyine neden olan resimlerin düşük psikolojik uzaklığa sahip nesneler ile birlikte zihinsel
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olarak daha hızlı sınıflandırıldığı bulgusu da bu şekilde gerekçelendirilmektedir (Amit vd.
2009; Rim vd. 2014).
Değinilen geçmiş araştırmalar, zihinsel iş yükünü sınıflandırma hızı aracılığıyla
operasyonelleştirmişlerdir. Bu operasyonelleştirilmenin sebebi, sınıflandırma hızının
davranışsal deney tasarımı kapsamında ölçümlenebilir bir olgu olmasıdır. Ancak zihinsel iş
yükünün daha dolaysız ölçümlenebilmesi için zihinsel aktiviteye ilişkin elektriksel akımların
kullanılması yerinde olacaktır. Dolayısıyla zihinsel aktiviteye ilişkin potansiyellerden P-300 ile
zihinsel iş yükü operasyonelleştirilmiştir. Çünkü yapılan çalışmaların sonuçları, P-300
potansiyelinin zihinsel iş yükünün bir göstergesi olduğuna işaret etmektedir (Gevins ve
Smith, 2003; Kathner vd. 2014; Shaw vd. 2018). Bu doğrultuda, bu araştırmada zihinsel iş
yükü değişkeninin operasyonelleştirilmesi EEG aracılığıyla ile ölçülen P-300 bileşeni ile
gerçekleştirilmiştir.
3. Elektroensefalografi (EEG)
Beyindeki nöronlar, akson olarak isimlendirilen bağlantı noktaları aracılığıyla
birbirleriyle bağlantı kurmaktadırlar. Aksonlar arasındaki iletişim, biyoelektriksel akımlar
vasıtası ile gerçekleşmektedir. Elektroensefalografi (EEG)’nin çalışma prensibi, nöronların
iletişim mekanizması olan biyoelektriksel akımların ölçümlenmesine dayanmaktadır (Dickter
ve Kieffaber, 2016; Özkara, 2017). Nöropazarlama alanında yapılmış EEG araştırmalarının,
olaya ilişkin salınımlar ve olaya ilişkin potansiyeller olmak üzere iki temel yöntem altında
gerçekleştirildiği görülmektedir.
Nöropazarlama alanında yapılmış olan EEG çalışmalarının büyük bir bölümünü salınım
temelli araştırmalar oluşturmaktadır (Shaw ve Bagozzi, 2018). Bu durumun iki temel nedeni
bulunmaktadır. Birincisi, olaya ilişkin salınımların ortaya çıkışı, olaya ilişkin potansiyellere
oranla daha eskidir. İkincisi, olaya ilişkin salınımlar, uzun süreli uyaranların (örneğin, bir
dakikalık reklam filmi) çalışılması için daha uygundur. Bu iki temel nedenden dolayı
nöropazarlama alanında olaya ilişkin salınım çalışmalarının sayısı olaya ilişkin potansiyeller
çalışmalarının sayısına oranla daha fazla olarak karşımıza çıkmaktadır (Fugate, 2007). Olaya
ilişkin potansiyeller ise EEG’nin zamansal çözünürlük özelliğini merkeze alarak, ilgili
ölçümlerin milisaniye bazında ortaya çıkan potansiyeller üzerinden değerlendirilmesini esas
almaktadır (Luck, 2014; Özkara ve Örün, 2017). Olaya ilişkin potansiyeller, her bir uyaran
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gösteriminde, uyarana ilişkin olarak beyinde bir aktivitenin harekete geçtiği varsayımına
dayanır. Örneğin, bir para resminin yüz defa anlık olarak (100 X 1000 milisaniye) gösterilmesi
neticesinde elde edilen EEG kayıtları, ilgili para resminin kesintisiz olarak 1000 milisaniye
gösterilmesi neticesinde elde edilen kayıt şeklinde bölümlendirilirse, araştırmacı 100 adet
aynı bireyin para resmini gördüğü 1000 milisaniyelik EEG kaydına sahip olacaktır. Bu 100 adet
EEG kaydının ortalaması alınarak elde edilecek olan EEG kaydı ise beynin süregelen
aktivitelerinden olabildiğince arındırılmış olan para resmine verilen direkt tepkilerin ölçümü
olacaktır (Luck, 2014).
Zihinsel iş yükünün göstergesi olarak değerlendirilen (Gevins ve Smith, 2003; Kathner
vd. 2014) P-300 potansiyeli, uyaranın gösterimi sonrası 300 milisaniye civarında zirve yapan
bir beyin potansiyeli bileşenidir (Nidal ve Malik, 2014). P-300 potansiyeline ilişkin yapılan
araştırmalar, P-300 potansiyelinin genlik değerindeki değişimlerin zihinsel iş yükü ile ilişkili
olduğuna işaret etmektedirler (Shaw vd. 2018). Bir diğer ifadeyle, bireyin zihinsel iş yüküne
dair P-300 potansiyelinin genlik değerine odaklanılarak çıkarımlar sağlamak mümkündür.
Dolayısıyla bu araştırmada zihinsel iş yükünün operasyonelleştirilmesi EEG aracılığıyla yapılan
beynin potansiyeline ilişkin P-300 bileşeni ölçümleriyle gerçekleştirilmiştir.
4. Yöntem
4.1. Katılımcılar
40 üniversite öğrencisi (18 kadın, 22 erkek) kapsamında grup-içi deneysel tasarım
(within-subject experimental design) uygulanmıştır. Katılımcıların seçim sürecinde ilk olarak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine araştırmaya
katılımları için çağrıda bulunulmuştur. Çağrı sonrasında 746 kişiden olumlu geri dönüş alınmış
ve bu kişilere hangi ellerini baskın kullandıkları, nörolojik rahatsızlık geçmişine sahip olup
olmadıkları ve demografik özellikleri hakkında anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılım için
sağ el baskın kullanım ve geçmişte nörolojik rahatsızlık yaşamamış olma gerekli olduğu için
126 kişi çalışma dışı bırakılarak bir sonraki aşamaya 620 kişi ile geçilmiştir. Geriye kalan 620
kişiye tekrar çağrıda bulunularak eğilimsel (trait) kurgulama seviyesi ölçümü için Davranışsal
Betimleme Form (Behavioral Identification Form (BIF); Vallacher ve Wegner, 1989)
uygulanmıştır. BIF, toplam 25 ifadeden oluşan bir ölçüm formudur. Bu formda aynı eylemi
temsil eden iki farklı açıklama katılımcıya sunulmakta ve katılımcının bu iki açıklamadan birini
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tercih etmesi beklenmektedir. Örneğin; diş fırçalamak-->(a) diş çürüğüne karşı korunmak (b)
fırçayı ağız içinde dişlere sürtmek ifadesi 25 ifadeden bir tanesidir. Bu örnekte (a) seçeneği
yüksek kurgulama seviyesini, (b) seçeneği ise düşük kurgulama seviyesini temsil etmektedir.
Dolayısıyla katılımcılara 25 ifadenin her biri için seçtiği düşük kurgulama seçeneği için sıfır
puan, yüksek kurgulama seviyesi seçeneği için 1 puan verilerek eğilimsel kurgulama seviyeleri
ölçümlenmiştir. Böylece 25 ifade içinde 10 ifadede yüksek kurgulama seviyesi seçeneğini
seçen bir katılımcı 10 puan, 5 ifadede yüksek kurgulama seviyesi seçeneğini seçen bir
katılımcı 5 puana sahip olacak şekilde kodlanmıştır.
Eğilimsel kurgulama seviyesi puanlaması hsaplandıktan sonra, 21 veya üzeri puana
sahip 20 katılımcı (yüksek kurgusal seviye) ile 4 veya daha az puana sahip 20 katılımcı (düşük
kurgusal seviye) olmak üzere toplam 40 katılımcı belirlenmiştir. Katılımcılara EEG
araştırmasına katılmaları karşılığında 20 TRY değerinde ödeme yapılmıştır.
4.2. Materyaller ve Prosedür
40 katılımcı deneye saçları jöle içermeyecek ve en az bir gün öncesinde yıkanmış
şekilde katılmışlardır. Ayrıca katılımcılara deneyden 24 saat öncesine kadar alkollü ve/veya
kafeinli içecek tüketmemeleri uyarısı da deneyden iki gün önce hatırlatılmıştır.
Laboratuvara gelen katılımcılar ilk olarak rıza formunu (consent form) incelemişlerdir.
Katılımcıların hepsi rıza formunu onaylamışlardır. Rıza formunu onayladıktan sonra
katılımcılara Emotiv EPOC+ başlığı takılmıştır. Böylece beynin potansiyeline ilişkin EEG
kayıtları uinpolar olarak 10/20 sistemine göre 10 aktif kanaldan yapılmıştır (F3, F4, F7, F8,
FC5, FC6, O1, O2, P7, P8). EEG kayıtları 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 1’de yer almaktadır.
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Şekil 1. EEG kayıt elektrotları
EEG kayıtları sessiz ve gün ışığı ile aydınlatılmış bir odada gerçekleştirilmiştir. Denekler
rahat bir sandalyede uyaranların verildiği ekrandan 100 cm uzakta oturmuşlardır. Uyaranlar
deneğin göz hizasında, 15.6 inç HP marka LCD bir ekranda gösterilmiştir. Gösterilen tüm
uyaranlar Times New Roman, 500 X 102 piksel ve koyu siyah olarak düzenlenmiştir. Ekranda
gösterilen içeriklerin arka plan rengi gri olarak tasarlanmıştır.
EEG kayıt sürecinde katılımcılara uyaran olarak 10 soyut (üzüntü, iyilik, fikir, saygı,
hayal, keder, huzur, gerçek, itibar, nefret) ve 10 somut (kibrit, gözlük, bardak, makas, duvar,
armut, terlik, havuç, paspas, zımba) kelime rassal sıralama ile gösterilmiştir. Kelimelerin harf
sayılarından doğabilecek farklılıkların önüne geçebilmek için, gösterilen tüm uyaranlar 5 veya
6 harf sayısına sahiptir. Katılımcılar her bir blokta 3 basamak olacak ve toplam 3 blok halinde
uyaranları görmüşlerdir. Her bir blokta uyaranlar 10 kez gösterilmiş ve böylece her bir
katılımcı 3 blok sonunda toplamda 300 kez soyut ve 300 kez somut kelime görmüşlerdir. Her
bir blok sonrası katılımcıların dinlenebilecekleri 2 dakikalık aralar verilmiştir. Blokların her
biri toplam 370 saniye sürmüş ve deneyler her bir katılımcı için yaklaşık 19 dakikada
tamamlanmıştır.
4.3. EEG kayıtları
EEG kayıt sürecinde oluşturulan her bir blok 3 basamaktan oluşmaktadır. Bu
basamaklar sırasıya; (1) tüm katılımcıların aynı noktaya odaklanmasının sağlanması için
ekranın ortasında artı şeklindeki fiksasyon işaretinin 500 milisaniyelik sunumu, (2) 350
milisaniyelik boş gri ekran sunumu ve (3) kelimelerin 1000 milisaniyelik sunumu şeklindedir.
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Her bir kelimenin gösterim sırası, sunum programı tarafından rassal olarak belirlenmiştir.
Böylece katılımcıların uyaranları sürekli aynı sırada izlemeleri engellenmiştir. Deneyin akışı
Şekil 2’de resmedilmiştir.

Şekil 2. Deney Akışı

Katılımcılardan, uyaranların sunumu sırasında ekranda yer alan kelimeyi zihinlerinde
canlandırmaları istenmiştir. Ayrıca deney sürecinde katılımcının dikkatinin dağılmasını
engellemek için, her bir blokta toplam 10 kez olacak şekilde ilgili uyaranın gösterimi sonrası
katılımcıya uyaranın somut mu yoksa soyut mu olduğunu belirtmesi istenen bir soru ekranda
yer almıştır. Katılımcılar bu sorulara sağ ok tuşuna (somut) ya da sol ok tuşuna (soyut)
basarak cevap vermişlerdir. EEG ölçümü sonrasında katılımcılar, deney sürecinde
karşılaştıkları kelimeleri ne düzeyde soyut veya somut algıladıklarını her bir kelimeyi "1 =
somut 9 = soyut" ölçeğinde değerlendirmişlerdir. Değerlendirmeler neticesinde somut
kelimelerin katılımcılar tarafından soyut kelimelere kıyasla daha somut algılandıkları (t(38) =
5.68, p < .05), soyut kelimelerin ise somut kelimelere kıyasla daha soyut algılandıkları (t(38) =
5.41, p < .05) ortaya konmuştur. Böylece deney içerisinde uygulanan soyut ve somut
kelimelerin katılımcılar tarafından beklendiği gibi algılandığı (manipulation check) ortaya
konmuştur. Son aşamada, katılımcılara ödemeleri yapılmış, katılımcılar deney hakkında
bilgilendirilmiş (debriefing) ve deneyin amacının ne olabileceği sorulmuştur. Katılımcılardan
hiçbiri deneyin amacını doğru tahmin edememiştir. Böylece deneyin içsel geçerliliğini tehdit
edebilecek beklenti karakteristiği sorunu (demand characteristics; Orne, 1962) olmadığı
çıkarsanmıştır.
5. Bulgular
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EEG kayıtlarının ön analizleri ERPLAB 14.1.0 (Delorme ve Makeig, 2004) yüklü MatLab
2016a programı ile gerçekleştirilmiştir. EEG kayıtları başlangıçta görsel olarak incelenmiş ve
aşırı sapma içeren kayıtlar veriden elenmiştir. Ardından 0.1 Hz yüksek geçiren ve 20 Hz alçak
geçiren filtreleri uygulanmıştır (Luck, 2014). Kayıtların epoklarının ayrımı -160 milisaniye ve
800 milisaniye aralığında gerçekleştirilmiştir. Epokların ayırımı sırasında -160 milisaniyelik
zaman aralığı referans alınarak taban çizgisi düzeltmesi (baseline correction) yapılmıştır. EEG
kayıtlarından göz artefaktları Bağımsız Bileşen Analizi (Independent Component Analysis) ile
tespit edilmiş ve temizlenmiştir (Jung vd. 2001). Elde edilen epoklara ayrılmış verilerde 100
milisaniyelik zamansal aralıklarda ± 100 μV ‘u aşan sapmaların olduğu dönemler elenmiştir.
Artefakt temizleme işlemleri sonrasında soyut kelimelerin ve somut kelimelerin EEG
kayıtlarının birleştirilmesi yapılmış ve her bir katılımcının soyut ve somut kelimelere ilişkin
OİP kayıtları oluşturulmuştur. Daha sonra P-300 bileşeninin tepe noktasının ve zaman
aralığının tespiti için yüksek (Şekil 3) ve düşük (Şekil 4) kurgulama seviyesine sahip
katılımcıların kendi içlerindeki büyük ortalama OİP (Grand Average ERP) kayıtları
oluşturulmuştur. Elde edilen büyük ortalama OİP kayıtları, yüksek kurgulama seviyesine sahip
katılımcılar için P-300 bileşeninin tepe noktasının ortalama 289 milisaniyede, düşük
kurgulama seviyesine sahip katılımcılar için P-300 bileşeninin tepe noktasının 293
milisaniyede ortaya çıktığını göstermektedir. Bu doğrultuda P-300 ortalama genlik değeri
hesaplaması için zamansal pencere aralığı 240 – 340 milisaniye (290 - 50, 290 + 50) olarak
belirlenmiştir. P-300 bileşeninin zaman aralığı için belirlenmiş olan ortalama genlik değerleri
SPSS 20.0 programına aktarılarak istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 3. Yüksek Kurgulama Seviyesine Sahip Katılımcıların Büyük Ortalama OİP Grafikleri
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Şekil 4. Düşük Kurgulama Seviyesine Sahip Katılımcıların Büyük Ortalama OİP Grafikleri

Büyük ortalamalar grafiği incelendiğinde P-300 potansiyelinin soyut ve somut
kelimelerdeki genlik değerlerinin, yüksek kurgulama seviyesine sahip ve düşük kurgulama
seviyesine sahip katılımcılarda farklılaştığı görülebilmektedir. Yüksek kurgulama seviyesine
sahip katılımcılarda, somut kelimelerin P-300 genliklerinin soyut kelimelerin P-300
genliklerine kıyasla daha yüksek iken, düşük kurgulama seviyesine sahip katılımcılarda ise
soyut kelimelerin P-300 genliklerinin somut kelimelerin P-300 genliklerine kıyasla daha
yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu görsel tespitin istatistiksel olarak testini
gerçekleştirebilmek için bağımlı örneklem t-testi (Paired Sample t-test) uygulanmıştır.
Verilerin normal dağılım varsayımını ihlal etmediğini kontrol etmek amacıyla, ortalama genlik
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değerlerinin bütün elektrotlardan alınmış veriler için normal dağılım gösterdiği tespit
edilmiştir.
Tablo 1. Yüksek Kurgulama Seviyesine Sahip Katılımcıların P-300 Potansiyeli Bağımlı
Örneklem t-testi Sonuçları
fark

standart standart
t
sapma hata

p

F7soyut-F7somut

3,694

11,257

2,517

1,468

,159

F3soyut-F3somut

-4,319

7,667

1,714

-2,519

,021*

FC5soyut-FC5somut

-8,096

6,986

1,562

-5,183

,001*

P7soyut-P7somut

2,449

6,812

1,523

1,608

,124

O1soyut-O1somut

1,429

7,911

1,769

,808

,429

O2soyut-O2somut

-5,130

10,120

2,263

-2,267

,035*

P8soyut-P8somut

-4,518

10,659

2,383

-1,896

,073

FC6soyut-FC6somut

-5,577

9,610

2,149

-2,595

,018*

F4soyut-F4somut

-2,220

6,847

1,531

-1,450

,163

F8soyut-F8somut

-9,718

5,584

1,248

-7,782

,001*

Tablo 1'de görüldüğü üzere; F3 (t = -2.519, p < .05), FC5 (t = -5.183, p < .05), O2 (t = 2.267, p < .05), FC6 (t = -2.595, p < .05) ve F8 (t = -7.782, p < .05) elektrotları kapsamında
yüksek kurgulama seviyesine sahip katılımcıların somut kelimelere ilişkin P-300 potansiyeli
genlik değerlerinin (soyut kelimelere ilişkin P-300 potansiyeli genlik değerlerine kıyasla)
istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu, beyne ilişkin P300 potansiyeli zihinsel iş yükünün göstergesi olarak ele alındığında, yüksek kurgulama
seviyesine sahip katılımcıların somut kelimeleri bilişsel olarak işlerken (soyut kelimelere
kıyasla) daha az zihinsel iş yükü deneyimlediğine işaret etmektedir.
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Tablo 2. Düşük Kurgulama Seviyesine Sahip Katılımcıların P-300 Potansiyeli Bağımlı Örneklem
t-testi Sonuçları
fark

standart
sapma

standart
hata

t

p

F7soyut-F7somut

4,697

10,935

2,445

1,921

,070

F3soyut-F3somut

4,005

7,721

1,726

2,320

,032*

FC5soyut-FC5somut

3,388

9,291

2,077

1,631

,119

P7soyut-P7somut

8,006

9,726

2,174

3,682

,002*

O1soyut-O1somut

5,746

12,258

2,741

2,097

,050

O2soyut-O2somut

7,073

10,250

2,292

3,086

,006*

P8soyut-P8somut

7,380

11,179

2,499

2,953

,008*

FC6soyut-FC6somut

7,335

15,815

3,536

2,074

,052

F4soyut-F4somut

2,814

8,783

1,964

1,433

,168

F8soyut-F8somut

1,092

8,788

1,965

5,557

,001*

Tablo 2'de görüldüğü üzere F3 (t = 2.320, p < .05), P7 (t = 3.682, p < .05), O2 (t = 3.086,
p < .05), P8 (t = 2.953, p < .05) ve F8 (t = 5.557, p < .05) elektrotları kapsamında düşük
kurgulama seviyesine sahip katılımcıların soyut kelimelere ilişkin P-300 potansiyeli genlik
değerlerinin (somut kelimelere ilişkin P-300 potansiyeli genlik değerlerine kıyasla) istatistiksel
olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu, beyne ilişkin P-300
potansiyeli zihinsel iş yükünün göstergesi olarak ele alındığında, düşük kurgulama seviyesine
sahip katılımcıların soyut kelimeleri bilişsel olarak işlerken (somut kelimelere kıyasla) daha az
zihinsel iş yükü deneyimlediğine işaret etmektedir.
Toparlamak gerekirse, katılımcıların kurgulama seviyeleri ile bilişsel olarak işledikleri
kelimelerin

kurgusal seviyeleri

tutarlı

olmadığında

deneyimledikleri ortaya konmuştur.
6. Tartışma
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daha

fazla zihinsel iş yükü

Bu araştırmada, 40 katılımcıdan oluşan grup-içi deneysel tasarım doğrultusunda
yapılan EEG ölçümleri neticesinde eğilimsel kurgulama seviyesi ile bilişsel olarak işlenilen
fenomenlerin (kelimelerin) kurgusal seviyeleri tutarlı olmadığında daha fazla zihinsel iş yükü
deneyimlendiği ortaya konmuştur. Bir diğer ifadeyle, yüksek kurgusal seviyeye sahip
katılımcıların bilişsel olarak somut kelimeleri işlerken daha fazla zihinsel iş yükü
deneyimledikleri, düşük kurgusal seviyeye sahip katılımcıların ise bilişsel olarak soyut
kelimeleri işlerken daha fazla zihinsel iş yükü deneyimledikleri görülmüştür.
Bu araştırma; kurgulama seviyesi teorisine, EEG metodolojisi literatürüne ve pazarlama
literatürüne olmak üzere dört katkı sağlamaktadır. İlk olarak, bireylerin kendilerine psikolojik
olarak uzak bir kelimeyi yüksek kurgulama düzeyine sahip olduğunda daha hızlı
sınıflandırabilirken, kendilerine psikolojik olarak yakın bir kelimeyi ise düşük kurgulama
düzeyine sahip olduğunda daha hızlı sınıflandırabildiği ortaya konulmuş idi (Bar-Anan vd.
2007). Kelimeleri sınıflandırma eyleminin bilişsel çaba gerektirdiği ve bu doğrultuda zihinsel
iş yükü oluşturan bir eylem olduğu gözönünde bulundurulduğunda, kurgulanan fenomenin
kurgusal seviyesi ile bilişsel olarak kelimeyi işleyen bireyin kurgulama düzeyinin tutarlı olduğu
durumda zihinsel iş yükünün düşük olduğu varsayımının yakın geçmişte yapılmış olan bu
deneysel araştırmanın bir varsayımı olduğu çıkarsanabilir. Benzer varsayım benimsenerek,
Amit vd. (2009) ile Rim vd. (2014) tarafından gerçekleştirilen deneysel araştırmalar
neticesinde de yüksek kurgulama düzeyine neden olan kelimelerin yüksek psikolojik uzaklığa
sahip nesneler ile birlikte daha hızlı sınıflandırıldığı, düşük kurgulama düzeyine neden olan
resimlerin düşük psikolojik uzaklığa sahip nesneler ile birlikte zihinsel olarak daha hızlı
sınıflandırıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu geçmiş araştırmalar tarafından benimsenen
varsayım ilk kez bu araştırmada dolaysız şekilde test edilmiştir. İlgili varsayımın dolaysız testi,
beyne ilişkin P-300 potansiyeli ölçümlenerek gerçekleştirilmiştir. Çünkü P-300 potansiyelinin
zihinsel iş yükünün bir göstergesi olduğu geçmiş araştırmalarda ortaya konmuştur (Gevins ve
Smith, 2003; Kathner vd. 2014; Shaw vd. 2018). Dolayısıyla kurgulama seviyesi teorisini
temel alan geçmiş araştırmaların (Amit vd. 2009; Bar-Anan vd. 2007; Rim vd. 2014) varsayımı
olan bireylerin kurgulama seviyeleri ile bilişsel olarak işledikleri kelimelerin kurgusal
seviyeleri tutarlı olmadığında daha fazla zihinsel iş yükü deneyimledikleri varsayımı ilk kez bu
araştırmada test edilmiş ve desteklenmiştir.
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Bu araştırmanın ikinci katkısı ise henüz yeterince araştırmanın yapılmamış olduğu
kurgulama seviyesinin EEG metodolojisi ile incelenmesine yöneliktir. Kurgulama seviyesi
teorisi, bireylerin fenomenleri veya eylemleri bilişsel anlamda zihninde nasıl temsil ettiği ile
ilgilenmektedir (Trope ve Liberman, 2010). Bu yüzden kurgulama seviyesinin beynin bazı
potansiyellerinde karşılığının olduğunu beklemek yerindedir. Dolayısıyla beyne ilişkin
potansiyellerin hangilerinin özellikle kurgulama seviyesi ile ilgili olduğu henüz keşfedilmekte
olan bir araştırma alanıdır. Yakın geçmişte Gilead vd. (2014) tarafından gerçekleştirilen
araştırma neticesinde kurgulama seviyesinin düşük olduğu durumda beynin ön-parietal
(front-parietal) bölgesinin, kurgulama seviyesinin yüksek olduğu durumda ise beynin arka
(posterior) bölgesinin sinirsel aktivitelerinin (neural activities) daha yoğun olduğu
bulunmuştur. Üstelik benzer bulgulara Spunt vd. (2010) de ulaşmıştır. Bu araştırma ile de
kurgusal seviye doğrultusunda deneyimlenebilecek olan zihinsel iş yükünün beyne ilişkin P300 potansiyelinde karşılık bulduğu yönde bulgulara ulaşılmıştır. Böylece kurgulama seviyesi
teorisi öğretilerinin beynin sinirsel aktivitelerindeki karşılığına ilişkin bir açıklama daha
sağlanmıştır.
Bu araştırmanın üçüncü katkısı ise beyne ilişkin P-300 potansiyelinin zihinsel iş yükünün
bir göstergesi olduğu bulgudur. Geçmiş araştırmalarda P-300 potansiyelinin zihinsel iş
yükünün bir göstergesi olduğu ortaya konulmuştur (Gevins ve Smith, 2003; Kathner vd.
2014; Shaw vd. 2018). Bu araştırma neticesinde elde edilen bulgu da bu geçmiş bulguları
destekler niteliktedir. Böylece P-300 potansiyelinin zihinsel iş yükünün bir göstergesi olduğu
savı daha da güçlenmiştir.
Bu araştırmanın dördüncü ve son katkısı ise pazarlama literatürüne ilişkindir.
Pazarlama literatürü kapsamında giderek yaygınlaşan kurgusal seviye teorisi, tüketici
davranışlarına ilişkin çok sayıda hipotezin teorik gerekçesi rolü üstlenmiştir. Örneğin,
zamansal ve sosyal uzaklığın yüksek olduğu durumda tüketiciler ürünlerin arzulanır
özelliklerini daha çekici algılarken, zamansal ve sosyal uzaklığın düşük olduğu durumda ise
tüketiciler ürünlerin uygulanabilir özelliklerini daha çekici algıladıkları ortaya konmuştur (Kim
vd. 2008). Ancak ürünlerin özelliklerini bilişsel olarak işlemesi gereken tüketicinin eğilimsel
kurgusal seviyesi bu bulgunun sınırlılıklarını belirlemeye aday bir unsurdur. Bu yüzden bu
araştırmanın bulgusu sayesinde Kim vd. (2008)'in farklı bir perspektiften yorumlanması
mümkün olmaktadır. Öte yandan ürüne ilişkin mesajın içeriği kayıp odaklı (loss framing)
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olduğunda düşük kurgusal seviyeye sahip kimselerin, mesajın içeriği kazanç odaklı (gain
framing) olduğunda ise yüksek kurgusal seviyeye sahip kimselerin bilişsel olarak mesajı
işleme hızının daha yüksek olduğu görülmüştür (White vd. 2010). Ancak bu bilişsel işlem
hızının, mesajın kayıp veya kazanç odaklı içeriğinden ziyade tüketicinin eğilimsel kurgulama
seviyesi doğrultusunda şekillenebileceğini bu araştırma ortaya koymaktadır. Dolayısıyla
mesajın içeriğinin kurgusal seviyesi ile tüketicinin eğilimsel kurgusal seviyesinin tutarlı ve
tutarsız olduğu deneysel koşullar oluşturularak White vd. (2010)'nin bulgusunun sınırlılıkları
keşfedilebilir. Ayrıca yakın geçmişte yapılan araştırma neticesinde, eğilimsel kurgusal seviyesi
yüksek (düşük) tüketicilerin ürünün fayda-merkezli (sembol-merkezli) özelliklerinin
sergilendiği reklamları daha olumlu karşıladıkları görülmüştür (Hernandez vd. 2015). Gelecek
araştırmalarda, EEG bulgularımıza dayanarak, reklamın içeriğinin kurgusal seviyesi ile
tüketicinin eğilimsel kurgusal seviyesinin uyumlu veya uyumsuz olduğu durumda reklama
karşı tutum incelenebilir ve literatüre katkı sağlanabilir. Üstelik ürünlerin tanıtım süreçlerinde
kullanılan reklamlardaki renk çeşitliliği (siyah-beyaz veya renkli) doğrultusunda tüketicilerin
eğilimsel kurgulama seviyelerinin satın alma niyeti üzerindeki etkisi de gelecekte araştırılmayı
bekleyen bir diğer araştırma sorusudur. Çünkü siyah-beyaz renklerin yüksek kurgulama
seviyesi ile ilişkili olduğu (Lee vd. 2014) gözönünde bulundurulduğunda siyah-beyaz renk
içeren reklamın özellikle eğilimsel olarak yüksek kurgusal seviyeye sahip tüketiciler
tarafından bilişsel olarak daha hızlı işleneceği, bu doğrultuda, satın alma niyetinin daha
yüksek olduğu beklenebilir. Öte yandan kelimelerin yüksek kurgulama düzeyine resimlerin
ise düşük kurgulama düzeyine neden olduğu (Rim vd. 2014) düşünüldüğünde yüksek
kurgulama seviyesine sahip tüketicilerin resim ağırlıklı reklamları bilişsel olarak daha zor
işleyeceği önerisinde de bulunulabilir. Toparlamak gerekirse, EEG metodolojisine dayanan bu
araştırmanın bulguları, ürünlerin veya hizmetlerin tanıtımına ilişkin tüketicilerin bilişsel işlem
süreçlerine yeni araştırma kulvarları açarak pazarlama literatürüne katkıda bulunmaktadır.
Bu araştırmanın iki önemli kısıtı bulunmaktadır. İlk kısıt, örneklem büyüklüğü oldukça
sınırlıdır ve katılımcılar üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu yüzden bulguların
genellenebilirliği kısıtlıdır. Üstelik araştırma sadece üniversite öğrencileri kapsamında
gerçekleştirildiği için P-300 potansiyeline ilişkin sağlanan çıkarım da genç bireyler ile kısıtlıdır.
Bu kısıt, gelecekte bu araştırmanın yetişkinler üzerinde uygulanması ile aşılabilir. Üstelik
tespit edilebilecek olası farklılık ise P-300 potansiyeli ile zihinsel iş yükü ilişkisinin bir sınırlılık
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koşulu (boundary condition) olarak ele alınabilir. İkinci kısıt ise, bu araştırmada kurgulama
seviyesi BIF ölçeği (Vallacher ve Wegner, 1989) ölçülmüş olup manipüle edilmemiştir.
Gelecek araştırmalarda; zamansal, mekansal, sosyal veya olasılıksal uzaklık doğrultusunda
manipülasyonlar

yapılarak

ve

gruplar-arası

deneysel

tasarıma

(between-subject

experimental design) başvurularak P-300 potansiyeli ölçümleri doğrultusunda kurgulama
seviyesi incelenebilir.
7. Sonuç
40 katılımcıdan oluşan grup-içi deneysel tasarım doğrultusunda yapılan EEG ölçümleri
neticesinde eğilimsel kurgulama seviyesi ile bilişsel olarak işlenilen fenomenlerin
(kelimelerin) kurgusal seviyeleri tutarlı olmadığında daha fazla zihinsel iş yükü
deneyimlendiği ortaya konmuştur. Bu bulgu, duruma bağlı olarak yüksek veya düşük
kurgulama seviyesine sahip olmanın avantaj sağlayabileceğini göstermektedir.
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Özet
Bu çalışmada, işletmelerin performansını doğrudan etkilediği düşünülen satış ekiplerine
yönelik olarak gerçekleştirdikleri içsel pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesi ve bu faaliyetler
ile iç müşteriler olarak tanımlanan satış elemanlarının tatmini ve algılanan performansı
arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Alışveriş merkezlerinde (AVM), markalaşma
sürecini tamamlayan kurumsal işletmelerin mağazaları olduğu düşüncesinden yola çıkılarak
AVM’lerdeki mağazalarda satış elemanı olarak istihdam edilen 158 kişiye yüz yüze anket
uygulaması yapılarak çalışmada kullanılacak veriler elde edilmiştir. Satış elemanlarından
toplanan veriler doğrulayıcı faktör analizi ile incelendiğinde, perakende sektöründeki
işletmelerin eğitim, iletişim, iç pazar araştırması ve teşvik gibi farklı içsel pazarlama
faaliyetleri yürüttükleri anlaşılmaktadır. Çalışanların tatmin durumlarının ise; işin niteliği,
çalışma arkadaşları, kurum imajı ve maddi kaynaklarla ilişkili olduğu görülmektedir.
Araştırmanın ikinci kısmında yol analizi ile içsel pazarlama faaliyetleri, satış elemanlarının
tatmini ve algılanan performansları arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Araştırma sonucunda
içsel pazarlama faaliyetlerinin çalışanların performansını hem doğrudan hem de çalışan
tatminini etkileyerek dolaylı olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: İçsel pazarlama, satış elemanları, tatmin, performans
The Effects of Internal Marketing Activities on The Satisfaction and The Performance of
The Sales Personnel
Abstract
This study aims to determine the internal marketing activities toward sales-force and to
investigate the relationship between these activities, satisfaction and perceived
performance of the sales team. By considering that stores in shopping malls completed their
branding process, a face-to-face questionnaire was applied to 158 sales personnel who are
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employed in malls. When the data are examined by confirmatory factor analysis, it is
understood the enterprises in the retail sector have carried out different internal marketing
activities such as education, communication, internal market research and incentive. It is
seen that the satisfaction of the employees is related with job quality, work colleagues,
corporate image and material resources. In the second part of the research, the relationship
between internal marketing activities, salespeople's satisfaction and perceived performance
was tested by path analysis. It is understood the internal marketing activities have both a
direct and indirect effect on the performance of the employees
Keywords: Internal marketing, sales personnel, satisfaction, performance
Giriş
Müşteri odaklı pazarlama anlayışını benimseyen işletmelerde pazarlama faaliyetleri
müşterinin tatmin edilmesi ve müşteri ile kurulan ilişkinin sürekliliğinin sağlanması üzerine
kurulmuştur. Yoğun rekabet ortamında, istek ve ihtiyaçlara uygun ürünleri makul fiyatlarla
müşterilere sunmanın, müşterinin tatmin olması ve markaya sadakat beslemesi açısından
yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Yeni müşteri elde etmenin mevcut müşteriyi elde tutmaktan
çok daha masraflı bir strateji olduğunun bilincinde olan işletmeler, mevcut müşterilerini
tatmin ederek uzun süreli ilişkiler geliştirmek amacıyla farklı arayışlar içine girerken,
araştırmacılar da müşteri tatminini etkileyen unsurları belirlemeye çalışmışlardır. Bu unsurlar
arasında hizmet kalitesinin ön plana çıktığı görülmüştür (Parasuraman vd., 1988, s.16).
Özellikle eğitim, turizm ve sağlık gibi müşterilerle çalışanların birebir ilişki kurduğu hizmet
sektörlerinde çalışanların hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerinde önemli bir etkisi
olduğu gözlenmektedir (Fortenberry ve McGoldrick, 2016, s.28; Sohail ve Jang, 2017, s.67;
Walter vd., 1994, s.5). Tüketicilerin işletmelerin hizmet kalitelerini; fiziki şartlar, güvenilirlik,
duyarlılık, iletişim, inanılırlık, güvenlik, yeterlik, kibarlık, anlayış ve erişim gibi on farklı
özelliğe göre değerlendirdiği belirlenmiştir (Parasuraman vd., 1985, s.47). Hizmet kalitesinin
bu unsurları dikkatle incelendiğinde, işletme çalışanlarının ürünlere yönelik bilgi birikimleri ile
müşterilere, çalışma arkadaşlarına ve kuruma yönelik sergiledikleri tutum ve davranışlarının,
müşterilerin hizmet kalitesi algısını önemli ölçüde etkilediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle
işletmeler müşterilerini tatmin edebilmek amacıyla çalışanların istihdamı, eğitimi ve teşvik
edilmesi gibi konulara özen göstermeye başlamışlardır (Fortenberry ve McGoldrick, 2016,
s.28). İşletmelerin gerçekleştirdikleri bu faaliyetler içsel pazarlama olarak tanımlanmakla
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birlikte, bu faaliyetlerin işletmelerin performansını etkileyen önemli bir unsur olduğu
düşünülmektedir (Nyasha vd., 2015, s.333).
Verilen hizmetin, hizmeti veren çalışandan ayırt edilemez olması nedeniyle (Parasuraman
vd., 1988, s.13) literatürde hizmet sektöründe içsel pazarlama faaliyetlerinin önemi üzerinde
yoğun bir şekilde durulduğu görülmektedir (Fortenberry ve McGoldrick, 2016, s.28; Sohail ve
Jang, 2017, s.67; Walter vd., 1994, s.5; Nyasha vd., 2015, s.333; Caruna ve Calleya, 1998,
s.108). Ancak mağazalarda müşteriler ile doğrudan iletişim kurarak müşteriyi bilgilendiren ve
satın almaya ikna eden satış elemanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen içsel pazarlama
faaliyetleri üzerinde az sayıda çalışma yapıldığı tespit edilmiştir (Berry vd., 1976, s.3; Bell vd.,
2004, s.112).

Bu nedenle bu çalışmanın literatürdeki bilgi birikimine önemli bir katkı

sağlayacağı düşünülmektedir.
Satış elemanlarının işletme performansı ve müşteri tatmini üzerinde önemli etkisi göz önüne
alınarak, bu çalışmanın temel amacını içsel pazarlama faaliyetlerinin satış ekibinin tatmin
düzeyi ve performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda, öncelikle işletmelerin satış ekiplerine yönelik olarak yürüttükleri içsel
pazarlama faaliyetleri ve satış elemanlarının tatminini etkileyen unsurlar öncelikle doğrulayıcı
faktör analizi ile alt boyutlarına ayrılarak incelenmek istenmiştir. Daha sonra, içsel pazarlama
faaliyetleri, çalışanların tatmini ve algılan performans arasındaki ilişkiler yol analizi ile
incelenmiştir.
Literatür İncelemesi
İçsel Pazarlama
Berry, Hensel ve Burke (1976, s.8), işletmelerin müşterilerini tatmin etme niteliklerinin
geliştirilmesinde içsel pazarlama faaliyetlerinin etkili olduğunu ileri sürerek, içsel pazarlama
kavramını literatüre kazandırmışlardır. İlk kez içsel pazarlamanın tartışıldığı bu çalışmada, bir
işletmenin müşterilerinin iç ve dış olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir. Bu ayrıma göre
işletmenin ürünlerini satın alanlar dış müşteri olarak ifade edilirken, işletmenin her düzeyden
çalışanları ise iç müşteriler olarak tanımlanmıştır. Dış müşteriler gibi iç müşterilerin de
birtakım ihtiyaç ve istekleri olduğu belirtilerek, işletmelerin içsel pazarlama faaliyetleri ile iç
müşterilerini tatmin ederek, dış müşteri tatmini sağlayabilecekleri vurgulanmıştır.

359

Bu çalışmadan itibaren içsel pazarlama kavramının akademisyenler tarafından farklı
boyutlarda ele alındığı ve farklı tanımlamalarla açıklanmaya çalışıldığı dikkat çekmektedir
(Walter vd.,1994, s.5; Varey, 1995, s.41; Bell vd., 2004, s.112). İçsel pazarlama, işletmenin
müşterilerine uyguladığı pazarlama faaliyetlerinin iç pazarı olan çalışanlarına uygulanması
(Gummesson, 1995: 24) olarak ele alınabileceği gibi müşteri tatmini sağlamak amacıyla
işletme çalışanlarının eğitilmesini ve motive edilmesini içeren bir strateji (Kotler ve Keller,
2006, s.20) olarak da tanımlandığı görülmektedir. En geniş kapsamda içsel pazarlama,
işletmenin faaliyetlerini iç ve dış müşteri tatmini sağlayacak şekilde kurgulayarak işletmenin
misyonunu gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla mevcut çalışanlarını eğitim, iletişim ve
motive edici unsurlardan faydalanarak dış müşteri tatminini sağlamaya yönelten faaliyetler
bütünü olarak tanımlanmaktadır (Yapraklı ve Özer, 2001, s.58).
İçsel pazarlamanın tanımından da anlaşıldığı üzere, bu tür faaliyetlerin kapsamının çok geniş
olması işletmenin hangi bölümünün içsel pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olduğu
sorusunu akıllara getirmiştir. Çalışanların iç müşteriler olarak tanımlanması ve dış
müşterilerde olduğu gibi iç müşterilerin de ihtiyaç ve isteklerinin belirlenerek, çalışanların
işletme misyonuna uygun şekilde davranmalarının sağlanmasına yönelik faaliyetleri
kapsaması nedeniyle içsel pazarlama faaliyetlerinin pazarlama bölümü ile yakından ilişkili
olduğu belirtilmektedir (Ahmed ve Rafiq, 1995, s.33). İçsel pazarlama faaliyetleri ile birlikte
pazarlama bölümünün işletmelerdeki sorumluluğunun arttığı vurgulanmaktadır (Collins ve
Payne, 1991, s.269). Bununla birlikte içsel pazarlama faaliyetleri ile pazarlamanın hem iç
hem dış müşterilere yönelik faaliyetlerde bulunmasının, pazarlama stratejilerinin bütünlüğü
açısından önemli olduğu düşünülerek; içsel pazarlama faaliyetleri, pazarlamanın kayıp yarısı
olarak da ifade edilmektedir (Piercy ve Morgan, 1991, s. 82). İçsel pazarlama faaliyetlerinin
sadece pazarlama bölümünün sorumluluğunda olamayacak kadar önemli ve kapsamlı bir
konu olduğu yönünde görüşler de bulunmaktadır (Ewing ve Caruana, 1999, s.18).
Literatür incelendiğinde, içsel pazarlama faaliyetlerinin iç pazar araştırması ve işletmenin iç
pazarına yönelik olarak yürüttüğü eğitim, iletişim, ödüllendirme ve destekleyici liderlik gibi
farklı uygulamalar ekseninde incelendiği görülmektedir (Sohail ve Jang, 2017, s.72; Huang ve
Rundle-Thiele, 2014, s.198; Thomson ve Hecker, 2001, s.50; Paraskeves, 2001, s.288). İçsel
pazarlamanın nitelikli personelin istihdamı, eğitimi ve kariyer planlaması gibi konuları
içermesi nedeniyle pazarlamaya ek olarak insan kaynakları yönetiminin de ilgi alanında
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olduğu ileri sürülmektedir (Joseph, 1994, s.57). Pazarlama ve insan kaynakları yönetimine
ilaveten, çalışanların performansının hizmet kalitesi üzerindeki etkisi göz önüne alındığında
hizmet kalitesinin artırılması ve hizmet kalitesinin standartlaştırılması gibi konularla olan
ilişkisi nedeniyle içsel pazarlamanın toplam kalite yönetimini de yakından ilgilendirdiği
düşünülmektedir (Nyasha vd., 2015, s.334). Bu sayede içsel pazarlamanın işletmelerde kalite
kültürü oluşturulmasında önemli katkıları olduğu ileri sürülmüştür (Gummesson, 1987, s.23).
Bu bakış açılarından hareketle içsel pazarlamanın sadece tek bir bölümün sorumluluğunda
olmadığı, insan kaynakları yönetimi, pazarlama ve toplam kalite yönetimi arasında
gerçekleştirilen stratejik bir ortaklık olarak değerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaşım
olduğu anlaşılmaktadır (Rafiq ve Ahmet, 1993, s.228).
İçsel Pazarlama ve İşletme Performansı
İşletme performansı; yatırım kârlılığı, öz varlık verimliliği ve aktif kârlılık gibi çeşitli finansal
ölçütlerle ele alınabileceği gibi (Mehra vd., 2011, s.955), ürün veya servis kalitesi, pazar payı,
müşteri tatmini ve müşteri sadakati gibi yönetimsel boyutlara göre de değerlendirilmektedir
(Panigykaris ve Theodoridis, 2009, s.608). İçsel pazarlama ile ilgili yapılan araştırmalar
incelendiğinde içsel pazarlama faaliyetlerinin işletme performansını hem finansal hem de
yönetimsel açıdan etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Zaman vd., 2012, s.79).
Yönetimsel açıdan içsel pazarlama faaliyetlerinin işletme performansı üzerindeki etkisi
incelendiğinde, içsel pazarlama faaliyetleri, iç müşteriler olan çalışanların işletme kültürü ve
misyonu doğrultusunda dış müşterilere daha iyi hizmet vermek için teşvik edilmesini
amaçladığı anlaşılmaktadır. Böylece, içsel pazarlama faaliyetleri ile işletmenin performansı
arasında önemli bir bağlantı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Varey ve Lewis, 1999, s.927).
Aynı zamanda, içsel pazarlama, müşteriyle iyi ilişkiler kurmak ve müşteriye sunulan hizmet
kalitesini artırmak amacıyla çalışanların yeteneklerinin ve performanslarının geliştirilmesini
sağlamaktadır. Bu sayede içsel pazarlama faaliyetleri neticesinde iç ve dış müşteri tatmini
sağlayan işletmeler önemli bir rekabet avantajı elde etmektedir (Ahmed vd., 2003, s.1233).
Finansal açıdan içsel pazarlamanın işletme performansı üzerindeki etkisi incelendiğinde,
çalışanların tatmin durumunun finansal performans üzerinde olumlu etkisi olduğu
anlaşılmaktadır (Schneder, 1991, s. 154). Tatmin olmuş çalışanın yaptığı iş konusunda daha
motive olduğu bu nedenle de daha verimli çalıştığı tespit edilmiş ve bu durumun işletmeye
karlılık olarak yansıdığı görülmüştür (Bernhardt vd., 2000, s.168). Bununla birlikte içsel
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pazarlama faaliyetleri neticesinde işletmelerin rekabetçi üstünlük elde ettiği vurgulanarak,
içsel pazarlama faaliyetleri uzun dönemde işletmelerin giderlerini azaltıp, kârlılığını artıran
önemli bir strateji olarak değerlendirilmektedir (Alghamdi, 2016, s.105). Böylelikle içsel
pazarlama faaliyetleri ile iç müşterilerin tatmin edilmesinin işletmenin yönetimsel ve finansal
performansını önemli ölçüde etkilediği anlaşılmaktadır.
İçsel Pazarlama ve İç Müşteri Tatmini
İçsel pazarlama faaliyetleri; iç müşterinin ihtiyaç ve isteklerini karşılayıp iç müşteriyi tatmin
ederek dış müşterinin tatmin olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Her ne kadar içsel
pazarlamanın nihai amacı dış müşteriyi tatmin etmek olsa da içsel pazarlamanın diğer
pazarlama faaliyetlerinden en önemli farklı insan kaynakları yönetimi ile iş birliği yaparak
işletmelerin müşterileri yerine çalışanlarına odaklanmasından kaynaklanmaktadır (Bailey vd.,
2016, s.821). Bu nedenle işletmeler çalışanlarını tatmin etmek suretiyle çalışanlarının
performanslarını eğitim, iletişim, iç pazar araştırması ve teşvik gibi içsel pazarlama faaliyetleri
ile artırmayı hedeflemektedir.
Çalışanların işle ilgili sorumluluklarını yerine getirebilmesi için öncelikli olarak yaptığı işe
hâkim olmaları gerekmektedir. Çalışanların işe hâkimiyeti ise, ancak çalışanların eğitimi ile
mümkün olmaktadır. Çalışanların eğitimi, iş performanslarını etkilemekle birlikte (Lee vd.,
2012, s.19), işletmelere önemli bir rekabet avantajı da sağlamaktadır (Tseng, 2009, s.489). Bu
nedenlerden dolayı eğitim, içsel pazarlamada öncelikli bir konu olarak değerlendirilmektedir.
İşletmelerin çalışanlarına verdikleri eğitimler, çalışanlar tarafından işletmelerin çalışanlarına
verdiği değerin bir göstergesi ve kendilerini geliştirmelerine sağlanan olanaklar olarak
algılanarak iç müşteri tatmini üzerinde de olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir (Navimipour
ve Zareie, 2015, s.476).
İletişim çalışanların istek ve ihtiyaçlarının üst yönetime etkin bir şekilde aktarılmasını ve
çalışanların işletmeye karşı güven ve bağlılık hissetmesini sağlayan önemli bir araçtır (Mishra
vd., 2014, s.192). İçsel pazarlamanın en önemli amaçlarından biri çalışanların istek ve
beklentilerinin tespit edilerek tatmin edilmesi olduğu için kurum içi iletişimin güçlü olması
içsel pazarlamanın hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak ve bu sayede iç müşteri tatmini
sağlanacağı düşünülmektedir (Men, 2014, s.267).
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İç pazar araştırması, çalışanların işle ilgili görüşlerinin alınarak ürün ve hizmet kalitesinin
geliştirilmesi amacını taşımaktadır. Çalışanların dış müşterilerle aynı beklentiler içinde olduğu
düşünülerek işletmenin performansının iç müşteriler tarafından değerlendirilmesinin dış
müşterilerle ilgili işletmelere yol gösterici bilgi vereceği düşünülmektedir (Paraskevas, 2001,
s.255). Bu nedenle çalışanların görüşleri alınarak yürütülen pazarlama faaliyetlerinin daha
başarılı olduğu gözlemlenmiştir (Sohail ve Jang, 2017, s.69). İç pazar araştırması yapılarak
çalışanların görüşlerinin alınması, başarılı pazarlama faaliyetleri yürütülmesini sağlamanın
dışında, çalışanlara işletmenin karar verme sürecinde katkıları olduğunu hissettirerek, iç
müşteri tatminini de etkilediği tespit edilmiştir (Huang ve Rundle-Thiele, 2014, s.198).
İşletmeler çalışanlarına ekstra ödemeler ve primler gibi maddi boyutta veya ayın elemanı
seçme ve plaket verme gibi manevi boyutta ödüller vererek, onları yüksek performans
göstermeleri için teşvik etmektedirler. Bu tür içsel pazarlama faaliyetleri çalışanları motive
etmekle birlikte, çalışanların tatminini de artırdığı görülmektedir (Nyasha vd., 2015, s.336).
Böylece eğitim, iletişim, iç pazar araştırması ve teşvik gibi içsel pazarlama faaliyetlerinin iç
müşteri tatmini ve çalışanların performansı üzerinde önemli etkisi olduğu düşünülmektedir.
İçsel Pazarlama ve Satış Elemanları
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde içsel pazarlamanın özellikle turizm (Huang ve RundleThiele, 2014, s.196; Nyasha vd., 2015, s.333), eğitim (Alghamdi, 2016, s.104; Hemsley-Brown
ve Goonawardana, 2007, s.942) ve sağlık (Fortenberry ve McGoldrick, 2015, 28; Peltier vd.,
2008, s.75) gibi hizmet sektörlerindeki etkinliğinin analiz edildiği görülmektedir. Literatürdeki
çalışmaların hizmet sektörüne odaklanmasındaki en büyük etmenin, hizmeti veren çalışanın
hizmetin bir parçası haline dönüşmesinden kaynaklandığına inanılmaktadır. (Caruna ve
Calleya, 1998, s.108). Ancak içsel pazarlama faaliyetlerinin sadece hizmet sektöründe değil,
perakende sektöründeki işletmeler için de çok önemli etkileri olduğu ileri sürülmektedir
(Berry vd., 1976, s.8).
Perakende sektöründe mağazalar, işletmelerin ürünlerini sergilediği ve tüketicilerin de
ürünleri inceleme ve satın alma imkânı elde ettiği önemli satış noktalarıdır. Bu mağazalarda
çalışan satış elemanları ise işletmelerin iç müşterileri olmakla birlikte, işletme ile müşteriler
arasında köprü görevi oluşturarak, müşteri ilişkilerini ve satış faaliyetlerini üstlenmektedirler
(Yükselen, 2010, s.5). Tüketicilerin mağazalardan satın alma davranışları incelendiğinde,
tüketicilerin satın alma kararı vermesinde mağazanın dış görünüşü, vitrini, dekoru, reyonların
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düzeni, mağaza içindeki müzik, atmosfer, temizlik, tertip ve düzen gibi mağaza özeliklerinin
(İslamoğlu ve Altunışık, 2009, s.229) yanı sıra, ürünün niteliği, fiyatı, teslim koşulları ve
ödeme kolaylıkları gibi ürünle ilgili bilgilerin değerlendirilmesinin (Karafakıoğlu, 2012, s.1)
etkili olduğu anlaşılmıştır. Ancak tüketicilerin mağaza ziyaretlerinin satış ile neticelenmesi ve
tüketicinin tatmin olmuş bir şekilde mağazadan ayrılmasında en önemli etkenin satış
elemanlarının fiziksel, görsel ve davranışsal özellikleri olduğu belirtilmiştir (İslamoğlu ve
Altunışık, 2009, s.230). Bu nedenle işletme performansında ve müşteri tatmininde satış
elemanlarının performansının kilit rol oynadığı düşünülmektedir. İşletmeler satış
elemanlarını eğiterek, satış ekibinin işle ilgili bilgi ve becerilerini artırmayı böylece satış gücü
performansını geliştirmeyi ve müşterilerini tatmin etmeyi hedeflemektedirler (Yükselen,
2010, s.129). Aynı zamanda, işletmeler çalışanları ile iletişim kurarak, çalışanların
tüketicilerden edindikleri bilgileri öğrenmek istemektedirler. Bununla birlikte işletmeler iç
pazar araştırması yaparak satış ekibinin deneyim ve tecrübelerden işletme performansını
geliştirmek amaçlı faydalanmaktadır. Son olarak işletmeler, satış elemanlarını maddi ve
manevi ödüllerle teşvik ederek, çalışanlarının yaptıkları işe daha istekli bir şekilde
yaklaşmalarını ve satış hedeflerini gerçekleştirmek için gayret göstermelerini sağlamaya
çalışmaktadırlar (İslamoğlu ve Altunışık, 2009, s.204).
Perakende sektöründeki işletmelerin performansında ve müşteri tatmininde satış
elemanlarının performanslarının önemli etkisi olduğu düşüncesinden hareketle, işletmelerin
satış gücüne yönelik yürütecekleri içsel pazarlama faaliyetlerinin çalışanlarının tatmin düzeyi
ve performansları üzerinde olumlu etkisi olacağına inanılmaktadır. Bu olumlu etkilerin
müşteri tatmin düzeyine ve dolayısıyla işletme performansına olumlu yansımalarının olacağı
düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada aşağıdaki hipotezlerin test edilmesi
amaçlanmaktadır.
H1: İçsel pazarlama faaliyetlerinin satış elemanlarının tatmini üzerinde olumlu etkisi
bulunmaktadır.
H2: Satış elemanlarının tatmininin algılan performans üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır.
H3:

İçsel

pazarlama

faaliyetlerinin

algılanan

bulunmaktadır.
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performans

üzerinde

olumlu

etkisi

Tasarım ve Yöntem
Bu çalışmada işletmelerin satış gücüne yönelik yürüttükleri içsel pazarlama faaliyetleri ile
satış elemanlarının tatmini ve algılanan performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu nedenle, satış elemanlarına yüz yüze anket yapılarak konuyla ilgili birincil
verilerin toplanması hedeflenmiştir. Literatürdeki çalışmalardan (Money ve Foreman, 1996,
s.765; Yazıcıoğlu, 2010, s.263) faydalanarak hazırlanan anket formu dört bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde işletmelerin içsel pazarlama faaliyetlerini, ikinci bölümde
çalışanların tatminini, üçüncü bölümde çalışanların algılanan performanslarını ve son
bölümde ise, satış elemanlarının demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer
almaktadır.
Ulusal veya uluslararası tanınmış markalara sahip işletmelerin kurumsal bir yönetim
sistemine sahip olmaları nedeniyle bu işletmelerin içsel pazarlama faaliyetlerine daha çok
önem vereceği düşüncesinden yola çıkarak, araştırmada hedeflenen ana kütle bu
işletmelerin satış elemanları olarak belirlenmiştir. Alışveriş merkezleri (AVM) birçok tanınmış
markalara ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle araştırmanın zaman ve maliyet kısıtları göz
önüne alınarak ulusal veya uluslararası markalara ait işletmelere kolay ve hızlı ulaşabilmek
amacıyla örneklem çerçevesi Kayseri ilindeki üç alışveriş merkezindeki mağazalarda çalışan
satış elemanları ile sınırlandırılmıştır. Satış elemanlarının yoğun çalışması nedeniyle anket
yapmak için öncelikle mağaza müdürlerinden izin alınmış ve mağaza müdürlerinin uygun
bulduğu zaman aralığında çalışanlara anketler dağıtılmıştır. Böylece Araştırma kapsamında
kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 450 anket dağıtılmıştır. Her ne kadar başlangıçta
işletmelerden gerekli izinler alınarak anketler çalışanlara ulaştırılmış olsa da daha sonra bazı
işletmeler kurum bilgilerini açıklayamayacakları gibi nedenlerle araştırmaya katılmayı
reddetmişlerdir. Araştırmanın Kayseri ilindeki alışveriş merkezlerinde çalışan satış elemanları
ile sınırlı olması nedeniyle 158 anket ile veri toplama süreci tamamlanmıştır.

365

Eğitim
Maddi Tatmin
İşin Niteliğinden Tatmin

İletişim

H1
İçsel Pazarlama
İç Pazar
Araştırması

H3

Satış
Elamanlarının
Tatmini

Kurum imajından
Tatmin

H2
Çalışma Arkadaşlarından
Tatmin

Teşvik
Algılanan
Performans

Şekil 1. Araştırma Modeli
Bu çalışmada, literatürdeki içsel pazarlama ve çalışan tatmini arasındaki ilişkileri inceleyen
çalışmalar (Sohail ve Jang, 2017; Huang ve Rundle-Thiele, 2014), içsel pazarlama ve çalışan
performansı arasındaki ilişkileri araştıran çalışamalar (Bell vd., 2004; Nyasha vd., 2015) ve
çalışan tatmini ve çalışan iş performansı arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalardan
(Gummesson, 1987; Fortenberry ve McGoldrick, 2016; Panigyrakis ve Theodoridis, 2009)
hareketle; içsel pazarlama satış elamanlarının tatmini ve algılanan performans arasındaki
ilişkilerin Şekil 1’de gösterilen araştırma modeli ile test edilmesi amaçlanmıştır. Satış
elemanlarından toplanan verilere göre araştırmada öncelikle içsel pazarlama ve satış
personelinin tatminine yönelik ifadeler doğrulayıcı faktör analizi ile alt boyutlarına ayrılarak
incelenmiştir. Böylece, işletmelerin satış gücüne yönelik olarak gerçekleştirdikleri içsel
pazarlama faaliyetleri ve satış elemanlarının tatminini etkileyen unsurlar gruplandırılarak
incelenmiştir. İkinci aşamada ise, araştırmanın hipotezleri yol analizi ile test edilerek içsel
pazarlama, satış elemanının tatmini ve algılanan performansı arasındaki ilişkiler araştırma
modeline göre test edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araştırmaya katılan satış personellerinin demografik özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir:

366

Tablo 1: Örneklemin Demografik Özelikleri
CİNSİYET
KADIN
ERKEK

TOPLAM
YAŞ
18 YAŞ ALTI
18-25
26-33
34-41
42 VE ÜSTÜ
TOPLAM

SIKLIK
84
74

158
SIKLIK
1
67
79
10
1
158

YÜZDE
53,2
46,8

100
YÜZDE
0,6
42,4
50
6,3
0,6
100

GELİR
ASGARİ ÜCRET ALTI
ASGARİ ÜCRET
ASGARİ
ÜCRET
ÜSTÜ
TOPLAM
EĞİTİM
İLKÖĞRETİM
LİSE
ÖN LİSANS
LİSANS
LİSANSÜSTÜ
TOPLAM

SIKLIK
42
112

YÜZDE
26,6
70,9

4

2,5

158
SIKLIK
5
81
33
37
2
158

100
YÜZDE
3,2
51,3
20,9
23,4
1,3
100

Tablo 1’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılanların %53’ü kadın ve %47’si erkektir. Satış
elemanlarının %43’ü 25 yaş altıdır ve %50’si ise 26-33 yaş aralığındadır. Yaş istatistikleri
incelendiğinde AVM’lerde çalışan satış elemanlarının henüz kariyerlerinin başlangıcında olan
gençler olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların %52,5’i lise ve ilköğretim mezunudur.
Katılımcıların gelir dağılımına bakıldığında araştırmaya katılan satış elemanlarının sadece
%2,5’inin asgari ücret üzerinde maaş aldığı, %70,9’unun asgari ücret karşılığında çalıştığı ve
%26,6’sının ise asgari ücretin altında maaş aldıkları görülmektedir. Satış elemanlarının
maaşların düşük olmasındaki temel neden olarak gençlerin AVM’lerde yarı zamanlı veya
saatlik olarak istihdam edilmesi olduğu anlaşılmaktadır.
Örneklemden elde edilen verilerle analizlere başlanmadan önce, güvenilirlik analizi yapılarak,
verilerin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. Tablo 2’de ölçeklere ait
güvenilirlik katsayıları gösterilmektedir.
Tablo 2. Güvenilirlik Katsayıları
Ölçekler

Cronbach’s Alpha Değerleri

İçsel Pazarlama

0,934

Satış Elemanlarının Tatmini

0,942

Algılanan Performans

0,961

Tablo 2’de ölçeklere ilişkin verilen Cronbach’s Alpha değerlerinin 0,8’den büyük olması
ölçeklerin güvenilir olduğuna işaret etmektedir.

Bununla birlikte, ölçekler için yapılan

Hotelling T2 Testi’nin de 0,0001 düzeyinde anlamlı çıkması veriler arasındaki farkın
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istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstererek, verilerin çeşitli analizlerde kullanılmaya
uygun olduğunu ortaya koymaktadır.
Verilerin faktör analizine uygunlukları KMO ve Bartlett Testi ile analiz edilmiştir. KMO analizi
değeri 0,926 ve Bartlett Test sonucu da 0,0001 düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Böylece
değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı olduğunu ve değişkenlerin faktör analizine uygunluğu
anlaşılmaktadır. Araştırmada yol analizi kullanılacağı için işletmelerin içsel pazarlama
faaliyetleri ve satış elemanlarının tatminini belirleyen unsurlar doğrulayıcı faktör analizi ile
gruplara ayrılmıştır. Tablo 3’te doğrulayıcı faktör analizinin sonuçları gösterilmektedir.
Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Std. Yol
tDeğerler
Testi
i

Gizil Değişkenler(Faktörler)
Faktör 1: Eğitim
A3. Çalıştığım kurum çalışanlarını işlerinde iyi performans
göstermesi için hazırlar.
A4. Çalıştığım kurum çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirmeyi
bir maliyetten ziyade bir yatırım olarak görür.
A5. Çalıştığım kurumdaki çalışanların bilgi ve becerileri kurumun
işleyen sürecinde gelişir.
A6. Çalıştığım kurum çalışanlarına işlerin nasıl yapılması gerektiğini
değil, niçin yapılması gerektiğini öğretir.
A7. Çalıştığım kurum çalışanlarını yetiştirmenin ötesinde aynı
zamanda eğitir.
A13. Çalıştığım kurumda çalışanlar işlerini yapmaları için uygun bir
şekilde yetiştirilirler.
Faktör 2: İletişim
A1. Çalıştığım kurum çalışanlarına inanabilecekleri bir vizyon sunar.

0,78
0,76
0,72
0,72

A15. Çalıştığım kurumda çalışanlarla iletişime büyük önem verilir ve
iletişimin önemi kuruma yerleştirilir.
Faktör 3: Teşvik
A8. Çalıştığım kurumun performans ölçümü ve ödüllendirme
sistemleri çalışanlarını birlikte çalışmaları için teşvik eder.
A9. Çalıştığım kurum çoğunlukla kurumun vizyonuna katkıda
bulunan çalışanların performanslarını ölçer ve ödüllendirir.
A12. Çalıştığım kurumda mükemmel hizmet sağlayan çalışanlar
çabalarından dolayı ödüllendirilirler.
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0,5
7
0,4
9,61
8
0,5
10,74
6
0,4
9,67
8
10,84

0,87

11,29 0,6

0,83

11,08

0,83

10,71

A2. Çalıştığım kurum vizyonunu çalışanlarına uygun bir şekilde iletir. 0,75
A11. Çalıştığım kurum çalışanlarına hizmet rollerinin önemini iletir.

R2

0,84
0,71

0,5
8

0,5
5
0,6
11,86
4
0,5
11,94
2
0,2
7,18
9
0,4
2

0,74

8,78

0,98

12,46 0,7

0,84

10,12

0,5
2

A14. Çalıştığım kurum çalışanların farklı ihtiyaçlarını tedarik etmek
0,71
için gerekli esnekliğe sahiptir.
Faktör4: İç Pazar Araştırması
A10. Çalıştığım kurum çalışanların görevlerini iyileştirmek ve
0,72
örgütün stratejisini geliştirmek için çalışanlarından bilgi toplar.
B2.Kurumumuzda yeni düşünce ve davranışlara fırsat verilmektedir. 0,93
B3.Kurumuzda çalışanların iş ile ilgili yaptıkları öneriler dikkate
0,8
alınmaktadır.
Faktör 5: İşin Niteliğinden Tatmin
B4.Yaptığım işteki yetki ve sorumluluklar açık bir şekilde
0,83
belirlenmiştir.
B5.Bilgi ve yeteneklerime uygun bir iş yapmaktayım.

0,75

B6.Yaptığım iş kişisel gelişimime katkı sağlamaktadır.

0,71

B7.Yaptığım iş beklentilerimi karşılamaktadır.

0,86

B8.Yaptığım işte yaratıcılığımı kullanabiliyorum.

0,66

Faktör 6: Çalışma Arkadaşlarından Tatmin
B9.Kurumumuzda herhangi bir problem yaşadığımda çalışma
0,82
arkadaşlarım bana yardımcı olur.
B10.Çalışma arkadaşlarımla iyi ilişkiler içerisindeyim.

0,82

B11.Çalışma arkadaşlarım konusunda uzman kişilerdir.

0,82

B12.Çalışma arkadaşlarımın yanında kendimi bir takım üyesi gibi
0,83
hissediyorum.
Faktör 7: Kurum İmajından Tatmin
B13.Çalıştığım kurum benim için bir prestij kaynağıdır

0,86

B14.Çalıştığım kurumun sektörde saygın bir yeri olduğu
0,78
inancındayım
Faktör 8: Maddi İmkanlardan Tatmin
B1.Kurumumuzun kaynaklarından tüm çalışanlar eşit bir şekilde
0,82
yararlanmaktadır.
B15.Hak ettiğim ücreti aldığımı düşünüyorum.

0,98

B16.Kurumumuzdaki prim, fazla mesai ücret vb. ödemlerden
0,99
memnunum.
B17.Kurumumuzun
çalışanlarına
sağladığı
indirimlerden
0,96
memnunum.
B18.Kurumumuzun çalışanlarına verdiği hediye ürünlerden
0,97
memnunum.
Faktör 9: Algılanan Performans
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9,32

0,4
6

0,4
3
0,6
11,91
7
0,5
10,29
4
8,90

0,5
8
0,4
9,56
9
0,4
9,06
5
0,5
10,20
3
0,3
7,41
2
10,82

0,5
7
0,6
11,57
3
0,5
11,06
9
0,6
11,45
2
10,80

0,6
9
0,5
10,78
9
11,97

0,4
3
0,7
13,49
6
0,7
13,50
6
8,96

11,28 0,6
12,72 0,7

C1.İşe gelirken kılık kıyafetime, saçıma, makyajıma ya da sakal
0,71
tıraşıma özen gösteririm.
C2.İşimle ilgili detaylı bilgiye sahibim. (Sattığım ürünün mağazadaki
yeri, özellikleri, kalitesi, fiyatı, ödeme koşulları, kullanışı, garantisi, 0,71
farklı markadaki ürünler gibi konularda)

10,17 0,5
10,99

C3.Müşterilerimin isteklerini anlayıp, cevap vermeye çalışırım.

0,82

13,43

C4. Satış gerçekleştirmek için müşterilerimle iyi ilişkiler kurarım.

0,86

14,34

C5.Müşterilerimin sorunlarına çözüm bulmaya çalışırım.

0,87

15,12

C6.Müşterilerim bana güvenir.

0,87

14,64

C7.Yapmam gerekenleri zamanında yaparım.

0,84

14,41

C8.Verdiğim sözleri zamanında yerine getiririm.

0,85

14,96

C9. İşimi iyi yaptığıma inanıyorum.

0,81

13,30

0,5
6
0,7
4
0,8
0,8
5
0,8
2
0,8
0,8
4
0,7
3

Tablo 3’teki bilgilere göre içsel pazarlama faaliyetlerinin eğitim, iletişim, teşvik ve iç pazar
araştırması olmak üzere dört faktöre ayrıldığı görülmektedir. Satış elemanlarının tatmininin
ise, işin niteliğinden tatmin, çalışma arkadaşlarından tatmin, kurum imajından tatmin ve
maddi tatmin olmak üzere yine dört faktöre ayrıldığı anlaşılmaktadır. Tablo 3 incelendiğinde,
ifadeler ile gizil değişkenler arasındaki ilişkiyi belirleyen standartlaştırılmış yol değerlerinin ve
determinasyon katsayılarının (R2) yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar ifadelerin doğru
bir şekilde faktörlere dağıldığına dair bilgi verse de doğrulayıcı faktör analizinin istatistiksel
olarak anlamlılığını değerlendirmek için χ2 testi sonuçlarına ve analizin uyum indekslerine
bakılması gerekmektedir. χ2 testinin 783 serbestlik derecesinde 1370,61 değerini alarak
0,0001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinin uyum iyiliğini
değerlendiren indekslere bakıldığında RMSEA 0,069, SRMR 0,071, CFI, NCFI ve NNFI 0,97, NFI
ise 0,94 değerini alması doğrulayıcı faktör analizinin iyi uyuma sahip olduğunu
göstermektedir. Böylece bu faktörlerle analize devam edilmesi uygun bulunmuştur.
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen faktörler arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki olup olmadığı yol analizi ile test edilmiştir. Yol analizi sonuçları Tablo 4’te
verilmektedir.
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Tablo 4. Faktörler Arasındaki İlişkiler ve Yol Analizi Sonuçları
Faktörler arasındaki ilişkiler

Std. Yol Değerleri

t- Testi

R2

İçsel pazarlama-Eğitim

0,93

10,17

0,87

İçsel pazarlama- İletişim

0,98

10,33

0,95

İçsel pazarlama-Teşvik

0,92

8,25

0,84

İçsel pazarlama- İç pazar araştırması

0,89

8,46

0,79

Satış personelinin tatmini- İşin niteliği

0,92

9,79

0,84

Satış personelinin tatmini- Çalışma arkadaşları

0,9

9,56

0,81

Satış personelinin tatmini- Kurum imajı

0,91

11,09

0,83

Satış personelinin tatmini -Maddi imkân

0,68

6,74

0,46

İçsel pazarlama- Satış personelinin tatmini

0,8

9,54

0,64

İçsel pazarlama- Algılanan performans

0,34

2,75

0,38

2,8

0,42

Satış personelinin tatmini- Algılanan performans 0,34

Tablo 4 incelendiğinde faktörler arasında pozitif ve güçlü ilişkiler olduğu ve bu ilişkileri test
eden t-testi değerlerinin 0,0001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Böylelikle Şekil
1’de gösterilen tüm ilişkilerin anlamlı olduğu anlaşılmıştır. Ancak, Şekil 1’de gösterilen
araştırma modelinin bir bütün olarak geçerliliği χ2 testi ve model uyum indekslerinin
değerlendirilmesi ile anlaşılmaktadır. Bu nedenle χ2 testi sonucu değerlendirildiğinde, 857
serbestlik derecesinde χ2 testinin 2087,96 değerini aldığı ve bu değerin 0,0001 düzeyinde
anlamlı olduğu görülmektedir. Modelin uyum indekslerine bakıldığında RMSEA 0,096, SRMR
0,076, NFI 0,93, NNFI ve CFI 0,96 değerlerini aldığı görülmektedir. Modeldeki RMSEA değeri
hariç diğer uyum indeksleri modelin iyi uyuma sahip olduğunu göstermektedir. RMSEA
değeri ise modelin kabul edilebilir bir model olduğunu göstermektedir. Böylelikle araştırma
modelinin anlamlılığı bir bütün olarak kabul edilmiştir. Araştırma modelinin ve araştırma
modelinde değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlılığı ölçen t-testi değerlerinin anlamlı
olmasından hareketle, araştırmada test edilen hipotez sonuçları Tablo 5’te gösterilmektedir.
Tablo 5’te araştırma modelindeki H1, H2 ve H3 hipotezlerinin kabul edildiği görülmektedir. İlk
hipotezdeki ilişki için Tablo 3’e bakıldığında içsel pazarlama ve satış elemanlarının tatmini
arasındaki standartlaştırılmış yol değerinin 0,8 olması bu iki değişken arasında pozitif ve
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güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bu iki değişken arasındaki ilişkiyi
nitelendiren yapısal eşitlik denklemine bakıldığında determinasyon katsayısının 0,64 olduğu
görülmektedir. Bu istatistik, satış elemanlarının tatmininin %64’ü içsel pazarlama faaliyetleri
ile açıklanabileceğini göstermektedir. Böylelikle içsel pazarlama faaliyetlerinin satış
elemanları gibi iç müşterilerin tatmini bakımından ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır.
Tablo 5. Hipotez Sonuçları
Hipotezler
H1: İçsel pazarlama faaliyetlerinin satış elemanlarının tatmini üzerinde olumlu
etkisi bulunmaktadır.
H2: Satış elemanlarının tatmininin algılan performans üzerinde olumlu etkisi
bulunmaktadır.
H3: İçsel pazarlama faaliyetlerinin algılanan performans üzerinde olumlu
etkisi bulunmaktadır.

Sonuç
Kabul
Kabul
Kabul

İkinci hipotezde test edilen satış personelinin tatmini ve algılanan performans arasında ilişki
için Tablo 4 incelendiğinde, bu iki değişken arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu
değişkenler yapısal eşitlik denklemine bakıldığında, determinasyon katsayının 0,42 olması,
satış elemanlarının performansının %42’sinin satış elemanlarının tatmini ile ilişkili olduğu
anlamına gelmektedir. Bu istatistik, tatmin olmuş çalışanların, daha iyi performans
gösterdiğini doğrular niteliktedir.
Son olarak üçüncü hipotezdeki içsel pazarlama ve algılanan performans arasındaki ilişki Tablo
4’e göre değerlendirildiğinde ise, iki değişken arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu
görülmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik denkleminde determinasyon
katsayısının 0,38 olması, satış elemanlarının performansının %38’inin içsel pazarlama
faaliyetleri ile açıklanabileceğini göstermektedir. Böylece, içsel pazarlama faaliyetlerinin
algılanan performans üzerinde hem doğrudan hem de satış elemanının tatminini etkileyerek
dolaylı etkisi olduğu anlaşılmıştır.
Sonuç
Bu çalışmada işletmelerin finansal ve yönetimsel performanslarını artırmanın önemli bir yolu
olan içsel pazarlama faaliyetleri ele alınmıştır. Diğer pazarlama faaliyetlerinde olduğu gibi
içsel pazarlama faaliyetlerinde de nihai amaç dış müşteri tatmini sağlanarak işletmenin
performansını artırmaktır. Ancak diğer pazarlama stratejilerinden farklı olarak, içsel
pazarlamada dış müşterinin tatmin edilmesi için öncelikle iç müşteri olarak tanımlanan
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çalışanların tatmin edilmesi gerektiğine inanılmaktadır. Böylece tatmin edilmiş çalışanların
tüketicilere daha iyi hizmet sunacağına inanılarak uzun dönemde işletme performansını
artıracağı beklenmektedir.

Satış elemanlarının, işletmenin aynası rolü üstlenerek

tüketicilerin karar verme sürecinde etkili olduğu göz önüne alındığında, işletme performansı
ve tüketici tatminini doğrudan etkilediği düşünülmektedir. İçsel pazarlama ile ilgili yapılan
araştırmalar incelendiğinde, bu çalışmaların hizmet sektörüne odaklandığı ve perakende
sektöründeki işletmelerde içsel pazarlama faaliyetlerinin etkisinin yeterince incelenmediği
fark edilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada perakende sektöründe satış elemanı olarak
çalışanlara yönelik olarak işletmelerin yürüttükleri içsel pazarlama faaliyetleri ve bu
faaliyetlerin çalışan tatmini ve performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir.
AVM’lerde markalaşma sürecini tamamlayan kurumsal işletmelerin mağazaları olduğu
düşüncesinden hareketle, zaman ve maddi kısıtlar da gözetilerek, Kayseri ilindeki üç AVM’de
satış elemanı olarak istihdam edilen çalışanlara yönelik gerçekleştirilen bu çalışmada, kolayda
örnekeleme yöntemi kullanılarak 158 çalışana yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Satış
elemanlarından toplanan veriler iki aşamalı bir süreç ile incelenmiştir. Birinci aşamada
doğrulayıcı

faktör

analizi

yapılarak,

işletmelerin

satış

ekiplerine

yönelik

olarak

gerçekleştirdikleri içsel pazarlama faaliyetlerini ve satış elemanlarının tatminini etkileyen
unsurların ortaya çıkarılması planlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, işletmelerin
satış ekiplerine yönelik yürüttükleri içsel pazarlama faaliyetlerinin eğitim, iletişim, iç pazar
araştırması ve teşvik olmak üzere dört faktöre ayrıldığı tespit edilmiştir. Bu sonuçların
literatürdeki hizmet sektöründeki içsel pazarlama faaliyetleri ile ilgili araştırmalarla uyumlu
olduğu görülmektedir (Lee, 2012, s.19; Tseng, 2009, s. 489; Mishra vd. 2014, s.192;
Paraskevas, 2001, s.255; Huang ve Rundle-Thiele, 2014, s.198). Ancak bu çalışmanın
perakende

sektörünü

konu

alması

bakımından

diğer

çalışmalardan

farklılaştığı

görülmektedir. Böylelikle bu çalışma ile hizmet sektöründeki içsel pazarlama faaliyetlerinin
perakende sektöründe de kullanıldığı ve bu sayede işletmelerin satış ekibinin işle ilgili bilgi ve
becerilerini artırıp, çalışanlarını daha iyi ve istekli performans göstermeleri konusunda
motive ettikleri anlaşılmaktadır. İçsel pazarlama faaliyetlerine ek olarak satış elemanlarının
tatmin düzeyleri incelendiğinde, çalışanların tatmin olmasında yaptıkların işin niteliğinin,
çalışma arkadaşlarının, kurum imajının ve maddi durumun etkili olduğu anlaşılmıştır.
Literatürdeki çalışmalarda çalışan tatmininin genel olarak ele alındığı, alt boyutlarının
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incelenmediği dikkat çekmektedir (Alghamdi, 2016, s.110; Bernhardt vd., 2000, s.162; Huang
ve Rundle-Thiele, 2014, s.198). Bu çalışmada satış elemanlarının tatminini etkileyen
unsurların doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmesi neticesinde literatürdeki diğer
çalışmalardan farklılaştığına inanılmaktadır.
Çalışmanın ikinci aşamasında içsel pazarlama faaliyetleri, satış elemanlarının tatmini ve
algılanan performansları arasındaki ilişkiler yol analizi ile incelenmiştir. Yol analizi sonucunda
içsel pazarlama faaliyetleri ve satış elemanlarının tatmini arasında güçlü olumlu bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir. Böylece, hizmet sektöründe olduğu gibi (Sohail ve Jang, 2017, s.78)
perakende sektöründe de içsel pazarlama faaliyetlerinin çalışanların tatminini olumlu yönde
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Yol analizi sonucunda satış elemanlarının tatmini ve algılanan
performans arasında da olumlu ilişki olduğu görülmektedir. Böylelikle çalışanların tatmin
durumunun iş performansını etkilediği anlaşılmaktadır. Son olarak, bu çalışmada içsel
pazarlama faaliyetleri ile çalışanların performansları arasında da olumlu ilişki olduğu
görülmektedir. Farklı sektörlerdeki içsel pazarlama faaliyetlerini konu edinen araştırmaların
sonuçlarıyla paralel olarak (Panigyrakis ve theodoridis, 2009, s. 618), bu çalışmada da
perakende sektöründe içsel pazarlama faaliyetlerinin çalışanların performansını etkilediği
görülmektedir. Ancak, diğer çalışmalardan farklı olarak, bu çalışmada içsel pazarlama
faaliyetlerinin çalışanların performansı üzerinde hem doğrudan hem de çalışanların tatminini
etkilemek suretiyle dolaylı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmanın belirli kısıtlara bağlı kalarak sadece Kayseri ilindeki AVM’lerde satış elemanı
olarak istihdam edilen çalışanlara yapılması ve birincil veri toplamak amacıyla kolayda
örnekleme yöntemi kullanılması gibi nedenlerden dolayı bu çalışmanın sonuçlarının diğer
sektörleri de kapsayacak şekilde genelleme yapılması mümkün değildir. Buna rağmen, bu
çalışma, içsel pazarlama faaliyetlerinin ve çalışan tatminini belirleyen unsurları ortaya
çıkarması ve içsel pazarlama faaliyetlerin sadece hizmet sektöründe değil, perakende
sektöründe de içsel pazarlama faaliyetlerinin ve satış personeli tatmininin işletme
performansı üzerinde önemli etkileri olduğuna ışık tutması bakımından önem taşımaktadır.
İşletmelerin dış müşterilerini tatmin etmek amacıyla içsel pazarlama faaliyetlerine ağırlık
vererek, öncelikle iç müşterileri olan çalışanlarını tatmin edebilecekleri anlaşılmaktadır. Bu
sayede çalışan devir oranı azalarak, çalışanların işletmeyi sahipleneceğine ve işletmeye karşı
güven ve sadakat besleyeceğine, böylece müşterilere daha iyi hizmet sağlayacağına
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inanılmaktadır. Bu nedenle ilerideki çalışmalarda içsel pazarlama faaliyetlerinin çalışan devir
hızı ve işletmeye bağlılığı üzerindeki etkisinin de incelenmesi planlanabilir. Ayrıca bu
çalışmada içsel pazarlama faaliyetleri neticesinde çalışanların algılanan performanslarının
artmasının işletme performansını artıracağı ön görülmektedir fakat, algılanan performans ve
işletme performansı arasındaki ilişki incelenmemiştir. Sonraki çalışmalarda bu ilişkinin
incelenmesinin literatüre önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.
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Sürdürülebilir Kalkınma ekonomik modelinin iki temel anahtarı sürdürülebilir işletmecilik
modelleri ve bunları topluma/piyasaya yayacak sürdürülebilir pazarlama yöntemleridir.
Sürdürülebilir taşımacılık yöntemlerinden olan demiryolu taşımacılığı, Türkiye'de pazarlama
akademisinin çok fazla ilgisini çekmemiştir. Bu çalışmada Adana-Mersin arasında bölgesel
trenle seyahat eden yolcuların tren yolculuğu satın alma tutum ve davranışları araştırılmıştır.
Araştırma sonuçları doğrultusunda Grant’in(2008) yeşil pazarlama çerçevesi kullanılarak, iki
şehir arasında bölgesel bir yeşil yolcu taşımacılığı modeli önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir pazarlama, yeşil pazarlama, yeşil taşımacılık, sürdürülebilir
taşımacılık, demiryolu taşımacılığı

SUSTAINABLE (GREEN) RAILWAY PASSENGER TRANSPORTATION: AN EVALUATION FROM
PASSENGER PERSPECTIVE

The two key drivers of the Sustainable Development economic model are sustainable
business models and sustainable marketing methods that will spread them to the market
and society. Unfortunately rail roads as a sustainable transportation method, did not draw
much interest in the academy of marketing in Turkey. In this study, the attitudes and
behavior of the passengers using train between Adana and Mersin were investigated. In line
with the results of the research, it has been

proposed a regional green passenger

transportation model between the two cities using the Grant's (2008) green marketing
framework.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR (YEŞİL) DEMİRYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI: YOLCU PERSPEKTİFİNDEN BİR
MODELLEME
Sanayi devriminden günümüze kadar olan süreçte ekolojik denge tehlikeli
boyutta bozulmuş, iklim değişikliği ve küresel ısınma en ciddi küresel sorun olarak tüm
ülkeleri, su baskını, kuraklık, toprak kayması, biyoçeşitlilik kaybı gibi etkilerle tehdit
etmeye başlamıştır. Kullanılan fosil kaynaklı enerji kullanımı bunun temek sebebidir.
“Sanayi devrimi sonrası fosil yakıt kullanımına dayalı küresel üretim anlayışı, ekonomik
büyüme ile birlikte sera gazı emisyonlarının iki katına çıkmasına sebep olmuştur”
(Yamanoğlu, 2006:62). Ekonominin bu yapısı ile sürdürülemeyeceği 1987 yılında "Ortak
Geleceğimiz" raporu ile ilk defa ifade edilmiştir. Buna bağlı olarak sürdürülebilir üretim
ve tüketim kavramları, geleneksel üretim-tüketim anlayışına yeni bir boyut
kazandırarak, kişilerin ihtiyaç ve isteklerinden çok, çevrenin ve toplumun yararını öne
almayı öncelemiştir. (Atrek&Madran, 2017). Bilim adamları önleme teknikleri
üzerindeki çalışmalarını arttırmış olsalar da, günümüzde gelecek 50 yıl için 7 milyar
tona yakın karbon salımına denk gelen 500 ppm’lik yıllık bir emisyon değeri
öngörülmektedir (Hansen vd.,2008). İklim değişikliği ile mücadele sürecinde kişilerin,
kurum ve devletlerin kendi emisyonlarını detaylı bir program çerçevesinde azaltma
konusunda yeterince hassasiyet göstermediklerini söylemek mümkündür. Emisyonların
azaltılması konusunda geniş kapsamlı bir çaba olduğu düşünülen Kyoto protokolleri ve
ardından Kopenhag’da düzenlenen Birleşmiş Milletler iklim konferansı ve son olarak da
Paris Anlaşmasının (COP 21) da beklentilerin uzağında kaldığı söylenebilir. Ancak yine
de bu son BM İklim Değişikliği Zirvesi’nde varılan mutabakat 2030 yılına kadar dünya
sıcaklık artışının 2 derece santigradı aşmamasını sağlamak ve eğer mümkün olursa 1.5
derece

santigrat

ile

sınırlı

tutmak

şeklinde

olmuştur

(http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php).
Yeşil taşımacılık, çevreye zararlı uygulamaların, taşımacılık kapsamında
engellenmesi anlamına gelmektedir. Greene ve Wegener (1997), özellikle Kuzey
Amerika ve Avrupa’da yapılan taşımacılığın sürdürülebilir olmadığını belirtmiş, ve
sürdürülebilir

taşımacılığı,

enerji

ve

alan

kullanımında

çevresel

etkilerin

değerlendirilmesi kapsamında açıklamıştır. Yeşil taşımacılığın amacı, ekonomik getiri
sağlarken, CO2 salımını azaltmak ve aynı zamanda kaynakların da korunmasıdır. Ekoloji
ve sürdürülebilir kalkınma, küresel ölçekte örgütlenmiş, düşük CO2 ayak izli yeşil
taşımacılığa ihtiyaç duymakta olup, yeşil taşımacılık modelleri ve stratejileri giderek
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yükselen bir önem kazanmaktadır (Ping, 2009,339). Kentleşme, yeni düşüncelerin
gelişip, hızla yayılmasına da imkan sağlamaktadır ve işte bu özelliğinden dolayı
kentlerdeki yeşil dönüşüm faaliyetleri, dünyadaki toplam sera gazı salınımını azaltmada
önemli rol oynayabilicektir. 2030 yılında kentleşme oranının %60 seviyesine ulaşacağı
öngörülmektedir (Kahn, 2009:16.2). Çözümler kent içi ve kentler arası taşımacılık
modellerinde saklıdır.
Bir ülkenin taşımacılık politikalarını oluştururken o ülkenin coğrafi, ekonomik,
sosyo-kültürel, stratejik, jeopolitik ve ileriye dönük planlamalarına kadar uzanan geniş
bir perspektifte değerlendirme yapmak gerekmektedir. Özellikle 1.Dünya Savaşı sonrası
süreçte Türkiye’de olduğu gibi taşımacılık enstrümanlarının değerlendirilmesine, siyasi
tercihlerin, diğer bilimsel verilerden daha fazla etki etmiş olduğu söylenebilir. Bu
kararlar da kamusal yarardan çok, bazı çeşitli amaçlar doğrultusunda fırsatçı eylemler
ile sonuçlanmış, Türkiye’de hükümetler ulaşım sistemi tercihlerinde karayolu ve
demiryollarının karşılaştırmalı maliyet ve verimliliklerine göre karar almamışlardır.
Optimum nitelikte entegre bir taşımacılık modeli oluşturulamamıştır.
Karayolları

ve

demiryollarının

göreceli

verimliliklerine

bakıldığında,

demiryollarının üstünlüğü ortaya çıkmaktadır. Demiryolları bir ülkenin kalkınmasında
önemli rol oynayan bir endüstri yapıtaşıdır(Li, 2008). Demiryolları, karayolları ve
havayollarına göre daha düşük işletim maliyetlerini gerektirir ve hatlar otobanlara
kıyasla çok daha az alanı işgal eder. Demiryolları bu avantajlarının yanı sıra gelişen
teknolojileri ile birlikte hız limitlerini giderek artırmışlardır. Yolculara sundukları konfor
ve güven duygusu da artarak, gelişmiş ülkelerde tercih edilen bir ulaşım aracı
konumuna gelmiştir (Poyraz vd.,2004). Paris-Londra arasında demiryolunun en çok
tercih edilen ulaşım aracı olması bu gelişmelere örnek olarak gösterilebilir
(Anonim,1994). Arazi kullanımı olarak da demiryolunun karayoluna göre daha avantajlı
olduğu görülmektedir. Şehirlerarası ulaşımda, eşit trafik değerleri için gerekli demiryolu
ve karayolu kesitleri karşılaştırıldığında karayolu 2 ile 3 kat arası daha fazla genişlik
gerektirmekte ve Almanlar’ın kabul ettiği esasa göre, platform genişliği 13,7 m. olan çift
hatlı elektrikli bir demiryolunun altyapısı, kapasite açısından 37,5 m. genişliğindeki 6
şeritli otobana eş değerdir. Kapasite ve standartlar açısından aynı baza getirilen
maliyetler karşılaştırıldığında, 6 şeritli otobanın maliyet ortalaması 8 milyon dolar iken;
çift hatlı, elektrikli sinyalizasyonlu bir demiryolu ortalama maliyeti 2 milyon 853 bin
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dolar tutmaktadır (Nalçakan, 2003:82). Buna göre yol yapım maliyetleri açısından
demiryolları, karayollarına göre daha avantajlıdır.Ayrıca karayolu ulaşım alanına yol
kenarındaki tesisler ve park alanları dahil edildiğinde aradaki farkın daha da büyümesi
olasıdır.
Türkiye’de toplam demiryollarının büyük bölümü elektriksiz hatlardan ibaret
olup, Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre yolcu taşımacılığında demiryolu enerji
tüketimi 1 baz kabul edilir ise, otoyolda tüketilen enerji 3 olmakta ve buna eşdeğer bir
taşıma yapan havayolunun enerji tüketimi ise 5,2 olmaktadır. Yük taşımacılığında ise
demiryolunu 1 kabul edersek, karayolu 3, denizyolu da 1,3 birim olmaktadır (Nalçakan,
2003:84-85).

Yeşil Demiryolu Taşımacılığı- Yeşil Pazarlama
Grant’e (2008) göre yeşil pazarlama, yeşil işletmeler, markalar ve ürünlerle
uyumlu daha gerçekçi pazarlama yaklaşımları sunmaktadır. Şirketin/işletmenin müşteri
ile işbirliği içerisinde olması temel ilkedir. Bu yaklaşım pazarlamanın sürdürülebilirliğe
daha yakın bir aşamasıdır. Hatta pazarlamanın sürdürülebilirliğe uyarlanmasıdır. Grant,
bu yaklaşımı yeni pazarlama olarak da adlandırmıştır. John Grant’ın “Yeşil Pazarlama
Manifestosu” (2008) da tüm sektörlerde yaygınlaşan, yeşil sürecin artık

olgunluk

aşamasına gelmiş olduğuna dair kanıtlardan birisi olarak kabul edilebilir. Grant, yeşil
algının yaklaşımlarını “kesmek” ve “geçiş yapmak” olarak nitelendirmektedir. Kesmek;
yani daha az tüketmek, sade bir yaşam sürmek, daha çok paylaşmak, sadece temel
gereksinimleri sadece ”iyi” şeyler yapanlardan satın almak gibi örneklendirilebilir.
GeçişYapmak; kaygısızca yapılmakta olan tüketim alışkanlığından vazgeçmek, bunun
yerine, akıllıca, etik, düşük karbon içeren ürünleri satın almak, müthiş gelişmiş ve
büyüleyici ürünler satın alarak, sürdürülebilirlikten liyakat çıkarmak olarak tanımlanır.
Grant, tüketimin cazibesine kapılarak, onu yaşamın merkezine yerleştirilmesini,
1948’de ABD ve Avrupa’nın bütün ruhunu kavramış olan Amerikalı perakende analisti
Victor Lebow’a ait olan; “Son derece üretken ekonomimiz bizden tüketimi bir yaşam
tarzı haline getirmemizi, eşya satın almayı ve kullanmayı ritüellere dönüştürmemizi,
ruhani doyumumuzu, benlik tatminimizi tüketimde aramamızı istiyor. Sürekli artan bir
oranda tüketilecek, yok edilecek, eskitilecek, değiştirilecek ve atılacak şeylere
ihtiyacımız var” sözleriyle tanımlamakta ve günümüz ekonomik modelinin tam da bu
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sözlerin üzerinde inşa edilmiş olduğunu görerek hayrete düşmektedir(Grant, 2008:910). Grant’e göre; pazarlama, yeni yaşam fikirlerini satma konusunda yardımcı olabilir.
Bugün insanların iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için hızlı hareket etmesi
gerektiği bir zamanda, bu çok gereksinim duyulan bir işlevdir.

Yeşil Pazarlama Matrisinin İncelenmesi
Grant’in yeşil pazarlama matrisi 2 boyutlu bir matristir. Bu boyutlar; 1. Boyut. Bakış
açısını değiştirmek yani tüketim kültürü ve yaşam biçiminde değişiklikler yapmak çok
uzun dönemde gerçekleştirilmesi mümkün işler olarak nitelenmektedir. Grant’e göre
yeşil pazarlamanın 3 kademeli bir etkinlik hedefi vardır (Grant, 2008:28);
Yeşil – yeni standartlar belirleme – iletişim; sadece ticari hedefler gözetmek
(ürün, marka ya da şirket alternatiflerinden daha yeşildir,pazarlama bu farkı
yerleştirmek için çaba sarf eder.) İyi bir yakıt ekonomisi sağlayan bir otomobil için
geleneksel pazarlama yöntemlerinin kullanılması örneği verilebilir. Burada yeşil
kazanımlardan söz edilse de gerçekte başarıyı sağlayan araç satış adetleri olmaktadır.
Daha Yeşil – sorumluluğu paylaşma – işbirliği; ticari hedefler kadar yeşil hedefleri
de gözetmek (pazarlamanın kendi yeşil hedefi vardır, örneğin ürünün tüketiciler
tarafından kullanım şeklini değiştirmek gibi.) Araç sahiplerinin, araçlarını daha sorumlu
birşekilde kullanmasına teşvik eden, herkesin hız sınırlarına uyması durumunda yüksek
miktarda karbon, para ve yakıt tasarrufunda bulunulacağını vurgulayan bir kampanya
olabilir
En yeşil – inovasyonu destekleme – kültürel şekillendirme; kültürel hedefleri de
gözetmek (yeni yaşam biçimleri ve yeni iş modeller normal ve kabul edilebilir hale
getirme.) Sahiplerince çok fazla kullanılmayan otomobillerin, kiralanması ya da ödünç
verilmesi ya da başkaları ile ortak araç sahibi olmalarını sağlayacak şekil bir uygulama
başlatılabilir.
2. Boyut: Grant, pazarlamada, kültür olgusuna benzer çeşitli düzeyleri ifade eden
aşağıda verildiği gibi bir hiyerarşi olduğunu belirtmektedir. Kamusal: Şirketler, pazarlar,
politik ve kültürel değerler, Toplumsal: Kimlik, anlam ve markalaşma, Kişisel: Ürünler ve
pratik faydalar. Bu ikinci ölçü gurubu, “ne” sorusu ile ilgilenmektedir. Yukarıda
açıklanan ve niçin ile ilgilenen ölçüler ile birleşerek, 3x3 ‘lük bir matrisi oluşturmaktadır.
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9 bölümlü matris kutuları arasında ayrım yapmak bazen zor olabilir ve gerçek
yaşamdan örnekler için bazen aynı anda birkaç kutu ile ilgilenilmesi gerekebilir. Matris,
marka fikirlerini analiz etme imkanını vermektedir. Bu fikirlerin gerçek hayattaki
pazarlama programları ile uyarlanmasında oluşturulacak pazarlama programları ise ayrı
bir konudur. Matristeki stratejiler, “Sürdürülebilirlik”, “web 2.0-web 3.0”, topluluk
tabanlı sosyal pazarlama (TTSP) (Gelibolu&Madran,2013) ve “Yeni Pazarlama”
gündemlerinin harmanlanması ile oluşturulmuşlardır. “web 2.0”, internette ikinci nesil
hizmetlerini nitelemektedir. İkinci nesil hizmetleri, internetin kullanıcıları tarafından
otaklaşa ve paylaşarak yapılan hizmetlerdir(Grant,2008:29-31). Matrisin kutu içerikleri
ile ilgi bilgiler ise aşağıdaki gibidir(Grant,2008:94-97).
A.1 Bir örnek oluşturma: Şirketlerin tüketicilere yeni standartlar belirlediklerini
göstermelerinin iki yolu vardır; birincisi genel olarak şirket operasyonlarını yönlendiren
yeni ilkelerden (örneğin karbon oranının sıfıra indirgendiğinden) söz etmek, diğeri ise
geliştirilen öncü ürün örneklerinden söz etmektir (Toyota’nın hybrid otomobili gibi).
A.2 Güvenilir ortaklar: Şirketler doğrudan erdemli bir yeşil imaj oluşturmaya girişmek
yerine kendilerini güvenilir bir ortak ile ilişkilendirmeleri, daha basit ve iyi bir yoldur.
Soil Association, Carbon Trust gibi kuruluşlardan akreditasyon sağlayan eko etiketler ve
bir hayır kurumu ya da sivil toplum kuruluşu ile ortaklık, yeşil sponsorluk örnek olarak
verilebilir.
A.3 Bir faydayı pazarlama: Yeşil aslında kişisel bir faydadan ibaret değildir. Yeşil
‘kollektif iyi’ içindir. Pek çok üretici şirket, yeşil tasarımın doğal sonuçları olarak ortaya
çıkan -ister para tasarrufu yapmak olsun, ister daha sağlıklı besinler yemek olsun- diğer
faydaları pazarlamayı daha ikna edici bulmuştur.
B.1 Pazarı geliştirme: Kapsamlı sürdürülebilirlik programlarından ve aynı zamanda
pazara sundukları ürünler nedeniyle oluşturdukları farklılıklarından dolayı rakiplerine
oranla daha güçlü saygınlığı olan şirketler (örneğin hayvanlar üzerindeki denemelere
karşı olması nedeniyle The Body Shop)
B.2 Kabile markaları: Güçlü -simgesel- markaların pek çoğu belirli bir tip ya da
kabileden kullanıcılarla ilişki kurarak doğmuştur. Bu tür temel marka gruplarını
oluşturma ya da destekleme yeteneği, sözlü tavsiye ve toplumsal ağları kullanan
internet sayesinde son derece gelişmiştir.
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B.3 Kullanımı değiştirme: Tüketici davranışını değiştirmede yaygın olarak iki yol izlenir.
Birinci yol alışkanlığın kendisinde büyük bir fark yaratmasından çok, daha iyi bir
alternatif ya da yaklaşımın getirildiği bir değişikliktir. İkinci yol ise alışkanlıkta bir
değişimin olduğu kesinti, yani bırakmadır.
C.1 Yeni iş konseptleri: Var olan bir pazarı düzeltmek yerine etkili bir şekilde, çok daha
iyi yeşil ayak izi olan ve aynı zamanda farklı bir iş ve operasyon modeli de olan yeni bir
pazar yaratmak mümkündür. Bunlar yaşam, dünya ya da kültürün yeniden
tasarlanmasıdır. Bazı modeller her iki olguyu da içermektedir. Linux, You Tube bir geçiş
dönemindedir ve bazıları da Wikipedia gibi tamamen gönüllüğe dayanmaktadır.
C.2 Truva atı fikirler: Kültürel bir ‘ambalaj’ sayesinde radikal bir yeşil inovasyonun
kabul görebileceği bütün örnekleri kapsar.
C.3 Tüketime meydan okuma: Asıl yeşil pazarlama stratejisi, sürdürülebilir olmayan
mevcut tüketim ekonomisine alternatif olarak çekici ve tutarlı modeller sunmaktır.
İnsanların ürüne değer vererek daha uzun süreli kullanması veya insanların bireysel
sahiplikten çok paylaşmaya ve kiralamaya yönlendirilmesi şeklinde yaklaşımlar bu
bölüme konumlandırılmaktadır. Çalışmanın uygulama kısmında yukarıda detaylarıyla
anlatılan model demiryolu hizmetleri kapsamında araştırılarak, uygulanabilecek çözüm
önerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu modelleme için de Adana-Mersin hattı ve bu
hatta seyahat eden yolcular ile bir saha çalışması gerçekleştirilmiş, onların bölgesel
demiryolu kullanımına yönelik tutum ve davranışları analiz edilmiştir.

Sürdürülebilir (Yeşil)Demiryolu Yolcu Taşimaciliği Bir Model Önerisi, Adana-Mersin
Bölgesel Tren Araştırması
Adana ve Mersin şehirleri sanayi ve nüfus potansiyeli olarak Çukurova
bölgesinin en gelişkin iki ilidir. İki şehir arasındaki mesafenin çok kısa olması ve iki şehir
ekonomisinin bir birine bağımlı olması, bu şehirler arasında aktif bir taşımacılık ilişkisine
sebep olmaktadır. 4 milyona yaklaşan nüfus potansiyeli, etkin bir demiryolu
taşımacılığını gerekli ve hatta zorunlu kılmaktadır. Her iki şehir de oransal olarak devlet
yollarının oldukça az bir kısmına sahipken, otoban varlık oranları oldukça yüksek
görünmektedir. Batıyı doğuya bağlayan önemli otoyolların geçtiği bu güzergah, hem
Mersin hem de Adana sınırları içinden geçmektedir. Her iki şehrin Türkiye oplam
demiryolu payları da oldukça düşük oranlarda kalmıştır. Tarihte Bağdat Hattı ile
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birleşen hat Osmanlı döneminin en yüksek gelire sahip hattı durumuna gelmiştir.
Adana – Mersin arası demiryolu günümüzde toplam uzunluğu 68 km olan çift hatlı
demiryolu taşıma hizmeti vermektedir. Bu hatlar tamamen sadece iki il arasında yolcu
taşımacılığına tahsis edilmiş hatlar olmayıp, aynı zamanda yük ve yolcu taşımacılığında
diğer şehirler ile yapılan seferlerde de kullanılmaktadır. İki şehir arasında yolcu
taşımacılığında iki ana istasyon ile iki ara istasyon bulunmaktadır. Yeni teknoloji ürünü
olan raybüs ve DMU’lar işletme verimliliği açısından daha hızlı, daha konforlu ve daha
karlı seçenekler olarak değerlendirilmektedir. Dizel lokomotiflere göre yeni teknolojiyi
bünyesinde barındıran bu yeni nesil trenler ile demiryolu yolcularının hız, konfor,
güvenlik gibi beklentileri de daha çok karşılanmış olmakla birlikte, daha yüksek tüketici
beklentisi düzeyini de beraberinde getirmiş olduğu yolcular ile yapılan görüşmelerden
anlaşılmış bulunmaktadır.
Saha çalışması, Adana-Mersin yolcu taşımacılığında yolcu görüşlerinin
araştırılması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle iki şehir arasında seyahat eden
demiryolu

yolcularının

profilleri

çıkarılmaya,

demiryolu

hizmetine

yönelik

değerlendirmeleri tespit edilmeye ve yolcuların çevre sorunları ve özellikle küresel
ısınma ile ilgi algı ve tutumları ortaya konmaya çalışılmıştır. Saha çalışmasından elde
edilen veriler doğrultusunda Grant’in 2008 yılında önerdiği yeşil pazarlama matrisi
modeline göre, bölgesel demiryolu taşımacılığı için öneriler geliştirilmiştir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Adana-Mersin arası demiryolu hattındaki yolcular üzerinde yapılan bir saha
çalışması ile, hem var olan tren hizmetlerine yönelik tutum ve davranışların
ölçümlemesi, hem de demiryolu yolcularının küresel ısınma-çevre sorunları hakkında
algı düzeylerinin birlikte değerlendirilmesi yapılmıştır. Grant’in(2008) geliştirmiş olduğu
yeşil pazarlama matrisi elde edilen sonuçların desteğiyle, yapılandırılmış ve öneriler
geliştirmek amaçlanmıştır.
Tablo1. Grant’in Yeşil Pazarlama Modeli Çerçevesi
A.Yeşil

B.Daha Yeşil

C.En Yeşil

1.Kamusal
Şirket
&

Bir
Örnek

Pazarı
Geliştirme
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Yeni
İş

Pazarlar
Oluşturma

2.Toplumsal
Markalar
&
Aitlik

Konseptleri

Güvenilir

Kabile

Truva

Ortaklar

Markaları

Atı
Fikirler

Bir

Kullanımı

Tüketime

Faydayı
Pazarlama

Değiştirme

Meydan
Okuma

3.Kişisel
Ürünler
&
Alışkanlıklar

Yeni
Standartlar
Getirme
İletme

Sorumluluğ
u
İnovasyonu
- Paylaşma
İşbirliği
Destekleme
Kültürü
Şekillendirme
Kaynak: J.Grant, (2008), Yeşil Pazarlama Manifestosu, MediaCat Yayınları, İstanbul

Araştırma Evreni ve Örneklem seçimi
Uygulanacak anketin araştırma evreni olarak, Adana-Tarsus-Mersin merkez
ilçelerinin, 14 yaş üzeri nüfusu dikkate alınmıştır. Toplam 1.861.934 kişiden oluşan bu
evrenden, demiryolu hizmeti almaya aday gurubun oranı belirlenmeye çalışılmıştır.
TCDD 6.Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 2008 yılı yolcu sayısı ve ortalama
günlük satılan bilet sayısı hesaplanmıştır. Bu verilerden hareket ile gerçekleşen
ortalama günlük satın alma sayısı

12.537 olarak hesaplanmıştır. Örneklem

hesaplamasında; n = (pxq)/(e/z)2 formülü uygulanmıştır (Kurtuluş, 2007:186-193).
Günlük reel satınalma büyüklüğü/toplam satınalmaya aday kitlenin büyüklüğü =
12.537/1.861.933 = 0,0067 = p olarak bulunmuştur.
N = (pxq)/(e/z)2 formülünü göz önüne alır isek;
q = 1 – p = 1 – 0,0067 = q = 0,9933 olarak bulunmaktadır.
e = 0,03 ve z = 1,96 olur ise formül aşağıdaki gibi oluşacaktır;
n = (0,0067x0,9933)/(0,03/1,96)

2

= 0,0066/(0,0153)

belirlenmiştir.
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2

= 33 kişi/gün olarak

Toplam anket sayısının 33 kişi x 7 gün = 231 kişi olarak hesaplnamıştır. Anket,
toplamda 245 kişi ile gerçekleştirilmiş olup, analize tabii olamayacak olanlar
ayıklandıktan sonra 234 anket elde edilmiştir. Saha çalışması trenlerde ve Adana
istasyonunda uygulanmıştır. TCDD 6.Bölge Müdürlüğünden günlere ve saatlere göre
yolcu yoğunluğu ve müşteri profilleri bilgileri alınarak, anketin gün/saat planlaması
belirlenmiştir. Böylece gerçekleşen yolculuk çeşitliliğinin gerçeğe en yakın olacak
şekilde anket çalışmasına yansımasının sağlanmasına çalışılmıştır. Ayrıca Adana-Mersin
arası tren hattının ana duraklarının Adana, Tarsus ve Mersin durakları olduğu göz
önüne alınmıştır. Anket yapılacak 234 kişinin ikametlerinin de bu yerleşim yerlerinin
nüfus toplamları içerisindeki oranları da ayrı, ayrı belirlenmiştir ve anketler bu kotalara
göre yapılmıştır.
4.7. Bulgular
Çalışmanın

temel

bulguları

modele

girdirilebilecek

değerlendirilmiştir. Adana-Mersin arasında seyahatlerin

şekilde

yorumlanarak

sırasıyla akraba/dost

ziyaret,gezi/tatil ve iş amaçlı yapıldığı belirlenmiştir. Seyahatler, bölgedeki iklimsel
özellikler de göz önüne alındığında, yaz ve bahar aylarını kapsayan dönemlerde
yoğunlaşmaktadır. Sıralama; yaz, sonbahar, ilkbahar, kış şeklinde gerçekleşmiştir.
Sıralama bir önceki soruya verilen cevapların yoğunlaştığı gezi amaçlı seyahatlerde
trenlerin tercih edilirliğini de onamaktadır. Seyahatlerde trenin tercih edilmesinin
sebepleri: ucuz, hızlı, güvenli,rahat ve çevreci olmasıdır. Burada dikkat çekici nokta ise
trenlerin çevreci olma özelliklerinin en son sırada önemsendiği olmuştur.
Katılımcıların tren ile yaşadıkları seyahat deneyimlerine bağlı olarak zihinlerindeki
seyahat süresinin,

1saat

ile 1saat 30 dakika

arasında olduğu anlaşılmaktadır.

Katılımcıların aynı güzergahta altrenatifler olan, minibüs ile gerçekleştirdikleri seyahat
deneyimleri sonucunda zihinlerinde oluşan seyahat süresinin 1 saat ile 1saat 15 dakika
olduğu, otomobil ile beklenen seyahat süresinin ise 30 dakika ile 1saat 15dakika
sürdüğü belirleniştir.
Yolcuların ortalama seyahat süresi algısının, kişinin seyahat deneyimi esnasında
içinde bulunduğu psikolojik durum, maruz kaldığı seyahat şartlarından vb.
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etkilenebileceği gibi, bireyin bir çok defa tekrarlanan deneyimleri ile oluşan “kanı”
olarak da değerlendirilmelidir. Katılımcılar ortalamada, treni minibüse göre biraz daha
hızlı (7,46 dakika), fakat otomobile göre ise çok yavaş (14,41 dakika) bulmaktadırlar.
Katılımcıların modern bir demiryolu taşımacılığı hizmeti algıları çerçevesinde, “en fazla
seyahat süresi”’nin ne olacağına dair fikirleri sorulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre,
seyahatin en fazla 30 dakika ile 15 dakika sürmesi gerektiği beyan edilmiştir. Ortalama
seyahat süresi algısına dair soru ile bulunan 59,44 dakikalık süre verisi göz önüne
alındığında, arzulanan seyahat süresi olan en fazla 30 dakika için 29,44 dakikalık bir
iyileştirmeye

ihtiyaç

duyulduğu

anlaşılmaktadır.

Hız

konusunda

yapılacak

iyileştirmelerin, tüketicilerin %99’u üzerinde olumlu bir etki yapacağı anlaşılmaktadır.
Katılımcıların tren seyahatlerini 10 puan (en iyi) üzerinden değerlendirmeleri
istenmiş ve sonuç ortalama 6,99 olarak bulunmuşur. Dokuz ve daha düşük puan veren
katılımcılara

neden puan kırdıkları sorulmuştur. Otomobil için yapılan aynı

değerlendirmenin ortalaması ise 8,59'dur. Düşük puana neden olan olumsuzluklar;
sefer sayısı yetersizliği (%47), vagonların

kalabalıklığı (%42), vagonların eski olması

(%41), vagonların konforsuz oluşu (%37), trenlerin yavaş oluşu (%12), istasyonların
konforsuz olması (%12), kondüktörlerin kabalığı (%12), çalışanların yetersizliği (%8)
olarak değerlendirilmiştir. İstasyonların konforu ile ilgili memnuniyetsizlikler;
peronlardan trenlere binilirken ıslanılması, peronlar ile tren basamakları arasındaki
yüksekliğin fazla ve dengesiz olması-standart olmaması, tuvaletlerin yeterli ve temiz
olmaması, yiyecek-içecek büfeleri, kafe ve lokantaların yetersiz ve pahalı olması,
istasyonların eski, yıpranmış ve güvensiz olması olarak belirtilmiştir. Katılımcılar bu
konularda iyileştirme önerilerrini de sıralamışlardır. Bunlar; tuvalet temizliği, camların
temizliği, iklimlendirmenin yeterliliği, koltukların temizlik, tertip ve düzeninin
iyileştirilmesi gibi vagon konforunun artırılması ile ilgili önlemlerdir. En çok oy alan
ikinci önlem alanı ise trenlerin daha hızlı olması beklentisidir. Her ne kadar son
dönemde raybüs ve diğer hızlı tren setleri sefere konulmuş olsa da, bu tüketicilerin
trenlerin hızlı olduğuna dair algısının yükselmediğini göstermektedir. 3. derecede
önemli olan önlemler ise yaşlı ve engelli yolcuların konforu için düzenlemeler yapılması
ile ilgilidir.
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Katılımcılara

bugün Dünyanın

en önemli 5 sorunu sorulmuş ve

işsizlik,

yoksulluk, yetersiz eğitim, terörizm ve salgın hastalıklar olarak sıralanmıştır. Bu bulgular
Türkiye geneli yapılan araştırmalarla da paralellik göstermiştir. Türkiye’nin en önemli 5
sorunları ise; işsizlik,yoksulluk,terörizm,yetersiz eğitim ve salgın hastalıklar olarak
sıralanmıştır. Küresel ısınma iki durumda da dünyanın öncelikle 5 sorunu içinde yer
almamıştır. Katılımcılar trenleri -minibüs ve otomobile göre- en çevreci araç olarak
tespit etmişlerdir.Taşımacılık türlerinden hangisinin çevre için daha çok zararlı olduğu
konusunda katılımcıların neredeyse tümünü, karayolu ulaşımının çevreye en zararlı
metot olduğu konusunda bir görüş birliğinin var olduğunu işaret etmektedir. Çevreye
2.derecede zararlı olan taşımacılık alternatifinin ise havayolu taşımacılığı olduğu,
denizyolu taşımacılığının ise 3. derecede sıralandığı görülmüştür.
Küresel ısınma katılımcılar tarafından sırasıyla “sıcaklık artışı, tabiatın yok
olması, iklim değişikliği, yaşamın bitmesi, çevresel felaket, buzulların erimesi ve
kuraklık" kavramarıyla tanımlanmıştır.Katılımcıların %86'sı küresel ısınma konusunda,
gelişmiş ülkelerin yeterli duyarlılığı göstermediğini belirtirken, %94'ü de Türkiye’nin de
aynı duyarsızlıkta olduğunu vurgulamaktadırlar. Katılımcılar küresel ısınmanın başlıca
sebebinin insan faktörü olduğunu (%84), küresel ısınmanın geleceğin en büyük sorunu
olduğunu (%69), küresel ısınmanın gelecekte canlılığı yok edeceğine (%68) ve etkilerinin
günümüzde görülmeye başlamış olduğunu (%87) belirtmişlerdir. Küresel ısınmanın
olumsuz sonuçlarından bireysel olarak etkilendiğini düşünenlerin oranı ise %40'dır.
Çevrenin korunması için bireysel olarak neler yapıldığı sorusuna verilen ceaplar; geri
dönüşüm amacıyla çöpleri ayırmak (%85),enerji, su ve kağıt tasarrufu (%90), toplu
taşıma araçları kullanımı ve yayan ulaşım (%85) olarak bulunmuştur. Küresel ısınma ile
ilgili medyayı nadiren takip edenler (%60) ve sık takip edenler ise (%32)'dir. Küresel
ısınma konularının bir şekilde diyaloğa konu olması (%92) toplumda bu konuda
belirgin bir konuşmanın olduğunu hissettirmektedir.

Sonuç: Model Önerisi
Grant (2008), tüm mal ve hizmetlerin pazarlanmasında yeni bir paradigma
önermiştir. Yeşil pazarlama manifestosu olarak nitelendirdiği çalışma ile yazar; yeni
standartlar getirme, iletme, sorumluluğu paylaşma, işbirliği, inovasyonu destekleme -
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kültürü şekillendirme konularında kişisel, toplumsal ve kamusal dinamikleri bir arada
tasarlayarak yeşil (sürdürülebilir) çözümler önermektedir. Aşağıdaki bölümde bu çözüm
modeli, Adana-Mersin arasındaki bölgesel

demiryolu taşımacılığı hizmeti için

şekillendirilmiştir.:
A:Yeni Standartlar Getirme (Yeşil) A1 Kutusu: Bir Örnek Oluşturma
Kutu kriteri doğrultusunda, Adana-Mersin arası yolcu taşımacılığı yapan Tren'in,
belirli kavramlar üzerinden işaret edilerek ve çerçevelenmesi yolu ile diğer
alternatiflere göre “daha iyi” seçim olduğunun açıkça önerilmesiyle ticari getirilerinin
artırılması önerilmektedir. Bunun için önerilen taktikler:
TCDD’nin, bölgesel bazda ileriye dönük erişilebilir ve açıkça tanımlanmış
hedefler koyarak, demiryolunun diğer bölgesel ulaşım alternatiflere göre daha
sürdürülebilir bir ulaşım alternatifi olduğunu belirtmek. Sürdürülebilirliği “hareketli” bir
hedef olarak görmek. Bir eylem planı oluşturmak ve kamuoyu ile bunları paylaşmak.
Yeniliği ve dönüşümü belirli süreçler içerisinde başlayan ve biten birbirinden kopuk
süreçler olarak algılamamak.
Çalışanlarının mesai saatleri, izin hakları, ek ödenekler, kreş, lojman, sağlık, terfi
vs gibi çalışma koşulları için etik işveren kuruluş olarak gerekli uygulamaların yapıldığını
belirtmek. Tren/TCDD personelini kibar, hoşgörülü, nazik çerçevesine oturtmak. Diğer
taşıma araçları ile konumlamada, diğerlerini “karbon salımları çok yüksek seviyede” ve
“sürdürülebilir değil”, “çevre için uygun” değil” çerçevesine yerleştirmek. Özellikle
otomobili “pahalı” çerçevesine oturtmak. Özellikle minibüsü “konforsuz” çerçevesine
oturtmak.
Mesajların içeriğinde TCDD için, bölgesel bazlı tüketicilerce kişiselleştirilebilir
öykü unsurlarına yer vermek. Yolcuların yaşam profillerinden, yolcuların ve bölgenin
demografik özelliklerinden yola çıkarak merkezinde demiryolu seyahatlerinin olduğu,
bireyler tarafından içselleştirilebilir pazarlama faaliyetlerini hayata geçirmek.
Daha güvenli olduklarını bölgesel geçmiş demiryolu, karayolu istatistik verileri
ile vurgulayarak, otomobil ve minibüsü “güvensiz” çerçevesine oturtmak, bu bilgileri iç
mekanlarda (tren, istasyon içi) ve çıkarılacak dergi, gazete gibi bölgesel nitelikli
kurumsal yayınlarda yayınlamak. Treni “pratik” çerçevesine oturtmak ve “iyi” ve “yeşil’
bir hizmet algısı yaratmak. Kısaca herhangi bir ek yatırım yapılmadan, var olan teknik
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imkanlar ve servis alt yapısı içerisinde büyük çaplı değişikliklere gidilmeden, yukarıda
sayılan unsurlar üzerinden yapılacak sürdürülebilirlik hedef-süreçleri ve pazarlama
faaliyetleri, tüketici algısı üzerinde olumlu değişiklikler yapabilecektir.
A2 Kutusu: Güvenilir Ortaklar
Kutu kriterleri doğrultusunda, TCDD’nin markasını diğer bir bölgesel, ulusal veya
küresel bir referans markası ile ilişkilendirmesi çabalarıdır.
İki kent arasında vermekte olduğu yolcu taşımacılığı hizmeti için –varsabölgesel, yurt içinden veya yurtdışından, taşımacılık sektöründe karbon salınımlarını
takip ederek uygunluk derecelendirme belgesi veren bir sivil toplum kuruluşu, akademi,
enstitü veya kamu kuruluşundan belge alarak kendisini etiketlemesi (bölgesel olarak
Çukurova veya Mersin Üniversiteleri gibi akademik kurumlar, İl Çevre Müdürlüğü gibi
bölgesel kamu kuruluşları, TÜBİTAK, sürdürülebilirlik akademisi, WWF gibi ulusal ve
uluslararası kuruluşlar vb.). Ayrıca rakip unsurların karbon salınım seyirleri ile kendisinin
salınımlarının dönemsel olarak karşılaştırıldığı bilgiler, biletlerin arkasına, internet
sitesine, vagon içerisindeki veya istasyonlardaki tanıtım afişlerine, yayınlarına
yerleştirilebilir.
Örneğin TEMA Vakfı, LÖSEV, SHÇEK, ÇYD, TEV gibi sosyal kuruluşların bölgesel
şubeleri ile satılacak her bir bilet üzerinden, TCDD’nin ödeme yapmasını taahhüt etmesi
şeklinde olabilir. Vagonların içerisine işbirliği yapılan kurumların logolarının, ilgili
resimlerinin asılması, istasyon uygun bölümlerinin ve tren dış yüzeylerinin giydirilmesi
yapılabilir.
TCDD, kamuoyunca “yeşil” ve “iyi” olarak güvenini kazanmış özel kuruluşlar ile
ticari amaçlı bir işbirliğine de gidilebilir. TCDD istasyon büfe ve lokantalar da bu
ürünlerin satıldığı standlar bulunabilir. Örneğin LÖSEV ile yapılacak bir işbirliğinde, yan
algı ürünü olarak kansere sebep olarak gösterilen trans yağları içeren ürünlerin TCDD
büfe ve lokantalarında satılmadığını bir sürdürülebilirlik hedefi olarak koyabilir, süreç ve
sonuçları ile ilgili olarak bilgilendirme yapabilir.
TCDD sürdürülebilir yenilikçi bir faaliyet planı çerçevesinde bu kutu içeriğini yaşlı
ve engelliler için daha konforlu bir seyahat idealini hem istasyonlar, hem peronlar ve
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hem de vagonlar için bir hedef olarak lanse edebilir ve aynı zamanda Görme Engelliler
Derneği, Spastik Çocuklar Derneği, MS engellileri gibi vakıf ve benzeri kuruluşların
bölgesel şubeleri ile yukarıda anlatılan bilet bedelinin bir kısmını bağışlama, vagon ve
istasyon giydirme, istasyon ve vagon hayır amaçlı satış bankoları kurulması ve benzeri
şekillerde ortaklıklara gidebilir.
Güvenilir ortaklar ile işbirliğinde olunması, her ortağın toplumca ön plana
çıkartılarak benimsenen iyi özelliklerini, işbirliğinde olunan ortağa, yani burada,
TCDD’ye transfer edecektir. Burada önemli olan husus, transferi gerçekleşecek
toplumsal algı veya algıların TCDD’nin koyduğu sürdürülebilirlik ve yeşil yenilikçi
hedeflerini destekler mahiyette olmasıdır. Diğer bir bakımdan da kendilerine bu tür
işbirliği teklifleri ile gelen kuruluşların gerçekten “iyi” nitelikli hedefler kapsamında bu
teklifi getirdiklerinden emin olunulmasıdır. Bu kuruluşlar kendilerine gelen işbirliği
önerilerini iyi kriter süzgeçlerinden geçirmeden karar aldıkları takdirde, yeşile boyama
faaliyetlerine alet olmaları ve toplumsal algı boyutundaki bozulma riski ile karşı karşıya
kalmaları kaçınılmazdır. TCDD büyük bir yapıdır, başarabilir ise pazarda ve toplumda
dev bir yeşil ağırlık merkezi olabilir, güçlü bir çekim kuvvetine sahip olabilir.
Bilançosunda taşımacılık ana konusundan elde ettiği gelirler kadar, diğer yeni iş
konseptleri kalemlerinden de gelirler elde edebilir.
A3 Kutusu: Bir Faydayı Pazarlama
Bu kısımda yeşil için 1.derecede bir fayda genellikle önerilmemektedir. Daha Az
Kriteri: Daha ucuz, daha etkili, daha dayanıklı olan basite indirgenmiş vb gibi kolayca
erişilebilen yeşil ürünler önerir. Farklı bir yaşam tarzına ulaşma yolunda, beklenti,
standart ve hedefler bu tarza göre yeniden tanımlanmaya başlanır.
Daha Çok Kriteri: Daha gurme tarzında, daha sağlıklı, daha lüks, yeşil katma
değerli vb gibi, üst kalite ürünler önerir. Burada daha lüks ürünler ile tüketici kitlesine
daha yeşil alternatifler arasından seçim yapma imkanı sunulur. Diğer kriterin hitap
ettiği tüketici kitlesi yanında çok daha küçük pazar hacmine sahiptir.
Fayda, seyahat esnasında A1 kutusunda belirtilen hız, dakiklik, ücret, konfor ve
güvenlik örgüsünün otomobil, minibüs ve tren için ayrı, ayrı tüketiciye yansımasıdır.
Tüketicide oluşturduğu algı bütünüdür. TCDD iki şehir arasındaki yolcu taşımacılığında
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bu konuların tamamında veya yeteri kadarında otomobil ve minibüse göre iyi durumda
ise bu kendiliğinden TCDD’yi daha faydalı yapacaktır.
A3 kutusunun içerdiği iki alt bölümünden ikincisi olan “daha çok" kriter için iki
şehir arasındaki tren seferlerinde “vagonun belirli bir kısmının ayrılarak daha konforlu
ve pahalı hale getirilmesi ve bu bölüm yolcusunun -mesela- 10 km kapsama alanındaki
evinden kalkış istasyonuna getirilmesi, varış istasyonundan da gideceği 10 km
kapsamındaki yere kadar götürülmesi” gibi ek hizmetlerinin de bilet fiyatına dahil
olması, ayrıca 10 km’den fazla mesafeler için de ek ücret alınma şartı da getirilmesi,
şeklinde bir “lüks” seçenek oluşturulabilir.
İstasyonlara gidip gelecek araçların (minibüs ya da otomobil) yenilenebilir
enerjili olması hizmetin daha da yeşil pazarlanmasına ve şık hale gelmesine neden
olacaktır.
B.Sorumluluğu Paylaşma (Daha Yeşil) B1 Kutusu: Pazarı Geliştirme
Kutunun terimleri; sorumluluğu paylaşma, coşku, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile
pazarlama sürecine katılım, klasik hiyerarşinin ağa dönüşmesi (yani iki şehir arası
ulaşımda TCDD ile birey arasında karşılıklılığın toplumsal olana dönüşümü), tüketicinin
sadece izleyici olmaması, söz konusu ekonomik aktivitede TCDD ile masanın iki farklı
tarafında olmaması, ortak olmasıdır.
Katılım önerilmektedir. İmaj yerine gerçek, dokunulup, hissedilebilir ve aynı
zamanda paylaşılabilir pazarlama aktiviteleri önerilmektedir. Bir çeşit tren kulübü ya da
çocuk-tren kulübü kurulabilir, çocuklar ailelerinin satınalma davranışlarını ve
farkındalıklarını bir ölçüde etkilemektedir. Maket yapımı için kartoteksler hazırlanabilir.
Demiryolu oyuncakları kulübü kurulabilir. Bölge istasyon alanları içerisinde demiryolu
objelerinden yola çıkılarak tasarlanmış nesneler ile donanmış bir çocuk parkı yapılabilir.
Farklı yaş gurupları gibi demografik tanımlamalardan yola çıkılarak maskotlar dizayn
edilebilir.
Özellikle Adana istasyonu konumundan dolayı vagondan ibaret bir konsept
kafeterya tasarlanabilir. Tren ile yakın destinasyonlar ve özellikle Toros Dağları’ndaki
güzergahlara günübirlik ve hafta sonu konaklamalı seyahat programları düzenlenebilir.
Sosyal amaçlı kuruluşlar faaliyetlere dahil edilebilir.
İstasyonların kapalı hatlarında aktiviteler yapılabilir. İstasyon binaları çok çekici
ve ferah mekanlardır, bu alanlar da aktivitelere konu olabilir, çeşitli sergiler ve dinletiler
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için kullanılabilir. Etkinliklerin tamamında yeşil içerikler olabilir, olabildiğince yeşil
ürünler kullanılabilir ve yeşil kavramlar hakkında bilgilendirmeler yapılabilir. Örneğin
araç kullanımı yerine yürümeyi özendirmek için “sandığın kadar zor değil/ düşündüğün
kadar uzak değil” adlı bir yürüyüş kampanyası başlatılabilir. Önemli olan, binlerce insanı
etkileyerek onları bir ana fikir etrafında toplamak, savunulan kavramın hem
inandırıcılığını artırmak hem de aidiyet hissini ve güç algısını pekiştirmektir.
Bütün bu kurgulananlar, sonunda tüketicilerin (ve pazarın) yeşil pazarlama
kavramı içerisindeki gelişim sürecinde “İlgisiz’den İlgili’ye, İlgili’den Aktif’e, Aktif’ten
Bilgili’ye ve reform geçirerek tekrar Bilgiliye” dönüşümünü içeren dinamik bir süreç
halini alacak ve en sonunda etik tüketici düzeyine ulaşılmasını sağlayacaktır. Eğitim, bu
sürecin en temel unsuru olup, tüketici daha çok bilgilendirilerek sürekli eğitilecektir.
Eğitimin, yeşile boyama girişimlerinin bir tür panzehiri ve otokontrol mekanizması
olduğu söylenebilir. İmajdan çok bilgiye dayalı programları öngörür. Sebep sonuç ilişkisi
kurabilir hale gelen etik tüketicinin oluşmasını amaçlar, doğru bir metodoloji ile bilgi ne
kadar artar ise sorgulama da artacaktır ve değişim isteği de o ölçüde gelişecektir (Grant,
2008;174:175).
TCDD bu bölümde, A1 kutusu için açıklananlara ek olarak, yeşil algı ve duruşa
katkı sağlayabilecek bölgesel kanallarda yayınlanacak kısa TV filmleri, dergi, insert,
internet sitesi, bildiri, afiş gibi yollarla tüketicilerin farkındalıklarını artırmadan öte iklim
değişikliği tehdidine karşı tüketicileri bilinçlendiren pek çok faaliyette bulunmuş olur.
Propaganda kampanyasına katılımcıların aidiyetlerini pekiştirmek ve diğer bireyler
tarafından fark edilmelerini sağlamak amacı ile bileklik, şapka, T-shirt, kravat, fular, özel
bir renk vs gibi materyaller dahil edebilir. TCDD vagonlar içerisine, istasyonlara konu ile
ilgili propaganda afişleri asabilir. Internet sitesinde ve süreli yayınlamakta olduğu bir
dergi-gazete içerisinde bu konuyu düşük tondan işleyebilir. Bu süreçler, doğru
planlanmış bir faaliyet planı çerçevesinde şirketin pazardaki çekim etkisini olağanüstü
artabilir. Gelecek başarılar TCDD’yi diğer sektör ve şirketler için bir referans kurum
haline dönüştürecektir.

B2 Kutusu: Sosyal Markalar/Kabile Markaları
Bu kutunun önermesi tüketicinin aidiyet duygusu üzerine yoğunlaşma sürecidir.
Yeşil seçimler ve yaşam stillerinin çekim ve istek uyandırılmasını hedefler. Özel
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hissettirmekle birlikte kapsayıcı bir durumu ifade etmektedir. İmrenme (Özel) İkonik
Yaklaşımı: Mal veya hizmetin tüketici algısındaki tasarımının imrenilir algı boyutunda
olması gerekir. Ünlü isimler, kanaat önderlerinin yeşil tercihleri –riskli olsa da, çünkü
gelecekte yapacakları yanlış eylemler olabilir- abartılmadan ve marka ile derinden iç içe
geçirilmeden, ön plana çıkarılabilir.
Bu başlık altında TCDD için gerçek ve iyi bir hikayenin yanı sıra iki şehir arasında
tren seyahatinin imrenilecek derecede bir tarz, bir yenilik, bir sosyo kültürel gelişim
noktası, bir vatandaşlık görevi, çevreye ve diğer insanlara saygı ve sevgiyi içeren bir
hizmet konsepti olduğu yönünde tanıtım faaliyetine girilebilir. Vagonların, lokomotifin
yeşil ağırlıklı çekici bir dizayn ile boyanması, etkili grafik tasarımları, bölge hatlarında
çalışan trenlerin TCDD ana logosu altında yeşil konsepte vurgu yapan çarpıcı bir tema,
iyi düşünülmüş bir slogan, bölge istasyonlarındaki antre ve merdiven sahanlıklarının
görsel ve kullanım açısından geliştirilmesi, bölgesel hatlarda çalışan hareket
memurlarının ve kondüktörlerin özel üniformalar ile görev yapması, bölgesel hatlarda
hizmet veren trenlerin vagon içlerinin konforunun artırılması ve müzik yayını, TV yayını,
internet hizmetinin konulması, vagon içi ve istasyon alanlarına geri dönüşüm
kutularının konulması, hizmet algısını hem firma hem de tüketici açısından tazeleyeceği
düşünülebilir.
İki şehir arasındaki rutin seferlerden, bölgedeki kanaat önderlerinin,
sanatçıların, ünlü ve popüler kişilerin, akademisyenlerin, düşünürlerin, hatta üst düzey
bürokratların (vali ve belediye başkanı gibi, çünkü gittikleri yerlerde de aynı statüde
görev yapanlar ve onların makam araçları da var olup, ortaklaşa kullanabilirler) ve iş
adamlarının hizmetten faydalanmaları yönünde ikna edilmesi, yeni demiryolu seyahati
algısının kamuoyu tarafından benimsemesi açısından katkı sağlayacaktır.
B3 Kutusu: Kullanımı Değiştirme
Bu kutunun iki alt başlığı geçiş yapmak ve kesinti yapmak olarak
adlandırılmaktadır. İki şehir arasında ulaşımda demiryolu tercihi yaparak, zaten bir
geçiş yapılmış bulunulmaktadır. Bundan sonra yapılacak şey Adana-Mersin arasındaki
seyahat sayısını, demiryolu lehine

azaltma yönünde tüketicileri ikna etmektir.

TCDD’nin bölgedeki kamuoyu ile iletişim kurduğu kanal ve materyallerin tamamında,
gereksiz araç kullanımını önleyici, daha fazla yürümeyi özendirici içerikler yer alabilir.
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Uzun mesafe seyahatlerde demiryolları ile seyahat süresi, Adana-Konya arası 6,5 saat,
Adana-Ankara arası 12 saat, Adana-İstanbul arası 19 saat civarında gerçekleşmektedir.
Yolcuların iki şehir arasındaki demiryolları seyahatlerinde eksik buldukları konular hız
ve konforu, istasyonların konforu, çalışanların yeterlilik durumu gelmekte olduğu
görülmektedir. Hızı arttırmak ve konforu arttırmak çözümdür.

C:İnovasyonu Destekleme (En Yeşil) C1 Kutusu: Yeni İş Konseptleri
Bu kutu ek olarak demiryolu taşımacılığına eklemlenmesi gereken yeni iş
konseptlerini öngörmektedir. TCDD bölgedeki ana faaliyet konusu olan demiryolu
işletmeciliğini yenilikçi iş konseptleri ile destekleyecektir.
Var olan demiryolu hatlarının aynı olarak kaldığı bir senaryo seçeneğinde,
bölgede temiz enerji ile çalışan ve şehir içlerindeki noktalara ek taşıma hizmeti veren
yeşil bir filo (elektrikli araba, motorsiklet, bisiklet vb.)

oluşturularak sistem

desteklenebilir. Filo araçları TCDD’nin de ortağı olduğu yeni bir şirket çatısı altında
toplanarak bu ek hizmet nedeniyle mağdur olabilecek kesimlere belli oranda hisse veya
öncelikli çalışma imkanı verilebilir.
Var olan bölgesel hattın iki şehir içerisi ile beraber Tarsus’ta ve sanayi bölgeleri
içerisinde yapılacak hafif raylı taşıma sistemi ile entegrasyonu sağlanabilir. Mersin –
Silifke ve Adana – Ceyhan - Osmaniye -İskenderun arasında yeni hatlar ilave edilebilir.
Bu entegrasyon, TCDD’nin de ortağı olduğu kamu oyuna açık bölgesel bir şirket çatısı
altında sağlanabilir. Şehir içlerinde bir geçiş aşaması olarak, istasyonlara sefer yapan
temiz enerjili minibüs ve otobüsler de düşünülebilir. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların
katılımı sağlanabilir. Modelden dolayı taşımacılık sektöründe iş kaybı yaşaması
muhtemel kesimlere hisse veya öncelikli istihdam imkanı sağlanabilir. TCDD bölge
kapsamında faaliyet konusunu geliştirerek, bölgede yatay olarak büyümüş, kamuya
açık, yeşil entegre taşımacılık yapan bir şirket yapısına dönüşebilir. Böyle bir girişim 5
milyondan fazla insanın yaşadığı Doğu Akdeniz Bölgesi’nin hem şehir içi hem şehirler
arasında kaliteli, karlı ve uygar taşımacılık imkanına kavuşmasına imkan verecektir.
Daha az karbon salınımı gerçekleşecektir. Bölge insanının aynı zamanda yeşil
problemlere karşı farkındalıklarının artmasına sebep olacaktır, çünkü yeni konsepti ve
önermeleri ile TCDD bölge halkının günlük hayatında daha fazla yer tutacaktır.
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C2 Kutusu: Truva Atı Fikirler
İki şehir arasındaki ulaşımın bir konsept ve TCDD’nin yeşil bir referans marka
olarak tasarlanması sürecidir.En başından önerilecek bir fikir olarak, var olan veya C1
deki gibi geliştirilen bölgesel tren hattı işletim sisteminin tamamının temiz enerji hatları
ile desteklenmesidir. Bu hatlarda kullanılacak enerji, bölgenin rüzgar, su ve güneş
kaynaklarından sağlanabilir. Rüzgar tribünü ve güneş paneli tarlaları oluşturulabilir.
Hidroelektrik santrallerin kullanılamayan kapasiteleri sisteme aktarılabilir.
Adana’ya Mersin’den daha yakın olan Karataş ilçesi özellikle gezi ve tatil amaçlı
Mersin seyahatlerinde iyi bir günübirlik konaklama alternatifi olabilir. Halihazırda toplu
taşıma adına sadece minibüs ulaşımının söz konusu olduğu ilçe ile Adana arasında düz
bir coğrafi arazi bulunmaktadır. Adana ve Karataş arasında yaklaşık 45 km civarında düz
hatlı bir demiryolu uygulaması, bölge kalkınmasına olumlu etki yapacaktır. Ayrıca daha
kısa mesafede seyahat edildiği için daha az enerji tüketilecek ve daha az karbon salınımı
ile insanların sayfiye ihtiyaçlarının giderilmesi yönünden de Mersin seyahatlerine iyi bir
alternatif oluşturacak kapasiteye sahip olduğu düşünülmektedir.
Bir diğer fikir de bölgesel yeşil çekim merkezi haline dönüştürmek amacıyla
tasarlanan TCDD’nin bölge istasyonlarının açık ve kapalı birimlerinde oluşturulacak
mağazalarla, vagon içlerindeki mini mağazalarla tamamiyle organik gıda, tekstil, kitap,
gıda gibi ürünlerinin tüketicilere sunulması şeklinde bir iş konseptinin kurgulanması
şeklinde olabilir.
C3 Kutusu: Tüketime Meydan Okuma
Grant’in manifestosunda önerdiği yeşil pazarlama matrisinin son düzeyi olan bu
kutu, çevre için kötü tüketim alışkanlıklarından vazgeçen, yeşil ekolojik ürün ve
hizmetleri satın alan, tüketimi azaltmayı öneren ve azaltan, sahiplik yerine ortak
kullanımı veya kiralamayı öngören, kısaca çevresel ve sosyal sorumluluk bilincini
hayatın her alanına taşımayı hedefleyen bir pazarlama ve tüketim algısını ifade
etmektedir. Daha çok paylaşmayı, daha uzun kullanmayı, atmak yerine vermeyi, atmak
yerine elden geçirerek yenilemeyi, her “yeni”nin peşine takılmadan önce arkasında
duran gerçeği görerek sunulanı irdelemeyi, hayat boyu bilgilenmeyi, eğitilmeyi ve
eğitmeyi içeren bir duruşu ifade etmektedir. Örneğin iki şehir arasında özellikle yaz
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aylarında yoğunlaşan insan hareketliliğini azaltmak için Adana’da uygun ve yeşil tatil
alternatiflerinin oluşturulmasına destek olunabilir. TCDD iki şehir arasında ve hatta
bölgede, şehir içleri ile entegre, temiz enerjili demiryolu hatlarını optimize etmiş,
tüketicileri bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmuş, onları demiryoluna yoluna
yöneltmiş ve bu noktaya kadar yeşil pazarlama adına daha bir çok şeyi yapmıştır.
Demiryolları ve trenler yeşil hareketin hiç kuşkusuz başrol oyuncuları ve trend
belirleyicileridir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı marka deneyimi boyutları, marka aşkı (MA) ve marka davranışları
(değişim dirençli sadakat(DDS), olumlu ağızdan ağıza iletişim (AAİ) arasındaki ilişkiyi analiz
etmektir. Literatür incelendiğinde marka deneyimi ve marka aşkının son yıllarda birçok
araştırmaya konu olduğu görülmektedir. Bu kavramların genellikle marka davranışlarıyla olan
ilişkisi incelenmektedir. Bununla birlikte bu iki kavramın bir arada kullanıldığı çalışmalar
oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada hizmet sektöründen iki marka (Türk Hava Yolları ve Pegasus)
ele alınmıştır. İki markanın müşterilerden toplanan anketler vasıtasıyla elde edilen sonuçlara
göre Pegasus markasının sağladığı duygusal deneyimlerle MA, DDS ve AAİ arasında anlamlı
bir ilişki vardır. Ayrıca MA’nın duygusal deneyimlerle DDS ve AAİ arasında tam aracılık etkisi
bulunmaktadır. Duyusal deneyimlerin ise sadece sadakat üzerinde anlamlı bir etkisi
bulunmaktadır. THY markası için ise düşünsel ve duyusal deneyimlerin MA, DDS ve AAİ
üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu; MA’nın söz konusu deneyimler ve marka davranışları
arasındaki ilişkiye tam aracı olarak etki ettiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Marka aşkı, marka deneyimi, ağızdan ağıza iletişim, sadakat, havayolu
markaları
Comparison of Airline Brands in terms of Brand Experince and Brand Love

Abstract
The aim of this research is to investigate the relationship between brand experience
dimensions, brand lovemark, and brand outcomes (switching resistance loyalty(SRL),
pWOM). Scanning the literature, it has been seen that brand experience, brand love and
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their relationship with brand outcomes were notably investigated. However, these two
concepts together has been rarely examined. This paper looks in two service companies
(Turkish Airlines and Pegasus). According to surveys collected from customers of these
companies, there is a significant relationship between emotional experiences of Pegasus,
lovemark, SRL and WOM. In addition, lovemark has full mediation effect on the relationship
between emotional experiences and concerning brand outcomes. And, sensory experiences
has a relationship only with SRL. Looking at THY, it has been found out that sensory and
cognitive experiences have significant relationship with lovemark, SRL and WOM and that
lovemark has full mediation effect on the relationship between concerning experiences and
brand outcomes.
Keywords: Brand love, brand experience, WOM, loyalty, airline brands
1. Giriş
Günümüzde müşterilere olumlu deneyimler yaşatan ve onlarla duygusal bağlar kuran
işletmeler rekabet avantajı yakalamaktadır. Özellikle hizmet sektörü, emek yoğun bir sektör
olduğu için (Kapoor vd., 2011), çoğu zaman hedonik ihtiyaçları karşılamak faydacı ihtiyaçları
karşılamaktan daha ön plana çıkmaktadır (Solomon, 2018). Bu durumun farkında olan hizmet
işletmeleri tüketicilerin bu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli stratejiler geliştirmektedir.
Örneğin, Singapur Hava Yolları ileri yaştaki müşterilerine daha iyi deneyimler sunmak
amacıyla çalışanlarını huzurevlerine gönderip ileri yaştaki misafirlerini daha iyi anlamalarını
sağlamaktadır. Diğer yandan, Geek Squad adlı bilgisayar bakım ve onarım şirketi ile ZipCar
adlı araç kiralama şirketinin gerçekleştirdiği inovatif hizmetler de müşterilere sunulan
etkileyici deneyimler arasında yer almaktadır (Goffin ve Mitchell, 2017).
Bu bağlamda etkili deneyimler sunan işletmelerin varlığı azımsanmayacak sayıda olmasına
rağmen; hizmet sektöründe izlenen markalama stratejilerinin tam anlamıyla mükemmel
olmadığı da görülmektedir. Örneğin, Morrison ve Crane (2007) hizmet işletmelerinin halen
pazar payı üzerine yoğunlaşmasını eleştirmektedirler. Yazarlar önemli olanın pazar payı değil
duygu payı olduğunu; müşterilerin verilen hizmetten ziyade elde ettikleri deneyimi
önemsediklerini belirtmektedirler. Böylece, markaların müşterileriyle uzun vadeli duygusal
bağlantılar kurmaları ve onları duygusal olarak memnun etmelerinin uzun vadede kazançlar
oluşturacağını savunmaktadırlar. Bu bağlamda, Brakus vd. (2009) tarafından kavramlaştırılan;
404

marka ve deneyimsel tüketim konularını bir araya getiren; “marka deneyimi” kavramı, hem
profesyoneller hem de araştırmacılar tarafından ilgi çekici bir konu haline gelmiştir. Marka
deneyimlerinin tüketiciler için duyusal, duygusal, düşünsel, davranışsal ve sosyal deneyimler
yaratan marka ile ilgili uyarıcılardan meydana geldiği vurgulanmıştır (Brakus vd., 2009). Bu
çalışmalarda tüketimin duygularla ilgili boyutu marka deneyiminin bir parçası olarak duygusal
deneyimler adıyla ele alınmıştır. Fakat, Brakus vd.’nin (2009) de belirttiği üzere duygusal
deneyimler, markalar tarafından yaratılan duygu tetikleyici uyarıcılardan ibarettir. Roberts’ın
(2005) detaylı bir şekilde ele aldığı marka aşkı (lovemark) kavramı tam da bu noktada
işletmeler için Morrison ve Crane’in (2007) gerekliliğini önemle vurguladığı duygusal payı
oluşturma yolunda önemli bir kavram olarak gündeme gelmiştir. Özellikle, Batra vd’nin
(2012) özgün çalışmasından sonra marka aşkı oldukça dikkat çeken bir konu haline gelmiştir.
Bu çalışmada marka aşkının marka deneyiminin boyutları ile marka davranışları olarak
değerlendirilen olumlu ağızdan ağıza iletişim ve değişim dirençli sadakat üzerindeki aracılık
etkisi incelenmiştir. Bu araştırmanın literatürdeki diğer araştırmalardan farkı marka aşkı
(Roberts, 2005) ve değişim dirençli sadakat (Tsai, 2014) kavramlarının temel alınmış
olmasıdır. Çalışmanın diğer özgün nitelikleri iki markanın karşılaştırılması, uygulamanın
havacılık sektöründe gerçekleştirilmesi ve deneyimin boyutsal olarak incelenmesidir.
Bununla birlikte uygulama hizmet sektöründe gerçekleştirildiği için marka deneyimi
literatüründeki (Khan and Rahman, 2015) önemli bir boşluğu doldurucu bir nitelik
taşımaktadır.
2. Marka Deneyimi
Marka deneyimi kavramı üzerine ampirik çalışmaların geçmişi çok eskiye dayanmasa da
müşterilere deneyim sunan markalara yönelik tartışmaların geçmişi müşteri deneyimi
tartışmalarının önem kazandığı dönemlere rastlamaktadır. Schmitt (1999) Ralph Lauren,
DKNY, Calvin Klein, Paul Smith, Gucci gibi markaların temel ürünlerinin yanında resim, şişe
su, patlamış mısır kutuları, diş macunu gibi müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik ürünler
arz ettiğinden bahsetmektedir. Pine ve Gilmore (1998) ise Nike markasının müşterilere
marka deneyimi sunarak 20$’lık spor ayakkabıları 100$’a sattığını; Harley Davidson
markasının logosunu müşterilere dövme yaptırtabilecek derecede memnun edici marka
deneyimleri ortaya çıkardığını belirtmektedirler.
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Crosby ve Johnson (2007) marka deneyimini herhangi bir yerde ve zamanda ortaya çıkan
marka ile ilgili herhangi bir şey (mağazalar, web sitesi, kataloglar, müşteri destek merkezi, ön
büro hizmetleri, otomat makineler, sesli mesaj üniteleri, kiosklar, isim, görünüm, işaretler,
semboller,

söylemler, vaatler) olarak nitelendirmektedir. Brakus vd. (2009) marka

deneyimini tüketicilerin arayış, alışveriş ve tüketim anında bir markaya karşı oluşturdukları
öznel ve içsel algılamalar olarak tanımlamaktadırlar. Marka deneyiminin; marka tutumları,
marka ilginliği, marka bağlılığı, marka kimliği, müşteri hazzı gibi kavramlardan tamamen farklı
bir kavram olduğunu belirtmektedirler. Yazarlara göre marka deneyimleri marka tarafından
ortaya konan duyusal, duygusal, düşünsel, davranışsal ve sosyal deneyimlerden
oluşmaktadır. Fakat aynı zamanda marka deneyimi ölçeği geliştirdikleri bu çalışmada, Brakus
vd. (2009:58) sosyal boyutun duygusal boyutla karışarak ortadan kalktığını öne sürmüşler;
duyusal, duygusal, düşünsel ve davranışsal deneyimlerden oluşan dörtlü bir yapı ortaya
koymuşlardır.
Özellikle Brakus vd.’nin (2009) öncül çalışmasından sonra marka deneyimi üzerine birçok
çalışma gerçekleşmiştir. Bu çalışmalarda çoğunlukla marka deneyimi ile memnuniyet (Ha ve
Perks, 2005; Morgan-Thomas ve Veloutsou, 2013; Nysveen vd., 2013; Nysveen ve Pedersen,
2014; Lee ve Jeong, 2014; Barnes vd., 2014; Khan ve Rahman, 2015), sadakat (Morrison ve
Crane, 2007; Brakus vd., 2009; Ishida ve Taylor, 2012; Nysveen vd., 2013; Nysveen ve
Pedersen, 2014; Chen vd., 2014; Francisco-Maffezzolli vd., 2014; Ramaseshan ve Stein, 2014;
Khan & Rahman, 2015) ve ağızdan ağıza iletişim (Zhang vd, 2017) arasındaki ilişkiler üzerinde
durulmuştur.
3. Marka Aşkı
Markalar tarafından tetiklenen duygusal tepkiler üzerine tartışmalar uzun zamandır
literatürde kendine yer bulmaktadır. Nitekim Marka Aşkı kavramının kullanımının geçmişi
çok eskilere dayanmamaktadır. Batra vd. (2012) marka aşkını tanımladıkları çalışmada marka
aşkının kişilerarası aşktan farklı olduğunu ve bu yüzden kendine has özellikleriyle
değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Batra vd. (2012)

marka aşkına sebep olan

olguları şöyle sıralamaktadır: farklı duygu ve düşünceler ile bağlılık ve harmoni hissini ortaya
çıkaran deneyim ve davranışlar. Diğer yandan yazarlar aşk duygusu ile aşk ilişkisinin de
tamamen farklı olgular olduğunu savunmuşlar; aşk duygusunu bir anda ortaya çıkan kısa
406

süreli bir olgu olarak tanımlarken; aşk ilişkilerinin uzun soluklu olduğunu iddia etmişlerdir.
Roberts’in (2005) marka aşkı ve marka saygısı olgularının birleşiminden oluştuğunu belirttiği
Aşk Markası kavramı da bu iddiayı destekleyici bir nitelik taşımaktadır. Roberts (2005) marka
saygısını müşterilerin markanın sergilediği performans, güven ve itibar gibi durumlara karşılık
geliştirdikleri olumlu algılar olarak tanımlamaktadır. Roberts (2005) bir markanın müşterilerin
zihninde bir aşk markası haline dönüşebilmesi için gizemli (düşünsel), samimi(duygusal) ve
bedensel(duyusal) deneyimler yaratması gerektiğini vurgulamaktadır. Yazara göre gizemli
deneyimler kültürel mitler, karakterler ve ilham kaynaklarını kullanarak yaratılan hikâyelerle
oluşturulurken; bedensel deneyimler görme, dokunma, tatma, duyma, koklama duyuları
aracılığıyla ortaya konan deneyimlerdir. Samimiyet ise müşterilerle empati kurulan ilişkilere
karşılık gelmektedir. Cho vd. (2015) çalışmalarında Roberts’in (2005) aşk markası olgusuna
ampirik destek sağlamaktadır.
Marka Aşkı üzerine yapılan çalışmaların sayısı özellikle Batra vd.’nin (2012) özgün
çalışmasından sonra oldukça artmıştır. Marka aşkını ele alan çalışmalara bakıldığında temel
olarak marka aşkının öncül ve ardılları ile marka aşkının aracılık etkisini araştıran iki tür
çalışmaya rastlanılmaktadır. Bu çalışmalarda marka aşkının öncülleri olarak ele alınan konular
marka deneyimi (Bıçakcıoğlu vd., 2016, Garg vd., 2016; Huang, 2017; Aro vd., 2018;), kişisel
uygunluk (Bıçakcıoğlu vd., 2016), markaya bağlı özellikler (Aro vd., 2018; Bairrada vd., 2018),
kurumsal sosyal sorumluluk (Baena, 2018), marka özdeşimi (Alnawas ve Altarifi, 2016
;Dalman vd., 2017), planlı davranış teorisi (Hegner vd, 2017), içsel öz (Huber vd., 2015),
sosyal öz (Huber vd., 2015), hedonizm, yenilik algısı ve marka itibarı (Liu vd, 2018) gibi
konular olmuştur. Çalışmalarda marka aşkının etki ettiği öngörülen ardıl olgular da ağızdan
ağıza iletişim (Wallace vd., 2014; Ismail, 2015; Maisam ve Mahsa, 2016; Marquetto, 2017;
Loureiro vd. 2017; Aro vd., 2018; Bairrada vd., 2018; Liu vd, 2018), sadakat (Tsai, 2014;
Drennan vd., 2015; Alnawas ve Altarifi, 2016; Kaufman vd., 2016; Bıçakcıoğlu vd., 2016;
Huang, 2017; Marquetto, 2017; Aro vd., 2018; Bairrada vd., 2018), daha fazla ödeme isteği
(Bairrada vd., 2018), tekrar ziyaret etme isteği (Liu vd, 2018) gibi konulardan oluşmaktadır.
Diğer yandan, bazı araştırmalarda marka aşkının aracılık etkisi incelenmiştir (Aşkın ve İpek,
2016; Huang, 2017; Aydın, 2017; Bagozzi vd. 2017). Örneğin, marka aşkının marka deneyimi
ve sadakat arasındaki ilişkiye yaptığı aracılık etkisi ampirik olarak kanıtlanmıştır (Aşkın ve
İpek, 2016; Huang, 2017).
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4. Değişim Dirençli Sadakat
Morrison ve Crane (2007) duygusal deneyimler yaratarak tüketiciyle duygusal bir bağ
kurmayı başaran hizmet işletmelerinin yoğun ve aktif bir müşteri sadakatine sahip olduklarını
belirtmektedirler. Bu durumun da, müşteri elde tutma oranını yükseltirken pazarlama
maliyetlerini düşürdüğünü savunmaktadırlar. Bapat ve Thanigan (2016) ise duygusal ve
düşünsel marka deneyimlerinin sadakate etki ettiğini ampirik olarak ispat etmişlerdir.
Kaufman vd. (2016) ise marka aşkı ve marka sadakati arasında ilişki olduğu sonucuna
varmıştır. Drennan vd. (2015) şarap markaları üzerine yaptığı kültürler arası araştırmada
marka aşkı ve marka sadakati arasında ilişki olduğu sonucunu desteklemiş; fakat bu ilişkinin
kültürden kültüre değiştiği sonucuna varmıştır. Aaker (1991) marka sadakatini marka
değerinin önemli bir unsuru olarak görmektedir. Aaker (1991) sağlam bir marka sadakatine
ulaşmanın

yolunun

müşterilere

marka

değişim

maliyetleri

yaratmak

olduğunu

savunmaktadır. Böylelikle müşteriler olası değişim maliyetleri ile karşı karşıya kalmak yerine
markaya sadık bir tavır sergileyeceklerdir. Bu bağlamda Tsai (2014), uluslararası otel
markaları üzerine gerçekleştirdiği çalışmada, değişim dirençli sadakatin en önemli ön
koşullarından birisinin marka aşkı olduğu sonucuna varmıştır.
5. Olumlu Ağızdan Ağıza İletişim
Ağızdan ağıza iletişim konusu da son yıllarda marka literatüründe oldukça ele alınan bir konu
olmuştur. Ağızdan ağıza iletişim ile marka aşkı ve marka deneyimi arasındaki ilişkiyi inceleyen
birçok çalışmaya rastlanmaktadır. Ağızdan ağıza iletişim olgusunun literatürde genel olarak
elektronik (Daugherty ve Hoffman, 2014; Karjaluoto vd., 2016; Zhang vd., 2017; Loureiro vd.
2017), olumlu (Alexandrov vd,. 2013; Wallace vd., 2014; Carroll and Ahuvia, 2006; Kwon ve
Mattila, 2015; Karjaluoto vd., 2016; Bıçakcıoğlu vd., 2016; Maisam ve Mahsa, 2016) ve
olumsuz (Alexandrov vd., 2013; Vázquez-Casielles vd., 2013; Ebeid ve Gadelrab, 2014; Moon
vd., 2017) olmak üzere 3 şekilde incelendiği görülmektedir. Bu çalışmada olumlu ağızdan
ağıza iletişim ele alınmıştır.
6. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri
Bu çalışmada marka deneyimi, marka aşkı ile marka sadakati ve ağızdan iletişim arasındaki
ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır (Şekil 1).
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Şekil 1: Araştırma Modeli

Marka Aşkı

Marka Deneyimi
Duyusal
Duygusal
Davranışsal
Düşünsel

Marka Davranışları
Sadakat
Ağızdan Ağıza İletişim

Bu amaca yönelik olarak ilk olarak marka literatürü taranmıştır. Literatür taraması sonucunda
şu hipotezler oluşturulmuştur:
H1 Duyusal marka deneyimi ile olumlu ağızdan ağıza iletişim arasında pozitif bir ilişki vardır.
H2 Duygusal marka deneyimi ile olumlu ağızdan ağıza iletişim arasında pozitif bir ilişki vardır.
H3 Düşünsel marka deneyimi ile olumlu ağızdan ağıza iletişim arasında pozitif bir ilişki vardır.
H4 Davranışsal marka deneyimi ile olumlu ağızdan ağıza iletişim arasında pozitif bir ilişki
vardır.
H5 Duyusal marka deneyimi ile değişim dirençli sadakat arasında pozitif bir ilişki vardır.
H6 Duygusal marka deneyimi ile değişim dirençli sadakat arasında pozitif bir ilişki vardır.
H7 Düşünsel marka deneyimi ile değişim dirençli sadakat arasında pozitif bir ilişki vardır.
H8 Davranışsal marka deneyimi ile değişim dirençli sadakat arasında pozitif bir ilişki vardır.
H9 Duyusal marka deneyimi ile marka aşkı arasında pozitif bir ilişki vardır.
H10 Duygusal marka deneyimi ile marka aşkı arasında pozitif bir ilişki vardır.
H11 Düşünsel marka deneyimi ile marka aşkı arasında pozitif bir ilişki vardır.
H12 Davranışsal marka deneyimi ile marka aşkı arasında pozitif bir ilişki vardır.
H13 Marka aşkı ile olumlu ağızdan ağıza iletişim arasında pozitif bir ilişki vardır.
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H14 Marka aşkı ile olumlu ağızdan ağıza iletişim arasında pozitif bir ilişki vardır.
H15 Marka aşkının marka deneyimi ile değişim dirençli sadakat arasındaki ilişki üzerinde
aracılık etkisi vardır.
H16 Marka aşkının marka deneyimi ile değişim dirençli sadakat arasındaki ilişki üzerinde
aracılık etkisi vardır.
7. Araştırmanın Yöntemi
Geliştirilen hipotezleri test etmek için anket toplama yöntemine başvurulmuştur. Çalışmada
kullanılan anket formu daha önce geliştirilmiş ölçeklerden faydalanılarak oluşturulmuştur.
Anket marka deneyimi boyutlarını analiz etmeye yönelik 12 (Brakus vd., 2009); marka aşkını
ölçmeye yönelik 9 (Cho vd., 2015); değişim dirençli marka sadakatini ölçmeye yönelik 3 (Tsai,
2014) ve olumlu ağızdan ağıza iletişimi ölçmeye yönelik 3 (Alexandrov vd,. 2013) ifadeden
oluşmaktadır (Ek). Tüm sorular 7’li Likert ölçeğine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın
anakütlesini Türk Hava Yolları ve Pegasus markalarının müşterileri oluşturmaktadır.
Örneklem seçiminde basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmış; anket formları internet
üzerinden toplanmıştır. İki marka için de 100’er adet anket elde edilmiştir.
Anketler vasıtasıyla toplanan veri SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Veriler öncelikle
keşfedici faktör analizine tabi tutulmuştur. Ardından çoklu regresyon analizleri ve Sobel
testleri gerçekleştirilmiştir.
8. Araştırmanın Bulguları
THY markası için toplanan anketlere katılan 100 kişinin 60’ı erkek 40’ı kadındır. Kırk üç
katılımcı 25-34; yirmi dördü 35-44; yirmisi 18-24, sekizi 55 ve üzeri ve beşi 45-54 yaş
aralığındadır. Katılımcıların ait olduğu meslek grupları %35 eğitimci(öğretmen, akademisyen);
%20 özel sektör çalışanı; %20 öğrenci; %12 mühendis/mimar; %4 serbest meslek; %3 kamu
çalışanı ve %6 diğer olarak dağılmaktadır. %60’ı yüksek lisans/doktora mezunu; %40’ı
üniversite mezunudur. Katılımcıların aylık gelirleri %7’si 1000 TL’den az; %20’si 1001-3000 TL
arası, %35’i 3001-5000 TL arası, %33’ü 5001-1000 TL arası ve %5’i 10000 TL’den fazla olarak
sıralanmaktadır. Son bir yılda, bu yüz kişinin kırk sekizi 1-5 arası, yirmi sekizi 5-10 arası, on
yedisi 10’dan fazla uçak seyahati gerçekleştirmiş; yedisi ise hiç seyahat etmemiştir.
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Pegasus markası için toplanan anketlere katılan 100 kişinin 62’si erkek 38’i kadındır. 18-24
yaş aralığında otuz dört; 25-34 yaş aralığında otuz yedi; 35-44 yaş aralığında yirmi; 45-54 yaş
aralığında dört ve 55 ve üzerinde beş katılımcı bulunmaktadır. Katılımcıların %34’ü öğrenci;
%27’si

eğitimci(öğretmen,

akademisyen);

%23’ü

özel

sektör

çalışanı;

%10’u

mühendis/mimar; %5’i kamu çalışanıdır. %53’ü yüksek lisans/doktora mezunu; %47’si
üniversite mezunudur. Katılımcıların aylık gelirlerine bakıldığında %17’sinin 1000 TL’den az;
%18’inin 1001-3000 TL arası, %31’inin 3001-5000 TL arası, %25’inin 5001-1000 TL arası ve
%8’inin 10000 TL’den fazla geliri olduğu görülmektedir. Son bir yılda, bu yüz kişinin kırk beşi
1-5 arası, otuzu 5-10 arası, yirmi biri 10’dan fazla uçak seyahati gerçekleştirmiş; dördü ise hiç
seyahat etmemiştir.
Anket sonucu toplanan veriler öncelikle güvenirlik testine tabi tutulmuş; Cronbach α
değerleri değerlendirilmiştir. Tüm ölçekler için bu değerlerin uygun görülmesinin ardından
marka deneyimine ait veriler ile keşfedici faktör analizi gerçekleştirilmiştir. İfadelere ait ortak
varyans değerleri incelenmiş; tüm değerlerin 0,50 seviyesinin oldukça üstünde değerler aldığı
görülmüştür. Ardından Varimax Döndürme Yöntemi aracılığıyla elde edilen faktör yükleri
yorumlanmıştır. Pegasus markasına ait veriler dört faktöre ayrılmış; düşünsel deneyime ait
bir ifade dışında tüm ifadeler kabul edilebilir seviyenin üzerinde değerler almıştır. Bu ifade
analizden çıkarılıp tekrar faktör analizi gerçekleştirildiğinde on bir ifadenin Brakus vd.’nin
(2009) ölçeğine uyumlu bir şekilde dört faktöre ayrıldığı görülmüştür (Tablo 1). Nihai ölçeğe
ait test sonuçları güvenirlik ve geçerlik açısından kabul edilebilir seviyedir (KMO: ,821; Barlett
Küresellik Testi: p<0,05; Açıklanan Toplam Varyans Oranı: ,766; Cronbach’s α: ,898).
Tablo 1: Keşfedici Faktör Analizi(Pegasus)

İfadeler
Cronbach’s α
Duyu1
Duyu2
Duyu3
Duygu1
Duygu2
Duygu3
Dav1

Faktörler
Duyusa
l
Duygusal Davranışsal
,891
,851
,891
,850
,796
,908
,847
,838
,766
,891
411

Düşünsel
,700

Dav2
Dav3
Düş1
Düş2

,876
,837
,907
,722

KMO
Barlett Küresellik Testi
Açıklanan Toplam Varyans Oranı
Cronbach’s α tüm ifadeler

,821
p<0,05
%76
,898

THY markasına ait verilerin ilk faktör analizi sonuçları incelendiğinde ise ifadelerin üç faktöre
ayrıldığı görülmüştür. Duygusal deneyimlere ait ifadeler iki faktöre aynı anda yüklenmiştir. İki
faktördeki yüklere bakıldığında her üç ifade de sayısal olarak 0,10’dan daha az farklar olduğu
tespit edildiği için duygusal deneyimlere ait ifadelerin tümü analizden çıkarılıp; analiz tekrar
gerçekleştirilmiştir. İkinci faktör analizinde marka deneyimine ait üç boyuta ait ifadeler kabul
edilebilir seviyenin üzerinde bir şekilde ayrı faktörlere dağılmıştır (Tablo 2). Son ölçekten elde
edilen test değerleri güvenirlik ve geçerlik açısından kabul edilebilir seviyededir (KMO: ,76;
Barlett Küresellik Testi: p<0,05; Açıklanan Toplam Varyans Oranı: %78; Cronbach’s α:,847).
Tablo 2: Keşfedici Faktör Analizi(THY)

Cronbach’s α
İfadeler
Duyu1
Duyu2
Duyu3
Dav1
Dav2
Dav3
Düş1
Düş2
Düş3

Faktörler
,814
,874
,815
Duyusal Davranışsal Düşünsel
,836
,877
,758
,868
,903
,822
,857
,870
,700

KMO
Barlett Küresellik Testi
Açıklanan Toplam Varyans Oranı
Cronbach’s α tüm ifadeler

412

,76
p<0,05
%78
,847

Daha sonra THY markasının üç ve PGS markasının dört marka deneyimi boyutu, marka aşkı,
değişim dirençli sadakat ve olumlu ağızdan ağıza iletişime ait ifadelerle aralarındaki ilişkiyi
analiz etmek amacıyla regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir.
Pegasus markası verileriyle gerçekleştirilen Regresyon analizlerinin sonuçlarına göre marka
deneyimi boyutlarından duygusal deneyimin marka aşkı, değişim dirençli sadakat ve olumlu
ağızdan ağıza iletişim ile anlamlı pozitif bir ilişkisi vardır. Duyusal deneyimin ise değişim
dirençli sadakat üzerinde anlamlı pozitif bir etkisi olup; diğer değişkenler arasında herhangi
bir ilişki tespit edilememiştir(Tablo 3). Marka aşkının ise hem değişim dirençli sadakat hem
de olumlu ağızdan ağıza iletişim ile anlamlı pozitif bir ilişkisi vardır (Tablo 4).
Tablo 3: Pegasus Regresyon Testleri I
Marka Aşkı (α=,949)

Duyusal
Duygusal
Davranışsal
Düşünsel

β

t

,161
,500***
,051
,150

1,218
1,721
5,227
,585
1,828

F
20,857***
2
R
,468
Düzeltilmiş R2 ,445
*p < .05. **p < .01 ***p<.001

Marka Sadakati(α=,925) Ağızdan
İletişim(α=,954)
β
t
β
t

,306**
,403***
-,131
,101

,116
3,022
3,905
-1,384
1,137

14,455***
,378
,352

,161
,485***
,040
,130

,347
1,659
4,899
,440
1,533

17,856***
,429
,405

Tablo 4: Pegasus Regresyon Testleri II
Marka Sadakati(α=,925)
β
t

Marka Aşkı

,748***

-1,047
11,168

F
124,719***
R2
,560
Düzeltilmiş R2 ,555
*p < .05 **p < .01 ***p<.001

Ağızdan Ağıza İletişim(α=,954)
β
t
,203
,055***
371,485***
,791
,789

413

,890

Ağıza

THY markasının verileri ile gerçekleştirilen regresyon analizinde ise duyusal ve düşünsel
deneyimin marka aşkı, değişim dirençli sadakat ve olumlu ağızdan ağıza iletişim ile anlamlı
pozitif bir ilişkisi olduğu görülürken; diğer değişkenler arasında herhangi bir ilişki tespit
edilememiştir (Tablo 5). Marka aşkının inin ise hem sadakat değişim dirençli sadakat ve
olumlu ağızdan ağıza iletişim ile anlamlı pozitif bir ilişkisi vardır (Tablo 7).
Son olarak marka aşkının, marka deneyimi ile değişim dirençli sadakat ve olumlu ağızdan
ağıza iletişim arasındaki ilişki üzerindeki aracılık etkisini ölçmek amacıyla Baron ve Kenny’nin
(1986) önerdiği üç aşamalı yöntemine başvurulmuştur. Baron ve Kenny’ye (1986) göre
aracılık etkisinden şu üç koşulun mevcut olması durumunda bahsedilebilir:
1. Bağımsız değişkenle aracı değişken arasında anlamlı bir ilişki olmalıdır.
2. Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi olmalıdır.
3. İkinci adımdaki modele aracı değişken bağımsız değişken olarak ilave edildiğinde
ikinci aşamadaki anlamlı etkinin anlamsız olması (tam aracı etki) veya etki düzeyinin
zayıflaması (kısmi aracı etki) gerekmektedir.
Tablo 5: THY Regresyon Testleri I
Marka Aşkı (α=,961)

Duyusal
Davranışsal
Düşünsel

β

t

,314**
,177
,324**

2,867
3,354
1,967
3,511

F
21,244***
R2
,412
Düzeltilmiş R2 ,392
*p < .05 **p < .01 ***p<.001

Marka Sadakati(α=,895) Ağızdan
İletişim(α=,946)
β
t
β
t

,240*
,012
,220*
5,670***
,157
,130

Tablo 7: THY Regresyon Testleri II
Marka Sadakati(α=,895)
β
t

Marka Aşkı

,687***

1,968
2,141
,115
1,986

-,220
9,121
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,297**
,170
,207*

3,498
2,867
1,714
2,029

11,847***
,281
,257

Ağızdan Ağıza İletişim(α=,946)
β
t

,863***

2,063
16,451

Ağıza

F
83,191
270,638***
2
R
,472
,744
Düzeltilmiş R2 ,466
,742
*p < .05 **p < .01 ***p<.001
Birinci ve ikinci koşulları değerlendirmek üzere Tablo 3 ve Tablo 5’deki verilere bakıldığında
bu koşulları Pegasus markası için duygusal deneyim boyutunun; THY markası için ise duyusal
ve düşünsel deneyim boyutlarının hem değişim dirençli sadakat hem de olumlu ağızdan ağıza
iletişim değişkeni için sağladığı görülmüştür. Üçüncü koşulu değerlendirmek üzere iki
regresyon analizine daha başvurulmuştur. Pegasus markasına ait verilerin regresyon analizi
sonuçlarına göre duygusal deneyiminin hem değişim dirençli sadakat hem de olumlu ağızdan
ağıza iletişim üzerindeki etkisi anlamsız olmuştur (Tablo 7). Bu sonuca bağlı olarak Pegasus
markası için marka aşkının duygusal deneyim ile değişim dirençli sadakat ve olumlu ağızdan
ağıza iletişim arasındaki ilişkiler üzerinde tam aracılık etkisinin olduğu söylenebilmektedir.
THY markasına ait verilerin regresyon analizi (Tablo 8) sonuçlarına göre ise duyusal ve
düşünsel deneyim boyutları ile değişim dirençli sadakat ve olumlu ağızdan ağıza iletişim
arasındaki ilişkiler üzerinde tam aracılık etkisinin olduğu görülmektedir. Bu aracılık etkilerinin
anlamlı olup olmadığını test etmek için son olarak Sobel testine başvurulmuştur. Pegasus
markası için duygusal deneyim ile değişim dirençli sadakat (Z=4,73; p=0,00) ve olumlu
ağızdan ağıza iletişim (Z=5,04; p=0,00) arasındaki Z değerleri hesaplanmıştır. THY markası
için duyusal deneyim ile değişim dirençli sadakat (Z=3,28; p=0,00) ve olumlu ağızdan ağıza
iletişim (3,14; p=0,00) arasındaki ilişkiye ait Z değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, düşünsel
deneyim ile değişim dirençli sadakat (Z=3,27; p=0,00) ve olumlu ağızdan ağıza iletişim (3,43;
p=0,00) arasındaki ilişkiye ait Z değerlerine bakılmıştır. Frazier vd.’nin (2004) belirttiğine
uygun olarak Z skor katsayıları 1,96’dan büyük ve anlamlıdır. Gerçekleştirilen analiz
sonuçlarına göre hipotezlerin kabul veya red durumu Tablo 9’da özetlenmiştir.
Tablo 7: Pegasus Aracılık Testi
Marka Sadakati(α=,925)
β
t
-,783
Duyusal
,200*
2,438
Duygusal
,074
,790
Davranışsal
-,165
-2,184
Düşünsel
,002
,025
Marka Aşkı
,660***
7,474

Ağızdan Ağıza İletişim(α=,954)
β
t
-1,038
,027
,458
,070
1,041
-,003
-,047
,006
,110
,830***
12,985

F

73,213***

29,415***
415

R2
,610
Düzeltilmiş R2 ,589
*p < .05 **p < .01 ***p<.001

,796
,785

Tablo 8: THY Aracılık Testi
Marka Sadakati(α=,925)
β
t
,240
Duyusal
,008
,085
Davranışsal
-,118
-1,360
Düşünsel
-,020
-,214
Marka Aşkı
,739***
7,442
F
20,639***
2
R
,478
Düzeltilmiş R2 ,455
*p < .05 **p < .01 ***p<.001

Ağızdan Ağıza İletişim(α=,954)
β
t
1,910
,015
,232
,012
,195
-,084
-1,313
,898***
13,197
69,333***
,755
,744

Tablo 9: Hipotez Sınama Tablosu
Hipotezler
H1 Duyusal marka deneyimi ile olumlu ağızdan ağıza iletişim
arasında pozitif bir ilişki vardır.
H2 Duygusal marka deneyimi ile olumlu ağızdan ağıza iletişim
arasında pozitif bir ilişki vardır.
H3 Düşünsel marka deneyimi ile olumlu ağızdan ağıza iletişim
arasında pozitif bir ilişki vardır.
H4 Davranışsal marka deneyimi ile olumlu ağızdan ağıza iletişim
arasında pozitif bir ilişki vardır.
H5 Duyusal marka deneyimi ile değişim dirençli sadakat arasında
pozitif bir ilişki vardır.
H6 Duygusal marka deneyimi ile değişim dirençli sadakat arasında
pozitif bir ilişki vardır.
H7 Düşünsel marka deneyimi ile değişim dirençli sadakat arasında
pozitif bir ilişki vardır.
H8 Davranışsal marka deneyimi ile değişim dirençli sadakat
arasında pozitif bir ilişki vardır.
H9 Duyusal marka deneyimi ile marka aşkı arasında pozitif bir ilişki
vardır.
H10 Duygusal marka deneyimi ile marka aşkı arasında pozitif bir
ilişki vardır.
H11 Düşünsel marka deneyimi ile marka aşkı arasında pozitif bir
ilişki vardır.
H12 Davranışsal marka deneyimi ile marka aşkı arasında pozitif bir
ilişki vardır.
H13 Marka aşkı ile olumlu ağızdan ağıza iletişim arasında pozitif bir
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PGS
Red

THY
Kabul

Kabul

Red

Red

Kabul

Ret

Red

Kabul

Kabul

Kabul

Red

Red

Kabul

Red

Red

Red

Kabul

Kabul

Red

Red

Kabul

Red

Red

Kabul

Kabul

ilişki vardır.
H14 Marka aşkı ile olumlu ağızdan ağıza iletişim arasında pozitif bir
ilişki vardır.
H15 Marka aşkının marka deneyimi ile olumlu ağızdan ağıza
iletişim arasındaki ilişki üzerinde aracılık etkisi vardır.
H16 Marka aşkının marka deneyimi ile değişim dirençli sadakat
arasındaki ilişki üzerinde aracılık etkisi vardır.

Kabul

Kabul

Kısmen
Kabul
Kısmen
Kabul

Kısmen
Kabul
Kısmen
Kabul

9. Sonuç
Bu çalışmada marka deneyimi kavramı boyutlar özelinde ele alınmış; her bir boyutun marka
aşkı, değişim dirençli marka sadakati, olumlu ağızdan ağıza iletişim ile ilişkisi incelenmiştir.
Çalışma iki havayolu markası müşterilerini kapsamaktadır. Bu iki havayolu için çalışma
hipotez sonuçları genelde farklı çıkmıştır. İki marka için de kabul edilen hipotezler H 5, H13 ve
H14 olmuştur. İki marka için de duyusal marka deneyimleri ile değişim dirençli sadakat
arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır. Bu bulguya istinaden havayolu işletmecilerinin koku,
ses, tat, doku ve görsel unsurlara dikkatle yaklaşması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu
bağlamda havayolu işletmelerinin sunduğu yemekler, logo tasarımları, koltuk kaplamaları,
kullandığı müzikler ve yaydığı yemek kokularına daha fazla önem vermeleri gerektiği
söylenebilir. Nitekim bu çalışmada ele alınan sadakat kavramı değişim dirençli sadakat türü
olduğu için bu duruma kavuşmak artan havayolu seyahatleri de dikkate alındığında
havayolları için önemli kazançlar yaratacaktır. Ayrıca, iki marka için de marka aşkı değişim
dirençli sadakat ve olumlu ağızdan ağıza iletişime etki etmektedir. Bu sonuçlara göre
havayolu işletmelerinin müşterilerinde marka aşkını yarattığı takdirde önemli rekabet
avantajları elde edeceği söylenebilir.
Ek olarak marka aşkı; THY markasının düşünsel ve duyusal deneyimleri ve Pegasus
markasının duygusal deneyimlerini ele aldığımızda; söz konusu deneyimlerin değişim dirençli
sadakat ve olumlu ağızdan ağıza iletişimle olan ilişkisine tam aracı olarak etki etmektedir. Bu
bağlamda THY için düşündürücü, problem çözmeye yönelik ve meraklandırıcı deneyimler arz
etmenin önem arz ettiği sonucuna ulaşılabilir. Pegasus markası içinse duygusal deneyimlerin
hem aşk, hem sadakat, hem de ağızdan ağıza iletişim yaratma açısından önemli bir unsur
olduğu sonucuna varılabilir. Bu bağlamda duyguları tetikleyici deneyimler sunmanın yolları
aranmalıdır. Bu amaçla tüketim bağlamında ortaya çıkan duygular ve bunları harekete
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geçiren unsurlar hakkında bilgi sahibi olmak Pegasus markasına bu anlamda fırsatlar
yaratacaktır.
İki marka için de reddedilen hipotezler incelendiğinde ise üç hipotezin de davranışsal
deneyimlerle ilgili olduğu görülmektedir. Davranışsal deneyimlerin, marka aşkı, değişim
dirençli sadakat ve olumlu ağızdan ağıza iletişimle anlamlı herhangi bir ilişkisi tespit
edilememiştir.
Bu çalışma ulaşılan tüketici sayısı açısından sınırlı bir çalışmadır. Örneklem büyüklüğü
genellemeler yapmak için yeterli değildir. Bununla birlikte, her sektörün ve her markanın
kendine özgü özellikleri olması itibari ile marka deneyimi konusunda genellemelerden ziyade
özele odaklanmış çalışmalara ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple bu çalışma
sadece iki markayı ele alsa da, özellikle boyutsal bir bakış açısını benimsemekle bundan
sonraki çalışmalar için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bundan sonraki çalışmalarda farklı
tüketim alanlarında farklı markalarla benzer yaklaşımların izlenmesi, söz konusu alan ve
markalar ve onların tüketicileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır.
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Ek. Ölçek İfadeleri
MARKA DENEYİMİ
Brakus vd. (2009)
Duyusal Deneyimler
Bu marka beş duyumun herhangi birine hitap eden bir hizmet sunmaktadır.
Bu markanın sunduğu hizmeti beş duyum açısından ilgi çekici bulmaktayım.
Bu markanın sunduğu hizmet beş duyumdan herhangi birisine hitap etmemektedir.
Duygusal Deneyimler
Bu marka duygu ve hislerimi harekete geçirmektedir.
Bu markaya karşı güçlü duygular beslemiyorum
Bu markanın duygulara hitap ettiğini düşünüyorum
Davranışsal Deneyimler
Bu markayı kullandığımda fiziksel olarak bir eylemde bulunuyorum.
Bu marka kişiyi bedensel olarak harekete geçiren bir markadır.
Bu marka eyleme geçirici bir nitelik taşımaz.
423

Düşünsel Deneyimler
Bu markayla karşılaştığımda aklımdan birçok düşünce geçer.
Bu marka beni düşünceye sevk etmez.
Bu marka bende merak uyandırmaktadır.
MARKA AŞKI
Marka Aşkı
Bu markayı seviyorum.
Bu marka çok hoş bir markadır.
Bu marka tam anlamıyla müthiş bir markadır.
Bu marka beni iyi hissettirmektedir.
Bu marka fevkalade bir markadır
Marka Saygısı
Bu markaya saygı duymaktayım.
Bu markanın bana karşı dürüst olduğunu düşünüyorum.
Bu marka benimle iyi bir şekilde iletişim kurmaktadır.
Bu markayı içten ve sözüne sadık buluyorum.

Cho vd. (2015)

MARKA DAVRANIŞLARI
Olumlu Ağızdan Ağıza İletişim
Alexandrov
(2013)
Başkalarına bu marka hakkında olumlu şeyler söyleme eğilimindeyim.
Başkalarına bu markayı tavsiye ederim.
Fikrimi soran kişilere bu markayı tavsiye ederim.
Değişim Dirençli Sadakat
Tsai (2014)
Bu markayı tek tercihim olarak görmekteyim.
Mümkün olduğunca bu marka ile seyahat etmek isterim.
Bu markadan kolay kolay vazgeçeceğimi düşünmüyorum.
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Özet
Günümüzün değişen müşteri taleplerine uyum sağlama yönünde etkin bir Müşteri İlişkileri
Yönetimi (CRM) stratejisi, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı edinmeleri ve
performanslarını arttırabilmeleri yönünde temel bir stratejik araç olarak kabul edilmektedir.
İşletmeler, CRM faaliyetlerinden etkin bir şekilde istifade ederek finansal performanslarını
arttırmak için CRM fonksiyonlarını Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ile de desteklemektedir.
Bu çalışmada, CRM fonksiyonlarının finansal performans üzerindeki etkileri 37 büyük
perakende işletmesinin 121 finans yöneticisinden toplanan veriler üzerinde incelenmektedir.
Bununla birlikte, BİT`nin CRM uygulamaları ile finansal performans arasındaki ilişki üzerindeki
moderatör rolü de araştırılmaktadır. Elde edilen bulgular öncelikle, internet hizmetleri,
müşteri desteği ve piyasa desteği fonksiyonlarının tümünün finansal performans üzerinde
olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte sonuçlar CRM fonksiyonları
kapsamında sadece internet hizmetleri ve, müşteri destek fonksiyonları ve finansal
performans arasındaki ilişkilerde BİT adaptasyonu yönünde bir stratejinin varlığının
moderatör rolüne dair kanıt sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT),
Finansal Performans.

THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE
RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT AND FINANCIAL
PERFORMANCE: AN APPLICATION IN THE RETAIL SECTOR
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Abstract
An effective Customer Relationship Management (CRM) strategy to adapt to today's
changing customer needs is recognized as a popular approach for companies to gain
sustainable competitive advantage and to increase their performance. Companies also
support CRM functions with Information and Communication Technologies (ICT) to increase
their financial performance effectively by benefiting from their CRM activities. In this study,
the effects of CRM functions on financial performance examined by using the data gathered
from 121 finance managers of 37 major retail operations. Moreover, the moderating role ICT
on the relationship between CRM functions and financial performance is also being
investigated. The findings show that all of the CRM functions -internet services, customer
support, and market support- have positive effects on financial performance. However, the
results provide evidence for the moderator role of ICT only for the relationships between
internet services and customer support functions and financial performance.
Keywords: CRM, ICT, financial performance

1. Giriş ve Çalışmanın Amacı
Günümüzde internet teknolojileri başta olmak üzere teknolojik gelişmeler işletmelerin iş
yapma biçimlerini, yaklaşım ve yöntemlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Teknolojik
gelişmelerle birlikte artan rekabet baskısı işletmelerin bilgi ihtiyacını ortaya çıkartırken, bu
bilgiyi toplama ve yönetme arayışı ön plana çıkmaktadır (Beijerse, 1999). İşletmelerin
pazarlama faaliyetleri çerçevesinde bilgi toplama ve yönetme arayışı müşteriler üzerine
odaklanmakta olup; işletmeler, müşterilerine dair bilgi toplama ve yönetmeye yönelik daha
fazla kaynak ayırma eğilimi gösterirken aynı zamanda yeni yöntem, yaklaşım ve stratejiler de
geliştirmektedirler (Call, 2005). İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinde bu yenilikçilik
arayışlarıyla birlikte bir taraftan yeni müşteriler kazanmak diğer taraftan mevcut
müşterilerini muhafaza etmeyi amaçlamaktadırlar. Bu noktada işletmeler, stratejik yeni bir
araç olarak CRM faaliyetleri ve uygulamaları üzerine odaklanmaktadırlar. Bu nedenle CRM
yatırımları son yıllarda tüm işletmeler için önemli bir olgu olarak ön plana çıkmaktadır
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(Salmador ve Bueno, 2007). Bu noktada CRM yatırımlarının işletme finansal performans nasıl
yansıyacağı sorunsalı, hem iş dünyası yönetici ve uygulayıcılarının hem de farklı disiplinlerden
akademisyenlerin ilgi odağı olmaktadır (Wang ve ark., 2004).
Günümüzün gelişen teknoloji dünyasında değişen rekabet koşulları doğrultusunda müşteri
istek ve ihtiyaçları da her geçen gün çeşitlenmektedir. İşletmelerin bu çeşitlenen ve artan
müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, ancak CRM faaliyet ve uygulamalarıyla
gerçekleştirilebilmektedir. Bu noktada işletmeler müşterilerine ilişkin her türlü bilgiyi kayıt
altına alarak, izleyerek ve yöneterek müşteri odaklı bir yapıya bürünmek suretiyle onların
istek ve ihtiyaçlarına karşılayarak onlarla ilişki geliştirmektedirler. Bu niteliğiyle CRM,
disiplinler arası bir kavram olarak; pazarlama alanı ile birlikte satış, bilgi sistemleri, insan
kaynakları, finans gibi işletmenin tüm fonksiyonları için stratejiler geliştirmeyi içermektedir
(Romano ve Fjermestad, 2002, 2003).
İlgili yazın incelendiğinde, CRM kapsamında internet hizmetleri, müşteri destek ve pazarlama
destek fonksiyonlarının öne çıkmakta olduğu görülmektedir (Ngai, 2005). İnternet destek
hizmetleri; işletmenin internet sitesi, çağrı-merkezi, yüz yüze görüşmeleri, diğer pazarlama
iletişim faaliyetleri ile sosyal medya da dâhil olmak üzere farklı iletişim kanallarındaki müşteri
bilgilerini (müşteri ve işletme arasındaki tüm iletişim faaliyetlerini) kapsayan bir CRM
sistemini temsil etmektedir. Müşteri destek hizmetleri ise, CRM 'in belki de en temel hedefi
olan müşterinin bizzat kendisi ile ilgilidir. Bu bağlamda müşteri destek fonksiyonunun;
müşterileri yakından tanımak, onların tüketim alışkanlıklarını anlamak ve bu doğrultuda
işletmenin karlılık düzeyini yükseltmek ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. Üçüncü olarak
pazarlama destek fonksiyonu ise finansal başarı açısından mevcut müşterileri pazarlama
faaliyetleri ile elde tutmanın yeni müşteriler kazanmak kadar

önemli olduğunu

vurgulamaktadır (Tan vd., 2002). Genel olarak, tüm CRM fonksiyonlarının ve uygulamalarının
ana hedefi, müşteri memnuniyeti ile işletme performansını yükseltmektir (Ngai, 2005).
Bu çalışma kapsamında, Marmara bölgesinde perakende sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerden toplanan veriler kullanılarak CRM fonksiyonları -internet hizmetleri
fonksiyonu, müşteri destek fonksiyonu ve pazarlama destek fonksiyonu- ile finansal
performans arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte BİT`nde
yaşanan gelişmeleri işletmelerin etkin bir şekilde bünyelerine adaptasyonu yönündeki
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stratejiler de bu çalışmanın ilgi alanına girmektedir. CRM kavramı BİT`in kullanımı ile birlikte
e-CRM faaliyetleri gibi daha yenilikçi bir şekle dönüşmektedir (Ortega vd., 2008). Müşteri ve
pazara dair veriye; daha hızlı, daha kapsamlı ve daha düşük maliyetle erişime ve bu veriyi
işlemeye imkân veren BİT; CRM açısından da önemli fırsatları barındırarak bu kapsamdaki
faaliyetlerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu noktada BİT`nden gerçek anlamda fayda
sağlayabilmek için firmaların BİT adaptasyonu yönünde bir strateji geliştirmeleri ihtiyacı
karşımıza çıkmaktadır (Colombo, vd., 2013). Dolayısıyla BİT`nin adaptasyonu yönündeki bir
stratejinin varlığının CRM fonksiyonları ile finansal performans arasındaki ilişkideki
moderatör rolünün ortaya konması, araştırmanın bir diğer amacını teşkil etmektedir. Bunu
takip eden bölümde ilgili literatürün gözden geçirilerek temel teorik yapı oluşturulmakta ve
araştırma hipotezleri test edilmektedir. Üçüncü bölümde Marmara bölgesinde perakende
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden toplanan veriler kullanılarak hipotezler test
edilmekte; sonuç kısmında ise bulgular yorumlanarak gelecek çalışmalar için önerilerde
bulunulmaktadır.

2. Kuramsal Çerçeve
2.1. Müşteri İlişkileri Yönetimi
Genel olarak, CRM;

i) müşteri memnuniyetini sağlamak, müşterileri tanımlamak ve

sınıflandırmak, ii) müşteri memnuniyetini değerlendirmek ve artırmak, iii) müşteri sadakatini
sağlamak ve iv) işletme karlılığını arttırmak için uygulanan müşteri odaklı faaliyetlerin
tümünü kapsamakta olan strateji ve uygulamalar olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, CRM`nin
başlangıç noktası, işletmelerin müşterilerine yönetilebilir stratejik varlıklar olarak görmeleri
gerektiği varsayımıdır (Reimann vd., 2010). Bu varsayıma göre işletmeler, müşteri odaklı
olarak değişen müşteri ihtiyaç ve taleplerini öncelik vermek suretiyle; CRM faaliyetlerini,
ürün ve hizmet sunumlarıyla müşteri taleplerini eşleştirme ve rakiplerine nazaran üstün bir
müşteri hizmetleri sunma hedefi noktasında şekillendirmelidir.
Müşterilerine ilişkin zamanında, yeterli ve güvenilir veri toplayabilen, bu veriyi doğru
yorumlayabilen ve uygulamaya aktarabilen işletmeler; böylesi etkin bir CRM stratejisi ile
daha başarılı müşteri ilişkileri inşa edebilmekte ve işletme maliyetlerini azaltarak karlılıklarını
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yükseltmektedirler. Kellen'e (2002) göre CRM, işletmelerin yeni müşteriler kazanmak ve
mevcut müşterilerini muhafaza etmek için kullandıkları iki taraflı bir kazan-kazan stratejisi ve
bir müşteri odaklı iş ve yönetim felsefesidir. Zablah vd.. (2004) CRM'i müşteri ilişkilerinde
strateji, yetkinlikler, iş anlayışı ve teknolojik araçların kullanımının bir bütünü olarak
tanımlamaktadır. Bu bağlamda, pazarlama üzerine yapılan birçok araştırma (örn., Krasnikov
ve Jayachandran 2008; Vorhies ve Morgan 2005; Morgan vd., 2009; Vorhies vd., 2009), CRM
destekli pazarlama faaliyetlerinin işletme performansının temel bileşenlerinden biri
olduğunu göstermektedir. Son yıllarda işletmelerin CRM`i adeta bir portföy yönetimi
yaklaşımıyla ele almaları ve CRM faaliyetlerini finansal yönetim alanı ile ilişkilendirilmesi de
ön plana çıkmaktadır (Hogan vd., 2002). Dolayısıyla CRM uygulama ve fonksiyonları ile genel
olarak işletme performansı, özellikle finansal performans arasındaki ilişkinin dinamiklerini
anlaşılması için daha fazla çalışma yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (Boulding vd., 2005;
Rust vd., 2004 Gupta vd., 2004). Örneğin, hisse senedinin değerlemesi ile ilgili yapılan
araştırmalar, işletmenin CRM yeteneklerinin pazarlama yatırımlarının getirisi üzerindeki
pozitif etkilerine dair kanıt sağlayarak CRM`nin finansal performansın artırılmasına katkı
sağladığını göstermektedir (Rust vd., 2000). İigili yazında CRM'in finansal performans ile
ilişkilendirmede çok sayıda işlev ve fonksiyonun mevcudiyetine rastlanmakta birlikte;
internet hizmetleri, müşteri destek ve pazarlama destek işlevlerinin bu çok sayıda adı geçen
faaliyet ve işlevler arasından en çok kullanılan parametreler olduğu görülmektedir (Wu ve Lu,
2012). Bunu takip eden bölümde bu fonksiyonlar detaylı bir şekilde incelenmektedir.
2.2. İnternet Hizmetleri Fonksiyonu
İnternet, günümüz tüketicisinin sürekli olarak kullandığı önemli bir iletişim kanalı
niteliğindedir. Günümüz tüketicilerinin sosyal çevreleri ve arkadaşları ile gerçekleştirdikleri
iletişimde sosyal medyanın rolü gitgide artmaktadır (örneğin, Facebook, LinkedIn, Twitter,
vb.). İletişimde yaşanan bu dönüşüm, işletmelerin müşterileri ile olan iletişim ve
etkileşimlerine de aynen yansımakta; işletmeler, internet ve sosyal medya araçlarını
kullanarak işletme-müşteri ilişkilerine daha da zenginleştirmeye yönelmektedirler (Andzulis
vd., 2012, 2012; Trainor, 2012). Müşteri ve işletme arasındaki tüm iletişim faaliyetlerini
kapsayan internet hizmetleri fonksiyonu ile işletmeler; internet sitesi, çağrı-merkezi, yüz yüze
görüşmeleri, diğer pazarlama iletişim faaliyetleri ile sosyal medya da dâhil olmak üzere farklı
iletişim kanallarındaki müşteri bilgilerini merkezi olarak toplamakta, yönetmekte ve
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gerektiğinde kolayca erişilebilmesini kapsayan bir CRM sistemini temsil etmektedir (Wu ve
Lu, 2012). CRM sistemleri; müşterinin kişisel bilgileri, satın alma geçmişi ve satın alma
tercihleri hakkında işletmelere detaylı veri sağlamaktadırlar (Trainor vd., 2014). Dolayısıyla
internet hizmetleri fonksiyonu; başarılı bir CRM stratejisi açısından temel bir bileşen olarak
kabul edilmektedir (Ngai, 2005).
İnternet tabanlı teknolojik platformların kullanımıyla yeni CRM uygulamaları kapsamında;
dijital CRM veya e-CRM kavramları da ortaya çıkmaktadır (Ortega vd., 2008). E-CRM; internet
tabanlı teknolojileri ve sosyal medya (web siteleri, e-posta, veri toplama, depolama, vb.)
kullanarak potansiyel müşterilere erişim, müşteri ilişkileri kurgulama ve müşteri ilişkilerini
geliştirme amacıyla işletmelerin yürüttüğü online CRM faaliyetlerinin bütününü ifade
etmektedir (Lee-Kelley vd., 2003: 241). E-CRM, pazarlama faaliyetlerinde pazar bilincinin ve
müşteri ilişkilerinin derinleştirilmesine imkan sağlamakla birlikte; işletmeler için maliyet
tasarrufu, satış ve karlılık açısından finansal avantajları da beraberinde getirmektedir
(Jayachandran vd., 2005; Ab Hamid, 2005; Teng vd., 2007; Letaifa ve Perrien, 2007; Morgan,
2007). Dolayısıyla;
H1: İnternet hizmet fonksiyonunun finansal performans üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
H1 hipotezi kurularak CRM faaliyetlerinde internet hizmet fonksiyonunun finansal
performans üzerindeki etkilerinin Şekil 1’de

araştırma modelinde gösterildiği gibi

incelenmesi amaçlanmaktadır.

2.3. Müşteri Destek Fonksiyonu
Müşteri Destek Fonksiyonu, muhtemelen CRM'in en önemli hedeflerinden birini olan direkt
müşteriler ile ilintilidir. Bu fonksiyon aracılığıyla işletme, müşterilerini yakından tanımakta ve
onların tüketim alışkanlıklarını anlayarak karlılık düzeyini arttırmaktır (Wu ve Lu, 2012). Aynı
zamanda, Müşteri Destek Fonksiyonu, salt satış odaklı bir pazarlama stratejisi oluşturmak
yerine mevcut zamanda ve gelecekteki müşteri ilişkilerini şekillendirmeyi amaçlayan dinamik
bir süreci de içermektedir (Rudolp, 1999, bkz. Tan vd., 2002). Müşteri odaklı bir şekilde
çalışan işletmeler, müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini sağlayabilmekte; bu da
sonuç olarak işletmenin finansal performansına yansımaktadır (Ngai, 2005). Dolayısıyla;
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H2: Müşteri destek fonksiyonu finansal performans üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.
H2 hipotezi kurularak CRM faaliyetlerinde müşteri destek fonksiyonunun finansal performans
üzerindeki etkilerinin Şekil 1’de

araştırma modelinde gösterildiği gibi incelenmesi

amaçlanmaktadır.

2.4. Pazarlama Destek Fonksiyonu
Başarılı bir CRM sistemi, işletme karlılığını arttırmak üzere işletmelerin bir yandan mevcut
müşterileri daha kârlı hale getirme diğer yandan da yeni müşteriler kazanma yönünde
izledikleri stratejileri ve uyguladıkları faaliyetleri içermektedir. Bu açıdan CRM sisteminin en
önemli bileşenlerinden biri de pazarlama destek fonksiyonudur.

İşletmeler; pazarlama

faaliyetlerinde başarıya ulaşmak için bir CRM stratejisini nasıl kullanması gerektiği konusu
üzerinde hassasiyetle durmaktadır (Wu ve Lu, 2012). Pazarlama Destek Fonksiyonu, -e-CRM
sistemlerinin de desteği ile - işletmenin müşterilere dair daha fazla bilgiye erişme
yeteneklerini geliştirmeye yönelik çabaların yanı sıra uzun vadeli işletme-müşteri ilişkileri
hakkındaki düzenlemeleri de vurgulamaktadır (Xu ve Walton, 2005). Kurulacak CRM
sisteminin müşteri bilgilerini pazarlama departmanına anında yansıtması gerekli olup,
böylece CRM süreci, Pazarlama Destek Fonksiyonunun desteği ile tamamlanabilecektir (Ngai,
2005).

Pazarlama Destek Fonksiyonu, işletmelerin pazarlama faaliyetleri aracılığıyla potansiyel
müşterileri kazanmalarına dair katkı sağlamaktadır.

Potansiyel müşteriler, iletişim

kanallarına bıraktıkları bilgiler (örn. Firmaların internet siteleri, online anketler gibi..)
kullanarak ve etkin pazarla kampanyaları düzenlenerek kazanılabilir. Alışveriş sırasında
alınacak iletişim bilgileri üzerinden müşteriye kişiselleştirilmiş kampanyalar sunabilir ve bu
işlem e-CRM sisteminin anlık bildirimi sayesinde hızla gerçekleştirilebilir (Ngai, 2005). Bu
uygulama; müşteri kazanımında bütçeye daha az maliyet yüklenmesini de sağlayacaktır.
Ayrıca, e-CRM üzerinden, online mağazaları gezen potansiyel müşterilere de aynı şekilde
yeniden ulaşılabilir (Reimann vd., 2010). Dolayısıyla;
H3: Pazar destek fonksiyonunun finansal performans üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
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H3 hipotezi kurularak CRM faaliyetlerinde pazar destek fonksiyonunun finansal performans
üzerindeki etkilerinin araştırma modelinde Şekil 1’de

gösterildiği gibi incelenmesi

amaçlanmaktadır.

2.5. Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Adaptasyonu Stratejilerinin Moderatör Rolü
BT’nin çalışma hayatının her yönüne yayılması ile birlikte, bu “genel amaçlı” teknoloji üzerine
hem akademik hem de iş dünyasından ilginin gitgide artmakta olduğu gözlemlenmektedir.
Her ne kadar BİT üzerine gerçekleştirilen yatırımların, hem firma performansı hem de CRM
gibi enformasyon tabanlı firma faaliyetlerinin etkinliği noktasında itici bir güç olduğuna dair
genel bir kabul mevcut olsa da; ampirik çalışmalar BT’nin firma performansı ve işletme
faaliyetleri üzerindeki bu olumlu etkisinin çeşitli koşullara bağlı olduğunu göstermektedir
(örn. Brynjolfsson ve Hitt, 2000; OECD, 2003; Pilat, 2004). Bu noktada BİT`nden gerçek
anlamda fayda sağlayabilmek için firmaların BİT adaptasyonu yönünde bir strateji
geliştirmeleri ihtiyacı karşımıza çıkmaktadır (Colombo, vd., 2013). CRM fonksiyonları ve
uygulamaları açısından BİT, müşterilere dair verinin edinimi, depolanması ve işlenmesi
açısından; yani müşteri bilgisinin yönetilmesi noktasında önemli bir destek rolü
üstlenmektedir (Harrigan vd., 2009). Bu bakış açısından yola çıkarak pazarlama, örgütsel
davranış ve sosyal psikoloji başta olmak üzere çok çeşitli disiplinlerden araştırmacılar, CRM
faaliyetlerinin etkinliği ve firma performansı üzerindeki itici rolünü tam olarak
sergileyebilmesi için BİT'`nin adaptasyonuna dair uygun stratejiler geliştirilmesi yönünde bir
ihtiyacın altını çizmektedir. Nitekim özünde CRM sistemleri, firma kullanıcılarının tek bir CRM
veri tabanında müşteri bilgilerine ve belgelerine erişmesini ve yönetmesini kolaylaştırmak
için tasarlanmış olup; zamanla, pek çok işlev CRM sistemlerine bu sistemlerin uygulama
alanındaki etkinliğini dolayısıyla da firma performansı üzerindeki yansımalarını arttırmak
üzere eklenmiştir (Askool, ve Nakata, 2011). Dolayısıyla;
H4: BİT stratejileri CRM a) internet hizmetleri fonksiyonu, b) müşteri destek fonksiyonu ve c)
pazar destek fonksiyonu ile finansal performans arasındaki ilişkide moderatör rolü
üstlenmektedir.
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H4 hipotezi kurularak BİT stratejileri CRM a) internet hizmetleri fonksiyonu, b) müşteri destek
fonksiyonu ve c) pazar destek fonksiyonu ile finansal performans arasındaki ilişkide Şekil 1’de
araştırma modelinde gösterildiği gibi moderatör etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Şekil 1. Araştırma Modeli

BİT Stratejileri

Internet Hizmetleri

Müşteri Destekleri

H1

H4

H2

Finansal Performans

H3
Pazarlama Destekleri

3. Tasarım ve Yöntem
3.1.

Örneklem, Verilerin Toplanması ve Ölçekler

Bu çalışmanın araştırma kısmı, Marmara Bölgesinde perakende sektöründe faaliyet gösteren
imalat firmaları üzerinde gerçekleştirilmiş olup, 37 adet büyük firmanın alt ve orta düzey
yöneticilerinden elde edilen 121 adet veri, SmartPLS 3.0 programı kullanılarak yapısal eşitlik
modellemesine tabi tutulmuştur. Böylece CRM fonksiyonları, BİT stratejileri ile finansal
performansı arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Bu amaçla oluşturulan anket formunda
müşteri hizmetleri uygulamalarını ölçmek üzere Wu ve Lu (2012) tarafından geliştirilen 14
soruluk liderlik ölçeği; BİT stratejilerini ölçmek üzere ise Harrigan vd. `den (2011) uyarlanan
altı soruluk BİT stratejileri ölçeği, finansal performansı ölçek üzere ise Wu ve Lu (2012)
tarafından geliştirilmiş olan beş soruluk finansal performans ölçeği kullanılmaktadır.
3.2.

Ölçek Geçerliliği ve Güvenilirliği

433

Anket formunda yer alan değişkenlerin geçerlilik ve güvenilirlikleri geçmiş çalışmalarda test
edilmiş olsa dahi tekrar ölçek güvenilirlik analizlerine tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada
kurgularımızın geçerlik ve güvenilirlikleri, SmartPLS 3.0 programı kullanılarak doğrulayıcı
faktör analizi (CFA) yapılmak suretiyle değerlendirilmiştir. Bu çalışmada araştırma modeline
ilişkin tahmin ve teori geliştirme amaçlandığı için kovaryans tabanlı bir yapısal eşitlik
modellemesi yerine bilesen tabanlı olan Partial Least Squares (en küçük kareler yöntemi, PLS)
yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. PLS yapısal eşitlik modellemesi kavramsal ve
uygulama

olarak

çoklu

regresyon

analizine

benzemektedir.

PLS

yapısal

eşitlik

modellemesinde temel amaç bağımlı değişkene ilişkin açıklanan varyans maksimizasyonudur
(Hair vd., 2011).
Bileşen tabanlı yapısal eşitlik modellemesi yöntemi olarak SmartPLS, kovaryans tabanlı klasik
YEM`lere (örn. AMOS, LISREL) alternatif olarak karsımıza çıkmaktadır. PLS, ile, hem küçük
hem de büyük örneklemlerde, basit ya da karmaşık modellerde çalışabilmek mümkündür; bu
açıdan PLS, esnek bir yaklaşımdır (Hair vd., 2011). Normal dağılım gibi veri dağılımı
konusunda herhangi bir varsayımın olmadığı bu yöntemde, tahminlerin istatistiki anlam
düzeylerinin tespitinde (bootstrapping ve jackknifing gibi) parametrik olmayan yöntemler
kullanılmaktadır. Bu nedenle bileşen tabanlı YEM yöntemi olarak SmartPLS`de AMOS veya
LISREL gibi uyum indisleri yer almamaktadır (Hair vd., 2011).
Beş gizil değişken ve 25 sorudan oluşan ölçüm modelinde tüm sorulara ilişkin faktör
yüklerinin, iki adet problemli maddenin elenmesinin ardından 0.60`ın üzerinde bir değer
sergilediği görülmüştür. Tablo 1`de gösterildiği üzere değişkenlerimiz için hesaplanan
ortalama varyans değerleri (AVE) 0.57 ile 0.75 arasında seyrederek eşik değer olan .50`ın
üzerinde hesaplanmıştır. Yine Tablo 1`de gösterildiği üzere değişkenlerimize ait bileşik
güvenilirlikler (CR) 0.83 ile 0.94 arasında değişen değerler almaktadır. İlaveten Cronbach alfa
değerlerinin de 0,72 ile 0,92 arasında değişerek eşik değeri 0,70`i karşıladığı görülmektedir.
Bu sonuçlar, ölçeklerimizin gerekli geçerlik ve güvenilirlik standartlarını karşıladıklarını
göstermektedir.
3.3.

Araştırma Sorunsalının Çözümlenmesi

Araştırma sorunsalının çözümlenmesinde öncelikle araştırma modelimizde yer alan faktörler
arasında korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda araştırma modelinde
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yer alan dışsal değişkenlerden internet hizmetleri fonksiyonu ile pazarlama destek
fonksiyonları arasında pozitif ve firma performansı ile aralarında anlamlı ve çift yönlü ilişkiler
olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte bir diğer dışsal değişken müşteri destek fonksiyonu
ile diğer dışsal değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin varlığına
rastlanmamaktadır. İlaveten tüm dışsal değişkenle ile moderatör değişken BİT stratejileri ile
içsel değişken finansal performans arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon mevcuttur (bkz.
Tablo 1). İlaveten Tablo 1`de ilgili değişkenlerimize dair AVE ile bileşik güvenilirlik ve
cronbach alfa değerleri de sunulmaktadır.

Tablo 1. Korelasyon değerleri, geçerlilik ve güvenilirlik göstergeleri
No

Değişken

1

2

3

1

İHF

1.000

2

MDF

0.043

1.000

3

PDF

0.568*

0.130

1.000

0.308*

0.443*

4

5

*
4

BİT

0.556*
*

5

FP

0.577*

1.000

*
0.388*

0.553*

0.550*

*

*

*

1.000

α

0.917

0.868

0.746

0.718

0.889

CR

0.938

0.899

0.837

0.829

0.918

AVE

0.752

0.643

0.567

0.580

0.693

*: p<0.05, *:p<0.01
Not: İHF = Internet Hizmetleri Fonksiyonu, MDF = Müşteri Destek Fonksiyonu, PDF =
Pazarlama Destek Fonksiyonu, BİT = Bilgi ve İletişim Teknolojiisi Stratejileri, FP= Finansal
Performans, CR = Bileşik Güvenilirlik, AVE = Hesaplana Ortalama varyans, α = Cronbach Allfa

3.4. Hipotez Testleri

435

Araştırma modelinde yer alan faktörlerin karşılıklı ilişkilerini incelemeyi müteakip
hipotezlerimizde öngördüğümüz doğrusal ilişkiler yapısal eşitlik modeli dâhilinde yol
analizleri ile test edilmiştir (bkz. Tablo 2). Analiz sonuçlarına göre;


İnternet hizmetleri fonksiyonunun (B: 0,36; p<0,01)

finansal performans üzerinde

doğrudan ve pozitif etkileri olduğuna dair kanıt sağlanmakta olup H 1 hipotezi
desteklenmektedir.


Müşteri destek fonksiyonunun (B: 0,214; p<0,05)

finansal performansı üzerinde

doğrudan ve pozitif etkileri olduğuna dair kanıt sağlanmakta olup H 2 hipotezi
desteklenmektedir.


Pazarlama destek fonksiyonunun (B: 0,66; p<0,01)

finansal performans üzerinde

doğrudan ve pozitif etkileri olduğuna dair kanıt sağlanmakta olup H 3 hipotezi
desteklenmektedir.


Moderatör ilişki noktasından bakıldığında BİT stratejilerinin müşteri hizmetleri
fonksiyonlarından sadece internet hizmetleri fonksiyonu ile finansal performans
arasındaki ilişkideki (B: 0,22; p<0,05) moderatör rolüne dair kanıt sağlanmakta olup
H4 hipotezi kısmen desteklenmektedir.

Model bir bütün olarak incelendiğinde araştırmanın öncülleri olarak modelde yer alan
müşteri ilişkileri yönetimi fonksiyonları ile moderatör değişken BİT stratejilerinin finansal
performans üzerindeki değişimin %55`ini (R2= 0,55) açıklamakta olduğu görülmektedir (bkz.
Tablo 2)
Tablo 2: Yol analizleri (YEM)

İlişki

Yol

Alt-

Alt-

Katsayısı

hipotezler

sonuçlar

Hipotezler

Sonuçlar

(β)
İHF FP

.36**

H1

Desteklendi

H1

Desteklendi

MDF  FP

.21*

H2

Desteklendi

H2

Desteklendi

PDF  FP

.26**

H3

Desteklendi

H3

Desteklendi
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IHF*BİT  FP

.22*

H4a

Desteklendi

MDF*BİT  FP

.05

H4b

Desteklenm

H4

Kısmen
Desteklendi

edi
PDF*BİT FP

.11

H4c

Desteklenm
edi

Içsel Değişken

R2

FP

.55

*: p<0.05, *:p<0.01
Not: İHF = Internet Hizmetleri Fonksiyonu, MDF = Müşteri Destek Fonksiyonu, PDF =
Pazarlama Destek Fonksiyonu, BİT = Bilgi ve İletişim Teknolojiisi Stratejileri, FP= Finansal
Performans, CR = Bileşik Güvenilirlik, AVE = Hesaplana Ortalama varyans, α = Cronbach Allfa

4. Bulgular ve Tartışma
CRM, günümüzün hiper-dinamik iş ortamlarında hayati öneme sahip bir başlık olarak ön
plana çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında, perakende sektörü bağlamında finansal
performansı artırmak için bir araç olarak CRM`e dair bütünsel bir model oluşturması
hedeflenmektedir. BİT`nin kullanımının genel anlamda tüm işletme faaliyetlerinde özellikle
de CRM bazında yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel CRM faaliyetlerinin E-CRM olarak da
kavramsallaştırılan daha dijital bir şekilde dönüşmekte olduğu görülmektedir. Bu nedenle,
CRM işlevleri ve finansal performans arasındaki ilişkiye BİT`nin adaptasyonu yönündeki
stratejiler de araştırma modeline da moderatör değişken olarak dâhil edilmektedir.
Dolaysıyla bu çalışma, CRM fonksiyonları ve finansal performans arasındaki ilişkiyi BİT
perspektifinden ve perakende sektörü özelinde bütünsel bir bakış açısıyla incelmektedir.
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Çalışmanın bulguları, öncelikle gelişmiş batı ülkelerinde geliştirilen CRM, BİT stratejisi ve
finansal performans ölçeklerinin Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonomi ve doğu ile batı
arasındaki bir geçiş niteliğine sahip bir kültür için de uygun olduğunu göstermektedir.
Değişkenlerin yüksek geçerlilik ve güvenilirlik düzeyleri sergilemekte olup; model sonuçları
gelişmiş batı ülkelerinde gerçekleştirilen

ampirik çalışmalarla da oldukça paralellik

sergilemektedir.
Bulgular, tüm CRM fonksiyonlarının perakende sektörleri bağlamında finansal performans
üzerinde pozitif ve anlamlı etkilerinin olduğunu göstermektedir. İnternet ortamındaki
forumlar, facebook sayfaları, wiki'ler, online müşteri hizmetleri gibi online uygulamaları ifade
eden internet hizmetleri fonksiyonu; toplam satışlar, gelirler ve kar marjları açısından
finansal performansa pozitif bir şekilde yansımaktadır. Gerçekten de internet hizmetleri
fonksiyonu; finansal performans açısından en güçlü etkiye sahip önemli bir CRM aracı olarak
ortaya çıkmaktadır. Böylece bu bulgular, CRM veya e-CRM'in dijital doğasının önemine de
işaret etmektedir. Bununla birlikte satın alma davranışından önce ve sonra müşteri
taleplerine bir cevap bulmak ve bu taleplere verilen yanıtları iyileştirmek amacıyla sarf edilen
çabaları ifade eden müşteri destek fonksiyonu; satın alma davranışı üzerinde olumlu
yansımalara sahip olarak finansal performansı arttırmaktadır. İlaveten bulgular pazarlama
desteği işlevinin de; üstün bir marka imajı ve kurumsal imaj oluşturmak ve sürdürmek
yönünde yenilikçi bir yaklaşım geliştirmenin öneminin altını çizerek yüksek finansal başarıyı
da beraberinde getirdiği sonucunu açığa çıkartmaktadır. Bunlara ek olarak bu çalışma,
internet hizmet fonksiyonu ile firma performansı arasındaki ilişkiyi geliştirmede ve BİT
stratejisinin moderatör rolüne dair de kanıt sağlamaktadır. Bu sonuç, CRM'in internet
hizmeti işlevinin stratejik bir yaklaşımla tasarlanması ve yönetilmesinin önemini gözler önüne
sermektedir: BİT stratejileriyle desteklendiğinde internet hizmetleri fonksiyonunun finansal
performans üzerindeki etkisi de şiddetlenmektedir.
5. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu çalışma bulgularının genelleştirilme düzeyini etkilemekte olan bir kısım metodolojik
kısıtlar mevcuttur. Öncelikle bu çalışma büyük firmalar üzerinde yürütülmektedir. İkincisi,
burada bildirilen bu sonuçlar yerel bir bölgeyi -Marmara bölgesi- ve büyük işletmeleri
yansıtmaktadır. Sonuçlar farklı kültürel, çevresel ve politik koşullarda ve sektörlerde faaliyet
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gösteren KOBİ'ler için farklılık gösterebilir. Üçüncü olarak, çalışma örneklemi perakende
sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşmaktadır; sonuçlar farklı endüstriler için
farklılaşabilme potansiyeline sahiptir. Bahsedilen tüm bu kısıtlara rağmen, bu çalışma teorik
ve pratik perspektiflerden önemli sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma
internet hizmetleri, müşteri desteği ve pazarlama desteğinin birlikte finansal performans
üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu çalışmanın sonuçları, CRM
işlevlerini yönetmek ve sürdürmek noktasından BİT yönünde bir desteğin de günümüz
işletmeleri için bir gereklilik olduğunun altını çizmektedir. Gelecekte bu konuda çalışacak
araştırmacılara CRM fonksiyonlarına dair farklı işlevleri da modele dahil etmeleri,
rekabetçilik ve yenilikçilik gibi çıktılarla modeli zenginleştirmeleri, araştırmayı sektörel
anlamda daha derin kategorizasyonlara giderek tekrarlamaları, böylece CRM fonksiyonları ve
BİT stratejisi desteğinin farklı sektörlerde nasıl şekillendiğini ortaya koymaları ve boylamsal
çalışmalarla CRM işlevleri, öncülleri ve çıktılarına dair yeni ufuklar açmaları önerilmektedir.
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Özet
Endüstri 4.0 sanal gerçeklik, simülasyon, artırılmış gerçeklik, robot teknolojileri, 3 boyutlu
üretim, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi birçok çağdaş bilişim, iletişim,
otomasyon sistemleri ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terimdir. Bu sistemde;
siber-fiziksel sistemlerle, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasının oluşturulduğu ve entegre
sistemlerin yer aldığı akıllı fabrikalarda etkin ve verimli üretimin gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir.

Bu araştırmada, Kocaeli’nde faaliyet gösteren otomotiv sektöründeki imalat işletmelerinin
Endüstri 4.0’ın yenilikçi teknolojilerinin sağlayacağı faydaları ve kullanım kolaylığından
yararlanma isteği, buna ilişkin tutumları teknoloji kabul modeli ile ele alınmıştır. Endüstri
4.0’ın kapsamı ile ilgili bilgi düzeyleri belirlenmiş, bu teknolojiyi kullanma niyeti ve mevcut
kullanım durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, Kocaeli Sanayi Odası’nın 24.
Meslek Komitesi olan Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu’ndaki
işletmeler üzerine anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek, geleceğe
yönelik öngörü ve strateji önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Teknoloji Kabul Modeli, Otomotiv Sektörü.

ON THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL; INDUSTRY 4.0
Abstract
Industry 4.0 is a collective term that includes many contemporary information,
communication, automation systems and production technologies such as virtual reality,
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simulation, augmented reality, robotics, 3D production, cloud computing, Internet of things
and large data. In this system; with cyber-physical systems, a virtual copy of the physical
world is created and intelligent factories in which integrated systems are involved are aimed
at realizing effective and efficient production.

In this research, the demands of the manufacturing enterprises in the automotive sector
operating in Kocaeli to benefit from the advantages of innovative technologies of Industry
4.0 and ease of use, and their attitudes are dealt with by the technology acceptance model.
Knowledge levels related to the scope of Industry 4.0 have been identified, and the
intentions to use this technology have been investigated. For this purpose, a questionnaire
survey was conducted on the enterprises in the Motor Land Vehicles and Subsidiary Industry
Products Group which is the 24th Profession Committee of Kocaeli Chamber of Industry. By
analyzing the obtained data, forecasting and strategy recommendations for the future are
presented.

Keywords: Industry 4.0, Technology Acceptance Model, Automotive Sector.

1.Giriş ve Çalışmanın Amacı
Günümüzde rekabette üstünlük sağlamanın temeli, yüksek üretim seviyelerini sürdürebilmek
ve zamanında kaliteli ürünler sunabilmek için geliştirilen stratejilere dayalıdır (Endrenyi vd.
2001). Bu stratejilerin uygulanması, daha önceki Sanayi Devrimleri ile geliştirilen
teknolojilere göre farklılık göstermiştir. Teknolojik gelişmeler, Sanayi Devrimi'nin
başlangıcından bu yana endüstriyel üretkenlikte önemli artışlar sağlamıştır. Ondokuzuncu
yüzyılda buhar motoruyla çalışan fabrikalar ve yirminci yüzyılın başlarındaki elektrifikasyon
sistemleri seri üretime geçişi sağlamıştır. Endüstri, 1970'lerde elektronik sistemler ve bilgi
teknolojilerinin kullanımı ile birlikte otomatikleştirilmiştir (Rubman vd., 2015). Endüstri 4.0,
bu ilerlemelerin bir sonraki aşamasını tanımlamak için kullanılan terim olup, Siber Fiziksel
Sistemler (CPS), Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük Veri ve Bulut Bilişim'i kullanarak donanım
ve yazılım arasındaki ilişkiyi kapsamaktadır (Chesworth, 2018).
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Çağımızın yeni endüstriyel vizyonu, imalat sektörünün yeni sesli kelimesi olarak adlandırılan
Endüstri 4.0, “dördüncü sanayi devrimi” olarak tanımlanmaktadır (Kinzel, 2016:2). Bu yeni
paradigma, “Industrie 4.0 Çalışma Grubu” ve “Plattform Industrie 4.0” tarafından gelecekteki
yol haritasının işaretlendiği bir kavram olarak adlandırılmaktadır (Erol vd., 2016). Endüstri
4.0, bağımsız karar alma, birlikte çalışabilirlik, çeviklik, esneklik, verimlilik ve maliyetleri
azaltmayı sağlamaktadır. Pek çok şirketin “Endüstri 4.0” ile ilgili teknolojileri ve kavramları
gerçekleştirmeyi amaçlamasının nedeni budur (Prales vd., 2016).

Teknolojik gelişmeler ve yeniliklerin büyük hızla gerçekleştiği günümüzde, işletmelerin bu
teknolojilere yönelik tutumu, kabulü ve uyum sürecinin incelenmesi önemli bir konudur.
Davis (1986) teknolojinin kabulünü algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanım faydası
olmak üzere iki boyutta ele almıştır. Diğer bir ifadeyle, işletmelerin teknolojik yenilikleri
kabulünde teknolojiyi kullanmaları ile elde edecekleri kolaylık ve fayda temel nedenlerdir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de Endüstri 4.0 çok yeni bir kavram olup, ülkemizdeki
işletmelerin Endüstri 4.0’a yönelik bilgi düzeyleri ve bu teknolojilerin kabulüne yönelik
tutumlarını belirlemek, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için önemlidir.

Dünyada Endüstri 4.0 uygulamalarının etkin olarak kullanıldığı alanların başında otomotiv
sektörü gelmektedir. Bu araştırmada, Kocaeli Sanayi Odası’nın 24. Meslek Komitesi olan
Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu’ndaki işletmeler kapsama
alınmıştır. Bu işletmelerin, Endüstri 4.0’a yönelik bilgi düzeyleri, tutumları ve bu teknolojileri
kullanma niyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu işletmelerin Endüstri 4.0’ın kapsamı ile
ilgili bilgi düzeyleri belirlenmiş, bu teknolojiyi kullanma niyeti ve mevcut kullanım durumları
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu işletmelerin Endüstri 4.0’a yönelik tutumları, teknoloji
kabul modeli kapsamında; algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanım faydası açısından
ele alınmıştır. Araştırma kapsamında yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler analiz
edilerek, geleceğe yönelik öngörü ve strateji önerileri sunulmuştur.

2.Kavramsal Çerçeve
2.1.Endüstri 4.0
2.1.1.Endüstriyel Gelişim Süreci ve Endüstri 4.0 Kavramı
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1760'lı yılların başlarında başlayan, orijinal Sanayi Devrimi, işbölümüne dayanan ve
buhar/hidro gücüne dayanan Endüstri 1.0 olarak adlandırılmaktadır. Bu devrimi, elektrik
enerjisinin gelişimin öncüsü olduğu Endüstri 2.0 izlemiştir. Günümüzde, özellikle üretim ve
hizmet sektörlerinin ilerlemesini sağlayan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)’ne dayalı
Endüstri 3.0 sürecinin tamamlanma aşaması yaşanmaktadır. Artık, sensörler, RFID çipleri,
“siber fiziksel” sistemler ve Nesnelerin İnterneti (IoT), tüm tedarik zincirleri boyunca üretim
ve hizmetlerin süreçlerini dönüştürmektedir. Bu değişikliklerin önemli bir bileşeni merkezi
olmayan kontroldür: akıllı bileşenler, sistemin, bir parçanın, siparişin veya bilgilerin hareket
ettiği her aşamada çalışır. Bu sistemde, her adımda etkin bir iletişim kullanılmaktadır. İhtiyaç
duyulduğunda herhangi bir ekleme, işleme, uygulama kolaylıkla yapılmakta ve artan müşteri
taleplerini daha kolay ve hızlı bir şekilde karşılanmaktadır. Siemens gibi Alman şirketleri
tarafından küresel düzeyde tanıtılan Endüstri 4.0’a tüm dünyada yavaş yavaş geçiş
başlamıştır (Srivastava, 2015). Endüstriyel gelişim sürecinin dört aşaması zaman ve
karmaşıklık derecesine göre Şekil.1’de gösterilmiştir.

Şekil.1. Sanayi Gelişim Süreci. (Brynjolfsson ve McAfee, 2014).
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Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Endüstri 4.0'a “değer yaratan ağlarda var
olan esnekliğin siber-fiziksel üretim sistemlerinin (CPPS) uygulanmasıyla arttığını
belirtmektedir. Bu, makinelerin ve tesislerin davranışlarını kendi kendini eniyileme ve
yeniden yapılandırma yoluyla değişen siparişlere ve çalışma koşullarına uyarlamalarını
sağlar” şeklinde atıfta bulunmuştur. Ayrıca, şirket içi üretim sistemleri ve süreçlerinden,
“Akıllı Üretim”, “Akıllı Sanayi”, “Entegre Sanayi”, “Bağlı Sanayi” veya “Endüstriyel İnternet”e,
dağıtılmış ve birbirine bağlı üretim ekipmanlarını kapsayan başarılı bir geçiş olarak
tanımlanmaktadır. Akıllı sistemler, uygun bir mühendislik uygulaması ve ilgili araçlar
gerektirmektedir (Gökalp vd., 2017:129).

Rubman vd., (2015) Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan Şekil.2’de gösterilen teknolojideki
dokuz ilerlemenin birçoğunun, üretimde zaten kullanıldığını belirtmişlerdir. Ancak Endüstri
4.0 ile birlikte, yalıtılmış, optimize edilmiş hücreler, tam entegre, otomatik ve optimize
edilmiş bir üretim akışı olarak bir araya gelen tedarikçiler, üreticiler ve müşteriler arasında
olduğu kadar insan ve makine arasındaki geleneksel üretim ilişkilerinin daha büyük
verimliliklere dönüştürüleceğini ileri sürmüşlerdir.

Şekil.2. Endüstri 4.0’ın Teknolojideki 9 İlerlemesi
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Siber-fiziksel üretim sistemleri, BT teknolojisini ve bir ağ üzerinde iletişim kurabilen mekanik
veya elektronik aksesuarları bağlayan çevrimiçi ekipman ağları olarak tanımlanmaktadır
(Husi, 2016). Günümüzdeki işletmelerin üretim sistemlerinin bilgi güvenliği konusundaki
endişeleri ve risk, makinelerin ve kullanıcıların güvenli ve güvenilir iletişiminin yanı sıra
gelişmiş kimlik ve erişim yönetimini zorunlu hale getirmiştir.

Makine-makina (M2M) iletişimi siber-fiziksel sistemlerde gereklidir, çünkü ağa bağlı
cihazların insan müdahalesi veya yardımı olmaksızın iletişimi başlatmasına ve çalıştırmasına
izin verir. Örneğin, bir üretim hattında çalışan robotlar, birbirlerine gerekli bileşenleri
sağlayabilir veya hata durumunda bütün hattı durdurabilir (Miklos ve Kovacs, 2017). Ayrıca,
üretimde robot kullanımı maliyetleri de düşürerek verimliliğe katkı sağlamaktadır.

Artırılmış gerçeklik, sanal nesneler kullanılarak oluşturulmuş zenginleştirilmiş̧ gerçek
dünyalardır. Gerçek dünya ortamı üzerine deneyimsel amaçlarla yerleştirilmiş̧ sanal
nesnelerle

oluşturulan

gerçek

ve

sanal

nesnelerin

bütününden

oluşan

olarak

tanımlanmaktadır (Erbar ve Demirer, 2014). Örneğin, işçiler, onarım gerektiren gerçek
sistemi artırılmış gerçeklik gözlükleri gibi cihazlar kullanılarak inceleyip, belirli bir parçanın
nasıl değiştirileceğine dair onarım planı yapabilirler.

Gerçek ve sanal gerçeklik, üretim boyunca bir araya kullanılmaktadır. Sanallık, hem tasarım
hem de üretimde önemli bir rol oynamaktadır. Ürün tasarımı, üretim planlaması ve malzeme
akışı ve stoklama süreçlerinde veya beklenmedik olayların ve bunların etkilerinin
modellenmesinde süreçlerin simülasyonu bu sistemde zorunludur (Guban ve Kovacs, 2017).
Böylece, etkinlik ve verimlilik önemli ölçüde artmaktadır. Örneğin, Siemens’in makine
kurulumunda kullandığı bu yöntemde gerçek işleme kurulum süresine göre %80 süre
kısalmıştır (Rubman, vd., 2015:3).

Büyük veri ve analizi, gerçek zamanlı karar vermeyi desteklemek, üretim kalitesini optimize
etmek, enerji tasarrufu sağlamak ve ekipman servisini iyileştirmek için birçok farklı kaynaktan
ve müşteriden alınan verilerin toplanmasını ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini
sağlamaktadır (Bahrin, vd., 2016:139). Dolayısıyla bu sistem, bulut bilişim gibi dijital
teknolojileri kullanmaktadır. Kitle kaynak kullanımı bulut üretimini etkinleştirebilmektedir.
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Günümüzde, üretim süreçlerinde bulut bilişim sistemlerini kullanan şirketler, Endüstri 4.0 ile
artan iş hacimlerinin gerektirdiği analizlerin yapılmasında bu sistemi daha fazla
kullanacaklardır.

Nesnelerin interneti, tüm alt sistemler, süreçler, iç ve dış nesneler, tedarikçi ve müşteri
ağlarına bağlı IT sistemlerini ifade etmektedir. Sistemler birbirleriyle ve insanlarla iletişim
kurar ve işbirliği yapar. Bazı araştırmalara göre, günümüzde birbirleriyle iletişim halindeki
cihazların sayısı birbiriyle iletişim halindeki kişi sayısından daha fazladır (Howard, 2015).
Ürünler kendi üretimini yapmak için üretim makineleri ve diğer iş parçaları ile iletişim
kurarlar. Ayrıca, iletişim sadece bir fabrikada değil, aynı zamanda tedarikçiler, üreticiler ve
servis sağlayıcılar gibi her bir taraf arasında bir bütün zincirde gerçekleştirilir (Guban ve
Kovacks, 2017). Diğer bir ifadeyle, tüm nesnelerin, süreçlerin ve insanların birbirleri ile
iletişim halinde olduğu entegre bir sistemdir.

Şirketler, tek tek bileşenlerin prototipini oluşturmak ve üretmek için 3 boyutlu baskı gibi ilave
üretim ürünlerini kullanmaya başlamıştırlar. Endüstri 4.0 ile, katkı sağlayan üretim
yöntemleri, karmaşık, hafif tasarımlar gibi inşaat avantajları sunan küçük boyutlu
özelleştirilmiş ürünler üretmek için yaygın olarak kullanılacaktır. Katkı sağlayan üretim
sistemleri, nakliye mesafelerini ve stokları azaltacaktır (Rubman, 2015).

2.1.2.Endüstri 4.0’ın Etkisi
Küresel tanınırlığı giderek artan Endüstri 4.0, yatay ve dikey değer zincirlerinin entegrasyonu
ve sayısallaştırılması; ürün ve hizmetlerin dijitalleştirilmesi; dijital iş modelinin oluşumu ve
müşteri ilişkileri olmak üzere kurumsal dünyada üç ana alanı etkilemektedir (Miklos ve
Kovacs, 2017).

Rubman vd. (2015) yapmış oldukları bir araştırmada Endüstri 4.0’ın potansiyel etkilerini
incelemek üzere Almanya’daki üretim sektörünü ele almışlar ve niceliksel olarak yaratacağı
fayda açısından üretkenlik, gelir artışı, istihdam ve yatırım olmak üzere 4 ana alan
belirlemişlerdir. Bunlar;
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Üretkenlik: Beş ile on yıl içerisinde, Endüstri 4.0’a geçiş ile birlikte Alman imalat
sektörlerindeki verimliliğin 90 milyar Euro artarak 150 milyar Euro'ya çıkması ve Endüstri
4.0’ın daha fazla şirket tarafından benimsenmesi beklenmektedir. Malzeme maliyeti
içermeyen dönüşüm maliyetlerindeki verimlilik artışının, yüzde 15 ile 25 arasında değişeceği
tahmin edilmektedir. Malzeme maliyetleri hesaba katıldığında, yüzde 5 ile 8'lik verimlilik
artışı sağlanabilecektir. Bu gelişmeler endüstri türüne göre farklılık gösterecektir. En büyük
üretkenlik iyileştirmelerinin yüzde 20 ile 30 oranında gerçekleşeceği ve otomotiv sektöründe
ise, yüzde 10 ile 20 artış olacağı beklenmektedir.

Gelir artışı: Endüstri 4.0 gelir büyümesini de artıracaktır. Üreticilerin artan ekipman ve yeni
veri uygulamaları taleplerinin ve daha geniş çeşitlilikte giderek daha fazla özelleştirilmiş
ürünlere yönelik tüketici talebinin, yılda yaklaşık 30 milyar € veya Almanya'nın GSYİH'sının
yaklaşık yüzde 1'i kadar ek gelir artışı sağlayacağı belirtilmiştir.

İstihdam: Endüstri 4.0’ın Alman üretimi üzerindeki etkisine ilişkin yapılan analizde,
gerçekleşen büyümenin önümüzdeki on yıl içinde istihdamda yüzde 6'lık bir artışa yol açacağı
tahmin edilmektedir. Mekanik-mühendislik sektöründeki çalışanlara yönelik talep, aynı
dönemde yüzde 10'a kadar artabilecektir. Ancak, farklı becerilere ihtiyaç duyulacağı
görülmektedir. Kısa vadede, daha büyük otomasyona yönelik eğilim, basit, tekrarlayan
görevleri yerine getiren düşük vasıflı işçilerin bazılarını ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda,
yazılımların, bağlantıların ve analitiğin giderek daha fazla kullanılması, yazılım geliştirme ve
yazılım becerilerine sahip, çok sayıda mühendislik disiplininden oluşan mekatronik uzmanları
gibi yazılım geliştirme ve BT teknolojilerindeki yetkinliklere olan talebi artıracağı
belirtilmektedir. İstihdamda bu yetkinlik dönüşümü, ileride nitelikli istihdama yönelik
yaşanacak önemli zorluklardan biri olarak görülmektedir.

Yatırım: Üretim süreçlerini Endüstri 4.0'a dahil etmek için uyarlamak, Alman üreticilerin
önümüzdeki on yıl boyunca yaklaşık 250 milyar Euro yatırım yapmasını gerektireceği
belirtilmiştir. Bu yatırım miktarı üreticilerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 1 ile 1,5'u oranındadır.
Öte yandan, Endüstri 4.0'ın tedarik zincirleri, iş modelleri ve süreçler üzerinde önemli bir
etkisi olması beklenmektedir (TEIU, 2013). Endüstri 4.0'a geçişle sağlanacak olan temel
değişiklikler: kişiselleştirilmiş müşteri taleplerini karşılamak; esneklik; optimize karar verme;
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kaynak verimliliği ve etkinliği; yeni hizmetlerle değer fırsatları yaratmak; işyerinde
demografik değişime cevap vermek; geliştirilmiş iş-yaşam dengesini sağlamak olarak
belirtilmektedir (Kagermann, vd., 2013).

2.2.Teknoloji Kabul Modeli
TKM, bireylerin isteğe bağlı ve iradeleri dahilinde olan davranışlarını açıklamak amacıyla
geliştirilen Fishbein ve Ajzen (1975)’in “gerekçeli eylem teorisinin bir uygulamasıdır
(Pazarlama teorileri). Davis (1986)’in ilk olarak doktora tezi kapsamında ele aldığı Teknoloji
Kabul Modeli (TKM), daha sonra yapılan araştırmalar ile geliştirilmiş ve literatüre
kazandırılmıştır (Davis 1986, 1987a, 1987b, 1989; Davis vd., 1989; Venkatesh, Davis, 1996,
2000). Geliştirilen TKM’ye dışsal faktörler de eklenmiştir. TKM, teknoloji kabulünü algılanan
kullanım kolaylığı, algılanan fayda, kullanıma yönelik tutum ve davranışsal niyet/teknolojiyi
kullanma niyeti olmak üzere 4 temel unsura dayanarak ölçmektedir.

Algılanan kullanım faydası, muhtemel kullanıcının belirli bir uygulama sistemini kullanmasının
iş performansını arttıracağına olan kendi inanç derecesidir. Algılanan kullanım kolaylığı ise,
muhtemel

kullanıcının

söz

konusu

sistemin

kullanımının

çaba

sarf

etmeyi

gerektirmeyeceğine olan inanç derecesidir (Davis, 1989, s.319-340).

Niyet ise, bir davranışı gerçekleştirirken bireyin ortaya koyduğu istek ve çabalarıdır. TKM
bireyin bilgi teknoloji ürünlerini benimseme durumunu belirleyen en önemli faktörün bireyin
niyetinin olduğunu savunmaktadır (Çivici ve Kale, 2007: 120-121). Gerçekleşen Davranış:
Bireyin bilgi teknoloji ürünlerini kullanım sıklığının ve yoğunluğunun derecesidir (Çivici ve
Kale, 2007: 120). Teknoloji kullanım niyeti, bireyin bilişim teknolojilerini kullanmaya olan
olumlu ve olumsuz duygu ve düşüncelerini ifade eder (Fusilier ve Durlabhji, 2005).

Bireylerin kişisel olarak bir başka kişi, nesne, davranış ya da bir politika ile ilgili benimsedikleri
bakış açısı olarak tanımlanan tutum, bireyin herhangi bir konuyla ilgili bireysel
değerlendirmesi olarak ifade edilmektedir (Ajzen ve Fishbein, 1977: 889). Taylor ve Todd
(1995) çalışmalarında bilgi teknolojileri kullanma niyetini tahmin etmede tutumun güçlü bir
motive edici etken olduğunu belirtmişlerdir (Ma vd., 2005: 388; Serçemeli ve Kurnaz,
2016:45).
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Buradan hareketle araştırmanın hipotezleri oluşturulmuştur.
H1: Algılanan kullanım kolaylığı teknoloji kullanımına yönelik tutumu etkiler.
H2: Algılanan kullanım faydası teknoloji kullanımına yönelik tutumu etkiler.
H3: Teknoloji kullanımına yönelik tutum teknoloji kullanma niyetini etkiler.
H4: Teknoloji kullanma niyeti mevcut teknoloji kullanım durumunu etkiler.
H5: Teknolojiye yönelik bilgi düzeyi algılanan kullanım kolaylığını etkiler.
H6: Teknolojiye yönelik bilgi düzeyi algılanan kullanım faydasını etkiler.
H7: Teknolojiye yönelik bilgi düzeyi teknoloji kullanma niyetini etkiler.

3.Tasarım ve Yöntem
3.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi
Endüstri 4.0 uygulamalarının uygulanmaya başladığı en önemli alanlardan biri de otomotiv
sektörüdür. Ülkemizin ihracatının önemli bir kısmı otomotiv yan sanayi yedek parça
üretimimiz ile gerçekleştirilmektedir. 2016 yılı ihracat rakamlarına göre bu sektördeki
ihracatımız 1,55 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Otomotiv sanayi üretiminin önemli bir
bölümü Kocaeli ilinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, bu araştırmada Endüstri 4.0’a
yönelik farkındalık düzeylerini belirlemek üzere otomotiv yedek parça üretimi yapan imalat
işletmeleri ele alınmıştır. Araştırmada, Endüstri 4.0’ın yenilikçi teknolojilerinin kendilerine
sağlayacağı faydalar ve kullanım kolaylığından yararlanma isteği boyutlarıyla Kocaeli ilindeki
otomotiv sektöründeki imalat işletmelerinin tutumları teknoloji kabul modeli ile ele alınmış,
Endüstri 4.0’ın kapsamı ile ilgili farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda otomotiv sektörüne ve geleceğin
araştırmacılarına çeşitli öneriler sunulması hedeflenmiştir.

3.2.Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklem Süreci
Araştırmanın ana kütlesini otomotiv yan sanayi, yedek parça üretimi yapan imalat işletmeleri
oluşturmaktadır. Kocaeli Sanayi Odası’nın 24. Meslek Komitesi olan Motorlu Kara Taşıt
Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu’ndaki 211 işletme araştırma kapsamına alınmış,
tam sayım yöntemi ile anket uygulanmıştır. Anketler Mart-2018 ayında 211 işletmenin
sahibi/tepe yöneticisi konumundaki kişilere Kocaeli Sanayi Odası veri tabanı kullanılarak
elektronik ortamda gönderilmiştir. 15 gün boyunca yapılan anketlere cevap veren 58
işletmenin anket verileri analiz edilmiştir.
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3.3.Araştırmanın Modeli
Araştırma ikincil veriler ve birincil verilerden oluşmaktadır. Araştırmanın ikincil verilerinden
oluşan teorik çerçeve Endüstri 4.0 ve teknoloji kabul modelini içermektedir. Araştırmanın
birincil verileri anket yöntemi kullanılarak, tam sayım örnekleme ile otomotiv yan sanayi
işletme sahibi/yöneticilerinden gönüllülük ilkesi ile elektronik ortamda elde edilmiştir.

Anket soruları, teknoloji kabul modeli ölçeği Davis, 1986; teknoloji kullanma niyeti ölçeği
Cronin vd. (2000)’nin çalışmalarından alınmıştır. Anket, algılanan kullanım kolaylığı (10 ifade),
algılanan kullanım faydası (10 ifade), teknoloji kullanmaya yönelik tutum (7 ifade), teknoloji
kullanma niyeti (3 ifade), mevcut teknoloji kullanım durumu (3 ifade), işletme
sahibi/yöneticiye ve işletmeye yönelik demografik sorular, Endüstri 4.0 kavramlarına yönelik
bilgi düzeyini ölçen kavram sorularından oluşmaktadır. Ölçeklere ait sorular 5’li Likert tipi
ölçek ile sorulmuştur. Anketler hazırlanırken Endüstri 4.0 kapsamındaki sorular için Kocaeli
ilinde otomotiv sektöründe ileri teknolojiye sahip 3 şirketin yetkili mühendisleri ile derin
görüşme yapılmıştır. Hazırlanan anketlerin anlaşılırlığı bu ön çalışma ile test edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda öncelikle teknoloji kabul modelini
doğrulamak üzere doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Diğer hipotezleri test etmek amacıyla
regresyon analizinden yararlanılmıştır. Tanımlayıcı sorular için frekanslara bakılmıştır.
Araştırma modeli Şekil.3’de gösterilmiştir.

Algılanan
Kullanım
Kolaylığı
Endüstri 4.0
Bilgi
Düzeyi

Kullanıma
Yönelik
Tutum

Algılanan
Yarar

Teknloji
Kullanma
Niyeti

Kullanım
Düzeyi

Şekil.3. Araştırma Modeli
4.Bulgular ve Tartışma
4.1.Demografik Özellikler
Araştırmaya katılan cevaplayıcılar ve işletmeleri ile ilgili tanımlayıcı özelliklerin frekanslarına
bakılmış, sonuçlar Tablo.1’de gösterilmiştir.
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Tablo.1.İşletme Sahibi/Yöneticilerinin ve İşletmelerin Tanımlayıcı Özellikler
Tanımlayıcı Özellikler

Cinsiyet

Yaş

Meslek/Uzman

Sayı

Yüzde

Kadın

4

6,9

Erkek

54

93,1

28-37

14

24,1

38-47

21

36,2

48-57

16

27,6

57 +

7

12,1

Finans

16

27,6

İşletme

9

15,5

Dış Ticaret

4

6,9

Mühendis

10

17,2

Üretim (Teknik)

19

32,8

10-49 Kişi

6

10,3

50-99 Kişi

6

10,3

100-199 Kişi

10

17,3

200-499 Kişi

31

53,5

500-1999 Kişi

5

8,6

1-5 Yıl

14

24,1

6-10 Yıl

15

25,9

11-15 Yıl

11

19,0

16-20 Yıl

3

5,2

20 Yıl ve +

15

25,9

58

100

İşletme
Çalışan Kişi Sayısı

İşletmenin Faaliyet Yılı

TOPLAM

Araştırmaya katılan işletme sahibi ve yöneticilerinin %93.1’i erkek, %75.9’u 38 yaş üzerinde
olup, finans, mühendis ve üretim alanında mesleki uzmanlığa sahiptirler. İşletmelerin %50’si
1-10 yıl arasında, %25,9’u ise 20 yıldan fazla süredir faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerin
%53,5’inin 200-499 arasında çalışanı bulunmaktadır.
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4.2.İşletmelerin Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Kavramları İle İlgi Bilgi Düzeyleri ve Kullanım
Durumları
Endüstri 4.0 uygulamalarına yönelik olarak işletme sahip ve yöneticilerinin bilgi düzeyleri
1:Hiç Bilgim Yok, 2:Duydum ama Bilgim Yok, 3:Kısmen Biliyorum, 4:Biliyorum, 5:Çok İyi
Biliyorum şeklinde 5’li likert tipi ölçek ile ölçülmüş, sonuçlar Tablo.2’de gösterilmiştir.
Tablo.2. İşletme Sahibi ve Yöneticilerinin Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Kavramlarına Yönelik
Bilgi Düzeyleri
Uygulama ve Kavramlar

Ortalama

St. Sapma

Bilgi Teknolojileri (BT, IT)

3,6034

0,4934

Siber Güvenlik

3,5000

0,8429

Katkı İmalat (Katma Değerli 3,4828

0,7312

İmalat)
Sistem Entegrasyonu

3,3448

0,6895

Entegre Sanayi

3,3103

0,9023

Akıllı Üretim

3,1724

0,9758

Akıllı Sanayi

3,0345

0,9727

Bulut Bilişim

3,0345

0,8976

Robotlar

2,8966

1,4949

Büyük Veri (Big Data)

2,6724

0,8457

Sanal Gerçeklik

2,6207

1,0567

Bağlı Sanayi

2,4138

1,4871

Siber-Fiziksel Sistemler

2,3443

0,8068

Artırılmış Gerçeklik

2,1724

1,1867

Makine2Makine (M2M)

2,1207

1,2436

Nesnelerin İnterneti

2,0345

1,2561

Endüstri 4.0 kapsamındaki kavramlardan sırasıyla; bilgi teknolojileri, siber güvenlik, katkı
imalat, sistem entegrasyonu ve entegre sanayi kavramları ve uygulamaları hakkında işletme
sahiplerinin belirli bir düzeyde bilgi sahibi oldukları söylenebilir. Akıllı sanayi, bulut bilişim,
robotlar, big data, sanal gerçeklik ile ilgili kısmen bilgi sahibi oldukları görülmektedir. Sırasıyla
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nesnelerin internet, Makine2Makine, artırılmış gerçeklik, siber fiziksel sistemler, bağlı sanayi
kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir.

İşletmelerin Endüstri 4.0 uygulamalarından hangilerini kullandıkları araştırılmış, sonuçlar
Tablo.3’de gösterilmiştir.

Tablo.3. İşletmelerin Endüstri 4.0 Kapsamındaki Uygulamaları Kullanım Düzeyleri
Sayı

Yüzde

Entegre Sistemler

36

62,1

Simulasyon

30

51,7

Robotlar

29

50,0

B2B/CRM

29

50,0

Sistem Entegrasyonu

28

48,3

Siber Güvenlik

16

27,6

Akıllı Üretim

12

20,6

Bulut Bilişim

9

15,5

Siber Sistemler

3

5,17

Büyük Veri/Big Data

3

5,17

Endüstri 4.0 uygulamalarını işletmelerin uygulama durumları şu şekildedir; %62,1’i entegre
sistemler, %51,7’si simülasyon, %50’si robot ve B2B/CRM teknolojileri, %48,3’ü sistem
entegrasyonu kullanmaktadır. Büyük veri, siber sistemler ve bulut bilişim uygulama
oranlarının çok düşük olduğu görülmektedir.

4.3.İşletmelerin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Endüstri.4.0 Uygulamalarına Yönelik
Tutumları ve Teknoloji Kullanma Niyetleri
Analizler yapılmadan önce, anlamsal olarak ters ifade edilen değişkenler yeniden
kodlanmıştır. Araştırmada teknoloji kabul modelinin algılanan kullanım faydası ve algılanan
kullanım kolaylığı boyutlarına ait 10’ar ifade ve tutumlara yönelik 7 ifade olmak üzere toplam
27 ifadeye kendi ölçeklerinde bağımsızlık testi yapılmış ve ifadelerin p<0.05 anlamlılık
düzeyinde birbirlerinden farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Endüstri 4.0’a yönelik hazırlanan
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ölçeklerin teknoloji kabul modeline uygunluğunu test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör
analizi yapılmıştır. Negatif varyans gösteren, standart katsayıları aşan (1.0’e çok yakın) ya da
çok büyük standart hata veren değişkenler kontrol edilmiştir (Hair et.all., 1998). Öncelikle,
ölçeğin her bir boyutu için analiz yapılmıştır. Algılanan kullanım kolaylığı ölçeğinden 4
değişken, algılanan fayda ölçeğinden 3 değişken, tutum ölçeğinden 2 değişken negatif
varyans, hata katsayısı yüksek olması nedeniyle elenmiştir. Daha sonra yapılan ikincil
doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen model uyum değerleri Tablo.4’de
gösterilmiştir.

Tablo.4. Teknoloji Kabul Modeli Ölçeğinin Uyum Değerleri
Uyumluluk

Modifikasyon Modifikasyon Kabul

İndeksi

Öncesi

Sonrası

Edilebilir

Uyum

Mutlak Uyum Değeri
Ki-Kare (X2)

623.83

210.83

Serbestlik

62

45

Ki-Kare/sd

10.06

4.69

1-5

GFI

0.76

0.92

0.90≤GFI≤0.95

AGFI

0.64

0.85

0.85≤AGFI≤0.90

RMSR

0.069

0.045

0.05≤RMSR≤0.08

RMSEA

0.175

0.079

0.05≤RMSA≤0.08

Derecesi

Artan Uyum Değeri
CFI

0.87

0.95

0.95≤CFI≤0.97

NNFI

0.77

0.98

0.95≤NNFI≤0.97

NFI

0.75

0.97

0.95≤NFI≤0.97

İkincil doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, model uyum değerleri kabul edilebilir
düzeyde olmadığı görülmüştür. Bu yüzden, modifikasyon önerileri doğrultusunda algılanan
kullanım faydası ölçeğinden 3, algılanan kullanım kolaylığı ölçeğinden 2, tutum ölçeğinden 1
değişken elenmiştir. Model uyum değerleri kabul edilebilir düzeyde gerçekleşmiştir.
Teknoloji kabul modelinde yer alan boyutlar arasındaki standart değerler, R2 değeri, hata
varyansı, t değerleri Tablo 5’te gösterilmiştir.
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Tablo.5. Teknoloji Kabul Modeli Değişkenleri Arasındaki İlişkiler
Değişkenler

Standart

R2

Değer

Hata

t

Varyansı

Değeri

Algılanan Kullanım Faydası-Tutum

0.75

0.63

0.041

3.10

Algılanan Kullanım Kolaylığı-Tutum

-0.42

0.63

0.041

-2.01

Teknoloji kabul modeli boyutları ile Endüstri 4.0 teknolojisine yönelik tutumlar arasındaki
modelin R2 değeri; 0.63 olup, hata varyansı 0.041’dir. Standart değerler ise; algılanan
kullanım faydasında 0.75, algılanan kullanım kolaylığı -0.42’dir. Boyutlar ile tutum arasındaki
t değerleri ise; algılanan kullanım faydasında 3.10, algılanan kullanım kolaylığında -2.01
olarak gerçekleşmiştir. En yüksek değer algılanan kullanım faydasında gerçekleşirken,
algılanan kullanım kolaylığının negatif olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, araştırmanın
hipotezlerinden H1 ve H2, hipotezleri kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, algılanan kullanım
faydası Endüstri 4.0 teknolojisini kabulü pozitif yönde, algılanan kullanım kolaylığı negatif
yönde olmak üzere her iki değişken de teknoloji kabulüne yönelik tutumu etkilemektedir.
Teknoloji modeli ile ilgili olarak yapılan modifikasyonlar sonrası kalan ölçek değişkenlerine ait
Cronbash’s Alfa değeri, Standart katsayılar, R2, Hata varyansı ve t değerleri Tablo.6’da
gösterilmiştir.

Tablo.6 Teknoloji Kabul Modelinin Modifikasyon Sonrası Kalan Değişkenleri
Değişkenler

Algılanan Kullanım Faydası

Cronbash’s

Standart

Alfa

Katsayı

işin

Hata

t

Varyansı

Değeri

0.808

Endüstri 4.0 Uygulamalarının, 0.830
yaptığım

R2

0.69

0.47

0.13

5.00

0.68

0.47

0.17

5.01

kalitesini

artıracağına inanıyorum.

(Endüstri

4.0 0.720

Uygulamalarının) işimin kritik
yönlerini

destekleyeceğine

inanıyorum.
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(Endüstri

4.0 0.711

0.88

0.78

0.06

3.59

0.58

0.33

0.17

5.16

0.60

0.36

0.30

5.54

0.49

0.24

0.26

5.59

0.76

0.58

0.36

5.02

0.34

0.12

0.23

5.50

Uygulamalarının)
üretkenliğimi

artıracağına

inanıyorum.

(Endüstri

4.0 0.762

Uygulamalarının)
yapılabilecek olandan daha
fazla

iş

başarmamı

sağlayacağına inanıyorum.

Algılanan Kullanım Kolaylığı

0.701

(Endüstri 4.0 Uygulamalarını) 0.689
kullanmayı

elverişsiz

buluyorum.

(Endüstri 4.0 Uygulamalarını) 0.550
kullanmayı öğrenmek benim
için

kolay

olur

diye

düşünüyorum.

(Endüstri 4.0 Uygulamaları) 0.611
ile etkileşime geçmek çok
fazla mental çaba gerektirir.

(Endüstri 4.0 Uygulamaları) 0.579
ile olan etkileşimim açık ve
anlaşılır

olur

diye

düşünüyorum.
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Tutum

0.812

(Endüstri 4.0 Uygulamaları) 0.601

0.93

0.43

0.08

2.13

0.78

0.61

0.14

4.55

0.66

0.87

0.30

4.98

ticari sırları riske atar.

(Endüstri 4.0 Uygulamalarını) 0.784
kullanmanın benim için çok
yararlı

olmadığını

düşünüyorum.

(Endüstri 4.0 Uygulamalarını) 0.809
kullanmanın iş akışında yeni
krizlere

neden

olacağını

düşünüyorum.

Analiz sonucunda bulunan veriler kullanılarak hesaplanan değerler, Cronbash’s alfa
değerlerinin modelin bütününde iyi düzeyde gerçekleştiğini söylemek mümkündür.
Teknoloji kabul modelinin tahmini modeli Şekil.4’de gösterilmiştir.
0,13

F1

0,17

F4

0,38

0,06

F5

0,44

0,17

F7

0,30

K1

0,26

K6

0,29

0,36

K7

0,50

0,23

K9

0,35

ALGILANAN
KULLANIM
FAYDASI

3,10

0,29

TUTUM
0,41

ALGILANAN
KULLANIM
KOLAYLIĞI

0,75

T1

0,30

0,47

T5

0,14

0,48

T7

0,09

2,01

0,17

Şekil.4.Teknoloji Kabul Modelinin Tahmini Modeli

Endüstri 4.0’a yönelik tutumun teknoloji kullanma niyeti üzerinde, teknoloji kullanım
niyetinin bu sistemin mevcut kullanım durumu üzerinde, Endüstri 4.0’a yönelik bilgi
düzeyinin teknoloji kabul modeli değişkenleri üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek
üzere doğrusal regresyon analizi yapılmış model özeti ve değerlere ait sonuçlar, tutum ve
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teknoloji kullanma niyeti değişkenlerinin ortalamaları

Tablo.7, Tablo.8 ve Tablo.9’da

gösterilmiştir.
Tablo 7. Araştırma Değişkenlerinin Birbirleri Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizine
Ait Model Özeti
Değişkenler
R

Tutum-Teknoloji
Kullanma Niyeti
Teknoloji

Kullanma

Niyeti-Kullanım
Bilgi

Düzeyi-Algılanan

Kullanım Faydası
Bilgi

Düzeyi-Algılanan

Kullanım Kolaylığı
Bilgi Düzeyi-Tutum

R2

Düzeltilmiş

ANOVA

R2

F değeri

ANOVA
Anlamlılık
Düzeyi

DurbinWatson

,008

,000

,018

,004

0,952

2,272

,592

,350

,338

30,158

0,000

1,682

,403

,163

,143

10,876

0,002

2,371

,323

,077

,047

3,834

0.050

2,412

,343

,117

,102

7,453

0,008

1,844

Tablodan da görüldüğü üzere tutum ile teknoloji kullanma niyetine ilişkin model anlamlı
değildir (p>0.05). Teknoloji kullanma niyeti ile mevcut kullanım düzeyine ilişkin model
anlamlıdır (p<0.01). Regresyon katsayının açıklama oranı %59.2’dir. Bilgi düzeyinin algılanan
kullanım faydası, algılanan kullanım kolaylığı ve tutum değişkenlerine ilişkin modelin anlamlı
olduğu (p<0.05) belirlenmiştir. Algılanan kullanım faydasını %40.3; algılanan kullanım
kolaylığını %32.3, tutumu %34.3 oranında açıklamaktadır. Tüm değişkenlerin Durbin-Watson
katsayıları incelendiğinde otokorelasyon olmadığını göstermektedir.

Tablo 8. Tutum ile Teknoloji Kullanma Niyeti ve Teknoloji Kullanma Niyeti İle Kullanım Düzeyi
Arasındaki Regresyon Katsayıları

Model

Standardize

Standardize

Edilmemiş

Edilmiş

Katsayılar

Katsayılar

B

Beta

Standart
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TIF
t

Anlamlılık
Düzeyi

VIF

Hata
(sabit)

3.661

,481

Tutum- Niyeti

,701

,018

(sabit)

-,452

,606

Niyet-Kullanım

,904

,165

(sabit)

5,074

,199

Bilgi

-,008

,592

7.610

,000

-,060

,952

-,746

,459

5,492

,000

25,52
9

Kullanım

,222

,067

4,280

,221

,403

3,298

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

,000

Düzeyi-

Algılanan

1.000

,002

Faydası
(sabit)

Bilgi

19,40
6

0,000

Düzeyi-

Algılanan
Kullanım

,146

,075

4,552

,302

,279

,102

,253

-1,958 0,050

Kolaylığı
(sabit)

Bilgi
Tutum

Düzeyi-

15,05
0
,343

0,000

-2,730 0,000

Tablo 8’de görüldüğü gibi tutumun teknoloji kullanma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi
bulunmamaktadır (p>0.05). Dolayısıyla, H3 hipotezi red edilmiştir. Teknoloji kullanma
niyetinin teknolojiyi kullanım düzeyi üzerinde etkisi vardır. Dolayısıyla, H4 hipotezi kabul
edilmiştir. Teknoloji kullanma niyeti teknolojiyi kullanma düzeyi üzerinde %90.4 oranında bir
etkiye sahiptir. Sonuçlara göre, H4 hipotezi kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, teknoloji
kullanma niyetinin teknolojiyi kullanım düzeyi üzerinde etkili olduğu sonucunda varılmıştır.
Endüstri 4.0’a yönelik bilgi düzeyi, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanım faydası ve
teknoloji kullanma niyetini etkilemektedir. Dolayısıyla, araştırmanın H5, H6 ve H7 hipotezleri
kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, Endüstri 4.0’a yönelik bilgi düzeyi algılanan kullanım
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faydası, algılanan kullanım kolaylığı ve tutum üzerinde istatistiki olarak anlamlı (p<0.05)
pozitif etkiye sahiptir. Teknoloji kullanma niyeti ve teknolojiyi mevcut kullanım durumu
sorularına ilişkin ortalamalar Tablo.9’da gösterilmiştir.

Tablo.9. Teknoloji Kullanma Niyeti ve Teknolojiyi Kullanım Düzeyi
İfadeler

Ortalama

Standart
Sapma

Teknoloji Kullanma Niyeti
Yakın zamanda bu uygulamalara yatırım yapacağım.

3,4310

0,7971

İş ilişkisinde bulunduğum şirketlere de bu uygulamayı tavsiye 4,0517

0,8465

ederim.
Yatırım bütçemin bir bölümünü de bu sistemlere geçiş için 3,4138

0,5934

ayırmayı düşünüyorum.
Teknoloji Kullanım Düzeyi
Sistemlerden bazılarını kullanıyoruz.

3,1379

0,9071

Geleceğe dönük olarak bu sistemlerin bazılarına yatırım yaptık.

2,9310

2,6034

Eleman işe alma ve yetiştirmede bu sisteme geçmemiz durumuna 0,8774

0,8773

göre planlama yapıyorum.

5.Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Araştırmanın kapsamına, Kocaeli Sanayi Odası’nın 24. Meslek Komitesi olan Motorlu Kara
Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu’ndaki 211 işletmeden 58 işletme dahil
edilmiştir. Araştırmadan aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İşletmelerin Endüstri 4.0’a ilişkin kavramlardan haberdar oldukları ancak, bilgi düzeylerinin
yüksek olmadığı görülmüştür. Endüstri 4.0 kapsamındaki kavramlardan; bilgi teknolojileri,
siber güvenlik, katkı imalat, sistem entegrasyonu ve entegre sanayi kavramları ve
uygulamaları hakkında işletme sahiplerinin belirli bir düzeyde bilgi sahibi oldukları
görülmüştür. Bu kavramların 3.Sanayi Devrimindeki elektronik ve bilgi teknolojileri sistemleri
ile bağlantılı olduğu dikkate alındığında, işletmelerin belirli bir düzeyde bilgi sahibi olmaları
olağan değerlendirilmiştir.
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Akıllı sanayi, bulut bilişim, robotlar, büyük veri (big data), sanal gerçeklik ile ilgili olarak
işletmelerin kısmen bilgi sahibi oldukları söylenebilir. Nesnelerin interneti, Makine2Makine,
artırılmış gerçeklik, siber fiziksel sistemler, bağlı sanayi kavramları ve uygulamaları hakkında
işletmelerin bilgi düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Bu kavramlar, Endüstri 4.0 ile
birlikte ortaya çıkan kavramlar olup, işletmelerin bu devrim ile ilgili henüz yeterince bilgi
sahibi olmadıklarını söylemek mümkündür.

İşletmelerin Endüstri 4.0’ı Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde, kullanım kolaylığı ve
kullanım faydası olmak üzere iki boyutta algıladıkları görülmüştür. Bu bulgu Davis (1986)’in
Teknoloji Kabul Modeli teorisini desteklemektedir. Sonuçlara göre işletmeler, Endüstri 40’ı
kendilerine fayda sağlayacak bir sistem olarak algılarken, esnek olmayan, mental çaba
gerektiren bir sistem olarak kullanımının güç olduğunu algılamaktadırlar.

İşletmelerin, Endüstri 4.0’a yönelik oluşan tutumlarının henüz bu teknolojiyi kullanma
niyetini etkileyecek düzeyde olmadığı görülmüştür. Bunun iki temel nedeni olduğu
düşünülmektedir. Birincisi, işletmelerin Endüstri 4.0 hakkında yeteri kadar bilgi sahibi
olmamalarıdır. İkincisi ise, bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülen Endüstri 4.0’ın
kullanımının kolay olmadığı algısıdır. Çünkü, işletmelerin Endüstri 4.0’a yönelik bilgi düzeyinin
bu teknolojinin kullanım kolaylığı ve kullanım faydası üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
İşletmelerin bilgi düzeyi bu teknolojilerin kullanım kolaylığına yönelik algılarına göre, fayda
algıları üzerinde daha etkilidir. Böylece, işletmelerin Endüstri 4.0’ı faydalı olarak algıladıkları
ancak, kullanımının zor olduğu yönünde olumsuz algıya sahip olduklarını söylemek
mümkündür. Diğer yandan, işletmelerin bilgi düzeylerinin bu teknolojiyi kullanma niyetleri
üzerinde de etkili olduğu belirlenmiştir.

Endüstri 4.0’ı kullanma niyeti olan işletmelerin bu sistemde yer alan uygulamalara yönelik
mevcut kullanım düzeylerinin de yüksek olduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, Endüstri
4.0’a ait teknolojileri kısmen uygulayan işletmelerin, geleceğe dönük olarak bu teknolojiyi
kullanma niyetlerinin oluştuğu görülmektedir. Bu sonuç, Çivici ve Kale (2007)’nin araştırma
bulgularını desteklemektedir. Teknoloji kullanımının miktarının gerçek kullanım üzerinde
etkisi olduğunu göstermektedir.
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Araştırma sonuçları ışığında şu öneriler geliştirilmiştir;
Otomotiv yedek parça sektöründe ülkemizin başta Avrupa olmak üzere Dünya’daki rekabet
üstünlüğü göz önünde bulundurulduğunda, imalat işletmelerinin Endüstri 4.0 uygulamalarına
yönelik yatırım yapmalarının önemli olduğu düşünülmektedir. Rekabette üstünlük ve
sürdürülebilirliğin sağlanması için ülkemizdeki yedek parça imalat işletmesi sahip ve
yöneticilerinin Endüstri 4.0 yatırımlarına yönlendirilmeleri önem taşımaktadır. İşletmelerin
özellikle Endüstri 4.0 teknolojisi uygulamalarının kullanım kolaylığına yönelik farkındalığının
oluşturulması ve bilgilendirilmesi için odalar, borsalar, birlikler ve kamu kurumları tarafından
seminer, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi yararlı olacaktır.

Endüstri 4.0 uygulamaları geleceğe dönük olarak tüm sektörleri ilgilendirmektedir. Endüstri
4.0 konusuna yönelen araştırmacıların, fiziki ürün ve hizmetlerde farklı alanlarda bilgi düzeyi
ve tutumları belirlemek üzere fiziksel ürün ve hizmetlerde hem işletmeler hem de tüketiciler
üzerine çalışmalar yapmalarının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Araştırma, Kocaeli ilinde otomotiv yedek parça sektöründe faaliyet gösteren imalat
işletmeleri ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla, araştırma sonuçları genelleştirilemez. Endüstri
4.0 kavramının otomotiv yedek parça imalat işletmelerine yönelik öne çıkan unsurlarını
içermesi de araştırmanın bir diğer bir kısıtıdır.
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Özet
Moda tüketicilerinin ortaya çıkan yeni eğilimlere göre yeni moda ürünleri talep etmeleri
nedeniyle moda perakendeciliği kısa dönemlidir. Ancak, sürdürülebilirlik uzun dönemi
çağrıştırmaktadır. Bu nedenle, moda perakendeciliği ve sürdürülebilirlik birbiriyle çelişen iki
kavram gibi gözükmektedir. Ürünlerin üretim ve satış tarafında da sürdürülebilirlik
konusunda bir tartışmanın olduğu açıktır. Giysilerin üretim sürecinde üretim, tüketim ve atık
yönetimi sürdürülebilirlik açısından sorgulanmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen,
“sürdürülebilirlik” ve “moda perakendeciliği” çelişen iki kavram değildir.
Bu çalışmanın amacı moda perakendeciliği ve sürdürülebilirlik arasındaki görünürlüğü daha
az olan bağlantıları incelemektir. Sürdürülebilirlik kavramı, moda perakendeciliğinin
dinamikleri ve bu sektöre özgü nitelikler ve bunların sürdürülebilirlik ile ilişkileri bu çalışmada
örneklerle ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: sürdürebilirlik, moda sektörü, moda perakendeciliği, perakendecilik

Can Fashion Retailing Be Sustainable?
Abstract
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Fashion retailing is short term by nature since fashion consumers demand new clothes
according to the emerging trends. On the other side, sustainability smacks of long term.
Therefore, fashion retailing and sustainability may seem two contradicting concepts. It is
clear that there are discussions related to the production and selling side of clothes.
Production, consumption, and waste related to clothes making process are questioned
regarding sustainability. However, “sustainability” and “fashion retailing”

are not in

contradiction because of these reasons.
The purpose of this study is to conduct a literature review to explore the less visible
connections between fashion retailing and sustainability. Sustainability as a concept, the
dynamics of fashion retailing and unique characteristics associated with the industry and
how these characteristics are related to sustainability approach will be investigated in the
paper with examples.
Keywords: sustainability, fashion industry, fashion retailing, retailing
1. Giriş
Sürdürülebilirlik, hükümet politikalarında ve kurumsal stratejilerde artan biçimde yer alan bir
kavramdır. Ekonomik açıdan bakıldığında, sürdürülebilirlik “üretim sürecinde yenilenebilir
kaynaklara yönelmek ve üretim faaliyetinin çevreye olan etkilerinden sorumlu olmak”
şeklinde tanımlanmaktadır (Yavuz, 2010). Sürdürülebilir gelişim ise “gelecek kuşakların kendi
ihtiyaçlarını karşılama becerisini tehlikeye atmadan mevcut kuşağın ihtiyaçlarını karşılayan
gelişim” olarak tanımlanmaktadır (Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu Raporu, 1987).
Bu çalışmada moda, giysi tüketimi kapsamında ele alınmaktadır. Farklı amaçların altını
çizmek için farklı terimler kullanıldığından, sürdürülebilir modanın tek bir tanımı
yapılamamaktadır. Organik, yeşil, adil ticaret, sürdürülebilir, yavaş, ekolojik birbirinin yerine
kullanılan sözcüklerdir (Lundblad & Davies, 2016). Moda sektörü, sürdürülebilir gelişimin;
ekonomi, çevre ve toplum olmak üzere üç boyutunda hassasiyet göstermektedir. Ekonomik
açıdan bakıldığında, üretimin Uzak Doğu’ya doğru yönelmesi, Avrupa’da tekstil sektörünün
gelişimini tersine çevirmiştir. Çevresel açıdan değerlendirildiğinde, moda ürünlerinde yoğun
bir şekilde kimyasal kullanılmakta, çok fazla arazi ve su talep edilmektedir. Sosyal açıdan ise
tüketicilerin giysi üretiminde etikle ilgili daha bilinçli olmalarından dolayı, bazı moda
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markaları çalışanların kötü koşullarda çalışarak az maaş aldıkları yönündeki skandallardan
etkilenmektedir (Brito vd., 2008). Moda sektöründeki hızlı üretim, ham maddelerin, emeğin
ve enerjinin de çok fazla tüketilmesini beraberinde getirmektedir. Hızla modası geçen, düşük
kaliteli ve geri dönüşemeyen sentetik ürünler atık yaratmaktadır (Alpat, 2012). Tekstille ilgili
çevresel konular sadece sektörün zehir yoğun doğası gereği çevresel kirlilik yaratan üretim
süreçlerini değil ayrıca atık yaratan elden çıkarma ile ilgili kaygıları da kapsamaktadır
(D’Souza, 2015).
Bu çalışmada, hem akademisyenler hem de uygulamacılar için temel meselelerden biri haline
gelen sürdürülebilirliğin, sürdürülebilirlik kavramının doğasına uyumuyla ilgili sorgulanan
moda

perakendeciliğinde

nasıl

ele

alınabileceği

incelenmiştir.

2. Literatür Taraması
Sürdürülebilirlik, aşırı tüketime yönlendiren mevcut moda döngüsüne mutlak bir değişiklik
getirmektedir (Peirson-Smith & Evans, 2017). İki ayrı işleve sahip olduğu düşünülen bu iki
kavram, literatürde birarada incelenmeye başlamıştır ve dolayısıyla modanın sürdürülebilir
olup olmayacağı temel sorulardan biridir.
Kong & Ko’nun (2017) sürdürülebilir moda tüketimine dair çalışmasının sonuçlarına göre,
tüketiciler, ürünler kendileri için değerli olduğunda sürdürülebilir moda ürünlerine yönelik
pozitif tutuma sahip olmaktadır. Güney Kore, Çin ve Japonya’da yaptıkları çalışmada
görülmektedir ki, sürdürülebilir ürün tüketicileri güçlü çevresel kaygılara, ürün bilgisine ve
pozitif fayda algısına sahiptir. Bununla birlikte bazı tüketiciler kalitesinden ve estetik
değerinden şüphe duyduklarında, sürdürülebilir ürün almaktan çekinmektedir. Sadık
sürdürülebilir ürün tüketicileri sağlığa, doğa dostu olmaya ve ekonomik faydalara
odaklanmaya meyillidir ve sürdürülebilir tüketimin sağlıklarına ve maddi güçlerine zarar
vermeyeceklerine inandıklarında sürdürülebilir moda ürünü alma olasılıkları artacaktır.
Ancak lüks ürünlerde durum farklılaşabilmektedir. Achabou &Dekhili ‘nin (2013) Fransız lüks
giysi perakendecisi üzerine yaptığı çalışmalarında, lüks ürün tüketicilerinin öncelikle ürünün
kalitesine odaklandığını, markanın sorumlu davranışlarının ikinci seçim kriteri olduğu
bulgusuna varılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre lüks ürünlerde geri dönüştürülmüş
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materyal kullanmak tüketici tercihlerini negatif etkilemekte, ancak organik pamuk kullanımı
tüketici tercihi artırmaktadır. Lüks moda perakendecileri sürdüren şirketler için de
sürdürülebilirlik bir gerekliliktir. Eğer lüks moda perakendecileri modanın ışıltılı dünyasından
sorumluluğa geçişi ciddiye almazlarsa, sosyal sorumluluk ve modayı başarılı şekilde bir araya
getiren şirketlerin pazarda ön plana çıkmasıyla sorunlarla yüz yüze gelirler (Carrigan vd.,
2013).
Tüketicilerin modaya bakışı ve kişilikleri de sürdürülebilir tüketim davranışını etkilemektedir.
Modayı ve modadaki yenilik olgusunu öz kimlikleri için çok önemli gören tüketicilerin
öncelikleri sürdürülebilirlik değildir. Bu tüketiciler sürdürülebilir modaya karışı olumsuz ya da
nötr görüşe sahiptir. Sosyal tüketicilerse başkaları tarafından nasıl algıladıklarıyla çok fazla
ilgilenen kişilerdir. Bu tüketicilerin ise sürdürülebilir modaya ilgileri olmakla birlikte, farkında
olmama, sürdürülebilir modaya dair sosyal kabul edilme eksikliği algısı, algılanan yüksek fiyat
gibi engeller algılamaktadırlar. Sürdürülebilir tüketime yönelik en az engel algılayan
tüketicilerse, fedakâr tüketicilerdir. Bu tüketiciler çevreye duyarlıdır ve hızlı modaya karşı
negatif tutuma sahiptir (McNeill & Moore, 2015).
Yalnızca ürünler değil, ürünlerin satıldığı mekânlar da sürdürülebilirlik açısından dikkate
alınmaktadır. Sadachar & Konika’nın (2017) Amerika’da yaptıkları çalışmalarında,
sürdürülebilir görsel mağazacılık sunumu uygulamalarının (örneğin enerji verimli
ışıklandırma, çevre dostu donatım, başka bir amaçta kullanılmak üzere değiştirilmiş
materyalden yapılan gösterimler) perakende mağazasına olan sadakat ile ilişkisi
incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin sürdürülebilir görsel mağazacılık
sunumu uygulamalarına yönelik tutumu mağaza sadakatinin belirleyicisidir.
Todeschini vd., (2017) çalışmalarında, hızlı moda paradigmasına sürdürülebilir ve inovatif iş
modelleri alternatifleri oluşturmanın arkasındaki itici gücü, tüketici farkındalığı, kurumsal
sosyal sorumluluk, paylaşım ekonomisi ve işbirlikçi tüketim ile teknolojik inovasyon olarak
belirtmiştir:
Tüketici farkındalığı: Hızlı modanın alternatiflerin artmasındaki en önemli sebeplerinden biri
sürdürülebilirlik farkındalığını ve bilincinin artmasıdır. Bu trendin davranışsal yansımaları yeşil
ürünlere artan ilgi, kendin yap akımları, değişim ve paylaşım platformları, genç kuşakların
sahiplik yerine deneyimleri tercih etmesidir.
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Sirküler ekonomi: Sirküler ekonomi, ekonomik üretimi anlamlı biçimde yeniden oluşturmaya
dayandırmaktadır. Sirküler ekonomi tasarım bakımından güçlüdür ve amacı ürünleri,
bileşenleri ve materyalleri her zaman en yüksek fayda ve değerde tutmaktır.
Kurumsal sosyal sorumluluk: Global moda markalarının en çok benimsediği kurumsal sosyal
sorumluluk ölçütleri; sürdürülebilirlik raporları, çok paydaşlı gözetime gönüllü katılım,
uygulama kodları ve işçilik standartları geliştirmek, tedarikçileri açıklamak ve tüm tedarik
zinciri boyunca şeffaf olmaktır.
Paylaşım ekonomisi ve işbirlikçi tüketim: İşbirlikçi tüketim, kaynakların kullanımına ilişkin
verimli ve bilinçli bir alternatiftir.
Teknolojik inovasyon: Modada, alternatif fiber en önde gelen teknolojik inovasyonlardandır.
Giysilerin dayanıklılığı, daha az atık, kısıtlı doğan kaynaklar yerine alternatif (sentetik) ham
maddelerin kullanımı diğer etkenlerdendir.
Hızlı moda, lüks moda eğilimlerinin daha ucuza benzerini oluşturan koleksiyonlardır. Hızlı
modaya olan arz ve talep tasarımcıların, perakendecilerin ve üreticilerin daha hızlı olmalarını
gerektirmektedir. Hızlı moda tüketici ve çalışan refahını etkilemekte, çevre ve atık yönetimi
açısından olumsuz sonuçlar yaratmaktadır (Ertekin & Atik, 2015). Tüketicilerin ve şirketlerin
sürdürülebilirliğe ilgisinin artmasıyla hızlı moda eleştirilmeye başlamıştır. Dolayısıyla her
alanda ortaya çıkan yavaşlık akımlarının moda sektöründeki karşılığı da yavaş moda
olmuştur. Hızlı moda üretim hızını hızlandırıp giysilerin ömrünü kısaltırken, yavaş moda bu
kavramın tam tersidir. Bu bağlamda yavaş moda çevresel sürdürülebilirlikle ilişkilidir fakat
sadece bununla sınırlı değildir. Bununla birlikte, yavaş moda ve sürdürülebilir moda
arasındaki ayrım muğlaktır (Jung & Jin, 2014). Yavaş moda ile moda dönüşümünün
yavaşlatılması sayesinde üretim kaliteye odaklanabilir, nitelikli iş gücü artırılabilir ve
tüketiciler daha duyarlı tercihler yapabilirler (Mangır, 2016).
Ürün çeşitliliği ve dış tedarik kullanımı ihtiyacı arttıkça şirketlerin tedarik zinciri aktivitelerini
yönetmesi, gözlemlemesi ve bir kalite standardı sağlaması zorlaşmaktadır. Hızlı moda
sektöründe şirketler ham maddelerini, yarı mamul ve mamullerini gelişmekte olan
ülkelerden tedarik etmektedir. Ancak günümüzdeki sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
yaklaşımı düşünüldüğünde, gelişmekte olan ülkelerdeki tedarikçilerin gelişmiş ülkelerdeki
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kadar iyi olmaması şirketler için bir risktir ve bu risk şirketlerin itibarına, dolayısıyla da
finansal getirilerine zarar verebilir. Bu sebeple günümüzde hızlı moda sektöründeki pek çok
şirket sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimine odaklanmaktadır (Türker & Altuntaş, 2014).
Moda şirketleri ürünlerini üretmek için dış ortaklara ihtiyaç duymakta ve bazı ham maddeleri
uzak yerlerden tedarik etmekte, boyama ve dikiş gibi farklı üretim aktiviteleri için taşeronluk
hizmet almaktadır. Tedarik zinciri yönetimi hem şirketlerin rekabetçi olmasını sağlamakta
hem de çevresel sorumluluklarını yerine getirme imkanı tanımaktadır (Caniato vd., 2012).
3. Sürdürülebilir Moda Perakendecileri
Tüketicilerin sürekli değişim arzusu içinde olması, moda sektöründeki ürünlerin hızla demode
olmasına ve modanın “sürdürülemez” olarak düşünülmesine sebep olmaktadır (Cimatti vd.,
2017). Moda sektörü başta üretimin her aşamasında yarattığı zarar verici atıklar olmak üzere
çevresel problemler yarattığına dayandırılarak eleştirilmektedir. Çevresel sorunlara yönelik
artan küresel farkındalıkla birlikte, tüketicilerin de sürdürülebilirlik farkındalığı artmıştır.
Tüketiciler çevre dostu kıyafetler isterken, üreticiler de kar zarar hanelerine dikkat ederek bu
talebi karşılamanın yollarını aramaktadır (Gam & Banning, 2011). Hızlı moda perakendeciliği
kolayca değiştirilebilen giysilerin tüketimini teşvik ettiği gerekçesiyle çevresel ve sosyal
sürdürülebilirlik açısından önemli bir dezavantaja sahiptir. Tüketicilerin ilgisini gören moda
perakendecilerinden H&M ve Zara sürdürülebilir yatırımlar yapmış ve faaliyetlerini
sürdürülebilirlik çerçevesinde devam ettirmiştir (Todeschini vd., 2017). Sürdürülebilir moda
tüketimine artan ilgi, perakendecilerin de bu konuda harekete geçmesini ve bazı
uygulamaları hayata geçirmelerini sağlamıştır.
Organik pamuk pazarı raporu Textile Exchange tarafından hazırlanmaktadır. Textile
Exchange, tercih edilen lifler, sağlamlık, standart ve sorumlu tedarik ağlarında endüstri
dönüşümünü yönlendirmek için üyeleriyle yakından çalışan kar amacı gütmeyen kuruluştur.
Bu kuruluş tekstil sektörünün su, toprak, hava ve insan nüfusuna etkisini azaltmak amacıyla
çiftçilik, materyaller, işleme ve ürün kullanım ömrü ile ilgili en iyi uygulamaları belirlemekte
ve paylaşmaktadır (textileexchange.org/about-us/, 01.04.2018). Çalışmanın ana kütlesini,
2017 yılına ait organik pamuk pazarı raporuna göre organik pamuk kullanan şirketler
oluşturmaktadır. Çalışmada Türk moda perakendeciliği sektöründe bilinirliği yüksek ve 2017
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organik pamuk pazarı raporuna göre, 2017 yılında en çok organik pamuk kullanan 5
perakendeci olan C&A, H&M, Tchibo, Nike, Inditex örneklem grubu olarak ele alınmıştır.
Bu çalışma, sürdürülebilirlik faaliyetleri gösteren moda perakendecilerinin internet sitelerini
inceleyen bir durum çalışmasıdır. Çalışmada elektronik veri toplama yöntemiyle,
sürdürülebilir moda faaliyetleri gösteren şirketlerin internet siteleri incelenmiştir. İnternet
sitelerinin içeriğinin ifade edilmesinde içerik analizi yapılmıştır (Baş & Akturan, 2013).
Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan içerik analizi, metne dair tarafsız ve sistematik bilgi
sunmayı amaçlayan bir araştırma yöntemidir (Koçak & Arun, 2006).Bir başka deyişle içerik
analizi, yazlı veriyi, verinin ana içeriklerini ve verdiği mesajları özetleme ve raporlama
sürecini yansıtır (Cohen vd., 2007).
İncelemenin etik bir şekilde uygulanması, nitel araştırmada geçerlilik ve güvenilirlik için
gereklidir. Nitel araştırmanın birincil amacı “anlamak” olduğundan, önceliği teori oluşturmak
veya hipotez testi olan nicel araştırmadan bu süreçte farklılık göstermektedir. Nitel
araştırmada iki veya daha fazla kişinin veri analiz sürecinde yer alması bulgu yorumlarının ve
raporlarının objektifliğini sağlayarak geçerlilik yaratır. Geçerlilik sağlama yollarından uzman
incelemesi, verilerin ve bulguların bir uzman veya meslektaş tarafından incelenmesini ifade
etmektedir (Merriam, 2013). Çalışmada geçerlilik sağlanması için ayrıca uzman incelemesi ve
uzman gözden geçirilmesi kullanılmıştır. Çalışmada incelenen internet siteleri, üç üretim
yönetimi ve pazarlama öğretim görevlisine gösterilmiş, daha sonra raporlar okutulmuş ve
bazı düzenlemeler yapılmıştır. Araştırmada güvenilirliği sağlamak içinse teoriden
faydalanılmıştır

(Akturan & Baş, 2013) ve incelenen internet siteleri raporlanırken

literatürde sözü geçen kavramlar raporlanmıştır.
C&A: Markanın vizyonu pozitif etki yaratan modadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları ise
ürünlere, tedarik zincirine ve insanların hayatlarına odaklanmıştır: (sustainability.c-anda.com, 01.04.2018).


Sürdürülebilir ürünler: Şirketin amacı üretilebilir en sürdürülebilir ürünleri üretmek,
organik pamuk tedariğini ve talebini sağlamak, sürdürülebilir ham madde tedarik
etmek, hayvan refahına saygı duymak, sirküler ekonomi çözümlerini başlatmak ve
tasarımla üretimde sirküler tasarım ilkelerini uygulamaktır.
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Sürdürülebilir tedarik: Şirketin odaklandığı iki ana alan; çalışanların güvenli çalışma
koşulları altında çalışması ve çalışanlara adil davranılması ile kaynak satın aldığı
toplulukların temiz çevrede kalmalarını desteklemektir.



Sürdürülebilir yaşam: Sürdürülebilirliği yeni normal haline getirmek şirketin temel
amaçlarındandır. Sürdürülebilirliğe tüketicilerin ve çalışanların da dâhil edilmesi
istenmektedir.

H&M: Perakendecinin global internet sitesinde, 2017 yılına ait sürdürülebilirlik özeti,
sürdürülebilir moda ve çalışma şartlarını gösteren bölümler mevcuttur. H&M için
sürdürülebilirlik, üretimde sürdürülebilir materyaller kullanımın ötesine geçmiştir ve tüm
değer zincirini kapsamaktadır. Şirket tedarikçilerine sosyal ve çevresel düzenlemeleri içeren
kurallar protokolü sunmaktadır. Şirkete göre, küresel marka olmak sorumluluk sahibi olmayı
gerektirmektedir ve H&M tüm pazarlarında ve tüm süreçlerinde bu sorumluluğu ciddiye
aldığını belirtmektedir. Şirketin daha sürdürülebilir bir moda geleceği yaratmak için yaptığı
bazı uygulamalar şunlardır: (about.hm.com/en/sustainability.html, 01.04.2018).


Giysi bakım talimatları: Sitede giysilerin daha uzun süre giyilmek için nasıl ömrünün
uzatılacağına dair bilgiler verilmektedir.



Giysi toplama programı: H&M, 2013 yılında dünya çapında bir giysi toplama girişimi
başlatmıştır. Tüketiciler hangi marka olduğu ya da hangi durumda olduğu fark
etmeksizin tüm tekstil materyallerini mağazaya getirebilmektedir. Toplanan giysiler
yeniden giyilebilir (rewear), yeniden kullanılabilir (reuse) ve geri dönüştürülebilir
(recycle) olarak üç kategoriye ayrılmaktadır. Ayrıca şirket geri dönüştürülen
giysilerden üretilen koleksiyonlar hazırlamıştır.



Çalışma şartları: Kendi fabrikaları olmayan şirket ürünlerini genellikle gelişmekte olan
ülkelerdeki bağımsız tedarikçilere yaptırmaktadır. H&M çalışanlarına saygılı
davranmaya, adil ücret dağıtımına ve çalışma şartlarının iyiliğine önem verdiğini
belirtmektedir.



Hayvan refahı: Şirketin amacı sadece kendisi için değil, tüm sektör için yüksek
standartlar koymaktır. Bu amaçla Humane Society International ve Textile Exchange
ile birlikte çalışarak hayvanları korumayı modada bir öncelik haline getirmeyi
amaçlamaktadır. H&M güzellik ürünlerini hayvanlar üzerinde test etmemektedir ve
hayvan kaynaklı materyallerle ilgili yürürlükte olan katı kuralları vardır.
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Su kullanımı: Şirket, suyun değer zinciri boyunca sorumlu olarak kullanıldığını temin
etmek ve moda sektöründe yeni standartlar koymak amacıyla WWF, Solidaridad ve
Swedish Water Initiative gibi pek çok örgütle ortaklık kurmuştur. Suyun yönetimiyle
ilgili geliştirilen bütüncül stratejideki dört tema; suyun kullanımını geliştirmek, su
farkındalığı yaratmak, bütünleşik hareket, su etkisini ve riskini ölçmektir.

Tchibo: Şirketin amacı yüzde 100 sürdürülebilir olmaktır ve 2006’dan beri sürdürülebilirlik
şirketin kurumsal stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır (tchibo-sustainability.com, 01.04.2018).


Tüketici ürünleriyle çevreyi koruma: Tchibo üretimde sadece kaliteye değil sosyal ve
çevresel standartların korunması ve gelişimine de odaklanmaktadır. Şirket doğal
kaynaklara sahip çıkmaya ve iklimin korunmasına dikkat etmektedir. 2011’de
Greenpeace tarafından tekstil imalatında tehlikeli kimyasalların kullanımına dikkat
çekmek amacıyla başlatılan Detoks Kampanyası’nı 2014’te imzalamıştır. Şirket
çevreye sorumlu ancak kaliteli ürünler üretmektedir. Çevreye saygılı pamuk üretimi
için çeşitli ortaklarla işbirliği yapmaktadır. Bununla birlikte şirket Afrikalı pamuk
çiftçilerini, pamuklarını satın alarak ve Benin ve Sambia'daki eğitim aktivitelerine
sponsor olarak desteklemektedir.



Çalışanlar: İşine kendini adanmış çalışanlara sahip olmanın gereklilikleri iş- hayat
dengesi, sağlık, eğitimdir. Aile şirketi olan Tchibo farklı ve çeşitli iş ortamını
desteklemektedir.



Standart kuruluşları ile işbirliği: Şirketin işbirliği içinde olduğu kuruluşlar; Rainforest
Alliance, Fairtrade, UTZ Certified, Bio, Cotton made in Africa, OE Organik Pamuk,
FSC®’dir.



Sosyal standartlara bağlılık: Şirket kendisi için üretim yapan fabrikalarda çalışma
koşullarını iyileştirmek için çalışmaktadır. “Toplumsal ve Çevresel İş Ahlakı Tüzüğünü”,
enerji verimliliği gibi çevresel konuları da kapsayacak şekilde genişletmiştir.

NIKE: Şirketin faaliyetlerini yönlendiren üç stratejik amaç, çevresel ayak izini minimize etmek,
üretimi dönüştürmek, potansiyeli serbest bırakmaktır. Nike, enerji, kimya, su ve atık
yönetimine odaklanarak tedarik zincirine tüm dikkatini vermekte, daha az, daha iyi ve
yeniden kullanma stratejilerini belirlemeyi hedeflemektedir. Şirket sadece kendi yaptığı
ürünleri değil, bu ürünleri yeni teknolojiyle ve sürdürülebilir iş gücü inovasyonuyla nasıl
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yaptıklarını da dönüştürmektedir. Misyonu olan "dünyadaki her sporcuya ilham vermek ve
yenilik sunmak" doğrultusunda, şirket herkesi potansiyelini açığa çıkarmaya teşvik
etmektedir: (about.nike.com/pages/sustainable-innovation, 01.04.2018)


Nike’ın Flyknit teknolojisi ile geleneksel kesme dikme yöntemlerine göre yüzde 60
daha az atık yaratması sürdürülebilir inovasyona örnektir.



Nike performans ürünleri, atık yaratmayı ve su kullanımını azaltmaktadır. 2010’dan
beri üç bilyon plastik şişe Nike performans ürünleri için geri dönüştürülmüş polyester
haline getirilmiştir. Ayrıca kumaşı sıfır su kullanarak boyanan ColorDry teknolojisi
oldukça fazla suyun tasarrufunu sağlamıştır. Reuse-A-Shoe (Ayakkabıyı Yeniden
Kullan) programı ise pek çok ayakkabının yeniden dönüştürülmesini sağlamıştır.



Ürünlerin çevresel etkilerinin çoğu onları yapmakta kullanılan materyallerden
kaynaklanmaktadır. Nike üstün performansı daha fazla sürdürülebilir materyalle
yapmaya çalışmaktadır.



Nike kendi fabrikalarında ve işlettiği tesislerde yüzde 100 yenilenebilir enerji
kullanmayı amaçlamaktadır.



Nike üretimin dönüşümüne yatırım yapmaktadır ve yalın, yeşil, adil ve çalışanlara
yetki vermek üzere işletmelerini dönüştürmüş daha iyi, daha az sözleşmeli fabrikayla
çalışmaktadır.



Nike dünyayı değiştirmek için sporun gücüne inanmaktadır ve çocukların hareket
etmesine destek olmaktadır.



Nike için öncelik, iş gücü çeşitliliğidir. Anneler ve babalar ek sekiz hafta ücretli izin
alabilmekte ve ailesine bakmak zorunda olan çalışanlar da sekiz hafta ücretli izin
kullanabilmektedir.



Nike sıfır atık hedeflemektedir. Atığı azaltma ve kapalı döngü modeline yönelmesinin
bir başka örneği Nike Grind ile şirket mevcut ürün ve malzemeleri ayrıcalıklı bir ürüne
dönüştürmektedir.

Inditex: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ve
Uterqüe markalarından oluşan bir perakende zinciridir. Şirket çevreye bağlılığını global
internet sitesinde su, iklim değişikliği ve enerji, biyolojik çeşitlilik ve döngüyü kapama ana
başlıkları şeklinde ifade etmektedir: (inditex.com/, 01.04.2018)
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Su: Sürekli inovasyon arayışı şirketin çevresel etkilerini azaltarak daha verimli
olabilmesini sağlamaktadır. Şirket suyu sorumlu ve sürdürülebilir olarak kullanırken
deniz ve tatlı su canlılarını da korumayı hedeflemektedir.



İklim değişikliği ve enerji: Ham maddelerden tasarıma, üretimden lojistiğe,
mağazalardan ofislere değer zincirinin her aşamasında kullanılan enerjiyi azaltmak
amaçlanmaktadır.



Biyolojik çeşitlilik: Şirket sorumlu yönetim anlayışını benimsemiştir. Bu doğrultuda
şirket biyojik çeşitliliği doğrudan etkileyen ham madde kararlarını dikkatli almaktadır.
TENCEL, Lyocell ve geri dönüştürülmüş ipler gibi sürdürülebilir alternatiflerin
kullanımını artırarak, sadece sürdürülebilir sertifikalı kaynaklar kullanarak, 2017
sonuna kadar ağaç bazlı ipliklerin önemli ormanlardan gelmemesini sağlayarak çevre
üzerindeki etkilerini minimize etmektedir.



Döngüyü kapama: Şirket daha yeşil ve temiz moda ürünleri elde etmek için daha
sürdürülebilir materyaller kullanmayı, iş ortaklarıyla çalışmayı ve teknolojiye yatırım
yapmayı teşvik etmektedir. Bununla birlikte müşterilerini kullanılmış giysilerini
mağazalara bırakmaya yönlendirmektedir.

Ayrıca şirketin markalarından Zara, “Join Life” programıyla geri dönüşümü desteklemektedir.
Zara sosyal ve çevresel konulara verdikleri önem çerçevesinde giysilerin kullanım ömrünü
artırmaya yardımcı olduklarını belirtmektedir ve tüketicilerini kullanmadıkları giysilerini
mağazalarındaki kutulara bırakmaya teşvik etmektedir. Aynı zamanda pazarlama karmasını
da sürdürülebilirlik felsefesiyle uyumlu hale getirmiş olduğunu taahhüt etmektedir: Zara
ürünlerinin sağlık, güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlikte yüksek standartlarda olduğunu,
çevreye saygılı tedarik zincirlerinin olduğunu ileri sürmektedir. Hem online hem fiziksel
dağıtım kullanan Zara’nın mağazaları eko verimlidir, sunucuları ve ofisleri yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen enerjiyi tüketirler (zara.com.tr, 01.04.2018). Ayrıca şirket internet
sitesinde sürdürülebilirlik bilançosunu ve sürdürülebilir stratejisini yayınlamıştır. Bununla
birlikte Zara’nın yedi maddelik öncelikler listesinde, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi,
kaynakların verimli kullanımı ve geri dönüşüm ile toplum refahını iyileştirme yer almaktadır
(static.inditex.com/annual_report_2016/en/, 01.04.2018).
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4. Sonuç
Sürdürülebilir moda tüketimine artan ilgi perakendecilerin harekete geçmelerini ve onları
faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde yapmalarına yönlendirmiştir. Perakendeciler,
değişen pazar ve tüketici isteklerine göre kendilerini koşullara uyumlu hale getirmeye
çalışmaktadır. Günümüzde perakendeciler rekabetçi kalmaya çalışırken aynı zamanda
toplumsal değerlere, çevreye saygı duymanın ve dünyaya zarar verecek faaliyetlerden
kaçınmanın yollarını aramaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilir modeller, pek çok perakendeci
tarafından benimsenmeye başlanmıştır.
2015-2030 yılları arasındaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden erişilebilir temiz enerji,
istihdam ve ekonomik büyüme, sanayi yenilikçilik ve altyapı, bilinçli üretim ve tüketim, iklim
değişikliğiyle

mücadele,

modada

sürdürülebilirlik

ile

yakından

ilgilidir

(un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/, 01.04.2018) Bu amaçların
gerçekleştirilmesi bütünleşik ve çoklu bir çaba gerektirmektedir. Chida’ya göre, (2011) en
başarılı ve rekabetçi perakendeciler, kendilerini kapalı döngü, sıfır atık çıkaran mağaza ile
yüzde 100 sürdürülebilir kılacak stratejiyi geliştiren ve bu çerçevede vizyona sahip olan
perakendeciler olacaktır. Rakiplerinin ise bu yeni sürdürülebilirlik standartlarına erişmesinin
zor olacağı muhakkaktır. Dolayısıyla sürdürülebilirlik bir farklılaşma aracı olarak da
kullanılabilecek bir kavramdır.
Sürdürülebilirlik moda perakendecileri tarafından konumlandırma stratejisi olarak da
kullanılabilir. Chang & Jai’nin (2015) çalışmasına göre, sürdürülebilir konumlandırma
stratejileri algılanan pozitif kurumsal sosyal sorumluluk çabalarına neden olabilir ve
dolayısıyla hızlı moda perakendecileri için sürdürülebilirlik pazarlamasının etkinliğini
sağlayabilmektedir. Ancak bu stratejinin uzun dönemli faydalarından yararlanmak için
perakendecilerin istikrarlı ve tutarlı olmaları gerekir.
Sürdürülebilir modayı benimsemek, perakendecilerin hem gezegenimizi korumasını
sağlayacak, hem de onlara kar getirecek bir yoldur. Moda ürünlerinin ömrünü uzatmak, daha
az atık anlamına gelmektedir. Moda tüketicileri sürdürülebilir tüketimle ilgilenmelerine
rağmen, bu olumlu tutumu satın alma davranışına dönüştürmek hem tüketicilerin hem de
perakendecilerin eğitimini gerektirmektedir. Shen ve diğerlerinin (2012) çalışmasına göre,
günümüzde yaygın olan kullan at kültürünün etkisini azaltmak ve moda sektöründeki etik
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konulara dair tüketici farkındalığını artırmak için tüketicilerin eğitimi önemlidir. Yeni
çıkardıkları etik moda ürünlerinin başarılı olması için perakendecilerin tüketici eğitimiyle ilgili
girişimlerde bulunmaları gerekmektedir. Birtwistle & Moore’un (2007) çalışmasında
katılımcılar, sosyal ve çevresel sonuçlarını bilirlerse giysi tüketimi ve elden çıkarma
davranışlarını değiştirebileceklerini belirtmişledir.

Lee ve diğerlerinin (2012) moda

perakendecilerinin yeşil perakende aktivitelerinin yeşil bilinç ve yeşil davranış üzenindeki
pozitif

etkilerini

inceledikleri

çalışmalarında

da

ortaya

çıktığı

gibi,

tüketicilerin

perakendecilerin yeşil ürünlerine ve yeşil kampanya aktivitelerini olumlu algılamaları, onların
bilinç ve davranışlarını yeşil hale getirmektedir. Jin Gam‘e (2011) göre, çevre dostu ürünlerin
pazarda az olması, tüketicilerin satın alma deneyimi yaşamasını engellemektedir.
Goworek vd. (2012) çalışması, sürdürülebilir giysi tüketimi konusunda farkındalığının azlığına
dikkat çekmektedir. Çevresel olarak bilinçli tüketiciler bile satın alma kararlarını öncelikli
olarak ekonomik ve kişisel faktörlere dayalı olarak vermektedir. Katılımcıların çoğu potansiyel
etkilerini düşünmeden, dayanıklı olmama olasılığı yüksek olan düşük fiyatlı giysiler satın
almıştır. Connell’in (2010) araştırmasında tüketiciler çevresel olarak tercih edilebilir giysilere
yönelik bilgi ve tutum, çevresel olarak tercih edilebilir giysilerin bulunabilirliği, ekonomik
kaynaklar, alışveriş ortamı ve sosyal normlar gibi engeller sebebiyle ekolojik açıdan bilinçli
giysi tüketimini tutarlı bir şekilde yapma zorluğu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Perakendeciler
bu engellerin aşılmasını sağlayabilirse, tüketicilerin sürdürülebilir giysi tüketim davranışları
da değiştirilebilir.
Perakendeciler, üreticiler ve tüketiciler arasındaki bir köprü

konumundadır. Bu

konumlarından dolayı perakendecilerin daha sürdürülebilir tüketimi teşvik etme konusunda
önemli bir rol oynadığı yadsınamaz bir gerçektir. Perakendeciler sahip oldukları güçlü konum
ile tüketicileri, kendi eylemleriyle, tedarikçilerle ortaklık kurarak veya tüketicilerle kurdukları
günlük etkileşim yoluyla üç şekilde sürdürülebilir tüketime yönlendirebilirler (Jones vd.,
2010). Tüm sektörün sürdürülebilir ürünlerin bulunurluğunu artırmak ve dağıtım kanallarını
iyileştirmek üzere çalışması gerekmektedir. Görülmektedir ki, perakendecilerin toplumda
sürdürülebilir tüketimi benimsetme ve tüketici farkındalığını konusunda önemli bir rolü
vardır. Perakendecilerin stratejilerini bu önemli rolü göz önünde bulundurarak kurgulamaları
sektöre, tüketicilere ve dünyamıza büyük fayda sağlayacaktır.
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Abstract
This paper demonstrates the anchoring effects of negative numerical values used in
marketing communications. Drawing from number activation theory and incidental
environmental anchoring framework, we show that consumers are not anchored by the
negative numbers in marketing communications as they are, rather influenced by contextdependent associated values.
Keywords: anchoring, numerical priming, consumer behavior

Extended abstract
Mussweiler and Strack (2001) claim that anchoring works because the semantic
knowledge about the target object activated during the comparison with the anchor
influences the absolute judgment. However, when activated semantic knowledge is
inapplicable to the critical judgment, semantic influences cannot operate, and the individual
is open to pure numeric influences. Consider Study 2 in Strack and Mussweiler (1997). After
asking participants whether the mean winter temperature is higher or lower than –50° C,
they asked them how high the mean winter temperature is in the Antarctic or Hawaii. When
target and context were the same, participants assimilated toward the given anchor.
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However, when target and context were not the same, participants did not assimilate
toward the anchor values. Strack and Mussweiler (1997) refer to this situation as the
‘contrast effect’; however, they do not explain what this effect really entails. We try to
explain this effect through the number activation theory and the two-sided nature of
numbers.
Prior research has established that memory assumes a central role in number
processing (Dehaene, 2011) and therefore, our inherited number sense is flexible (Fischer,
2003). Peled, Resnick, and Mukhopadhyay (1988)’s study on stages in children’s
development of number concepts discusses negative-positive number associations, lending
support to our hypothesis on the two-sided nature of numbers. In children’s development
of number concepts, a first stage includes only positive numbers, and a second stage
includes positive and negative numbers, structured symmetrically around zero along a
mental number line. In other words, each negative number (e.g., -2) is constructed with its
positive counterpart (e.g., 2). As Fischer (2003) demonstrated, negative integers display
parallel distance and size effects as do positive integers. Negative numbers are arranged by
analogy with the positives; they are denoted on a mental number line that runs backward.
The above studies seem to suggest that numbers do not possess single undisputed
numerical values; rather have a set of associated values. In an anchoring context, we argue
that when individuals are exposed to random numbers, they use such numbers as anchors.
However, the use of such anchors is not straightforward; individuals modify such values to
fit a given context, by dropping or including the negative sign.
H1a. When the anchor is a negative numerical value, but the context calls for a
positive numerical estimate, individuals will omit the negative sign and assimilate the
estimates to that associated value.
H1b. When the anchor is a positive numerical value, but the context calls for a
negative numerical estimate, individuals will include the negative sign and assimilate the
estimates to that associated value.
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Study 1
Study 1a: Using the procedure in Strack and Mussweiler (1997), we randomly
assigned 46 respondents from Amazon Mechanical Turk (MTurk) to one of the two anchor
value conditions (50,000 and 20,000). We first asked respondents to answer the following
question: “Is the elevation of Mt. Everest (the highest mountain in the world), higher or
lower than 50,000/20,000 feet?” The next question read, “What is the elevation of the
Challenger Deep (the deepest point in the ocean)?” and respondents provided numerical
estimates.
A t-test comparing the means of the two anchoring conditions revealed a significant
difference between estimates of the depression of Challenger Deep (M50,000 = –30,042.44,
SD= 14,017.31; M20,000 = –19,874.88, SD= 16,029.07; t(44) = –2.29, p = .03).
Study 1b: Using the preceding procedure, we randomly assigned 61 respondents
from MTurk to one of the two anchor value conditions (–50,000 and –20,000). We first
asked respondents to answer the following question: “Is the elevation of the Challenger
Deep (the deepest point in the ocean) higher or lower than –50,000/–20,000 feet?” The
next question read, “What is the elevation of Mt. Everest (the highest mountain in the
world)?” and respondents provided numerical estimates.
A t-test comparing the means of the two anchoring conditions revealed a difference
between estimates of the elevation of Mt. Everest (M-50,000 = 30367.36, SD= 22043.63; M20,000

= 22423, SD= 11536.92; t(59) = 1.76, p = .08).

Study 2
Strack and Mussweiler (1997) suggest that the inapplicability of the activated
semantic knowledge to the critical judgment is the driving force behind the inoperability of
the semantic influences. Incidental environmental anchoring (IEA) provides a natural test for
this phenomenon because IEA provides subsidiary semantic knowledge that is, by definition,
inapplicable to the critical judgment.
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With Study 2, we test H1a in the field. With this study, we argue that the effect will
hold even in a different context, namely consumers’ willingness to pay (WTP). WTP is the
maximum amount a consumer would be ready to pay for a product or a service (Horowitz &
McConnell, 2003). Past research has shown that WTP judgments are formed based on
intuition and immediate preferences governed by contextual information to provide a
solution to a problem (Kahneman & Thaler, 2006; Valle, Lavin, Magner, & Geldes, 2017).
101 participants were recruited by two research assistants at a major European
university using street intercepts. Participants were randomly assigned to one of the two
conditions (–3 mug vs. –7 mug). Then, the assistants asked participants how much they
were willing to pay for such a mug and recorded their answers.
A t-test comparing the means of the two anchoring conditions (–3 mug vs. –7 mug)
revealed a difference between WTP (M-3 mug = 6.32, SD= 21.97; M-7mug = 7.91, SD= 25.93;
t(98) = –1.48, p = .05).
Conclusion
This research shows that inapplicable semantic knowledge (which is activated
through classic or incidental comparative judgments) nevertheless finds a way to influence
critical judgments. This finding indicates that individuals have the mental flexibility to bend
and modify numbers to fit the values to the required task. This finding also means that
numbers that consumers are exposed to do not possess a single and indisputable numeric
value that only communicates a single cardinality but can be flexed given contradictory
contexts.
How do negative numbers in marketing communications affect consumer price
perceptions?
1. Introduction
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Strack and Mussweiler (1997) correctly argue that the whole anchoring process
cannot be explained by the numerical value of the anchors. Therefore, they propose a
selective accessibility model that aims to elucidate the cognitive mechanism for generating
judgments given an anchor value. Mussweiler and Strack (2001) claim that the typical
anchoring situation is best understood from a semantic perspective. Anchoring works
because the semantic knowledge about the target object activated during the comparison
with the anchor influences the absolute judgment. In addition to this semantic influence,
the numerical anchor value may have an effect. However, the numeric influence critically
depends on whether the comparative and absolute judgments pertain to the same target or
separate targets. When activated semantic knowledge is inapplicable to the critical
judgment, semantic influences cannot operate, and the individual is open to pure numeric
influences. Consider Study 2 in Strack and Mussweiler (1997). After asking participants
whether the mean winter temperature is higher or lower than –50° C, they asked them how
high the mean winter temperature is in the Antarctic or Hawaii. When target and context
were the same, participants assimilated toward the given anchor. However, when target
and context were not the same, participants did not assimilate toward the anchor values.
Strack and Mussweiler (1997) refer to this situation as the ‘contrast effect’; however, they
do not explain what this effect really entails and why and how it occurs in an anchoring
setting. We try to explain this effect through the number activation theory and the twosided nature of numbers.
Going back to Study 2 in Strack and Mussweiler (1997), we argue that when
participants were given –50 as the initial value, both –50 and 50 came to mind. When the
context is appropriate for a value such as –50 (estimation of the mean winter temperature
in the Antarctic), individuals use that number as it is and assimilate estimates toward –50.
However, when the context is inappropriate for a value such as –50 (estimation of the mean
winter temperature in Hawaii), they discard the negative sign and use 50 as the anchor
value, thus assimilating estimations toward 50 (rather than –50). We argue that this is not a
contrast effect, but rather a context-dependent number selection process to make the
number more appropriate given a context. We propose that the vacuum created by the lack
of activated semantic knowledge gives rise to two-sided interpretations of numbers,
allowing one of the two numbers to dominate the anchoring process.
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Prior research has established that memory assumes a central role in number
processing and mental arithmetic (Dehaene, 2011) and therefore, our inherited number
sense is flexible as a result of experiences with numbers (Fischer, 2003). Numerical values
are represented as nodes in a network of associative links in memory. Activation spreads
from these nodes along associative connections so that linked number nodes, such as the
basic arithmetic inferences (sum and/or product of the numbers), are retrieved along with
the original numerical values.According to this framework, a single value may be two-sided
(e.g., a 2 is not only a 2 but also a –2). These arithmetic facts are learned as a result of
repetition and stored as verbal associations (Ashcraft, 1982; Lefevre, Bisanz, & Mrkonjic,
1988). Lefevre et al. (1988) show that retrieving answers from a network of stored facts can
even lead to misjudgments. They presented participants with pairs of numbers (e.g., 2 and
3), and then after a delay, the pairs of numbers disappeared, and a probe value appeared. If
the probe was one of the numbers presented previously (e.g., 2), participant responded
"yes", and if the probe was not one of the numbers (e.g., 8), they responded "no". The
authors suggest that initial number pairs act like seed values from which various numerical
inferences originate. In other words, seed values activate basic common arithmetic
calculations, such as the sum or the product of the seed values. The results reveal that
participants are as likely to pick 5 (the sum of 2 and 3) or 6 (the product of 2 and 3) as 2 or 3
(original/seed values). Because the numbers 2, 3, 5, 6, and other potential associative values
(e.g., –2) are active in memory, individuals tend to forget which numbers were the initial
seed values. Their results show that several associated values come to mind in number
processing. In effect, Peled, Resnick, and Mukhopadhyay (1988)’s study on stages in
children’s development of number concepts discusses negative-positive number
associations, lending support to our hypothesis on the two-sided nature of numbers. In
children’s development of number concepts, a first stage includes only positive numbers,
and a second stage includes positive and negative numbers, structured symmetrically
around zero along a mental number line. In other words, each negative number (e.g., -2) is
constructed with its positive counterpart (e.g., 2). As Fischer (2003) demonstrated, negative
integers display parallel distance and size effects as do positive integers. Negative numbers
are arranged by analogy with the positives; they are denoted on a mental number line that
runs backward, once again suggesting the double-sided nature of positive and negative
numbers.
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The above studies seem to suggest that numbers do not possess single undisputed
numerical values; rather have a set of associated values. In an anchoring context, we argue
that when individuals are exposed to random numbers, they use such numbers as anchors.
However, the use of such anchors is not straightforward; individuals modify such values to
fit a given context, by dropping or including the negative sign, demonstrating the two-sided
interpretations of numbers. We expect this finding to hold for both positive and negative
values, a situation that has not been tested in the literature. Thus:
H1a. When the anchor is a negative numerical value but the context calls for a
positive numerical estimate, individuals will omit the negative sign and
assimilate the estimates to that associated value.
H1b. When the anchor is a positive numerical value but the context calls for a
negative numerical estimate, individuals will include the negative sign and
assimilate the estimates to that associated value.
2. Study 1
With Studies 1a and 1b, we test H1a and H1b, respectively, arguing that the effect
will hold with estimates of elevation/depression that require a change of sign. We anticipate
that depending on the context, respondents will either discard or include a negative sign,
and their estimates of elevation/depression will depend on the adapted numbers.
2.1 Study 1a
2.1.1 Method
Using the procedure in Strack and Mussweiler (1997), we randomly assigned 46
respondents from Amazon Mechanical Turk (MTurk) to one of the two anchor value
conditions (50,000 and 20,000). We first asked respondents to answer the following
question: “Is the elevation of Mt. Everest (the highest mountain in the world), higher or
lower than 50,000/20,000 feet?” The next question read, “What is the elevation of the
Challenger Deep (the deepest point in the ocean)?” and respondents provided numerical
estimates.
2.1.2 Results and discussion
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A t-test comparing the means of the two anchoring conditions revealed a significant
difference between estimates of the depression of Challenger Deep (M50,000 = –30,042.44,
SD= 14,017.31; M20,000 = –19,874.88, SD= 16,029.07; t(44) = –2.29, p = .03). When
respondents were exposed to positive numbers as anchors (50,000 and 20,000) but asked to
estimate a point below sea level, they picked the negative value from the associative set.
Therefore, 50,000 and 20,000 do not work as they are; they operate as –50,000 and –
20,000, as these are the most applicable values given that the context (Challenger Deep)
calls for a negative value.

2.2 Study 1b
2.2.1 Method
Using the preceding procedure, we randomly assigned 61 respondents from MTurk
to one of the two anchor value conditions (–50,000 and –20,000). We first asked
respondents to answer the following question: “Is the elevation of the Challenger Deep (the
deepest point in the ocean) higher or lower than –50,000/–20,000 feet?” The next question
read, “What is the elevation of Mt. Everest (the highest mountain in the world)?” and
respondents provided numerical estimates.
2.2.2 Results and discussion
A t-test comparing the means of the two anchoring conditions revealed a difference
between estimates of the elevation of Mt. Everest (M-50,000 = 30,367.36, SD= 22,043.63; M20,000

= 22,423, SD= 11,536.92; t(59) = 1.76, p = .08). When respondents were exposed to

negative anchoring values (–50,000 and –20,000) but asked to estimate the elevation of Mt.
Everest, they seemed to choose the positive value from the associative set (see Fig. 1). Thus,
–50,000 and –20,000 do not work as they are; rather, the positive versions (50,000 and
20,000) seem to be at play. These are the most congruent numbers, given that the context
(Mt. Everest) calls for a positive value (see figure 1).
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Figure 1. The reported elevation of Mt. Everest and depression of Challenger Deep
for given anchors.
3. Study 2
Strack and Mussweiler (1997) suggest that the inapplicability of the activated
semantic knowledge to the critical judgment is the driving force behind the inoperability of
the semantic influences. Incidental environmental anchoring (IEA) provides a natural test for
this phenomenon because IEA provides subsidiary semantic knowledge that is, by definition,
inapplicable to the critical judgment. Critcher and Gilovich (2008) show that jersey numbers
on football players affect the probability estimates of sacking the quarterback. Participants
who saw a player wearing number 94 estimated his probability of sacking the quarterback in
his next game higher than those who saw a player wearing number 54. Note that target and
context are always different in IEA, which provides a perfect setting to test our hypotheses.
With Study 2, we test H1a in the field. With this study, we argue that the effect will
hold even in a different context, namely consumers’ willingness to pay (WTP). WTP is the
maximum amount a consumer would be ready to pay for a product or a service (Horowitz &
McConnell, 2003). Past research has shown that WTP judgments are formed based on
intuition and immediate preferences governed by contextual information to provide a
solution to a problem (Kahneman & Thaler, 2006; Valle, Lavin, Magner, & Geldes, 2017).
3.1 Method
101 participants were recruited by two research assistants at a major European
university using street intercepts. Research assistants posed as student members of the
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algebra club at the university. They told participants that they were fundraising and
therefore planning to sell mugs that were specifically designed for the algebra club.
Participants were randomly assigned to one of the two conditions (–3 mug vs. –7 mug). As
each assistant was on one side of a wide street collecting data using a single mug, there was
no possibility for an individual participant to see the other mug. Then, the assistants asked
participants how much they were willing to pay for such a mug and recorded their answers.
3.2 Results and discussion
A t-test comparing the means of the two anchoring conditions (–3 mug vs. –7 mug)
revealed a difference between WTP (M-3 mug = 6.32, SD= 21.97; M-7mug = 7.91, SD= 25.93;
t(98) = –1.48, p = .05). Since the context was inapplicable given initial values (i.e., negative
numbers for a context that calls for positive estimates), individuals automatically dropped
the negative sign and used the activated number that was more appropriate for the
environment. Therefore, while –3 (acting like 3) pulled WTP down, –7 (acting like 7) pushed
WTP up, demonstrating the two-sided nature of numbers.
4. General discussion
We extend prior research through a lab experiment that complements Strack and
Mussweiler (1997) and a field study that establishes external validity using WTP as our
context (see table 1 for a summary of results). This research shows that inapplicable
semantic knowledge (which is activated through classic or incidental comparative
judgments) nevertheless finds a way to influence critical judgments. This finding indicates
that individuals have the mental flexibility to bend and modify numbers to fit the values to
the required task. This finding also means that numbers that consumers are exposed to do
not possess a single and indisputable numeric value that only communicates a single
cardinality but can be flexed given contradictory contexts.
Our case in point was the duality of numbers that could be formed by the omission
or inclusion of a negative sign. Consumers, faced with a critical judgment incongruent to the
comparative or incidental number, seem to unconsciously add or drop the negative sign.
The marketing implications of such alterations can be tremendous for products or services
for which some technical specifications contain negative numbers or customers are required
to think in a negative number space. Further research should examine other associative
numbers beyond the negative that could be operational in similar settings in which semantic
knowledge is rendered inapplicable.
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Study 1
Anchor 20,000
Study
Challenger

Anchor 50,000
Mean

Statistics

Mean

SD

SD

N

-19,874.88

16,029.07 –30,042.44

14,017.31 46

-20,000

-50,000

1a-

Deep
Anchor
Study 1bMt. Everest

22,423

Anchor

11,536.92 30,367.36

22,043.63 61

t
–
2.29

1.76

p
0.03

0.08

Study 2
Anchor -3

Anchor -7

Statistics

Mean WTP

SD WTP

Mean WTP

SD WTP

N

6.32

21.97

7.91

25.93

101

Table 1. Summary of results
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
"Küresel Paradoks" olarak nitelendirilen paradigmaya göre, küresel ekonominin büyümesi
küçük aktörlerin gücünü artırmaktadır. Yani, yeni dünya düzeninin en dinamik oyuncuları
değişime çabuk ayak uydurabilen, yenilikçi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
olacaktır. KOBİ’lerin sürekli gelişen yeni teknolojilere entegre olabilmeleri ve ürünlerinin
pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımlar benimseyebilmeleri performanslarını artıracak en
önemli unsurlar olarak görülmektedir.
Bu doğrultuda özellikle geçtiğimiz on yılda KOBİ’lere kapsamlı kamu teşvikleri sağlandığı
görülmektedir. Teşviklerden yararlanan KOBİ’lerin teknoloji transfer performansları ve
pazarlama yenilikçiliği düzeylerinin firma performansları üzerinde ne ölçüde etkili olduğu
sorusunun literatürde henüz tam olarak yanıtlanmadığı dikkat çekmektedir. Bu doğrulta
çalışmanın amacı; TRA 1 Bölgesinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) faaliyet gösteren ve kamu
teşvikinden

yararlanan

KOBİ’lerin,

aldıkları
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destek

sonrasında

teknoloji

transfer

performansları ve pazarlama yenilikçiliği düzeylerinin firma performansları üzerinde ne
ölçüde etkili olduğunun tespit edilmesidir. Ülke ekonomisinden hatırı sayılır paylar ayrılarak
desteklenen KOBİ’lerin bu desteklerin akabinde performanslarında bir artış sağlayıp
sağlayamadıklarının belirlenmesi, teşvik mekanizmalarının verimliğinin denetlenmesinde ve
şekillenmesinde büyük bir öneme sahiptir.
Kavramsal Çerçeve
Literatürde KOBİ’lerin neden desteklenmeleri gerektiğine ilişkin dört farklı yaklaşım olduğu
görülmektedir (McCoshan ve Storey, 2008): 1. Makroekonomik perspektiften bakıldığında
KOBİ'ler istihdam oluşturmakta, ekonomiyi canlandırmakta ve ihracatı artırmaktadırlar. 2.
Sosyal amaçlar perspektifinden konu ele alındığında, KOBİ’ler adil bir gelir dağılımının
yeniden sağlamakta ve böylece yoksulluğun azaltılmasında rol oynamaktadırlar (ILO,2004-2005:221). 3. Piyasa başarısızlıklarının düzenlenmesi perspektifinden bakıldığında KOBİ’lerin
adil rekabetin sağlanması, piyasaya giriş engellerinin ortadan kaldırılması ve fırsat eşitsizliğini
önleme gibi fonksiyonları bulunmaktadır. 4. Dinamik etkinlik perspektifinden KOBİ’ler
inovasyonun teşviki bakımından büyük önem arz etmektedirler. KOBİ’ler genellikle yeni bir
ürün geliştirmek için büyük işletmelerden 3 ile 10 kat arasında daha az harcama
yapmaktadırlar. Buna karşın KOBİ'lerin inovasyon yapmak için yaptıkları her harcama
karşılığında büyük işletmelerden daha fazla sonuç aldıkları bilinmektedir (İmamoğlu,
2002:85).
Kamu teşvikleri sağlanan KOBİ’lerin performanslarına ilişkin literatür incelendiğinde çok
sayıda ampirik çalışma bulunduğu görülmektedir (örn. Knight, 2000; Zeng, Xie ve Tam,
2010). Bu çalışmalarda çoğunlukla kamu teşviklerinden yararlanan KOBİ’lerin birbirleriyle
işbirliği düzeylerine, inovasyon performanslarına ve firma performanslarına yoğunlaşıldığı
görülmektedir. Ancak kamu teşviklerinden yararlanan KOBİ’lerin firma performansları
üzerinde teknoloji transfer performanslarının ve pazarlama yenilikçiliği düzeylerinin etkileri
göz ardı edilmiştir. Oysa birçok çalışmada KOBİ’lerin teknoloji transfer performanslarının ve
pazarlama yenilikçiliği düzeylerinin firma performansı üzerinde etkili oldukları ortaya
konulmuştur (örn. Gunday ve diğ. 2011; Morgan ve diğ., 2009). Bu çalışmalarda ise kamu
teşviklerinden yararlanıp yararlanmadıklarına bakılmaksızın KOBİ’lere ilişkin genel
değerlendirmeler yapılmıştır. Buradan hareketle kamu teşviklerinden yararlanan KOBİ’lerin
teknoloji transfer etkinliklerinin firma performansları üzerindeki etkilerinin pazarlama
yenilikçiliği açısından ele alınmasının literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
501

Durum ülkemiz açısından değerlendirildiğinde ise uluslararası literatürde olduğu gibi zengin
bir çalışma listesiyle karşılaşmak mümkün değildir. KOBİ performansı üzerinde etkili olan
faktörleri belirlemeye yönelik bilimsel araştırmalar yok denecek kadar azdır. Literatürdeki bu
eksikliğin ardında yatan temel sebeplerden birinin veri sağlanmasındaki güçlük olduğu
düşünülmektedir. Ancak KOBİ performansını etkileyen faktörleri tespit etmek ve ne tür
desteklerin

performans

artışı

sağladığını

saptayabilmek

destek

mekanizmalarının

şekillenmesi bağlamında büyük önem arz etmektedir. Bu saptama kamusal kaynakların daha
verimli ve etkin şekilde kullanılması sonucunu doğuracağından yapılacak araştırmaların
sonuçlarında ulaşılacak bulgular, hem mikro hem de makro düzeyde büyük önem
taşımaktadır. Bu çalışmada ise mikro bir bakış açısı benimsenerek teknoloji transferi etkinliği
ve pazarlama yenilikçiliği düzeyinin KOBİ performansı üzerindeki etkileri değerlendirilecektir.
Ülke ekonomisinin kalkınmasında başarılı olmuş KOBİ’lerin etkisinin oldukça yüksek olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle daha güçlü bir ekonomi, artan yatırımlar ve ihracat oranları için
KOBİ’lere sağlanan teşvik politikalarının yakından takip edilmesi gerekmektedir. Teşvik
sağlanan dinamik KOBİ’lerin yenilikleri benimseme hızları, teknoloji transferi kapasiteleri ve
bunların yansıdığı firma performansları, bulundukları bölgenin hatta ülkemizin gelecekti
zenginliğine katkıda bulunacağı açıktır (Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2008). Başka bir
değişle KOBİ’lerin firma performansları, yani büyümeleri ülkenin gerek sosyal gerek
ekonomik hedeflerine ulaşmasında büyük öneme sahiptir. Çünkü başarı elde eden KOBİ’ler
ülkelerini küresel çapta rekabet avantajına sahip bir konuma getirmektedir (Liu, 2008). Bu
bağlamda KOBİ'lerinin büyümesi için sunulan hizmet ve teşviklerden yararlanan KOBİ’lerin
yenilikçilik, teknolojik transfer kapasitesi ve firma performansı bakımından yakından
incelenmesi gerekliliği doğmaktadır.
Teknoloji transferi, teknoloji uygulamaya taşımak veya kullanmak için bilgi ve kaynağı kısıtlı
olan tarafın olması ve teknoloji edinimini sağlamak için kaynak ve hedef arasındaki ortak
sorumluluğun ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır (Waroonkun vd., 2005; Aktaran
Waroonkun, 2007). Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansında (2014) teknoloji
transferi, herhangi bir ürünün imalatı, sürecin uygulanması veya hizmetin sunumu için
sistematik bilginin aktarılması ve sadece ürünlerin satımı veya lisans teminini kapsaması
şeklinde tanımlamıştır. Teknoloji transferi firma performansını geliştirmekte ve yenilikçi
kapasiteyi arttırmaktadır (Jabar ve Soosay, 2010).
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Pazarlama yenilikçiliği ise temelde, yeni ürün ve pazarların geliştirilmesi yoluyla elde edilen
rekabetçi avantajlardır. Pazarlama yenilikçiliği, işletmelerin sahip oldukları kaynakları ve
yeteneklerini pazarda bulunan ürün ve hizmetlerle verimli bir şekilde bir araya
getirebilmesini sağlamaktadır (Mota ve de Castro 2004). Yenilikçiliği düzeyi, bir işletmenin
piyasaya yeni ürünler/hizmetler sunma kabiliyetlerinin büyük oranda belirleyicisidir (Tripsas
1997, Lazonick ve Prencipe 2005; Rubera ve Kirca 2012). Pazarlama yenilikçiliğin nihai amacı,
daha fazla müşteri memnuniyeti, müşteri bağlılığı ve değer yaratan etkinlikler sağlamak
yoluyla, işletmeleri pazarda daha rekabetçi bir konuma getirerek firma performansını
arttırmak ve güçlendirmektir. Çünkü bir işletmenin performansındaki en önemli faktörlerden
biri pazarlama yenilikçiliği kapasitesidir (Hurley ve Hult 1998, Henard ve Szymanski 2001).
Firma performansı ise işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi için gösterdiği planlı çabaların
ve sonuçlarının sayısal veya nitelik açısından değerlendirilmesidir. Performans, belirli hedefe
yönelik sınırlı bir süre içinde çözüm üretme yeteneği olarak da tanımlanmaktadır (Rahman
ve Bullock, 2005). Küresel rekabet şartları KOBİ’lerin performanslarını detaylı ve birçok
açıdan incelemeyi gerekli kılmaktadır. KOBİ’lerin performanslarının ölçülmesinde hem
finansal hem de finansal olmayan ölçütlerin kullanılması gerekebilmektedir. İşletmenin
stratejik kararlarını etkileyen performans ölçümü, KOBİ’lerin gelecekteki yönünü belirlemek,
doğru etkenlerin belirlenmesini gerektirmektedir (Akman vd., 2008).
Tasarım ve Yöntem
Araştırma sorusunun "Kamu teşviklerinden yararlanan KOBİ’lerin teknoloji transfer
etkinlikleri ve pazarlama yenilikçilik düzeyleri performanslarını etkiliyor mu?" olarak
belirlendiği bu çalışma uygulamalı bir araştırma olarak tasarlanmıştır. KOSGEB girişimcilik
destekleri hariç TRA1 bölgesinde 2011 ve 2016 yılları arasında kamu teşviklerinden
yararlanan 300 KOBİ olması ve araştırma kapsamında örneklemi oluşturacak firmaların kamu
teşviklerinden yararlanmış olma kriteri de göz önünde buldurularak yargısal örnekleme
yöntemi kullanılmıştır.
Bu kapsamda KOBİ’lerin araştırmaya dahil olması için kamusal teşviklerin herhangi birinden
yararlanması şartı bulunmaktadır. KOBİ’lerin yararlanabileceği kamusal teşvikleri ise dört
grupta ele almak mümkündür: i) KOSGEB Destekleri: Genel Destek Programı (Yurt İçi Fuar
Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Tanıtım Desteği, Eşleştirme Desteği, Nitelikli Eleman
İstihdam Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Tasarım
503

Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği, Test, Analiz ve Kalibrasyon
Desteği, Bağımsız Denetim Desteği, Gönüllü Uzmanlık Desteği ve Lojistik Desteği), Tematik
Proje Destek Prg., İşbirliği-Güçbirliği Destek Prg., Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Prg.
ii) Tübitak Destekleri: Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG), Girişimcilik ve
Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog., Girişim Sermayesi Destekleme Programı
(GİSDEP), Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P. iii) Kalkınma
Ajansları Tarafından Sağlanan Mali Destekler. iv) Organize Sanayi Bölgelerinde Uygulanan
Teşvikler. v) Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri: Ticarileştirme Projeleri Desteği’dir.
Çalışmanın asıl uygulamasının öncesinde kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliklerini
de test etmek, ön değerlendirme yapabilecek bulgulara ulaşılabilmesi amacıyla 30 KOBİ ile
bir pilot araştırma yürütülmektedir. Hali hazırda devam eden pilot araştırmanın sonuçlarının
araştırmanın sunumu esnasında paylaşıma hazır olması planlanmaktadır. İşletmelerin
yönetici ve/veya sahipleri ile profesyonel bir araştırma şirketi aracılığıyla yüz yüze anket
uygulaması yapılarak veri toplanacaktır.
Uygulanacak anket 11 faktör ve 59 maddelik Sönmeztürk (2013) tarafından geliştirilen
teknoloji transferi performansı ölçeğinden, 5 maddelik Gunday ve diğ (2001) tarafından
geliştirilen pazarlama yenilikçiliği ölçeğinden, 5 maddelik Knight (2000) tarafından geliştirilen
firma performansı ölçeğinden oluşacaktır. Ölçeklere ilişkin detaylı bilgiler Tablo 1’de
gösterilmiştir.
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Tablo 1. Araştırmada kullanılacak ölçekler
Teknoloji Transferi Performansı

Pazarlama

Firma

Faktör 1: Yeterli ARGE’ye sahip olmak.

Yenilikçiliği

Performansı

Örnek Madde:

Bir

• ARGE

bölümü

için

yeterli

insan

oluşmaktadır.

Örnek Madde:

Örnek Madde:

Faktör 2: Teknoloji transferi için çaba gösterilmesi, Mevcut
bilginin dağıtılması ve iletişim

yeni

Örnek Madde:

tanıtımı

Açık ve tam dokümantasyon yapılmaktadır.

ve/veya Şirketin

kullanılan

uygun, fayda sağlayacak teknolojinin transferi.

tekniklerinin

Örnek Madde:

yenilenmesi.

Transfer edilen teknoloji şirkete fayda sağlamıştır.

Faktör 4: Yeni teknolojiye adaptasyon ve yeni
teknolojiyi uygulama kabiliyeti.
Örnek Madde:
•

Yeni

teknolojilere

adaptasyon

kabiliyeti

bulunmaktadır.
Faktör 5: Teknoloji transferinde kullanıcıya gerekli
önemin verilmesi ve transfer konusunda başka
organizasyonlar ile etkileşimde bulunulması.
Örnek Madde:
• Transfer

etkinliğinin

ölçülmesinde

analitik

uygulamalar kullanılmıştır.
Faktör 6: Teknoloji transferi için yeterli desteğin
alınması.
Örnek Madde:
• Şirketin teknoloji transferi için gerçekçi bir amacı
vardır.
Faktör 7: Teknoloji transferi konusunda çalışanların
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vergi

ürünlerin öncesi karlılığı en

Faktör 3: Firma özelliklerine ve firma ihtiyaçlarına tanıtım

•

faktörden

kaynağı oluşmaktadır.

bulunmaktadır.

•

faktörden Bir

için önemli

üç

ürün rakibinden daha
büyüktür.

istekli

olması

ve

ihtiyaçlara

uygun

seçilen

teknolojinin
çevre özelliklerine uygun hale getirilmesi.
Örnek Madde:
•

Bölümler iletişim için isteklidir.

Faktör 8: Teknoloji transferi için yeterli iletişimin
olması.
Örnek Madde:
•

Tüm çalışanlar teknoloji transferinin farkındadır.

Faktör 9: Yönetim odaklı organizasyon ve teknoloji
kullanıcılarına yardım
Örnek Madde:
•

Yönetim

odaklı

bir

organizasyon

kültürüne

sahiptir
Faktör 10: Teknoloji transferi için devlet yardımı
almak ve transfer edilen teknolojinin kullanılması.
Örnek Madde:
•

Teknoloji transferi

sırasında devlet

yardımı

alınmıştır.
Faktör 11: Destek, etkileşim ve transfer edilen
teknoloji ile şirketin güçlenmesi.
Örnek Madde:
• Transfer edilen teknoloji konusunda gerekli
destek transfer edilen şirketten alınmıştır.

Öte yandan anket formunda işletmelerin statüsü (aile işletmesi/diğer), yöneticisi
(sahibi/profesyonel), çalışan sayısı (10 ve altı/11-49/50-99/100-149/150-199/200 ve üstü),
hukuki statüsü (sahış işletmesi/kolektif şirket/komandit şirket/limitet şirketi/anonim şirket),
bulunduğu il (Erzurum, Erzincan, Bayburt), faaliyet yılı (0-2/3-5/6-10/11 ve üstü), pazar alanı
(yerel/ulusal/uluslararası/ulusal ve uluslararası) gibi KOBİ’leri tanımlamaya yönelik sorulara
da yer verilecektir. Anket uygulamasına geçilmeden önce yukarıda ifade edilen ön çalışma
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sonrasında varsa hatalı veya anlaşılamayan maddeler üzerinde gerekli düzeltmeler
yapılacaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli aşağıda
gösterilmiştir.

Firma
Performansı
Teknoloji
Transferi
Performansı

Pazarlama
Yenilikçiliği

Kontrol Değişkeni:Kamu
teşviklerinden yararlanma

Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda belirlenen hipotezler şu şekildedir:
H1: Kamu teşviklerinden yararlanan KOBİ’lerin teknoloji transfer performansları firma
performansları üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahiptir.
H2: Kamu teşviklerinden yararlanan KOBİ’lerin teknoloji transfer performansları pazarlama
yenilikçilik düzeyleri üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahiptir.
H3: Kamu teşviklerinden yararlanan KOBİ’lerin pazarlama yenilikçiliği düzeyleri firma
performansları üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahiptir.
Elde edilecek verilerle ilk olarak, KOBİ’lere ilişkin tanımlayıcı istatistikler raporlanacaktır.
Ölçeklerin güvenilirliklerinin tespiti için Cronbach Alpha’larına bakılacaktır. Ölçek
maddelerine ait tanımlayıcı istatistikler hesaplanacak, eksik veya hatalı veriler ayıklanacaktır.
Araştırmanın amacına yönelik olarak hazırlanan hipotezlerin ve modelin test edilmesi için
yapısal eşitlik modeli ile aracılık etki analizi uygulanacaktır. Verilerin analizinde SPSS 21,
LISREL 9.1 ve STATA15 paket programlarından yararlanılacaktır.
Bulgular ve Tartışma
Teknolojik transferler, ticari kazanca dönüşmeleri noktasında firma performansını doğrudan
etkilediği gibi pazarlama yenilikçiliği anlayışını da etkilemektedir. Firmalar pazarlama
yenilikçiliğine, yeni teknolojileri ve yeni iş modellerini kapsayacak şekilde geniş bir
perspektiften bakmaktadırlar (Rosenbusch vd., 2011). Çünkü teknolojik transferler
aracılığıyla pazarlama yenilikçiliklerini de artıran KOBİ’ler, performanslarını arttırarak
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rekabet avantajı sağlayabileceklerdir. Bu bağlamda teknoloji transfer etkinliği değişkenin
pazarlama yenilikçiliği ve firma performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip
olacağı varsayılmaktadır.
Öte yandan pazarlama yenilikçiliği; tasarım, dağıtım, konumlandırma, tanıtım ve
fiyatlandırma faaliyetlerindeki önemli değişiklikleri (OECD ve Eurostat, 2006) kapsayabileceği
gibi geçmiş deneyimlere dayanan, mevcut yenilikler üzerindeki iyileştirmeleri de ifade
edebilmektedir (Özçelik ve Taymaz, 2004). Pazarlama yenilikçiliği firmalar için küçük
dönüşümler yaratabilmenin yanı sıra teknolojik transferlerin yardımıyla firmaların radikal
değişiklikler yaşamasına neden olabilen önemli buluşlara kadar geniş bir yelpazeyi
kapsamaktadır (Eren vd., 2005). Pazarlama yenilikçiliği, firmanın satışlarını artırma,
müşterinin istek ve ihtiyaçlarını daha iyi giderme ve yeni pazar alanları yaratma vasıtasıyla
firma

performansını

etkileyebilmektedir

(Hult

vd.,

2004).

Dolayısıyla

pazarlama

yenilikçiliğinin KOBİ’lerin firma performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip
olacağı varsayılmaktadır.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu çalışma teknoloji transfer etkinliği, pazarlama yenilikçiliği anlayışı ve firma performansını
bütüncül bir bakış açısıyla ele alacak olması ve özellikle kamusal teşviklerden faydalanan
KOBİ’lerin araştırma örneklemi olarak seçilmesi bakımından ampirik bir çalışma olarak
literatüre katkı sağlamış olacaktır.
Ayrıca araştırma sonunda elde edilecek bilgiler, teşvik mekanizmalarının verimliğinin
denetlenmesinde ve şekillenmesinde de önemli veriler sunacaktır. Araştırma kapsamında ele
alınan her bir değişken hem katılımcı KOBİ’lere hem de diğer firmalara gelişim süreci için
birçok aydınlatıcı fikir verilecektir. Örneğin teknoloji transfer etkinliği değerlendirilen firma,
bu konudaki güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirebilecek, gelecekteki teknolojik eylem
planını bu bilgiler doğrultusunda hazırlayabilecektir. Pazarlama yenilikçiliğine ilişkin elde
edilen veriler, yeniliklerin ekonomik büyüme ile olan ilişkinin daha iyi anlaşılmasını
sağlayacaktır. Ayrıca pazarlama yenilikçilikleri güçlü ancak teknik yetenekleri zayıf olan
firmalar için farkındalık ve iyileştirme anlamında bilgi sağlanmış olacaktır. Performans
değerlendirmesi ile KOBİ’lerin kamusal teşvik sonrası performanslarının karşılaştırılmasına
yönelik göstergeler elde edilmiş olacaktır. Bu sayede teşvik veren kurumların yanı sıra bu
konuda strateji ve politika geliştiren ilgili kişilere TRA 1 bölgesindeki firmalar hakkında bilgi
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sağlanacaktır. İlaveten, elde edilecek bilgilerle firmaların olduğu kadar TRA 1 bölgesinin de
gelişimine katkı sağlayacaktır.
Bu çalışma 300 KOBİ ve TRA 1 bölesi ile sınırlandırıldığından elde edilen bulgular bu alan
dışında genellenemez. Sosyal bilimlerdeki araştırmalara özgü genel sınırlılıklar bu araştırma
için de geçerlidir.
Gelecek çalışmalarda performans üzerinde etkili olabilecek yeni öncüller eklenebilir. Çalışma
birden fazla bölgede gerçekleştirilerek karşılaştırmalı bir araştırma yapılabilir. Ayrıca
pazarlama yenilikçiliği alt boyutları kapsamında daha detaylı ele alınarak, bu boyutlar
arasında performansa etkisi bakımından önem derecesi sıralaması yapılabilir.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Günümüzde artan reklam mecraları, tüketicilerin gün içinde çok fazla reklama maruz
kalmalarına sebep olmuştur. Bu nedenle, tüketiciler ilgisini çekmeyen reklamlardan uzak
durmaya başlamışlardır. Ancak reklamcıların yaptıkları bazı farklı reklam içerikleri ve yaratıcı
stratejiler tüketicinin dikkatini çekmeyi başarmaktadır (Akarsu, 2014). Bu durumun farkına
varan reklamcılar, farklı reklam içerikleri veya tasarımlarıyla tüketicilerin dikkatini çekerek
farkındalık yaratmaya çalışırlar. Farkındalık yaratmak ve tüketicilerin güvenini kazanmak için
(Yıldırım vd., 2014) reklamlarda ünlü kullanımı, reklamcıların sıkça başvurduğu
yöntemlerden biridir (İspi, 2009; Ahmedova vd., 2017). Kadının feminen ve erkeğin
maskülen olduğu kabul edilen toplumumuzda (Esen vd., 2017), feminen görünümlü
erkeklerin reklamlarda kullanılması tüketiciler nezdinde farklılık yaratabilecektir. Bu bakış
açısıyla bu çalışma tüketicilerin, feminen görünümlü erkek ünlülerin reklamını yaptıkları
markaya olan tutumunu ortaya koymak amaçlı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, feminen
erkek ünlülerin kaynak güvenilirliği, tüketicilerin feminen erkek ünlüye olan tutumları ve bu
değişkenlerin markaya olan tutum üzerinde etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır.
Literatür Analizi
Reklamlarda ünlü kullanımının birçok nedeni vardır (akt Fung, 2017); ünlülerin tanınırlığı
yüksek olduğu için marka hatırlanırlığı sağlamada, dikkat çekmede ve olumlu tutum
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geliştirmede güçlü etkiye sahiptir (Ohanion, 1991); olumlu değerlendirmeler yapılmasını
sağlayarak tüketicilerin tutumlarını ve satın alma niyetlerini etkiler (Belch and Belch, 2013);
markanın ve reklamın inandırıcılığını artırır (Kamins vd., 1989); medyanın ilgisini çekerek
halkla ilişkiler fırsatları sunar (Stafford vd., 2002); rekabetçi ve karmaşık olan reklam
çevresinde markaların ön plana çıkmasına yardım eder (Erdoğan vd, 1999). Yapılan
çalışmalar tüketicilerin güvenilir buldukları kaynaklardan daha fazla etkilendikleri ve
reklamlarda kullanılan ünlünün güvenilirliğinin olumlu tutum oluşturmada etkili olduğunu
öne sürmektedir (Ustaahmetoğlu, 2015). Kaynak güvenilirliği; güvenilirlik, çekicilik ve
uzmanlık olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Kaynak güvenilirliği tüketicilerin reklamı
yapan ünlü hakkındaki doğruluk, güvenilirlik ve dürüstlük algısıdır (Ohanian, 1991). Kaynak
çekiciliği; bir kişinin dış görünümü, üslubu, başarılı hitabeti ve özgüven gibi özelliklerinin
tüketici zihninde olumlu etki yaratması şeklinde açıklanabilir (İspi, 2009). Uzmanlık; mesajı
ileten kişinin ne ölçüde geçerli iddialara sahip olduğunun algılanmasıdır (Yıldırım vd., 2014).
Uzmanlık, yetkinlik veya nitelik olarak da açıklanan kaynağın uzmanlığı kişinin sahip olduğu
bilgi, tecrübe veya becerilerdir (Pornpitakpan, 2012). Ürün reklamı yapan ünlüler, reklamını
yaptıkları ürün hakkında herhangi bir uzmanlığa sahip olmasalar da kendi uzmanlık
alanlarıyla ilgili inandırıcı olmaları reklamın ikna ediciliğini arttırabilir (Yıldırım vd., 2014).
Kaynağın uzman olarak algılanması tüketicinin reklamı yapan ünlüyü nasıl algıladığı
açısından, ürün tanıtımı yapan ünlünün tanıttığı ürün hakkında uzman olup olmadığı daha
önemlidir (Erdoğan, 1999).
Daha önceki çalışmalarda ünlüye olan tutumun markaya olan tutum (Wang vd., 2017;
Biswas, vd. 2006; Atkin ve Block, 1983), marka değeri (Ahmedova ve Jamontaite, 2017) ve
satın alma niyeti (Fleck vd., 2012) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Hatta McCracken (1989)
anlam transferi modelini ortaya koymuş ve bu modele göre tüketicilerin ünlüye olan
tutumunun markaya aktarılacağını öne sürmüştür (İspi, 2009). Literatürdeki çalışmalar
doğrultusunda bu çalışmada da, tüketicilerin feminen görünümlü erkek ünlülere olan
tutumunun ve feminen görünümlü erkek ünlülerin kaynak güvenilirliğinin reklamı yapılan
markaya olan tutum üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.
Tasarım ve Yöntem
Bu çalışmada tanımsal araştırma tasarımı kullanılmıştır. Çalışmanın anakütlesini
İstanbul’da yaşayan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Kolayda örn örneklem İstinye
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Üniversitesi’nden seçilen 454 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Örnek hacmi anakütle
standart sapması bilinemediği ve yüzdelik gruplara dair bir bilgi olmadığı için p ve q için en
yüksek değerler verilerek, güven aralığı %95, hata payı %5 alınarak 384 olarak hesaplanmıştır
(Kurtuluş, 2004). Bu çalışmada veriler, tüketicilerden yüz yüze anket çalışması yapılması
yoluyla toplanmıştır. Veriler toplanırken öğrencilerin gönüllülük esasına dayanarak çalışmaya
katılması yoluna gidilmiştir. Verilerin analizi kullanılabilir 454 anketle gerçekleştirilmiştir.
Anket uygulamasında yararlanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun
ilk bölümünde öğrencilere çalışmada seçilen feminen görünümlü erkek ünlü olan Huysuz
Virjin (Gerçek adıyla Seyfi Dursunoğlu) hakkında bilgileri olup olmadığı, televizyon
reklamlarında görüp görmedikleri yönünde ve demografik faktörlerine yönelik sorular
sorulmuştur. Anket formuna Huysuz Virjin karakterinin Doritos reklamındaki görseli
eklenmiştir ve anket formunun ikinci bölümünde araştırmanın amacına yönelik sorular
sorulmuş ve bu sorulara, reklam görselindeki karaktere ve markaya göre cevaplar vermeleri
istenmiştir. Bu bölümde yer alan değişkenlerden kaynak güvenilirliği değişkeni, Yoon ve Kim
(2016)’in Ohanian (1990)’dan uyarladığı anketin türkçeye çevrilip, çalışmaya uyarlanması ile
ölçülmüştür. Ünlüye olan tutum Batra ve Stayman (1990)’ın çalışmasından uyarlanan
sorularla ölçülmüştür. Markaya olan tutum ise Wang vd. (2017)’nin Brett vd. (2008) ve
Mitchell ve Olson (1981)’un çalışmalarından uyarladığı sorularla ölçülmüştür. 5’li Likert
ölçeğiyle ölçülen ifadelerde katılımcıların söz konusu ifadelere katılma derecelerini, “1:
kesinlikle katılmıyorum”, “5: kesinlikle katılıyorum” aralığında belirtmeleri istenmiştir.
Verilerin analizinde regresyon analizi kullanılmıştır.
Çalışmanın hipotezleri:
H1: Feminen görünümlü erkek ünlülere olan güvenilirlik tüketicilerin reklamı yapılan
markaya olan tutumunu etkiler.
H2: Feminen görünümlü erkek ünlülere olan tutum tüketicilerin reklamı yapılan markaya
olan tutumunu etkiler.
Bulgular ve Tartışma
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin %40,5’i erkek, %59,5’i ise kadındır.
Katılımcıların büyük çoğunluğu için reklamların dikkat çekici olduğu görülmüştür. Ayrıca
katılımcıların %66,7’sinin araştırmaya konu olan reklamı izledikleri; %81’inin araştırmaya
konu olan feminen görünümlü ünlüyü tanıdıkları; yarısına yakınının Huysuz Virjin’in gerçek
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ismini bilmedikleri (sadece sahne adıyla tanıdıkları) ve %70’inin benzer reklam görmedikleri
ortaya konmuştur.
Çalışmada hipotezleri sınamak için regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen
regresyon analizi sonucunda ünlüye olan tutumun markaya olan tutum üzerinde anlamlı ve
pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu (p=0,000; Beta=0,484; R2: 0,360); feminen görünümlü
erkek ünlüye olan güvenilirliğinin tüketicilerin reklamı yapılan markaya olan tutumunu
anlamlı ve olumlu yönde (p=0,000; Beta=0,571; R2: 0,363) etkilediği bulgulanmıştır.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Ortaya konulan araştırma bulgularına göre, H1 ve H2 hipotezleri desteklenmiştir. Buna göre,
anlam transferi modeli bu çalışmada da desteklenmiş ve ünlüye olan tutumun markaya olan
tutuma aktarılacağı görülmüştür. Ayrıca kaynak güvenilirliğinin de reklamı yapılan markaya
olan tutum üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu, buna göre feminen görünümlü erkek
ünlülere olan güvenilirliğinin artmasının feminen görünümlü erkek ünlü ile yapılan
reklamdaki markaya olan tutumu artıracağı belirtilebilir. Buna göre, rekabet avantajı
sağlayabilmek adına dikkat çekecek ve farkındalık yaratacak reklamlar yapmaya çalışan
pazarlamacılar, reklamcılar ve reklamverenler için kullanacakları feminen ünlünün tüketiciler
nezdinde güvene sahip olan bir ünlü olması reklamı yapılan markaya olan tutumu arttıracak
ve böylelikle ürünün satın alınması yönünde olumlu bir etkiye sahip olabilecektir. Ayrıca
uygulamacıların reklamda kullanmak üzere seçeceği feminen görünümlü erkek ünlünün
tüketiciler açısından olumlu tutuma sahip olduğu bilinen bir ünlü olması, tüketicilerin
markaya olan tutumuna da olumlu transfer etkisi yaratacaktır.
Çalışmanın İstanbul ilinde ve sadece bir vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler üzerinde
gerçekleştirilmiş olması en önemli kısıttır. Ayrıca çalışma için feminen görünümlü erkek
genellemesine gidilmeyip, feminen görünümlü erkek ünlüler içinden bir ünlünün seçilmiş
olması da çalışmanın kısıtları arasındadır. 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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GİRİŞ
Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yarısının kullanıcısı olduğu internet, zaman içerisinde
bir iletişim mecrası olmanın yanı sıra ticari platform kimliği de kazanarak, yeni bir ekosistem
oluşturmuştur. Bu ekosistem içerisinde yer alan e-perakende alanı, her geçen büyüyen
hacmi ile toplam perakende ticaret hacmi içerisindeki payını arttırmaktadır. E-perakende
hacminin bu büyüme döneminde, hem bu satın alma kanalını tercih eden tüketici sayısı hem
de bu alanda rekabet eden firma sayısı hızla artmakta olup, buna bağlı olarak rekabet
seviyesi de üst düzeye çıkmıştır.
Yıkıcı ve dönüştürücü inovasyon, yeni müşteri profilleri ve sosyal etkileşim ile özdeşleşmiş bu
yüksek rekabet pazarlarında şirketlerin sağlıklı kurumsal büyüme ve sürdürülebilir rekabet
avantajı elde edebilmeleri için mevcut müşterileri ile uzun dönemli, karşılıklı değer yaratan
karlı ilişkiler geliştirmeleri ve bu ilişkileri sürdürmeleri gerekmektedir. Tüketicilerin bir marka
ile çıktıkları yolculuk süresince pozitif deneyimler yaşamaları, memnuniyet seviyelerinin
kuvvetlenmesi sonucu marka ile olan ilişkilerinin derinlik kazanması, güçlenmesi ve buna
bağlı olarak müşteri kayıplarının önlenmesi, şirketlerin uzun vadeli stratejik hedeflerini
gerçekleştirmeleri için en önemli kritik başarı faktörlerinden bir tanesidir.
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ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Bu çalışma, e-perakende alanında faaliyet gösteren şirketlerin müşteri yaşam boyu
değerlerini maksimum seviyeye ulaştırmaları için kritik başarı faktörleri olan müşteri
deneyimi, müşteri memnuniyeti ve marka değeri arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin tüketicilerin
marka değiştirme eğilimleri üzerindeki etkisini, kademeli bir araştırma modeli kapsamında
test etmek suretiyle bilimsel olarak incelemeyi ve aydınlatmayı amaçlamaktadır.
Mevcut literatürde söz konusu kritik başarı faktörleri arasındaki ilişkiler ayrı ayrı olmak üzere
çeşitli bağlamlarda ölçülmüş ve belirli sonuçlar elde edilmiş olup, bu çalışma ise iki açıdan
mevcut literatüre katkıda bulunmaktadır. Birincisi, söz konusu kritik başarı faktörlerinin
kademeli bir model kapsamında kolektif olarak müşterilerin Marka Değiştirme Eğilimi
üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu kapsamda öncelikle Müşteri Deneyimi’nin Müşteri
Memnuniyeti ve Marka Değeri üzerindeki etkisi ölçülecek, daha sonra ise Marka Değeri’nin
Marka Değiştirme Eğilimi üzerinde ki etkisi ölçülecektir. Bu açıdan kademeli bir şekilde
Müşteri Deneyimi’nin Müşteri Memnuniyeti ve Marka Değeri üzerindeki etkisi aracılığı ile
Marka Değiştirme Eğilimi üzerindeki etkisi ölçülmüş olacaktır. İkincisi, bu araştırmanın Marka
Değiştirme Eğilimleri ile ilgili bulguların henüz derinlik kazanmadığı e-perakende bağlamında
gerçekleştirilmesidir.
LİTERATÜR ANALİZİ
E-perakende şirketlerinin uzun sureli ve karlı müşteri ilişkileri kurabilmeleri, dolayısıyla
müşteri kayıplarını en düşük seviyede tutabilmeleri için müşterilerin marka değişikliği
eğilimlerini şirkete avantaj yaratacak şekilde en düşük seviyeye indirmeleri gerekmektedir.
Bunu başarabilmek için e-perakende şirketlerinin üç kritik başarı faktöründe, sırasıyla
Müşteri Deneyimi, Müşteri Memnuniyeti ve Tüketici Bazlı Marka Değeri’nde etkili olmaları
gerekmektedir.
Müşteri deneyimi müşterilerin satın alma yolculukları sırasında bir firmanın tekliflerine
yönelik gösterdikleri bilişsel, duygusal, davranışsal, duyumsal ve sosyal tepkilerine odaklanan
çok boyutlu bir yapı olarak tanımlanmaktadır (Lemon ve Verhoef, 2016). Pozitif müşteri
deneyiminin oluşması için müşterinin marka ile direkt ve dolaylı etkileşimlerinin
gerçekleşmesi (De Keyser, 2015) ve bu etkileşimler sonucunda pozitif müşteri algılarının
oluşması gerekmektedir (Ha ve Perks, 2005). Başarılı bir şekilde ve süreklilik arz edecek
şekilde oluşturulan müşteri deneyimi, tüketicinin hafızasında marka ile ilgili uzun vadeli
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pozitif algılar oluşturacak (Carbone ve Haeckel, 1994) ve marka için müşteri ilişkileri ve pazar
performansı kapsamında başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır (Grewal, 2009).
E-perakende şirketlerinin uzun sureli ve karlı müşteri ilişkileri kurabilmeleri, dolayısıyla
müşteri kayıplarını en düşük seviyede tutabilmeleri için etkili olabilmeleri gereken bir diğer
kritik başarı faktörü ise Müşteri Memnuniyeti’dir. Müşterilerin bir markanın performansına
yönelik genel değerlendirmeleri olarak tanımlanan Müşteri Memnuniyeti (Johnson ve
Fornell, 1991), zaman içerisinde müşterilerin marka ile ilgili genel yargı ve tutumlarının
oluşmasını sağlamaktadır (Fornell, 1992). Dolayısıyla, tüketicilerin marka ile olan ilişkileri
süresince oluşan memnuniyetseviyeleri, marka ile olan ilişki derinlikleri ve süresi üzerinde
etkili olmaktadır (Anderson ve diğerleri, 1994; Rust ve diğerleri, 2002).
E-perakende alanında olduğu gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı pazarlarda markaların en
önemli rekabet avantajı kaynaklarından bir tanesi Tüketici Bazlı Marka Değeri’dir (Sözer ve
diğerleri, 2013). Bu kritik başarı faktörü, müşterilerin çeşitli etkileşimler sonucu oluşan
marka bilgilerinin, o marka ile ilgili pazarlama aktivitelerine yönelik farklılaşmış ve pozitif
reaksiyonlarını oluşturması olarak tanımlanmaktadır (Keller, 1998). Yapılan akademik
çalışmalarda Tüketici Bazlı Marka Değeri, marka farkındalığı, marka çağrışımları, algılanan
kalite ve marka sadakati olmak üzere dört temel yapının birleşimi olarak ele alınmaktadır
(Yoo ve Donthu, 2001). Yüksek seviyede oluşan tüketici bazlı marka değeri, müşterilerin hem
tutumsal hem de davranışsal olarak markaya daha bağlı ve uzun ilişkilere açık olmalarını
sağlamakta (Javalgi ve Moberg, 1997) ve ayrıca rakip firmaların tehditlerini en düşük
seviyeye indirmektedir (Mellens ve diğerleri, 1996.
E-perakende alanında faaliyet gösteren şirketlerin üç kritik başarı faktörünü etkin bir şekilde
gerçekleştirememeleri, müşteri ilişkilerinde zaaflar oluşmasına sebep olacaktır. Bu durum
firmaların müşterilerine yönelik rakiplerden gelecek olan tehditlere açık ve savunmasız
olmalarına yol açacak ve nihai olarak ilk önce zihinsel ve duygusal, daha sonra da davranışsal
çözülmeler başlayacaktır (Michalski, 2004). Dolayısıyla, rakip firmaların tekliflerine daha açık
olacak müşterilerin marka değiştirme eğilimi artacaktır (Bansal ve diğerleri 2005).
ARAŞTIRMA TASARIMI VE YÖNTEMİ
Araştırma Türü ve Yaklaşımı
Uygulamalı bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkinin
ölçülmesi amacıyla nedensel araştırma yaklaşımı uygulanmıştır.
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Araştırma Problemi ve Soruları
Ana araştırma problemi e-perakende firmalarının müşteri tutma etkinliğinin üç kritik başarı
faktörü çerçevesinde değerlendirilmesidir.
Bu problemin aydınlatılmasına yönelik aşağıda yer alan araştırma sorularına cevap
aranmıştır.
E-perakende firmalarının oluşturacağı Müşteri Deneyimi’nin müşterilerin Memnuniyet
seviyeleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmakta mıdır?
o E-perakende firmalarının oluşturacağı Müşteri Deneyimi’nin firmanın Tüketici Bazlı
Marka Değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmakta mıdır?
o E-perakende firması müşterilerinin Memnuniyet seviyesinin müşterilerin Marka
Değiştirme Eğilimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmakta mıdır?
o E-perakende firması müşterilerinin Memnuniyet seviyesinin firmanın Tüketici Bazlı
Marka Değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmakta mıdır?
o E-perakende firmasının Tüketici Bazlı Marka Değeri’nin müşterilerin Marka
Değiştirme Eğilimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmakta mıdır?
Araştırma Hipotezleri ve Modeli
Bu çalışma Müşteri Deneyimi, Müşteri Memnuniyeti, Tüketici Bazlı Marka Değeri ve Marka
Değiştirme

Eğilimi

arasındaki

ilişkilerin

e-perakende

bağlamında

ölçülmesini

ve

aydınlatılmasını amaçlamaktadır. Söz konusu ilişkilerin ölçülmesi amacıyla kuramsal yapı ve
literatür ışığında araştırma hipotezleri oluşturulmuştur.
Günümüzde tüketicilerin markalardan beklentileri, tek seferlik ve işlem bazlı ilişkilerden
ziyade, o marka ile olan yolculuklarının her aşamasında toplam bir müşteri deneyimi elde
etmeleridir. Bu bakış açısı ile Müşteri Deneyimi etkinliğinin Müşteri Memnuniyet seviyesi
üzerinde pozitif bir etki yapması beklenmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar,
perakende sektöründe Müşteri Deneyimi etkinliğinin Müşteri Memnuniyeti üzerindeki
pozitif etkisini teyit etmektedir (Başer ve diğerleri, 2015; Rose ve diğerleri, 2012 ). Aynı
ilişkinin e-perakende bağlamında da incelenmesi ve aydınlatılması gerekmektedir.
Bu kapsamda Müşteri Deneyimi ve Müşteri Memnuniyeti arasındaki ilişki ile ilgili Hipotez 1
oluşturulmuştur.
H1: E-perakende markalarının oluşturduğu Müşteri Deneyimi’nin Müşteri Memnuniyeti
üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır.
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Müşterilerin beklentilerine paralel olarak oluşturulan pozitif Müşteri Deneyimi’nin,
tüketicilerin marka ile uzun süreli ilişkiler kurmalarına neden olacak Tüketici Bazlı Marka
Değeri’ni güçlendiren bir etki oluşturması beklenmektedir. Yapılan çalışmalarda perakende
sektöründe Müşteri deneyimi etkinliğinin Tüketici Bazlı Marka Değeri’nin bir bileşeni olan
Marka Sadakati üzerinde pozitif etkisi olduğu (Iglesias ve diğerleri, 2011; Şahin ve diğerleri,
2011), işletmeler arası ticaret bağlamında ise Marka Değeri’ne direkt katkı yaptığı tespit
edilmiştir (Biedenbach ve Marell, 2009). E-perakende bağlamında ise Müşteri Deneyimi
etkinliğinin satın alma eğilimi üzerinde pozitif etkisi olduğu, diğer bir deyişle müşteri
sadakatini desteklediği tespit edilmiştir (Khalifa ve Liu, 2007). Bu bulgular ışığında Müşteri
Deneyimi ve Tüketici Bazlı Marka Değeri ilişkisinin e-perakende bağlamında da incelenmesi
ve aydınlatılması gerekmektedir.
Bu kapsamda Müşteri Deneyimi ve Tüketici Bazlı Marka Değeri arasındaki ilişki ile ilgili
Hipotez 2 oluşturulmuştur.
H2: E-perakende markalarının oluşturduğu Müşteri Deneyimi’nin Tüketici Bazlı Marka Değeri
üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır.
Markalar tarafından müşteri memnuniyetinin sürdürülebilir şekilde sağlanması, tüketicilerin
firma ile olan ilişkilerini uzun süreli olarak devam ettirme eğilimleri üzerinde pozitif bir etki
yapması,

dolayısıyla

Marka

Değiştirme

Eğilimleri’ni

olumsuz

yönde

etkilemesi

beklenmektedir. Perakende alanında yapılan akademik çalışmalar Müşteri Memnuniyeti
etkinliği ile Marka Değiştirme Eğilimleri arasındaki ters yönlü ilişkiyi teyit etmiştir (Kanwal ve
Lodhi, 2015). E-perakende bağlamında ise Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati
arasındaki pozitif ilişkiler teyit edilmiş olup (Anderson ve Srinivasan, 2003; Harris ve Goode,
2004), Müşteri Memnuniyeti ve Marka Değiştirme Eğilimi ilişkisinin incelenmesi
gerekmektedir.
Bu bulgulardan yola çıkarak Müşteri Memnuniyeti ve Marka Değiştirme Eğilimi arasındaki
ilişki ile ilgili Hipotez 3 oluşturulmuştur.
H3: E-perakende markalarının Müşteri Memnuniyeti seviyesi ile Marka Değiştirme Eğilimi
arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır.
Müşteriler ve marka arasında gerçekleşen değer değişim işlemlerinin müşteri için pozitif
sonuç vermesi ve buna bağlı olarak müşteri fayda beklentilerinin karşılanması sonucu oluşan
müşteri memnuniyeti, hem finansal açıdan hem de tüketici bazlı marka değeri üzerinde etkili
olmaktadır (Torres ve Tribo, 2011; Pappu ve Quester, 2006). Bu bulgular ışığında, e518

perakende markalarının Müşteri Memnuniyeti seviyesinin de Tüketici Bazlı Marka değeri
üzerinde etkili olması beklenmektedir.
Müşteri memnuniyeti ve Tüketici Bazlı Marka Değeri arasındaki ilişki ile ilgili Hipotez 4
oluşturulmuştur.
H4: E-perakende markalarının Müşteri Memnuniyeti seviyesinin Tüketici Bazlı Marka Değeri
üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır.
Tüketici Bazlı Marka Değeri rakiplerine kıyasla daha yüksek olan perakende markalarının
müşterilerini tutma etkinliklerinin daha yüksek olması beklenmektedir. Yapılan akademik
çalışmalarda Tüketici Bazlı Marka Değeri’nin tüketicilerin markaya karşı olan tercihleri ve
satın alma eğilimleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir (Cobb-Walgren ve diğerleri,
2013). E-perakende bağlamında yapılan çalışmalarda ise Marka Sadakati’nin Tüketici Bazlı
Marka Değeri’nin en önemli kaynağı olduğu tespit edilmiş olup (Rios ve Riquelme, 2008),
mevcut bulgular ışığında Tüketici Bazlı Marka Değeri’nin müşterilerin Marka Değiştirme
Eğilimini azaltıcı veya ortadan kaldırıcı bir etkisi olması beklenmektedir.
Tüketici Bazlı Marka Değeri ve Marka Değiştirme Eğilimi arasındaki ilişki ile ilgili Hipotez 5
oluşturulmuştur.
H5: E-perakende markalarının Tüketici Bazlı Marka Değeri ile müşterilerinin Marka
Değiştirme Eğilimi arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.
Kuramsal çerçeve ve hipotezler kapsamında oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de yer
almaktadır.

Şekil 1: Araştırmanın Modeli
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Günümüz tüketim anlayışında tüketiciler, üründen fonksiyonel fayda elde etmenin
yanı sıra sosyal ve psikolojik olarak da fayda sağlamayı hedeflemektedirler. Veblen (1899),
tüketimin gösteriş boyutunun da olduğunu ortaya koyan ve ‘gösterişçi tüketim’ kavramını
literatüre kazandıran ilk bilim adamıdır. Gösteriş amacıyla tüketen bireyler, kullanmış
oldukları ürün veya hizmetler aracılığıyla kendilerine toplumsal statü, prestij ve itibar
sağladıklarını düşünmektedirler. Gösterişçi tüketim, kişinin çevresine statüsünü veya
prestijini göstermek amacıyla ürün/hizmet satın almasıdır (Chaudhuri, Mazumdar ve
Ghoshal, 2011, s. 217).
Sheth

vd.

(1991)

geliştirdikleri

Tüketim

Değerleri

Teori’sinde

tüketicinin

ürün/hizmetleri nasıl değerlendirdiği ve kullandığını açıklamaktadırlar. Teoriye göre tüketici,
ürün/hizmetleri satın almak için yaptığı seçimde çok sayıda değerden etkilenmektedir. Her
seçimde bu değerlerin etki düzeyi farklı olabilmektedir ve değerler birbirinden bağımsızdır.
Sweeney ve Soutar (2001)’a göre; tüketim değerlerini oluşturan boyutlardan duygusal
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değerkavramsal olarak; ürüne yönelik duygusal tepkilerle ilgilidir, o ürünün kişide
oluşturduğu duyguları ifade eder (hoşluk / tatsızlık, rahatlama / eylem veya sakinlik /
heyecan gibi). Sosyal değer, sosyal benlik kavramını geliştirme ile ilgili ürüne atfedilen
değerdir. Parasal değer, bir ürün veya hizmetin fiyatına dair tüketici algısını içermektedir.
Fonksiyonel değer ise, ürünün algılanan kalitesinden ve beklenen performansından
kaynaklanan değerdir.
Tüketim değerlerinin gösterişçi tüketim eğilimi üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik
yürütülmüş bu araştırmanın temel amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
1- Tüketim değerini oluşturan boyutların-ürünün duygusal değeri, parasal değeri,
sosyal değeri ve fonksiyonel değeri- gösterişçi tüketim eğilimi üzerindeki etkilerini
araştırmak,
2- Tüketicinin gösterişçi tüketim eğilimi ile satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi
saptamak.
Tüketim değerlerini ve davranışlarını anlayabilmek, tüketicilerin bir ürünü satın
almasında tetikleyici olan faktörleri anlamak ve pazarlama stratejilerini bu yönde
oluşturmak, değer yaratmada önemli bir yaklaşımdır (Forester,1999). Bu önemin farkında
olan pazarlama yöneticisinin tüketici açısından “değeri”, ürünün hangi özelliğinin
oluşturduğunu bilmesi ve bunu ürüne işleyerek tüketiciye sunabilmesi mümkün
olabilecektir. Sunulan bu çalışmanın seçilmesinin nedeni, akademik yazında bu konuyu
inceleyen çalışmaların az olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında günümüzde oldukça popüler olan
gösterişçi tüketim eğilimi üzerine tüketicilerin değer algılamalarının nasıl ve ne yönde etkili
olduğunun ortaya konulması ile bu alandaki eksikliğin giderileceği düşünülmüştür. Modelin
Türk kültüründe denenmesi ve ölçeklerin sınanması, modelin geçerlilik ve güvenilirliliğini
arttıracaktır. Bu araştırma tüketim değerlerinin etkisini ampirik olarak test etmesi açısından
da özgündür.
Literatür Analizi
Pazarlama akademik yazınında, tüketim değerleri ile ilgili birçok çalışmanın olduğu
görülmektedir. Sweeney ve Soutar (2001), duygusal, sosyal, fonksiyonel ve parasal değer
olarak adlandırılan dört farklı değer boyutunu ortaya koymuşlardır. Algılanan değerin çok
boyutlu yapısı olduğu görüşünü benimseyenlerin bazıları; Parasuramant ve Grewal (2000),
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Sweeney ve Soutar (2001), Woodall (2003), Sin vd. (2004), Petrick (2002)’tir. Bu
araştırmacıların satın alma ve tüketim davranışlarının altında yatan değer boyutlarını
sınıflandırmaya çalıştıkları görülmektedir. Chaudhuri, Mazumdar, ve Ghoshal (2011)‘ın
gösterişçi tüketim eğilimlerindeki bireysel farklılıkları incelemek için geliştirmiş oldukları
ölçek, gösterişçi tüketim literatürüne bu anlamda önemli katkı yapmış çalışmalardan biridir.
Marcoux ve diğerleri (1997), Polonyalı tüketicilerin, gösterişçi tüketim davranışlarına yönelik
yaptıkları çalışmada, gençler arasında gösterişçi tüketim eğiliminin oldukça yaygın olduğu ve
batı ürünlerinin diğerlerine kıyasla daha çok tercih edildiği sonucuna ulaşmışlardır. Chen ve
diğerleri (2005), Çinli tüketicilerin gösterişçi tüketim alışkanlıkları ile ilgili yapmış oldukları
araştırmada, Çinli göçmenlerin, Kanada’da yaşadığı kültürden etkilendiği ve gösterişçi
tüketim eğilimlerinin yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. O’Cass ve McEwen (2004), statü
tüketimi ile gösterişçi tüketim arasındaki ilişkiyi değerlendirmişlerdir. Bu çalışmanın
bulgularına göre statü tüketimi ile gösterişçi tüketimin farklı yapılar olduğu ortaya
konulmuştur.
Tasarım ve Yöntem
Çalışma, tür olarak uygulamalı ve tasarım olarak da nedensel bir araştırmadır.
Tüketim değerleri boyutları, gösterişçi tüketim eğilimi ve satın alma niyeti arasındaki ilişkileri
belirlemeye yönelik oluşturulan kuramsal model Şekil 1’de gösterilmiştir.

Ürünün DuygusalDeğeri

Ürünün ParasalDeğeri

Gösterişçi
Tüketim
Eğilimi

Ürünün SosyalDeğeri

Ürünün FonksiyonelDeğeri

Şekil 1: Kuramsal model
Araştırmanın Hipotezleri
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Satın Alma
Niyeti

Gösterişçi tüketim, başkalarına kendine özgü bir imajı iletme motivasyonu ile kültürel
sermayeyle donatılan ürün ve hizmetlerin sembolik bir biçimde satın alınması, elde
tutulması, kullanılması ve gözle görülür şekilde tüketimidir. Tüketicinin ürün seçiminde ve
kullanımında eşsiz olduğunu sergilemesi için bireyi gösterişçi tüketim şekillerine motive eden
doğuştan gelen bir nitelik olarak kabul edilebilir (Chaudhuri, Mazumdar ve Ghoshal, 2011:
217). Literatürde, tüketicinin satın alma sürecinde hem faydacı hem de hedonik bileşenlerin
birlikte rol oynadığı kabul gören bir yaklaşımdır. Sheth, Newman ve Gross (1991), tüketicinin
satın alma sürecinde ürün/hizmetlerden algıladığı değer üzerine yaptıkları çalışmada,
tüketici seçiminin çok boyutlu tüketim değerlerinden (faydacı ve hedonik temelli)
etkilendiğini ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde Sweeney ve Soutar da (2001) bu değerlerin
sosyal, duygusal, fonksiyonel ve parasal değerlerden oluştuğunu ifade etmişlerdir. Bu
değerler birbirinden bağımsız değerlerdir ancak MacKay’ın de (1999, s.182) belirttiği gibi
tüketici davranışında hepsi rol sahibidir. Bu düşüncelerden hareketle, destekleyici literatür
de dikkate alınarak gösterişçi tüketim eğiliminden dolayı yapılacak satın almalarda tüketim
değerlerinin de etkili olabileceği varsayımından yola çıkılmış ve aşağıdaki hipotezler
geliştirilmiştir.
Ürünün tüketicide yarattığı duygular her satın alma kararında rol oynamaktadır.
Ürünün kendisinde yarattığı hoşlanma, memnuniyet, rahatlama vs. gösterişçi tüketim
eğilimini etkileyebilecektir. Tüketiciler satın aldıkları ürün veya hizmetlerde fizyolojik
tatminden çok duygusal (sevme, beğenilme, takdir edilme, prestij, başarma vb.) tatminler
sağlamaya çalışır hale gelmişlerdir (Koç, 2015: 38). Sherman, Marthur ve Smith (1997),
tüketicinin duygusal durumunun satın alma davranışlarında önemli bir belirleyici olduğunu
ifade etmektedirler. Aynı şekilde Bagozzi, Gopinath ve Nyer, 1999; Geuens ve De
Pelsmacker, 1998; Mattila ve Enz, 2002; Papadatos, 2006, duyguların tüketici davranışında
önemli bir payı olduğunu belirtmektedirler. Bu görüşlerden yola çıkılarak H1 hipotezi
oluşturulmuştur.
H1: Ürünün duygusal değeri ile gösterişçi tüketim eğilimi arasında pozitif bir ilişki vardır.
Nagle ve Holden (2002), fiyatın yalnızca bir alıcının satın alma sözleşmesinin bir
parçası olarak satıcıya vermesi gereken parasal değeri temsil ettiğini ifade etse de Munnukka
(2008: 189) müşterinin fiyat algılamasının kalite, değer ve diğer inanç algısı ile yakından
ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Tüketiciler, yüksek fiyatlı ürünlerin çevresindekilere prestij
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sağladığını hissettiklerinde daha fazla ödeme yapmaya hazırdırlar ve pahalı ürünleri gösteriş
amacıyla kullanmaktadırlar (Byoungho Jin ve Brenda Sternquist, 2003: 643-647). Bu
görüşlerden yola çıkılarak H2 hipotezi oluşturulmuştur.
H2: Ürünün parasal değeri ile gösterişçi tüketim eğilimi arasında pozitif bir ilişki vardır.
Referans grupları tüketici kararları ve ürün seçimleri üzerinde büyük bir güce sahiptir
(Burnkrant ve Cousineau, 1975). Hyman (1942), referans grupları üzerinde araştırmalara
öncülük ederek bireysel davranışların grup üyeliğinden etkilendiğini ifade etmiştir. Rogers
(1962) ve Robertson (1967), tüketici tercihlerinde kişilerarası iletişim ve bilgi paylaşımında
sosyal değerlerin önemli olduğunu göstermişlerdir. Bu görüşlerden yola çıkılarak H3 hipotezi
oluşturulmuştur.
H3: Ürünün sosyal değeri ile gösterişçi tüketim eğilimi arasında pozitif bir ilişki vardır.
Fonksiyonel değer, ürün tercihinde algılanan faydadan kaynaklanır ve genel olarak
ürünün performansı, güvenirliği ve sağlamlığı ile ilgilidir (Xiao ve Kim, 2009: 612). Genel
olarak fonksiyonel değerin tüketici tercihlerinde birincil yönlendirici olduğu tahmin
edilmektedir. Tüketici tercihlerinin fonksiyonel değer dikkate alınarak yapıldığı varsayımının
altında iktisadi fayda teorisi yatmaktadır. Bu varsayım, Marshall (1890) ve Stigler (1950)
tarafından ekonomik yarar teorisine dayandırılır ve “rasyonel ekonomik insan” olarak ifade
edilir. Dolayısıyla, gösterişçi tüketim eğilimi her ne kadar daha çok ürünün sosyal değeri ile
ilişkili olsa da fonksiyonel değerinin de rol oynadığı düşünülmektedir. Bu görüşlerden yola
çıkılarak H4 hipotezi oluşturulmuştur.
H4: Ürünün fonksiyonel değeri ile gösterişçi tüketim eğilimi arasında pozitif bir ilişki vardır.
Tüketiciler demografik, sosyo-ekonomik ya da kültürel olarak bağlı bulunduğu grubu
temsil etmek için sosyal değerin önemli göstergelerinden biri olan gösterişçi tüketim
davranışında bulunurlar (Sheth vd., 1991a). Satın aldığı ürünlerle belli bir gruba dâhil olan
birey, sembol ve imajları sadece tüketen değil aynı zamanda bu mesajları çevresindekilere
yansıtmak ister (Acar, 2000). Bu görüşlerden yola çıkılarak H5 hipotezi oluşturulmuştur.
H5: Gösterişçi tüketim eğilimi ile gösteriş amaçlı satın alma niyeti arasında pozitif bir ilişki
vardır.
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Bu çalışmanın ana kütlesini Hatay İli İskenderun ilçesinde ikamet eden tüketiciler
oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak tesadüfi örnekleme yöntemlerinden Alan
Örneklemesi kullanılmıştır. Optimal örneklem hacmi aşağıda verilen formüle göre
hesaplanmıştır.
n = p*q / (e/z)² = 0.50*0.50 / (0,05/1,96)² = 384 kişidir.
Örneklemin coğrafik kapsamını belirlemek için Türkiye İstatistik Kurumu’nun, adrese
dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanı ve İskenderun Belediyesi kayıtları kullanılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu ve yüz yüze görüşme yöntemi
kullanılmıştır. Kuramsal modelde yer alan faktörleri ölçmede, literatürde yer alan
ölçeklerden yararlanılmıştır. Ölçek kaynakları aşağıda gösterilmektedir.
Tüketim

Değeri

Ölçeğinin Sweeney ve Soutar (2001)

Boyutları

PERVAL ölçeği

1.Fonksiyonel Değer
2.Duygusal Değer
3.Sosyal Değer
4.Parasal Değer
Gösterişçi

Tüketim

Eğilimi Chaudhuri, Mazumdar ve Ghoshal (2011)

Ölçeği

CCO ölçeği

Satın Alma Niyeti Ölçeği

Dodds, Monroe, and Grewal (1991)

Öncelikle örneklemi tanımlamak için profil analizi yapılmıştır. Daha sonra faktör
ölçekleri için güvenirlilik analizleri, keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır.
Kuramsal modeldeki ilişkileri belirlemek üzere ise yapısal eşitlik modellemesi (yol analizi)
uygulanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Katılımcıların cinsiyet yüzdelerine bakıldığında %55,7 kadın ve %44,3’ü erkektir. Yaş
grupları arasında, %52,9 oranla 20-29 yaş grubu en büyük ağırlığa sahiptir.
Faktör ölçeklerinin ölçülmek istenen yapıyı ölçüp ölçmediğine ilişkin güvenirlilik
analizi sonucunda tüm ölçeklerin Cronbach alfa katsayılarının %70’in üstünde ve yüksek
güvenirliğe sahip olduğu belirlenmiştir (Nakip, 2013, s.205). Fonksiyonel değer α=0,80,
duygusal değer α=0,90, sosyal değer α=0,84, parasal değer α=0,80, gösterişçi tüketim eğilimi
α=0,87, satın alma niyeti α=0,79 olarak saptanmıştır. İkinci adım olarak yalnızca tüketim
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değerleri yapısının dört boyuttan oluşup oluşmadığını anlamak için keşfedici faktör analizi
uygulanmıştır. Analiz sonucunda dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir (Fonksiyonel değer,
sosyal değer, duygusal değer ve parasal değer). Faktör analizinin boyutlar itibariyle güvenilir
ve tatmin edici sonuçlar verdiği görülmüştür. Analizde asal bileşenler metodu (principal
component method) ve varimax rotasyonu kullanılmıştır. Dört faktör, varyansın % 69.754’nü
açıklamaktadır. KMO testi katsayısı 0.914 ; Bartlett test sonuçlarında ise; ki-kare (χ2 ) değeri
3623.476; sd:136 ve anl.: 0.000 bulunmuştur. Ayrıca gösterişçi tüketim eğilimi ölçeğinin (12
madde) ve satın alma niyeti ölçeğinin ayrı ayrı tek boyutlu olup olmadıklarını anlamak için
keşfedici faktör analizi uygulanmış ve ölçeklerin tek boyutlu olduğu görülmüştür. Sonraki
adım olan doğrulayıcı faktör analizinde yani ölçme modelinin testinde tüm faktörler analize
dahil edileceğinden ve ölçek maddelerinde bir sorun gözlemlenmediğinden bu aşamada tüm
faktörler birlikte analize dahil edilmemiştir. Ayrıca, yapılan regresyon analizinde de VIF
(Varyans enflasyon faktörü) değerleri 5’in altında bulunmuştur. Şimşek’e göre (2007, s.74)
de söz konusu ölçekler daha önceden başka kültürlerde test edildiği ve geçerlik-güvenirlik
analizleri yapıldığı için doğrudan doğruya DFA analizine tabi tutulabilmektedir.
Bundan sonraki adımda, Anderson ve Gerbing’in (1988) önerisi izlenerek yol analizi
gerçekleştirilmeden önce ölçme modeli tahmin edilmiştir. Bunun için LİSREL 8.80 programı
kullanılmıştır (Jöroskog ve Sorbom, 1993). Ölçme modelinin toplam 32 madde ve 6 faktör dört madde fonksiyonel değer, beş madde duygusal değer, dört madde sosyal değer, dört
madde parasal değer, on iki madde gösterişçi tüketim eğilimi ve üç madde satın alma niyetiolmak üzere birinci düzey faktöriyel yapısı, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir
(Şekil 2). Birinci düzey DFA neticesinde elde edilen uyum iyiliği (goodness of fit) değerleri, şu
şekilde bulunmuştur: χ2 = 1211,38; p< 0,01; sd = 449; χ2 /sd = 1211,38/ 449 = 2,69; RMSEA
= 0.06; CFI = 0.97; NFI = 0.95; NNFI =0.97; IFI =0.97. Ayrıca, tüm maddelerin faktör yükleri
anlamlı bulunmuştur. Yapı güvenirliliği (construct reliability) fonksiyonel değer için 0,80;
duygusal değer için 0,75, sosyal değer için 0,84; parasal değer için 0,81; gösteriş eğilimi için
0,92 ve satın alma niyeti değişkeni için 0,80 bulunmuştur. Bu değerlerin tümü %50’nin
üzerindedir.

(Şimşek, 2007, s.18). Açıklanan varyans (variance extracted) değeri olan

gözlenen değişkenlerde örtük değişken tarafından açıklanan ortalama varyans; fonksiyonel
değer için 0,51 duygusal değer için 0,70 sosyal değer için 0,57; parasal değer için 0,52;
gösterişçi tüketim eğilimi için 0,39 ve satın alma niyeti değişkeni için 0,57 bulunmuştur. Bu
sonuçlar, gösterişçi tüketim eğilimi örtük değişkeni dışında kabul edilebilir değer olan
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0,50’nin üstündedir (Fornell ve Larcker, 1981). Bu saptama ise ölçme modelinin Birleşik
güvenirliliğinin (Composite reliability) iyi olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar önerilen altı
faktörlü ölçüm modelinin veri ile uyumlu ve kabul edilebilir olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla bu sonuçlar araştırmadan elde edilen verilerin öngörülen kuramsal yapı ile
uyuştuğunu göstermektedir.
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Şekil 2. Ölçme modeli-Standardize katsayılar.
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Model ilişkileri, gözlenen değişkenlerle yol analizi yöntemiyle test edilmiştir.
Başlangıç modeli için yapılan analiz neticesinde uyum indeksleri değerlerinde kabul edilebilir
değerlere ulaşılamamıştır. T değerleri incelendiğinde Fonksiyonel değer → Gösterişçi
tüketim eğilimi ve Duygusal değer → Gösterişçi tüketim eğilimi yollarının anlamsız olduğu
görülmüştür. Bu yolların t değerleri 1,96’nın altındadır. Bu nedenle bu iki yol çıkarılarak
model yeniden test edilmiştir (Şekil 3). İkinci modelin analizi neticesinde elde edilen uyum
değerlerinin eşik değerler üzerinde olması, modelin veri ile uyumlu ve kabul edilebilir
olduğuna işaret etmektedir. (χ2 = 7,09; p< 0,01; sd = 2; χ2 /sd = 7,09/ 2 = 3,54; RMSEA =
0.08; CFI = 0.98; NFI = 0.98; NNFI =0.94; IFI =0.98 ve GFI = 0.98). Yol analizi sonucunda
sosyal değer değişkeninin gösterişçi tüketim eğilimi (0,56, p< 0,01) üzerindeki yol katsayı
değerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Aynı şekilde parasal değer değişkeninin gösterişçi
tüketim eğilimi (0,27, p< 0,01) ve gösterişçi tüketim eğilimi değişkeninin de (0,67, p< 0,01)
satın alma niyeti üzerindeki yol katsayısının anlamlı olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla, H2, H3
ve H5 hipotezleri kabul edilmiş, H1 ve H4 hipotezleri ise red edilmiştir. Duygusal ve
fonksiyonel değerin anlamsız çıkması, gösterişçi tüketim eğiliminin sosyal temelli olmasından
kaynaklı olabilir.

Şekil 3. Yol Analizi-Katsayılar

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Tüketici değerlerinin bilinmesi ve bu değer farklılıklarının gösterişçi tüketim
eğilimlerindeki etkilerinin ve satın alma davranışlarının belirlenmesi, tüketicilerin
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beklentilerine uygun ürün veya hizmet sunmak isteyen işletmeler için üzerinde önemle
durulması gereken bir konudur.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, tüketim değerlerinden sosyal ve
parasal değerin gösterişçi tüketim eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. Ayrıca gösterişçi
tüketim eğiliminin satın alma niyeti üzerinde pozitif bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
Ancak fonksiyonel değer ve duygusal değerin gösterişçi tüketim eğilimi üzerinde etkisi
anlamsız bulunmuştur. Sosyal ve parasal değerin etkisi, literatürde ölçeği geliştiren Sweeney
ve Soutar’ın (2001), Sheth, Newman ve Gross (1991) ile Mowday, Steers & Porter, (1979),
bulgularıyla örtüşmektedir. Fonksiyonel değer ve duygusal değer itibariyle ise farklılık arz
etmektedir.
Sürekli bir değişim içerisinde bulunan günümüz pazarlarında yöneticiler, tüketim
değerleri temelinde ürün geliştirmeli, tüketicilerin gösterişçi amaçlarla satın almalarını
tetikleyen sosyal ve parasal değer faktörlerini ürüne aktarabilmelidirler. Değer boyutları,
özellikle gösterişçi tüketim eğilimini öngörmede anlamlı bir öneme sahip olduğundan
yöneticilerin, ürünlerini sunarlarken, tutundurma çabalarında da bu değerleri dikkate
almaları ve ilgili mesajları vermeleri önerilmektedir. Ayrıca satış elemanlarının ürün
sunuşlarında ürünün sosyal değerini vurgulaması anlamlı olacaktır.
Araştırma kısıtları ve gelecek araştırmalar: Örneklem büyüklüğü bu çalışma için
yeterli olmasına rağmen, ülkenin farklı bölgelerinde daha büyük örneklem kullanılarak
çalışma tekrarlanabilir. İleriye dönük olarak yapılacak çalışmalarda, tüketim değerlerinin
tüketicilerin lüks ürünlere ilişkin tutumları üzerindeki etkisi araştırılabilir. Sosyo-demografik
etkenler de ürünlere ilişkin satın alma niyeti üzerinde etkili olabilecek konular arasında olup,
araştırılabilir.
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INTRODUCTION
Counterfeit trade is still one of the most significant phenomena shaping the world economy
with a yearly worth of nearly half a trillion dollars (OECD, 2016). Further enabled by
international trade agreements between countries, the globalization of value chains and the
growth of e-commerce, counterfeit trade follows the recent trends in consumer and
business markets (OECD, 2016).
Following the call of international organizations towards the elimination of counterfeit trade
and the intensified volume of counterfeit consumption, this study examines how social class
shapes consumers’ purchase behavior of genuine brands and counterfeits. Prior studies
discuss that consumers’ attitudes towards counterfeits vary across social classes and within
cultures (Gentry et al., 2006; Eisend and Schuchert-Güler, 2006). However, focusing on the
antecedents, moderators and consequences of the counterfeit purchase, the social class
issue takes little notice.
LITERATURE REVIEW
Many terms are used interchangeably to imply pirated products such as imitations, fakes,
non-originals and copycats. According to the agreement on Trade-Related Aspects on
Intellectual Property Rights (TRIPs), “counterfeit trademark goods refer to any goods
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bearing, without authorization, a trademark which cannot be distinguished in its essential
aspects from the trademark registered for such goods” (World Trade Organization, 1994).
Another classification used is the degree of deceptiveness of the counterfeit. If customers
buy products by not being aware of its unoriginality, it refers to deceptive counterfeiting,
whereas if they buy counterfeits on purpose it refers to non-deceptive counterfeiting
(Staake et al., 2009). In this study we only concentrate on non-deceptive counterfeit
purchase.
Findings regarding the relationship between income level or social class and counterfeit
consumption are controversial. Rod et al. (2015) show that household income is negatively
correlated with counterfeit purchasing intention, whereas Norum and Cuno (2011) state
that there is not a significant relationships between the two constructs. Early publications
on counterfeit consumption reveal that the main reason that drives counterfeit purchase is
low prices (Albers-Miller, 1999). This assumes that counterfeit consumption is popular
among low-income consumers. However, recent studies reveal that high income consumers
also buy counterfeits even though they can afford originals (Gentry et al, 2006). High income
consumers not only by counterfeits, but mix it with original products (Perez et al, 2010). In
their meta-analysis Eisend et al. (2017) highlight the country effect and report that income
level does not influence consumer responses in developing countries, but it reduces
intention to buy in developed countries. Similarly, Pueschel et al. (2016) investigate
counterfeit consumption behavior of United Arab Emiratescitizens and explain how high
income consumers employ different coping strategies to reduce different form of perceived
risk. These findings lead us to explore the motives, purchase behaviors and rationalization
processes of users and non-users of counterfeits from different social classes in Turkey, a
developing country with a heterogeneous income distribution.
DESIGN AND METHODOLOGY
Turkey is one of the three countries where counterfeits originate from (OECD, 2016). Thus,
the context provides a fruitful field for the investigation of the market for counterfeits. An
exploratory research design was developed to explore consumers’ consumption practices of
genuine brands and counterfeits. As the topic is sensitive qualitative research provides an
effective methodology to decrease the distance between the researcher and the
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interviewee and to increase the depth of the data through probing (Ger and Sandikci, 2006).
In order to be able to gain an initial understanding two focus group interviews were
performed with generation Y consumers at a private university in Turkey. Then using social
class as a criterion sampling technique and by snowballing 37 consumers were interviewed
to understand how social class shapes the purchase and consumption of genuine brands
and counterfeits. In order to capture the heterogeneity of the phenomenon, informants
varied in terms of gender, age and occupation.
The interview guide consists of four main sections. The first section investigates consumers’
demographics and questions concerning their lifestyle and consumption behaviors in order
to reveal their social class. In the second part, an opening question enquiries the meanings
of counterfeit and luxury brand. The third section, explores consumers attitudes towards
the purchase and use of counterfeits and genuine brands. This section consists of two sets
of questions: one for the purchasers of counterfeits and one for the purchases of genuine
brands. The last section examines ethical issues towards the production and consumption of
counterfeits and consumers’ future consumption practices. Nearly all of the interviews were
recorded and lasted from 30 to 90 minutes.
The transcribed data was analyzed following the coding procedures of grounded theory
(Strauss and Gorbin, 1998). Following a constant comparative analysis, data collection, data
analysis and theories were related reciprocally. Initially, the researchers analyzed each
interview independently and then collectively to identify categories used for the
development of themes. After each transcript was interpreted at the idiographic level, using
axial coding each of the interviews was related to each other and common themes were
identified.
FINDINGS AND DISCUSSION
Based on the research findings the study develops a consumer taxonomy that shows that
there are behavioral similarities among social classes namely, the counterfeit innovators,
the counterfeiters, the originals and the authentics. Each identified category explains
consumers’ purchase behaviors as well as emotional reactions and rationalization strategies
employed to justify their actions.
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The counterfeit innovators refer to the consumers that mix and match genuine brands and
counterfeits. The upper social class states that they are regular users of luxurious brands, for
this reason no one will ever imagine their use of counterfeits as they mix it with genuine
brands. The middle social class consumers feel happy with the mix and match behavior as
this allows them to buy and use more items, and they mostly feel comfortable to share this
information with others. The lower social class desire to be in style and admire the product
features as well as the symbolic meanings of brands that can help them to trickle up.
The counterfeiters refer to the consumers that only buy counterfeit products. This behavior
is enacted by middle and lower social classes. Informants believe that they make a rational
decision by purchasing counterfeit products. Given the low prices of counterfeits they
believe that they receive a good deal and criticize the purchasers of originals.
The originals refer to the consumers that based on their social status buy only luxury brands.
The findings indicate that upper social class and middle-social class consumers avoid
counterfeits. Informants from both social class agree that counterfeits have a very low
performance, often carry health risks and they can be easily identified by loyal consumers.
The authentics refer to the consumers that buy neither luxury brands nor counterfeits. They
prefer to buy products that will help them develop and express their unique individual
identity. Some informants due to ethical and religious values are also sensitive towards the
social problems of the country. In the case of unlimited financial resources middle class
consumers feel uncomfortable to spend above “regular prices” as it is nearly equal to a poor
family’s yearly rent.
CONCLUSION, IMPLICATIONS AND LIMITATIONS
This study provides a thorough social class perspective on consumers’ purchase behaviors of
genuine brands and counterfeits. Rather than providing an understanding on consumers’
motivations and attitudes (e.g. Bian et al., 2016; Eisend and Schuchert-Güler, 2006; Staake
et al., 2009), the study explores how consumers with different social, cultural and economic
capital perform similar practice(s) and shows despite differences, the end consumption
practice is what unites the identified consumer groups. The findings of the research also
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support that counterfeit purchase and/or avoidance may create different emotional
reactions (Kim et al., 2009; Zampetakis, 2014) between and within the identified groups, but
also show that these mixed emotions are also due to social class differences. Finally, the
study attempts to introduce a new construct in the consumer research and counterfeiting
literature. The findings show that “counterfeiters” and “counterfeit innovators” prefer to
purchase the counterfeit products from the same retailers to eliminate specifically
performance and social risk. Exploring the reasons for the creation of such a form of loyalty
provides an attractive theoretical area for future research.
In addition to the theoretical contributions, the current study offers implications for
practitioners that try to eliminate counterfeiting. Our results recommend that firms should
develop different communication strategies to reduce the purchase of counterfeits.
Differences in counterfeit consumption behavior (counterfeiters and counterfeit
innovators), mixed emotional reactions and social-class differences require the use of
different message appeals and execution styles.
The findings of the study should be read with the following limitations in mind. The research
was conducted only in one country. For this reason, consumers purchase of genuine brands
and counterfeits may differ due to macro-environmental factors. Lastly, even though
qualitative research allows rich insight on the exploration of phenomena, the design of a
quantitative research may allow the generalizability of the findings.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Giyilebilir teknolojik ürünlere olan ilgi ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak
artış göstermektedir. Nesnelerin interneti alanında gelecek vaad eden alanlardan biri de
giyilebilir teknoloji araçlarıdır (Marakhimov ve Joo 2017; Hsiao ve Chen, 2018). Özellikle akıllı
saatler, akıllı gözlükler, giyilebilir kameralar, bileklikler, jetonlar, klipsler ve mücevherlerin de
arasında yer aldığı teknolojik araçların önemi ve kullanımı her geçen gün yayılmaktadır.
Yukarıda sıralanan teknolojik özellikler eklenmiş ürünler arasında özellikle akıllı saatler
yükselen bir trende sahiptir (Hong vd. 2017). Bu ürün, ilk olarak 2000 yılında IBM firmasının
piyasaya sürmesiyle (Wu ve Chang, 2016) gelecek vaat eden ürünler arasında yerini almıştır.
Tüketicilerin yeni geliştirilen teknolojik ürünlere olan ilgisi temel alınarak hazırlanan bu
çalışmanın amacı; akıllı saat kullanan tüketicilerin profilini tanımlamak, kullanım amaçlarını
ve satın alma niyetlerine etki eden faktörleri ortaya çıkarmaktır. Ayrıca tüketicilerin bu
ürünlerle ilgili olumlu ve/veya olumsuz deneyimlerini saptamak da amaçlanmıştır.
Literatür Analizi
GFK (2014)’nın araştırma sonuçlarına göre, Türkiye için 2014 yılında 24 bin olan akıllı saat
satışlarının 2015 yılında 28 bine ulaştığı ve 2016 yılının sonuna doğru ise 51 bin akıllı saat
satışıyla kapanacağı belirtilmiştir (Demirel, 2016). 2017 yılı için ise Türkiye’de yüzde yüzün
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üzerinde bir büyümeye sahip olan Akıllı saat sektörü telekom sektörünün büyümesine ek
katkı sağlayarak kendisine olan bu güveni hızla arttırmaktadır (Papuççiyan, 2017).

Bu

pazarda pay sahibi olmak için birçok telefon markasının yanı sıra Louis Vitton, Swatch,
Guess gibi saat markalarının da bu akıllı saat piyasasını takipte oldukları ve bu yeni akıllı
teknolojiye uyumlu olarak piyasaya ürünlerini sürdükleri dikkat çekmektedir (Eyidilli, 2017).
CCS insight (2018) firmasının öngördüğü rakamlar incelendiğinde ise bu sektörle ilgili
olarak 2018 yılında tüm dünya geneli için 71 milyon akıllı saatin satılacağı ve bu rakamın
2022 yılı için 140 milyona erişeceği belirtilmektedir.
Hedef pazardaki tüketicilerin yeniliklere adapte olma ve satın alma niyetlerini tahmin
etmede, Rogers’in Yeniliklerin Yayılması Teorisi (1983), Davis vd. (1989)’ın Teknoloji Kabul
Modeli, Bhattacherjee (2001)’nin Beklenti- Onaylama Modeli ve Koufaris (2002)’in Akış
Teorisi araştırıcılar tarafından sıklıkla kullanılan teoriler arasında yer almaktadır (Hong vd.,
2017). Giyilebilir teknolojik ürünler ile ilgili literatür tarandığında, özellikle çalışmaların akıllı
saat kullanıcıları üzerinde yapıldığı görülmüştür. Wu ve Chang (2016) akıllı saatlerin kullanım
kolaylığının yanı sıra, diğer göreceli avantajlarından olan imaj, görsellik, sosyal etki, eğlenceli
olma vb. özelliklerinin satın alma niyetine etki eden faktörler arasında yer aldığını tespit
etmişlerdir. Hong vd., (2017) de, akıllı saat kullanmada algılanan değer ve satın alma
niyetinin devamlılığında tüketici yenilikçiliğinin etkisini incelemiş ve tüketici yenilikçiliğinin
anlamlı bir etkisini bulmuştur. Hsiao ve Chen (2018), akıllı saat satın alma niyetine etki eden
faktörleri yazılım, donanım, tasarım açısından incelemiş ve bu üç özelliğin de tüketicilerin
algıladıkları değere etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Akıllı saatlerin sağlık amaçlı kullanılıp-kullanılamayacağı üzerine yapılan çalışmalarda
(Marakimov ve Joo, 2017; Caselman vd. 2017; Constantini, 2014) ise bu ürünlerin yanıltıcı
bilgi vermeleri ve sağlık verilerinin paylaşılmasıyla ilgili duyulan endişeler nedeniyle tercih
edilmediği saptanmıştır. Örneğin, Marakhimov ve Joo (2017)’nun çalışmalarında; psikolojinin
alt teorilerinden biri olan Başetme Teorisi bağlamında, bireyler akıllı saatleri sağlıklarıyla ilgili
gizlilik endişeleri nedeniyle

tercih

etmediklerini

ya

da kullanmayı

bıraktıklarını

belirtmişlerdir.
İncelenen literatür bağlamında, bu çalışma Türkiye’de satışları giderek artan akıllı saatlere
ilişkin tüketici görüşlerini ve deneyimlerini belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Kullanıcıların
bu akıllı saatleri niçin kullandıkları, ileriye dönük tekrar satın alma niyetleri ve hangi faktör ve
özelliklerin satın alma niyetleri üzerinde etkili olduğuna ilişkin görüşlerinin belirleneceği bu
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çalışmanın hem akademisyenlere, hem sektördeki firmalara tüketicilerin bakış açılarını
anlamalarında yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Tasarım ve Yöntem
Ülkemizde kullanımı hızla yaygınlaşan akıllı saatlerle ilgili pazarlama alanında yapılan
çalışmaların az olması nedeniyle, bu çalışmada giyilebilir teknolojik ürünler arasından sadece
akıllı saat seçilmiş ve bu ürünleri kullanan tüketicilerin satın alma nedenlerini etkileyen
faktörleri ortaya çıkarmak hedeflenmiştir.
Çalışma; literatür taramasına ve nitel veri toplanmasına dayalı keşifsel araştırma olarak
tasarlanmaktadır. Olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden

yargısal

(kasti-

kararsal) örnekleme aracılığıyla veriler toplanmaya başlanmıştır. İncelenen kaynaklarda
(Gürbüz ve Şahin, 2017; Nakip, 2016, Altunışık, vd. 2016, İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016)
belirtildiği gibi kolayda örneklemin bir türü olarak bilinen yargısal örnekleme de, örneği
oluşturan elemanlar, araştırmacının araştırma problemlerine cevap bulacağına inandığı
kişilerden oluşur. Görüşme yapılan denek sayısını belirlerken önceki çalışmalardan
(Onwuegbuzie ve Leech, 2007; Priporis, 2017) yararlanılmıştır. Onwuegbuzie ve Leech
(2007)’e göre görüşmenin 15-20 kişi arasında olması yeterli iken, Priporas (2017) ise
görüşme sayısının araştırmanın içeriğine dayalı olarak 15-40 arasında kişiden veri
toplanılması gerektiği ifade edilmiştir. Belirlenen görüşme sayılarının yanı sıra bazı
kaynaklarda sayının sınırlandırılmasından ziyade içeriğin önemine dikkat çekmektedirler.
Yıldırım ve Şimşek (2013), örneklem seçiminde sayıdan ziyade araştırmanın odağı, veri
miktarı ve kuramsal örneklemenin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu unsurlara ve
araştırmanın konusuna göre bir kişiyle dahi nitel çalışma yapılabileceğini, bazen bir kişiyle
yapılan bir araştırmanın verilerinin, bir başka araştırmada 20 bireyden toplanan verilerden
içerik açısından daha doygun olabileceği de bilinmektedir. Yıldırım ve Şimşek’in (2011)
belirttiği üzere, örneklem sayısı başta belirlenmez, ne zamanki araştırıcı cevapların tekrar
ettiğini ve artık yeterli örneklem sayısına ulaşıldığına karar verir ise örneklem büyüklüğü o
sayı olarak kabul edilir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla ulaşılması düşünülen
örneklemin aktif olarak bir akıllı saat kullanıcısı olmaları şartı aranmaktadır. Görüşme
formunun birinci bölümünde alanyazında yer alan nitel ve nicel çalışmalardan yararlanılarak
geliştirilen dokuz adet soru yer alırken bu soruları takip eden örneklemin demografik ve
tanımlayıcı özelliklerinin belirlenmeye çalışıldığı ikinci bölümde ise yaş, cinsiyet, medeni
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durum, meslek, gelir gibi demografik sorular ile kullanılan cep telefonu marka ve modeli,
kullanılan akıllı saat marka ve modeli ile ilgili sorular yer almıştır.
Verilerin analizinde tematik analiz yöntemi kullanılacaktır. Ryan ve Bernard (2003)’ın
tanımlamış olduğu bu yaklaşım aracılığı ile toplanan veriler, kategorilere ve temalara
dönüştürülerek analiz edilecektir. Çalışmada her soru farklı bir kategori olarak ele alınacak
ve tüm katılımcıların cevapları her soru için aynı anda analiz edilecektir. Böylelikle
farklılıkların

ve

benzerliklerin

düşünülmektedir.

daha

doğru

bir

biçimde

ortaya

konulabileceği

Verilerin analizinden sonra elde edilen bulgular önceki çalışmaların

sonuçlarına olan paralellik ve farklılıkları bakımından tartışılacaktır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma için yapılan görüşmeler halen devam etmekte olup, şimdiye kadar görüşme yapılan
10 kişinin tanımlayıcı bilgileri şu şekilde özetlenmektedir: katılımcılar, 1975-1993 yılları
arasında doğan,çoğunluğun Erkek (8 kişi) ve evli (6 kişi)’dir. 6 kişi kendi işiyle uğraşmakta
olup, 5 kişinin gelir düzeyi 10001 TL ve üzeri şeklindedir. Görüşme formunda yer alan ilk
soru katılımcıların teknolojik ürünleri takip etme sıklıklarıyla ilgilidir. Görüşme yapılan
bireylerin hepsi sıklıkla piyasaya çıkan teknolojik ürünleri takip ettiklerinden bahsetmiştir.
Öncelikle takip edilen ürünler arasında akıllı saatler (7) ve cep telefonları (6) yer almaktadır.
Akıllı saatlerini katılımcıların büyük çoğunluğu, çevrim içi sitelerden aldıklarını belirtirken
diğer üç kişi ise fiziksel bir mağazadan satın aldığını belirtmiştir. Katılımcılardan yedisi şu an
kullandıkları akıllı saatin ilk saatleri olduğunu belirtmiştir. Diğer görüşme yapılan bireyler ise
ikinci saatleri olduklarını belirtirken, ikinci satın alım tercihlerinde marka değiştirdiklerini
belirtmişlerdir. Görüşme yapılan bireyler genellikle sağlık (10) ve sporla (10) ilgili kontrol ve
takiplerini yapmak için normal özellikli bir saat yerine akıllı saat kullandıklarını ifade
etmişlerdir. Spor yaparken belli bir metreye kadar telefonlarını kontrol ediyor olabilmeleri,
hareketsiz kadlıklarında telefonun “hareket zamanı” olarak uyarı da bulunması nefes için
“nefes al”, “dik dur” gibi uyarılarla hayatlarına farklılık getirdiklerine inanan kullanıcıların
çoğunluğu bu saatleri şık tasarımlı olmaları dolayısıyla da her tür kıyafetleriyle uyumlu olarak
kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca diğer satın alım nedenleri arasında tasarımı, fiyatfonksiyon uyumu, ilgi çekici olması, popüler olması, donanımı, yazılımı gibi özelliklerinde yer
aldığı ortaya çıkmıştır. Akıllı saatlerinde istedikleri farklı bir özellik olarak hepsi şarj süresiyle
ilgili fikir bildirmişlerdir. Birçok akıllı telefon özelliğini saatleri aracılığıyla yürüttükleri için
şarjın bazen yetersiz olması bir sorun olabilmekte olarak ifade etmişlerdir. Çevrelerindeki
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insanlara kendi kullanımının etkisinin genelde olumlu olduğunu, hatta birçok kişinin almayı
düşündüğü için özelliklerini sorguladıklarını da belirtmişlerdir. Akıllı saat kullanmanın kişinin
sistemli olduğu ile ilgili çevreye bir ip uçu verdiği de düşünülmektedir. Kullanıcıların geneli
APPLE’ın ürünlerini tercih ederken iki kişi Samsung bir kişi de PUMA’nın ürünü kullandığını
belirtmiştir.

Akıllı saatlerin giderek popülaritesinin artacağını düşünülmektedir.

Akıllı

saatlerle ilgili kullandıkları markaların bloglarını ve sosyal medya ağlarını büyük bir
çoğunluğu takip etmektedir. Ayrıca, kullanıcılar internet ortamındaki haberler ve blogları da
takip ettiklerini belirtmişlerdir.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Araştırmada elde edilen bulguların toplanmasına hala devam edilmekte olup, sonuçlar tüm
görüşmeler bittikten sonra detaylı olarak sunulacaktır. Çalışmada, aynı konuda yapılmış
önceki sonuçlara benzer bulgular ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, tamamlanan görüşmelerin
bulguları incelendiğinde en fazla Apple ürünlerinin tercih edildiği, özellikle sağlık ve spor
göstergelerinin ve değerlerinin her an kontrolünün yapılabilmesi için, telefonla ilişkili
işlerinin daha sistematik olarak yapılabilmesi için bireyler akıllı saatler kullanmaktadırlar.
Özellikle akıllı saatlerin şarj özelliğinin arttırılması bireylerin istekleri arasında olarak
çıkmıştır.
Görüşme formunda yer alan sorular:
s.1.

Piyasaya yeni çıkan teknoloji ürünlerini (akıllı saat,cep telefonu, minibook, vb.) takip

eder ve özelliklerini inceler misiniz?
s.2. Kullanmış olduğunuz akıllı saat ilk akıllı saatiniz midir? Nereden satın aldınız?
s.3. Normal bir saat yerine neden akıllı saat kullanmayı tercih ediyor sunuz? Açıklar mısınız?
s.4. Kullanmış olduğunuz akıllı telefon ile uyumlu olan akıllı saatinizin özellikleri nelerdir?
s.5. Bu tip ürünlerde olmasını önemli gördüğünüz, ek özellikler var mıdır? Varsa, nelerdir?
s.6. Sizce, akıllı saat kullanımınız, çevrenizdeki diğer insanlar üstünde nasıl bir etki
yaratmaktadır?
S.7. Tekrar bir akıllı saat almayı düşünür iseniz hangi marka ve modeli tercih edersiniz?
Neden?
s.8. Akıllı saatlerin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
s.9. Akıllı saat teknolojileri sektörünü takip ediyor musunuz? Neleri takip ediyorsunuz?
Doğum Yılı,

Cinsiyet ( ) Kadın

( ) Erkek
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Medeni durum ( ) Evli

( ) Bekar

Meslek.................... ( ) Özel sektör
Gelir Düzeyi:

( )2000 TL ve altı

( ) 6001-8000 TL

( ) Kamu
( ) 2001-4000 TL

( ) 8001-10000TL

( ) Serbest
( ) 4001-6000 TL

( ) 10001 TL ve üzeri

Kullandığınız cep telefonunun marka ve modeli,
Kullandığınız akıllı saatin marka ve modeli,
var ise diğer kullandığınız giyilebilir teknoloji araçlarını belirtiniz..........
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 1
Sürdürülebilir

kalkınma

yaklaşımının

önemli

ayaklarından

birisi

olan

çevresel

sürdürülebilirlik; çevresel pazarlama, yeşil pazarlama kavramının temelini oluşturmaktadır.
Yönetim stratejilerine yeşil pazarlama ilkesini ekleyen kuruluşların, yeşil ürün (mal, hizmet),
yeşil tüketici, yeşil dağıtım, yeşil tutundurma çalışmaları hız kazanmaktadır. Yeşil ürün
etiketleme, yeşil ürün fiyatlandırma, yeşil tüketici tanımlamaları ve ödeme istekliliği
araştırmaları, pazar bölümlendirme kapsamında uygulanan yaygın çalışmalardır.
Dünya genelinde hızla artan yeşil tüketici içerikli çalışmalar, ülkemizde özellikle inşaat,
mimarlık, gıda sektörleri ile ilgili yapılan çalışmalar ile ivme kazanmıştır. Ancak Türkiye’de
orman ürünleri endüstrisinde yeşil sertifikalı ürün veya yeşil tüketici temel özelliklerini ölçen
bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Çalışmanın amacı; İstanbul’daki orman ürünü tüketicilerinin, sürdürülebilir orman
yönetimiyle oluşan yeşil sertifikalı orman ürünleri ile ilgili farkındalık düzeyini tespit etmek,
yeşil tüketici olarak tanımlanabileceklerin temel demografik özelliklerini saptamak ve yeşil
sertifikalı orman ürünlerine yönelik daha fazla ödeme istekliliğini belirlemektir.

1

Çalışma İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ormancılık Ekonomisi Programında 2016 yılında
tamamlanan “Orman Ürünleri Pazarlarında Sertifikalı Ürünlerin Analizi” adlı yüksek lisans tezinin bir
bölümünden oluşmaktadır.
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Literatür Analizi
Kaynak kullanımında; gereksiz israf, fiyatlandırma hataları ve alternatif kullanımlarının
dikkate alınmaması gibi bir takım teknik, ekonomik ve yönetimsel sorunlar kritik noktaların
aşılmasına, yenilenebilme niteliğinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır (Özsabuncuoğlu
ve Uğur, 2005).
Greenpeace, Sierra Kulübü ve Dünya Yaban Hayatı Koruma Derneği (WWF) gibi uluslararası
çevresel örgütler, en önemli çevre sorunları arasına ormanların hızla yok olması düşüncesini
de eklemiştir. Uluslararası alanda yaşanan bilinçlenmeler, tüm dünyada ormanların
sürdürülebilir yönetilmesine yönelik bir tüketici bilincini geliştirmiş ve ormanların
sertifikasyonu çalışmalarını yaygınlaştırmıştır.
En yaygın orman ve orman ürünü sertifikasyon kuruluşları 1993 yılında kurulan Orman İdare
Konseyi (FSC - Forest Stewardship Council) ve 1998 yılında kurulan Orman Sertifikasyonunun
Onaylanması Programıdır (PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification).
Her iki kuruluş da ormancılık ve orman temelli ürünler için, gönüllü bir sertifikalandırma
sistemi ve bağımsız değerlendirme yoluyla ormanların sorumlu yönetimini teşvik etmek
üzere, sivil toplum örgütleri tarafından kurulmuştur (Cadman, 2011).
Her iki sertifikasyon sisteminde de, sürdürülebilir orman yönetiminin sertifikası ve ormandan
elde edilen ürünlerin her aşamasında ve son tüketiciye ulaşıncaya kadar bütün aracıların
belgelendirilmesine dayanan bir koruma zinciri sertifikası (CoC) yer almaktadır. 2018
verilerine göre; Dünya’da 200 milyon hektar orman alanı FSC- Orman Yönetimi Sertifikasına
sahiptir. Orman ürünleri endüstrisinde ise 33 894 koruma zinciri sertifikası alınmıştır
(FSC,2018). PEFC 2018 güncel bilgilerine göre ise, 313 milyon hektar orman alanı PEFCOrman Yönetim Sertifikası’na sahipken, 19 800 adet tedarik zinciri sertifika almıştır
(PEFC,2018). FSC ve PEFC sertifikasyon sistemlerinde ormandan ağacın kesimi gerçekleştiği
an itibariyle, koruma zinciri sertifikası devreye girmektedir.
Türkiye’de ormanların tamamına yakını (% 99) devlet mülkiyetindedir ve Orman Genel
Müdürlüğü (OGM) tarafından yönetilmektedir. OGM, Türkiye’deki en önemli odun
hammaddesi tedarikçisidir ve yeşil orman ürünleri üretiminin ilk adımını yönetmektedir.
OGM’nin talebiyle, 2010 yılında FSC sertifikasyon kurumu Türkiye’de ormanların
sertifikalandırılması sürecine başlamıştır. Türkiye Orman Ürünü Endüstrisi ise çoklukla özel
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işletmelerce yönetilmektedir. Özellikle levha üreticilerin büyük çoğunluğu koruma zinciri
sertifikasına sahiptir.
Yeşil pazarlamayı hedefleyen şirketler için, yeşil ürünlerin temel özelliklerini, fiyatını
etkileyen faktörleri ve tüketicilerin bu ürünler için daha fazla ödeme istekliliğini belirlemek
gereklidir (Dangelico ve Vocalelli, 2017). Tüketici davranışlarını tanımlamada genellikle;
kişisel faktörler, sosyo-kültürel faktörler ve psikolojik faktörler dikkate alınmaktadır. Çevresel
ilginin artışıyla birlikte bu değişkenlere “çevresel ilgi faktörlerinin” de eklenmesi gerekmiştir
(İlter ve Ok, 2012). Yeşil tüketici çalışmaları 1990’lı yıllardan itibaren ciddi bir artış göstermiş
(Nakıboğlu, 2007) ve bilinçli tüketicilerin yeşil ürünler için daha fazla ücret ödemeyi kabul
ettikleri belirtilmektedir (Laroche vd, 2001). Tüketicilerin yeşil sertifikalı orman ürünleri için
daha fazla ödeme isteğini tahmin etmeye yönelik yapılan bir çalışmada; % 4,4 ila % 18,7
arasında fiyat farkı ödeme istekliliği (Ozanne ve Vlosky, 1997) tespit edilmiştir. Avrupa
pazarında sertifikalı orman ürünü tüketicileri için yapılan bir çalışmada daha fazla ödeme
istekliliği % 4 ila % 20 arasında değişmektedir (Pajari vd, 1999).
Tasarım ve Yöntem
Bu çalışmada, orman ürünleri tüketicileri için niteliksel veri toplama aracı olarak Avrupa
Ormancılık Enstitüsü’nün (EFI) yürütücülüğünde beş ayrı Avrupa ülkesinde 1999 yılında
uygulanan “Potential Markets For Certified Forest Products in Europe” adlı çalışmada
kullanılan anket formu kullanılmıştır (Pajari vd, 1999).
İstanbul’da ikamet eden ve büyük departmanlı yapı mağazalarını mobilya veya ahşap ürün
satın almak amacıyla ziyaret eden tüketiciler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Ürün karmasında yeşil sertifikalı orman ürünleri sunan, ticari kaygılar ve araştırma izni
alırken verilen söz gereği isimleri açıkça verilemeyen iki farklı (A, B) yapı mağaza zincirleri
veri toplama alanı olarak seçilmiştir
Örneklem büyüklüğünün (n) belirlenmesinde % 95 güven düzeyi ve % 5 hata payı için
geliştirilen tablolardan yararlanılmış ve n = 384 olarak belirlenmiştir. Yüz yüze anket yöntemi
kullanılarak A mağazasından 201, B mağazasından 183 tüketici ile 2015 yılında üç ay süren
bir veri toplama çalışması yapılmıştır.
Demografik verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistik yöntemleri olan frekans, yüzde,
ortalama, standart sapma değerleri kullanılarak bulgular elde edilmiştir.
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Kategorik grupların oranlarının karşılaştırılması amacı ile Ki-kare ( χ ) analizi kullanılmıştır.
2

Farklılık tespit edilen gruplarda farka neden olan grupların belirlenmesi adına Bonferroni ikili
karşılaştırma testi uygulanmıştır. Elde edilen boyutlardaki iki grubun ölçüm değerleri
arasındaki farkın analizinde t testinden yararlanılmıştır. Üç evre grubun karşılaştırılmasında
Varyans analizi (ANOVA) testi ve farka neden olan grubun tespitinde post. hoc karşılaştırma
testlerinden Sidak testi kullanılmıştır. Araştırma hipotezleri aşağıdaki gibidir;
H01 Sertifikalı Ahşap Aşinalığı ve Eğitim arasında anlamlı ilişki yoktur.
H02 Eğitim ve sertifikalı ahşap ürüne daha fazla ödeme eğilimi arasında anlamlı ilişki yoktur.
H03 Cinsiyet ve sertifikalı ahşap ürüne daha fazla ödeme eğilimi arasında anlamlı ilişki yoktur.
H04 Yaş ve sertifikalı ahşap ürüne daha fazla ödeme eğilimi arasında anlamlı ilişki yoktur.
Analizler %95 güven düzeyinde yapılmış 0,05'den küçük p değerleri istatistiksel olarak
anlamlı kabul edilmiştir (α=0,05). Araştırma analizlerinin uygulanmasında SPSS 22 paket
programı kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Katılımcıların cinsiyet dağılımı % 51’i erkek ve % 49’u kadın, Eğitim durumları bakımından %
13’ü ilkokul, % 1’i ortaokul, % 8’i lise, % 9’u ön lisans, % 58’i Lisans, % 8’i yüksek lisans, % 4’ü
ise doktora mezunudur. % 35’lik kısım 2 000 TL altı gelire, % 65’lik kısmının ise 2 000 TL üstü
gelire sahiptir. % 52’si A, % 48’i B mağazasından olan katılımcıların 36-45 yaş aralığı X kuşağı
(36-45) % 20, Y kuşağı (<35) % 62’lik büyük bir oran, 46 yaş ve üzeri ise % 18’lik orandadır.
Ankette likert ölçek kullanılan sorulara ait güvenirlik ve geçerlik testi sonuçlarına göre; dört
temel boyut Cronbach alfa katsayısı 0.60 ≤ α < 0.80 aralığındadır, oldukça güvenilir (Alpar,
2012) sınıfında yer almaktadır. Faktör yapısını analiz etmek için Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı
hesaplanmıştır ve yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca faktör yapılarının anlamlılığının test
edildiği Bartlet testi sonucuna göre (p=0,01, <0,05) elde edilen boyutlar yapısal olarak
anlamlıdır.
Katılımcıların % 80’inin Yeşil sertifikalı orman ürünü bilgisi olmadığı ve Sürdürülebilir Orman
Yönetimi ifadesinin % 51 çok olumlu % 35 biraz olumlu, % 9 biraz olumsuz ve % 5 oranında
ise belirsiz çağrışım yaptığı tespit edilmiştir ( χ =12,12, p<0,05).
2
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H01Sertifikalı Orman Ürünü Aşinalığı ve Eğitim arasında anlamlı ilişki yoktur hipotezi
reddedilmiştir. ( χ =34,88, p<0,05). Eğitim düzeyi yüksek olan katılımcıların aşinalığı yüksek
2

tespit edilmiştir.
H02Eğitim ve sertifikalı ahşap ürüne daha fazla ödeme eğilimi arasında anlamlı ilişki yoktur
hipotezi reddedilmiştir ( χ =49,21, p<0,05). Eğitim düzeyi yüksek tüketicilerin daha fazla
2

ödeme eğiliminde oldukları, arttırılmış yeni başlangıç fiyatında duyarlılıkları tekrarlandığı
tespit edilmiştir ( χ =28,87, p<0,05).
2

H03Cinsiyet ve sertifikalı ahşap ürüne daha fazla ödeme eğilimi arasında anlamlı ilişki yoktur
2
hipotezi 1400 TL başlangıç fiyatı ve 3700 TL başlangıç fiyatı için reddedilmiştir ( χ =10,45,

p<0,05) ( χ =8,08, p<0,05). Her iki başlangıç fiyat düzeyinde kadınların erkeklere göre daha
2

fazla ödeme eğiliminde oldukları bulunmuştur.
H04Yaş ve sertifikalı ahşap ürüne daha fazla ödeme eğilimi arasında anlamlı ilişki yoktur. Yeşil
sertifikalı ürün için daha fazla ödeme eğiliminin yaş ilerledikçe azaldığı, ürün başlangıç
fiyatının yüksek olmasının yaş sınırını daha da orta yaşlara çektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Hipotez her iki başlangıç fiyatı için reddedilmiştir ( χ =49,21, p<0,05), ( χ =10,85, p<0,05).
2

2

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Sürdürülebilir yönetilen ormandan elde edilen yeşil sertifikalı orman ürününe daha fazla
ödeme eğiliminin yaş, cinsiyet, eğitim gibi demografik özelliklere duyarlı olduğu sonucuna
varılmıştır. Bu sonuç ile İstanbul piyasasında orman ürünü pazarındaki yeşil tüketiciyi 45 yaş
altı, yüksek eğitim seviyeli kadınlar olarak tanımlamak olanaklıdır.
Yeşil sertifikalı orman ürününe daha fazla ödeme yapmak istemeyenlerin oranı % 26
çıkmıştır. Katılımcıların % 30’u başlangıç fiyatından % 4 kadar fazlasını ödeyebileceğini, %
21’i başlangıç fiyatının % 5 - 8 fazlasını, % 5’lik bir grup ise başlangıç fiyatının % 17 – 20
fazlasını ödeyebileceklerini bildirmiştir. Ayrıca daha fazla ödeme eğiliminin ürünün fiyat
seviyesine duyarlı olduğu ve gelir etkisinin fazla ödemeye sınırlama getirdiği sonucuna
ulaşılmıştır. Refah seviyesinin yükselmesinin tüketicilerde ormanlar ve çevre ile ilgili kaynak
sürekliliğine olan bakışı olumlu yönde iyileştireceği söylenebilir.

546

Analiz sonuçlarına göre; A mağazasının tüketici profili, B mağazasına göre daha yeşil
özellikler göstermektedir. Bu farklılığın A mağazasının tüketici grubunun daha yüksek gelirli
tüketicilerden oluşmasından kaynaklanması olasıdır.
Pajari ve diğ. Avrupa’da yaptığı çalışma 1999 yılında olduğu için 2015 yılı Türkiye pazarında
on altı yıl sonra benzer bir yeşil tüketici kitlesinin oluştuğu görülmektedir. Orman
ürünlerinde tasarım, dağıtım, tutundurma ve fiyatlandırma gibi her türlü yeşil pazarlama
faaliyetinde Avrupa pazarı ile uyum sağlayan çalışmaların izlenmesi gerekliliği söylenebilir.
Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğünün orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesinden
sorumlu kurumdur. Bu kurumun sertifika almaya başlaması, İstanbul piyasasındaki
tüketicilerde gözlenen yeşil bakış dikkate alındığında, doğru bir girişimdir. Ancak, sertifikalı
orman kaynağının daha mamül ürünlere dönüşümünde koruma zincirinin devam ettirilmesi
gereklidir. Pazarda tüketicilerin sertifikalı ürüne talebinin artması, bütünsel yeşil pazarlama
faaliyetlerini artıracaktır. Orman Ürünü tüketicisinin çevre bilinci yüksek bireylere
dönüşümünde ilgili tüm kurumlara görevler düşmektedir. Pazardaki tüketicinin çevre
bilincini yükseltmek, sürekli değerlendirme ve ölçme ile farkındalık yaratarak da
arttırılabilmektedir.
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Tüketici Marka İlişkilerinin Olumsuz Yönleri Üzerine Nicel Bir Araştırma
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Anahtar Kelimler:Marka nefreti, marka kaçınması, olumsuz ağızdan ağıza iletişim
Key words:Brand hate, brand avoidance, negative word of mouth
Genişletilmiş Özet
Pazarlama literatüründe tüketicilerin markalarla olan ilişkisi, pozitif ve negatif
duygularla ilişkilendirilmektedir. Tüketicilerin ürün ya da markaya yönelik olumsuz tutumları,
tüketim karşıtlığına kadar uzanmaktadır. Marka nefreti, tüketicinin markalara yönelik
olumsuz duygularından birisi olarak ele alınmakla beraber, belirli bir markadan
hoşlanmamaktan ziyade bir markaya yönelik daha yoğun olumsuz bir duygu durumu olarak
markadan kaçınmayı ve markaya ilişkin olumsuz ağızdan ağıza iletişime neden olan bir
kavram olarak ele alınmıştır. Bu araştırma, tüketim karşıtlığı literatüründe incelenen tüketici
marka ilişkilerindeki olumsuz faktörlerin marka nefreti özelinde etkilerinin belirlenmesi
amacıyla, nicel bir araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Marka nefreti, yüksek
teknoloji ürünü olan akıllı cep telefonlarıyla sınırlandırılmış olup akıllı telefon markalarına
karşı nefreti olan 150 kişiye kartopu örneklem tekniği ile ulaşılmıştır. Verilerin
toplanmasında yüz yüze görüşme tekniği ile anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadaki
ölçüm modelinin geçerlilik analizleri, keşifsel ve doğrulayıcı faktör analizleri ile güvenilirlik
analizi ise Cronbach Alpha ve birleşik güvenilirlikle değerlendirilmiştir. Araştırma hipotezleri,
yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre hem sembolik
uyuşmazlık hem de ideolojik uyumsuzluk marka nefretini pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde
açıklamaktadır. Benzer bir şekilde marka nefreti, markadan kaçınmaya ve olumsuz ağızdan
ağıza iletişime neden olmaktadır.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Tüketiciler sıklıkla ürünleri kendilerine sağladıkları pozitif katkılardan dolayı satın alırlar. Bazı
çalışmalarda,

tüketicilerin

markaları

kendilerini

ifade

etmeye

ve

benliklerini

oluşturmalarında bir araç işlevi gördüğü için tercih ettiklerini göstermektedirler (Solomon,
1983; Belk, 1988; Aaker, 1999). Bunun aksine bazı çalışmalarda ise, tüketicilerin hayatlarına
istemedikleri anlamları vermemek için bazı markaları tüketmekten kaçındıkları üzerinde
durulmuştur (Englis ve Soloman, 1997; Holt, 2002; Banister ve Hogg, 2004). Banister ve Hogg
(2004) ile Ogilvie (1987), sembolik tüketim bağlamında tüketicinin ne istediğinin bilinmesi
kadar ne istemediğinin de ortaya konulmasının önemli olduğunu savunmaktadırlar (Lee
vd.,2009: 169).
Pazarlama literatüründe tüketicilerin markalarla olan ilişkisi, sevgi gibi pozitif (Khan
ve Lee, 2014) ve negatif duygularla (Fetscherin ve Heinrich, 2015) ilişkilendirilmektedir.
Tüketicilerin ürün ya da markaya yönelik olumsuz tutumları, tüketim karşıtlığına kadar
uzanmaktadır (Penaloza ve Price, 1993; Fournier, 1998; Cherrier, 2009). Tüketim karşıtlığının
nedenleri (Zavestoski, 2002) ve türleri (Iyer ve Muncy, 2009) ile marka kaçınması (Lee,
Conroy ve Motion, 2009; Hogg, Banister ve Stephenson, 2009) ve marka nefreti
(Krishnamurthy ve Küçük, 2009; Romani, Grappi ve Dalli, 2012; Zarantonello, Romani,
Grappi ve Bagozzi, 2016; Hegner, Fetscherin ve Van Delzen, 2017) üzerine çok sayıda çalışma
mevcuttur. Ancak Türkiye’de marka nefreti alanında şu ana kadar yapılmış bir araştırmanın
olmaması nedeniyle bu araştırma, literatüre önemli bir katkı sağlayacak niteliktedir.
Bu çalışma, tüketim karşıtlığı literatüründe incelenen tüketici marka ilişkilerindeki
olumsuz faktörlerin marka nefreti özelinde etkilerinin belirlenmesi amacıyla, nicel bir
araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Sembolik uyuşmazlık ve ideolojik uyumsuzluk
marka nefretine etki eden faktörler olarak ele alınırken marka kaçınması ve olumsuz ağızdan
ağıza iletişim ise marka nefretinin sonuçları olarak incelenmektedir. Bu amaçla, marka
nefreti olan tüketiciler hedef alınmıştır. Tüketicilerin deneyimlemediği halde ahlaki kabuller
ya da kimlik uyuşmazlığı nedeniyle herhangi bir markadan nefret edebileceği varsayımıyla
hareket edilmiş ve bundan dolayı markaya ilişkin geçmiş deneyimler kapsam dışında
tutulmuştur.
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Literatür Analizi
Marka nefreti, tüketicinin markalara yönelik olumsuz duygularından birisi olarak ele
alınmaktadır (Zarantonello vd., 2016; Hegner vd., 2017). Marka nefreti, markadan
hoşlanmamaktan ziyade bir markaya yönelik daha yoğun olumsuz bir duygu durumu olarak
markadan kaçınmayı ve markaya ilişkin olumsuz ağızdan ağıza iletişime neden olan bir
kavram olarak ele alınmıştır. Grégoiree, Tripp ve Legoux (2009) marka nefretini intikam ve
kaçınma arzusu olarak tanımlamaktadırlar. İntikam arzusu, neden olduğu zararlar için
markanın ait olduğu firmanın cezasını çekmesi gerektiği düşüncesini içerirken kaçınma
arzusu ise müşterilerin marka ile olan herhangi bir etkileşimden kendilerini çekme
düşüncesini kapsamaktadır (Zarantonello vd., 2016:13).
Marka nefreti; geçmiş olumsuz deneyimlere, ahlaki kabullerle uyumsuzluğa ve
markayla tüketicinin kimliğinin uyuşmamasına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir (Hegner
vd., 2017). İstenmeyen benlik ve kimlik tespiti, hangi markaların kendileriyle sembolik olarak
uyumlu olup olmadığını da ortaya çıkarmaktadır. Tüketiciler, kendileriyle uyumsuz olarak
algıladıkları markalardan kaçınarak benlik yapılarının özgünlüğünü korumaya çalışırlar (Englis
ve Soloman, 1995; Grubb ve Grathwohl, 1967; Hogg ve Banister, 2001; Sirgy, 1982).
Tüketicinin ahlaki kabullerinin işletmenin gerçekleştirdiği eylemlerle örtüşmemesi, markaya
karşı olumsuz duyguların oluşumunda etkilidir. İdeolojik uyumsuzluk olarak ifade edilen bu
etken, işletmelerin ve dolayısıyla da markaların yasal, sosyal ve ahlaki bağlamlarda yanlış
uygulamaları olduğuna dair inançlarıyla ilişkilidir (Hegner vd., 2017).
Marka nefretinin davranışsal bir sonucu olarak marka kaçınması, tüketicilerin kasıtlı
olarak bir markadan uzak durmaları veya onu reddetmeleri olarak tanımlanır (Lee vd., 2009:
422). Oliva, Oliver ve MacMillan (1992), marka kaçınmasını marka sadakatinin anti tezi
olarak kullanmışlardır. Markayla ilgili tatmin marka sadakatini doğururken tatminsizlik ise
marka kaçınmasını yaratmaktadır. Bununla birlikte marka nefreti, iletişimsel olarak olumsuz
ağızdan ağıza iletişime de neden olmaktadır. Baumeister vd. (2001), insanların başkalarıyla
olumsuz deneyimlerini paylaşma olasılıklarının olumlu bir deneyimi paylaşma olasılıklarından
daha yüksek olduğunu savunmaktadır. Olumsuz ağızdan ağıza iletişim ile tüketiciler,
çoğunlukla markayla olan olumsuz deneyimleri hakkında başkalarını uyarmak isterler ve
bunun yayılımını sağlarlar.
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Tasarım ve Yöntem
Literatürün ışığında (Lee vd., 2009; Zarantonello vd., 2016; Hegner vd., 2017) tüketici ile
marka arasındaki olumsuz ilişkileri yansıtan araştırma modeli ve hipotezler, Şekil 1’de
gösterildiği gibi belirlenmiştir.
Şekil 1. Araştırma Modeli ve Hipotezleri
SembolikUy
uşmazlık

H3 (+)

Marka
Kaçınması

H1 (+)
H2(+)

H5 (+)

Marka
Nefreti

H4 (+)

İdeolojik
Uyumsuzluk

Olumsuz
İletişim

Araştırmanın evreni, amaca uygun olarak marka nefreti olan tüketiciler olarak
belirlenmiştir. Evreni oluşturan bireylere ulaşmanın zor olmasından dolayı örneklemin
seçiminde kartopu örneklem tekniği kullanılmıştır (Lin, 1976:158). Bunun için marka nefreti
olan birkaç kişiyle görüştükten sonra bu katılımcılar aracılığıyla marka nefreti ölçütüne uyan
diğer kişilere de ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında yüz yüze görüşme tekniğiyle anket
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı Antakya’da
uygulanmıştır. Marka nefreti, yüksek teknoloji ürünü olan akıllı cep telefonlarıyla
sınırlandırılmıştır. Bu amaçla, akıllı telefon markalarına nefreti olan 150 kişiye ulaşılmıştır.
Araştırma değişkenlerinin ölçümünde Hegner vd.’nin (2017) çalışmasından
yararlanılmıştır. Buna göre marka nefreti altı, sembolik uyuşmazlık beş, ideolojik uyuşmazlık
dört, marka kaçınması beş ve olumsuz ağızdan ağıza iletişim beş madde ile ölçülmüştür.
Cevaplayıcıların ifadelere katılım düzeyleri, 5’li Likert tekniğine göre “Kesinlikle
Katılmıyorum” 1 ve “Kesinlikle Katılıyorum” 5 puan olacak şekilde belirlenmiştir. Verilerin
analizinde IBM SPSS ve AMOS 24 istatistik programları kullanılmıştır.

Bulgular
Cevaplayıcıların 79’u kadın, 71’i erkeklerden oluşmakla beraber ortalama yaş 23,43’tür.
Cevaplayıcıların şu anda kullanmakta oldukları telefonları %34’ü iPhone, %61’i Samsung,
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%7’si LG ve %31’i diğer markalardan oluşmaktadır. Cevaplayıcıların %17’si iPhone, %16’sı
Samsung, %14’ü LG, %9,3’ü HTC, %7,3’ü Sony, %4’ü Black Berry ve %30’u da diğer
markalardan nefret ettiklerini belirtmişlerdir. Cevaplayıcılara nefret ettikleri markaları
kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda ise %64’ü hayır ve %36’sı da evet cevabını vermiştir.
Beş faktörlü ölçüm modelinin geçerliği, Maximum Likelihood istatistiği kullanılarak
doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir (Tablo 1). Araştırma verilerinin çarpıklık değeri
1’den küçük ve basıklık değeri 3’den küçük olmak üzere, verilerin normal dağılıma uygun
olduğuna karar verilmiştir. Araştırma ölçümünün geçerliliğini test etmek amacıyla keşfedici
ve doğrulayıcı faktör analizleri (DFA) uygulanmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,836 ile
örneklem hacminin faktör analizi yapmaya yeterli olduğunu göstermiştir. Bununla beraber
Bartlett’s testi istatiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Keşfedici faktör analizi, temel bileşenler
varimax rotasyon yöntemine göre yapılmış ve literatüre uygun beş faktörlü yapıya
ulaşımıştır. Oluşturulan faktör yapısı, varyansın %66,4’ünü açıklamaktadır.
DFA sonucunda faktör yükleri (Tablo 1) 0,50’nin altında kalan dört madde ölçüm
modelinden çıkarılarak analiz tekrar edilmiş ve tüm faktör yükleri, 0,001 düzeyinde
isatatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Modelin uygunluk istatistiklerine göre ölçüm modeli,
eşik değerleri sağlamıştır (Hair vd., 2010).
Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Değişkenler

Standardize Faktör
Yükleri

Sembolik

Uyuşmazlık

(SU)

İdeolojik

SU2

0,502

SU3

0,738

SU4

0,848

SU5

0,807

İU2

0,694

İU3

0,764

Uyumsuzluk

(İU)
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Marka

İU4

0,692

MN3

0,700

MN4

0,806

MN5

0,772

MN6

0,865

MK1

0,686

MK2

0,792

MK3

0,813

MK4

0,805

MK5

0,832

OAİ1

0,715

OAİ2

0,733

OAİ3

0,851

OAİ4

0,655

OAİ5

0,785

Nefreti

(MN)

Marka

Kaçınması

(MK)

Olumsuz Ağızdan Ağıza İletişim

(OAİ)

Ölçüm Modeli Uygunluk İstatistikleri
Ki-Kare/sd
Anlamlılık

273,140 / 178 (1,534)

RMSEA

0,000

CFI

0,060

TLI

0,938
0,927

Cronbach Alpha ve birleşik güvenilirlik değerleri (CR), değişkenlerin güvenilir
olduklarını göstermektedir (Tablo 2). Ölçüm modelinde kullanılan değişkenlere ilişkin tüm CR
değerleri, ortalama açıklanan varyans (AVE) değerlerinden büyüktür. AVE değerleri de
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0,50’den büyük olduğu için yakınsak geçerlilik sağlanmıştır. Değişkenlerin maksimum
paylaşılan varyansın karesi (0,314), AVE değerinden küçük ve AVE' nin karekökü faktörler
arası korelasyondan büyük olduğu için ıraksak geçerlilik de sağlanmıştır.
Tablo 2. Güvenilirlik ve Geçerlilik Sonuçları
CR

AVE

α

1

2

3

4

1.SU

,820

,541

,815

1

2.İU

,760

,514

,756

,165

1

3.MN

,866

,621

,865

,282*

,441***

1

4.MK

,890

,620

,895

,458***

,101

,265**

1

5.OAİ

,865

,563

,863

,304**

,225*

,376***

,561***

*** p≤ 0,001, ** p≤0,01, * p≤0,05
Araştırma hipotezleri, yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Yapısal model, istatiksel
olarak kabul edilebilir düzeydedir (Ki-Kare = 296,749; sd = 183; p = 0,000; TLI = 0,915; CFI =
0,926; RMSEA = 0,065). Analiz sonuçlarına göre sembolik uyuşmazlık (β = 0,25; p ≤ 0,01) ve
ideolojik uyumsuzluk (β = 0,41; p ≤ 0,001) marka nefretini anlamlı bir şekilde etkilemektedir.
Bununla beraber marka nefreti, marka kaçınması (β = 0,28; p ≤ 0,01) ve olumsuz ağızdan
ağıza iletişimi (β = 0,25; p ≤ 0,01) anlamlı olarak açıklamaktadır. Son olarak da marka
kaçınması, negatif ağızdan ağıza iletişime (β = 0,49; p ≤ 0,001) neden olmaktadır. Buna göre
araştırmanın tüm hipotezleri desteklenmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri, marka
nefretindeki değişimin %23’ünü açıklamaktadır. Marka nefreti, negatif ağızdan ağıza
iletişimdeki değişimin %37’sini marka kaçınmasını da çok düşük (%9) düzeyde
açıklamaktadır.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu çalışma, marka nefretinin belirleyicileri ve çıktılarına yönelik nicel bir araştırmadır.
Tüketici ve bağlamsal belirleyiciler dışında literatürde marka nefretinin ürünle ilişkili öncülü
olarak incelenen geçmiş deneyimler de yer almaktadır. Ancak bu çalışmada marka nefretinin
deneyimden uzak gerçekleşebileceği varsayımıyla bu değişkenin etkisi incelenmemiştir.
Bu araştırmanın sonuçlarına göre hem sembolik uyuşmazlık hem de ideolojik
uyumsuzluk marka nefretini anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. Benzer bir şekilde marka
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nefreti, markadan kaçınmaya ve olumsuz ağızdan ağıza iletişime neden olmaktadır.
Dolayısıyla da bu sonuçlar, Hegner ve diğ.’nin (2017) Alman tüketiciler üzerinde yaptıkları
çalışmayı destekler nitelikte ortaya çıkmıştır. Underhill ve diğ.’i (2012) sevgi ve nefretin
sosyal ve kültürel bağlama göre şekillendiğini belirtse de, bireyci bir kültür olan Almanya’da
ve toplulukçu bir kültüre sahip Türkiye’de marka nefretiyle ilgili benzer sonuçların çıkmış
olması bu tür olguların kültürden bağımsız olarak da gelişebileceğine dair bir sonuç olarak
değerlendirilebilir.
İdeolojik uyumsuzluğun marka nefretini sembolik uyuşmazlığa göre yüksek düzeyde
etkiliyor olması, işletmelerin sosyal ve ahlaki bağlamda sorumluklarını daha dikkatli bir
şekilde yerine getirmeleri gerektiğinin bir göstergesi olarak göz önünde bulundurulmalıdır.
Marka nefretinin sonucunda marka kaçınması ve buna bağlı olarak da negatif ağızdan ağıza
iletişimin oluşuyor olması bir diğer önemli sonuçtur. İşletmelerin bu negatif yayılımları
kontrol altında tutmaları ve yönetmeleri yoğun halkla ilişkileri gerektirecektir.
150 katılımcıyla bu araştırma, yetersiz bir örnek hacmine sahip olmakla beraber
halihazırda yürütülmekte olan bir çalışmanın bir kısmını oluşturmaktadır. Bu konuda
gelecekte yapılacak olan çalışmaların en az 200 birimlik örnek hacmiyle gerçekleştirilmesi,
birden fazla ürün kategorisini içermesi, marka nefreti olmayan tüketicileri ve marka
nefretinde belirleyici olan bir diğer faktör olan geçmiş olumsuz deneyimleri de kapsayacak
şekilde yapılması önerilmektedir.
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Özet
Sosyal dışlanma, sosyal medyanın sunduğu iletişim fırsatlarına rağmen hem çevrimiçi hem
de çevrimdışı ilişkilerde daha sıklıkla hissedilir hale geldi. Bu araştırmada sosyal dışlanmanın
tüketicilerin tanıdıklarıyla paylaştığı bilgileri nasıl etkilediği araştırıldı. Yapılan iki davranışsal
deney, dışlanmış tüketicilerin, otobiyografik bilgileri (geçmişte yaşanmış veya gelecekte
yapılması planlanan), hem kişisel olmayan genel bilgilere (örneğin güncel olaylar) hem de
kişisel olan genel bilgilere (örneğin ilgi alanları) göre daha çok paylaşma eğilimde olduğunu
gösterdi. Ayrıca otobiyografik bilgiler geçmişte yaşanmış otobiyografik bilgiler ve gelecekte
yapılması planlanan otobiyografik bilgiler olarak ikiye ayrıldığında, sosyal dışlanma hisseden
tüketicilerin geçmişte yaşanmış otobiyografik bilgileri gelecekte yapılması planlanan
otobiyografik bilgilere göre daha çok paylaşma eğiliminde oldukları bulundu. Son olarak,
sosyal dışlanmanın geçmişte yaşanmış otobiyografik bilgi paylaşımı üzerindeki etkisinde
sosyal bağları güçlendirme motivasyonunun başkalarını benzer bir deneyime hazırlamak için
onlara yardım etmeyi istemek üzerinden aracı rolü gösterildi. Bu araştırma hem sosyal
dışlanma hem de kulaktan kulağa pazarlama alanında yapılan araştırmalar arasında bir köprü
oluşturup, her iki alana da katkıda bulunmuştur.
Giriş ve Çalışmanın Amacı
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İnsanlar doğası gereği sosyal varlıklar olup, diğer insanlarla aralarında bir bağ kurup,
onlar tarafından kabul görmeyi hedefler. Çevrimiçi ve çevrimdışı iletişim mecralarında
insanların sosyal dışlanmaya, yani başkaları tarafından ret veya göz ardı edilmeye, maruz
kalması oldukça yaygındır (Williams ve ark. 2000). Sosyal dışlanma insanların psikolojik ve
fizyolojik olarak refahlarını olumsuz yönde etkiler. Örneğin sosyal dışlanma mantıksal
düşünce gücünü zayıflatır, strese sebep olur ve kan basıncını arttırır (Leary ve ark 1995;
Williams ve ark. 2000; Zadro, Williams ve Richardson 2004). Sosyal dışlanmanın negatif
etkilerinden kurtulmak için insanlar dışlanmayı önleyecek ve diğerleriyle aralarında sosyal bir
bağ kurmalarına yardımcı olacak şeyler yapmaya çalışırlar. Örneğin, sosyal dışlanma yaşayan
insanlar başkalarının düşüncelerine çok değer verip, karşılarındaki insana aslında
katılmasalar bile onun tarafından kabul görme umuduyla katılmış gibi gözükürler (Williams,
Cheung ve Choi 2000).
İnsanları birbirine bağlayan ve sosyal kabul görmelerini sağlayan araçlardan birisi de
içerik paylaşmaktır (Chen 2017). Örneğin, arkadaşınızla katılmış olduğunuz bir gezinin
tecrübelerini paylaşmak, aranızdaki bağları güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bu sebepten, bu
çalışmada sosyal dışlanmanın tüketicilerin paylaştığı bilgi içeriklerine olan etkisini araştırdık.
Daha ayrıntılı olarak, bu çalışmada sosyal dışlanma hisseden tüketicilerin güncel olaylar gibi
genel bilgileri mi yoksa ilgi alanları ve özgeçmiş gibi kişisel genel bilgileri mi yoksa
otobiyografik bilgileri mi başkalarıyla paylaşmaya daha istekli olacaklarını ve bunun altında
yatan sebepleri araştırdık.
Literatür Analizi
Tek başına kalma, ret edilme ve diğer insanlar tarafından izole edilme sosyal
dışlanma olarak tanımlanmaktadır (Twenge ve ark. 2001; Williams 2007). Yapılan
araştırmalar, sosyal dışlanmanın dört temel ihtiyacı tehdit ettiğini göstermiştir: aidiyet,
benlik saygısı, kontrol ve anlamlı varoluş (Lee ve Shrum 2012; Zadro, Williams ve Richardson
2004). Dışlanmak, aidiyete yönelik bir tehdittir. Bu tehdit insanların başkalarıyla yeniden
bağlantı kurmaya çalışma motivasyonlarını arttırır (Baumeister ve Leary 1995; Pickett ve ark.
2004). Sosyal dışlanmadan kaçınmak, insanların sahip olduğu merkezi bir güdüdür. Aidiyet
kazanmak için bireyler kalıcı, pozitif ve anlamlı kişilerarası ilişkiler kurma ve sürdürme
amacındadırlar.
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Sosyal dışlanma deneyimi yaşayan birçok birey, tekrar kabul kurma yönünde
duyarlılık ve çaba gösterir (Maner, DeWall, Baumeister ve Schaller 2007). Örneğin, dışlanan
bireylerin harcamalarını bir etkileşim partnerinin tercihine göre düzenledikleri bulunmuştur
(Mead ve ark. 2011) ve sosyal kabul için bağış yapmak gibi başkalarına daha çok yardımcı
olacak eylemlerde bulunurlar (Lee ve Shrum 2012).
Sosyal kabul, yani sosyal dışlanma hissedilmemesi, tüketicilerin bilgi ve içerik
paylaştığı sosyal durumlarda oldukça önemlidir (Chen, 2017). Örneğin, yapılan bir araştırma
gösteriyor ki tüketiciler kendilerini diğer insanlara iyi biri gibi göstermek için (Chen ve Lurie
2013; Wojnicki ve Godes 2013) ürünler ile ilgili olumlu düşüncelerini paylaşıyor (De Angelis
ve ark. 2012; Wojnicki ve Godes 2017). Ayrıca araştırmalar gösteriyor ki paylaşımları
sırasında eğer yakın arkadaşlarıyla konuşuyorlarsa, aralarındaki duygusal bağı daha da
güçlendirebilecek içerikler kullanma eğiliminde oluyorlar (Chen 2017).
Peki, sosyal dışlanma yaşayan bir tüketici, tekrar kabul görmek için nasıl
paylaşımlarda bulunur? Örneğin, Facebook’ta en yakın arkadaşlarının onu çağırmadan bir
aktiviteye katıldıklarını görüp kendini sosyal olarak dışlanmış hisseden bir tüketici, başka bir
arkadaşıyla nasıl bir içerik paylaşır? Yaptığımız literatür taramasında gördük ki sosyal
dışlanmanın tüketicilerin nasıl içerikler paylaşmaya daha yakın olacakları üzerine bir
araştırma yapılmamış. Bu sebepten, bu çalışma, sosyal dışlanmanın (çevrimiçi ve çevrimdışı)
tüketicilerin paylaştığı içerik üzerinde etkisini araştırmaktadır. Daha ayrıntılı olarak, bu
çalışmada sosyal olarak dışlanmış bir tüketicinin spor müsabakaları, haber programları ve
dizi filmler gibi kişinin direkt kendi hayatıyla ilgisi olmayan genel bilgiler, kişinin ilgi alanları
ve mesleği gibi kendisiyle ilgili genel bilgiler, geçmişte yaşadığı veya gelecekte yapmayı
planladığı otobiyografik bilgiler arasından hangisini başkalarıyla daha çok paylaşma isteği
içinde olacağını araştırmaktayız. Bireylerin kendileri ile ilgili genel bilgileri kişilik özellikleri,
tercihleri, eğitim ve iş durumu gibi içerikleri kapsamaktadır (Robinson and Swanson 1998).
Örneğin, bireyler “Ben bir doktorum”, “Kırmızı arabaları tercih ederim”, “Markalar arasında
sıklıkla geçiş yapmam” gibi bilgileri paylaşırlar. Yapılan araştırmalar çoğu zaman bu bilgilerin
tüketicilerin

kendi

değerlerini

arttırmak

için

paylaştığını

göstermiştir

(Scopelliti,

Loewenstein, and Vosgerau 2015). Otobiyografik bilgiler ise tanım gereği, bir günden az
süren kişisel olayları kapsamaktadır (William and Broadbent 1986). Örneğin tüketiciler (e.g.,
“Geçen haftasonu arkadaşlarımla en sevdiğim restorana gittim”, “Annenler gününde
hediyelerimizi piknik yaparken verdik”) gibi paylaşımlarda bulunur. Yapılan araştırmalar,
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otobiyografik bilgileri paylaşmanın duygusal paylaşımı artırdığını ve dinleyiciden empati ve
destek kazanmada etkili olduğunu göstermiştir (Alea and Buck 2007).
Yapılan araştırmalar tüketicilerin özellikle arkadaşlarıyla beraberken genel bilgilerden
ziyade (kişisel ve güncel) otobiyografik bilgi paylaştığını ve bunun aralarındaki duygusal bağı
güçlendirdiğini gösterdi (Chen 2017). Bu sebeple, öncelikle tüketicilerin sosyal dışlanma
sonrasında, yeniden kabul görmek için spor müsabakaları ya da televizyon programları gibi
genel bilgilerden ziyade otobiyografik içerikleri paylaşacağını tahmin ediyoruz. İkinci olarak,
sosyal

dışlanma

yaşayan

insanların

otobiyografik

içerik

paylaşırken

geçmişte

deneyimledikleri olayları, gelecekte yapmayı planladıkları olaylara göre daha çok
paylaşacağını önermekteyiz. Bunun sebebi olarak da sosyal dışlanma yaşayan tüketicilerin,
arkadaşlarıyla paylaşacağı geçmişte yaşanmış otobiyografik olayların gelecekte yapmayı
planladıkları otobiyografik olaylara kıyasla, arkadaşlarını benzer bir deneyime hazırlamak ve
akabinde aralarındaki bağı güçlendirmek konusunda daha çok yardımcı olacağına
inandıklarını önermekteyiz. Örneğin, birkaç arkadaşı tarafından dışlanmış olan bir
tüketicinin, başka bir arkadaşıyla karşılaştığı zaman, televizyon programları gibi kendisiyle
ilgisi olmayan genel olaylar veya ilgi alanları gibi kişisel genel bilgilerden ziyade, geçmişte
yaptığı bir tatil ya da katıldığı bir düğün gibi geçmiş otobiyografik olaylarla ilgili bilgi
paylaşacağını tahmin ediyoruz. Daha ayrıntılı olarak, sosyal dışlanmadan dolayı tüketici
geçmişte gittiği bir restoranı, gelecekte gitmeyi planladığı bir restorana göre daha çok
paylaşmak isteyecek çünkü bu bilginin benzer bir deneyime hazırlanmak konusunda karşı
tarafın daha çok işine yaracağını ve böylece aralarındaki bağı kuvvetlendirerek dışlanmış
olmanın getirdiği olumsuz etkileri zayıflatacağını öngörüyoruz. Kavramsal çerçeve Şekil 1’de
özetlenmiştir.
H1: Sosyal dışlanma hisseden tüketiciler otobiyografik bilgiyi (geçmişte yaşanmış
veya gelecekte yaşanması planlanan) genel bilgilere göre daha çok paylaşma eğilimde olur.
H2: Sosyal dışlanma hisseden tüketiciler geçmişte yaşadıkları otobiyografik bilgileri
gelecekte yaşamayı planladığı olaylara göre daha çok paylaşma eğilimdedir.
H3: Sosyal dışlanmanın geçmişte yaşanmış otobiyografik bilgiyi paylaşma üzerindeki
etkisinde sosyal bağları güçlendirme motivasyonunun başkalarına yardım etmek üzerinden
aracı rolü vardır.
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Özetle, bu çalışmada tüketicilerin paylaşımlarının özellikle sosyal dışlanma
durumunda nasıl etkileneceği araştırılmaktadır. Bu çalışmanın üç temel teorik katkısı vardır.
Öncelikle kulaktan kulağa pazarlama literatürü çoğu kez tüketicilerin ürünlerle ilgili olan
paylaşımlarını incelenmiştir (Berger and Schwartz, 2012). Ancak tüketiciler ürünlerle ilgili
olan yorumlarını çoğu zaman kendi otobiyografik bilgileri üzerinden paylaşmaktadır (Örn.
Dün gittiğim restoranı hiç beğenmedim). Bu araştırma tüketicilerin içerik paylaşımında
kendine ait genel ve otobiyografik bilgilere yer veren ilk araştırmalar arasındadır (Chen,
2017). İkinci olarak, kulaktan kulağa pazarlama literatüründe çoğu kez paylaşımların normal
şartlarda yapıldığını varsayılır, ancak tüketicilerin içinde bulduğu sosyal etkileşim,
motivasyonlarını ve dolayısıyla paylaşacağı içeriği etkiler (Akpınar, Verlegh and Smidts,
2017). Bu araştırmada, ilk defa sosyal dışlanmanın, tüketicilerin paylaşımları üzerindeki etkisi
araştırılmaktadır. Son olarak, sosyal dışlanma ve kabullenme üzerinde oldukça fazla
araştırma olmasına rağmen, bu durumun paylaşım üzerine etkisi ilk defa araştırılmış ve bu
süreçte etki eden motivasyonlar (örn. Yardım etme ve sosyal bağ kurma) incelenmiştir.

Şekil 1:
Başkalarına
yardım etme
isteği

Sosyal bağ

Paylaşılan içerik:
Genel
Otobiografik
(Geçmiş, Gelecek)

Sosyal durum:
Sosyal Dışlanma
Sosyal Kabul
Kontrol
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Tasarım ve Yöntem
Hipotezlerin test edilmesi için iki deneysel çalışma yürütülmüştür. Birinci deneyde
çevrimiçi ortamda sosyal dışlanmanın bireylerin kendileri ile ilgili paylaştıkları içeriği nasıl
etkilediği araştırıldı. Bu çalışma için 186 katılımcıdan (119 kadın, Myaş = 21.56) veri
toplanmıştır. Bu çalışmada 3 (sosyal durum: sosyal dışlanma, sosyal kabul, kontrol) X 3
(paylaşılan içerik konusu: kendisiyle ilgili genel, otobiyografik, kendisiyle ilgili olmayan genel)
karma tasarım kullanılmıştır. 186 katılımcı sosyal durum grubuna rastgele ve eşit sayıda
dağıtıldı ve her katılımcıya paylaşılan üç konu gösterildi. Sosyal durumu manipüle etmek için
katılımcılardan popüler bir sosyal paylaşım sitesine üye olmayı hayal etmeleri istendi (Wan,
Xu ve Ding 2013). Tüm katılımcılar kendi profillerini oluşturmayı ve kendileriyle benzer ilgi
alanlarını paylaşan diğer üyelerle arkadaş olmak için başkalarının profillerine göz atmayı
hayal ettiler.
Kontrol koşulundaki katılımcılardan, bu sosyal paylaşım sitesi hakkındaki duygularını
ve düşüncelerini ayrıntılı olarak paylaşmaları istendi. Sosyal kabul koşulundaki katılımcılar,
tüm arkadaşlık isteklerinin kabul edildiğini okudular. Ancak, dışlama koşulundaki katılımcılar,
tüm arkadaşlık isteklerinin reddedildiğini okudular. Manipülasyonu güçlendirmek için, bu iki
koşuldaki katılımcılardan, bu durum hakkındaki duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak
paylaşmaları istendi (Rucker, Dubois ve Galinsky 2011; Wan, Xu ve Ding 2013). Daha sonra,
görünüşte ikinci çalışmanın bir parçası olarak, tüm katılımcılar bir tanıdıkla sohbet ettiklerini
hayal ettiler. Katılımcılara, bu konuşmada bahsedebilecekleri altı konu verildi ve en çok
konuşmak isteyecekleri üç tanesini seçmeleri istendi (Chen 2017): Kendisiyle ilgili genel
bilgiler (1. eğitimi ve nereli olduğu, 2. Hobileri ve ilgi alanları), otobiyografik bilgiler (3.
geçmişte gerçekleştirdiği olaylar, 4. gelecekte gerçekleştirmek istediği olaylar), kendisiyle
ilgili olmayan genel bilgiler (5. güncel olaylar (ör. spor oyunu ve ünlüler) ve 6. ürünler /
hizmetler (ör. TV şovları ve filmler).
İkinci deney için 141 katılımcıdan (94 kadın, Myaş = 21.8) veri toplanmıştır. Bu
çalışmada 2 (sosyal durum: sosyal dışlanma, kontrol) X 2 (paylaşılan içerik konusu:
otobiyografik geçmiş olaylar ve otobiyografik gelecekte yapılması planlanan olaylar) karma
tasarım kullanılmıştır. Bu deneyin iki amacı vardı. İlk amaç, sosyal dışlanma koşulunda
geçmişte gerçekleşen olayların, gelecekte olması planlanan şeylere göre daha çok
paylaşıldığına ilişkin sonuçların sağlamlığını test etmektir. Bu deneyde ilk deneyden farklı bir
sosyal dışlama manipülasyonu kullanmıştır. Sosyal dışlanma manipülasyonu için
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katılımcılardan dışlandıkları bir durumu açık uçlu olarak yazmaları istendi (Lee ve Shrum
2012; Molden ve ark. 2009). Manipülasyonun arkasından, görünüşte ikinci bir çalışmanın
parçası olarak, katılımcılardan otobiyografik geçmiş ve otobiyografik gelecek konuları
hakkında konuşma eğilimlerini 7’li bir ölçekte belirtmeleri istendi (1 = kesinlikle başkalarıyla
bu konuyu paylaşmam, 7 = kesinlikle başkalarıyla bu konuyu paylaşırım). Arkasından, sosyal
dışlanma ve paylaşım arasındaki aracı rolü araştırmak için, katılımcılara geçmiş otobiyografik
ve gelecekte yapılması planlanan otobiyografik olaylarla ilgili bir tanıdıkla konuşmanın, onları
benzer bir deneyime hazırlamaya yardımcı olmak ve dolayısıyla aralarındaki sosyal bağı
güçlendirmek konularında ne kadar yardımcı olacağına inandıkları soruldu (Dubois, Bonezzi,
ve Angelis 2016).
Bulgular ve Tartışma
Birinci deney verisinin analizi için yinelenmiş ölçüler ANOVA katılımcılar arası varyans
sosyal dışlanma olarak ve gruplar içi varyans paylaşılan konu seçimi olarak yapıldı.
Sosyal dışlanma, tahmin edildiği üzere sosyal dışlanma koşulundaki katılımcılar
tarafından (Mdışlanmış= 3.37, SE = .18) sosyal kabul (Mkabul = 1.76, SE = .18, F(1,183) = 39.07, p<
.001) ve kontrol koşullarına (Mkontrol= 1.71, SD= .180, F(1,183) = 41.54, p< .001) göre daha
çok hissedildi. Ayrıca, sosyal dışlanma koşulundaki katılımcılar (Mdışlanmış = 1.44, SE = .086),
sosyal kabul koşulundaki (Mkabul = 1.08, SE =.085, F(1,183) = 8.985, p = .003) ve kontrol
koşulundaki katılımcılara göre (Mkontrol = 1.16, SE =.084; F(1,183) = 5.57, p = .019)
otobiyografik konular hakkında (örneğin, geçmişte gerçekleştirdiği olaylar ve gelecekte
gerçekleştirmek istediği olaylar) daha çok paylaşım yapmak istediklerini belirtti. Ayrıca
dışlanma koşulundaki katılımcıların, geleceğe göre, geçmişte yaşanan olayları paylaşma
eğiliminin daha yüksek olduğu bulundu (Mgeçmiş = .82, Mgelecek = .62, t(60) = 2.56, p = .013).
Dışlanmış koşuldaki katılımcıların kendileriyle ilgili genel konuları paylaşma isteği (Mdışlanmış =
.705, SE = .078) kapsayıcı koşul Mkabul = .855, SE = .077, F(1,183) = 1.877, p = .172) ve kontrol
koşulundan farklı değildi Mkontrol = .873, SE = .076; F(1,183) = 2.379, p = .125). Bu çalışma ile
H1 ve H2 desteklendi.
İkinci deney verisinin analizi için yinelenmiş ölçüler ANOVA katılımcılar arası varyans
sosyal dışlanma olarak ve gruplar içi varyans paylaşılan konu şeçimi olarak yapıldı.
Birinci deneyde görüldüğü gibi, sosyal dışlanma koşulundaki katılımcılar (Mdışlanmış=
5.03, SE = 1.63) kontrol grubuna (Mkontrol = 1.87, SE = 1.27; F(1,139)= 167.14, p< .001) göre
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kendilerini daha dışlanmış hissettiklerini belirttiler. Ayrıca, kontrol koşuluna göre (Mkontrol =
5.32, SE = .129, F(1,139) = 4.80, p = .03), dışlanma koşulundaki katılımcıların geçmişte
yaşanan olayları paylaşma eğiliminin daha yüksek olduğu bulundu (Mdışlanmış = 5.73, SE =
.132). Dahası, dışlanma koşulundaki katılımcıların, geleceğe göre, geçmişte yaşanmış
otobiyografik

olayları

paylaşma

eğilimi

daha

yüksek

bulundu

(Mgeçmiş=

5.73,

Mgelecek=5.29,t(68) = 2.83, p = .006). Bu çalışma ile tekrar, H1 ve H2 desteklendi.
Dışlanmış koşulundaki katılımcıların gelecekteki olaylara göre geçmişteki olayları
paylaşmasının altında “başkalarına benzer bir deneyime hazırlanmak konusunda yardımcı
olma” ve dolayısıyla “sosyal bağı güçlendirme” aracılık etkisini tespit için PROCESS makrosu
kullanıldı (Preacher and Hayes, 2013, model 6). Dışlanmış katılımcıların, geçmişte yaşanmış
otobiyografik olayları gelecekti otobiyografik olaylara göre daha fazla konuşmayı tercih
etmelerinin sebebinin başkalarını benzer bir deneyime hazırlamak konusunda yardımcı olma
motivasyonu üzerinden aralarındaki sosyal bağı güçlendirme motivasyonları olduğu bulundu
(CI = .0324 ve .1859). Bu sonuçlar ile H3 desteklendi.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu araştırma sosyal dışlanmanın kulaktan kulağa pazarlama üzerinde etkisine
bakarak bu iki alanda yapılan araştırmalar arasında bir köprü oluşturup, her iki alana da katkı
da bulunmuştur. Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki sosyal dışlanma hisseden tüketiciler
geçmişte yaşadıkları otobiyografik olayları başkalarıyla paylaşmayı daha çok tercih ediyorlar.
Öyleyse, sosyal dışlanmanın son kırk yıldır gittikçe artarak hissedildiği göz önünde
bulundurularak Duclos, Wan, ve Jiang 2012), pazarlama uygulayıcılarına, tüketicilerden
gelecekte katılmak istedikleri ya da kullanmayı öngördüğü ürünleri paylaşmalarını teşvik
etmek yerine, geçmişteki tecrübelerini paylaşımlarını teşvik etmelerini öneriyoruz. Bu
şekilde, sosyal olarak dışlanma hisseden tüketicilere diğer insanlara yardımcı olabilecek
tecrübelerini aktararak sosyal bağlarını güçlendirebilecekleri bir fırsat doğurabilirler.
Bu araştırmada sosyal dışlanma yaşayan insanların tanıdıklarıyla neler paylaşmayı
daha çok tercih edeceğini kişisel olmayan genel olaylar, kişisel genel bilgiler ve otobiyografik
konular başlıkları altında araştırdık. Dolayısıyla bu araştırmanın kısıtları yeni sorular ortaya
koymuştur. Örneğin ele aldığımız bütün paylaşım konuları genel ilgi alanları ve geçmişte
gidilmiş bir tatil gibi olumlu ve bireysel aktivitelerdi. İlerleyen araştırmalarda, olumsuz veya
563

dinleyiciyle ortak yaşanmış otobiyografik içeriklerin paylaşımını araştırmayı hedeflemekteyiz.
Aynı şekilde, bir tanıdık yerine, ilk defa tanıştıkları biriyle konuşurken de yine aynı konuları
mı paylaşmayı daha çok tercih edeceklerini araştırmayı planlıyoruz. Bunlara ek olarak,
yapılan paylaşımların sosyal dışlanmayı azaltıp azaltmadığı, sosyal dışlanma sonrasındaki
iletişimde dinleyiciden ne kadar geri bildirim beklendiği konularında yeni çalışmalar
planlanmaktayız.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Uluslararasılaşma firmaların daha fazla sayıda farklı ülkede o ülkeye özgü çeşitli uyarlamalar
yaparak faaliyet göstermeleri durumudur (Erkutlu ve Eryiğit, 2001). Bu bağlamda
uluslararasılaşma

eğitim

sektöründe

de

yaygınlaşmaya

başlamıştır. Öte

yandan,

yükseköğretim programlarındaki artan talep ve rekabet ile birlikte giderek artan sayıda
yükseköğretim

kuruluşu

bir

kalite

göstergesi

olarak

kurumsal

misyonlarına

uluslararasılaşmayı da eklemekte (Yılmaz, 2017a); böylece yükseköğretim alanındaki rekabet
her geçen gün ulusal veya bölgesel arenadan uluslararası veya küresel arenaya doğru
kaymaktadır (Adams ve de Wit, 2010). Yükseköğretimde uluslararasılaşma, öğrenci değişimi,
program değişimi, öğretim üyesi değişimi veya farklı ülkelerde yabancı okulların açılması
yollarıyla gerçekleşebilmektedir. Ancak, 1980’lerde yalnızca öğrenci değişimi çerçevesinde
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ele alınan uluslararasılaşma kavramı, günümüzde yeni boyutlar eklenerek daha karmaşık bir
iş ortaklığı halini almıştır (Brandenburg ve de Wit, 2015).
Türkiye de, yükseköğretimde uluslararasılaşma sürecinde cazibe odağı ve bölgesinde bir
yükseköğretim merkezi olmayı hedefleyen ülkelerden biridir (Yılmaz, 2017a). Son yıllarda
yapılan faaliyetlerle uluslararası öğrenci profilini arttırma üzerine çalışmalar ve
düzenlemelerin

yapıldığı

görülmektedir.

Bu

çerçevede,

Türkiye’nin

bölgesinde

yükseköğretim bölgesi olma yolundaki çabalarının yalnızca öğrenci değişimi çerçevesinde ele
alınması oldukça eksik kalmaktadır. Türkiye’de yükseköğretimde uluslararasılaşma sürecinin
yalnızca öğrenci değişimi çerçevesinde değil, aynı zamanda üniversite değişimi bazında ele
alınmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, hâlihazırda yüksek olan genç nüfus 2 da
göz önünde bulundurulduğunda yüksek eğitim ve öğrenim için pazar potansiyeli olan bir ülke
konumundadır. Söz konusu potansiyelin kullanılmasının önemli bir ayağını da, diğer
ülkelerdeki saygın ve önemli üniversitelerin Türkiye’de üniversite açmalarını teşvik etmek
olabilir. Bu çerçevede, potansiyel hedef pazar olarak, Türkiye’deki üniversite ile ilgili kesimin
yurtiçinde açılabilecek yabancı ülke menşeli üniversitelere bakış açılarını ve bu üniversiteleri
tercih etme durumlarını etkileyebilecek faktörlerin anlaşılması önem arz etmektedir. Böyle
bir bakış açısı, ülkemizde yükseköğretim kurumları açmayı göz önünde bulundurabilecek
üniversitelerin uluslararasılaşması sürecinde de pazar bölümlendirme stratejilerini
geliştirebilmeleri açısından önemli bir katkı sağlayabilecektir. Bu çerçevede çalışmanın
amacı, ülkemizde yabancı menşeli üniversite açılmasının nasıl karşılandığı; bunun Amerika,
Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Asya vb. gibi bölgeler bazında nasıl değiştiği ve hangi faktörlerle
açıklandığının araştırılmasıdır.
Literatür Analizi
Çalışmada, yabancı menşeli ürün satın alma literatüründen yola çıkılarak, yabancı menşeli
üniversite tercihini açıklayabilecek faktörler üniversitenin ait olduğu bölgeye yönelik
faktörler ve potansiyel müşteriye ait faktörler olmak üzere iki kategoride ele alınmaktadır.
Potansiyel müşteriye ait olan faktörler,kişiye özgü özellikler olarak etnosentrizm, yaşam tarzı
ve dindarlık olarak belirlenmiştir.Etnosentrizm, bireylerin kendi ülkesine ait mal ve
hizmetlerin en iyisi olduğunu düşünmeleri ve diğer ülkelerinden daha üstün görmesidir (Akın

2

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24648
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vd. 2017). Etnosentrik eğilimin tüketicilerin yerli/yabancı ürünlere yönelik tutum ve
tercihlerini olumlu/olumsuz yönde etkilediğini gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır
(ör: Sharma vd. 1995; Watson ve Wright, 2000; Kaynak ve Kara, 2002). Etnosentrik eğilimli
kişiler yabancı menşeli ürünlerin yerel ülke ekonomisine zararlı olduğunu düşünmektedirler
(Kavak ve Gümüşoğlu, 2007).
Yaşam tarzı, bireylerin hangi aktiviteleri sevdikleri, kendilerini ve çevrelerini nasıl gördükleri
ve en çok nelere değer verdiklerini yansıtmakta (Kavak ve Gümüşoğlu, 2007) bireylerin
yaşamlarına yön verebilecek mal ve hizmet tercihlerini etkileyebilmektedir. Benzer yaşam
tarzına sahip bireylerin benzer tutum, tercih ya da davranış gösterme eğilimlerine sahip
olmaları (Erciş vd., 2007) nedeniyle bölümlendirme kriteri olarak da kullanılabilmektedir.
Dindarlık ise bireyin dine inanma ve bağlanma derecesini gösteren (Paylan ve Varinli, 2015)
yaşamındaki temel tercihlerinde etkili olabilen (Delener, 1990) bir unsurdur. Örneğin,
dindarlık düzeyi yüksek olan bireyler, yabancı menşeli ürünleri reddetme ve kendi ülkelerinin
ürünlerini veya benzer kültürlere sahip olan ülkelerin ürünlerini tercih etme eğilimindedirler
(Küçükemiroğlu, 1999).
Üniversitenin ait olduğu bölgeye yönelik faktörler ise bölgeye yönelik algılanan düşmanlık,
bölgeye yakın hissetme ve bölgenin prestiji olarak belirlenmiştir.
Bölgeye yönelik algılanan düşmanlık, tarihi, siyasi vb. nedenlerle, bireyin belirli bir bölgeye
veya ülkeye yönelik olumsuz tutum ve duygulara sahip olmasıdır (Tektaş ve Heljic, 2016).
Düşmanlık bazı durumlarda, bölgeye ait tüm mal ve hizmetleri reddetmeye kadar uzanan
güçlü negatif tercihler ortaya çıkarabilmektedir (Hoffmann ve Smirnova, 2011).
Düşmanlık ile ters etki yaratabilecek bir unsur olan bölgeye yakın hissetme isekültürel, sosyal
vb. açılardan bireyin kendini söz konusu ürünün/hizmetin ait olduğu bölgeye yakın
hissetmesi, dolayısıyla beğenmesi ya da o bölgeye yönelik sevgi beslemesidir (Nes, vd.,
2014).
Olumlu etkisi beklenen bir diğer kavram da bölgenin prestijidir. Prestij, genelde hedonik
değerlerden kaynaklanan yüksek kalite ve yüksek statüyü temsil etmektedir (Vigreron ve
Johnson, 1999). Bireyler prestijli bir bölgenin ürününe sahip olmanın kendi itibarlarını
arttırdığını düşünebilmektedir (Ettenson ve Gaeth, 1991).

567

Tasarım ve Yöntem
Çalışma, tanımlayıcı araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında test edilecek
hipotezler ve araştırma modeli (Şekil 1) aşağıda sunulmaktadır.
H1

Etnosentrizm

Potansiyel
Müşteriye
Ait
Faktörler

H2

Yaşam Tarzı

H3

Dindarlık

H4

Algılanan Düşmanlık
Bölgeye
Yönelik
Faktörler

H5

Hissedilen Yakınlık

H6

Prestij

Yabancı
Menşeli
Üniversite
Tercihi
Avrupa
Amerika
Türk
Uzakdoğu
Ortadoğu
Asya
Afrika

Şekil 1: Araştırma Modeli
H1: Etnosentrik eğilimin yabancı menşeli üniversite seçimi üzerinde anlamlı etkisi vardır.
H2: Yaşam tarzının yabancı menşeli üniversite seçimi üzerinde anlamlı etkisi vardır.
H3: Dindarlık düzeyinin yabancı menşeli üniversite seçimi üzerinde anlamlı etkisi vardır.
H4: Bölgeye yönelik algılanan düşmanlığın yabancı menşeli üniversite seçimi üzerinde
anlamlı etkisi vardır.
H5: Bölgeye yakın hissetmenin yabancı menşeli üniversite seçimi üzerinde anlamlı etkisi
vardır.
H6: Bölgenin prestijinin yabancı menşeli üniversite seçimi üzerinde anlamlı etkisi vardır.
Çalışmada her bir hipotez sekiz farklı bölgeye (Avrupa, Amerika, Türk, Uzakdoğu, Ortadoğu,
Asya, Afrika, Balkan) göre ayrı ayrı incelenmektedir. Söz konusu bölgelerin tespitinde
Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülkeler ve yükseköğrenimde en iyi olan ülkeler göz önünde
bulundurularak bölge sınıflandırması yapılmıştır.
Çalışmanın verisi 362 lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencisinden anket aracılığı
ile kolayda örnekleme yöntemiyle toplanmıştır.
Anketin ilk kısmında yabancı menşeli üniversite tercihi bölge bazında 3’lü Likert tipi ile
sorulmuştur. Sonraki kısımlarda ise, Etnosentrik eğilim Shimp ve Sharma (1987); menşe ülke
etkisi Madran ve Arı (2011); yaşam tarzı Wells ve Tigert (1977); bölgeye yönelik düşmanlık
Hoffmann ve Smirnova (2011) ve dindarlık düzeyi Tiltay ve Torlak (2011)’ın ölçekleri
kullanılarak ölçülmüştür. Üniversite tercihi, bölgeye yakın hissetme ve bölgenin prestijine
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yönelik sorular araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Veriye geçerlilik ve güvenilirlik
testleri uygulanmış, ardından yaşam tarzı ve dindarlık ölçeklerine keşfedici faktör analizi
yapılmıştır. Modeldeki ilişkilerin test edilmesi amacı ile bölgeler bazında çoklu regresyon
analizi uygulanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Her bir bölge için yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Regresyon Analizi Sonuçları
Avrupa Menşeli Üniversite Tercihi
(R2=,238; p=,000)

B

t

Amerika Menşeli Üniversite Tercihi
p

(R2=,208; p=,000)

B

t

değeri
Etnosentrizm

-

-

,002

değeri
Etnosentrizm

-,098

,120 3,078
Toplum bilinci*

-

-

p

-

,034

2,128
,008

Maceraperestlik*

,121

3,060

,002

.093 2,662
Maceraperestlik*

,099 2,961 ,003

Hissedilen yakınlık

,054

2,209

,028

Algılanan

-

Prestij

,134

5,780

,000

düşmanlık

,076 3,602

Prestij

,114 6,152 .000

-

,000

Ortadoğu Menşeli Üniversite Tercihi

Uzakdoğu Menşeli Üniversite Tercihi

(R2=,168; p=,000)

(R2=,158; p=,000)

B

t

p

B

t

değeri
İçsel

dindarlık ,131 3,915 ,000

p
değeri

Maliyet bilinci*

,145

2,920

,004

,032

Pratiklik*

,100

2,156

,032

,000

Algılanan

-,094

-

,008

düzeyi
Spora ilgi*

-

-

,082 2,147
Algılanan

-

-

düşmanlık

,100 4,364

düşmanlık

Hissedilen yakınlık

,123 4,582 ,000

Prestij

569

2,684
,189

7,153

,000

Asya Menşeli Üniversite Tercihi
(R2=,134; p=.000)

B

t

Afrika Menşeli Üniversite Tercihi
p

(R2=,064; p=.000)

B

t

değeri
Pratiklik*

,137 2,977 ,003

değeri
Algılanan

-,067

düşmanlık
Maliyet bilinci*

,097 1,983 ,048

p

Bölgeye

-

,029

2,190
yakın ,142

4,908

,000

hissetme
Algılanan

-

-

,009

düşmanlık

,097 2,624

Hissedilen yakınlık

,064 2,017 ,044

Prestij

,152 4,957 ,000

Balkan Menşeli Üniversite Tercihi

Türki Cumhuriyetleri Menşeli Üniversite
Tercihi

(R2=.089, p=.000)

B

t

p

(R2=.148, p=.000)

B

t

değeri
Dışsal dindarlık

-

-

,041

p
değeri

Maliyet bilinci*

,143

3,444

,001

,123 2,050
Maliyet bilinci*

,128 2,601 ,010

İçsel dindarlık

,150

4,571

,000

Algılanan

-

Prestij

,080

3,207

,001

düşmanlık

,079 2,130

Prestij

,156 5,134 ,000

-

,034

*Yaşam tarzı boyutları
Görüldüğü üzere, kişisel ve bölgeye yönelik faktörler uluslararası üniversite tercihini
etkilemekte ve bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Kişisel faktörlere bakıldığında,
örneğin etnosentrik eğilim (H1) yalnızca Avrupa ve Amerika menşeli üniversite tercihini
etkilerken; dindarlık (H3) Ortadoğu, Balkan ve Türki Cumhuriyetler menşeli üniversite
tercihini etkilemektedir. Bununla birlikte, yaşam tarzı boyutları (H2) Afrika bölgesi hariç diğer
bölgelerin hepsinde yabancı üniversite tercihini etkilemekte ve etkileyen boyutlar bölgeler
arasında farklılaşmaktadır. Örneğin maceraperestlik yalnızca Avrupa ve Amerika menşeli
üniversite tercihinde etkili olurken, spora ilgi yalnızca Ortadoğu menşeli üniversite tercihini
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etkilemektedir. Ancak yaşam tarzı boyutlarından maliyet bilincinin, sekiz bölgenin dördünde
(Uzakdoğu, Asya, Balkan ve Türki Cumhuriyetleri) üniversite tercihinin bir öncülü olduğu
görülmektedir.
Buna ek olarak bölgeye yakın hissetme (H5) faktörünün de Amerika, Ortadoğu, Asya ve
Afrika menşeli üniversite tercihinin etkileyenlerinden biri olduğu görülmektedir. Bununla
birlikte bölgeye yönelik algılanan düşmanlığın (H4) , Türki Cumhuriyetleri hariç, diğer bütün
bölge üniversiteleri için bireylerin tercihini etkilediği görülmektedir. Ayrıca, bölge prestiji
(H6) de uluslararası üniversite tercihinin önemli bir belirleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Afrika bölgesi hariç, diğer bölgelerin hepsinde bölge prestijinin, bireylerin üniversite tercihini
belirleyen faktörlerden biri olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Çalışmadan elde edilen bulgular, Türkiye’de yabancı menşeli üniversite açılması durumunda,
potansiyel müşterilerin seçim tercihinin hangi kişisel ve bölgeye yönelik faktörlerden
etkilenebileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu bulgular, yabancı menşeli üniversitelerin
Türkiye pazarındaki potansiyel müşterilerinin özelliklerini ve bölgelere yönelik bakış açılarını
yansıtmaktadır. Böylece, bu çalışmanın sonuçlarının, Türkiye’ye gelecekte yapılması olası bir
yabancı menşeli üniversite yatırımında pazar bölümlendirme aşamasına yardımcı olacağı
düşünülmektedir. Çalışma, Türkiye’deki yükseköğretim pazarının uluslararasılaştırılması
çerçevesindeki kapsamlı bir araştırmanın ilk sonuçlarını içermektedir. Bu çerçevede, ileride
çalışmanın modelinin ve örneklem sayısının genişletilmesi ve pazar bölümlendirme çalışması
yapılması planlanmaktadır.
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Elektronik Ticarette Faaliyet Gösteren Lojistik Hizmet Sağlayıcıların Hizmet Hatalarının
Sınıflandırılması
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Giriş
Bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişim ve tüketicilerin yaşam tarzındaki
değişiklikler günümüzde elektronik ticaret (e-ticaret) kavramının gelişmesine sebep
olmuştur. Bu sayede kolay ve ekonomik satın alma gerçekleştirebilen tüketici fiyat belirleyen
güçlü bir konuma ulaşmıştır (Sayımer, 2008: 177). Pazar paylarını korumak ve rekabet
alanlarını genişletmek isteyen işletmeler ihtiyaçlara karşılık vererek ve hizmet kalitesini
arttırmaya çalışarak müşteriler ile daha uzun ilişkiler kurmayı amaçlamaktadırlar (Karatepe,
2006; Lin vd., 2011).
E-ticaretin gelişmesi ürünlere olan artan talebin yanında, ürünleri müşteriye
zamanında ulaştırmayı amaçlayan lojistik hizmet sağlayıcılara (LHS) olan talebi de
arttırmıştır. Bu bağlamda, LHS’ler e-ticaret yapan işletmelerin başarılı ya da başarısız
olmasına katkıda bulunmaktadır. Özellikle bu şirketler tarafından gerçekleştirilen teslimat
hatalarının sayıları arttığı için ve bu hatalar işletmeler tarafından istenmeyen müşteri
memnuniyetsizliği (Kelley vd., 1994), negatif ağızdan ağıza pazarlama (Mattila, 2001) gibi
sonuçlar doğurduğundan, kritik satın alma sayılabilecek elektronik ve beyaz eşya alımlarında
yaşanan hizmet hatalarının incelenmesi önem kazanmaktadır.
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Hizmet hatası
Hizmet hatası, verilen hizmet ile ilgili gerçek veya algılanan bir problemi ifade
etmektedir (Maxham, 2001). Hizmet hataları müşteri memnuniyetsizliği (Kelley vd., 1994),
negatif ağızdan ağıza pazarlama (Mattila, 2001), düşen kar marjları (Reichheld, 1996) gibi
negatif sonuçlar doğurmaktadır ve bu şirketler tarafından arzu edilmemektedir. Fakat,
hizmet sektöründe hata kaçınılmazdır (Webster ve Sundaram,1998), dolayısıyla hizmet
hataları pazarlama alanında geniş bir şekilde çalışılmaktadır (Nikbin vd.,2012).
Geçmiş çalışmalar hizmet hatalarını farklı şekillerde sınıflandırmaya çalışmışlardır.
Birçok çalışma (e.g. Smith ve Bolton, 2002; Smith vd., 1999) hataları süreç (process) ve sonuç
(outcome) hataları olarak tanımlarken, Bitner vd. (1990) hizmet sunum hatalarına
çalışanların tepkisi, çalışanların müşteri ihtiyaç ve isteklerine yanıtı, istenmeyen çalışan
davranışı olarak sınıflandırır. Benzer şekilde, Kozak vd. (2011) hizmet hatalarını sunum
sisteminde başarısızlık, müşteri isteklerine yanıt vermede başarısızlık, hizmet personelinin
davranışlarından kaynaklanan başarısızlık ve müşterilerin uygun olmayan davranışlarından
kaynaklanan başarısızlıklar olarak gruplarken, Holloway ve Beatty (2003) daha detaylı bir
ayrım ile hataları teslim, web-sitesi tasarım, müşteri hizmetleri, ödeme, güven problemleri
ve diğer problemler olarak sınıflandırmıştır.
Hizmet hataları müşteri memnuniyetsizliği (Kelley vd., 1994), negatif ağızdan ağıza
pazarlama (Mattila, 2001) gibi şirket için kayıplara neden olan negatif sonuçlar
doğurmaktadır (Smith ve Bolton, 1998). Bu nedenle, şirketler hata yaptıklarında bu negatif
sonuçları azaltmak için düzeltici bazı faaliyetlerde bulunurlar. Fakat hizmet başarısızlıklarını
iyileştirme sürecini yönetebilmek için öncelikle hataların sınıflandırılması gerekmektedir
(Kozak vd., 2011; Tax vd., 1998).
Hizmet hataları turizm sektörü (örn. Oteller), ulaşım hizmetleri (örn. Havayolları) gibi
alanlarda çalışılmış olsa da LHS alanındaki çalışma sayısı azdır (Oflaç vd., 2012), ve bu çalışma
bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.
E-Ticaret
Türkiye’nin e-ticaret hacmi 2013’den beri yıllık bazda ortalama %34 büyüyerek 2016
itibariyle 17.5 milyar TL’ye ulaşmıştır. E-ticaretin artması sanal alışverişin artmasını
beraberinde getirmiş ve bu durum LHS’ın iş hacminin de artmasına neden olmuştur
(Büyükkeklik vd., 2014). Bu artışlara ek olarak, gelişen teknolojilerin de yardımıyla,
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müşteriler memnuniyetsizliklerini daha kolay dile getirmektedir. TÜİK’in raporuna (2016)
göre internetten alışveriş yapan kişilerin %24.9’u sorun yaşamaktadır ve bu sorunların
başında da %44.9 ile teslimatın belirtilenden daha yavaş olması gelmektedir (Bkz. Şekil 1).

Şekil 1. Online alışverişte en çok şikâyete neden olan konular (Kaynak: TÜİK 2016)
Bu sonuç, Boruhan vd.’nin (2015) de belirttiği gibi, internetten alışveriş yapan
kişilerin e-ticaret siteleri ile ilgili şikayetlerinin şirketlerin lojistik kabiliyetlerindeki sorunlar
nedeniyle oluştuğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla, ürün teslimatı için LHS kullanan e-ticaret
şirketlerinin başarıları, müşterilerini elde tutmaları ve olumlu yorumlar almaları da LHS
şirketlerin verdiği lojistik hizmetin kalitesine bağlıdır (Özaydın, 2016). Bu nedenle, sektörü
büyütmek için adım atan e-ticaret şirketlerinin öncelikle LHS hatalarını sınıflandırıp mevcut
süreçleri iyileştirmeye odaklanması gerekmektedir. Bu çalışma e-ticaret şirketleri için
teslimat yapan LHS’ın yaptığı hataları sınıflandırarak sektörün daha iyi müşteri hizmetleri
sağlamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Araştırma Yöntemi
Araştırmanın amacı, e-ticaret şirketleri için teslimat yapan LHS’lerin hizmet
hatalarının sınıflandırılmasıdır. Bu çalışmanın ikincil amacı ise, yapılan sınıflandırmaya bağlı
olarak,

yöneticilere

yönelik

önerilerde

bulunmak

ve

etkin

şikâyet

yönetiminin

oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
Yaşanan şikayetlerin olduğu anda kayda alınması zor olduğundan ve etik problemler
yaratacağından (Smith ve Bolton, 1998), veriler bir şikâyet web sitesinden (şikayetvar.com)
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toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan web sitesi firmalar hakkındaki gerçek
tüketici tecrübelerinden oluşan şikâyetlerin sayısına, şikâyetlerin cevaplanma oranına ve
cevaplanma süresine, şikâyet yönetim sürecinde müşteri memnuniyetine ve şikâyet
konularına dair veriler sunmaktadır. Şikayetvar.com şikâyeti olan tüketiciler ile müşterilerini
geri kazanmak ve marka itibarını korumak isteyen firmaları bir araya getiren Türkiye’nin ilk
ve en büyük şikâyet sitesidir.
Veri toplama sürecinde toplanması gereken şikâyet sayısı konusunda ortak bir karar
verilememiş olsa da 50 ya da 100 şikâyetin yeterli olduğu savunulmaktadır (Flanagan, 1954).
Bu durum göz önüne alınarak, bu çalışmada e-ticaret firmaları için teslimat yapan bir şirkete
dair 2193 şikâyet incelenmiştir.
Veri analizi yaparken Strauss ve Corbin’in (1990) önerilerinden yararlanılmıştır.
Öncelikle eksensel kodlama ile veri kategorilere ve alt kategorilere ayrılmış ve sonrasında
seçici kodlama ile veri kategorileri diğer kategoriler ile ilişkilendirilmiş, bu bağlantılar
benzerlikleri ve farklılıkları gözetilerek tekrar gruplandırılmıştır (Ilgar ve Ilgar, 2013; Strauss
ve Corbin, 1990).
Çalışmanın güvenirliğini sağlamak amacı ile öncelikle teorik çeşitleme (theoretical
triangulation) yapılmış (Decrop, 1999) ve çoklu araştırmacı kullanılmıştır. Ayrıca aynı amaçla
çeşitleme, şikayetler, yazarların yorumları ve yazılı yayın arasında da gerçekleştirilmiştir.
Öncül Bulgular
Şirket A uluslararası olup, dünya çapında 220’den fazla ülkede hızlı ve güvenilir
hizmet vermektedir. Türkiye’de 190 şubesi bulunan A şirketi her türlü sektöre lojistik
çözümler sunmaktadır ve müşteri memnuniyetini arttırmak için ücret farkı talep etmeksizin
kapıdan kapıya teslimat, adrese ikinci kez ücretsiz uğrama, süreç boyunca tarafların
bilgilendirilmesi ve internet üzerinden takip imkânı gibi hizmetler sunmaktadır.
Şirket B ise Türkiye’de kurulmuş olup 105 ülkede hizmet vermektedir. Türkiye’de 29
aktarma merkeziyle entegre lojistik, uluslararası ve yurt içi taşımacılık, sigorta ve
gümrükleme, depolama gibi hizmetler sunmaktadır.
Öncelikli bulgular Şirket A üzerine yapılan analizin sonuçlarıdır. Analiz sonucunda 5
sınıf altında 26 şikâyet konusu belirlenmiştir. Var olan çalışmaları destekleyen şekilde, en
fazla şikâyet edilen konuların başında % 44.28 ile teslimat şikayetleri bulunmaktadır (Bkz.
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Tablo 1). Alt başlıklar incelendiğinden ise teslimata ilişkin en önemli sorunun teslimatın
tahmini gönderim zamanında gerçekleşmemesi (%26,35) olduğu görülmektedir:
“16 Kasım 2017 tarihinde bilgisayar aldım. Mağazadan teslimatın daha hızlı ve
güvenli olduğunu düşünerek bu seçeneği kabul ettik. 1-5 teslim süresi olan ürün 15 gündür
teslim edilemiyor. Şirket A ürünü kaybetmiş ve ben en az 5 defa arayıp sormama rağmen 15
gün sonra idrak edebilmiş durumdalar. Mağdur edilmemize rağmen çözüm yok ve ne zaman
çözüleceğine dair bir bilgi verilmiyor.”
Diğer teslimat şikayetleri ise teslim edilen ürünlerin hasarlı/kusurlu olması (%9,49) ve
teslimatın yapılmaması/yanlış yere yapılması (%8,44) olarak gruplanmaktadır:
“Kargomu eve çıkarmaya üşenip binanın girişinde ki kırtasiye bırakıp gitmişsiniz
adamı tanımam etmem iki gün sonra kargomu buldum. 4000 liralık telefon vardı o kargonun
içinde hangi hakla teslim etmeden gidersiniz gerçekten kötüsünüz.”
Tablo 1. Şirket A Şikayetlerin Sınıflandırılması
ŞİKÂYET KONULARI

Sıklık

1.Teslimat Şikâyetleri

971

%
44,28

Teslimatın tahmini gönderim zamanında yapılmaması

578

26,35

Tahmini gönderim süresinde teslimat yapılmaması

424

19,33

Randevu tarihinde/saatinde teslimat yapılmaması

154

7,02

Kusurlu/hasarlı ürün teslimatı

208

9,49

Eksik ürün teslimatı

26

1,19

Hasarlı ürün teslimatı

43

1,96

Yanlış ürün teslimatı

1

0,05

Kayıp ürün

138

6,29

Teslimatın yapılmaması/yanlış yere yapılması

185

8,44

teslimat yapmama)

13

0,59

Yanlış adrese teslimat (bakkal-su bayisi-farklı adreslere)

69

3,15

Kapıdan kapıya teslimat yapmama (bina önüne ürün bırakma)

7

0,32

Ürünü dağıtıma çıkartmadan satıcıya iade edilmesi

19

0,87

Teslimat yapmama (örn. ürünün ağır olması ya da ilçeye/köye
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Yanlış şehre/şubeye ürün gönderme

34

1,55

Depoda/Şubede ürün bekletilmesi (müşteriye ulaştırmama)

43

1,96

2.Müşteri Hizmetleri/Şube Şikâyetleri

922

42,04

Müşteri hizmetlerine/dağıtıcı şubeye ulaşamama

268

12,22

Müşteri hizmetlerinin/dağıtım elemanının kaba konuşması

90

4,10

Müşteri hizmetlerinin ilgisizliği/bilgisizliği/çözümsüzlüğü

538

24,53

Müşteri hizmetlerinin dağıtıcı şubeler ile iletişim kuramaması

26

1,19

3.İade/Değişim Şikâyetleri

103

4,70

İade/değişim sürecinin başlatılamaması

2

0,09

Ürünün müşteriden teslim alınmaması/geç alınması

79

3,6

Ürünün müşteriden teslim alıp satıcı firmaya ulaştırılmaması

22

1,00

4.Sipariş İzleme Şikâyetleri

93

4,24

Sipariş izleme sorunu

65

2,96

Alıcıya ulaşılamamış gösterme ve kapıya ihbar notu bırakmama 9

0,41

Teslimatı yapılmamış ürünü teslimatı yapılmış gösterme

19

0,87

5.Diğer Şikâyetler

104

4,74

Sahte imza atarak ürünü kapıya bırakıp gidilmesi

2

0,09

Adres bulunulamaması

78

3,56

Ek ücret karşılığında teslimat yapılması (2.kez gelme/ ağır ürün) 13

0,59

Tutanak tutulmaması

11

0,50

Genel Toplam

2193

100

Firmaya ilişkin hizmet hatalarında ikinci sırayı %42,04’lük oran ile müşteri hizmetleri
ve dağıtım şubelerine ilişkin şikâyetler almaktadır. Müşteri hizmetlerinin hizmet hataları
karşısında müşterileri yeterince bilgilendirmemesi, şikâyetler ile ilgili geri dönüşlerde
bulunmaması %24,53 ile bu sınıfın en önemli şikâyet konusudur. Karşılaşılan diğer bir
problem ise dağıtıcı şubeye ya da müşteri hizmetlerine ulaşamama (%12,22) sorunudur.
Bunun nedeni genel olarak telefonların açılmaması olarak belirtilmektedir.
Müşteri ve şube şikâyetlerini %4,74 ile diğer şikâyetler izlemektedir. Bu sınıf altında
en fazla karşılaşılan şikâyet alıcı adreslerinin bulunulamamasıdır (%3,56). Birkaç istisnai

577

şikâyet dışında yer alan güncel adreslerin bulunulamaması sisteme yanlış bilgi girişi yaptıkları
şeklinde yorumlanmaktadır.
Firmaya ilişkin dördüncü hizmet hatası %4,70’lik pay ile iade ve değişime ilişkin
şikâyetler iken, en çok karşılaşılan beşinci hizmet hatasının ise %4,24 ile sipariş izleme
sorunları olduğu saptanmıştır.
Sonuçlar
Bu araştırmanın amacı, e-ticaret şirketleri için teslimat yapan LHS’lerin hizmet
hatalarının sınıflandırılmasıdır. Öncül olarak tek bir şirkete dair 2193 şikâyet şikayetvar.com
web-sitesinden toplanmış ve analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, şikayetler beş ana grupta
toplanmaktadır. En çok karşılaşılan hizmet hatası ürün teslimatı sırasında yaşanmaktadır.
Geç teslimat ve randevu tarihinde teslimatın yapılmaması gibi hataların yüksek miktarda
olması, özellikle LHS firmaları için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. E-ticaret firmalarıyla iş
yapmayı sürdürmek isteyen LHS firmalarının dağıtım ağlarını tekrar gözden geçirerek talep
tahminleme, ulaştırma ve trafik yönetimi (araç-rota seçimi) gibi konularda planlamama
yapması gerekmektedir. Zamanında ve hızlı teslimat için firmaların depo/şube yeri seçimleri
ve sayısı tekrar gözden geçirerek dağıtım noktalarına yakın ve müşterilerin rahat
ulaşabileceği şekilde tekrar konumlandırılmalı ve sipariş takip sistemleri sürekli güncel
tutulmalıdır. Zamanında ve hasarsız teslimatlar için üzerinde durulması gereken diğer konu
ise ürünlerin özelliklerine uygun olarak ambalajlanması ve taşınmasıdır.
En çok karşılaşılan ikinci hata grubu ise müşteri hizmetleri ve şube şikayetleri ile
ilgilidir. Müşteriler bir sorun ile karşılaştıkları zaman karşılarında sorun çözücü, etkin bir
müşteri hizmetleri görmek istemektedir.
Çalışmanın sonuçları LHS firmalarına yaptıkları hataları sınıflandırmaları konusunda
yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu sınıflandırma, yapılan hataların telafi edilmesi
konusunda da firmalara yol gösterebilir. Bu bağlamda, ürün teslimatı ile ilgili müşteri
hizmetlerini arayan bir müşterinin süreç ve sistem yönetimi konusunda iyi eğitilmiş,
kullandığı teknolojiye hâkim ve iletişim becerileri güçlü bir personel ile görüşmesi sorunun
çözülmesinin ilk adımlarından biri olarak düşünülmeli ve bu bağlamda adımlar atılmalıdır.
Çalışmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. Özellikle araştırma yöntemi göz önüne
alındığında sonuçların genellenemeyeceği görülmektedir. Bu yüzden, ileride yapılacak olan
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çalışmalar nicel yöntemler kullanarak hataları sınıflandırabilir. Ayrıca, ileride yapılacak
çalışmalar, LHS firmalarının hataların telafileri konusunda attığı adımları inceleyebilir.
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How do we pursue our goals when they are artificial?
The role of psychological distance on goal motivation.
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Hedeflerimiz birer yanılsama iken onlara nasıl ulaşmalıyız?: Psikolojik uzaklığın hedefe
ulaşma motivasyonuna olan etkisi.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik uzaklık teorisi, Kurgu seviyesi teorisi, hedef motivasyonu,
hedef çerçevelemesi, deneysel araştırma yöntemi

Introduction and Aim of the Study:
Nunes & Dreze (2006) focused on a phenomenon called the endowed progress effect,
whereby people provided with artificial advancement toward a goal exhibit greater
persistence toward reaching the goal. Kivetz, Urminsky and Zheng (2006) worked with
illusionary advancement towards a goal and found that people who received an illusionary
progress card (12 stamps where 2 of them are stamped by the coffee shop already) are
faster to finish up the card and get the free coffee than people who received the regular
progress card (10 stamps, all empty-no ready stamps). Literature did not answer the
question when participants are faced with an illusion explained above, would react
differently in order to reach their goals. Thus, the main research objective is to understand
the moderating role of perceived visual distance of artificial advancement on motivation.
This paper aims to extend the research by including artificial advancement that however
leaves the objective distance perceivably unchanged, using psychological distance.
Theoretical Background
Nunes & Dreze (2006) states that artificial advancement means to move someone toward a
goal while simultaneously moving the goal away such that the task requirements and
reward remain unchanged. Consider reframing a frequency program that requires eight
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purchases in order to earn a specific reward as a program requiring 10, but with two
purchases awarded upon enrollment. Both programs require eight purchases and provide
the same reward, but because we visually see one program as “closer to our goal”, we are
more motivated to continue with that program.
How does this artificial progress towards a specific goal still manages to increase motivation
can be better understood via individuals' psychological states that strongly define their
behavior. To this end, psychological distance theory proposes a wide account in
understanding how individuals act the way they are. Individuals are able to form an action
that can be identified by a cognitive hierarchy (Vallacher and Wegner, 1989). High level
(meaning psychological distance) identities specify why a certain action is conducted and
low level (meaning psychological proximity) identities specify how a certain action is
conducted. The specifications of actions are determined by level of experience within an
action. More experience associates with general, distant identifications (e.g., drive a car to
travel). In contrast, as the level of experience diminishes, identifications become proximate
and detailed (e.g., how to drive a car). This study focuses on how visual perceived distance
helps falling for a marketing illusion that eventually creates more motivation to reach an
end goal.
This paper aims to extend the research by including artificial advancement that
however leaves the objective distance unchanged. Whether the motivation will be
enhanced because of proximity is going to be questioned. Specifically, this paper focuses on
the perceived artificial proximity’s role on motivation.
This study has significant contribution to marketers and business owners. Research
on subjective goals focused on long-term goals (Bashir et al, 2011) or goals that can be
affected by prior self-knowledge (i.e., academic success; Peetz et al, 2009). Self-knowledge
means prior knowledge over the goal that can affect subjective distance on motivation (i.e.,
if the student is lazy, no matter how the goal is framed, he will think in a certain way to
avoid the goal that links with failure in his mind). However, this paper proposes a practical
goal (to get a free coffee) that is high in attainability and low in cost.
Methodology and Procedure:
•

The study is an empirical study with experimental design methodology

•

H1: The relationship between goal progress and goal motivation is moderated by
participants’ perceived distance (in other terms, their chronic construal level).
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H1a: Illusionary progress creates more motivation towards the loyalty program than no
progress when participants have a proximate distance (a detailed and a focused) mindset.
H1b: Illusionary progress creates less motivation towards the loyalty program than no
progress when participants have a further distance (an abstract and general) mind-set.
•

Random sampling technique is used. Respondents are living in Izmir, Turkey (between
ages 20-60). Survey is distributed online in January and February 2018.

•

Online survey is created via Qualtrics program and distributed through an anonymous
link. After introduction, respondents saw manipulation of progress framing, by two
conditions. A scenario is given to respondents to indicate that this is a loyalty program of
a coffee shop. The conditions are: Control (1 free coffee after purchasing 8 more
coffees) and artificial progress (1 free coffee after purchasing 10 more coffees; but the
first 2 coffee boxes are already stamped by the café). After manipulation, respondents
answered (1) Motivation in Goal Pursuit (how much do you value collecting stamps for
attaining the reward (1 = not at all, 7 = very much)), (2) how likely they would be to use
the loyalty card, (3) how attractive they thought the card would be, (4) how likely they
would be to earn the reward – 9 point scale)). These variables are then averaged and
constituted the dependent variable of the study. Next, respondents saw a task that
measures their psychological distance. 12 items (i.e., car, metro, elevator, etc.) are given
and they are asked to what extent each item belongs to the given category (category
name: transportation; Isen and Daubman, 1984; Rosch, 1975). The weakest items (foot,
elevator) are averaged and became the moderating variable. The higher (lower) the
score, the more abstract and general (local and detailed) respondents think. Finally,
respondents answered demographic questions.

•

SPSS 20.0 software is used to analyze the results. Specifically, moderated regression
technique is used.

Findings and Discussion
85 participants attended the survey (Mage= 33; %Women=72.9). Moderated regression analysis
via PROCESS (Hayes, 2012) macro for SPSS is conducted with goal motivation is the
dependent variable; the type of goal progress is the independent variable, and perceived
distance as the moderator. Results showed the overall model as significant (F=3.14; p<0.05).
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Main effects of progress (t=2.51; p<0.05) and distance (t=2.83; p<0.05) are significant, as
well as the interaction effect (t=-2.36; p<0.05). Specifically, conditional effect results of
PROCESS revealed that under proximate distance, that is, when people think in detail, the
loyalty card with a fake progress seems to motivate them more to achieve the free coffee
(t=2.31; p<0.05). However; under far distance, meaning when they think in general terms,
people think that a fake progress is not that motivating at all. Rather, they think that a card
with no progress is more motivating. But, this relationship is not significant (t=-1.11;
p=0.26).
Conclusion, Suggestions and Limitations
In illusionary progress framing, a fake proximity is created so that participants have the
illusion that the goal is more proximate. Adding Kivetz, Urminsky and Zheng (2006)’s work to
this information, it is assumed that any kind of progress boosts motivation (compared to no
progress) because eventually it signals to the participant that the goal is more proximate
when the participant has a concrete chronic construal. The proximity of the goal then
matches the proximity of the chronic mindset of an individual; eventually creates more
motivation than the distant perspective.
This study basically found that it is satisfactory enough for consumers to see an
effort made by the seller (e.g. coffee shop) to achieve greater motivation towards the
loyalty card even if that effort does not really beneficial towards the customer, rather
beneficial to the seller. This paper contributes to the literature by adding that people
subjectively see the goals as more proximate regardless of their objective consequences
which is affected by consumers’ mental representation of progress via perceived
psychological distance, rather than actual progress (Huang et al, 2012; Koo and Fishbach,
2012).
One of the limitations of the study is that perceived distance is only measured via
one task. Further research should use different measurements to ensure that the
relationship is robust. Another limitation of the study is that coffee is a cheap and an
attainable goal. Would a goal that requires more financial effort create different results?
Further study can focus on this question. Final limitation of the study is that if a promotion
(i.e. 20% off) instead of free gift would demotivate consumers. Further research can focus
on whether a promotion requiring more physical effort would result in less motivation
regardless of how goal is framed.
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İkinci dalga kahvelerin tercih edilmesini etkileyen faktörler:
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Factors affecting the preference of 2nd wave coffee: Do we recognize the coffee we drink?
Anahtar Kelimeler: kahve, gösterişçi tüketim, hazcılık, sosyal değer
Keywords: coffee, conspicuous consumption, hedonism, social value.
Giriş ve Çalışmanın Amacı
Kahve, sudan sonra dünyadaki en popüler içecektir (Gaascht et al., 2015). Kahvenin, dünya
çapında ham petrol pazarından sonra en değerli emtia olduğu bilinmektedir (International
Coffee Organisation, 2014). Bu çalışma, ülkemizde ikinci dalga kahvelere olan ilginin artması
ile sosyal ortamlarda gerçekleşen kahve tüketim tercihinin ardında yatan nedenleri ortaya
koymayı amaçlamaktadır. Popüler kültürün bir parçası olan ve sosyalleşmek için ziyaret
edilen ikinci dalga kahve dükkanları, her yaştan ve cinsiyetten tüketiciye hizmet vermektedir.
Tüketiciler, Americano, Esspresso, Latte, Machiato..vb isimlerle adlandırılan kahve çeşitleri
arasındaki farkları, içerik ve lezzet açısından değerlendirirlerken, tüketicilerin belli bir kahve
türüne karşı gösterdikleri pozitif tutumu sadece beğeni (haz) unsuru ile açıklamak yetersiz
kalmaktadır. Dolayısıyla çalışmada test edilen model ile tüketicilerin kahve içmek istemesini
etkileyen hazcı tutumunun yanı sıra, bir sosyal değer olan gösterişçi tüketim unsurlarının da
kahve satın alma niyetinde etkili olduğu ortaya konmuştur.
Literatür Analizi
Petrolden sonra en fazla ticari hacmi olduğu bilinen kahvenin, Türkiye’de yıllık tüketimi
45.000 ton yani 6,5 milyar fincan kahve civarındadır. 2016 verilerine göre 600 milyon TL’ye
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ulaşan pazar büyüklüğünün, 125 milyon TL’lik kısmı Türk kahvesinden gelmektedir. Bu
rakamın 5 yıl içinde ise 1 milyar TL’ye ulaşılacağı tahmin edilmektedir.
Kahve tüketimini 1900’lü yıllardan bu yana belirli aşamalar geçirmiştir. Bunlar 1. 2. ve 3.
Dalga kahve anlayışları olarak adlandırılmaktadır. 1. Dalga kahveler, 1900′ lü yılların başında
içilen şimdilerde de aşina olduğumuz Nescafe, Folgers vb. gibi su ile karıştırıldığında
çözünerek hazır içilebilen kahve anlayışını ifade etmektedir. 2. dalga ise 1960 ve sonrası
Starbucks gibi zincirlerde espresso, latte, cappuccino gibi kahvelerin servis edilmesini,
kahveden daha fazla keyif almayı ortaya çıkartmaktadır. 3. Dalga Kahve Akımı ise özünde
kahveye saygı duymayı, ona şarap, yemek, müzik gibi davranmayı temsil etmektedir.
Kahvenin menşei, hangi parametreler ile üretildiğini, nasıl kavrulduğunu ve en iyi aroma ve
tadı alabilmek adına nasıl demlendiğini bilmek 3. Dalga Kahve akımını anlamak için çok
önemlidir.
Çalışmada tüketicilerin 2. Dalga kahve tercihlerinde kahve bilgisinin yeri ve kahve tercihlerini
etkileyen faktörlerin hazcılık ve sosyal değer değişkenleri ile ne derece açıklanabileceği
araştırılmaktadır. Bu noktada çalışma, kahve bilgisi düşük olan kişilerin, kahveyi popüler
kültürün bir yansıması olarak sosyalleşmek ve statü kazanmak/statüyü korumak nedeniyle
tükettiğini, kahve bilgi düzeyi yüksek olan kişilerin ise daha çok benmerkezci bir güdü olan
hazcılık yani kendi kendini mutlu etme ve beğendiği için kahveyi tüketme eğiliminde olduğu
hipotezlenmiştir.

Çalışmada

tüketicilerin

denedikleri

kahvelerin

ne

olduğunu

tanımlayamaması, onların tüketim tercihlerinde popüler olduğu için ve sosyalleşmelerine
destek olduğu için kahve içtikleri düşüncesini ortaya çıkartmaktadır. Kramer (2007)
markaların ürün ve hizmetlerinde gerçekleştirdiği kişiselleştirmenin sadece tüketici o ürün ve
hizmetin detaylarına hakimse gerçekleşebileceğini savunmaktadır. Tüketicilerin gerçekte
neyi istediğini bilmemesi, genel olarak durumsal bazı ipuçlarına göre değişken bir yapıda
karar verdiğinin göstergesidir (Frankeet al.,2009).
Hazcı tüketim, bir tüketicinin ürün ile yaşadığı her türlü fantezi, mutluluk ve duygusal
öğelere dayanan çoklu algısal (multi-sensory) bir alışveriş deneyimidir (Hirschman ve
Holbrook, 1982). Hazcı tüketiciler ürün veya hizmetlerin kendilerine sundukları faydacı
değerden ziyade mutluluk haz gibi soyut öğelerle ilgilenmektedirler (Hightower et al, 2002;
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Lacher ve Mizerski 1994). Arnold ve Reynolds (2003)’a göre hazcılık nedeniyle motivasyonu
artan bir tüketici sosyalleşmek ya da rahatlamak için satın alma yapabilmektedir.
Gösterişçilik kavramı ise, Veblen’in Aylak Sınıf Kuramındaki “gösterişçi tüketim” teorisine
dayanmaktadır. Literatürde Veblen teorisine dayanan gösterişçilik kavramı statü tüketimi
olarak da adlandırılmakta ve tüketici davranışlarına olan etkisi pek çok çalışmada ele
alınmaktadır (Mason 2001; O’Cass ve Frost 2004; Truong vd, 2008)
Veblen’in gösterişçi tüketim teorisine dayanan, gösterişçi ve statü yönlü tüketimin sadece
zengin ve refah düzeyi yüksek toplumlarda var olduğunu saymak ya da konuyu ağırlıklı
olarak lüks markalar bazında değerlendirmek yanlış olur. Mason (1981) statü tüketimi
gösteren toplumların genel olarak dünyanın her yerine yayılmış olduklarını belirtmektedirler.
Chaudhuri and Majumdar (2010) artık gösterişçi/statü tüketimini sınırlı sayıdaki az bulunur
ya da çok pahalı ürünlerin statü sağladığı için tüketildiği bir davranış biçimi olmasından
ziyade gösterişçi tüketimi adeta tüketicisine lezzet/tat veren ve tüketicinin bu lezzet
sembollerine ulaşmak için yaptığı her türlü bilinçli ve sofistike harcama olarak
tanımlamaktadır. Ulaşılması olağan hatta pahalı olmayan ancak tüketicisine kültürel
anlamda zevk ve tat veren her türlü tüketim öğesinin fiyat ve az bulunurluk değişkenlerinden
bağımsız bir şekilde statü tüketimi adına tüketilebilineceğini belirtmektedirler (Chaudhuri &
Majumdar,2010).
Tasarım ve Yöntem
Çalışmada kantitatif araştırma yöntemlerinden deneysel ve tanımlaycı araştırma yöntemleri
bir arada kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da yaşayan ve ev dışında kahve
tüketen 200 tüketici oluşturmaktadır. Deney, ikinci dalga kahve satışı yapan bir kafede hafta
içi iş çıkışı ve hafta sonu öğle saatlerinde 3 farklı seferde uygulanmış ve toplam 312 deneğe
ulaşılmıştır. İlk olarak kişilerden katılımı için izni alınmış daha sonra filtre soru olarak son 1
saat içinde sigara içip içmedikleri sorulmuştur. 1 saat içerisinde sigara içenler tat konusunda
yanılabilecekleri için araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırmaya katılan 200 kişiye ilk veri
olarak içecek kategorisinde verdikleri sipariş ve bu kahveyi ne kadar sevip ne sıklıkla
tükettikleri sorulmuştur. Kahve siparişi veren tüm ziyaretçiler araştırmaya denek olarak dahil
edilmiştir. Deneklere siparişleri henüz servis edilmeden biri sipariş verdikleri kahve çeşidi
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olmak üzere iki çeşit kahve servis edilmiştir. Espresso, filtre kahve gibi sütsüz ve sert kahve
tercih edenlere tadım amaçlı filtre kahve ve espresso sunulmuş, latte veya sütlü filtre kahve
tercih edenlere sütlü filtre kahve ve cafe latte sunulmuş, cappucino, mocca gibi diğer süt,
köpük, karamel ile çeşitlendirilmiş kahve türlerinden birini seçenlere yine bu gruptan benzer
bir kahve türü sunulmuştur. Sipariş edilen her bir kahve türü için birlikte servis edilen kahve
türü Tablo 1 de sunulmuştur. Kahve sunulan deneklerden, tadım yapmaları ve bu kahvelerin
ne olduğunu (isimlerini) söylemeleri istenmiştir. Kahve bilgisi (teşhis gücü) yapılan tadım
testi sonucu deneklerin kahveyi tanıma yetisi ile ölçümlenmiştir. Her bir deneğe kahveler 80
cc’lik mini karton bardaklarda ikram edilmiş iki tadım arasında ağız tadını nötürlemek için
tuzsuz galeta yemeleri istenmiştir. Kahve sıcaklığı içime uygun olması açısından 58 -60°C
olarak tutulmuştur (Lee & O’Mahony, 2002). İlk etapta deneklere içtikleri kahvelerin ne
olduğu (isimleri) sorulmuştur. Denekler denemeleri için sunulan iki kahve çeşidinden sipariş
ettiği kahveyi ayırt edebilirse bu bulgu kahve bilgisi var (1), teşhis edemedi veya karıştırdıysa
kahve bilgisi yok (0) olarak kodlanmıştır.
Tablo 1 Kahve eşlemeleri
Americano

Filtre Kahve

Latte

Sütlü filtre kahve

Mocca

Cappuchino

Macchiati

Mocca

Kahve içmekten duyulan haz, yiyecek ve içecek alanındaki çalışmalarda sıklıkla kullanılan
Pagliorini vd (2003) ait tek maddelik hedonizm ölçeği ile, sosyal değer, Sweeney ve Soutar
(2001)’ın altı maddelik ölçeğiyle ve satın alma niyeti de Chaisurivirat, D. (2009) ve Chew ve
Lee vd (2012)’nin 3 maddelik ölçeği ile ölçülmüştür. Tüm cevaplar likert tipi ölçek ile
toplanmıştır. Çalışmanın analizi AMOS 22 Yapısal Eşitlik Modellemesi ile yapılmıştır. İkinci
dalga kahve içme davranışı niyetinin açıklamak için kahve içmekten duyulan haz ve sosyal
değer değişkenleri ile regresyon analizi yapılmış, sonrasında söz konusu model kahve bilgisi
olanlar ve olmayanlar için ölçme değişmezliği testine tabi tutulmuştur. Değişmezliğin
testinde uyum indeksleri farkı kullanılmış ve farklı kahve bilgisi seviyelerine sahip olan kişiler
için model ayrı ayrı test edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
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Çalışma ilk etapta 90 kişilik bir pilot çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde verilen
bulgular pilot çalışmaya aittir. Öncelikle yapılan deneysel çalışmada kişilerin kahve bilgisi
(kahveyi tanımlama yüzdesi sadece %30 düzeyinde çıkmıştır. Diğer bir deyişle, bir kahve
siparişi vermiş olan kişilere tattırılan iki çeşit kahvenin ikisini de doğru teşhis edenlerin oranı
% 27, birini doğru teşhis edebilenlerin oranı % 48 ve ikisini de teşhis edemeyenlerin oranı %
24’tür. Yapılan regresyon analizleri ve ölçme değişmezliği testi sonucunda, kahveden alınan
hazzın ve sosyal değerin her ikisinin de kahve satın alma niyetiyle doğrudan pozitif yönde
ilişkili olduğu görülmüştür. Kahve bilgisi olmayan grupta kahve satın alma davranışını büyük
oranda sosyal değer açıklarken, kahve bilgisine sahip grupta kahve satın alma davranışını
açıklamada kahveden alınan haz daha fazla etki sahibiyken, sosyal değerin katkısı ilk gruba
göre daha az bulunmuştur.
Elde edilen bulgular, Valley’in 2013’te 170 gerçek Starbuck’s müşterisi üzerine yaptığı ve
statü tüketiminin marka ilginliği ve tutumsal marka sadakati üzerine olan etkisini araştırdığı
araştırmanın bulguları ile örtüşmektedir. Starbuck’s kahvelerini bir Veblen ürünü olarak
inceleyen çalışmada, statü tüketimi ile marka ilginliği ve tutumsal marka sadakati arasında
pozitif ve anlamlı bir ilişki yakalanmış, statü tüketiminin sadece marka tercihine değil aynı
zamanda marka sadakatine de etkisi olabileceği vurgulanmıştır.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Söz konusu çalışma gösterişçi tüketim literatürüne hakim olan marka bazlı çalışmalara bir
alternatif olarak daha önce kahve tüketimi açısından yeterince araştırmalara konu olmamış
bir perspektifle incelenmektedir. Popüler kültürün önemli bir parçası olan ikinci dalga
kahveler kendi sadık müşterilerini oluşturmaktadır. Bunun ana nedeni tüketicilerin kahve
içmekten aldıkları haz olmakla birlikte, bazı tüketici grupları için de sosyal değer kazanma ve
sosyalleşme isteği olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal değer sadece lüks ve prestijli markalar
ile değil, dönemin modasını ve kabul gören sosyal normlarını benimsemek ile ilgili ilgili de
olabilmektedir (Franke et al.,2009). Dolayısıyla bu çalışma, kahve tüketimindeki sosyal değer
kavramını, lüks marka literatüründen popüler kültür ürünlerine doğru genişletme çabası
ekseninde ele alınmaktadır.
Tüketicinin kahve tüketimine etki eden pek çok faktör literatürde farklı araştırmacılar
tarafından; marka imajı, fiyat, ürün özellikleri, lezzet, perakendeci satış ortamı ve sunumu
ve promosyonlarının önemi açısından (Huang ve Dang,2014) ; ürün- hizmet ve algılanan
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kalite ve deneyimler açısından (Yu ve arkadaşları, 2009), deneyimsel değer (duyusal,
fonksiyonel), müşteri memnuniyeti açısından (Hadiri & Gunay, 2012), yaşam tarzı ve tüketim
deneyimi açısından (Lin,2012); yabancı kültürü ve yabancı ürünlere duyulan güven/sıcaklık,
marka orijini ve ülke menşei açısından (Su ve diğerleri, 2006), kolektivistik yapıya sahip olan
doğu toplumlarının, bireyci yapıya sahip batı toplumlarına duydukları özenti ( Maguire& Hu,
2013) gibi açılardan ele alınmış ve ilgili değişkenlerin kahve tüketimine etkisi olduğu
görülmüştür.
Çalışmamız literatürde kahve tüketimi konusunu, gösterişçi tüketim ve sosyal değer
bağlamında kantitatif yöntemlerle ele alan ilk makalelerdendir. Makalenin marka yönetimi
perspektifinde pazarlama uygulayıcılarına katkıları, tüketici gözünden kahve tüketim
nedenlerini hazcılık ve gösterişçilik değişkenleri bağlamında anlayabilmek ve özellikle kahve
tüketimine etki eden gösterişçilik değişkeninin mağaza atmosferi dizaynında yaratabileceği
farklılıklara vurgu yapabilmektir. Popüler kültürün bir öğesi olarak sosyalleşmek ve
gösterişçilik öğeleri sebebiyle 2. Nesil kahveleri tüketen tüketicilere hizmet verecek olan
yerel veya ulusal kahve zincirlerinin, oturma ve sosyalleşme alanlarının standart kafelerden
daha geniş ve sohbet ortamına izin veren mekanlar olarak dizayn edilmesi, mönülerinin ise
isimleriyle trend yaratan kahveleri (espresso, latte, cappuccino..vb) açıklamalarıyla birlikte
ön plana çıkartacak şekilde oluşturulması faydalı olacaktır. Bununla birlikte kahve bilgisi az
olan müşteriler için mağaza içi kiokslarda kahvelerin içerik ve hazırlanışlarına dair
döndürülecek videolar, içeriği metinsel olarak zenginleştirilmiş mönüler ya da mağaza içi
sürpriz tadım aktiviteleri tüketicinin bilgisi ve ilgisini arttıracak faaliyetler olarak
önerilmektedir.
Çalışmanın başlıca kısıtı, araştırmanın sadece bir adet kahve dükkanında gerçekleştirilmiş
olmasıdır. Bundan sonraki çalışmalarda, kişilerin sosyal ortamda ve yalnızken tükettikleri
kahve davranışlarını karşılaştırarak gösterişçi tüketimin etkisi daha iyi test edebilir, veya
kişilerin içsel-dışsal benlik sahibi olmalarının kahve tüketim motivasyonlarını nasıl
etkileyeceği araştırılarak ilgili literatüre yeni tartışmalar ve boyutlar eklenebilir.
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Short Abstract
As healthy living has become the new obsession in contemporary marketplace –
reflected in increasing sales of self-monitoring devices, popularity of consumer blogs
providing health advice or the high consumption of organic and bio products – healthy food
takes the center stage in debates about consume wellbeing. The current study explores
consumers’ perceptions and practices of healthy cooking and eating. For this goal, a twostep qualitative research methodology was adopted. Netnography on food and cooking
related forums, and in-depth interviews with consumers and dieticians provides the data
set. Findings reveal that consumers, who are overwhelmed by the amount and variety of
information about healthy food, try to establish some control through four main strategies.
These strategies not only help them manage their food consumption but also reign over
their general wellbeing and life in the long term. Our results have implications that might
interest various parties including consumers, policy-makers, and NGOs.

Keywords: Healthy Food, Food Consumption, Cooking, Self-Control, Netnography, In-depth
Interviews
1. Introduction
As obesity rates increase and more people suffer from diet-related illnesses (e.g.,
diabetes, cancer), food consumption has again become the center of attention. Consumers,
marketers, policy-makers as well as governmental and civil organizations have been
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debating over the definition of healthy food and its standards. Considering that people may
consume more food when it is labeled as healthy(Finkelstein and Fishbach, 2010), these
debates are timely and understandable. The current research explores how consumers, in
interaction with other actors, establish the practices related to healthy food preparation
and consumption.
2. Food Consumption and Health
In studying food consumption, researchers mainly point out the importance of food
choice, contextual factors, and the amount of food intake (Chandon and Wansink, 2007).
Research exploring the relation between participation in meal preparation processes and
perception of food find that consumers evaluate self-prepared meals more positively (Troye
and Supphellen,2012) and both adults (Dohle et al.,2014) and children (Van der Host et
al.,2014) can eat more when they prepare the meals themselves. This implies that if people
perceive homemade meals as healthier (Costa et al.,2007), they are likely to consume more
of it (Finkelstein and Fishbach,2010).
Food consumption is also a domain where consumers can manifest their agency and
resist the dominant market ideologies or institutions. Consumers choose and promote
specific foods and food preparation techniques to contest negative aspects of consumerism
or broad political issues (Press and Arnould,2011) while abstaining from others to resist
oppressive or untrustworthy market mechanisms (Kristensen et al.,2011). Natural food is
viewed as more authentic than fast food and processed alternatives (Levy,1981). In
addition, food preparation practices, especially cooking “from scratch,” is defined as a form
of craft through which consumers resist the impersonalizing and standardizing effects of the
marketplace (Moisio et al.,2004). Commitment to eating healthy food can actually be a sign
of consumers’ broader commitment to ethical consumption (Beagan et al., 2010).
These findings suggest that while consumers experience and practice healthy food
consumption as a way to regain and apply their own agency in the marketplace, mainstream
studies still mostly explore health in food from a narrow perspective. We suggest that
health concerns constitute one of the many constraints consumers face in their daily food
consumption decisions. Moreover, in negotiating the multiple meanings of preparing food
at home, buying processed food, or eating out, consumers try not only to embrace a healthy
life style but also to establish control over society’s, their families’, and their own well-being.
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Such control might involve asserting more agency – or the illusion of it – for issues that are
normally way beyond their control. Our research, thus, takes a broader perspective and
explores this topic by focusing on consumers’ practices of cooking and eating healthily.
3. Methods
This study uses a two-step research methodology. First, a multi-sited netnography
(Kozinets,2010), on six websites (discusscooking, cookingbites, SparkPeople, eggheadforum,
agaclar.net, kadinlarklubu.com) consisting a total of 4000 consumer posts, was conducted.
These sites were chosen due to their high circulation rate and diversity of the posts on the
topic. Then, semi-structured in-depth interviews were conducted with sixteen dieticians and
nine consumers, who declared an interest in healthy eating and/or cooking. Some
informants had, at one point of their lives, sought help from dieticians in order to regulate
their eating habits. The interviews with consumers started with general questions about
daily eating and meal preparation routines and moved onto more specific inquiries about
healthy food, healthy eating, and food preparation. The interviews with dieticians revealed
multiple discourses around healthy food consumption and processes of behavioral change.
They also highlighted the tensions between “the official” notions of healthy food, and
consumers’ perceptions and actual practices of food preparation and eating.
The data set was coded and analyzed with research goals in mind; first separately,
then altogether by comparing and contrasting within and between the texts from interviews
and netnography. Data analysis followed an iterative process and was in constant dialogue
with the literature. The initial data interpretation revealed emerging themes and new
questions that guided further data collection and analysis until the saturation.
4. Findings
Analyses revealed four strategies through which consumers eat healthily and,
ultimately, gain control over their bodies and lives: 1) relocating the locus of control to
external actors, 2) shifting the focus away from food, 3) planning ahead, and 4) cooking.
4.1. Relocating the locus of control
Most informant narratives revealed that consumer would resort to relinquishing
control to external parties, whom they consider as experts or objective agents, when they
want to establish more self-control over their body, consumption habits, or general
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wellbeing. The expert external parties include human actors such as dietitians or renowned
experts as well as nonhuman ones such as sports and diet applications. External agency
keeps consumers in check by provoking feelings of order, fear, anticipation, and anxiety:
Pauline: It (seeing a dietician) motivates you, well, you know, when you do not have
the willpower. Someone to continuously watch over you, follow you…and you pay,
you know, it motivates… cause the fear of not showing any improvements in the next
appointment, I mean, it makes you, you know, go…
Such strategy, however, works well as long as consumers continue to submit to the
authority of the external party without much reflexivity. Resistance to such power, which is
very common, for instance, among consumers who do not go to a dietitian by their own will
like most children and teenage patients, usually ends up disrupting the self-disciplining
process and deprive consumers of any hopes of long-term self-control.
4.2. Shifting the focus away from food
Another strategy through which consumers regain some control over their diet is by
forming a more functional relation with food:
Alice: Before, food was priority, a culture. Now the logic is to eat as little as possible.
…I don’t eat unless hungry, I avoid occasions to eat...
In some cases, consumers replace eating with activities that further destroy their
self-control (e.g., smoking, extreme shopping). However, many find healthier alternatives
such as exercising.
4.3. Planning Ahead
Many informant narratives and online consumer comments revealed that most
people strategically do a great deal of planning in advance to sustain what they consider to
be healthy eating and cooking. Planning might involve projecting on activities of what to
cook (and what to buy for the planned food), cooking ahead in batches and freezing in
single-serve portions, as well as daily planning of the ideal balancing of the food intake. Such
planning and cooking ahead affects healthy consumption through four positive (availability
of healthy food, portion control, efficiency, sense of control/confidence) and two negative
(overconsumption due to availability, frustration due to over-planning) routes.
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4.4 Cooking
Cooking provides higher control over the ingredients and the process. At the same
time, it creates awareness of what goes into a meal, which increases consumers’
commitment to a healthier diet by raising their appreciation to such continuous awareness,
and the cooking activity. A complementary explanation that also emerges from our dataset
is that the effort one invests into preparing a meal make the consumers more committed to
the food produced and, consequently, to a dietary regime based on health concerns.
Consumers, who use cooking as a way to establish a healthier eating style, describe this
process as a form of education that not only enhances their cooking skills but also “trains
their taste buds to appreciate healthy food”.
5. Discussion and Implications
Our study attests that food consumption practices, especially when they are
constructed as healthy, can help us to control our relation with our environment and make
sense of our experiences (Borgmann,2000). Our findings extend the debates that consumers
try to establish a sense of control by moderating their food consumption when they feel
powerless in other domains of life (Rezek and Leary,1991). Indeed, pursuing a healthy eating
style can create more anxiety for the already distraught consumers (Bauman,2012) due to
uncertainties created by multiple views on what is healthy as well as the rapid changes in
the contents and ideologies nurturing these views. These negative emotions can lead some
consumers to reject the official notions of health and healthy food. At the same time, some
consumers navigate these dynamic discourses through the strategies of control delineated
above. That is, while the pursuit of healthy eating can add to the feelings of stress, distrust,
and confusion it can also enhance consumers’ sense of control over their lives and hope for
their future wellbeing.
Our findings have significant implications for researchers, managers, and policy
makers. We observed that high levels of planning may have negative consequences and
should be done in moderation to prevent cognitive overload. Furthermore, when consumers
give up unhealthy food or try to shift their focus from eating, they usually need other
activities to broaden their horizons. Moreover, our analyses hint at tensions between
dietitians and consumers as the latter tries to form a balance between submission and
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autonomy. Future research could focus on such tensions as well as their resolutions to
reveal new forms of value co-creation in service environments.
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Abstract
More women and millennials have entered the workforce, especially in growing service
industries. Several studies have examined the potential effects of gender on various issues,
including gender stereotyping. Millennials are the future workforce. It is important
therefore to study their perceptions of gender stereotyping since they have important
implications for human resources and employment in services. The main objective of this
study is to investigate service-gender stereotyping among millennials overall as well as
across cultures and genders using data from America and Turkey. The results, based on 203
useable surveys from the USA and 259 from Turkey, revealed an existence of service-gender
stereotyping. This study found that police are perceived as a male-oriented service and
nurses as a female-oriented service across cultures and gender.
Keywords: Service stereotyping, Service-gender effect, Millennials, Service-culture effects,
Service-gender orientation
Introduction
A number of studies have investigated the potential effects of gender on such issues as
recruiting, selling effectiveness, and service quality. Prior research examined the perception
of whether a service is perceived as male-oriented or female-oriented (Pinar, Wilder, Filipek,
& Karaatli 2016; Pinar, Schiffel, Strasser, & Stuck 2013; Pinar et al., 2009). A study by Wilder
et al. (2017) have suggested an existence of service-gender stereotyping among millennials
and have found significant differences across cultures. Several studies have also examined
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issues related to millennials. A survey of millennials from 29 countries (Deloitte, 2016) has
shown that millennials believe in an inclusive working culture and strong commitment to
equality. Millennials do not define diversity as a mixture of people from different races,
religions, or genders, but rather a mixture of different ideas and perspectives (Smith &
Turner, 2015). Given their positive attitudes about diversity, millennials are expected to
have similar perceptions of service-gender stereotyping. Millennials will comprise nearly
75% percent of the workforce by 2025 (Bentley University, 2013) thereby defining the
future work environment (Smith and Turner, 2015).
Background and Theoretical Foundation
There are three main theories used to explain different gender effects (e.g., Graves
& Powel, 1995; Crosby et al., 1990; Dwyer et al., 1998; Pinar et al. 2009). First, SimilarityAttraction Paradigm (Byrne, 1971; Byrne & Neuman, 1992; Graves & Powell, 1995) (SAP)
defines similarity as the degree to which members of a group are alike in terms of personal
characteristics (Byrne and Neuman, 1992; Smith, 1998). Similarity is an important basis of
interpersonal attraction as well as social integration (Baron and Pfeffer, 1994). Second,
Social Identity Theory (Tajfel, 1982; Tajfel and Turner, 1986) (SIT) suggests that an
individual’s self-identity formation is partly a result of group membership. According to SIT,
belonging to a group creates a psychological state that confers social identity. Third, SelfCategorization Theory (Turner, 1982, 1985) (SCT), as an important part of SAP and SIT,
suggests that individuals are positively disposed toward categories of socially defined
characteristics that reflect personal similarity and vice versa. SCT indicates that social
categories such as gender, age, and race (McNeilly and Russ, 2000; Messick and Mackie
1989) can produce perceived similarity to other members of a category or group, which in
turn triggers stereotyping of the out-group. These theories collectively predict that services
with feminine perception will be perceived as female-oriented services, whereas those
services with masculine perception will be perceived as male-oriented services. A prior
study by Pinar et al. (2009) found that 18 college majors were perceived as being either
male-oriented, female-oriented or gender neutral, which was influenced by the students’
own gender.
With more women in the work force, it appears gender equality is on the rise. More
millennials are entering occupations previously dominated by one gender. This trend seems
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to be occurring across different cultures. Yet a question remains as to whether gender has
an effect on service-gender stereotyping. A study by Pinar et al. (2016) provides support for
the assertion that service gender-orientation stereotyping still exits. As globalization and
social media brings cultures closer, differences across cultures may be disappearing for
millennials. In fact, recent research (Daukas, 2013; Dolloite 2016; Smith & Turner, 2015)
indicates that millennials have moved beyond the integration of demographic differences,
and are recognized for their acceptance of diversity. Millennials’ perceptions of service
gender-orientation could have important implications for employment in service businesses.
This study intends to investigate an existence of service-gender stereotyping among
millennials, as well as the influence of cultural differences on perceptions of service-gender
stereotyping across two cultures, the USA and Turkey.
The specific research objectives (ROs) are:
1. to examine whether there is perceived service-gender-stereotyping overall and across
cultures (USA and Turkey).
2. to compare whether the perception of service-gender stereotyping is different a) by
culture (USA vs Turkey) and gender (male vs female) and b) by gender (male vs female)
within each culture, the USA and Turkey.
3. to discuss the implications of the findings.
Methodology
In order to accomplish the research objectives (ROs), a survey instrument was
designed that included a number of services commonly available in the USA and Turkey. In
developing the list of services, we first generated a large list of services that covered a
diverse set of industries. Since the main objective of the study was to examine the
perception of service-gender stereotyping, we solicited feedback from a number of faculty
members to assure that our questionnaire included services that were perceived as maleoriented, female-oriented, or gender neutral. Based on feedback we identified 17 services
to be used for the study that are shown in the Appendix. These services were measured on
a 5-point Likert scale ranging from -2 = definitely male-oriented, to 0=neither male nor
female-oriented, and 2=definitely female.
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The initial survey was prepared in English, but since the study was also conducted in
Turkey, the questionnaire was translated into Turkish and later back-translated into English
(Ball, McCulloch, Frantz, Geringer, & Minor, 2002). The survey instrument was pretested in
both English and Turkish with respondents similar to the target respondents. These pretests
provided useful input for improving the survey questions and for establishing face validity of
the constructs (Churchill & Iacobucci, 2005). The survey also included demographic
questions as such gender, age and student classification. The final survey was administered
using convenience sampling to American and Turkish university/college students to
represent Millennials, which is the focus of this study. International students from each
country were excluded in order to include students (millennials) only from the two countries
of interest. This assured that the respondents represented their respective cultures. This
process produced 462 usable surveys; 44% (203) were from the USA and 56% (259) were
from Turkey. 52% of the respondents were female and 48% were male. The focus of our
survey was to target millennials; the average age of respondents was 20 for America and 22
for Turkey.
Results
The first research objective (RO1) examined overall mean scores and scores for
country and gender. Figure 1 shows that overall services perceived to be the most maleoriented were police (-.97) and politicians (-.68), whereas services perceived to be the most
female-oriented were nurses (1.19) and flight attendants (1.08). The results in Figure 2
indicate that American millennials showed this same gender-stereotyping but were stronger
in their perceptions. Turkish millennials’ perceptions were slightly different. They perceived
policemen (-.79) and real estate agents (-.56) to be the most male-oriented services but
their perceptions were weaker than those shared by American millennials. Turkish
millennials’ perceptions of the most female-oriented services were also nurses and flight
attendants, but their perceptions were of a lesser degree than that of American millennials.
Insert Figure 1 about here
Insert Figure 2 about here
Figure 3 shows that male and female millennials had the same perceptions regarding
male- and female-oriented services as those observed for all millennials. They were
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different, however, in their views of gender neutral services as shown in Figure 3. The
results for all respondents, as well as by country and by gender indicate an existence of
service-gender stereotyping as such that most services are perceived as male-oriented or
female-oriented, and very few as gender neutral.
Insert Figure 3 about here
The second research objective (RO2) examined two-way comparisons. The first
comparison to be explored is shown in Figure 4. It compares American females to Turkish
females and American males to Turkish males. Perception comparisons between American
and Turkish females was not statistically significant for cell phone representatives and call
center representatives (p >.05). All other comparisons were statistically significant (p<.05).
Insert Figure 4 about here
As shown in Figure 4, perception comparisons between American and Turkish males
was not statistically significant for cell phone representatives, fast food servers, nurses,
flight attendants, and nurses (p>.05). All other comparisons were statistically significant
(p<.05).
The comparisons between American males and American females, shown in Figure
5, were only significant in a small number of the services (p<.05): coffee servers, cell phone
representatives, flight attendants, and teachers. The comparisons of perceptions between
Turkish females and Turkish males was statistically significant for professors, call center
representatives, cell-phone representatives, flight attendants, lawyers, fast-food servers,
coffee servers, and hotel receptionists (p<.05).
Insert Figure 5 about here
Discussion
These findings indicate the existence of service-gender stereotyping among
millennials on an overall basis, as well as by cultures and gender. These results are
consistent with prior research regarding the existence of service gender-orientation
stereotyping (Pinar et al., 2016, 2013, 2009). However, these findings do not support the
suggestion by recent research (Daukas, 2013; Dolloite 2016; Smith & Turner, 2015) that
millennials accept and embrace the integration of demographic differences. Despite recent
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globalization and the growth of social media to bring cultures closer, service-gender
stereotyping still exists even among millennials, the most globally diverse generation.
While there are similar perceptions of service-gender stereotyping shown in Figure
4, there are some differences in the level or direction of perceptions. The comparisons of
service-gender stereotyping in Figure 5 found that both genders in both countries have
similar patterns, with some exceptions. This indicates that service-gender stereotyping
exists between both genders regardless of the cultural differences and attitudes (Aycan,
2004; Sanal, 2006). These findings are similar to those of Pinar et al. (2009) and Pinar et al.
(2016).
The findings of this study are also consistent with the predictions of the SAP, SIT, and
SCT that while services with masculine perception are perceived as male-oriented, the
services with feminine perception are perceived as female-oriented. These results suggest
that, with some exceptions, there seems to be general patterns of service-gender
stereotyping regardless of gender and/or culture. These findings could have some
managerial implications for service companies domestically and globally. For example, given
the perception of service-gender stereotyping, service companies may try to recruit to
match service perception with personnel gender for service quality, as well as matching
customer expectations. .
While this exploratory study provides some insights about service-gender
stereotyping among millennials, the results must be viewed in the context of limitations.
One limitation is sample size; a larger sample could improve the generalizability of findings.
The second limitation is that the study was conducted in two countries. Including millennials
from more countries could provide different perspectives in the global marketplace. The
final limitation is that the study did not examine the effects of service-gender stereotyping
on service quality. Future studies could examine the service-gender stereotyping from
service-quality perspectives.
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Figure 1: Mean Scores for All Respondents
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Figure 2: Mean Scores by Country
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Figure 3: Mean Scores by Gender
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Figure 4: Mean Score Comparison between Countries by Gender, sorted by American Male
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Figure 5: Mean Score Comparison between Genders by Country
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1. Giriş ve Çalışmanın Amacı
Digital in 2018 raporuna göre dünyada 3.196 milyar, Türkiye’de ise 51 milyon internet
kullanıcısı sosyal medyada aktif olarak yer almaktadır. Bu büyüleyici pazar, pazarlama
yöneticilerine ve yaygın etkisi yüksek araştırmalar gerçekleştirmek üzere pazarlama
araştırmacılarına benzersiz fırsatlar sunmaktadır. Bu çerçevede son araştırmalar sosyal
medya pazarlaması (SMP) ve ikna ekseninde gerçekleştirilirken (Chen ve Lee, 2008; Pantano
ve Di Pietro, 2013), sosyal medya kullanıcıları arasında oluşan sinerjik etkiler açıklanmaya
çalışılmaktadır. Ancak, Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli (AOM) ikna araştırmacılarının mesajı
alan kişilerde meydana gelecek tepkileri açıklamak üzere temel aldığı en önemli teorilerden
biri olmasına rağmen (Petty ve Cacioppo, 1986), SMP bağlamında kullanımına çok az
araştırmada rastlanmaktadır (Chang, Yu ve Lu, 2015; Theng, Khong ve Goh, 2014).
Çalışmanın amacı AOM teorisi temel alınarak, SMP aktiviteleri kapsamında ikna mesajlarının
tüketicilerin duygusal ve davranışsal tepkileri üzerindeki etkisini ampirik olarak incelemektir.
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Bu çerçevede sosyal medyadaki tatil paylaşımları konu edilmekte, paylaşımların ikna
gücünün kullanıcılar üzerindeki sinerjik etkisi açıklanmaktadır.
2. Literatür Analizi
Instagram, Twitter ve Facebook gibi kullanıcı sayısı milyonları geçen sosyal ağların tüketici
sosyalizasyonunda önemli rol oynadığının fark edilmesiyle birlikte SMP, araştırmacılar ve
uygulayıcılar için ilgi çekici bir araştırma alanı olmuştur (Zhu and Chen, 2015; Stephen,
2016). SMP işletmelere müşterilerine gerçek zamanlı olarak ulaşabilme fırsatı vermekte,
pazarlamacılar ikna mesajlarını sosyal medya bağlamında kullanarak müşterilerin tutumlarını
değiştirmeyi denemektedir (Theng vd., 2014). Ancak tüketici ve sosyal psikoloji
araştırmalarında en popüler ve yararlı ikna modeli olarak düşünülen AOM teorisinin (Lien,
2001) sosyal medya bağlamında yeterli çalışılmadığı dikkat çekmektedir. Oysaki bu teori
merkezi (mesajın içeriği) ve çevresel (çeşitli ikna ipuçları) olmak üzere araştırmacılara
tutumları etkilemede iki ikna yolu sunmakta, böylece tutum değişimine yönelten pek çok
değişkenin anlaşılmasını sağlamaktadır (Theng vd., 2014). Bu bağlamda çalışmada AOM
teorisi temel alınarak sosyal medyada ikna edici mesajların argüman kalitesi, paylaşım
popülaritesi ve çekiciliği olmak üzere üç unsura sahip olması gerektiği ileri sürülmektedir.
Argüman kalitesi paylaşım içeriğini oluşturan bilgilerin ikna gücünü; paylaşım popülaritesi
paylaşımın beğenilme, paylaşılma ve yorum alma sayısını; çekicilik ise paylaşımın
kullanıcıların algısında hayranlık ve sempati uyandırabilmesini ifade etmektedir (Chang vd.,
2015).
Sosyal medya paylaşımlarının tüketiciler üzerindeki etkisi ise genellikle elektronik ağızdan
ağıza pazarlama aracılığıyla satın alma davranışları kapsamında çalışılmıştır (Erkan ve Evans,
2016). Ancak bu çalışmaların sosyal medyanın sinerjik etkilerini bütüncül bir çerçevede
açıklamakta yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Çünkü Mehrabian ve Russel (1974)‘ın S-O-R
paradigması’na göre, çevresel uyarıcılar organizmada önce bir takım duygusal tepkilere
sebep olmakta ve bu duygular sonucunda bir takım davranışsal tepkiler gerçekleşmektedir
(Jang ve Namkung, 2009). Bu bağlamda sosyal medyadaki ikna edici paylaşımların
kullanıcıların duygusal ve davranışsal tepkilerini etkileme süreci belirsizliğini sürdürmektedir.
Çalışmada duygusal tepkiler, Escalas ve Stern (2003)’in çalışması temel alınarak sempati ve
empati değişkenleri ile incelenmektedir. Araştırmacılar reklamlar üzerinde gerçekleştirdikleri
çalışmalarında sempati ve empati arasındaki hiyerarşik düzeni göstererek duygusal tepkilerin
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oluşumunu açıklayan bir model sunmuşlardır. Sempati karşıdaki kişinin duygularını tanıyarak
onların ruhsal durumuna ve içinde bulunduğu şartlara yüksek farkındalık göstermektir.
Empati ise karşıdaki kişinin duyguları ile birleşilmesi, duygularının özümsenmesini ifade
etmektedir.
Davranışsal tepkiler ise SMP çalışmaları temel alınarak (Chang vd., 2015) beğenme ve
paylaşma niyeti boyutlarıyla incelenmektedir. Beğenme niyeti bireyin paylaşımlar için beğeni
butonuna basma niyetini; paylaşma niyeti kullanıcının paylaşımı kendi ağında bulunan diğer
insanlarla paylaşma eğilimini göstermektedir (De Vriesa, Gensler ve Leeflang, 2012).
Bu bağlamda literatürdeki bahsedilen eksikliklere teorik ve ampirik kanıtlar üretmek için bu
çalışmada 1) sosyal medyadaki ikna mesajlarının AOM çerçevesinde hangi ikna yolları ve
mesaj unsurları ile tüketici duygularına etki ettiği, 2) duygusal tepkilerin hiyerarşik süreci ve
3) bu duyguların davranışsal çıktılara dönüştüğü sinerjik etkiler ampirik olarak incelenecektir.
Böylelikle AOM teorisinin kapsamı sosyal medya bağlamında genişletilecek, ikna mesajları,
duygusal tepkiler ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir model sunularak
SMP literatürüne katkıda bulunulacaktır. Ayrıca ileri sürülen model pazarlama yöneticilerinin
sosyal medya paylaşımları ile sinerjik etkileri arasındaki ilişkiyi gözünde canlandırabilmesi ve
anlayabilmesine yardımcı olacaktır.
3. Tasarım ve Yöntem
Çalışma; değişkenler arası ilişkileri inceleyen nedensel bir araştırma olup, nicel
araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden biri olan anket yönteminin kullanıldığı
uygulamalı bir araştırmadır. Geliştirilen hipotezleri test etmek üzere oluşturulan ölçeklerden
argüman kalitesi, paylaşım popülerliği, çekiciliği ve davranışsal tepkiler Chang vd. (2015)’nin
çalışmasından adapte edilmiştir. Sempati ve empati duygusu için ise Escalas ve Stern
(2003)’in ölçeklerinden yararlanılmıştır. Tüm değişkenler “kesinlikle katılmıyorum” (1)’dan
“kesinlikle katılıyorum” (5)’a doğru sıralanan 5‘li Likert ölçeği kullanılarak ölçülmüştür.
Araştırmanın ana kütlesi tüm sosyal medya kullanıcılarıdır. Örneklemi ise tesadüfi olmayan
kolayda örnekleme yöntemiyle tatil/gezi hesabı takip eden instagram kullanıcıları olarak
belirlenmiştir. Sosyal ağ olarak instagram’ın seçilmesinin nedeni diğer ağlara göre içerik
olarak birçok eylemi gerçekleştirmeye fırsat verirken, diğer yandan bu ayrıcalıklardan her
kullanıcının eşit olarak yararlanabilmesini sağlamasıdır. Böylelikle araştırma sonuçlarına etki
edecek faktörler sınırlandırılmaktadır. Tatil/gezi paylaşımlarının seçilme nedeni ise seyahat
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etmenin çok popüler bir aktivite olmasının yanı sıra, insanların farklı yerler görme arzusunun
yüksek olmasıdır. Nitekim takipçi sayısı en fazla sayıda olan hesaplar arasında seyahat
hesaplarının olduğu göze çarpmaktadır (örn. Wonderful_Places 6.4 milyon, Kardinalmelon
1.2 milyon…). Bu bağlamda 301 sosyal medya kullanıcısına ulaşılmıştır. Elde edilen anketler
gözden geçirildikten sonra tutarsız olduğu düşünülen 22 anket analize dahil edilmemiştir.
Sonuç olarak 279 sosyal medya kullanıcısından elde edilen anket ile araştırma
gerçekleştirilmiştir.Elde edilen veriler AMOS 23 programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Önce
geçerlilik ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiş, sonra araştırma modelini test etmek
üzere yapısal eşitlik ve mediatör analizi yapılmıştır.
Araştırmanın problemi; sosyal medyadaki ikna mesajlarının hangi ikna yolları ve mesaj
unsurlarıyla kullanıcılar üzerinde nasıl bir sinerjik etki (duygusal ve davranışsal)
oluşturduğudur. Bu anlamda, ampirik kanıtlar üretmek üzere aşağıdaki araştırma modeli
geliştirilmiştir.

Araştırmada test edilecek hipotezler:
H1: Argüman kalitesi, paylaşıma yönelik geliştirilen sempati duygusu üzerinde pozitif bir
etkiye sahiptir.
H2: Paylaşım popülerliği, paylaşıma yönelik geliştirilen sempati duygusu üzerinde pozitif bir
etkiye sahiptir.
H3: Paylaşım çekiciliği, paylaşıma yönelik geliştirilen sempati duygusu üzerinde pozitif bir
etkiye sahiptir.
H4: Paylaşıma yönelik geliştirilen sempati duygusunun, empati geliştirme üzerinde pozitif bir
etkisi vardır.
H5: Sempati duygusu, ikna unsurları ile empati duygusu arasındaki ilişkide ara değişken
etkisine sahiptir.
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H6: Sempati duygusu, kullanıcıların paylaşımı a)beğenme ve b)paylaşma niyeti üzerinde
pozitif bir etkiye sahiptir.
H7: Empati duygusu, kullanıcıların paylaşımı a)beğenme ve b)paylaşma niyeti üzerinde
pozitif bir etkiye sahiptir.
H8: Kullanıcıların paylaşımları beğenme niyeti, paylaşma niyeti üzerinde pozitif bir etkiye
sahiptir.
4. Bulgular ve Tartışma
Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir.

Değişkenlerin geçerliliklerini incelemek üzere AMOS 23.0 kullanılarak doğrulayıcı faktör
analizi (DFA) yapılmıştır. Buna göre 25 soru içeren 7 değişken tek bir DFA modeliyle
incelenmiştir (N=279). Problemli tek soru atıldıktan sonra modelin veri seti ile oldukça
uyumlu olduğu, göstergelerin istatistiki olarak anlamlı bir şekilde kendi faktörlerine
yüklendiği görülmektedir. Bu, yakınsama geçerliliği için destek sağlamaktadır (Tablo 2).
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Ayrışma geçerliliğinin kontrolü için Bagozzi, Yi ve Phillips (1991) tarafından önerilmiş olan “iki
faktör modeli” testi yapılmıştır. Bu modelde, kısıtlanmış modellerin uyumu orijinal model ile
karşılaştırılmaktadır. Bu çerçevede toplamda 21 model –42 çift karşılaştırma– geliştirilmiştir.
Hem serbest hem kısıtlı olan her bir model için Ki-kare değişimleri anlamlı çıkmıştır
(∆χ2>3,84). Bu değer değişkenlerin ayrışma geçerliliğini sağladığını göstermektedir. (Tablo
3).

Tablo 4 değişkenlerin güvenilirlik, geçerlilik (Cronbach alpha, AVE, CR) ve tanımlayıcı
değerleri ile korelasyon katsayılarını göstermektedir. Bütün değerler Fornell ve Larcker
(1981) tarafından önerilen değerlerle uyum içerisindedir. Ayrıca, aynı araştırmacıların
ayrışma geçerliliği için önerdiği gibi, faktörler arası korelasyon katsayıları, değişkenlerin her
biri için hesaplanan AVE değerinin karekökünden düşüktür. Bu sonuç, ölçeklerin güçlü bir
güvenilirlik ve ayrışma geçerliliği gösterdiğini ortaya koymaktadır.
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İkna mesajları, duygusal ve davranışsal tepkiler arasındaki ilişkileri test etmek için yapısal
eşitlik modeli (YEM) kullanılmıştır (Tablo 5).

İkna mesajları değişkenleri ile empati arasında sempatinin ara değişken etkisini test etmek
için ise AMOS 23 ile Baron ve Kenny (1986)'nin prosedürü izlenmiştir. Buna göre üç farklı
YEM geliştirilmiştir (Tablo 6).
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Tablo 6’ya göre sempati; argüman kalitesi ve paylaşım çekiciliği ile empati arasında tam ara
değişken, paylaşım popülerliği ile empati arasında kısmi ara değişken etkisine sahiptir. Bu
sebeple H5 kısmen desteklenmektedir.
Bulgulara göre, argüman kalitesi, paylaşım popülerliği ve çekiciliği ile sempati duygusu ve
sempati ile empati duygusu arasında pozitif ilişki bulunurken (H1,H2,H3 ve H4 kabul),
sempatinin ikna mesajı unsurları ile empati duygusu arasında kısmi aracı etkisi ortaya
konmuştur. Bununla birlikte sempati ve empatinin beğenme niyeti ile pozitif ilişkili olduğu
bulunurken (H6a ve H7a kabul), paylaşma niyeti ile aralarında istatistiki olarak anlamlı bir
ilişki tespit edilememiştir (H6b ve H7b red). Ayrıca, bulgular beğenme ile paylaşma niyeti
arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir (H8 kabul). Bu yönden çalışma,
literatürdeki hali hazırda var olduğu bilinen, ancak sınırlı bulunan çalışmaları desteklemekte
ve geliştirmektedir (Teng vd., 2016; De Vries vd., 2012; Chang vd., 2015).
5. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Çalışmada, gelişmekte olan bir araştırma alanı olarak SMP literatürüne, ikna edici
paylaşımlarla kullanıcılar üzerinde sinerjistik etkilerin nasıl oluşturulabileceği hakkında
ampirik kanıtlar üretilerek katkı sağlanmaktadır.
İlk olarak araştırmada AOM teorisi temel alınarak argüman kalitesi, paylaşım popülerliği ve
çekiciliğinin merkezi ve çevresel ikna yolları aracılığıyla tüketicilerde sempati ve empati
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geliştirdiği kanıtlanmaktadır. Örneğin argüman kalitesinin merkezi ikna yolu ile, paylaşım
popülerliği ve çekiciliğinin çevresel ikna yolu ile sosyal ağ kullanıcılarında sempati duygusu
geliştirdiği ortaya konmaktadır. Ayrıca duygusal tepkiler arasında etkiler hiyerarşisi
doğrulanmakta, sempati ve empatik eğilimleri ele alarak duygusal tepkilere daha sistematik
yaklaşan çalışmalara (Escalas and Stern, 2003) destek sağlanmaktadır. Bu bağlamda çalışma;
ürün, marka veya destinasyonlarla ilgili paylaşımlarda merkezi ve çevresel ipuçlara yer
verilmesinin kullanıcıların önce duygusal farkındalık sonra güçlü bir duygusal katılım
geliştirmesini sağladığını vurgulayarak literatüre katkı sağlamaktadır.
Bununla birlikte çalışma sonuçlarına göre geliştirilen duygular kullanıcı ile paylaşım arasında
bir bağ kurmakta, böylece kullanıcılar beğenme ve paylaşma davranışında bulunarak mesaj
yayılımı sağlamaktadır. Ancak çalışma sempati ve empatinin beğenme niyeti üzerindeki
etkisini gösterirken, paylaşma niyeti üzerinde direkt etkisini tespit edememektedir. Bununla
beraber

beğenme

niyeti

paylaşma

niyetini

etkilediği

için

dolaylı

bir

etkiden

bahsedilebilmektedir. Buna göre ürünlerin, markaların veya destinasyonların tanıtımı
yapılmak üzere sosyal ağlar etkin kullanılmalı, takipçilerin duygularını ve dikkatlerini
etkileyecek şekilde paylaşımlar gerçekleştirilmelidir. Ayrıca beğeninin paylaşma niyeti
üzerinde gerekli bir faktör olması (Chang vd. 2015), pazarlamacıların sürekli olarak
paylaşımlara yapılan beğenilerin, yorumların ve geribildirimlerin takibini yapmasını zorunlu
kılmaktadır.
Araştırmanın teorik ve pratik katkılarının yanı sıra bir takım kısıtlamaları da bulunmaktadır.
İlk olarak, araştırma tek bir sosyal ağ sitesini ve yalnızca tatil/gezi paylaşımlarını
incelemektedir. Gelecek araştırmalar farklı sosyal ağlarda farklı içerikteki paylaşımlar ile
araştırma sonuçlarını genişletmelidir. Ayrıca farklı sosyal medya platformları veya farklı
paylaşım içerikleri arasında karşılaştırmalar da gerçekleştirilebilir. Son olarak bu çalışma
deneysel

araştırmalardan

elde

edilen

bulgularla

desteklendiğinde,

bulguların

genellenebilirliği ve sosyal medya pazarlaması üzerine yürütülen teori oluşumu çabaları güç
kazanacaktır.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Teknolojik gelişmelerin hızla artması ile sadece büyük şirketlerin veya devlet kurumlarının
tekelinde olan ileri teknolojik aletler tüketicilerin yer aldığı pazara da inmiştir. Bu da
tüketicilerin bütçeleri ölçüsünde ileri teknolojiyi takip etmelerini sağlamıştır. Robotik
teknolojiler ise uzun yıllardan bu yana az da olsa hayatımıza girmiştir. Akıllı telefonların
ardından akıllı ev sistemleri ile başlayan bu yarışta Apple Siri uygulaması, Arçelik Sihirbaz,
Google Home, Amazon/Lenovo Alexa ve #Xiaomi #Mi gibi akıllı ev sistemleri şuan hali
hazırda satışta olan ve tüketicilerin mali olarak rahatlıkla ulaşabildikleri ürünlerdir. Bu sayede
robot teknolojileri evlere taşınmıştır.
Ancak, birçok tüketici de sanılanın aksine bu gibi gelişmelerden endişe duymaktadır. Yeni
çıkan her bir teknoloji ürününün bir öncekinden daha akıllı olması, bu endişeli tüketici
grubuna, bilim kurgu filmlerinde/dizilerinde yıllardır karşımıza çıkan “bizi esir alacakları”
fikrini hatırlatmakta ve fiilen olmasa da bir anlamda bu cihazların vazgeçilmez olması
nedeniyle “bizi ele geçirdikleri” düşüncesini taşımaktadırlar.
Bu çalışmanın amacı, teknolojik gelişmelerden endişe duyan tüketici grubunu incelemek ve
teknolojik aletleri satın alma niyetlerini teknoloji kabul modeli ile açıklayarak, bu endişelerini
tetikleyen nedenleri araştırmaktır.
Literatür Analizi
Teknoloji günümüzde hızla gelişmekte ve her geçen gün bu hıza ayak uydurmak
zorlaşmaktadır. Ancak her geçen gün artan teknolojik gelişmeler, hayatımızı kolaylaştırdığı
kadar bazı durumlarda hayatımıza ürkütücü derecede müdahalede bulunmaktadır. Kimi
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tüketicilerin

internette

yayılan

bazı

haberlerden

dolayı

teknolojiden

korktukları

gözlenmektedir. İnternet üzerinden yayılan virüs ve benzeri yapıların kişisel bilgileri ele
geçirmesi kaygısı nedeniyle kişiler bu gibi durumlar için kendi önlemlerini almaya
çalışmaktadır. Örneğin, bilgisayar kameralarından evlerin içinin gözetlenmesi kaygısı
nedeniyle kameraların bantla kapatılması, telefonların dinlenmesi kaygısıyla internet
bağlantısı olmayan eski tip cep telefonunun kullanılması, sosyal medya hesaplarının
kapatılması bu gibi durumlara örnek olarak gösterilebilmektedir.
Bu gibi örneklerden görülmektedir ki, tüketiciler hem teknolojinin gelişmesini istemekte;
hem de teknolojinin getirmiş olduğu tehlikelerden endişe duymaktadır. Robot
teknolojilerinin her geçen gün geliştiği günümüzde tasarımcıların ve dolayısı ile
pazarlamacıların da bu konuda önemli çalışmaları olmaktadır. Tüketiciler, üretilen bu
teknolojik ürünlerin yararları konusunda ikna edilmeye çalışılmaktadır. Tüketicilerde
yaratılacak bir kullanım kolaylığı ve yarar algısı bu ürünleri satın almalarına yardımcı
olacaktır. Özellikle teknolojik ürünlerde tüketicilerin beklentisi “işe yarama”, “hayatı
kolaylaştırma” olduğundan bu gibi ürünlerin pazarlama çabaları da algılanan kullanım
kolaylığı ve algılanan yarar üzerine olmaktadır. Bununla birlikte, bazı tüketicilerin algılanan
kullanım kolaylığı ve yararı endişeleri nedeniyle gölgelenmektedir. Bu çalışmada referans
olarak kullanılan “Black Mirror(Siyah Ayna)” dizisi bu endişeleri konu almaktadır. Dizi her bir
bölümünde başka bir teknolojik gelişmenin, insanların hayatlarına nasıl zarar verebileceğini
anlatmaktadır. Bu konudan hareketle, izleyiciler kendi endişelerinin nasıl gerçek
olabileceğini görmektedir.
Teknoloji endişesi, 1980’lerden beri bilgisayar kullanım endişesi olarak çalışılmış bir konu
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar kullanımın yaygınlaşmaya başlaması ve evlere
girmesiyle birlikte, kullanıcıların cihaza zarar vermesi kaygısı üzerine yapılmış pek çok
çalışma bulunmaktadır (Raub, 1981; Heinssen Jr.vd, 1987; Marcoulides, 1989; Durndell ve
Haag, 2002; Thatcher ve Perrewé, 2002; Johnson v.d., 2012). Bunun yanı sıra teknolojik
aletlerin de ev hanımlarını ve gençleri endişelendirdiğine dair çalışmalar yapılmıştır (Kjerulff
vd, 1992; Chan ve Lee, 2005).
Teknolojik aletler geliştikçe, bu alana olan ilgi de, tüketicilerin kaygısı da artmaktadır.
Gelbrich ve Sattler (2012) tarafından yapılan çalışmada, self-servis-kendi kendine hizmetşeklinde sunulan hizmetlerde kullanıcıların bunun bir kolaylık olduğunu kabul ettikleri ancak
yapamayacaklarına dair endişe duydukları tespit edilmiştir. Venkatesh tarafından 2000
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yılında yapılmış olan bir diğer çalışmada ise teknolojiyi kullanan kişilerin kaygı seviyelerinde,
içe dönük veya dışa dönük olmalarının etkili olduğu teknoloji kabul modeli aracılığı ile
açıklanmıştır. Ayrıca, teknoloji kullanımı için, grup halinde yapılan eğitimlerin, kişisel
eğitimlerden daha etkili olduğu ve kullanıcıların kendileri gibi acemi diğer kişileri görerek
kaygılarından arındıkları ve teknolojiyi daha rahat kabul ettikleri görülmüştür (Johnson vd.,
2012). Teknolojinin gelişmesi ile her eve, ev aletleri ile birlikte giren teknolojik aletler yine
hane halkında endişelere yol açmıştır. Zhang ve Maruping (2008) yapmış oldukları
çalışmada, ev aletlerinin gelişen teknolojisinin kabul görmesini ve endişe seviyesini kültürel
normlarla açıklamıştır. Ulusal değerlerine daha bağlı toplumlar kendilerini teknoloji
anlamında sınırlamakta, homojen kültürlere sahip toplumlarda ise teknoloji kabulü daha
rahat olmaktadır (Zhang ve Maruping 2008).
Bu çalışma, önce yapılmış çalışmaların ışığında, günümüzdeki robotik gelişmeleri ve endüstri
4.0 ile ortaya çıkan yeni pazarlama hareketlerini, popüler bir dizide yer alan görseller
aracılığı ile katılımcıların endişelerini ölçerek literatüre katkı yapmayı amaçlamaktadır.
Tasarım ve Yöntem
Bu araştırma kapsamında karma yöntem benimsenmiştir. Nicel çalışma için bir anket
hazırlanmıştır. Öncelikle katılımcıların teknolojik olarak gelişmiş ürünlerden algılanan yarar
ve algılanan kullanım kolaylıklarını belirlemek için Davis (1986) tarafından geliştirilmiş olan
teknoloji kabul ölçeği kullanılmış; teknoloji endişesini açıklamak için ise Raub tarafından
geliştirilmiş olan dokuz maddeli bilgisayar endişe ölçeğinin Meuter v.d. tarafından 2003
yılında revize edilerek genel teknoloji endişesi ölçeğine dönüştürülmüş hali kullanılmıştır.
Kartopu örnekleme metoduna göre belirlenmiş 400 kişiye anket uygulanmıştır. Bunun yanı
sıra,

ankette, çalışmada sözü edilen “Black Mirror” dizisi içinde yer alan teknolojik

gelişmeler ile ilgili de yorum soruları eklenmiştir. Anket sonuçları AMOS programı ile analiz
edilmiştir.
Çalışmanın nitel kısmı için 20 katılımcı ile derinlemesine görüşme metodu ile 45-60 dakikalık
görüşmeler yapılmış, özellikle “Black Mirror” dizisinin bölümlerinde yer alan ürkütücü
teknolojik gelişmeler ile ilgili sahneler izletilerek teknoloji kaygısı ile ilgili görüşleri alınmıştır.
Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi
kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Burada örneklem için önceden belirlenen ölçüt
“Black Mirror” dizisini izlemiş olmaktır. İç geçerliliğin sağlanması için verilerin elde edildiği
ortam dikkate alınarak tanımlanmıştır. Bulgular kendi içinde tutarlıdır ve anlamlı bir bütün
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oluşturmaktadır. Ayrıca elde edilen bulgular daha önce oluşturulan kuramlar ile uyumludur.
Verilerin 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 başka 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.
Araştırmanın bulguları benzer ortamlarda ve ülkelerde test edilebilecek durumdadır
(Başkale, 2016). Yapılan derinlemesine görüşmelerin toplam 15 saatlik ses kaydının yaklaşık
200 sayfalık deşifreleri yapılmıştır. Sonuçlar Atlas.ti nitel analiz programı ile analiz edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Sonuçlar göstermektedir ki, katılımcılar teknolojinin çok faydalı olduğuna inanmakta ancak
yine de bu gibi gelişmelerin tehlikeli olduğunu düşünmektedir. Araştırmanın iki ayağı
bulunmaktadır. Bunlardan ilki nicel olarak analiz edilmiş olan ankettir. Ölçek boyutları olarak
algılanan yarar, algılanan kullanım kolaylığı ve teknoloji kullanım endişesi kullanılmış; orijinal
ölçekte olan bu boyutlar yapısal eşitlik modeli ile analize tabi tutulmuştur. Modelde,
algılanan yarar ve algılanan kullanım kolaylığının, teknoloji kullanım endişesi üzerinde
negatif yönde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Yani tüketici algılanan yarar ve
kullanım kolaylığını ne kadar yüksek görürse teknolojiyi kullanma kaygısı o derece düşük
olmaktadır. Kullanılan ölçeklerin geçerliliklerini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi
yapılmış ve ölçüm modellerinin ürettikleri uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde
olduğu görülmüştür. Hipotezleri test etmek amacıyla oluşturulan yapısal eşitlik modelinde
de çıkan uyum değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde tespit edilmiştir. (X2/df: 2,04; GFI:
0,82; CFI:0,97; RMSEA: 0,063). Elde edilen değerler incelendiğinde, algılanan yarar ve
teknoloji kullanımı endişesi ile algılanan kullanım kolaylığı ve teknoloji kullanım endişesi
arasındaki ilişkide p≤0,05 olduğundan değişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir
etki tespit edilmiştir. Algılanan yarar ve algılanan kullanım kolaylığı teknoloji kullanım
endişesini negatif yönde etkilemektedir.
Çalışmanın ikinci ayağını nitel çalışma oluşturmaktadır. Bu kapsamda katılımcılarla yapılmış
olan yüz yüze görüşmelerde kendilerine, çalışmanın referansı olan Black Mirror dizisinden
sahneler izletilmiş ve bu gelişmeler hakkındaki fikirleri alınmıştır. Sahneler seçilirken
birbirinin tekrarı olan teknolojik gelişmeler çıkarılarak, her biri ayrı olan ve tüketici
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kullanımına sunulabilecek olanlar tercih edilmiştir. Her bir video için 3’er dakika ayrılmış
toplamda 21 dakikalık 7 video izletilmiştir. Buna göre, katılımcılar önce bu teknolojik
gelişmelerin iyi yanlarını izlediklerinden izleme esnasında da “ne güzel olurdu şimdi bunlar
gerçek olsa”, “buna gerçekten sahip olmak isterdim”, “yapılsa koşa koşa alırım” gibi
üretilecek teknolojiye karşı pozitif tutum sergilemişlerdir. Ancak videoların sonlarına doğru
yol açabilecekleri olumsuzlukları gördükçe, endişelenmeye başlayarak “aslında sandığım
kadar da gerekli olmayabilir”, “bu olmadan da yaşıyoruz canım” gibi endişe ifadeleri
kullanmaya başlamışlardır. Görüşme sonunda tüm katılımcılarla ayrı ayrı görüşülerek genel
görüşleri alındığında ise “kötü niyetli kişilerin eline geçmedikçe sıkıntı yok”, “aslında olsa
harika olur ama dikkatli olmakta fayda var” gibi temkinli teknoloji kabulü ifadeleri
kullandıkları görülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Günümüz teknolojisinin hızla gelişmesi kimi tüketicide endişeye sebep olmaktadır. Yeni çıkan
teknolojileri tüketicilerin kabullenerek satın alması ise ancak endişelerini aştıkları ve
teknolojiyi kabul ettikleri durumlarda yaşanmaktadır. Bu endişenin tüketicilerin algılanan
yarar ve algılanan kullanım kolaylığından etkileneceği varsayımı ile önce bir anket
uygulanmış; eş zamanlı olarak da 20 kişi ile nitel derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir.
Anket sonucunda teknoloji kullanım endişesinin algılanan yarar ve algılanan kullanım
kolaylığından negatif yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Bu da markaların üstün teknoloji
ürünlerini piyasaya çıkardıklarında kullanım kolaylığı ve yarar vurgusunu yapmaları halinde
ürünlerinin tüketici tarafından daha hızlı kabul göreceğini göstermektedir.
Görüşmelerden elde edilen verilere bakıldığında ise tüketicilerin kötü yanları gösterilmediği
sürece ürünü ilgi çekici buldukları, hatta kullanmak istedikleri, ancak olabilecek kötü olayları
gördüklerinde ürünü kullanmada tereddüt ettikleri ve işe yaramasına rağmen hayatlarına
zarar verebileceğinden endişe duydukları görülmektedir.
Bu çalışma göstermiştir ki, ileri teknoloji ürünlerini kabul etmeye hazır olan bir tüketici grubu
bulunmakta ancak ürünün işe yarayacağını ve kolay kullanılacağını bilmek istemektedirler.
Markaların da bu tip ürünler için tanıtım kampanyalarında bu vurguları yapmaları
önerilmektedir.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Günümüzde teknolojinin gelişimiyle küresel anlamda rekabetin yoğunlaşması ve ürün yaşam
sürelerinin kısalmasıyla, pazara ürünleri ve hizmetleri daha hızlı sunabilmenin önemi her
geçen gün artmaktadır. Müşteriler, çevrimiçi kanallarla da müşteriye bağlı olan, müşteriyi
dinleyen, hızlı çözümler üretebilen ve elde ettikleri müşteri bilgilerinden anlamlı sonuçlar
çıkarabilen ve bu bilgileri etkin bir biçimde kullanabilen firmalara daha fazla
bağlanmaktadırlar. Akıllı telefonların, giyilebilir teknolojilerin ve internete her ortamda
ulaşılabilirliğin artması ile yükselişi daha da artan teknolojide gelişme sürecinin, diğer
sektörleri etkilediği gibi deniz taşımacılığı sektörünü de etkilediği görülmektedir. Deniz
taşımacılığı oldukça eski dönemlere dayanan bir ulaşım sistemi olmakla birlikte, günümüzde
deniz ulaşımının modernleşmeye başlamasıyla da bu alanda birtakım gelişme ve değişimler
meydana gelmiştir. Bu değişimlerden hareketle bu çalışma deniz yolu taşımacılığında 1987
yılından beri hizmet vermekte olan İDO hızlı feribot işletmesinin sunmuş olduğu hizmet
kalitesinin

müşteri

memnuniyeti

açısından

etkisini

kantitatif

bir

çalışma

ile

değerlendirmektedir. İDO İstanbul-Yenikapı’daki büyük iskelesinde 16 hat ile 24 adet deniz
otobüsü, 9 adet hızlı feribot, 18 arabalı vapuruyla 28 noktaya 53 gemi ile hizmet sağlayarak,
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önemli bir yolcu trafiğine sahip olan bir firmadır. Sahip olduğu filo yönetiminin yanında
İstanbul’un ulaşım ihtiyacının da önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Çalışmada, İDO
müşterilerinin hızlı feribot seyahatlerinde kullandıkları teknolojilerin algılanan hizmet kalitesi
ve müşteri memnuniyeti üzerindeki etkileri ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Literatür Analizi
Son dönemlerde teknolojik gelişmelerle birlikte, üretim ve tüketim arasındaki ilişki yeniden
şekillenmiş ve birtakım yenilikler ortaya çıkmıştır (Brettel, Friederichsen, Keller ve
Rosenberg, 2014). Üretim süreçlerinde bilgi alışverişini sağlayan siber fiziksel sistemlerin,
nesnelerin ve hizmetlerin internet aracılığıyla değer yaratması anlamına gelen endüstri 4.0
bu yeniliklerin en sonuncusudur (Stock ve Seliger, 2016).
Günümüzde firmalar üretimden başlayarak dijitalleşmenin küresel rekabet ortamında uzun
dönemli avantaj sağlayabilmesi adına; tedarikten, dağıtıma, insan kaynaklarından,
pazarlamaya kadar her bir firma fonksiyonu için yeniden yapılandırılmasına yönelik
stratejiler oluşturmalıdırlar (McKinsey, 2015). Akıllı nesnelerin kullanılmasını sağlayan
endüstri 4.0’ın avantajlarına bakıldığında ise; hız, esneklik, verimlilik, maliyet avantajı,
sürdürülebilirlik, kişiselleştirme ve merkezileştirmeme gibi kavramların ön plana çıktığı
görülmektedir (Lasi ve Kemper, 2014). Endüstri 4.0, birçok sektörün gelişmesine katkıda
bulunmaktadır; örneğin perakende sektöründe (e-ticaret), ulaşımda (otomatik araçlar),
eğitimde (yoğunlaştırılmış açık çevrim içi dersler) ve sağlıkta (elektronik kayıt ve
kişiselleştirilmiş tıp) gelişmeler yaşanmaktadır.
Günümüzde, firmalarla müşteriler arasındaki çevrim içi ve çevrim dışı etkileşimleri birleştiren
bir pazarlama yaklaşımı olan pazarlama 4.0 ile bir taraftan pazarlama verimliliğini artırmak
için makineden makineye bağlanabilirlik sağlanırken, diğer taraftan da müşteri katılımını
artırmak için insandan insana bağlanabilirlik olanaklarından yararlanılmaktadır (Kotler vd,
2017).
Buna göre pazarlama 4.0; firmalar ile müşteriler arasındaki çevrim içi ve çevrim dışı
etkileşimi birleştiren, marka geliştirmede stil ile özü harmanlayan ve en sonunda müşteri
katılımını artırmak için makineden makineye bağlantıyı insandan insana bir dokunuşla
tamamlayan bir pazarlama yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Kotler vd, 2017).
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Dijitalleşmenin artması ile pazarlama 4.0’ın pazarda müşteri-işletme arasındaki mesafeleri
kısalttığı ve zaman açısından önemli kazançlar sağladığı söylenebilir.
Algılanan Hizmet Kalitesi
Müşterilerin hizmet kalitesini algılamaları, aldıkları hizmet karşılığında beklentilerinin
karşılanıp karşılanmamasına göre farklılık göstermektedir, aynı hizmet kalitesinin algılanışı
kişiden kişiye farklılaşabilmektedir (Grönross, 1993). Buna göre; algılanan hizmet kalitesi,
tüketicilerin algıları ve beklentileri arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır (Zeithaml vd,
1990; Parasuraman vd, 1988). Algılanan hizmet kalitesi arttığında ise, müşterilerin hizmeti
tekrar kullanma davranışları da artmaktadır (Asubonteng vd, 1996).
Müşteri Memnuniyeti
Müşteri memnuniyeti, müşteri beklentileri karşında elde edilen hizmetin ne kadar iyi bir
biçimde gerçekleştirildiğinin ölçüsü olarak günümüzün artan rekabet ortamında firmalar
tarafından sıklıkla üzerinde durulan bir kavram olarak görülmektedir (Parasurman vd, 1998;
Pizam ve Ellis, 1999; Eroğlu, 2005). Müşteri memnuniyeti arttıkça ürün ve hizmet satın alımı
artarken, bu ürün ve hizmetleri diğer potansiyel müşterilere tavsiye etme oranı ve fiyat
toleransının da arttığı görülmektedir (Anderson vd, 2004).
Hızlı Feribot Taşımacılığı ve İDO’da Pazarlama 4.0
İDO 2000’li yılların başında başlatmış olduğu kalite yönetim sistemi çerçevesindeki
uygulamalarını hızla ilerletmiş ve bu sayede hem gemilerinde hem de sunmuş olduğu deniz
yolu taşımacılığında fark yaratmıştır. Öncelikle, gemi ve denizyolu taşımacılığında modern ve
son teknolojiye sahip feribotlar tahsis etmişler. İlerleyen zamanlarda da, İDO hızlı feribot
işletmeciliği pazarlama anlamında çok hızlı bir ilerleme kaydederek marka değeri ve müşteri
memnuniyeti anlamında önemli adımlar atmıştır. Bunlardan en temel olanları, liman ve
iskelelerini, sefer saatlerini müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak planlamak ve
uygulamak; iskelelerindeki ve araçları içindeki yiyecek-içecek ürünleri yüksek çeşitte ve
kalitede tutmaktır. Bilet satın alımında internet sitesinin kolaylığı, web sitesinin kullanımı,
QR (Quest Response) okuma sistemi, akıllı bilet sistemine uygun otomasyona dayalı hizmet
sunmak, engelli ve hasta vatandaşlar içinözel hizmetler, çocuk parkı gibi hizmet kalitesini ve
müşteri memnuniyetini etkileyen pazarlama faaliyetleri ile markasını güçlendirmiştir. Dijital
yaşamı da kendine uyarlayan firma sms pazarlaması başta olmak üzere sosyal medya,
internet reklamları gibi pek çok tutundurma kanalını bütünleşik pazarlama çerçevesinde
kullanmaktadır.
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Tasarım ve Yöntem
Çalışmanın araştırma bölümünde, hızlı feribot (HF) taşımacılığında algılanan hizmet
kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi, İstanbul ilinde yaşayan ve hızlı feribot
taşımacılığından faydalanan müşteriler aracılığıyla araştırılmıştır. Yapılan literatür çalışmaları
sonucunda araştırmacılar tarafından geliştirilen model ve hipotezler Tablo 1'de yer
almaktadır.

Araştırmanın,

İstanbul

ilinde

yaşayan

hızlı

feribot

müşterileri

ile

gerçekleştirilmesi araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır.

Araştırma Metodolojisi
Araştırmanın amacı, hızlı feribot taşımacılığında algılanan hizmet kalitesini oluşturan somut
özellikler, heveslilik, güvenilirlik, güven ve duyarlılık değişkenleri açısından müşteri
memnuniyeti seviyesinin ölçülmesidir.
Tablo

1.
ALGILANAN HİZMET
KALİTESİ
SOMUT ÖZELLİKLER
GÜVENİLİRLİK
HEVESLİLİK
GÜVEN
DUYARLILIK

Araştırmanın

Modeli

H1
H2
H3

MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ

H4
H5

Literatürde yer alan hizmet kalitesi modelleri ve müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmalar göz
önünde bulundurularak araştırmanın modeli yukarıdaki gibi geliştirilmiştir. Araştırmanın
hipotezleri aşağıda belirtilmektedir.
H1: “Somut Özellikler” değişkeni müşteri memnuniyetini açıklamada istatistiksel olarak
anlamlıdır.
H2: “Güvenilirlik” değişkeni müşteri memnuniyetini açıklamada istatistiksel olarak
anlamlıdır.
H3: “Heveslilik” değişkeni müşteri memnuniyetini açıklamada istatistiksel olarak anlamlıdır.
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H4: “Güven” değişkeni müşteri memnuniyetini açıklamada istatistiksel olarak anlamlıdır.
H5: “Duyarlılık” değişkeni müşteri memnuniyetini açıklamada istatistiksel olarak anlamlıdır.
Araştırmanın örneklemini, İstanbul İlinde yaşayan ve hızlı feribot taşımacılığından faydalanan
müşteriler oluşturmaktadır. Buna göre, 348 katılımcıya yüz yüze anket uygulanmıştır. Anket
formu 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin
sorular yer almıştır. İkinci bölümde hızlı feribot firması tarafından sunulan “algılanan hizmet
kalitesine” dair Parasuraman ve diğerleri (Parasuraman vd, 1988) tarafından geliştirilen 22
ifade 5’li likert tipi ölçek olarak yöneltilmiştir (1=Kesinlikle Katılıyorum, 5=Kesinlikle
Katılmıyorum). Son bölümde ise, 5’li likert ölçeğinin kullanıldığı müşteri memnuniyetine
yönelik 4 ifade bulunmaktadır. Verilerin analizinde, frekans analizi, faktör analizi, güvenilirlik
analizi ve yapısal eşitlik modellemesi uygulanmış, SPSS ve LISREL programları kullanılmıştır.
Analiz ve Bulgular
Ankete katılan hızlı feribot (HF) müşterilerine ilişkin demografik özellikler Tablo 2’de
belirtilmiştir.
Tablo 2. Demografik Özellikler
Cinsiyet

Frekans Yüzde

Kadın

158

45,4

Erkek

190

54,6

Toplam

348

100

Evli

148

42,5

Bekar

200

57,5

Toplam

348

100

20-29

88

25,3

30-39

137

39,4

40-49

108

31,0

50+

15

4,3

Toplam

348

100

Medeni Hal

Yaş

629

Eğitim
İlkokul/Ortaokul

22

6,3

Lise

89

25,6

Önlisans

63

18,1

Lisans

133

38,2

Yüksek Lisans/Doktora 41

11,8

Toplam

100

348

Ölçeklerin faktör analizine uygunluğunu test etmek için yapılan analizde KMO oranı 0,920
çıkmıştır. Bu sonuç, verilerin faktör analizine mükemmel seviyede uygun olduğunu
göstermektedir. Buna ilave olarak, Bartlett testi p değeri de anlamlı çıktığı için (Durmuş vd. ,
2011) veri seti faktör analizi için uygundur. (KMO=0,920, χ²Barlett Test (231)= 14314,661,
p=0,000) Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin içsel tutarlılığını test etmek için
Cronbach’s Alpha katsayısı kullanılmıştır. Buna göre, kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğu
tespit edilmiştir.
Tablo 3. Güvenilirlik Testi
Kullanılan Ölçek

Soru Sayısı Cronbach’s Alpha

Hizmet Kalitesi

22

Müşteri Memnuniyeti 4

0,911
0,989

Yapılan faktör analizleri sonucunda elde edilen 5 faktör için de güvenirlilik analizi yapılmış ve
bu 5 faktörün yüksek derecede güvenilir olduğu gözlenmiştir. Elde edilen faktörlere ilişkin
faktör yükleri, faktörün açıklayıcılığı ve Cronbach’s Alpha değeri Tablo 4’te belirtilmiştir.
Buna göre, Cronbach’s Alpha güvenirlilik değerleri incelendiğinde, her bir değerin 0,70’in
üzerinde olmasından dolayı kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğu söylenebilir.

Tablo 4.Faktör Analizi Sonuçları
Fakt
ör

Faktör

Soru İfadeleri

Yükü
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Faktörün
Açıklayıcıl
ığı (%)

Cronbach’
s Alpha

Fakt
ör

Faktör

Soru İfadeleri

Yükü

HF İskeleleri/Gemileri modern donanım ve
teknolojiye sahiptir.

Somut Özellikler

HF İskeleleri/Gemileri fiziksel açıdan göze hoş
görünür.
HF İskeleleri/Gemileri temizdir.
HF

çalışanları

yolculara

karşı

seferleri

planlandığı

gibi

Açıklayıcıl
ığı (%)

Cronbach’
s Alpha

0,863
0,922

15,993

0,953

19,978

0,964

17,934

0,995

17,688

0,995

0,929
saygılı

ve

yardımseverdir.
HF

Faktörün

zamanında

yapılmaktadır.
HF İskeleleri/Gemileri engelli vatandaşların
durumu düşünülerek düzenlenmiştir.

0,903
0,907
0,931

HF seferleri ile ilgili yolcular her zaman ihtiyaç
duyduklarında görevlilerden anında hizmet 0,881

Güvenilirlik

alabilmektedir.
HF firması güvenilirdir.

0,887

HF İskeleleri/Gemilerinde satılan yiyecek ve
içecekler steril/sıhhidir.
HF çalışanları yolculara samimi bir şekilde ilgi
göstermektedir.
HF

çalışanları

yolculara

yardımcı

olmaya

isteklidir.
HF çalışanları yolcuların sorularını yeterli bir

Güven

Heveslilik

şekilde yanıtlayabilmektedir.

0,921
0,944
0,951
0,949

HF seferlerine ilişkin bilgi güncellemeleri, iptal
ve

değişiklikler

yolculara

zamanında 0,933

duyurulmaktadır.
HF ile yolculuk yapmak güvenlidir.

0,933

HF firma çalışanlarının tutum ve davranışları 0,932
631

Fakt
ör

Faktör

Soru İfadeleri

Yükü

Faktörün
Açıklayıcıl
ığı (%)

Cronbach’
s Alpha

güven hissi verir.
HF çalışanları anlayışlı ve naziktir.

0,933

HF çalışanlarının bilgi ve eğitimleri yeterlidir.

0,938

HF firmasının web sitesinin sunduğu hizmet
yeterlidir.
HF firmasının web sitesi görsel olarak çekicidir.
HF firmasının sunduğu müşteri hizmetleri
yeterli seviyededir.

Duyarlılık

HF firması çalışanları yolcularla tek tek ilgilenir.

0,924
0,917
0,922

21,215

0,980

0,920

HF firmasının hizmete yönelik olarak sunduğu
broşürler, kitapçıklar, panolar vb. malzemeler 0,883
bilgilendiricidir.

Araştırma hipotezlerinin test edilmesinde yapısal eşitlik analizlerinden yararlanılmıştır. Buna
göre, araştırmanın modeli ve elde edilen sonuçlar ile kabul kriterleri (Çokluk vd, 2012) Şekil
1, Tablo 5 ve Tablo 6’da belirtilmiştir.
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Şekil 1. İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Elde Edilen t Değerleri

Tablo 5.Yapısal Eşitlik Modellemesi Sonuçları ve Kabul Kriterleri
Uyum İndeksi

Elde edilen değer Kabul Kriterleri

Ki kare (χ²)/ sd 1,85

≤ 2 mükemmel uyum

GFI

0,90

≥ 0,90 iyi uyum

RMSEA

0,050

≤ 0,05 mükemmel uyum

RMR

0,020

≤ 0,05 mükemmel uyum

SRMR

0,021

≤ 0,05 mükemmel uyum

CFI

0,99

≥ 0,95 mükemmel uyum

NFI

0,97

≥ 0,95 mükemmel uyum
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Tablo 6.Yapısal Eşitlik Analizi Sonuçları
Bağımlı Değişken

Bağımsız Değişken

Standardize Edilmiş Çözüm t
Değerleri

Müşteri

Memnuniyeti Somut

(MME)

Özellikler 0,11

değerleri
2,02

(SOM)
Güvenilirlik (GUV)

0,19

3,50

Heveslilik (HEV)

0,17

3,18

Güven (GVE)

0,21

3,67

Duyarlılık (DUY)

0,18

3,09

Yapısal eşitlik modellemesi neticesinde elde edilen uyum indeksleri ve yol şeması
sonuçlarının 0,05 güvenilirlik düzeyinde anlamlı olduğu görülmüş, kurulan araştırma
modelinin yapılan testler neticesinde anlamlı, güvenilir ve kabul edilebilir olduğu
görülmüştür.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Teknolojik yeniliklerle birlikte gelişen ve değişen dünyada müşteriler, işletmelerin sunduğu
güvenli, hızlı ve modern ulaşım hizmetlerinin yanı sıra kendilerine sunulan değerleri de
dikkate almakta ve bu doğrultuda tercihlerini gerçekleştirmektedirler. Tüm sektörlerde
olduğu gibi, hızlı feribot ile taşımacılık hizmeti veren işletmeler için de sundukları
hizmetlerde başarı sağlamanın en temel ölçütü müşteri memnuniyeti yaratmaktır. Bu
çalışmada, hızlı feribot taşımacılığında algılanan hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine
olan etkisi incelenmiştir. Bunun yanında çalışmanın deniz yolu taşımacılığındaki algılanan
hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti ile ilişkisini inceleyen literatürde çok az çalışmanın
olması da çalışmanın özgünlüğünü göstermektedir.
Literatürdeki çalışmalar dikkate alınarak Tablo 1’deki model geliştirilmiştir. Araştırma
modeli, algılanan hizmet kalitesini oluşturan 5 bağımsız değişken ve bu bağımsız
değişkenlerin etkilediği bir bağımlı değişkenden meydana gelmektedir. Araştırma sürecinde,
İstanbul’da yaşayan ve hızlı feribot taşımacılığını kullanan 348 kişi ile yüz yüze anket
çalışması yapılmış, elde edilen verilerin analizi ve yorumlanmasında SPSS (Statistical Package
for Social Sciences) istatistik paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel analizler kapsamında
SPSS programı ile Frekans Analizi, Faktör Analizi, Güvenilirlik Analizi yapılmıştır.
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Modelin anlamlılık ve güvenilirliğini test etmek için LISREL yapısal eşitlik modeli kullanılmış,
analiz sonucunda uyum iyiliği indeksleri, t değerleri ve standardize edilmiş çözüm değerleri
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Müşteri Memnuniyeti bağımlı değişkeni ile
Güvenilirlik, Heveslilik, Güven ve Duyarlılık bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkinin 0.01
güvenilirlik düzeyinde anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Somut Özellikler bağımsız
değişkeni ile arasındaki ilişkinin ise 0.05 güvenilirlik düzeyinde anlamlı olduğu görülmüş ve
geliştirilen modelin anlamlı, güvenilir ve kabul edilebilir olduğu test edilmiştir. T değerlerine
bakıldığında ise, Müşteri Memnuniyeti bağımlı değişkenini en çok etkileyen bağımsız
değişkenin Güven olduğu bunu sırasıyla Güvenilirlik ve Heveslilik değişkenlerinin takip ettiği
görülmüştür. Elde edilen bu sonuca göre, deniz yolu hızlı feribot taşımacılığından
müşterilerin memnun olması için diğer faktörlere kıyasla öncelikle güvenliklerine önem
verdiklerini görülmektedir. Bu doğrultuda; deniz yolu taşımacılığında modern teknolojiler
kullanılırken firmaların müşteri memnuniyetini arttırmada öncelikle güven ihtiyacını
karşılamaları ve teknolojilerden bu kapsamda yararlanmaları faydalı olacaktır. Hızlı feribot
taşımacılığı hizmeti sunan işletmeler, verdikleri taşımacılık hizmeti süresince müşterilerini
güvende hissettirmeli, gemilerine planlı periyodik bakımları zamanında yaptırmalı,
çalışanlarına güvenlik hususlarına ilişkin gerekli eğitimleri aldırmalı ve müşterileri ile nasıl
güven verici iletişim kurmaları gerektiğini anlatmalıdır. Diğer bağımsız değişkenlerin de
müşteri memnuniyeti ile ilişkisi anlamlı çıkmıştır. Buradan işletmelerin memnuniyet
sağlamak maksadıyla algılanan hizmet kalitesinin tüm unsurlarına dikkat etmeleri gerektiği
sonucuna varılmıştır.
Araştırmanın örnekleminin, farklı alanlara genişletilerek, ileriki araştırmalara da öncü
olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, gelecek dönemlerde yapılacak çalışmalarda, algılanan
hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti ilişkisinin bir basamak daha geliştirilerek oluşan bu
memnuniyetin müşteri sadakatine olan etkisinin incelenebileceği de değerlendirilmektedir.
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Ünlü-Ürün Uyumunun Reklama Karşı Tutum ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi 3
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Reklamlarda ünlü kullanımı sıklıkla yararlanılan pazarlama iletişimi stratejilerinden
biridir. Bu bağlamda ünlü, toplum tarafından bilinirliği olan ve bu bilinirliği bir
ürün/markanın reklamında yer almak suretiyle o ürün/marka adına kullanan kişi olarak
tanımlanmakla birlikte (McCracken, 1989) reklamlarda sıradan tüketicilerden ürün
uzmanına,

ünlüden

işletme

yöneticisine

markalarla

birlikte

çok

çeşitli

figür

görülebilmektedir. Reklamda kullanılan ünlünün bireyin konu ürün ya da markaya ilişkin
tutumundaki değişime etkisinde ise kaynak konumundaki ünlüye, alıcı konumundaki
tüketiciden ürün ya da markaya ilişkin mesaja ve mesajın iletildiği kanala, bir dizi
belirleyiciden bahsetmek mümkündür. Reklamın özellikle “anlam”ın tüketiminin önemli bir
aracı olması da reklamlarda ünlü kullanımı gibi stratejilerin önemini vurgulamaktadır.
Nitekim pazarlama ve reklam uygulamacılarının hemfikir olduğu bir husus vardır ki o da
mesaj kaynağının mesajın ikna gücünde önemli bir etkisi olduğudur. Reklamlarda hedef kitle
ile benzerliği gözetilerek ürün reklamlarında müşteriler kullanılırken hem hedef kitle hem de
ürün ile yakından alakalı aktör/aktris, sporcu, bilinen diğer kişiler gibi kişilerin kullanımı da
oldukça yaygındır (Ohanian, 1990). Her ne kadar ünlülerin başarısı reklamında yer aldıkları
3

Bu çalışma devam etmekte olan bir Doktora tezinden geliştirilmiştir.
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ürün kategorisiyle ilişkili olmasa da reklamlarda yer alması itibariyle ünlüyü reklamında yer
aldıkları ürün kategorisiyle doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan tanınmış kişiler olarak da
değerlendirmek mümkündür.
Bu çalışmada reklamlarda ünlü kullanımında ünlü seçiminde belirleyici unsurlardan
biri olan ve sıklıkla ürün uyum hipotezi (product match-up hypothesis) olarak
kavramsallaştırılan yaklaşımın reklam etkinliğindeki -reklama karşı tutum ve satın alma
niyeti- belirleyiciliği sınanacaktır. Bu amaçla sıkça başvurulan hipotetik tasarımların aksine
bu çalışmada, gerçek ünlü ve markalar ile tüketicilerin maruz kaldığı ya da kalabileceği
gerçek reklamlar üzerinde çalışılmıştır. Çalışmanın bir diğer önemli yönü ise reklam
seçimlerinde kadın ve erkek iki farklı cinsiyette ünlü ile birlikte dört farklı uyum düzeyinde
reklamların tercih edilmiş olmasıdır. Bu sayede ünlü-ürün uyum düzeyinin manipülatif
etkisinin sınanmış olması amaçlanmıştır.
Kavramsal Çerçeve
Pazarlama iletişimi alanında hedef kitlede tutum değişimi etkisi yaratmada ele alınan
faktörler kaynak, mesaj, alıcı ve kanal olmak üzere dört başlıkta ele alınmaktadır (Petty ve
Cacioppo, 1996). Kaynağa ilişkin belirleyiciler kaynağın güvenilirliği (Hovland vd., 1953;
Ohanian, 1990), kaynağın çekiciliği (Ohanian, 1990), kaynağın ikna etmeye yönelik niyeti
(Petty ve Cacioppo, 1979), kaynağın benzerliği (Rokeach, 1960), kaynağın gücü (Kelman,
1958) olarak ifade edilmektedir.
Reklamlarda ünlü kullanımına ilişkin araştırmaların önemli bir kısmı ise ünlü
kullanımının işlevselliği ve ünlü seçiminin en iyi nasıl yapılacağına ilişkindir (Erdogan,1999).
İlgili literatür ünlü seçiminde kaynak konumundaki ünlülerin karakteristiklerine ilişkin şu
faktörlere vurgu yapmaktadır:
•

Kaynak güvenilirliği (kaynağın inanılırlığı, uzmanlığı ve çekiciliği) (Ohanian,
1990)

•

Kaynak çekiciliği (aşinalık, benzerlik ve sevilirlik) (McGuire, 1985)

•

Kaynak gücü (Petty ve Cacioppo, 1996)

Bunlara alternatif bir yaklaşımla McCracken (1989) Anlam Transferi Yaklaşımında,
reklamlarda ünlü kullanımına kültürel bir perspektiften bakarak ünlü kullanımının sırrının
büyük ölçüde kültürel olduğunu ifade etmektedir. Anlam transferi modeli neyin çekici
olduğuna cevap verirken kaynak modelleri ünlü kişinin çekici olduğunu söyler.
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Öte yandan reklama konu ürün ile ünlü arasındaki uyumun belirleyiciliği de sıklıkla
çalışma konusu olmuştur. Ünlü-ürün uyumu modeli, mesaj kaynağı olarak ünlünün imajı ve
reklama konu ürünün imajı arasındaki algılanan uyum arttıkça ünlü ve reklamın ikna
gücünün de artacağını ifade eder (Kamins, 1990; Kamins ve Gupta, 1994; Erdogan, 1999).
Ünlü-ürün arasındaki uyumun reklama ve markaya yönelik tutum ve satın alma niyeti
açısından reklam etkinliği de çeşitli ampirik çalışmalarla ortaya konmuştur (Kahle ve Homer,
1985; Kamins, 1990; Schaeffer ve Keillor, 1997; Liu vd., 2007; Guido ve Peluso, 2009; Cho,
2010; Rice vd., 2012). Her ne kadar ünlü ve ürün arasındaki uyumsuzluğun reklam etkinliğini
arttırmada daha etkili olduğunu ortaya koyan çalışmalar olsa da (Lynch ve Schuler, 1994;
Jagre vd., 2001; Ryu vd., 2006; Lee ve Thorson, 2008; Törn, 2012) alanda yapılan yaygın
ampirik çalışmalar uyumun reklam etkinliğini olumlu yönde etkilediği yönündedir (Kahle ve
Homer, 1985; Kamins, 1990; Till ve Busler, 2000; Silvera ve Austad, 2004). Mesaj kaynağı ve
ürün arasındaki uyumu ünlüye fiziksel çekicilik (Kahle ve Homer, 1985; Kamins, 1990),
uzmanlık (Friedman ve Friedman, 1979; Ohanian, 1990), sofistikelik (Batra ve Homer, 2004),
güvenilirlik (Koernig ve Page, 2002; Stafford vd., 2002), mizah (Batra ve Homer, 2004),
inanılırlık (Kamins ve Gupta, 1994) ve maskülenlik (Lynch ve Schuler, 1994) boyutuyla ele
alan ve bu boyutların algılanan ünlü-marka uyumundaki etkisini sınayan çalışmalar da
mevcuttur. Buradan hareketle;
H1: Reklamda yer alan ünlü ile ürün arasındaki uyum reklama yönelik tutumu olumlu
yönde etkilemektedir.
H2: Reklama yönelik tutum satın alma niyetini olumlu yönde etkilemektedir.
H3a: Reklamda yer alan ünlü ile ürün arasındaki uyum satın alma niyetini reklama
yönelik tutum üzerinden etkilemektedir.
Mitchell ve Olson (1981) markaya yönelik tutumu bireyin bir markaya ilişkin içsel
değerlendirmesi olarak tanımlamıştır. Bu tanım temelinde Spear ve Singh (2004) ise markaya
yönelik tutumu beraberinde davranışı getirmesi muhtemel ve markaya yönelik, görece
sürekliliği olan, müşterinin öz değerlendirmesi şeklinde tanımlamıştır. Tüm bu tanımlar
temel alındığında markaya yönelik tutumu kısaca, müşterinin bakış açısından markaya ilişkin
tüm değerlendirmeler olarak tanımlamak mümkündür. Dolayısıyla markaya yönelik tutum
markaya ilişkin tüm çağrışım unsurları baz alınarak değerlendirildiğinde reklamında
kullanılan ünlü de bu çağrışım unsurlarından biri olarak değerlendirilebilir. Reklamlarda ünlü
kullanımına ilişkin ampirik çalışmalar genellikle ünlü kullanımın markaya yönelik tutumdaki
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etkisini incelemiştir (Kahle ve Homer, 1985; Till ve Busler, 2000; Amos vd., 2008;
D’Alessandro ve Chitty, 2011; Choi ve Rifon, 2012; Rice vd., 2012; Zhou ve Whitla, 2013).
Pradhan vd. ise (2014) kullanıcı-marka ve ünlü kişiliği arasındaki uyum ölçüsünde markaya
yönelik tutum aracılığıyla satın alma niyetinde olumlu etki yakalanacağını ileri sürmüşlerdir.
Gerçek markalara konu bu çalışmada markaya yönelik tutumun satın alma kararındaki
belirleyiciliği gözetilerek;
H3b: Markaya yönelik tutum, reklama yönelik tutumun satın alma niyeti üzerindeki
etkisini arttırmaktadır (markaya karşı tutumun ılımlaştırıcı-moderatör-etkisi vardır).
Bu hipotezlere dayalı olarak geliştirilen araştırma modeli aşağıdaki gibidir:
Şekil 1. Araştırma Modeli

Araştırma Tasarımı
Araştırma kapsamında ortaya konan hipotezlerin ampirik olarak testi nicel olarak
tasarlanmış olan araştırma ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, çevrimiçi (online)
tasarlanmış anket ile sosyal medya (Facebook) üzerinden toplanmıştır. Erişim kolaylığı ve
zaman, finansal maliyetler gözetilerek Facebook üzerinden 18 yaş üzerindeki katılımcıların
erişiminin sağlandığı anket aracılığı ile 513 kullanılabilir veri toplanmıştır.
Sporcu ünlü, sporcu olarak sahip oldukları yetenekleri ile çeşitli müsabakalarda
kazandıkları başarılarla edindikleri kahraman statüsü ve medyada yer almak suretiyle
edindikleri ünlü bilinirliğinin bir bakıma birleşimi olarak tanımlanabilir (Bush vd., 2004;
Braunstein ve Zhang, 2005). Boon ve Lomore (2001) yaptıkları çalışmada genç bireylerin
özellikle şarkıcı ve film yıldızı ünlülerden bir ya da daha fazlasından hayatlarının belli bir
döneminde oldukça fazla düzeyde etkilendiklerini ortaya koymuşlardır. Şarkıcı ünlülere
adeta tapınma şeklinde görülebilen bu etkinin kitle iletişim araçları ve gazete, dergilerde
geniş yer bulan haberleri ve benzeri şekilde kamuda yaratılan gündem etkisiyle daha da
büyüyebildiği görülmektedir (Chuang ve Ding, 2013). Buradan hareketle bir sporcu erkek, bir
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şarkıcı ünlü kadın olarak, bilinirlikleri ve medyatik kimlikleri gözetilerek ve 2016 yılında
Türkiye’de yapılmış bir çalışmayla da ortaya konmuş olan (Sarıkaya ve Barutçu, 2016) Arda
Turan ve Hadise seçilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Ana araştırma öncesi her iki ünlünün yer aldığı reklamlar taranmış ve 32 kişilik bir
grupta ünlülerin bu reklamlardaki ürün-marka ile uyum düzeyleri ortaya konmuştur. Ön
araştırma sonrası her iki ünlü için iki düşük iki yüksek uyumda reklamlar üzerinden ana
araştırma yapılmıştır (Arda Turan: Nike (en uyumlu)-Opet-Simit Sarayı-Türkiye Finans (en
uyumsuz); Hadise: Penti(en uyumlu)-Avon-Sırma-Türk Telekom(en uyumsuz). Anket aracılığı
ile toplanan verilerin toplanmasında araştırma modeline ilişkin yapıların ölçümünde mevcut
literatürde yer alan ölçeklerden yararlanılmıştır.
Ürün-Ünlü Uyumu, Schaefer ve Keillor’ın (1997) çalışmasındaki yedi ifadeli, beşli
Likert tipi (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) sorularla ölçülmüştür.
Reklama Karşı Tutum,

Miniard, Bhatla ve Randall’ın (1990) çalışmasındaki beş ifadeli

dokuzlu semantik yapıdaki sorularla ölçülmüştür. Satın Alma Niyeti, Till ve Bussler’in (2000)
çalışmasındaki üç ifadeli dokuzlu semantik yapıdaki sorularla; markaya karşı tutum ise aynı
çalışmadaki üç ifadeli dokuzlu semantik yapıdaki sorularla ölçülmüştür. Gerçek ünlü ve
markalarla çalışılan bu araştırmada ünlüye yönelik hâlihazırdaki tutumun belirleyiciliği de
gözetilmiş, kontrol değişkeni olarak modele dâhil edilmiş ve Bergkvist vd.’nin (2016)
yaklaşımıyla ünlünün sevilirliği üzerinden ölçülmüştür. 210 erkek (%41) 303 kadın (%59)
katılımcının yer aldığı anket verisinde yaş ortalaması 34 iken 194 katılımcı bekâr (%38), 319
katılımcı ise evlidir (%62). Model testi öncesinde yapıların tek boyutluluğu açıklayıcı faktör
analiziyle ortaya konarken doğrulayıcı faktör analiziyle de verinin modeli ne ölçüde
doğruladığı ortaya konmuştur (χ2 = 360.714 df = 175, χ2/df = 2.061, p = .001, CFI = .98, TLI =
.98, NFI = .96, IFI = .98, RMSEA = .046).
Daha önce ifade edilen ve araştırma modelinde gösterilen hipotezlerin testi SPSS
üzerinde PROCESS macro aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (Hayes, 2013). Analiz öncesinde
yapılar arasında cinsiyete bağlı farklılaşma olup olmadığı test edilmiş ve temel bağımsız
değişken (uyum) ve bağımlı değişken (satın alma niyeti) yapılarında fark görülmemiştir
(p>.05) (bkz.Ek-6); dolayısıyla iki cinsiyetteki veriler birlikte değerlendirilmiştir. Bunun yanı
sıra ön araştırmada ortaya konan uyum düzeylerinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin de dört
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uyum düzeyi arasında anlamlı farkın öngörülen uyum düzeylerinde sağlandığı görülmüştür
(bkz.Ek-7). Değişkenlerde model testi öncesi mean centering yapılmıştır.
Tablo 1. Araştırma Modeline İlişkin Aracı ve Ilımlaştırıcı Etki Analizi Sonuçları
Reklama Karşı Tutum (RekTut)
Std

Katsayı

Öncül

Hata

Sabit

t
-

-3.447

.298

11.55
3

Ünlü-Ürün
Uyumu
Reklama
Karşı Tutum
Markaya
Karşı Tutum

p

Satın Alma Niyeti
Katsayı

<.00
1
<.00

Std

t

Hata

p

3.868

.281

13.772

<.001

.089

.111

.805

.421

.887

.126

7.048

-

-

-

-

.308

.039

7.9558

<.001

-

-

-

-

.527

.036

14.566

<.001

-

-

-

-

.037

.014

2.575

.010

.314

.041

7.713

.074

.036

2.055

.040

1

Reklama
Karşı Tutum
x

Markaya

Karşı Tutum
ÜnlüSev (C1)

<.00
1

R2=0.232

R2=0.489

F=77.2463, p<.001

F=97.3526, p<.001

Ünlü-ürün arasındaki uyumun reklama ve markaya yönelik tutum ve satın alma niyeti
açısından reklam etkinliği ampirik olarak ortaya koyan çalışmalar bulunmakla birlikte (Kahle
ve Homer, 1985; Kamins, 1990; Schaeffer ve Keillor, 1997; Liu vd., 2007; Guido ve Peluso,
2009; Reinhard vd., 2006; Cho, 2010; Rice vd., 2012) bu çalışmada reklamdaki ünlünün ürün
ile uyumunun satın alma niyetine doğrudan etkisi bulunmamış, ancak reklam aracılığında
etkisinin olduğu ortaya konmuştur, bir başka ifadeyle ünlü-ürün uyumunun satın alma niyeti
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üzerindeki etkisinde reklama yönelik tutumun tam aracılık rolü söz konusudur (βuyumt>San=.089,

p<.421). Öte yandan reklama karşı tutumun satın alma niyeti üzerindeki etkisinde

markaya karşı tutum ile etkileşiminin (markaya karşı tutumun ılımlaştırıcı etkisinin) olduğu
ortaya konmuştur. Bir diğer deyişle, reklama yönelik tutum satın alma niyetinde
belirleyiciyken bu etki markaya yönelik tutum arttıkça güçlenmektedir. Gerçek ünlü ve
markalar üzerine kurgulanan bu çalışmada satın alma kararında markaya yönelik tutumun
belirleyiciliği, en yüksek β katsayısına sahip olması itibariyle de gözlenmektedir ( βmartut>San=.527,

p<.001).

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Satın alma niyetine bağlı çıktı elde etmede bu örneklem kapsamında elde edilen
bulgulara dayanarak ünlünün ürünle uyumundan ziyade tutum değişiminde efektif sonuçlar
verecek reklam tasarımlarına öncelik verilmesi ve marka imajının güçlendirilmesi reklama
dayalı öncelikli pazarlama iletişimi stratejilerinden olmalıdır. Nitekim Margulies’in (1977)
bireyin bir markaya ilişkin algısı olarak; Aaker’in (1991) markaya ilişkin bireyin zihnindeki
çağrışımlar olarak tanımladığı marka imajı Spear ve Singh (2004) tarafından da markaya
yönelik tutumu beraberinde davranışı getirmesi muhtemel ve markaya yönelik, görece
sürekliliği olan, müşterinin öz değerlendirmesi şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla markaya
yönelik tutum markaya ilişkin tüm çağrışım unsurları baz alınarak değerlendirildiğinde
reklamında kullanılan ünlü de bu çağrışım unsurlarından biri olarak değerlendirilmeli ve
marka algısının güçlendirilmesinde ünlünün rolü de marka değerinin çağrışıma bağlı bir
unsuru olarak gözetilmeli, markaya ilişkin imajı güçlendirecek ünlü seçimi yapılmalıdır.
Dolayısıyla bu bulgu, reklam etkinliğinde uyum ön koşulunun gözetilmediği yönündeki
bulgularla örtüşmektedir (Lynch ve Schuler, 1994; Jagre vd., 2001; Ryu vd., 2006; Lee ve
Thorson, 2008; Törn, 2012). Burada uyum kriterinden ziyade marka tercihinin
belirleyiciliğiyle birlikte başka faktörlerin rolü incelenebilir (alıcıya bağlı faktörler, mesaja
bağlı faktörler ve kanala bağlı faktörler; ünlü ve tüketici arasında anlam transferi; ünlü ile
tüketicinin uyumu). Öte yandan kültürler arası çalışmalarda sıklıkla betimlendiğinin aksine
Türk tüketicisinin satın alma kararını salt ünlüyü sevme vb duygusal kriterlere bağlı olarak
vermediği, bu tip feminen kriterlerin marka algısını güçlendiren ya da zayıflatan ya da bu
algıyı oluşturan unsurlardan biri olarak da görülebilecek sekonder ölçütler olduğu, önceliğin
markaya ilişkin genel imaj olduğu söylenebilir. Dolayısıyla marka değerini oluşturan
unsurlarla bütüncül bir yaklaşımla ünlü seçiminin de bunu besleyecek şekilde yapılması
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gerektiği söylenebilir. Bir başka deyişle ünlü seçiminde belirleyici olan salt bilinirlik esaslı
medyatik kimlik olmanın ya da reklama konu ürün ya da marka ile uyumlu olmanın ötesinde
ünlünün mevcut marka algısını güçlendirecek ya da besleyecek (sosyal) kimliğe sahip
olmasıdır, denilebilir. Öte yandan reklamın satın alma kararındaki belirleyiciliğinden
hareketle özellikle marka hatırlama (brand recall) ve marka çağrışımlarını güçlendirecek
reklam tasarımlarının yapılması gerektiği bir kez daha ortaya konmuştur.
Ünlü seçiminin daha önce yapılan başka bir araştırma referans alınarak, bir anlamda
da yargısal olarak gerçekleştirildiği bu araştırmada araştırmaya konu ünlüler bilinirlikleri ve
icra alanları çeşitlendirilecek şekilde farklı sosyo-demografik gruplarla yapılan keşifsel
araştırmalarla belirlenebilir. Ünlü sayısıyla birlikte reklama konu ürün grubu da
çeşitlendirilmek suretiyle olası farklılaşmanın sınanması da alternatif bir çalışma alanı olarak
önerilebilir. Gerçek ünlü ve markalar üzerinden tasarlanan bu araştırmada gerçek ünlü ve
markalardan kaynaklı varyasyon öncelikli sınırlılık olarak değerlendirilebilmekle birlikte bu
çalışmanın, hipotetik reklamlara dayalı tasarımlara nazaran daha yüksek düzeyde ekolojik
geçerliliğe sahip olduğu söylenebilir.
EKLER
Ek-1: Ünlü-Ürün Uyumu Yapısına İlişkinTanımlayıcı İstatistikler, Faktör Analizi ve Cronbach’s
Alpha Değeri
İfade

Ortalama

Reklamdaki ürün ile Hadise/Arda Turan’ın/nin 2.24

Standart sapma

Faktör yükü

.97

.766

.98

.808

.97

.797

imajı uyumludur

Hadise/Arda Turan ile marka mantıki olarak 2.28
ilişkilidir

Hadise/Arda Turan marka için uygundur

2.27
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Hadise/Arda Turan, bu marka ürünü günlük 2.19

.94

.625

.94

.721

.88

.760

.97

.697

yaşantısında da kullanıyordur

Hadise/Arda Turan, bu marka ürünlere ilişkin bir 1.96
uzmanlığa sahiptir

Hadise/Arda Turan ile marka birçok ortak 2.07
özelliğe sahiptir

Reklamda bu ünlünün yer alması markanın 2.12
faydalarının gösterilmesini sağlar

(KMO = .836, pKMO = .001, Açıklanan Varyans = %54.96, χ2 = 1701.767, pχ2= .001; α=0,86)

Ek-2: Reklama Karşı Tutum Yapısına İlişkinTanımlayıcı İstatistikler, Faktör Analizi ve
Cronbach’s Alpha Değeri
İfade

Ortalama

Standart sapma

Faktör yükü

İyi-kötü

4.96

2.34

.947

Etkili-etkili değil

4.81

2.45

.948

İlgi çekici-ilgi çekici değil

4.94

2.49

.938

Hiç rahatsız edici değil-çok rahatsız 5.55

2.27

.818

2.33

.952

edici

Çok beğendim-hiç beğenmedim

4.62
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(KMO = .898, pKMO = .001, Açıklanan Varyans = %85.00, χ2 = 3058.792, pχ2= .001; α=0,95)
Ek-3: Satın Alma Niyeti Yapısına İlişkinTanımlayıcı İstatistikler, Faktör Analizi ve Cronbach’s
Alpha Değeri
Bir dahaki sefere …. ürünü almak istediğinizde A markasından satın alma olasılığınız nedir?
İfade

Ortalama

Standart

Faktör yükü

sapma

Büyük

ihtimalle

almayacağım-büyük 4.37

2.39

.963

alacağım-kesinlikle 4.51

2.18

.960

Muhtemelen almayacağım-muhtemelen 4.54

2.41

.962

ihtimalle alacağım

Kesinlikle
almayacağım

alacağım

(KMO = .780, pKMO = .001, Açıklanan Varyans = %92.42, χ2 = 1699.182, pχ2= .001; α=0,95)

Ek-4: Markaya Karşı Tutum Yapısına İlişkinTanımlayıcı İstatistikler, Faktör Analizi ve
Cronbach’s Alpha Değeri
İfade

Ortalama

Standart sapma

Faktör yükü

Çok beğeniyorum-hiç beğenmiyorum

5.78

2.02

.931

Tercih ederim-hiç tercih etmem

5.76

2.40

.947

Olumlu-olumsuz

5.93

2.25

.961
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(KMO = .754, pKMO = .001, Açıklanan Varyans = %89.53, χ2 = 1432.479, pχ2= .001; α=0,94)
Ek-5: ÜnlününSevilirliği Yapısına İlişkinTanımlayıcı İstatistikler, Faktör Analizi ve Cronbach’s
Alpha Değeri
İfade

Ortalama

Standart sapma

Faktör yükü

Sevimli-sevimli değil

4.51

2.46

.946

Hoş-hoş değil

4.72

2.43

.946

canlısı 5.30

2.26

.850

Arkadaş

canlısı-arkadaş

değil

(KMO = .697, pKMO = .001, Açıklanan Varyans = %83.73, χ2 = 1191.748, pχ2= .001; α=0,90)
Ek-6: Kadın ve Erkek Ünlü Reklamları Arasındaki Yapılar Arası Farka İlişkin Tek Yönlü ANOVA
Testi Sonuçları
Levene

df1

df2

p

Statistic
Uyum

1,647

1

511

,200

ReTut

,025

1

511

,874

MaTut

3,216

1

511

,074

SatNiy

1,729

1

511

,189

Sev

,886

1

511

,347

ANOVA
Kareler

df

Toplamı
Uyum

ReTut

Ortalama

F

p

,010

,920

7,495

,006

Kare

Gruplar arası

,005

1

,005

Grup içi

255,904

511

,501

Toplam

255,909

512

Gruplar arası

35,597

1
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35,597

MaTut

SatNiy

Sev

Grup içi

2426,910

511

4,749

Toplam

2462,508

512

Gruplar arası

9,855

1

9,855

Grup içi

2269,708

511

4,442

Toplam

2279,564

512

Gruplar arası

,262

1

,262

Grup içi

2575,995

511

5,041

Toplam

2576,257

512

Gruplar arası

193,569

1

193,569

Grup içi

2252,529

511

4,408

Toplam

2446,098

512

2,219

,137

,052

,820

43,912

,000

Ek-7: Uyum Düzeyleri Arasındaki Farka İlişkin Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları
Uyum Düzeyi

N

Ortalama

Std.

Std.

Sapma

Hata

1,00 (en uyumlu)

191

2,26

,6975

,0504

2,00

108

2,23

,8272

,0796

3,00

117

2,03

,6839

,0632

4,00 (en uyumsuz)

97

2,03

,7156

,0726

Toplam

513

2,16

,7330

,0323

ANOVA
Uyum_Ort
Kareler

df

Toplamı

Ortalama

F

Sig.

3,824

,010

Kare

Gruplar arası

6,065

3

2,022

Grup içi

269,094

509

,529

Toplam

275,159

512
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Film Endüstrisinde Marka Stratejileri: Film Serileri Üzerine Bir İnceleme
Barış Pektezol (İstanbul Teknik Üniversitesi)
barispektezol@yahoo.com

Branding Strategies in Film Industry: An Analysis on Film Series
Anahtar Kelimeler: Marka Stratejileri, Marka Genişletme, Film Tüketimi, Film Serileri
Branding Strategies, Brand Extensions, Movie Consumption, Movie Series
Giriş ve Çalışmanın Amacı:
Dünyada en çok hasılat yapmış filmler listesinde ilk 20’deki 17, ilk 100’deki 82 filmi, film
serilerinin oluşturduğu görülmektedir (boxofficemojo.com). En az iki filmden oluşan film
serileri yeniden paketlenmiş, yeniden konumlandırılmış ve yeniden geri dönüşü olan film
ürünleri olarak tanımlanmıştır (Kerrigan, 2010). Film serileri birden fazla filmden
oluştuğundan diğer filmlerde kullanılması zor olan bazı stratejilerin (örn; bir sonraki filmde
neler olacağıyla ilgili merak uyandırmak için kullanılabilen sahneler veya farklı filmlerde olan
karakterlerin tek bir filmde buluştuğu yeni film) kullanılabilirliğini sağlamıştır. Bu çalışmanın
ilk aşamasında, uygulanan bu stratejilerin aslında markalaşma stratejilerinin film
sektöründeki yansıması olduğu gösterilmiş, yazında ilk defa tam anlamıyla film serilerinde
kullanılan markalaşma stratejileri toplanmış ve kategorize edilmiştir. Çalışmanın ana amacı
psikoloji, film ve pazarlama kuramlarındaki yazını kullanarak film serisinde kullanılan
markalaşma stratejilerinin izleyici kitlesinin kişilik özelliklerine göre film izleme deneyimi
üzerindeki etkilerini incelemektir.
Yazın Analizi (Kavramsal / kuramsal çerçeve):
Film yazınındaki çoğu çalışma filmin gelirinin hangi değişkenlere bağlı olduğunu bulmaya
yöneliktir (Garcio-del-Barrio & Zarco, 2017; Joshi, 2015; Simonton, 2009). Bu çalışmaların
bazılarında devam filmi olup olmama değişkeni de kullanılmıştır (Dhar vd., 2012; Situmeang
vd., 2014; Yeh, 2013). Devam filmi değişkenini marka genişletme stratejisi olarak
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değerlendiren çalışmalar az da olsa bulunmaktadır (Bohnenkamp & Knapp, 2015; Ma vd.,
2015).
Filmlerdeki markalaşma stratejilerini film tüketimi açısından inceleyerek film marka teorisi
oluşturmayı amaçlayan çalışmalar görmek mümkündür (Hart vd., 2016; Kerrigan & O’Reilly,
2013). Bu çalışmalarda, film izleme deneyimini, filme özelliklerinin (Lash & Zhao, 2016),
filmin izlendiği ortamın (Madrigal, 2014) ve çevrede bulunan etkileşim unsurlarının (Elberse
& Eliashberg, 2003) etkilediği belirtilmiştir. Film serilerinde kullanılan stratejileri
değerlendiren çalışmaların çoğunluğu film yazınında yer aldığından birer marka stratejisi
olarak değerlendirilmemiştir (Beaty, 2016).
Bu çalışmada marka genişletme stratejisi olarak değerlendirilebilecek stratejilere seridevam-filmi (sequel) haricinde seri-ön-filmi (prequel), çaprazlama (cross-over), yan-film veya
dizi (spinoff), yeniden başlatma (reboot) kavramları eklenmiştir. Serideki diğer bir filmi çekici
kılmak ve film serisinin marka algısını artırmak için kullanılan stratejilere film bitimi sonrası
sahneler (postcredits), gizli atıflar (easter eggs), sürpriz kendini gösterme (cameo), film
başlangıç/kapanış jeneriği (opening/closing titles) eklenmiştir. Tüm bu stratejilerin
karşılıkları Şekil 1’de belirtilmiştir. Örneğin gizli atıflar kullanımı hem izlenilen filmi, hem de
referans yapılan filmleri daha çekici kılarken, genel anlamda da o film serisinin marka algısını
artırabilmektedir.

Şekil1: Film serilerinde kullanılan güncel markalaşma stratejileri
Kaynak: Araştırmacının yazın analizi sonucu oluşturulmuştur.
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Bahsedilen stratejilerin kullanılması filmler arasında devamlılık oluşturabilmektedir. Örneğin
film bitimi sahneler izlenilen film ile sonraki filmi birbirine bağlama amaçlı yapıldıysa bu iki
film arasında bir devamlılık oluşabilir. Öte yandan gizli atıflar dikkatli izleyicilerin farkına
varması amaçlı yapıldıysa burada bir devamlılık algısının ne derece olduğu sorgulanabilir.
Dolayısıyla stratejilerin, izlenilen filmlerdeki varlığından çok, ne amaçla ve hangi derecede
kullanıldığı önemlidir.
Psikoloji yazınında kullanılan kimlik gelişim süreci teorisi (identity process theory) çalışmanın
ana amacı olan markalaşma stratejilerinin etkilerinin insanların kişiliklerine göre
değişebileceği noktasında önemlidir. Bu çalışmada dikkate alınan teori, kimlik oluşturma
sürecinde öz-saygı, süreklilik, ayrışma, aidiyet, etkin olma ve anlamlılık olmak üzere altı farklı
duygunun bireyleri güdülediğini belirtmektedir (Breakwell, 2001; Vignoles vd., 2006).
Optimal ayrışma teorisi (optimal distinctiveness theory) ise birbirine zıt gözükebilen iki farklı
güdünün -örneğin ayrışma ve aidiyet- aynı anda etkin olabileceğini söylemektedir (Brewer,
1991). Bireylerin kimliklerinde aslında bu altı güdüleyicinin farklı oranlarda bulunabileceği
anlamına gelmektedir.
Stratejilerde ele alınan iki filmi birbirine bağlamak için kullanılan ek sahnelere süregelim
güdüsü yüksek bireylerin tepkisi daha olumlu olabilirken, o filmle ilgili araştırma yaparak
filme giden bireylerin yakalayabileceği gizli atıflar ayrışma güdüsü yüksek kişiler tarafından
daha olumlu karşılanabilir. Bu çalışma, farklı güdülere sahip bireylerin film marka
stratejilerine farklı şekillerde cevap vereceğini ileri sürmektedir.
Tasarım ve Yöntem:
Bu çalışma pazarlama, film ve psikoloji yazınından ilgili teorileri buluşturarak kavramsal bir
çalışma olmayı hedeflemektedir, ek olarak öneriler bölümünde de belirtileceği gibi
uygulamalı bir çalışma olarak ele alınma potansiyelini de taşımaktadır. Film serilerindeki yeni
stratejilerin markalaşma ve marka genişletme stratejilerinin bir uygulaması olduğunu
gösterirken, bir yandan da kişilerin güdülereine bağlı olarak marka stratejilerinin etkilerinin
farklılaşabileceğini göstermeyi hedeflemektedir.
Geleneksel ürünlerde marka genişletme stratejileri yatay ve dikey yönlü olarak iki farklı
şekilde yapılabilmektedir (Aaker & Keller, 1990). Dikey yönlü olanlarda, aynı ürün sınıfı
içinde yeni ürünler sunulurken; yatay yönlü olanlarda aynı markanın farklı ürün
kategorilerinde kullanılması söz konusudur (Kotler, 2001). Her filmi bir marka olarak
650

değerlendirirsek, seri-devam-filmi, seri-ön-filmi, çaprazlama, yan-film ve yeniden başlatma
stratejileri sonucunda ortada yeni bir film oluştuğundan, bu stratejiler film serilerindeki
dikey yönlü marka genişletme stratejileridir.
Film bitimi sonrası sahneler, gizli atıflar, sürpriz kendini gösterme, film başlangıç/kapanış
jeneriği stratejilerini marka genişletme stratejileri olarak değerlendirmek uygun değildir. Bu
stratejiler sonucunda yeni bir ürün ortaya çıkmamaktadır, bu stratejiler yeni çıkan ürünü
daha çekici kılmak için kullanılan stratejilerdir.
Film sektörüyle ilgili yazın analizi sonucu -2000 yılı sonrasında pazarlama ve film yazınında
yayınlanmış 70 akademik makale- film ile ilgili bağımlı değişkenler (gişe hasılatı gibi)
haricinde bireyin filmle ilgili değerlendirmesi olarak ele alınabilecek bağımlı değişkenler
(beklentinin karşılanması, alınan keyif, algılanan kalite, film beğenisi) seçilmiştir. Bu
değişkenler film serisi izleme deneyimini ölçmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bireylerin
izledikleri film sonrası alabilecekleri aksiyonlar da yine bu modelde belirtilmiştir. Kimlik
gelişim süreci teorisinde belirtilen güdülerin yoğunluğuna bağlı, film serisi stratejilerinin
etkisi bireylerde farklı olabilmektedir. Bu ilişki Şekil 2’de gösterilmiş ve ilgili önermeler
verilmiştir.

Şekil 2: Çalışmada belirlenen modeldeki değişkenler arasındaki ilişki
P1:Marka genişletme stratejilerinin kullanımı, bireyin daha iyi bir film izleme deneyimine
sahip olmasını sağlar.
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P2:Marka çekiciliğini artırmak için kullanılan stratejiler, bireyin daha iyi bir film izleme
deneyimine sahip olmasını sağlar.
P3:Süreklilik ve ayrışma güdüleri yüksek kişiler, filmi daha çekici kılmak için kullanılan
stratejilerin olması durumunda bu güdüleri düşük kişilere kıyasla daha iyi bir film izleme
deneyimine sahip olurlar.
P4: Süreklilik ve ayrışma güdüleri yüksek kişiler, filmi daha çekici kılmak için kullanılan
stratejilerin yoğun olduğu filmlerin izlenmesi sonucunda olmayan filmlere kıyasla daha iyi bir
film izleme deneyimine sahip olurlar.
Bulgular ve Tartışma:
Genel bir film marka teorisini oluşturmak amacıyla James Bond film serisinin bir case study
olarak dikkate alındığı çalışmada bir filmin artistik ve tutundurmaya yönelik iki farklı eleman
grubundan oluşabileceği belirtilmiştir (Kerrigan & O’Reilly, 2013). Marka genişletme
stratejilerinin ve filmin artistik özellikleri dışında filme yerleştirilen her tür özelliğin ise
reklam unsurları olarak gruplandığı yine aynı çalışmada belirtilmiştir (Kerrigan & O’Reilly,
2013). Film serisi özelinde yapılan bu çalışmada ise yine benzer şekilde bu stratejiler
gruplanmış olup sonucunda ortaya yeni bir ürünün çıktığı stratejiler (seri devam veya ön
filmi, yan ürün, çaprazlama, yeniden başlatma) film serilerinde uygulanabilen marka
genişletme stratejileri olarak ele alınmış, oluşan yeni ürün yani yeni filmin içine yerleştirilen
stratejiler (film bitimi sonrası sahneler, gizli atıflar, sürpriz kendini gösteriş) ise reklam
unsurları içinde değerlendirebilecek pazarlama karmasının ürün bileşenindeki markayı çekici
kılmak için kullanılan stratejiler olduğu belirtilmiştir.
Film yapımcıları hem daha fazla izleyici çekmek hem de sahip oldukları izleyici kitlesini
korumak adına bu tip stratejileri uygulamayı tercih ettiklerinden bu stratejilerinin tamamının
pazarda tutundurma stratejisi altında da ele alınabileceği düşünülebilir. Stratejilerin
kullanılması sonucu ortaya çıkan yeni ürün, izleyicinin film izlenimi deneyimi sırasında ve
sonrasında değerlendireceği ana üründür. Genişletilmiş benlik teorisinde alışveriş, bir şeyleri
satın almaktan ziyade, bir kimliğin satın alınması olarak değerlendirilmektedir (Schmid,
2010). Bu teori tüketicinin alışveriş sırasında sahip olacağı varlığa veya hizmete bir anlam
yüklediğini ifade etmektedir. Yazın bölümünde belirtilip tasarım aşamasında kategorize
edilen stratejilerin her birinin belirli bir amaç taşıdığı belirtilmiştir. Psikoloji yazınından
çalışmaya girdi oluşturan kimlik gelişim süreci teorisi ise bireylerin de farklı güdülere sahip
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olduğunu belirtmekteydi. Dolayısıyla izlenecek her bir filmdeki stratejilerin varlığına ve
yoğunluğuna farklı güdülere sahip bireyler farklı anlamlar yükleyebildiğinden farklı oranlarda
yanıt verebileceği yapılan önermelerde belirtilmiştir. Bu da aslında mevcutta işleyen sürecin
film serilerinde hangi mekanizma ile tüketiciye veya izleyiciye ulaştığını ortaya koymaktadır.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar:
Bu çalışma yalnızca film serileri üzerinde yapılmıştır. Film serilerinin ele alınmasındaki en
önemli sebeplerden biri gişe hasılatında -dünyada en çok hasılat yapan filmler arasında ilk
100’de 82 filmin film serisine ait olması- öne çıkan bir orana sahip olmalarıdır. Devamında
yapılan çalışma ise film serilerinde kullanılan stratejilerin farklı kişiliklere sahip bireylerde ne
gibi sonuçlar doğurabileceğiyle ilgilidir.
Bu çalışma film sektöründe kullanılan çaprazlama, gizli atıf gibi kavramların pazarlama
alanında da kullanılma ihtimalini doğurmuştur. Bir analoji kurarak tanımlamak istersek
kurutmalı çamaşır makinesi çaprazlama ürün, bilgisayardaki kaydet butonunun şu anda
kullanılmayan disket işareti olması da gizli atıf olarak örneklendirilebilir. Ayrıca psikoloji
yazınında kullanılan kimlik gelişim süreci teorisinin pazarlama kavramının uygulandığı film
sektörüne doğrudan entegre edilmesiyle yapılan önermeler sonucu farklı pazarlama
stratejilerinin farklı kişiliklere sahip bireylerde farklı sonuçlar doğurabileceği ele alınmıştır.
Kavramsal olarak yapılan bu çalışmanın hedeflediği bulguları uygulamalı olarak test etmek
de mümkündür. Bunun için ilk adım yaklaşık 3000 farklı film serisinden uygun bir örneklem
oluşturmaktır. Güncel film serisi stratejileri bu çalışmanın kapsamında olduğundan 2010 yılı
öncesindeki filmler değerlendirmeye alınmayacaktır. 3000 farklı film serisinden rastsal olarak
film serilerini seçmek yerine çalışmanın amacına hizmet edecek şekilde bir örneklemin
oluşturulması uygun olacaktır. Bu çalışmanın kısıtlarından biri seçilen film serilerini hiç
izlememiş izleyici kitlesiyle çalışmaya devam edilmesinin daha uygun olmasıdır. Çalışmada
belirtilen stratejiler filmden çıkartıldığı zaman filmin izlenimi bozulmayan filmler ile devam
edilerek strateji açısından farklı gruplar oluşmuş olacak ve devamında farklı güdülere sahip
izleyicilerin ilgili filmlere verdiği tepkiler gruplar arası analiz sonucunda tüm önermeler test
edilmiş olacaktır.
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Giriş
Perakendecilik alanında yakın zamanda gerçekleştirilen çalışmalarda karışıklık kavramı
tartışılmakta ve müşterilerin hissettiği karışıklığın ölçümüne odaklanılmaktadır. Müşterilerin
karışıklık hissetmesinin, alışveriş deneyimini olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir.
Olumsuz alışveriş deneyiminin, alışveriş sonrasında olumsuz değerleme ve duygulara neden
olacağı düşünülmektedir. Bununla beraber, hissedilen karışıklığın etkilerinin henüz tam
olarak araştırılmadığı görülmektedir. Benzer olarak, karışıklık hissedilmesine neden
olabilecek değişkenleri ele alan araştırmalara da ihtiyaç duyulmaktadır. Hissedilen karışıklık
ile buna neden olan faktörlerin ilişkisinin ortaya konması, perakendecilerin gerekli önlemleri
almalarına ve müşterilerine memnuniyet verici bir alışveriş deneyimi yaşatmalarına yardımcı
olacaktır. Dolayısıyla, perakende müşterilerinin hissettiği karışıklığın öncüllerini ve
sonuçlarını ele alan çalışmaların, gerek literatüre gerekse uygulamacılara katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda; algılanan mağaza çevresi, hissedilen karışıklık ve alışveriş
deneyimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla bir araştırma tasarlanmıştır. Araştırma
kapsamında, algılanan mağaza çevresi ile hissedilen karışıklık ve hissedilen karışıklık ile
alışveriş deneyimi arasındaki ilişki test edilmiştir. Ayrıca hissedilen karışıklığın, algılanan
mağaza çevresi ve alışveriş deneyimi ilişkisindeki aracılık etkisi incelenmiştir.
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Introduction
The recent retailing research focus on discussing concept of confusion and measurement
of retail shopper confusion. Confusion felt by customers is expected to affect shopping
experience, negatively. A negative shopping experience is supposed to result in negative
post-shopping evaluations and emotions. On the other hand, effects of retail shopper
confusion has been not searched clearly, yet. Smilarly, researches examining antecedents of
confusion felt are also needed. Examination of relationship between retail shopper
confusion and its antecedents will help retailers to take measures against these factors and
create a satisfying shopping experience. Therefore, it is thought that studies covering the
antecedents and consequences of retail shopper confusion will contribute both to the
scholars and practitioners. In this context, a research is designed to examine the
relationship between perceived store environment, confusion felt and, shopping
experience. The relationship between perceived store environment and confusion felt was
tested within this framework. The relationship between confusion felt and shopping
experience was also analyzed. Finally, the mediator effect of confusion felt on the
relationship between perceived store environment and shopping experience was also
tested.
Literatür Analizi
Karışıklık kavramı pek çok araştırmada ürün kaynaklı nedenlerle ortaya çıkan bir durum
olarak ele alınmıştır (Garaus ve Wagner, 2016). Turnbull v.d.’ne (2000) göre karışıklık, “bilgi
işleme süreci içerisinde tüketicinin ürünün çeşitli yönlerini doğru yorumlamak konusundaki
yetersizliği”dir. Mitchell ve Papavassiliou (1999), karışıklığı “bilgi işleme ve karar vermeyi
etkileyen zihinsel durum” olarak tanımlamışlardır. Bilgi Yükü Teorisi’ne (Theory of
Information Load) göre tüketiciler karar sürecinde fazla sayıda seçeneğe ya da ürün bilgisine
maruz kaldıklarında zihinsel karışıklık yaşayabilmekte, karar vermekte zorlanabilmekte,
doğru olmayan kararlar alabilmekte, aldıkları karara güven duymayabilmekte ve karar
sonrasında olumsuz duygular hissedebilmektedirler (Jacoby,v.d., 1974a; Jacoby, v.d.; 1974b;
Wilkie, 1974; Scammon, 1977; Malhotra, 1982; Keller ve Staelin, 1987; Winzar ve Savik,
2002; Lee ve Lee, 2004; Matzler, v.d., 2007; Parra ve Ruiz, 2009; Chen, v.d., 2009; Sicilia ve
Ruiz, 2010).
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Garaus ve arkadaşları (2013; 2015; 2016), karışıklığın perakende müşterileri tarafından da
hissedilebileceğini savunmuş ve bu durumu “perakende müşterisi karışıklığı” olarak
adlandırmışlardır. Yazarlar, perakende müşterisi karışıklığı kavramını; karışıklıkla başetmek
için gerekli zihinsel efor (biliş), karışıklıkla ilişkilendirilen rahatsızlığı yansıtan duygular
(duygu) ve kısıtlanmış davranışsal eğilimlerden (davranış) oluşan üç boyutlu geçici bir
zihinsel durum olarak tanımlamışlardır (Garaus v.d., 2015).
Perakende müşterilerinin karışıklık hissetmesi durumunda, bilişsel işleme kapasitesi
aşılmakta ve kendilerini yetersiz, verimsiz, dikkatsiz hissetmektelerdir (Schweizer v.d., 2006;
Garaus ve Wagner, 2016). Perakende müşterisi karışıklığının duygusal boyutu, zihinsel
duruma eşlik eden kızgınlık, hayal kırıklığı, öfke, endişe, kendini suçlama gibi olumsuz
duyguları kapsamaktadır (Walsh, v.d., 2007; Garaus ve Wagner, 2016). Davranış eğilimi
boyutu, mağaza çevresine ait uyaranların doğru yorumlanamaması sonucu ortaya çıkan
kaybolmuşluk, çaresizlik, beceriksizlik ve ne yapacağını bilememe hislerini kapsamaktadır
(Garaus ve Wagner, 2016; Dogu ve Erkip, 2000; Massara v.d., 2010).
Müşterilerin

karışıklık

hissetmelerine

neden

olan

faktörlerin

perakendecilerin gerekli önlemleri almalarını sağlayacaktır.

ortaya

konması,

Bununla beraber, karışıklık

hissedilmesine neden olabilecek değişkenleri ele alan araştırmaların az sayıda olduğu
görülmektedir (Garaus, v.d., 2015; Wei ve Hwang, 2015; Mahdavi, v.d., 2016; Shiou, 2017;
Anninou, 2018). Garaus v.d. (2015), perakende müşterisi karışıklığını etkileyen faktörler
üzerine yaptıkları çalışmalarında;

mağaza çevresindeki olumsuzlukların karışıklık

hissedilmesine neden olabileceğini savunmuşlardır.

Wei ve Hwang (2015), kolayda

mağazalarda satış promosyonu etkinliklerinin ve ürünlerin sürekli değişmesinin karışıklık
yarattığı sonucuna varmışlardır. Shiou (2017), mağaza içindeki uyaranlara ve müşterilerin
mağaza bilgisi düzeyine bağlı olarak hissedilen karışıklığın farklılaşabileceğini ele almışlardır.
Mahdavi v.d. (2016), perakende müşterilerinin alışveriş motivasyonuyla karışıklık
hissetmeleri arasında bir ilişki olabileceğini savunmuşlardır. Anninou (2018) ise
perakendecilerde karışıklık yaratabilecek değişkenleri kavramsal olarak ele almıştır.
Bir mağazanın tasarımı, ambiyansı ve sosyal ortamı mağaza çevresini oluşturmaktadır
(Baker, 1986). Mağaza çevresinin tasarım boyutu mağaza yerleşimi, konfor, mimari, renkler,
kullanılan materyaller ve stili içermektedir (Baker v.d., 1994). Ambiyans boyutu; ısı, koku,
ışıklandırma ve koku ile ilgili algıları içermektedir (Baker v.d., 1994). Mağaza çevresinin
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sosyal boyutu ise mağazada yer alan insanları kapsamakta olup satış personelinin ve
müşterilerin sayısını, türünü ve davranışlarını içermektedir (Baker, v.d.,1994).
Mağaza çevresinin alışveriş deneyimini etkilediği bilinmektedir. Kerin v.d. (1992), alışveriş
deneyimini “müşterilerin mağazanın fiziksel çevresiyle, mağaza çalışanlarıyla ve müşteri
politika ve uygulamalarıyla etkileşiminin çıktısı” olarak tanımlamışlardır. Gillison ve Reynolds
(2016), alışveriş deneyimi kavramını olumlu etki, akış ve fantezi olmak üzere üç boyutta ele
almışlardır. Olumlu etki alışveriş sırasında müşterinin deneyimlediği tüm olumlu duyguları
içermektedir (Gillison ve Reynolds, 2016). Akış bireyin alışveriş etkinliğine zamanı unutacak
şekilde ne derece daldığını temsil etmektedir (Arnold ve Reynolds, 2003). Fantezi alışveriş
sırasında müşterinin ürünün nasıl kullanılabileceğine dair ne derece düşündüğünü ve hayal
kurduğunu açıklayan bir alışveriş deneyimi boyutu olarak ele alınmaktadır (Gillison ve
Reynolds, 2016). Müşterilerin karışıklık hissetmesinin alışveriş deneyimi ve memnuniyet
üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği düşünülmektedir (Anninou, 2018; Shiu ve Tzeng,
2018). Bununla beraber, hissedilen karışıklığın alışveriş deneyimi ve memnuniyet üzerindeki
etkilerinin henüz tam olarak araştırılmadığı görülmektedir.
Tasarım ve Yöntem
Algılanan mağaza çevresi, perakende müşterilerinin hissettiği karışıklık ve alışveriş deneyimi
arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma betimsel bir ön çalışma
niteliğindedir.
Garaus v.d.’ne (2015) göre mağaza çevresini oluşturan tasarım, ambiyans ve sosyal
boyutların olumlu algılanması halinde hissedilen karışıklık azalır. Buradan yola çıkarak,
aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:
H1: Mağaza çevresi olumlu algılandıkça, hissedilenkarışıklık azalır.

Alışveriş sırasında karışıklık hisseden müşterilerin doğru seçim yapamayacakları ve alışveriş
deneyiminden keyif alamayacakları düşünülmektedir (Huffman ve Kahn, 1998; Jacoby ve
Morrin, 1998; Walsh ve Mitchell, 2008). Bu nedenle, aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:
H2: Hissedilen karışıklık azaldıkça, alışveriş deneyimi olumlu hale gelir.
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Babin ve Darden'e (1995) göre

mağaza çevresinin pek çok yönü alışveriş deneyimini

etkileyebilir. Mağaza ambiyansı, tasarımı, satış danışmanlarının tutumu alışveriş deneyimini
etkileyen mağaza çevresine ait faktörler arasında sayılabilir (Levy vd., 2013). Mağaza
çevresini olumlu algılayan müşterilerin, daha keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamaları
beklenmektedir (Sun ve Yazdanifard, (2015). Dolayısıyla,
H3: Mağaza çevresi olumlu algılandıkça,alışveriş deneyimi olumlu hale gelir.

Alışveriş sırasında hissedilen karışıklığın algılanan mağaza çevresi ile alışveriş deneyimi
arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkilemesi beklenebilir. Buradan yola çıkarak, aşağıdaki
hipotez geliştirilmiştir:
H4: Hissedilen karışıklık artıkça; olumlu algılanan mağaza çevresinin, alışveriş deneyimi
üzerindeki olumlu etkisi zayıflar.
Araştırma modelinde yer alan değişkenlere ilişkin verinin toplanması amacıyla anket
yöntemi kullanılmış olup ölçeklere ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1: Ölçekler
Ölçek

Kaynaklar

Hissedilen Karışıklık

Garaus ve Wagner, 2013 Bilişsel, duygusal, davranışsal

Algılanan Mağaza Çevresi

Sherman v.d., 1997
Gillison

Alışveriş Deneyimi

Boyutlar

ve

Tasarım, sosyal, ambiyans

Reynolds,

2016;

Watsons

v.d.,

1988;

Arnold

ve

Olumlu etkiler, akış, fantezi

Reynolds, 2003

Kolayda örnekleme yöntemiyle 293 üniversite öğrencisine ulaşılmış olup 291 anket
kullanılabilir durumdadır. Katılımcılardan yakın zamanda gerçekleştirmiş oldukları bir
perakendeci ziyaretini hatırlamaları ve perakendecinin adını belirtmeleri istenmiştir.
Yanıtlayıcılardan anketi sözkonusu ziyareti düşünerek tamamlamaları istenmiştir.
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Bulgular ve Tartışma
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğini Cronbach Alpha güvenilirlik analizi ile test
edilmiştir. Sonuçlar Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2: GüvenilirlikAnalizleri
Cronbach

Ölçek

Alpha

Katsayısı

Çıkarılan Yargı

Hissedilen Karışıklık

0.926

Yok

Algılanan Mağaza Çevresi

0.953

Yok

Alışveriş Deneyimi

0.855

1 yargı (Şaşırmış)

Ölçeklerin geçerliliğini test etmek ve literatürle uyumlu alt boyutların oluşup oluşmadığını
görmek üzere Açıklayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 3’de verilmekte olup,
genel olarak literatürle uyumludur.
Tablo 3: Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Toplam Açıklanan Faktör

Ölçek
Hissedilen Karışıklık
Algılanan

Mağaza

Çevresi

Varyans

Sayısı

% 67

2

% 74

4

Faktör Adları
Bilişsel, Duygusal, Davranışsal
Sosyal,

Ambiyans,

(Algılanan

Düzen

Tasarım

ve

Temizlik),

Tasarım (Alan Büyüklüğü)

Alışveriş Deneyimi

% 81

3

Olumlu Etkiler, Akış, Fantezi

Hipotez testleri için gerçekleştirilen korelasyon ve regresyon analizlerine elde edilen
faktörlerle devam edilmiştir. Sonuçlar Tablo 4’te özetlenmektedir.
Tablo 4: Regresyon Analizleri
Düzeltilmiş
Belirlilik
Katsayısı
0.665

Bağımlı
Değişken

Standardize
Bağımsız Değişkenler

Duygusal ve Mağaza

Katsayılar

Anlamlılık Hipotezler

Beta
Çevresi:
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Tasarım -0.582

0.000

H1 kabul.

Davranışsal

(Düzen ve Temizlik Algısı)

Karmaşa

Mağaza

Çevresi:

Sosyallik

Çevresi:

Tasarım

Algısı
Mağaza
0.243

Bilişsel

(Düzen ve Temizlik Algısı)

Karmaşa

Mağaza Çevresi (Ambiyans
Algısı)

0.531

Alışveriş

Duygusal

Deneyimi:

Karmaşa

Olumlu
Etkiler

0.383

ve

Davranışsal

Bilişsel Karmaşa

Alışveriş

Duygusal

ve

Deneyimi:

Karmaşa

Akış

Bilişsel Karmaşa

Davranışsal

Alışveriş
Deneyimi:

Çevresi:

Sosyallik

Çevresi:

Tasarım

Alışveriş

Algısı

Deneyimi:

Mağaza

Olumlu

(Düzen ve Temizlik Algısı)

Etkiler

Mağaza Çevresi (Ambiyans
Algısı)
Mağaza Çevresi (Ambiyans

Alışveriş
0.532

Deneyimi:
Akış

Algısı)
Mağaza

Çevresi:

Sosyallik

Çevresi:

Tasarım

Algısı
Mağaza

(Alan Büyüklüğü Algısı)
Alışveriş

Mağaza Çevresi Boyutları
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-0.276

0.000

-0.263

0.000

-0.613

0.000

-0.213

0.000

-0.487

0.000

-0.229

0.000

H2

kısmi

kabul.

bulunmamıştır.

Fantezi

0.555

0.000

Korelasyon

Karmaşa Boyutları
Mağaza

-0.291

0.396

0.000

0.291

0.000

0.140

0.019
H3

0.427

0.000

0.295

0.000

0.126

0.007

Korelasyon

kısmi

kabul.

Deneyimi:

bulunmamıştır.

Fantezi
Duygusal
Alışveriş
0.603

Deneyimi:
Olumlu
Etkiler

ve

Davranışsal

Karmaşa
Mağaza

Çevresi:

Sosyallik

Algısı
Bilişsel Karmaşa
Mağaza Çevresi (Ambiyans
Algısı)
Mağaza Çevresi (Ambiyans
Algısı)
Mağaza

0.549

Çevresi:

Alışveriş

Algısı

Deneyimi:

Bilişsel Karmaşa

Akış

Mağaza

Çevresi:

Sosyallik

Tasarım

(Alan Büyüklüğü Algısı)
Duygusal

ve

Davranışsal

Karmaşa

-0.333

0.000

0.318

0.000

-0.153

0.000

0.127

0.019

0.359

0.000

0.209

0.001

-0.104

0.023

0.122

0.007

-0.131

0.027

H4

kısmi

kabul.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bulgulara göre mağaza çevresinin tasarım, sosyal ve ambiyans boyutları olumlu
algılandığında; bilişsel, duygusal ve davranışsal anlamda hissedilen karışıklık azalmaktadır.
Buna göre perakendeciler düzensiz, temiz olmayan, fazla hareketli, olumsuz ambiyansa
sahip mağaza çevresi yaratmaktan kaçınmalıdırlar. Bilindiği gibi, karışıklık hisseden
müşteriler karar vermekte zorlanmakta, satın almaktan vazgeçebilmekte ve satın alma
sonrasında mutsuzluk hissedebilmektedirler. Gelecekte yapılacak araştırmalarda mağaza
çevresinden kaynaklanan ve karışıklık hissedilmesine neden olan etkenlerin detaylı
araştırılması önerilmektedir. Böylece mağaza çevresinde karışıklık yaratan etkenlerin
kullanılmaması sağlanabilir.
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Belirlilik katsayılarının gösterdiği üzere, müşterilerin mağaza çevresi dışındaki başka etkenler
nedeniyle de karışıklık yaşayabilecekleri söylenebilir. Gelecekteki çalışmalarda, müşterilerin
karışıklık hissetmesine neden olabilecek diğer öncüllerin ortaya çıkarılması hedeflenebilir.
Sonuçlara göre bilişsel, duygusal ve davranışsal anlamda hissedilen karışıklık azaldıkça daha
olumlu bir alışveriş deneyimi yaşanmakta ve müşteriler kendilerini zamanın akışına
bırakmaktadırlar. Bilindiği gibi, olumsuz alışveriş deneyimi ziyaret süresini kısaltmakta,
alışveriş sonrası memnuniyeti ve yeniden ziyaret olasılığını düşürmektedir (Swinyard ve
Whitlark, 1994; Meyer, 2008; Riquelme, v.d. 2016,). Alışveriş deneyiminin iyileştirilmesi için
karışıklığın ve karışıklığı yaratacak etkenlerin ortadan kaldırılmasına önem verilmelidir
(Edward ve Sahadev, 2012).
Sonuçlara göre hissedilen karışıklığın, algılanan mağaza çevresiyle alışveriş deneyimi
arasındaki ilişkide aracılık etkisi bulunmaktadır. Modele hissedilen karışıklığın boyutları
eklendiğinde, modelin açıklayıcılığı artmaktadır. Hissedilen karışıklık boyutları, mağaza
çevresi boyutlarının katsayılarını düşürmektedir. Bir başka deyişle, mağaza çevresi
boyutlarının alışveriş deneyimi üzerindeki olumlu etkilerini zayıflatmaktadır. Bu durum,
karışıklığa neden olan faktörlerin anlaşılmasının ve ortadan kaldırılmasının önemini
desteklemektedir.
Gelecekteki çalışmalarda, algılanan mağaza çevresi, hissedilen karışıklık, alışveriş deneyimi,
memnuniyet ve yeniden ziyaret eğilimi arasındaki ilişkilerin ve bunlara etki edebilecek
mağaza türü, alışveriş motivasyonu v.b. faktörlerin birlikte incelenmesi önerilebilir.
Karışıklığın mağazada geçirilen zaman ve harcama miktarı üzerindeki etkileri ele alınabilecek
diğer konular arasındadır. Son olarak, karışıklık hissetme durumunu ölçen bir ölçek
bulunmakla beraber, karışıklık hissedilmesine neden olan kaynakların belirlenmesini
sağlayacak bir ölçek bulunmamaktadır. Bu tür bir ölçeğin geliştirilmesi gelecekteki
araştırmaların konusu olabilir.
Araştırma

örnekleminin

temsil

yeteneğinin

düşük

olması

nedeniyle

sonuçların

genellenemeyeceği unutulmamalıdır. Gelecek çalışmalarda farklı ve daha geniş temsil
yeteneği olan bir örneklem seçilebilir.
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canyildirir@yahoo.com
Burçin Kaplan (İstanbul Aydın Üniversitesi)
burcinkaplan@aydin.edu.tr
ÖZET
Mobil uygulamalar iletişim, eğitim, eğlence, alışveriş, seyahat, sağlık gibi birçok farklı
alanda hizmet vermektedirler. Mobil uygulamaların mal ve hizmetlerden farkı ve en önemli
özellikleri zaman ve mekân kısıtlaması olmadan, gerekli şartların uygunluğuna göre (Mobil
telefon, tablet, ağ bağlantısı vs.) kullanılabilir olmasıdır. Bu araştırmanın amacı; mobil
uygulamalara ilişkin güdülenme ve kullanıcıların kişilikleri ile ilgili özelliklerin mobil uygulama
kullanımı ile muhtemel ilişkilerini saptayabilmek, mobil uygulamalara yönelik algılanan
faydayı ve algılanan kullanım kolaylığını incelemek, mobil uygulamalar ve kullanımına ilişkin
kullanıcıların sahip oldukları bilgi ve ilgi düzeyi, kullanıma yönelik tutum ve gerçekleşen
kullanım arasındaki ilişkileri tespit etmektir.
Çalışmada kullanılan veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23.0
paket programı ve AMOS 24.0 programı kullanılmıştır.
Yapılan çalışma neticesinde, mobil uygulama geliştiren/kullanan işletmelerin/kurumların,
müşterilerinin/kullanıcıların uygulamalar hakkındaki düşünceleri hakkında bilgi sahibi
olmasının, kullanıcılarını eğlendirebilecek, boş zamanlarını hoş geçirmelerini sağlayacak ve
bunların yanı sıra fayda sağlayabilecekleri uygulamalar geliştirmelerinin pazarlama
stratejileri açısından önem arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hedonik Güdüler, Faydacı Güdüler, Mobil Uygulamalar
THE EFFECTS OF HEDONIC AND UTILITARIAN MOTIVATIONS ON MOBILE APPLICATION USE
ABSTRACT
Mobile applications serve many different areas such as communication, life facilitation,
education, entertainment, shopping, traveling, health.The biggest difference and most
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important feature of mobile applications from products and services is that they can be
used at any time according to suitability of requirements (Mobile phones, tablets, network
connection, etc.) without time and space restriction. The purpose of this study; to
determine the relationship between motives on mobile applications and users' personalities
with the use of mobile applications,

to examine the perceived usefulness and perceived

ease of use for mobile applications,and to determine the relationship between the
subjective knowledge, users' interest in mobile applications, actual use and attitude
behavior on application use.
The data used in the study were collected by the questionnaire method. In analysis of the
data, SPSS 23.0 and AMOS 24.0 package programs were used.
As a result of the study, it has been achieved that it is important for the marketing
strategies that the mobile application developers / employers should have information
about customers' / users' opinions on applications and have to develop applications which
entertain the users, to enjoy their leisure time and to benefit from these applications.
Keywords:Hedonic Motive, Utilitarian Motive, Mobil Applications
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1. Giriş
Akıllı telefonlar, tabletler ya da bilgisayarlar istenilen yer ve zamanda kullanılabilen ve
kullanıcısına istenilen hizmeti sunabilen cihazlar olarak tasarlanmıştır (Kenteris, Gavalas ve
Economou, 2009; Brown ve Chalmers, 2003). Bu cihazlar istenilen hizmetleri mobil
uygulamalar vasıtasıyla ve gerekli olan durumlarda ağ bağlantısı ile sağlamaktadırlar.
Çalışmanın temel problemi, üreticilerin, kullanıcıların mobil uygulama kullanımına etki
eden faktörler hakkında genellikle popüler kültüre yönelik planlama yapmaları ve dolayısıyla
müşterilerin bazı uygulamalara karşı motivasyonlarının yetersiz olması oluşturmaktadır.
Kullanıcıların davranışsal ve psikolojik özellikleri hakkında yeterli seviyede bilgiye sahip
olmayan bazı mobil uygulama geliştiricileri, üretim aşamasından önce müşteriler hakkındaki
araştırmalarını boşa harcanmış bir emek olarak görebilmektedir. Kullanıcıların büyük bir
kısmı da bazı uygulamaların gerek ihtiyaçlarını karşılamadığını, gerekse kendilerinde güven
oluşturmadığını düşünerek kullanmaya uzak durmaktadırlar.
Kullanıcıların bilinçlendirilmesi ve motive edilmesinin yanı sıra, üreticilerin ve işletmelerin
de müşterilerin karar verme sürecine ve uygulama kullanım tutum ve niyetlerine etki eden
sosyo-psikolojik faktörlerin tespitine ve analizine önem vermeleri gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, faydacı ve hedonik güdülerin, subjektif bilgi düzeyinin, algılanan
faydanın, algılanan kullanım kolaylığının mobil uygulama kullanımına ve niyetine ve
kullanıcıların demografik özelliklerinin mobil uygulama kullanımına olan etkilerinin
araştırılmasıdır.
Tüketim ve satın alma davranışının müşterilerin kişilikleri ve davranış özellikleri ile ilişkili
olduğunu ortaya koymaya çalışan pek çok araştırmanın varlığından söz etmek mümkündür.
Tüketici

davranışı,

temel

olarak

rasyonel/faydacı

ve

duygusal/hedonik

olarak

incelenebilmektedir. Bunların yanı sıra müşterilerin karar verme sürecini etkileyen faktörler
arasında aile, sosyal sınıf ve grupların da etkili olduğu bilinmektedir (Uluçınar, 1992).
Ürünler ve satın alma kararına ilişkin tüketicilerin sosyal ve psikolojik eğilimlerinin
araştırılması hem tüketici özelliklerinin tanımlanması hem de tüketicilerin pazardaki davranış
kalıplarının tanımlanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Geçmişten bugüne pek
çok araştırmacı farklı ürün grupları açısından tüketicilerin güdülenmesini saptamaya yönelik
araştırmalar yapmışlardır (Kapferer ve Laurent’ten aktaran Armağan ve Akel, 2017).
Güdülenme düzeyine ilişkin bilgiler hem üreticiler, hem perakendeciler hem de reklamcılara
fayda sağlayacak niteliktedir. Araştırmacılar güdülenmenin ürün kategorisi ile ilgili bir
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kavram olduğunda birleşmektedirler. Başka bir deyişle farklı ürün gruplarında tüketicilerin
güdülenme düzeyleri de farklılık göstermektedir (Bloch’tan aktaran Pauwels vd, 2016).
Ürüne ilişkin güdülenmenin araştırılmasının ardındaki temel neden tüketicilerin belli
ürünlerin özelliklerini kendi kişisel özellikleri ile ne şekilde ilişkilendirdiklerini ortaya
koyabilmektir.
Bu araştırmadaki temel amaç, mobil uygulamalara ilişkin güdülenme ve kullanıcıların
kişilikleri ile ilgili özelliklerin mobil uygulama kullanımı ile muhtemel ilişkilerini
saptayabilmektir. Bu genel amaç doğrultusunda çalışmaya ilişkin belirlenen hedefler
aşağıdaki gibidir:
•

Mobil uygulamalara ilişkin faydacı ve hedonik güdüler ve uygulama
kullanımında etkili olan faktörlere ilişkin açıklamalar yapabilmek,

•

Mobil uygulamalara ve kullanımına ilişkin faydacı ve hedonik güdülere yönelik
demografik açıdan tüketicilerin farklarını tanımlayabilmek,

•

Faydacı ve hedonik güdüler, subjektif bilgi düzeyi, algılanan fayda ve algılanan
kullanım kolaylığı ile mobil uygulama kullanımına yönelik tutum ve kullanım
niyeti arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek,

•

Mobil uygulama kullanımına yönelik tutum ve kullanım niyeti ile gerçekleşen
kullanımın muhtemel ilişkilerini ortaya koyabilmek,

•

Faydacı ve hedonik güdüler, subjektif bilgi düzeyi, algılanan fayda, algılanan
kullanım kolaylığı, mobil uygulama kullanımına yönelik tutum ve kullanım niyeti
ile gelir, yaş, cinsiyet, medeni ve öğrenim durumu açısından mobil uygulama
kullanıcılarının gruplanması.

Mobil uygulamalar, teknolojinin gelişimiyle birlikte ve son zamanlarda bilişim
teknolojilerine bağımlılığın artması ile hemen hemen herkesin hayatına girmiş
bulunmaktadır. İşletmeler, müşterilerine daha kolay ve sınırsız hizmet sunabilmek adına söz
konusu uygulamaları kullanmaya başlamışlar ve böylece her an müşterilerinin ulaşabileceği
şekilde uygulamalar programlamışlardır.
Bu çalışma, kullanıcıların mobil uygulama tercihini etkileyen güdü ve bilgi düzeyi gibi
faktörlerin incelenmesi sonucu hem işletmeler hem de gelecekte yapılacak akademik
çalışmalar için bir model önerisi sunmaktadır. Bu çalışmanın, konu ile ilgili yeterince çalışma
olmaması sebebiyle, tüketicilerin mobil uygulama tercihleri hakkında detaylı bilgi sahibi
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olarak sistem geliştirme kararlarında faydalanabilecekleri bir model olması ve buna ilave
olarak akademik çalışmalarda da kaynak olarak kullanılabilmesi hedeflenmektedir.
2. Literatür Taraması
2.1. Güdü
Güdü, insanı davranışa iten en temel neden olarak tanımlanabilir. Güdülerin organizmayı
uyarmak/faaliyete geçirmek ve organizmanın davranışlarına yön vermek gibi iki işlevi vardır.
Bu sebeple davranışların nedenini anlamak için güdülere yönelmek gerekir (Muter, 2002).
Karabulut güdüyü “organizmanın ihtiyacını gidermek için belirli bir yönde faaliyet
göstermesi eğilimine ve tüketiciyi gerekli davranışlara yönelten olaylar zinciri” olarak
tanımlamaktadır (Karabulut’tan aktaran Beybars,2015). Güdü, kişileri bir davranışta
bulunmaya ya da bir davranış yolunu bir diğerine tercih etmesi için isteklendiren sürücü
kuvvet ve öğelerdir (Örücü ve Tavşancı, 2001). Güdü, insanların davranışlarını, düşüncelerini
ve eğilimlerini ihtiyaçları doğrultusunda ve istenilen yönde harekete geçiren bir faktördür.
Güdülenme süreci, tüketicide ortaya çıkan ihtiyacın karşılanmaması durumunda ortaya
çıkabilecek gerilim durumu dürtüyü harekete geçirmekte, tüketicinin öğrenme süreci ve bilgi
toplama süreci sonrasında güdülenmiş tüketici davranışını sergiler ve son olarak ihtiyacın
karşılanması ile son bulur. Güdülenme süreci Şekil 1’de gösterilmiştir.

Öğrenme

Karşılanmamış
İhtiyaçlar İstekler
ve Arzular

Gerilim

Davranış

Dürtü

İhtiyaç veya
Amacın
Karşılanması

Bilişsel Süreç
Gerilimin Azalması

Şekil 1. Güdülenme Süreci
Kaynak:Schiffman, L.G. ve Konuk, L.L. (2004). Consumer Behavior, Prenetice Hall, New York.
2.1.1.Hedonizm ve Hedonik Güdüler
Hedonizm kavramı M.Ö.400 yıllarında ortaya çıkmıştır. Hedonizme göre, insanların
yaşamlarındaki temel amaçları zevk almak ve acıdan olabildiğince uzak durmaktır (Murray,
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1964; Odabaşı, 2013). Hedonizm merkezine hazzı koyan bir yaşam felsefesidir (Altunışık ve
Çallı, 2004). Hedonizm bir haz tutkusudur (Blythe, 2008) ve birçok tanımlamaya göre
insanların eğlenceye, duygulara ve mutluluğa yönelik özelliklerine işaret eder (Babin vd.,
1994). Tüm tanımlamalar ışığında hedonizmi, insanların yaşamlarında eğlenmek, haz almak
ve tatmin olmak için davranışlarına yön vermeleri şeklinde tanımlayabiliriz.
Hedonik güdülerin temelinde yatan ve ön planda olan soyut kavramlar aşağıdaki gibidir
(Odabaşı, 2006);
• Duygusal tepkiler, duygusal hazlar, düş kurma, estetik kaygılar.
Bir diğer araştırmaya göre tüketicilerin hedonik güdülenmelerine sebep olan unsurlar
aşağıdaki gibidir (Arnold ve Reynolds, 2003);
• Maceracı yaşamak, rahatlamak, sosyal ilişkiler kurmak, başkalarını mutlu
etmek, fikir edinmek, fırsatları yakalamak.
Özdemir ve Yaman’ın (2007) çalışmalarında ise tüketicileri hedonik alışverişe yönlendiren
unsurlar;
• Eğlenceler, ürün/hizmeti değerinden daha düşük fiyata alabilmek, duyusal
uyarılar ve uyarıcılar, mevcut gerçeklikten uzaklaşma, içinde bulunulan
sıkıntıdan kurtulma ya da uzaklaşma, kişisel haz elde etme arzusu, toplumsal
deneyim kazanma çabaları, iletişim, toplumun, grubun lider kadrosundan
etkilenme, referans grupları, şeklinde sıralanmaktadır.
Spangenberg vd.nin (1997) çalışmalarında tüketicileri/kullanıcıları hedonik alışverişe
yönlendiren ve bu şekilde güdüleyen faktörler şunlardır;
• Sıkıcı/İlginç,

zevkli

değil/zevkli,

duygusal

değil/duygusal,

eğlenceli

değil/eğlenceli, keyifli değil/keyifli, komik değil/komik, heyecan verici
değil/heyecan verici, neşeli değil/neşeli, şakacı değil/şakacı, hoş/hoş değil,
mutluluk veren/mutluluk vermez, oyalayıcı/oyalayıcı değil.
Her dört çalışmada yer alan hedonik güdüler ve güdülenmeye sebep olan unsurlar
değerlendirildiğinde, tüketicilerin duygusal olarak tatmin olma, memnuniyet hissetme,
mutlu olma, kendini kabul etme ve kabul ettirme gibi genellikle psikolojik etkenler
görülmektedir.
2.1.2. Faydacılık Kavramı ve Faydacı Güdüler
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Murray 1964’te yaptığı çalışmada, antik çağlardaki filozofların, insanların hem arzulara
sahip olmaları hem de bu arzularını tatmin ederken rasyonel de davranabilmelerini
belirttiğine değinmiştir (Murray, 2008). Faydacı güdülerin temel özelliği tüketicilerin
gereksinim duydukları ürün ya da hizmetlere yönelik olmasıdır (Lunardo ve Mbengue, 2009).
Faydacı güdülerle satın alma davranışı sergileyen tüketiciler, günlük hayatta ya da uzun
süreli olarak kullanabilecekleri, değerine karşılık yeterli faydayı alabilecekleri ürün ya da
hizmetleri tercih etmektedirler.
Tüketicilerin kişilikleri ve ürün/hizmetlerin özellikleri değerlendirildiğinde faydacı güdüler
ikiye ayrılmaktadır (Lunardo ve Mbengue, 2009);
• Genel faydacı güdüler, tüketicilerin kişisel özelliklerinin etkisi altında yalnızca
rasyonel ve ihtiyaçlarına yönelik faydacı satın alma kararları vermelerini ifade
etmektedir.
• Durumsal faydacı güdüler ise, ürün ya da hizmete bağlı olarak değişkenlik
gösteren ve söz konusu ürün ya da hizmetin özelliğine ve satın alınma
durumuna göre faydacı davranış sergileyen tüketici kararlarını içermektedir.
Faydacı (Rasyonel) güdülerin temelinde tüketici amaç ve hedeflerini nesnel ölçütlere göre
belirleme arzusu bulunmaktadır (Odabaşı ve Barış, 2016). Tüketiciler faydacı güdülerle
hareket ettiğinde genellikle asgari ücret karşılığında, kaliteli, işlevsel ve azami faydayı
sağlayacak ürün ya da hizmetleri tercih etmektedirler.
Spangenberg vd.nin (1997) çalışmalarında tüketicileri/kullanıcıların satın aldıkları ya da
kullandıkları ürün/hizmetleri değerlendirmelerinde faydacı faktörler şu şekilde sıralanabilir;
• Faydalı/faydasız, pratik/pratik değil, gerekli/gereksiz, fonksiyonel/fonksiyonel
değil,

mantıklı/mantıksız,

etkileyici/etkileyici

değil,

yardımcı/yardımcı
yararlı/zararlı,

değil,

etkin/etkin

kullanışlı/kullanışlı

değil,
değil,

verimsiz/verimli, problem çözücü/problem çözücü değil.
2.2. Mobil Uygulamalar
Son yıllarda bilgi toplumunun büyük bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, tabletler ve
bilgisayarlar neredeyse insan hayatında vazgeçilmez bir hal almıştır. Bilgi akışının sağlanması,
bilgiye daha kolay ve daha az maliyetli ulaşım arayışı ve özellikle birçok alanda hayatın daha
hızlı akması nedeniyle söz konusu cihazların kullanımı günden güne artmaktadır.
Akıllı telefonlar, cep telefonlarına göre daha gelişmiş bilgi işlem yeteneği (Charlesworth,
2009) ve kişiselleştirilmiş/yerelleştirilmiş hizmetleri ile daha güçlü ve taşınabilir bir destek
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cihazı özelliği sunmaktadır (Chiu, Sun, Sun ve Ju, 2006). Ayrıca Apple ve Samsung gibi
işletmeler, mobil uygulama geliştiricileri için açık bir platform sağlamakta ve bu şekilde
yalnızca işletmelerin değil, kullanıcıların da ihtiyaç duyduğu/duyabileceği uygulamaların
geliştirilmesine yardımcı olmaktadırlar (Cusumano, 2010). Sayısız mobil uygulamadan oluşan
“Mobil Uygulama Dünyası” çeşitli bilgi servisleri sunmak üzere oluşturulmuştur (Business
Weekly, 2010).
Günümüzde söz konusu mobil uygulamaların sayısı çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu
sebeple çalışma için mobil uygulama kategorisinde kullanıcılar tarafından sık bir şekilde
kullanılan mobil uygulamalar tercih edilmiştir. Bunlar tüketicilerin/kullanıcıların iletişim
kurmak amacıyla kullandıkları “İletişim Mobil Uygulamaları (Whatsapp, Messenger, Skype,
Tango, Viber, vb.)” ve bir şeyler satmak ya da almak için kullandıkları “Alışveriş Mobil
Uygulamaları (gittigidiyor, sahibinden, n11, vb.)”dır.
3. Araştırmanın Kavramsal Modeli ve Yöntemi
3.1. Kavramsal Model ve Hipotezler
Faydacı Güdüler /
Hedonik Güdüler

Algılanan
Fayda
Kullanıma
Yönelik
Tutum

Algılanan
Kullanım
Kolaylığı

Kullanım
Niyeti

Gerçek
Kullanım

Subjektif Bilgi
Düzeyi

Şekil 2. Araştırma Modeli
Araştırma modeli oluşturulurken yararlanılan çalışmalar ve modelin alt boyutları Tablo
1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Araştırma Çerçevesinde Yararlanılan Temel Çalışmalar
FAKTÖR

LİTERATÜR

Hedonik ve Faydacı Babin, B. J., Darden, W. R. ve Griffin, M. (1994). Work
Güdüler

and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping
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Value, Journal of Consumer Research.
Davis, F. D., (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of
Algılanan Fayda

Use and User Acceptance of Information Technology, MIS
Quarterly.

Algılanan

Kullanım

Kolaylığı

Davis, F. D., (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of
Use and User Acceptance of Information Technology, MIS
Quarterly.
Flynn, L.R. ve Goldsmith, R.E. (1999), A Short, Reliable

Subjektif Bilgi Düzeyi

Measure of Subjective Knowledge, Journal of Business
Research.
* Ajzen I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy,
Locus of Control, and The Theory of Planned Behaviour, J

Kullanıma

Yönelik

Tutum

Appl Soc Psychol.
* Wu, C. S., Cheng, F. F., Yen, D. C. ve Huang, Y. W. (2011).
User Acceptance of Wireless Technology in Organizations: a
Comparison of Alternative Models, Computer Standards &
Interfaces.
* Mohd, H., Mohammad, S.M.S., (2005). Acceptance Model
of Electronic Medical Record, Journal of Advancing
Information and Management Studies.

Kullanım Niyeti
* Hu, P.J.H, Clark, T.H.K. ve Ma, W.W. (2003). Examining
Technology Acceptance by School Teachers: a Longitudinal
Study, Information & Management.
* Hu, P.J.H, Clark, T.H.K. ve Ma, W.W. (2003). Examining
Gerçekleşen Kulanım

Technology Acceptance by School Teachers: a Longitudinal
Study, Information & Management.

Kaynak: Araştırmacı tarafından derlenmiştir.
3.2. Hipotezler
Mobil uygulamaların kullanım kolaylığı ve kullanıcıların algıladığı fayda arasındaki ilişkilere
yönelik oluşturulan hipotez:
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H1: Bireylerin mobil uygulamaların kullanım kolaylığı algıları ile onların bu teknolojiye
yönelik algıladığı fayda arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Güdüler ve mobil uygulama kullanımı arasındaki ilişkilere yönelik oluşturulan hipotezler:
H2a: Hedonik güdüler ile bireylerin mobil uygulama kullanımına yönelik kullanım kolaylığı
algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2b: Faydacı güdüler ile bireylerin mobil uygulama kullanımına yönelik kullanım kolaylığı
algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H3a: Hedonik güdüler ile bireylerin mobil uygulama kullanımına yönelik algıladığı fayda
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H3b: Faydacı güdüler ile bireylerin mobil uygulama kullanımına yönelik algıladığı fayda
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H4a: Hedonik güdüler ile bireylerin mobil uygulama kullanımına yönelik tutumları
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H4b: Faydacı güdüler ile bireylerin mobil uygulama kullanımına yönelik tutumları arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H5a: Hedonik güdüler ile bireylerin mobil uygulama kullanım niyetleri arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
H5b: Faydacı güdüler ile bireylerin mobil uygulama kullanım niyetleri arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
Algılanan fayda, kullanım kolaylığı, subjektif bilgi düzeyi, tutumlar ve niyet ile mobil
uygulama kullanımı arasındaki ilişkilere yönelik hipotezler:
H6: Bireylerin mobil uygulamaların kullanımına yönelik algıladığı fayda ile bu teknolojiyi
kulanım niyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H7: Bireylerin mobil uygulamaların kullanımına yönelik algıladığı fayda ile bu teknolojiyi
kullanmalarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H8: Bireylerin mobil uygulamaların kullanım kolaylığı algıları ile bu teknolojiye yönelik
tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H9: Bireylerin mobil uygulamalar hakkındaki subjektif bilgi düzeyleri ile bu teknolojiyi
kullanımına yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H10: Bireylerin mobil uygulamalar hakkındaki subjektif bilgi düzeyleri ile bu teknolojiyi
kullanım niyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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H11: Bireylerin mobil uygulama kullanımına yönelik tutumları ile bu teknolojiyi kullanım
niyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H12: Bireylerin mobil uygulama kullanım niyetleri ile gerçekleşen kullanım davranışları
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
3.3. Araştırmanın Örneklemi
İstatistikçiler, yapısal eşitlik modellemesinin büyük ölçekler gerektirdiği savunmaktadırlar.
Örneklem sayısını etkileyen birçok faktör olmakla birlikte yeterli örneklem sayısı ile ilgili net
bir bilgi bulunmamaktadır. 100 ve altındaki örneklemler küçük, 100-200 arası orta ve 200’ün
üzerinde olanlar büyük örneklem olarak sayılmakla birlikte, yapısal eşitlik modellemesi için
herhangi bir sayı belirtilmemiştir. Ancak çalışmalarda gözlenen ifade sayısının 10 katı kadar
sayıda bir örneklemin olmasının yeterli olacağı değerlendirilmektedir (Kline, 2005).
Çalışmada gözlenen 105 adet ifadenin yer alması, planlanan 1050 örneklem hedefinin yeterli
bir sayı olduğunu göstermektedir.
3.4. Ölçme Aracının Geliştirilmesi
Çalışmanın amacı doğrultusunda araştırmanın hipotezlerini test edebilmek için toplanan
verilerin birincil veri olmasına karar verilmiştir. Veriler “anket” ile 15 Mayıs 2017 – 30 Mart
2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Ankette 1 (Bir) tanesi açık uçlu, 14 (On dört) tanesi
yapılandırılmış olmak üzere 15 soru bulunmaktadır. 15 soru içerisinde 105 ifade
araştırılmıştır. Bu anket yüz yüze ve online yöntem ile uygulanmıştır.
Çalışmanın

amacına

paralel

olarak

düzenlenen

soru

formu

dört

bölümden

oluşmaktadır. Birinci bölümde, demografik değişkenlere ilişkin sorular bulunmaktadır. İkinci
bölümde, mobil cihaz kullanıcıların kullandıkları mobil uygulamalara yönelik bilgiler
bulunmaktadır. Üçüncü bölümde, hedonik ve faydacı güdüler ve mobil uygulamalar
hakkında kullanıcıların bilgi düzeyini ölçmek için kullanılacak ifadeler yer almaktadır.
Dördüncü bölümde mobil uygulama kullanıcılarının mobil uygulamalardan algıladığı fayda ve
kullanım kolaylığı, kullanımlarına yönelik tutumları, kullanım niyetleri ve gerçekleşen
kullanım durumlarını ölçen sorular bulunmaktadır.
Ayrıca, katılımcıların araştırmada yer almadaki gönüllülükleri esas alınmış ve istedikleri
anda görüşmeyi bırakabilecekleri belirtilmiştir. Araştırmaya katılanların soruları doğru ve
gerçekçi olarak cevaplandırdıkları ve hedef alınan ana kitleyi temsil ettikleri varsayılmıştır.
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3.5. Pilot Uygulama
Pilot uygulama, araştırma evreninden seçilecek gerçek bir örnekleme soru formunun
uygulanması ve elde edilen verilerin analizlerinden yararlanılarak ölçeğe son halinin
verilmesi maksadıyla yapılan bir uygulamadır. Pilot uygulamada Nunnally (1967)’e göre
ölçekte yer alan her bir soru başına en az 5 katılımcı, Nakip (2003)’e göre ise 4 katılımcının
olması gerekmektedir. Buradan hareketle ölçekte bulunan 74 madde için en az 370
katılımcıya pilot uygulama yapılması gerektiğine karar verilmiştir. Pilot uygulama için 400
katılımcıya soru kâğıdı dağıtılmış ve 386 adet soru kâğıdı gerekli olan güvenilirlik ve faktör
analizi yapılabilmesi için uygun görülmüştür.
Ölçme aracının değerlendirilmesinde güvenilirlik analizinden ve keşfedici faktör
analizinden yararlanılmıştır. Pilot verilere yapılan Açıklayıcı Faktör Analizi sonucunda farklı
boyutların altında yer alması ve ölçeğin geçerliliğine olumsuz yönde etki edebilecek olması
nedeniyle FG11, HG10, HG11, HG12, KK6, AKK10, AKK11, AKK12, AKK13, SBD4, SBD6, SBD8,
KN1, KN5 VE GK4 maddeleri ölçekten çıkartılmıştır. Söz konusu verilerin ölçekten çıkartılması
ölçekte olumsuz bir etki yaratmamaktadır. Ayrıca pilot uygulamada katılımcılardan elde
edilen geri bildirimler neticesinde soru formunda anlaşılmayı kolaylaştırmak amacıyla bazı
düzenlemeler de yapılmıştır.
3.6. Araştırma Değişkenlerinin Güvenilirlik Analizleri
Cronbach Alpha değeri, ölçeklerin güvenilirliğini ölçmek için literatürde en fazla kullanılan
yöntemdir. Her bir bağımsız değişken ve bağımlı değişken için Cronbach Alpha değeri
hesaplanmış ve aşağıda Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Güvenilirlik Test Sonuçları
Ölçek

Madde

Cronbach’s

Faydacı Güdüler (FG)
Hedonik Güdüler (HG)
Subjektif Bilgi Düzeyi (SBD)
Algılanan Fayda (AF)
Algılanan Kullanım Kolaylığı (AKK)
Kullanıma Yönelik Tutum (KYT)
Kullanım Niyet (KN)
Gerçekleşen Kullanım (GK)

11
9
6
14
8
4
4
3

,953
,931
,820
,936
,889
,767
,733
,674

Çizelge 5.10’dan görüleceği gibi güvenilirlik değerleri (Cronbach Alpha) değişkenlerinin
birçoğu 0.70 değerinden yüksek çıkmış ve bir tanesi de bu değere yakın çıkmıştır. Hatcher
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(1994)’a göre, 0.50’nin üzerindeki alpha değerleri sosyal bilimler araştırmalarında yeterli
sayılırken, 0.70 ve üzeri önerilmekte ve 0.80 ve üzeri arzu edilmektedir.
Cronbach’s Alpha katsayılarının yanı sıra “madde-bütün arası korelasyonlara (item-total
correlation) ve maddenin silinmesi halinde güvenilirlik katsayılarında oluşacak değişime de
bakılmıştır.
3.7. Araştırma Değişkenlerinin Faktör Analizi
3.7.1. Keşfedici Faktör Analizi
Verilerin ayırt edici geçerliliğini ölçmek maksadıyla tüm faktörler bir arada faktör analizi
uygulanmış ve öncelikle Bartlett küresellik testi ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi
uygulanmıştır. Test sonucunda (P ≤ 0,05) ve KMO değerinin 0,60’ın üzerinde olması
gerekmektedir. Yapılan test neticesinde P ≤ 0,05 ve KMO’nun da 0,853 olduğu görülmüştür.
Analiz sonucunda 59 ölçek maddesinin öngörüldüğü gibi 8 faktör altında dağıldığı
görülmüştür. Daha katı bir istatistiksel test süreci olması sebebiyle doğrulayıcı faktör analizi
yapılmasına karar verilmiştir.
Tablo 3. Ayırt Edici Geçerlilik İçin Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları
AF
AF1

,604

AF2

,669

AF3

,812

AF4

,810

AF5

,673

AF6

,704

AF7

,782

AF8

,743

AF9

,676

AF10

,675

AF11

,842

AF12

,805

AF13

,654

AF14

,752

FG

HG

AKK

SBD
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KN

KYT

GK

FG1
FG2
FG3
FG4
FG5
FG6
FG7
FG8
FG9
FG10
FG12

,820
,829
,865
,868
,859
,873
,825
,705
,826
,862
,746

HG1

,735

HG2

,796

HG3

,648

HG4

,865

HG5

,868

HG6

,892

HG7

,894

HG8

,835

HG9

,765

AKK1
AKK2
AKK3
AKK4
AKK5
AKK7
AKK8
AKK9
SBD1

,744
,813
,748
,858
,788
,721
,614
,747

,791

SBD2

,763

SBD3

,765

SBD5

,768

SBD7

,648

SBD9

,594
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KN2

,670

KN3

,626

KN4

,677

KN6

,683

KYT1

,702

KYT2

,756

KYT3

,745

KYT4

,822

GK1

,647

GK2

,315

GK3

,648

Özd.*

9,436

7,315

5,975

5,280

3,105

2,078

1,728

1,564

AV**

15,992

12,398

10,127

8,949

5,262

3,523

2,928

2,651

KMO

0,894

Testi
Bartlett

Küresellik Testi

χ2: 41667,619

df:

P: 0,00

1711

3.7.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi
Araştırma modeli doğrulayıcı faktör analizi sonucu ulaşılan uyum indeksi değerleri Tablo
4’de gösterilmiştir.
Tablo 4. Araştırma Modeli İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin
Uyum İstatistikleri
Ulaşılan

2

Kabul Edilebilir Kaynak
Uyum
<= 4-5
Meydan ve Şeşen, 2011

>= 0,05

0,06-0,08

Meydan ve Şeşen, 2011

0,046

Goodness of Fit >= 0,90

0,89-0,90

Meydan ve Şeşen, 2011

0,935

Comperative

>=0,90

Çokluk vd., 2014

0,919

0,94-0,90

Meydan ve Şeşen, 2011

0,920

Uyum İndeksi

İyi Uyum

χ2 /df
RMSEA

>= 0,95

( )Fit >= 0,95
Incremental
( )
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Değerler
3,256

Kaynak: Gök, B. ve Gökçen, H. (2016). Uzaktan Eğitim Hizmet Kalite Ölçeği (UESERQUAL) Geliştirme: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Yönetim Bilişim Sistemleri
Dergisi.
Tablo 4’de görüldüğü üzere gerçekleştirilen χ2 testinin sonucu anlamlı çıkmıştır. Bu durum,
doğrulayıcı faktör analizinde kullanılmış olan tahmin edilen ve gözlemlenen kovaryans
matrisleri arasında önemli bir fark olduğunu göstermektedir. Çıkan sonuçlara göre RMSEA,
GFI, AGFI, NFI ve IFI ve CFI değerleri mükemmel uyumda çıkmıştır.
Uyum istatistiklerine dair tavsiye edilen ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ulaşılan
değerler Tablo 5’te görülmektedir.
Tablo 5. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
AF
AF1

FG

HG

AKK

,826

AF2

,908

AF3

,740

AF4

,737

AF5

,620

AF6

,518

AF7

,498

AF8

,597

AF9

,496

AF10

,355

AF11

,493

AF12

,515

AF13

,505

AF14

,507

FG1

,600

FG2

,571

FG3

,776

FG4

,779

FG5

,665
678

SBD

KYT

KN

GK

FG6

,912

FG7

,931

FG8

,733

FG9

,930

FG10

,912

FG12

,902

HG1

,740

HG2

,986

HG3

,420

HG4

,935

HG5

,961

HG6

,783

HG7

,832

HG8

,714

HG9

,754

AKK1

,579

AKK2

,677

AKK3

,512

AKK4

,751

AKK5

,675

AKK7

,779

AKK8

,579

AKK9

,787

SBD1

,800

SBD2

,717

SBD3

,718

SBD5

,637

SBD7

,565

SBD9

,787

KYT1

,557

KYT2

,663
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KYT3

,794

KYT4

,614

KN2

,500

KN3

,568

KN4

,725

KN6

,699

GK1

,878

GK2

,347

GK3

,778

Bartlett
Küresellik Testi
AVE

0,374

χ2: 42498,135
,644

,653

df:
1711
,454

P: 0,00
,502

,437

,397

,499

* AVE: Ortalama Açıklanan Varyans Değeri
Tüm bu sonuçlar göstermektedir ki, araştırma hipotezleriyle ortaya konulan modelin
faktör yapısı, elde edilen araştırma verileri tarafından desteklenmektedir ve bu haliyle
model, Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılarak test edilmeye hazırdır.
3.8. Yapısal Modelin Test Edilmesi

Şekil 3. Yapısal Model t Değerleri
Yapılan analiz neticesinde değişkenler arasındaki t değeri tespit edilmiş ve Şekil 3’te
gösterilmiştir. “t> 1,96 ya da t< -1,96” olması değişkenler arasında anlamlı bir ilişkiden söz
edilmesini sağlamaktadır.
Tablo 6. Model Kapsamında Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları
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Hipotez

β

S.H.

P

Kabul/Ret

H1

AKK

<-->

AF

-,063

,144

,661

Ret

H2a

HG

<-->

AKK

-,050

,303

,869

Ret

H2b

FG

<-->

AKK

-,709

,289

,014

Kabul

H3a

HG

<-->

AF

,131

,026

***

Kabul

H3b

FG

<-->

AF

-,070

,019

***

Kabul

H4a

HG

<-->

KYT

-,021

,034

,526

Ret

H4b

FG

<-->

KYT

,088

,026

***

Kabul

H5a

HG

<-->

KN

-,008

,031

,786

Ret

H5b

FG

<-->

KN

-,059

,022

,008

Kabul

H6

AF

<-->

KN

,127

,018

***

Kabul

H7

AF

<-->

KYT

-,039

,016

,013

Kabul

H8

AKK

<-->

KYT

-,075

,020

***

Kabul

H9

SBD

<-->

KYT

-,012

,016

,466

Ret

H10

SBD

<-->

KN

,133

,019

***

Kabul

H11

KYT

<-->

KN

-,077

,021

***

Kabul

H12

KN

<-->

GK

,372

,038

***

Kabul

*** p<0,05 İstatistiksel Anlamlılık

3.9. Bulgular
Çalışmadan elde edilen bulgular tüketicilerin/kullanıcıların önerilen modele göre mobil
uygulama teknolojilerindeki yenilikleri benimsemesinde etkili olan faktörleri ve bu faktörler
arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
• Algılanan kullanım kolaylığı ile algılanan fayda arasındaki ilişkinin istatistiksel
olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
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• Hedonik güdüler ile algılanan kullanım kolaylığı arasındaki ilişkinin istatistiksel
olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
• Faydacı güdüler ile algılanan kullanım kolaylığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Bu sonuç dikkate alındığında mobil uygulama kullanıcılarının kolay, sade ve
anlaşılır mobil uygulamalardan daha fazla fayda sağladıkları ya da sağlayabileceklerini
düşündükleri anlaşılmaktadır.
• Hedonik güdüler ve faydacı güdüler ile algılanan fayda arasında anlamlı bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç dikkate alındığında mobil uygulama geliştiren firmaların
müşterilerine sundukları hizmetlerde yalnızca somut faydalara değil aynı zamanda bireylerin
zevk güdülerine de hitap etmeleri gerektiği anlaşılmaktadır.
• Hedonik güdüler ile kullanıma yönelik tutum arasındaki ilişkinin istatistiksel
olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
• Faydacı güdüler ile kullanıma yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Bu sonuç dikkate alındığında firmaların mobil uygulama geliştirmede
kullanıcılarının faydacı güdülerini dikkate alarak onların mobil uygulama kullanım tutumlarını
geliştirebilecekleri anlaşılmaktadır.
• Hedonik güdüler ile kullanım niyeti arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak
anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
• Faydacı güdüler ile kullanım niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuç dikkate alındığında mobil uygulama kullanıcılarının kullanım niyetlerini
onların faydalanabilecekleri uygulamaların etkilediğini ve genellikle zevk ya da boş
zamandan ziyade fayda sağlayan pratik, kullanışlı ve yardımcı mobil uygulamalara
yöneldikleri anlaşılmaktadır.
• Algılanan fayda ve kullanım niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuç dikkate alındığında firmaların kullanıcıların mobil uygulamalardan
algıladıkları faydaları etkin şekilde değerlendirdiklerinde söz konusu kullanıcıların mobil
uygulama kullanım niyetlerinde artışa neden olabilecekleri anlaşılmaktadır.
• Algılanan fayda ile kullanıma yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Analiz sonucunda mobil uygulama kullanıcılarının fayda sağladığını
değerlendirdiği mobil uygulamaları kullanımı sürdürdükleri ve tutumlarının faydaya odaklı
olduğu anlaşılmaktadır.
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• Algılanan kullanım kolaylığı ile kullanıma yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç dikkate alındığında firmaların mobil uygulama
geliştirmede kullanıcılarının kullanım kolaylığı algılarında yaptıkları yerinde tespitler ile
onların mobil uygulama kullanımına yönelik tutumlarını geliştirebilecekleri anlaşılmaktadır.
• Subjektif bilgi düzeyi ile kullanıma yönelik tutum arasındaki ilişkinin istatistiksel
olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
• Subjektif bilgi düzeyi ile kullanım niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuç dikkate alındığında firmaların mobil uygulama geliştirmede
kullanıcılarının sübjektif bilgi düzeylerini artırmaya yönelik onların mobil uygulama
kullanımına yönelik tutumlarını geliştirebilecekleri anlaşılmaktadır.
• Kullanıma yönelik tutum ile kullanım niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir.
• Kullanım niyeti ile gerçekleşen kullanım arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir.
4. Sonuç
Hedonik ve faydacı güdüler ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle, internet
üzerinden alışveriş, sosyal ağlarda motivasyon nedenleri, mobil alışveriş alışkanlıkları ve
tüketimde demografik değişkenlerin farklılığı üzerine çalışmalar yapıldığı görülmüştür
(Albayrak, 2017; B. Meydan, 2017; Avcı, 2015; Sarkar, 2011; To ve Sung, 2014 ).
Mobil uygulamalar ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle, mobil reklamlar,
sosyal medya uygulamaları, mobil bankacılık, mobil pazarlama ve mobil eğitim uygulamaları
üzerinde çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir (Rahmati ve Zhong, 2013; Song vd., 2014; Sert,
2012; Yüce vd, 2012; Aşıroğlu, 2017). Gerek güdüler gerekse mobil uygulamalar ile ilgili
çalışmalar incelendiğinde günümüzde en hızlı değişim saylayan mobil uygulama teknolojisi
ve günümüz tüketim davranışları içerisinde en çok yer alan olgulardan olan hedonik ve
faydacı güdülerin bu teknolojinin kullanımına etkisini inceleyen herhangi bir çalışma ile
karşılaşılmamıştır.
Gerçekleştirilen çalışma sonuçlarına göre;
Mobil uygulama kullanımında hedonik ve faydacı güdüler ile mobil uygulama kullanımı
arasındaki ilişkiye bakıldığında, aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu
durum, firmaların mobil uygulama geliştirirken kullanıcıların hem boş zamanlarında
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kullanabilecekleri, zevk veren, hoş ve ilginç yönleri desteklemeleri hem de kullanıcıların
günlük hayatlarında ya da işlerinde/okullarında faydalanabilecekleri yönlerini geliştirmeleri
gerektiğini ortaya koymaktadır.
Mobil uygulama kullanımının da ürün ve hizmetler de olduğu gibi tüketimin hem duyular
ve duygularla ilgili boyutunun hem de mantıksal ve fonksiyonel boyutunun olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu sebeple mobil uygulamalar geliştirilirken iki yönlü süreç değerlendirilmelidir.
Ayrıca

çalışma

sonucunda,

mobil

uygulamaların

kullanıcıların

kolaylıkla

anlayabileceği/kullanabileceği şekilde geliştirilmesinin onların bu uygulamaları seçiminde
büyük bir etki yarattığı anlaşılmıştır. Kullanıcılar çoğunlukla kolay anlaşılır, hantal olmayan ve
kolaylıkla fayda sağlayabilecekleri uygulamaları seçtiklerini beyan etmişlerdir.
Tüm

bu

sonuçlar

ışığında,

mobil

uygulama

geliştiren/kullanan

firmaların

müşterilerinin/kullanıcıların nasıl bir uygulama istediğini bilmesi, onlara azami faydayı
sağlayacak ve bu faydayı sağlamanın yanı sıra sıkmadan, eğlendirerek ve hatta boş
zamanlarını neşeli ya da verimli geçirebilecekleri uygulamalar geliştirmeleri pazarlama
stratejileri açısından önem arz etmektedir. Ayrıca pazarlama uygulayıcıları tarafından doğru
tüketici segmentine doğru şekilde ulaşılabilmesi anlamında da güdülerin etkisi önem arz
etmektedir.
Bu çalışmanın, konu ile ilgili yeterince çalışma olmaması sebebiyle, tüketicilerin mobil
uygulama tercihleri hakkında detaylı bilgi sahibi olarak sistem geliştirme kararlarında
faydalanabilecekleri bir referans çalışma olacağı ve buna ilave olarak akademik çalışmalarda
da bir kaynak niteliğinde kullanılabileceği değerlendirilmektedir.
İleride yapılacak çalışmalar yalnızca iletişim ya da alışveriş mobil uygulamalarında değil,
farklı uygulamalar için de yapılabilir. Ayrıca verilerin yalnızca Türkiye’de yaşayan ve mobil
uygulama kullanan kişilerden toplanması nedeniyle gelecekte yapılacak çalışmalarda yabancı
kullanıcıların da incelenmesi, mobil uygulamalar hakkında gerek ülke gerekse toplumlar arası
karşılaştırma yapma imkânı verebilir.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Müsamahakâr kültürlerde (indulgence) yaşayan insanların pozitif deneyimleri; dizginleyici
kültürlerde (restraint) yaşayan insanların da negatif deneyimleri hatırlamaları olasılığı daha
yüksektir. Hizmet telafileri, hem negatif (hizmet hatası esnası) ve hem de pozitif (hizmet
telafisi aşaması) deneyimleri içerdiğinden müsamahakâr ve dizginleyici toplumlar arasında
bir hizmet telafi sürecini değerlendirmeleri arasında farklar oluşabilir. Bu çalışmada
dizginleyici bir toplum olarak Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye gelen turistlerin hizmet
telafisi sürecini nasıl değerlendirdikleri ve hizmet telafisi paradoksunun gerçekleşip
gerçekleşmediği araştırılmıştır. Rusya Federasyonu’ndan Antalya’ya gelen 302 turistle
yapılan

senaryo

temelli

çalışmada hizmet telafisi

paradoksunun

bu turistlerde

gerçekleşmediği ve telafi olsa da negatif deneyimi (telafiden ziyade hatayı) hatırlama
eğilimlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın hem pratiğe hem de teoriye katkısı
ve etkisi bulunduğu görülmektedir.
Literatür Analizi
Hizmet telafisi paradoksu, bir müşterinin karşılaştığı hizmet hatasının işletme tarafından
yüksek düzeyde telafi edilmesi durumunda yaşayacağı tatmin düzeyinin, hizmet hatasıyla hiç
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karşılaşmadığı duruma göre daha yüksek olacağını ifade eden bir teoridir (Baker, 2017: 33).
Bu teori, Kahneman ve Tversky (1979) tarafından geliştirilen “beklenti teorisi” ile
açıklanabilmektedir. Beklenti teorisine göre insanlar kaybetmemeyi, kazanmaya göre daha
çok önceliklendirmektedirler. Bu bağlamda almış olduğu bir hizmette hata ile karşılaşan bir
müşterinin “kaybetmeme” önceliğinden dolayı hizmete ilişkin beklentisi düşecek ve hizmet
hatası işletme tarafından hata telafi edildiğinde müşterinin memnuniyet derecesi hata
öncesindeki durumundan veya hiç hata ile karşılaşmayan bir müşterininkinden daha fazla
olacaktır (Koç vd. 2017: 44).
Yukarıdaki açıklamalar ışığında işletmeler tarafından hizmet hatasının telafi edilmesinin
mantıklı olduğu görülmektedir. Nitekim geçmiş yıllarda yapılan birçok çalışmada (Smith ve
Bolton, 1998; Tax, Brown ve Chandrashekaran, 1998; Maxham and Netemeyer, 2002;
Hocutt, Bowers ve Donovan.,2006; Jones, Dacin ve Taylor, 2011) müşterinin hizmet hatasıyla
özellikle ilk kez karşılaştığı durumda işletme tarafından yapılacak telafinin, müşteri
ilişkilerinin ve memnuniyetinin gelişiminde önemli katkıları olduğu yönünde sonuçlara
ulaşılmıştır. Ancak hizmet telafisinin her zaman işe yarayacağını düşünmek de mümkün
değildir. Nitekim Michel ve Meuter (2008); McCollough, Berry ve Yadav (2000) gibi bazı
çalışmalarda hizmet telafisi paradoksunun gerçekleşmeyebileceği yönünde sonuçlar elde
edilmiştir. Ortaya çıkan bu farklılıkların birçok nedene dayandığı ileri sürülebilir. Çalışma
amaçları doğrultusunda bu nedenlerden bir tanesinin de “müşterilerin geldiği kültürler”
olduğu düşünülmektedir.
Minkov ve Hofstede (2012) tarafından yapılan çalışmada toplumların müsamahakârlık
puanları hesaplanmış ve Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallıkta yaşayan
insanların yüksek müsamahakarlık puanına sahip oldukları; Rusya Federasyonu, İtalya,
Japonya ve Türkiye gibi ülkelerin ise müsamahakarlık puanlarının düşük yani dizginleyici
kültürler olduğunu belirlemişlerdir. Müsamahakarlık puanı yüksek olan toplumlarda yer alan
insanların olumlu duygu ve deneyimleri hatırlama eğilimleri yüksekken; dizginleyici
toplumlarda ise olumsuz duygu ve deneyimlerin hatırlanma eğilimleri daha yüksek
olmaktadır (Koç, Ar ve Aydın, 2017: 4). Bu bağlamda dizginleyici toplumlarda yaşayan
insanların karşılaşacakları hizmet hatasının telafi edilmesi sonucunda duyacakları tatmin
düzeylerinin, hizmet hatasıyla hiç karşılaşmayanlara oranla daha düşük olacağı beklenebilir.
Çünkü dizginleyici toplumlarda yaşayan insanların hizmet hatası sonucu yaşayacakları
olumsuzluklar, hizmet telafisi sonrası yaşayacakları memnuniyet nazaran daha fazla
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akıllarında kalacak ve sonuçta hizmet telafisi paradoksu bu kültürlerdeki insanlar üzerinde
başarılı olamayacaktır. Bununla birlikte araştırmalar, bir ürün/hizmetten memnun olmayan
müşterilerin ancak %4’ünün şikayette bulunduğunu geri kalan %96’sının sessizce başka bir
işletmeye geçtiğini, bunların da %91’inin hata ile karşılaştığı işletmeyle bir daha alışveriş
yapmadığını göstermektedir (TARP, 2007). Araştırma bu açıdan da önem arz etmektedir.
Ayrıca Kim’in (2017) çalışması da hatırlanabilir tatil deneyimlerinin aynı konaklama
tesisinden gelecekte tekrar hizmet alınıp alınmamasında veya pozitif ve negatif ağızdan ağıza
iletişim (WOM) oldukça etkili olduğunu göstermektedir.
Tasarım ve Yöntem
Araştırma, betimsel araştırma desenine uygun olarak tasarlanmış, uygulamalı bir
araştırmadır. Araştırmanın cevap aradığı temel problem: “Dizginleyici kültürlerden gelen
turistlerde hizmet telafisi paradoksunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilmesidir”.
Bu amaçla çalışmada iki hipotez ileri sürülmektedir:
H1- Dizginleyici kültürlerden gelen turistlere sunulan konaklama hizmetlerinde, hizmet
telafisi sonrası duyulan memnuniyet düzeyi, hizmet hatasıyla hiç karşılaşmayanlara göre
daha düşüktür (Hizmet telafisi paradoksu işe yaramamaktadır).
H2- Dizginleyici kültürlerden gelen turistlere sunulan konaklama hizmetlerinde, hizmet
telafisi ile karşılaşan müşterilerin yapacakları pozitif WOM, hizmet hatasıyla hiç
karşılaşmayanların yapacaklarına göre daha düşüktür.
Çalışmanın ana kütlesini Antalya’da faaliyet gösteren konaklama tesislerden son bir yıl içinde
hizmet alan dizginleyici kültürlerden gelen turistler oluşturmaktadır. Ana kütlenin tam olarak
tespit edilmesinin mümkün olmaması ve kaynak kısıtları nedeniyle verilerin kolayda
örnekleme ile toplanmasına karar verilmiştir. Verilerin toplanması için 3 farklı anket formu
oluşturulmuştur. Birinci anket formunun ilk bölümünde “telafi edilmiş bir hizmet hatası
içeren” iki adet senaryo yer alırken, ikinci anket formunda “telafi edilmemiş hizmet hatası
içeren iki adet senaryo yer almaktadır. 3. anket formunda ise “hizmet hatası içermeyen 2
adet senaryo” kullanılmıştır. Tüm anket formlarında, senaryolardan sonra turistlerin genel
memnuniyet düzeylerini ölçmek için hazırlanmış üç ve pozitif WOM niyetlerini ölçmek için
oluşturulmuş üç adet Likert tipi soru yer almaktadır. Likert tipi sorular Yılmaz (2014)’dan
uyarlanmıştır. Anketlerin ikinci kısmında ise katılımcılara ilişkin tanımlayıcı (yaş, milliyet,
cinsiyet, gelir vb.) bilgileri ölçmek için hazırlanış 6 adet çoktan seçmeli soru yer almıştır.

691

Anket formları öncelikle bir alan uzmanı tarafından incelenmiş ve önerilen düzeltmeler
yapılmıştır. Sonrasında anket formu bir dil uzmanı tarafından İngilizceye ve bir diğeri
tarafından ise Rusçaya çevrilmiştir. Uygulama için Antalya’ya Rusya Federasyon’undan turist
getiren bir seyahat acentesi ile görüşülmüş ve bu acente tarafından işletilen iki otelde anket
uygulaması için izin alınmıştır. Uygulama için Rusya Federasyonu’ndan gelen turistlerin
seçilmesinin temel nedenleri Minkov ve Hofstede’in (2012) çalışmasında bu ülke
vatandaşlarının 20 müsamahakârlık puanı ile dünyadaki en fazla dizginleyici toplumlardan
biri olmaları ve 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke olmasıdır
(TÜRSAB, 2018). Ağustos-Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşen veri toplama faaliyeti
sonucunda toplanan anketler incelenmiştir. Bu kişilerden yedi tanesi Likert tipi soruları
çoğunlukla boş bıraktığından örneklem dışı bırakılmış ve kalan 302 kişi çalışmanın
örneklemini oluşturmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Toplanan veriler SPSS 22 paket programına aktarılmış, boş bırakılan (kayıp) veriler
incelenmiş ve Likert tipi sorularda tespit edilen 15 adet kayıp veri EM(expectation
maximization) yöntemiyle tahmin edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerin tespitinden sonra,
araştırmanın hipotezlerinin test edilmesi için Likert tipi ölçülen WOM ve memnuniyet
ölçeklerine ilişkin basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiş ve WOM için basıklık ve çarpıklık
değerlerinin sırasıyla 0,078 ve 0,446; memnuniyet ölçeği için ise -0,282 ve 0,505 olduğu
görülmüştür. Bu sonuca göre verinin normal dağıldığı (Tabachnick ve Fidell; 2013) kabul
edilmiştir. Bu nedenle verilerin analizinde tek yönlü varyans analizine başvurulmuştur.
Turistlerin otele ilişkin genel memnuniyet düzeylerinin sunulan senaryolara göre farklılaşıp
farklılaşmadığını göstermek amacıyla yapılan ilk varyans analizi sonucunda, gruplar
arasındaki farkın anlamlı olduğu (F= 70,849 ve p=0,000) görülmüştür. Grup varyanslarının
homojen olmaması nedeniyle (Levene testi p=0,000) farkların karşılaştırılması için
Tamhane's T2 testine başvurulmuş ve tüm gruplar arasındaki farkların anlamlı olduğu
anlaşılmıştır. Grup ortalamalarına göre farklar karşılaştırıldığında, almış olduğu hizmette
herhangi bir hata ile karşılaşmayan turistlerin (n=98) en yüksek düzeyde memnuniyet
düzeyine (x=3,24) sahip olduğu görülürken, hizmet hatası ile karşılaşan ve bu hata işletme
tarafından telafi edilen turistler (n=106) ikinci sırada (x=2,47) yer aldığı, hizmet hatasıyla
karşılaşan ve bu hata işletme tarafından telafi edilmeyen turistlerin (n=98) ise en düşük (x=
2,02) memnuniyete sahip olduğu anlaşılmıştır.
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Katılımcıların pozitif ağızdan ağıza duyurum yapma derecelerinin, sunulan senaryolara göre
farklılaşıp farklılaşmadığını göstermek amacıyla yapılan ikinci varyans analizi de birincisine
benzer sonuçlar vermiştir. Analiz sonuçlarına göre gruplar arası farklar istatistiki olarak
anlamlıdır (F=52,289 ve p=0,000). Tamhane's T2 testi sonuçları da ikili karşılaştırmalar
sonucu tüm gruplar arasındaki farklılıkların anlamlı olduğunu göstermektedir. Grup
ortalamaları incelendiğinde almış olduğu hizmette herhangi bir hata ile karşılaşmayan
turistler en yüksek düzeyde (x=3,21) WOM eğilimine sahip olduğu, ikinci sırada ise hizmet
hatası ile karşılaşan ve bu hata işletme tarafından telafi edilen turistlerin (x=2,54) yer aldığı
görülmektedir. En düşük WOM eğilimine sahip olan grup ise hizmet hatasıyla karşılaşan ve
bu hata işletme tarafından telafi edilmeyen (x=2,23) turistlerin oluşturduğu gruptur.
Elde edilen sonuçlara göre kurulan iki hipotez de kabul edilmiştir. Bu bağlamda hizmet
hatasının telafi edilmesinin yaratacağı memnuniyetin, hata ile hiç karşılaşmama durumuna
göre daha yüksek olacağını ileri süren hizmet telafi paradoksunun, dizginleyici kültürlerden
gelen örneklem üzerinde gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Araştırmanın sonuçları Minkov ve Hofstede (2012) tarafından geliştirilen kültür boyutu
(dizginleyici kültür) özellikleri ile örtüştüğünü, dizginleyici bir kültür olan Rusya
Federasyonu’ndan gelen turistlerin negatif deneyimleri pozitif deneyimlerden daha çok
hatırladıkları ve önemsedikleri, hizmet telafisi paradoksunun dizginleyici toplumlarda
gerçekleşme olasılığının daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu nedenle uygulayıcılara bu
kültürlerden gelen turistlere verilen hizmetleri daha dikkatli bir şekilde tasarlamaları ve
uygulamaları, telafi yöntemlerinde arayışlara gitmeleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca bu
kültürlerden gelen turistlerin yaşadıkları hizmet hatası telafi edilse bile negatif WOM yapma
eğilimleri de yüksek olduğun görüldüğünden, konaklama sektöründeki işletmecilerin
turistler tesislerden ayrılmadan bütün problemleri çözmeye azami gayret göstermeleri
gereği ortaya çıkmıştır. Çalışma hizmet telafi yöntemlerinde yeniliklere gidilmesi ihtiyacını da
ortaya koymuştur.
Bu çalışma hizmet telafisi paradoksunun kültür gibi farklı perspektiflerden ve daha
derinlemesine araştırılması gerektiğini göstermiştir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda Rusya
Federasyonu gibi dizginleyici toplumlarla müsamahakâr toplumlar arasında bir karşılaştırma
yapılabilir. Ayrıca turistlerin adalet algılamaları adalet teorisi çerçevesindeki üç boyutu
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(dağıtımsal, prosedürel ve etkileşimsel adalet) bakımından incelenebilir. Ayrıca farklı hizmet
telafisi yöntemlerinin (özür dileme, tazmin etme vb. gibi) bu kültürlerde hizmet telafisi
paradoksunun gerçekleşmesindeki muhtemel etkileri araştırılabilir.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Bu çalışma; firmaların kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) faaliyetlerinin tüketici tarafından
algılanan samimiyetini oluşturan bileşenler ile işletmeye dair tutumları ve tüketicinin KSS
faaliyetinde belirtilen amaç uğruna finansal ve finansal olmayan kaynaklarını gönüllü olarak
kullanma isteği arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlamaktadır.
Literatürdeki mevcut çalışmalardan farklı olarak bu çalışma tüketicinin ahlaki yükselişinin
(moral elevation) KSS faaliyetinin algılanan samimiyeti ve tüketicinin firmaya yönelik tutumu
ile faaliyetin algılanan samimiyeti ve tüketicinin gönüllü olma isteği arasında aracı değişken
rolü oynaması beklenmektedir.
Ayrıca tüketicinin firmaya yönelik tutumunun da KSS faaliyetinin algılanan samimiyeti ve
tüketicinin finansal ve finansal olmayan kaynaklarını bu amaç uğruna gönüllü olarak
kullanma isteği arasında aracı değişken rolü oynaması beklenmektedir.
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Kavramsal Çerçeve
KSS faaliyetleri firmalar için markaya duyulan güven, marka bağlılığı ve tüketicinin satın alma
niyeti gibi konularda pazarda rekabet avantajı sağlayan ve diğer işletmelerden ayrışma
sağlayan bir yetenek alanı olarak görülmeye başlanmıştır. (Bhattacharya ve Sen, 2004;
Lichtenstein, Drumwright ve Braig, 2004; Madrigal ve Boush, 2008). Öte yandan, firmaların
KSS faaliyetlerinin markaya duyulan güven, marka bağlılığı ve tüketicinin satın alma niyeti
üzerindeki etkisinin, tüketicinin bu faaliyetleri ve firmanın niyetini ne denli samimi
algıladığına göre değiştiği de literatürde ortaya konulmuştur (Webb ve Mohr, 1998; Mohr,
Webb ve Harris, 2001; Bhattacharya ve Sen, 2004).
Literatürdeki önceki çalışmalarda samimiyet algısını oluşturan imaj/fonksiyonel uyum, sosyal
amacın ayni ya da nakdi (mal ya da para temelli) olarak gerçekleştirilme şekli, KSS
faaliyetinin tüketiciye olan yakınlığı, KSS faaliyetinin konusu ile tüketicinin daha önceki
ilgilenimi gibi değişkenler ayrı ayrı olarak ele alınmış ve farklı makalelerde bağımsız olarak
değerlendirilmiştir (Varadarajan ve Menon, 1988; Bhattacharya ve Sen, 2004; Pracejus ve
Olsen, 2004; Simmons ve Becker-Olsen, 2006; Trimble ve Rifon, 2006; Grau ve Folse, 2007;
Lafferty, 2007; Anuar ve Mohamad, 2011; Bigné v.d., 2012).
Bu çalışmada KSS faaliyetinin tüketici tarafından algılanan samimiyeti için Şekil 1’de de
belirtildiği üzere 6 farklı değişken kullanılacaktır ve bu şekilde bu değişken için kapsamlı
samimiyet bir ölçümleme mümkün olacaktır. Bu çalışmada Heider’in (1958) Atıf Teorisi ve
Festinger’in (1957) Bilişsel Uymsuzluk Teorisi’nden yola çıkarak sosyal amaç ve firma
arasındaki fonksiyonel uyum ve imaj uyumu iki ayrı değişken olarak ele alınmaktadır
(Gwinner ve Eaton, 1999; Lafferty v.d., 2004; Rifon v.d., 2004; Pracejus ve Olsen, 2004;
Gupta ve Pirch, 2006; Bigne v.d, 2012).
Çerçeveleme Kuramı ve zihinsel muhasebeden yola çıkarak sosyal amacın ayni ya da nakdi
olarak gerçekleştirilme şeklinin (çerçeve/framing etkisi) samimiyet algısını etkileyeceği
bilinmektedir (Grau v.d, 2007; Chang, 2008; Veleva, 2013). Sosyal Etki Teorisi (Latane, 1981)
temel alınarak KSS faaliyetinin etkilediği grubun tüketiciye olan yakınlığı (Bar Tal, 1976;
Varadarajan ve Menon, 1988; Smith ve Alcorn, 1991; Roper, 2000) da samimiyet algısını
etkileyen bir değişken olarak kabul edilmektedir.
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Tüketicinin sosyal amaca dair önceden sahip olduğu bilgi, tecrübe ve ilgi seviyesini belirten
tüketici ilgilenimi (Lafferty, 1996) ve tüketicinin işletmeye dair sahip olduğu etik algısının da
KSS’nin algılanan samimiyetini etkilemesi beklenmektedir.

Şekil 1. Çalışmanın Modeli
Bu çalışmada, bahsedilen değişkenlerin oluşturduğu samimiyet algısının tüketicinin firmaya
yönelik tutumu ve KSS faaliyeti ile hedeflenen amaç için finansal ve finansal olmayan
kaynaklarını gönüllü olarak kullanma isteği üzerinde olumlu bir etkisi olması beklenmektedir
(Fazio, Powell ve Williams 1989; Petty, Haugtvedt ve Smith 1995; Algoe ve Haidt, 2009;
Landis v.d., 2009; Freeman v.d., 2009).
Ayrıca, Şekil 1’de de belirtildiği üzere KSS faaliyetinin tüketici tarafından algılanan samimiyeti
ile tüketicinin sosyal sorumluluk için gönüllü olma isteği arasındaki ilişkiye tüketicinin
firmaya yönelik tutumunun aracılık etmesi beklenmektedir. Bu ilişki Aron ve Aron’un (1986)
Benlik Genişlemesi Kuramı’nda da göstermiş oldukları gibi kişinin ideal benliğini KSS
faaliyetini yerine getiren firma ile uyumlu olarak görüp o firmanın KSS faaliyetine yönelik
gönüllü olmasından ve Fishbein ve Ajzen’in (1975) Nedenli Eylem Teorisi’ndeki ilişkiden
doğması beklenmektedir.
Haidt tarafından literatüre dahil edilen ahlaki yükseliş kavramı (2003) aslında psikolojinin
pozitif duygular literatüründe kişinin çevresinde görmüş olduğu iyi ve ahlaki davranışlar
sonucunda fiziksel ve duygusal olarak etkilenmesi ve kendisinin de bu davranışlara
yönelmesine vesile olacak ahlaki değişim olarak tanımlanmaktadır. Literatürde ahlaki
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yükseliş kavramını KSS faaliyetine yönelik gönüllülük ve bağış isteğinin ilişkili olduğu ve aracı
değişken rolü üstlendiği gösterilmiştir (Landis v.d., 2009; Freeman v.d., 2009; Schnoll v.d.,
2010; Cox v.d., 2010). Bu çalışma literatüre ek olarak ahlaki yükselişin firmaya dair olan
tüketici tutumunu da aracı değişken olarak etki edeceğini beklemektedir.
Tasarım ve Yöntem
Bu çalışma uygulamalı bir çalışma olup betimsel olarak tasarlanmaktadır. Türk tüketicilerine
basit rastgele örneklem çerçevesinde anket yoluyla ulaşılması hedeflenmektedir. Öncesinde,
halen sürmekte olan ilgili alanda akademik uzmanlar ve KSS faaliyetlerine en fazla yatırım
yapan firmaların yöneticileri ile görüşmeleri içeren nitel araştırma kısmı ile araştırma
modelinin tartışılması ve son halinin verilmesi gerçekleştirilecektir.
Literatür araştırması ve Şekil 1’de sunulan modele göre çalışmanın hipotezleri aşağıdaki
gibidir;
H1a: KSS faaliyetinin tüketici tarafından algılanan samimiyeti arttıkça, tüketicinin firmaya
yönelik tutumu pozitif yönde artar.
H1b: KSS faaliyetinin tüketici tarafından algılanan samimiyeti arttıkça, tüketicinin sosyal
sorumluluk için gönüllü olma isteği artar.
H1c: KSS faaliyetinin tüketici tarafından algılanan samimiyeti ile tüketicinin sosyal sorumluluk
için gönüllü olma isteği arasındaki ilişkiye tüketicinin firmaya yönelik tutumu aracılık
etmektedir.
H2a: Tüketicinin ahlaki yükselişi, KSS faaliyetinin tüketici tarafından algılanan samimiyeti ve
tüketicinin firmaya yönelik tutumu arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir.
H2b: Tüketicinin ahlaki yükselişi, KSS faaliyetinin tüketici tarafından algılanan samimiyeti ve
tüketicinin sosyal sorumluluk için gönüllü olma isteği arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir.
H3a: KSS Faaliyeti ve firmanın sunduğu ürünün fonksiyonel uyumu arttıkça KSS faaliyetinin
tüketici tarafından algılanan samimiyeti artacaktır.
H3b: KSS Faaliyeti ve firmanın imaj uyumu arttıkça KSS faaliyetinin tüketici tarafından
algılanan samimiyeti artacaktır.
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H3c: Tüketici KSS faaliyeti ile ilgilenimi arttıkça KSS faaliyetinin tüketici tarafından algılanan
samimiyeti artacaktır.
H3d: Tüketicinin firmaya dair sahip olduğu etik algısı arttıkça KSS faaliyetinin tüketici
tarafından algılanan samimiyeti artacaktır.
H3e: KSS faaliyetinin gerçekleştirilme şekli (nakit bağış, ürün bağış) KSS faaliyetinin tüketici
tarafından algılanan samimiyetini etkilemektedir.
H3f: KSS faaliyetinin etkilediği hedef kitlenin tüketiciye coğrafi yakınlığı artıkça KSS
faaliyetinin tüketici tarafından algılanan samimiyeti artacaktır.
Nicel analizler için kullanılacak olan ölçekler literatürdeki geçmiş çalışmalardan yola çıkılarak
belirlenmiştir.
KSS faaliyetinin tüketici tarafından algılan samimiyetini oluşturan fonksiyonel uyum ve imaj
uyumunu ölçebilmek adına Lafferty v.d. (2004) tarafından geliştirilen methodoloji ile Roy ve
Cornwell (2003), Rifon v.d. (2004) ve Becker-Olsen v.d. (2006) tarafından kullanılan 6
maddeden oluşan 7’li semantik farklılık ölçeği kullanılacaktır.
KSS faaliyetinin ayni ya da nakdi olarak gerçekleştirilmesi yani çerçeve etkisinin ve faaliyetin
hedeflediği kitlenin tüketiciye olan

yakınlığının (ülke/bölge/küresel) samimiyet algısı

üzerindeki etkisi de literatürdeki diğer çalışmalar dikkate alınarak ölçülecektir (Grau ve Folse,
2007; Veleva, 2013).
KSS faaliyetine ilişkin tüketici ilgilenimini ölçebilmek için Zaichkowsky’nin 1994’te geliştirdiği
“Kişisel İlgilenim Envanteri (PII)”, tüketicinin firmaya dair olan etki algısını ölçümleyebilmek
için Reidenbach ve Robin’in (1990) ve Brunk’un (2012) “Çok Boyutlu Etik Ölçeği”
kullanılacaktır.
Tüketicinin ahlaki yükselişi için Haidt’in (2007) de önerdiği üzere psikoloji yazınında
kullanılan Diessner v.d. (2008) ortaya koyduğu “Doğal, Sanatsal ve Ahlaki Güzellik ile İlişki”
(Engagement with Beauty) ölçeğinin ahlaki güzelliği ölçümleyen üçüncü bölümü
kullanılacaktır.
Tüketicinin firmaya yönelik tutumu için Ajzen’in (2010) tutum ölçeği, tüketicinin sosyal
sorumluluk için gönüllü olma isteği de Grau ve Folse’un (2007) “KSS için Gönüllülük” ölçeği
ile değerlendirilecektir.
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Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmakapsamında KSS faaliyetinin tüketici tarafından algılanan samimiyeti artıkça,
tüketicinin sosyal sorumluluk faaliyeti için gönüllü olma isteğinin artması beklenmektedir.
Tüketici ahlaki yükselişinin ise literatürdeki önceki çalışmalarda da belirtildiği üzere KSS
faaliyeti ile tüketicinin KSS faaliyeti için gönüllü olma ve bağış yapma isteği arasındaki ilişkide
aracı değişken olması (Romani ve Grappi, 2014) ve tüketicinin ahlaki yükselişi ile tüketicinin
KSS faaliyeti için gönüllü olma ve bağış yapma isteği arasında olumlu bir ilişki bulunması
beklenmektedir.
KSS faaliyetinin tüketici tarafından algılanan samimiyeti ile tüketicinin sosyal sorumluluk için
gönüllü olma isteği arasındaki ilişkiye tüketicinin firmaya yönelik tutumunun aracılık edeceği
beklenmektedir. Ayrıca, KSS faaliyetinin samimiyet algısı ve tüketicinin firmaya yönelik
olumlu tutumu arttıkça tüketicinin hem finansal hem finansal olmayan kaynaklarını KSS
faaliyeti için gözden çıkarma eğiliminde olacağı düşünülmektedir (Bhattacharya v.d., 2009;
Du v.d, 2007; Drollinger, 2010; Romani ve Grappi, 2014).
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
KSS faaliyetlerinde firmanın kar amacından ziyade kurumsal hayırseverlik güdüsü ile samimi
bir şekilde bu faaliyeti ve ilgili pazarlama kampanyalarını düzenlediği algısını yaratabilmek
tüketicinin güvenini kazanmada ve olumlu ilişki kurmada oldukça kritiktir (Wager v.d., 2009).
Tüketicinin firmanın samimiyetine inandığı ölçüde firmaya olan tutumu belirlenecek ve bu
da tüketicinin o firma ve KSS faaliyetine adına gönüllü olarak finansal ve finansal olmayan
kaynakları ayırmasına yol açacaktır (Bhattacharya ve Sen, 2004).
Bunlara ek olarak, KSS faaliyetlerinin tüketicinin satın alma niyetini işletme lehine etkilemek
üzere yapılan tanıtım çalışmaları olduğuna dair soru işaretlerinin tartışıldığı bir dönemde
(Wager v.d., 2009), bu çalışma literatürün aksine bağımlı değişken olarak tüketicinin satın
alma niyetini kullanmak yerine firmaya karşı olan tüketici tutumunu ve tüketicinin KSS
faaliyetindeki amaç uğruna yapabileceği finansal ve finansal olmayan gönüllülüğü tercih
ederek KSS faaliyetlerinin toplumda bir sosyal çarpan etkisi yaratabileceğini de Ortaya
koymayı hedeflemektedir.
Araştırmanın kısıtı olarak ise bu araştırmanın seçilecek belirli bir örnek üzerinden gitmesi
gösterilebilir. Bubunla beraber bu çalışmanın, ileride yapılacak çalışmalarda farklı ürün
gruplarının ele alınarak tasarlanacak araştırmalar ile farklı sektörlerde farklı ürün grupları
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sunan işletmeler için de yol gösteren bir çalışma niteliğinde olması planlanmaktadır.. Buna
ek olarak, Hofstede’nin (YIL) “Kültürel Boyut Teorisi” vb.nin dikkate alınarak kültürlerarası
nitelikte ya da kişilik kuramlarını temel alarak kişilik özelliklerinin samimiyet algısı üzerindeki
etkilerinin incelendiği farklı çalışmalar yürütülmesi de KSS faaliyetlerinin tüketici gönüllülüğü
üzerindeki etkisini anlamak üzere önemli rol oynayacaktır.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Son zamanlarda teknolojideki hızlı gelişmeler iletişim kanallarını da oldukça
değiştirmiştir. Tüketicilerin ağızdan ağıza gerçekleştirdikleri iletişim yakınları ile sınırlı
kalmaktayken, artık sosyal medya aracılığıyla varlığından bile haberdar olmadıkları kişilere
dahi

ulaşabilmektedirler.

E-WOM

(elektronik

ağızdan

ağıza

pazarlama)

olarak

adlandırabileceğimiz iletişim yöntemi, olumlu aktarımlar dışında olumsuz (Negatif E-WOM)
da olabilmektedir. Firmaların özellikle bu olumsuz aktarımlara (yorumlara) karşı dikkatli
olması gerekmektedir.
Çalışmada temel olarak, kadın tüketicilerin cilt bakım ürünleri satın alma kararı
verirken sosyal medyadaki yorumları dikkate alıp almadıkları ve satın almayı planladıkları
ürün ile ilgili olarak, sosyal medya platformlarında okudukları olumlu ve olumsuz
yorumlardan (marka bilinirliği de dikkate alınarak) etkilenip-etkilenmedikleri araştırılmıştır.
Ayrıca, kadın tüketicilerin okudukları olumlu ve olumsuz yorumların bilinen-bilinmeyen
marka, bilgi kaynağının ve bilginin güvenilirliği değişkenleri açısından farklılık gösteripgöstermediği de araştırmanın kapsamına alınmıştır.
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Literatür Analizi
Tüketicilerin sosyal medyayı kullanım amaçlarından biri de memnun kalmadıkları ürün ya da
hizmetlere yönelik şikâyetlerini belirtmektir. Heung ve Lam (2003), tüketicilerin şikâyetlerini
kitlesel iletişim araçlarına yansıttığını belirtmekte ve Evans da (2008) sosyal medya kanalları
aracılığı ile ağızdan ağza iletişimin zamandan ve mekândan bağımsız biçimde yayıldığını
vurgulamıştır (Güzel, 2013, 8). Kotler (2005) ortalama bir firmanın her yıl mevcut
müşterilerinin %10-30’unu kaybettiğini belirtmiştir. Tüketiciler satın alma karar sürecinin bir
aşaması olarak sosyal medyaya başvurmaya başlamıştır. Bunun sebepleri riski azaltma,
sosyal bir topluluğa ait olma ve arama süresini ve çabasını en aza indirme beklentileri
sayılabilir (Akkaya, 2012, 59). Kotler ve arkadaşları (2017) yaptıkları çalışmada, tüketicilerin
artık firmanın pazarlama kampanyalarından çok f faktörü olarak adlandırdıkları arkadaşlar
(Friends), aile (families), facebook fanları ve twitter takipçilerine daha çok güvendiklerini
tespit etmişlerdir. Ayrıca, tüketicilerin sosyal medyada yabancılardan tavsiye isteyerek bu
doğrultuda kararlarını şekillendirdikleri ortaya çıkmıştır (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2017,
36).
Algılanan risk belirli bir satın alımdan önce tüketici tarafından algılanan riskin
niteliğini ve miktarını ifade etmektedir. Riskin az olması bir tüketiciyi satın alım için motive
etmektedir (Cox and Rich, 1964, 33). Ürün ya da hizmetlere yönelik yapılan şikâyetler de
ürünü/hizmeti satın alacak bireylerde risk algısının oluşmasına neden olabilir. Sosyal medya
tüketicilerin ürün ya da hizmetlere yönelik yapılan şikâyetlerin başka kullanıcılar tarafından
görülmesini mümkün kılmaktadır. Çoğu platformlar (sikayetvar.com, online alışveriş
mağazalarının yorum kısımları gibi) firmaların şikayetlere vermiş oldukları yanıtlarını da
görebilme imkanı sağlamaktadır. Şikayetlerin sosyal medya aracılığıyla anında iletilebilmesi
hem firmalara hem de tüketicilere avantaj sağlamaktadır. Bu şikayetleri dikkate alan
firmalar, iş süreçlerinde ya da işlemlerinde oluşan eksiklikleri ya da hataları fark etme ve
mevcut müşterileri elde tutma imkanı bulmaktadırlar (Tek, 1999, 219). Tüketicilerin sorunlu
ürün ya da hizmete yönelik sorunları çözüme kavuşmaktadır. Ayrıca, müşteri şikayetleri
potansiyel müşteriler için de bilgi kaynağı olmaktadır.
Tasarım ve Yöntem
Keşifsel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada, sosyal medyadaki kullanıcı
yorumlarının tüketicilerin satın alma kararlarındaki rolünü belirlemek amacıyla, dört ayrı
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anket formu oluşturularak veri toplanmıştır. Dört ayrı anket formunun hazırlanmasının
nedeni, katılımcıların dört farklı durumdaki (Olumlu yorum-bilinen marka=P-K; Olumlu
yorum-bilinmeyen marka=P-UK; Olumsuz yorum-bilinen marka=N-K; Olumsuz yorumbilinmeyen marka=N-UK) tepkilerini ölçmektir. Anket formları oluşturulurken sosyal
medyada yer alan gerçek tüketici yorumlarından örnekler alınmış, marka isimleri kapatılmış,
sadece markanın bilinen ya da bilinmeyen bir marka olduğu vurgulanmıştır. Dört anket
formunda da aynı soru ifadeleri kullanılmıştır. Ayrıca, anket formunun ilk bölümünde
tüketicilere cilt bakım ürünü kavramı da açıklanmıştır. Anket formunda dört ayrı ölçekte yer
alan 33 ifadeden yararlanılmıştır. Bunlar; Mittal (1989) tarafından geliştirilen satın alma
ilgilenim düzeyi (purchase decision involvement=PDI) ölçeği; Chang ve Wu (2014)’nun
çalışmalarından yararlanılan kaynak güvenirliği (source credibility=SCI) ölçeği, bilgi
güvenirliği (bilgi güvenirliği=IC) ölçeği; olumsuz yorumları takip etme eğilimi (Negatif eWOM) ölçeğidir.
Araştırmada iki varsayım kullanılmıştır. Birinci varsayım, kadın tüketicilerin cilt bakım
ürünlerini satın alırken erkek tüketicilerden daha yüksek düzeyde ilgilenime sahip oldukları
varsayımından yola çıkılarak, bu ürün grubu üzerinde çalışma yürütülmüştür. İkincisi, cilt
bakım ürünleri çoğunlukla kadınlar tarafından kullanılan ürünler olduğu için, araştırmacılar
çalışmalarını kadın katılımcılar üzerinden yürütmüşlerdir.
Bağımsız bir ürün bilgi kaynağı olarak online yorumlar, gittikçe artan önem ve
popülerliğe sahiptir (Park, Lee ve Han, 2007, 125). Literatürde tüketicilerin yorumlarının
satın alma kararını etkilemesi ile ilgili çalışmalar mevcuttur (Resnick ve Zeck-hauser, 2002;
Senecal ve Natel, 2004; Lui, 2006; Chevalier ve Mazliyn, 2006; Dellarocas, Zhang ve Awad,
2007; Akkaya, 2012). Örneğin Akkaya (2012) İstanbul Sultanbeyli semtinde görev yapmakta
olan öğretmenler üzerinde yaptığı çalışmada, internetteki yorumların satın alma tercihlerini
etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Senecal ve Nantel (2004) ürün ile ilgili yapılan yorumlara bilgi
kaynağı olarak başvuran kişilerin, yoruma başvurmayan kişilere oranla, daha fazla o ürünü
satın alma eğiliminde oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Bu bağlamda aşağıdaki hipotezler
oluşturulmuştur.
H1: Kullanıcıların olumlu yorumlarının satın alma kararına etkisi ile, olumsuz
yorumlarının satın alma kararına etkisi arasında anlamlı bir farklılık vardır.
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H2: Kullanıcıların olumlu yorumlarının olumsuz yorumları ileride de takip etme
eğilimine etkisi ile, olumsuz yorumlarının satın alma kararına etkisi arasında anlamlı bir
farklılık vardır.
Esch ve arkadaşları (2006) marka bilinirliğinin satın alma kararlarını olumlu yönde
etkilediğini saptamışlardır. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.
H3: Bilinen markanın satın alma kararına etkisi ile bilinmeyen markanın satın alma
kararına etkisi arasında anlamlı bir fark vardır.
H4: Bilinen markanın olumsuz yorumları ileride de takip etme eğilimine etkisi ile,
bilinmeyen markanın satın alma kararına etkisi arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Bilgi arama sürecinde tüketiciler genel olarak ilk önce yakın çevresinde bulunan (aile,
arkadaşlar gibi) kişilerden, bu kişilere olan güven daha yüksek olduğu ve riski azaltacağı
düşüncesi ile, bilgi edinme çabasına girmektedirler (Tek, 1999, 15). Bu bağlamda aşağıdaki
hipotezler kurulmuştur.
H5: Bilgi kaynağının güvenilirliği yorum türünün satın alma kararına etkisini
arttırmaktadır.
H6: Bilgi kaynağının güvenilirliği yorum türünün ileride de olumsuz yorumları takip
etme eğilimine etkisini arttırmaktadır.
H7: Bilginin güvenilirliği yorum türünün satın alma kararına etkisini arttırmaktadır.
H8: Bilginin güvenilirliği yorum türünün ileride de olumsuz yorumları takip etme
eğilimine etkisini arttırmaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Kadın tüketicilerin cilt bakım ürünü satın alma kararını etkileyenler sırayla
incelendiğinde; uzmanlar (%33,9), arkadaşlar (%22), kullanıcı yorumları (%11,5), youtuber
(%11,5), aile (%8,4) ve blogger (%3,1) şeklindedir. Analiz sonucunda, satın alma karar
ilgilenimi (PDI) aritmetik ortalaması= 4.25 olarak bulunmuştur. Başka bir ifadeyle, kadın
tüketicilerin cilt bakım ürünlerine olan ilgilenim düzeyleri son derece yüksektir.
Araştırmanın hipotezleri test edilmeden önce verilerin normal dağılım şartına uyup
uymadığı incelenmiş ve normal dağılıma uymadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda kadın
tüketicilerin sosyal medyada okudukları yorumun türü (olumlu veya olumsuz yorum) ve
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marka bilinirliğinin satın alma niyeti ile ilişkisini inceleme amacı ile veriler, gruplar arası fark
testi olan “Kruskal Wallis” analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda, ortalama değerler
K-P/122,94; K-N/97,08; UK-P/131,70; UK-N/105,82; (p=0.039<0.05) olarak bulunmuştur.
Benzer şekilde yorum türü ve marka bilinirliğinin NWOM ile ilişkisi incelendiğinde, p = 0,000
ve grupların ortalama değerleri K-P/93,51; K-N/128,51; UK-P/90,03; UK-N/139,14
şeklindedir.
Yapılan iki analiz sonucunda, katılımcıların dört farklı durumdaki (Olumlu yorumbilinen marka=P-K; Olumlu yorum-bilinmeyen marka=P-UK; Olumsuz yorum-bilinen
marka=N-K; Olumsuz yorum-bilinmeyen marka=N-UK) gruplar arasında bir farklılık olduğu
gözlemlenmiştir. Gruplar arasındaki farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını incelemek
amacıyla “Mann Whitney U” testi uygulanmış, bu analiz ile iki grup arasındaki fark
incelenmiştir. İlk olarak bilinen marka için olumlu ve olumsuz yorum farkı incelenmiştir.
Ortalama değerler K-P/65,35 ve K-N/50,89 bulunmuştur (p=0,024 < 0.05). Başka bir ifadeyle
bilinen marka için, olumlu ve olumsuz yorum içeren grupların satın alma niyeti ile ilişkisinde,
anlamlı bir farklılık söz konusudur. Olumlu yorum ve bilinen/bilinmeyen marka grupları
arasında analiz sonucunda, K-P/54,76, UK-P/60,03 olarak saptanmıştır. Olumlu yorum için,
bilinen ve bilinmeyen marka içeren grupların satın alma niyeti ile ilişkisinde, anlamlı bir
farklılık söz konusu değildir (p=0,411< 0.05).
Benzer şekilde olumsuz yorum için yapılan analiz sonucunda, K-N/55,74 ve UKN/59,40 olarak elde edilmiştir. Olumsuz yorum için, bilinen ve bilinmeyen marka içeren
grupların satın alma niyeti ile ilişkisinde, anlamlı bir farklılık söz konusu değildir
(p=0,559<0.05).
Kaynak güvenirliği (SCI=Source Credibility) ve bilgi güvenirliğinin (IC=Information
Credibility) yorumun türü ile (olumlu/olumsuz) arasındaki aracılık etkilerini incelemek
amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Yorumun türü (olumlu-olumsuz olması)
değişkeni ilk adımda girilmiş ve bu değişkenin satın alma kararındaki (BI=Buying Intention)
varyans değişimlerini açıklamadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte SCI değişkeni BI
varyansındaki değişimlerin %8’ini açıklamaktadır (p<.000). Yorum türü, SCI ve CI
değişkenlerinin NWOM (olumsuz yorumları ileride de takip etme eğilimi) değişkenine
etkilerini incelemek için sırasıyla yorum türü, SCI ve IC değişkenleri hiyerarşik regresyon
yardımıyla modele dahil edilmiştir. Yorum türü NWOM varyansındaki değişimlerin %5’ini
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(p<.001), SCI ek olarak %30’unu (p<.000) açıklamaktadır. IC değişkeninin ise bu modele
anlamlı bir katkısı bulunamamıştır.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Doh ve Hwang (2009) daha önceki deneyimlerin yorumlardan etkilenme düzeyini
azalttığını tespit etmişlerdir. Bu çalışmada yazarlar benzer bir sonuç olarak, bilinen markaya
kıyasla bilinmeyen markaya yapılan olumlu yorumların satın alma üzerinde daha etkili
olduğunu gözlemlemişlerdir. Bu durumun bir nedeni olarak katılımcının bilinen marka ile
ilgili daha önceki deneyimlerini göstermek mümkündür. Online platformlarda yapılan
yorumların güvenirliliğine ilişkin yapılan bir çalışmada kaynak güvenilirliğinin yoruma
duyulan güveni arttırdığı belirtilmiştir (Cheung vd, 2014, 27). İleride de olumsuz yorumları
takip etme eğilimi varayansındaki değişimlerin büyük kısmını kaynak güvenilirliği
değişkeninin açıklıyor oluşu, Cheung ve arakadaşlarının (2014) çalışmalarını destekler
nitelikte olduğunu söylemek mümkündür.
Cilt bakım ürünleri satın alma kararı verirken, “uzmanların, ailesinin ve
arkadaşlarının” görüşlerine dikkat eden kadın tüketiciler ile, “sosyal medyadaki kullanıcı
yorumları, youtuber ve blogger” görüşlerine önem veren kadın tüketicilerin, olumsuz
yorumları ileride de takip etme eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Başka bir
ifadeyle, kadın tüketiciler referans gruplarının görüşlerine daha çok önem verdiklerini
belirtmiş olsalar dahi, analiz sonuçları göstermiştir ki, yorumları okuduktan sonra, ileride
sosyal medyadaki kullanıcı yorumlarını okuma eğilimleri artış göstermektedir. Bu durumu
açıklayan en iyi örnek sikayetvar.com üzerinden verilebilir. 2015 (Nisan) yılında sitenin
toplam üye sayısı 1.750.186 kişi iken bugün (Mart 2018) bu rakam 3.129.599 kişiye
ulaşmıştır. Günlük ziyaretçi sayısında da iki kat (3 milyon iken bugün 6,706.386) artış
gözlenmektedir (sikayetvar.com, e.t. 04.2015; 03.2018). Buna ek olarak, ileride de olumsuz
yorumları takip edeceklerini belirtmiş olmaları firmaların E-CRM ve Sosyal CRM’e daha çok
önem vermeleri gerektiğinin açık bir göstergesi olduğunu söylemek mümkündür.
Çalışma Mersin ilinde bulunan (çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan) kadınlar
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya erkeklerin dahil edilmemesi ve yaş, gelir durumu gibi
değişkenlerin benzer olmasından dolayı, bu değişkenlerin etkileri gözlemlenememiştir. Bu
hususlar araştırmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Gelecek çalışmalarda, kadın ve erkeklerin,
sosyal medyada yer alan yorumlardan etkilenip etkilenmediğinin, kuşaklar arası bir farklılık
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olup olmadığının incelenmesi mümkündür. Bu çalışma marka bilinirliği de göz önüne alınarak
yapılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda, farklı ürün grubu üzerinden, fiyat değişkeni de
(yüksek/düşük gibi) göz önüne alınarak yapılabilir. Son olarak farklı ürün grupları açısından
(kolayda, beğenmeli, özellikli) olumlu ve olumsuz sosyal medya yorumlarına tüketicilerin
tepkileri araştırılabilir.
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Online oyuncuların akış deneyimleri ve beklentilerinin online oyunlar oynamaya devam
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1.

Introduction

Online games represent games played online through internet and with this characteristics,
it differs from other games that do not require any connection like computer or video
games (Chen et al., 2005). Turkey has 30.8 million gamers and the country is ranked 18. in
the world with $773.9 million annual game income (The Turkish Gamer 2017 Report,
Newzoo). A year earlier, there were 27 million gamers in the country and annual income
were $755 million (Gaming in Turkey, 2016). These numbers indicate a very attractive
market.
The increasing interest in online games also brings scientific studies that try to explain the
behaviors of online gamers. Continuance intention is one of the analyzed behaviors of
gamers in game literature but the number of research about this topic is limited (e.g. Wu et
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al., 2010; Hsiao and Chiou, 2012; Bae et al., 2016). The aim of this study is analyzing the
market based on its “consumers”, online gamers, and explaining the great interest of them
through their game experiences and expectations from games.
2.

Theoretical Background

One of the theories analyzing the behaviors of people, flow theory (Csikszentmihalyi, 1977),
holds the subject of “feelings”. Flow refers to the holistic sensations of people in the theory
and this holistic sensation occurs when people behave with maximum level of involvement.
People completely focus on the experience they are having in the flow, with all of their
feelings. Other things like controlling the environment, perceptions, thoughts, goals,
responsibilities not related to that experience etc. are in the second place for people in flow
(Csikszentmihalyi and Csikszentmihalyi, 1988).
The effect of flow theory on creating a deep enjoyment has laid the foundation for the
development of the GameFlow model which focuses on gamer enjoyment in games
(Sweetser and Wyeth, 2005). In the model, a completable task is seen as “the game” itself,
the concentration ability to the task as “concentration” on the game, gaining clear goals
through the task as “clear goals” of the game, gaining immediate feedbacks through the task
as “feedback” on the game, a sense of control in the action as “control” in the game, a deep
but effortless involvement with the task as “immersion” to the game. In addition to these
elements, it is necessary to have sufficient "challenge" in the experience to find the game
fun, and "gamer skills" is another necessity to be able to come up with this challenging task.
The relationship between “consumer expectations” and their future behaviors can be
explained based on the social cognitive theory (Bandura, 1986).According to the theory, the
human behavior occurs in light of the interaction between personal cognition, the
environmental influences and the current behavior. For the field of consumer behavior,
outcome expectation is handled as a driver of both usage (Liu, 2016) and consumption
behaviors (Chang et al., 2014). That means, people have some expectations before
experiencing a consumer good and their expectations about outcomes may shape their
usage/consumption decisions. Online game playing behavior can be associated with this
theory, since online game playing includes cognitive processes and environmental
influences (Chang et al., 2014; Lee, 2016).
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3.

Research Design and Methodology

3.1.

Hypothesis Development

Continuance intention of people plays an important role in online games sector. Due to the
innovative nature of online games (Bae et al., 2016) and the short life time value of the
products in the sector (Tseng and Wang, 2013), sustaining online games continuance
intention is a big challenge for the market and a critical research gap for the scholars.
The flow experience is surrogate indicator to measure positive experience of gamers and
the success of the game (Kim et al., 2005). Lu and Wang (2008) believe that the optimal
experience can increase the possibility of creating addiction for online games, holding the
concept of “experience in online games” from another perspective with Play Theory of Mass
Communication (Stephenson, 1964). In this study, flow is handled through two dimensions,
challenge and interactivity, since challenge is the most important indicator of a good design
in the games (Sweetser and Wyeth, 2005) and interactivity is a strong element generating
enjoyment in the games (Lazzaro, 2004). Therefore;
H1a: Challenge has positive effect on continuance intention to play online games.
H1b: Interactivity has positive effect on continuance intention to play online games.
Online games have two forms of experiential outcomes, hedonic and utilitarian outcomes
(Storgårds, 2011; Chang et al., 2014; Liu, 2016). Gamers have both utilitarian outcome
expectations (goal-oriented) and hedonic outcome expectations in the game experience
(Chang et al., 2014; Liu, 2016). Moreover, such expectations of the gamers have an effect on
their adoption, their behavioral intention. Therefore;
H2a: Utilitarian outcome expectations has positive effect on continuance intention to play
online games.
H2b: Hedonic outcome expectations has positive effect on continuance intention to play
online games.
External locus of control can be handled as an important factor in analyzing gamers’
behavior in their game experience. Online gamers may consider such a control as an
obstacle for their experience. They may see it, however, as a strengthening factor in
achieving their expected outcomes. Koo (2009), for example, focused on external locus of
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control and examined the moderating effect of it on the relationship between experiential
motives and intention to play online games. Therefore,
H3: External locus of control will moderate the relationship between (a) challenge and
continuance intention to play online games, (b) interactivity and continuance intention to
play online games.
H4: External locus of control will moderate the relationship between (a) utilitarian
expectations and continuance intention to play online games, and (b) hedonic expectation
and continuance intention to play online games.

Figure 1. Research model
3.2.

Sample and Data Collection

The study is an empirical research using survey method which is one of the data collection
methods in quantitative research, and a descriptive study in that it examines the
“continuance” behaviors of gamers and reveals effective dimensions in that behavior. Nonprobability convenience sampling technique (Krathwohl, 1997) was used in this study in
order to gain representative results about entire population. With this method, 507
questionnaires that this adequate size is calculated by multiplying item number with ten
(x10) (Hair et al., 1979) were collected online through an online survey creating and sharing
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platform. The most of the participants are male (84.1%), aged between 18-24 (72.7%), plays
online games more than 10 hours in a week (38.6%).
3.3.

Measures

To test the hypotheses, multi-item scales were adapted from extant literature. Besides, 5point Likert scales was used (1: strongly disagree,…,5: strongly agree). When it comes to
control variables, ratio scale was used for age and categorical scale for playing intensity.
After the translation of items through back to back translation method and opinions of
expert academicians in the field, a pilot test was conducted with 30 people. In light of
feedbacks of this test, questionnaire took its final shape. To analyze the observed data,
structural equation modelling was used in this study.
3.4.

Measure Assessments

Factor loadings and reliability estimates for each construct arising from the confirmatory
factor analysis are presented in Table 2. The table shows that factor loadings are large and
significant enough to prove convergent validity, discriminant validity and reliability (Nunally,
1978; Fornell and Larcker, 1981; Tavakol and Dennick, 2011). The measurement model fits
well with the research data.
Table 1. Factor loadings and reliability scores
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4. Findings
Descriptive statistics and intercorelations between six constructs are in the suggested
direction. Besides, the research model with the estimated path coefficients for each
predicted effect is presented in Figure 2. The model fits the observed data well (Hooper et
al., 2008).
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Figure 2. Structural equation model with parameter estimates
To test the hypotheses, structural equation modelling (SEM) was used through AMOS. All
the estimates providing evidence to predicted relationships in the research are shown in
Table 4.
Table 4. Structural parameter estimates

Regarding moderating analysis, the effect of external locus of control on four relationships
was examined and found significant as it can be seen in Table 5.

Table 5. Moderating effect of external locus of control
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5.

Discussion

The results provide evidence to extant literature by highlighting the importance of flow
experience (e.g. Choi and Kim, 2004; Kim et al., 2005; Refiana et al., 2005; Lu and Wang,
2008) and outcome expectations (e.g. Storgårds et al., 2009; Storgårds, 2011; Lin et al.,
2012; Chang et al., 2014; Liu, 2016). Moderating effect of external locus of control and the
control variables, age and playing intensity, represents the deeper approach of the study,
since they are the significant tools to explain the relationships in more detail.
6.

Conclusion

This study contributes to the literature by explaining an important market from the point of
view of its “consumers”, online gamers. According to results; challenge, interactivity,
utilitarian and hedonic outcome expectations will exert a positive influence on continuance
intention to play online games. Moreover, external locus of control moderates the
relationship between challenge and continuance intention, as well as interactivity and
continuance intention to play online games. Such a control also moderates the relationship
between utilitarian outcome expectations and continuance, as well as hedonic outcome
expectations and continuance intention to play online games.
Beside meaningful findings, this study has also some limitations. Firstly, it could be a
sensible approach to measure perceptions of online gamers for different types of online
games. For multiplayer games or single player games, for instance, there may be changes in
the perception of “experience in the games” or “expectations from the games” of
individuals. Secondly, with a qualitative study to be carried out while experiencing the
games directly, more holistic additions to these results could be presented. The gamer’s
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flow experience in the game could strengthen the results of this study, or offered additional
factors that have an impact on continuance intention to play online games On the other
hand, this study presents an implication for the sector. Consumers of their products, online
games, are “the gamers” and their expectations should be emphasized. Expectations of
online gamers can be taken consideration by conducting various market research in the
related area. For example, a new game is starting to be introduced in the months ahead and
in this process, consumers can be known by asking them some key questions about their
expectations etc. Getting to know the consumer and giving importance to the market
research will be very logical for the sector.
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Giriş ve amaç
Sosyal medya platformlarının hızlı büyümesi, şirketlerin günlük olarak paydaşlarıyla iletişim
kurmaları için yeni bir fırsat sunmaktadır. Web 2.0 teknolojisinin bir parçası olan sosyal
medya platformları, bireylerin çevrimiçi içerik üretmesi ve paylaşması için teknolojik altyapı
sağlamaktadır (Boyd ve Ellison, 2008). Sosyal medya, iki yönlü iletişimi mümkün kılmaktadır
ve paydaşların beklentilerini veya fikirlerini kolayca ifade etmelerine olanak tanımaktadır.
Firmalar müşteri yaklaşımında geleneksel birden çoğa (one-to-many) yaklaşımındansa,
sosyal medya platformlarıyla birdenbire (one-to-one) yaklaşımlarını benimser hale gelmiştir
(Hanna vd. 2011).
Literatürde, sosyal medya aracılığıyla paydaş katılımının, işletmeden tüketiciye (B2C)
pazarlarda yoğun olarak çalışıldığı gözlemlenmiştir; ancak işletmeden işletmeye pazarlarda
bu yönde gerçekleştirilen çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle, bu çalışmada, sosyal
medya kullanımının paydaş katılımına etkisi, işletmeden işletmeye pazarlardan biri olan
lojistik sektörüne odaklanarak incelenmiştir.
Literatür Analizi
Sosyal medya, paydaş katılımını arttırarak ve işbirlikçi bir yaklaşım sergileyerek sosyal medya
pazarlamasını sağlamaktadır (Berthon vd. 2012; Harris ve Rae 2009; Mangold ve Faulds
2009). Sosyal medya pazarlaması, mevcut sosyal medya platformlarının, tüketiciler arasında
marka bilincini ağızdan ağıza pazarlama prensiplerinden yararlanarak arttırmak için
kullanılması olarak tanımlanabilir (Drury 2008). 2018'de dünya genelinde sosyal medya
kullanıcılarının sayısının 2,5 milyar civarında olması beklenmektedir (Clutch, 2017). Bu
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durum, sosyal medyayı işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde kullanmaları için daha cazip
hale getirmektedir. Bu nedenle, birçok işletme ile paydaşları ile daha dinamik ve etkileşimli
iletişim sağlamak adına sosyal medyayı giderek da ha fazla kullanmaktadır (Men ve Tsai
2013; Li ve Shiu, 2012). Sosyal medyanın kullanımı yaygınlaşıp farklı türdeki paydaşlar
etkileşimi arttırdıkça, bu katılımın ölçülmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır (Paine 2008,
2011). Katılım, değer yaratma açısından (Baden, 2010); paydaşlarla yaratılan ortak
değerlerin geliştirilmesi sürecinde (Smith vd. 2010) ve başarıya ulaştırılmasında önemli bir
unsur olarak düşünülmektedir (Andriof ve Waddock, 2002). Bruce ve Shelley (2010) paydaş
katılımını “bir kurumdan etkilenen bireyler veya gruplar arasındaki etkileşim” olarak
tanımlamaktadır. Katılım süreci boyunca hem işletmeler hem de paydaşlar, karşılıklı olarak
yararlı karar ve hedeflere ulaşmak için ortaklıklar kurmaktadır (Botan ve Taylor, 2004; Heath,
2014).
Krumay ve Geyer (2016), sosyal medyada paydaş perspektifini dikkate alan çalışmaların hala
son derece sınırlı olduğunu vurgulamıştır ve sosyal medyanın paydaş katılımının nasıl
kullanıldığını anlamak için sağlam bir temel oluşturduğunu da belirtmiştir. Bu noktadan
hareketle, bu çalışma, sosyal medyanın lojistik hizmet sağlayan işletmelerin paydaş katılımını
nasıl etkilediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple bu çalışma işletmeden işletmeye
pazarlardan biri olan lojistik sektörüne odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı (1), Türk lojistik
hizmet sağlayan işletmelerin Facebook’u sosyal medya aracı olarak kullanıp kullanmadığını
anlamak ve (2) Facebook platformunu kullanan lojistik hizmet sağlayan işletmelerin
paydaşlarıyla arasındaki ilişki incelemektir. Bu bağlamda, sosyal medya ile ilgili faktörler ve
paydaş katılımı arasındaki ilişkiyi anlamak için üç hipotez oluşturulmuştur.
Escobar-Rodriguez ve Bonsón-Fernandez (2017) işletmeden tüketiciye pazarlar üzerinde
yaptıkları çalışmada yayın içeriğinin paydaş katılımı üzerinde bir etkisi olduğunu
vurgulamıştır. Bu sonucu işletmeden işletmeye pazarlardan biri olan lojistik sektöründe de
incelemek için çalışmada, metodoloji bölümünde detaylandırılan içerik türlerinin, paylaşım
ve yorum sayılarında farklılık gösterip göstermediğini ölçmek amaçlanmıştır. Böylece, ilk
hipotez şu şekilde oluşturulmuştur:
H1: Paylaşımın içerik türü ile paydaş katılım oranı arasında anlamlı bir fark vardır.
Bonsón vd. (2016) ve Luarn vd. (2015) işletmeden tüketiciye pazarları üzerinde yaptıkları
çalışmalarda medya türünün paydaş katılım oranını etkilediğini belirtmişlerdir. Fotoğraf gibi
verilmek istenen mesajın kısa sürede karşı tarafa iletildiği medya türlerinin daha yüksek
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paydaş katılım oranına sahip olunduğu belirlenmiştir. Video, bağlantı veya açıklama içeren
paylaşımlarda paydaşlar mesajı anlamak için paylaşım üzerinde daha çok vakit geçirmek
zorunda kalmaktadırlar. Bu durum paydaşların verecekleri tepkilerde de azalmaya neden
olabilmektedir. Bu bağlamda çalışmadaki ikinci hipotez şu şekilde oluşturulmuştur:
H2: Paylaşımın medya türü ile paydaş katılımı oranı arasında anlamlı bir fark vardır.
İşletmeler, sosyal medya paylaşımlarında şirketlerinin gerek dokunulabilen gerekse
dokunulamayan kaynaklarını (araç, personel, bina, yazılım) özellikle görsellerde kullanarak
daha farklı içerikler oluşturmaktadır. İşletme kaynaklarına paylaşımlarda yer verilmesinin
paydaş katılımına etkisini ölçmek için son hipotez şu şekilde oluşturulmuştur:
H3: Firma kaynağının yer aldığı gönderiler ile firma kaynağının yer almadığı gönderiler
arasındaki paydaş katılım oranında önemli bir fark vardır.
Tasarım ve Yöntem
İlgili yazında çalışmanın ana odak noktası olan sosyal medya ve paydaş katılımı ile ilgili lojistik
hizmet sağlayan işletmelere yönelik bir çalışmanın olmaması ile bağlantılı olarak Türk
sermayeli ve Türkiye’de yerleşik bulunan lojistik hizmet sağlayan işletmelere yönelik bir
çalışma yapılması bu çalışmada önemli bir motivasyon olmuştur. Türkiye’de sadece lojistik
hizmet sağlayan Türk işletmelere yönelik güncel bir liste bulunmaması sebebiyle, çalışmada
yargısal örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Statista’nın yapmış olduğu araştırmaya göre 2017 yılının dördüncü çeyreğinde 2.2 milyar
kullanıcı ile Facebook en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya aracıdır (Statista, 2018). Bu
nedenle çalışmada Facebook tercih edilmiştir. Yapılan incelemede 50 lojistik hizmet sağlayan
işletmenin 13'ünün Facebook sayfası olmadığı görülmüştür. Ayrıca, 7 işletme son bir aylık
dönemde (Ocak 2018'i dikkate alarak) herhangi bir gönderi paylaşmadığından dolayı, bu
işletmeler değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırmada Facebook yayınları olan Türk lojistik
hizmet sağlayan işletmeler analiz birimi olarak kabul edilmiştir ve 30 adet işletmenin
Facebook kayıtları 1 Kasım 2017 ile 31 Ocak 2018 arasında incelenmiştir. Yapılan inceleme
sonucunda toplamda 739 Facebook gönderisi incelenmiştir.
Hipotezleri incelemek için analizlerde takipçi sayısı, paylaşım sayısı, medya türü, içerik türü
ve paydaş katılım oranı kullanılmıştır. Medya türü ve paydaş katılım oranı arasındaki ilişkiyi
görmek için bağımsız değişken olarak medya türü kullanılmıştır. Bu nedenle, kodlama
prosedürü sırasında, medya türleri dikkate alınarak 739 Facebook paylaşımı ¨resim¨, ¨video¨,
¨bağlantı¨, ¨açıklama¨ veya ¨karma¨ olarak kodlanmıştır. Bir gönderi bir fotoğraf ve bağlantı
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içeriyorsa, karma medya türü olarak kodlanmıştır. Kodlama işlemi sırasında, gönderinin
içeriğini belirlemek için 5 ana kod başlığı olarak ¨özel günler¨, ¨Kurumsal Sosyal Sorumluluk
(KSS)¨, ¨reklam¨, ¨ sektörel bilgi¨ ve ¨ karma içerik¨ kullanılmıştır.
Paydaş katılım oranı, Bonsón ve Ratkai (2013) ve Bonsón vd (2017) tarafından geliştirilen
metriklerle ölçülebilmektedir. Metrikler, sosyal medya aracı kullanıcılarının ¨beğeni¨,
¨yorum¨ ve ¨paylaşım¨ gibi eylemlerinden geliştirilmiş olup paydaş katılım oranları bu
değişkenlere göre hesaplanmaktadır. Popülerlik, bağlılık ve virallık, paydaş katılımını
ölçmenin ana bileşenleridir. Bunlar, sırasıyla, “beğeni”, “yorum” ve “paylaşım” sayısı ile
hesaplanmaktadır. Paydaş katılımının ölçülmesinde aynı ölçütlerin bir endüstri standardı
oluşturmak veya rakip firmalarla karşılaştırmak için kullanılabileceği konusunda fikir birliğine
varılmıştır (Ponte vd. 2015; Escobar-Rodriguez ve Bonsón-Fernandez, 2017). Hipotezleri test
etmek için parametrik test yöntemlerinden Independent Sample T testi ve ANOVA testleri
kullanılmıştır. Anlamlı farkın bulunduğu durumlarda farklılığı hangi gruplar arasından
olduğunu anlamak için çoklu karşılaştırma testlerinde (post hoc test) Games-Howell testi
kullanılmıştır. Araştırmanın anlamlılık düzeyi p <0,05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Türk lojistik hizmet sağlayan işletmelerin Facebook kullanım derecesi önemli ölçüde farklılık
göstermektedir. Tablo 1, Facebook’u aktif olarak kullanan 30 lojistik hizmet sağlayan
işletmenin tanımlayıcı istatistiklerini göstermektedir.
Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler
Minimum Maksimum

Ortalama Değer

Standart Sapma

Takipçi Sayısı

94

131.439

10.485,467

24.214,87

Paylaşım Sayısı

2

79

24,9

20,31

1

0,99

0,0095

196

52,38

52,55

402,12

48,54

94,63

0,8

0,28

0,23

P1

(beğenilen 0,94

paylaşımların yüzdesi)
P2(Gönderi

başına 6,67

ortalama beğeni sayısı)
P3(takipçi

için

yayın 0,38

başına ortalama beğeni
sayısı)
C1(Yorum

yapılan 0
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paylaşımların yüzdesi)
C2(Gönderi

başına 0

12,49

1,7

2,8

5,08

0,81

1,4

1

0,57

0,27

29

4,03

6,38

18,42

2,29

4,34

415,95

51,64

97,79

ortalama yorum sayısı)
C3

(takipçi için yayın 0

başına ortalama yorum
sayısı)
V1 (Tekrar paylaşılan 0
paylaşımların yüzdesi)
V2

(Gönderi

ortalama

başına 0
tekrar

paylaşım sayısı)
V3 (1000 takipçi için 0
yayın başına ortalama
tekrar paylaşım sayısı)
Paydaş Katılımı P3 + C3 0,46
+ V3
Lojistik hizmet sağlayan işletmelerin ölçülen değişkenlerine ilişkin değerler Tablo 1’de
gösterilmiştir. Sarp İntermodal gibi bazı işletmelerin takipçi sayısı 100’den az iken Ekol
Lojistik gibi bazı işletmelerde takipçi sayısı 130.000’den fazladır. İşletmelerin Facebook’taki
paylaşım sıklıkları da farklıdır. Egelim, Assan, FRC gibi bazı işletmeler analiz süreci boyunca
10’dan az paylaşım yaparken; Solmaz Lojistik, Taha Kargo ve Logitrans gibi işletmeler
neredeyse her gün düzenli paylaşım yapmaktadırlar. Yapılan tüm paylaşımlar incelendiğinde
ortalama olarak %99’unun en az bir defa beğeni aldığını görülmektedir (P1). Benzer şekilde
ortalama olarak %28’inin en az 1 yorum aldığı (C1) ve % 57’sinin en az bir kere paylaşıldığı
tespit edilmiştir (V1). Her gönderi için ortalama beğeni sayısı %52’dir (P2). Ayrıca her bir
paylaşım için ortalama yorum sayısı %1,7 (C2) iken; paylaşım başına ortalama yeniden
paylaşım sayısı %4’tür (V2). Takipçi sayıları göz önüne alındığında bu sonuç, 1.000 takipçi için
yayın başına ortalama beğeni sayısının 48,54; yorum sayısının 0,81 ve yeniden paylaşma
sayısının 2,29 olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar katılım düzeyinin en yüksek popülerlik
boyutunda gerçekleştiğini bunu sırasıyla virallik ve bağlılık boyutlarının takip ettiğini
göstermektedir. ¨Beğenme¨ tepkisi ¨yorum yazma¨ ve ¨yeniden paylaşma¨ tepkilerinden çok
daha kolay ve hızlı olduğu için bu beklenen bir durumdur. Bonsón ve Ratkai'nin (2013)
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sınıflandırması dikkate alınarak, seçilen işletmelerin Facebook gönderileri medya türleri ve
içeriklerine göre analiz edilmiştir.
Türk lojistik hizmet sağlayan işletmeler en çok reklam ile ilgili paylaşımlara yer vermiştir.
Reklam paylaşımları tüm paylaşımların yüzde 41’ini oluşturmaktadır. Yapılan bu
paylaşımlarında neredeyse yarısı fotoğraf kullanılarak yapılmaktadır. Özel günlerle ilgili
paylaşımlarda yılbaşı, dini bayramlar ve anma günleri gibi özel durumların anıldığı
paylaşımlar yer almaktadır. Özel günler paylaşımlarının %80’inden fazlasının resim ile
yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca lojistik hizmet sağlayan işletmelerin özel günlerle ilgili
paylaşım sayısı yapılan toplam paylaşımların %20’sini oluşturmaktadır. Sektör hakkında bilgi
paylaşımı sıklıkla paylaşım yapılan bir diğer konudur. Tüm paylaşımların %18,4’ünü oluşturan
sektörel bilgi paylaşımlarında sık rastlanan medya türü bağlantı paylaşımıdır. Sektörel bilgi
paylaşımlarının %63,6’sı verilen bilgi ile ilgili bağlantı paylaşımını içermektedir. Bu sayede
paydaşlar verilen bağlantı üzerinden konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilmektedirler.
KSS ile ilgili faaliyetlerin yer verildiği paylaşımlarda fotoğraf kullanımı ön plana çıkmaktadır.
Tüm paylaşımların %11’i KSS ile ilgili paylaşımlardan oluşmaktadır. Karma içerik yayınları,
aynı anda KSS ve reklam etkinlikleri içeren paylaşımları içermektedir. Toplam paylaşımların
yaklaşık %9’u karma içerikle bağlantılıdır. Bu noktada işletmelerin, karma içerik, fotoğraf ve
video gibi unsurları birlikte paylaşmayı tercih ettikleri görülmektedir.
Paylaşım içerik türü ile paydaş katılım oranı arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit
etmek için ANOVA analizi uygulanmıştır. Yapılan analizde öncelikle Levene Testi değerlerine
bakılarak varyansların eşitliği test edilmiştir. p=0,00<0,05 olduğundan gruplar arası
varyansların eşit olmadığı tespit edilmiştir. Varyanslar eşit olmadığı için ANOVA testi yerine
Welch ve Brown-Forsythe testleri uygulanmıştır. Welch testi (F=10,122; p=0,000<0,05) ve
Brown-Forsythe testi (F=4,563; p=0,001<0,05) sonuçlarına göre içerik türü ile paydaş katılımı
oranı arasında anlamlı bir fark vardır. Böylece H1desteklenmiştir.
Medya türü ile paydaş katılımı oranı arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek
için ANOVA analizi uygulanmıştır. Yapılan analizde öncelikle Levene Testi değerlerine
bakılarak varyansların eşitliği test edilmiştir. p=0,01<0,05 olduğundan gruplar arası
varyansların eşit olmadığı tespit edilmiştir. ANOVA testinin sonucuna göre medya türü ile
paydaş katılımı oranı arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (F= 0,547; p=0,701>0,05). H2
desteklenmemiştir.
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Paylaşımlarda işletme kaynağına ait görsel kullanımı ile paydaş katılımı ortalamaları arasında
anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için Independent Sample T testi kullanılmıştır.
p=0,00 < 0,05 olduğu için gruplar arası varyansın eşit olmadığı sonucuna ulaşılır. Böylece eşit
olmayan varyans varsayımı satırındaki hesaplanan t değerine ilişkin sig değeri incelendiğinde
(p=0,022<0,05) olduğunda H3 hipotezi desteklenmiştir.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Çalışma, işletmeden işletmeye pazarlarda belirli bir iş koluna odaklanarak sosyal medya
aracılığıyla iletişim uygulamalarının anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Türk ve yabancı
lojistik hizmet sağlayan işletmelerin Facebook kullanımı ve lojistik sektörünün ve özellikle
lojistik işletmelerinin paydaş katılımı daha önce ilgili yazında analiz edilmemiştir. Daha önce
işletmeden tüketiciye pazarlarda yapılan çalışmalarda paylaşım içeriğinin türünün paydaş
katılım oranına etki ettiği belirlenmiştir (Bonson vd. 2015; Luarn vd. 2015; Bonson vd. 2016).
Bu sonuç işletmeden işletmeye pazar içinde yaptığımız çalışma ile desteklenmiştir. Daha
önceki işletmeden tüketiciye pazarlarında yapılan çalışmalarda medya türünün paydaş
katılımı oranını etkilediği tespit edilmiştir (Escobar-Rodriguez ve Bonson-Fernandes, 2017;
Andrijasevic, 2017; Bonson vd. 2017). Ancak bu çalışma sonucunda benzer bir sonuç elde
edilememiştir. Son olarak daha önce hiçbir çalışmada firmalara ait kaynak görsellerinin
paydaş katılımı üzerindeki etkisine yönelik araştırma yapılmamıştır. Çalışma sonucunda
firmaya ait kaynak görsellerinin paylaşımının paydaş katılımını etkilediği tespit edilmiştir.
Çalışmanın kısıtları aşağıdaki gibi özetlenebilir. (1) Facebook, Twitter gibi çeşitli
platformlarda sosyal medya kullanımıyla ilgili Türk lojistik sektörü henüz emekleme
aşamasında olduğundan, yazarlar sosyal medyayı etkin kullanan belirli sayıda işletme ile
çalışmayı sınırlandırmak zorunda kalmıştır. Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda firma
listesi hazır bulunan (ISO 500, Fortune 500) sektörler kullanılarak basit tesadüfi örnekleme
yöntemi kullanılabilir. (2) Türkiye sermayeli ve Türkiye’de yerleşik olan ve lojistik hizmet
sağlayan işletmelere yönelik herhangi bir tanımlanmış veri tabanının bulunmaması
araştırmacıları kolayda örnekleme yöntemini kullanarak belirli sayıda işletmenin Facebook
sayfasını incelemeye yönlendirmiştir. (3) İçerik analizinde, araştırılan güncel trendlerin
gerçek sektör dinamiklerini yansıtmaması gibi bir risk söz konusu olabilir.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Teknolojinin günümüzdeki noktaya ulaşmasıyla beraber, tüketiciler zaman ve yer
kısıtlamasına takılmadan, özgürce alışveriş yapma yolları aramaktadırlar. Bu durumun bir
sonucu olarak ortaya çıkan mobil alışveriş uygulamaları ise kullanıcılara özgürlük açısından
büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Geçmişte yapılan araştırmalarda, tüketicilerin satın alım
kararları üzerinde birçok faktörün etkisi olduğu ortaya konmuştur. Söz konusu faktörler
içerisinde olup, tüketicilerin satın alım niyetleri üzerinde etkili olan hazcılık (Arnold &
Reynolds, 2003; Babin, Darden, & Griffin, 1994; Hirschman & Holbrook, 1982; Lacher, 1989;
Langrehr, 1991; Spangenberg, Voss, & Crowley, 1997; Venkatraman & MacInnis, 1985) ve
yenilikçilik (Hartman, Shim, Barber, & O'Brien, 2006; Lu, Yao, & Yu, 2005; Sorescu,
Frambach, Singh, Rangaswamy, & Bridges, 2011; Suki & Suki, 2007) özellikleri, mobil alışveriş
motivasyonu olarak bu çalışmada ele alınmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın araştırma
problemi; hedonik alışveriş motivasyonları ve teknoloji yenilikçiliği ile mobil uygulamalar
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üzerinden satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu kapsamda çalışmanın amaçları
şu şekilde sıralanabilir; hedonik alışveriş motivasyonlarından (macera için alışveriş, sosyal
amaçlı alışveriş, rahatlamak için alışveriş, başkalarını mutlu etmek için alışveriş, fikir edinmek
için alışveriş ve fırsatları yakalamak için alışveriş) hangilerinin, teknoloji yenilikçiliği ile ilişkisi
olduğunu belirlemek; hedonik alışveriş motivasyonlarından hangilerinin, mobil uygulamalar
üzerinden satın alma niyeti üzerinde etkisinin olduğunu belirlemek ve teknoloji
yenilikçiliğinin, mobil uygulamalar üzerinden satın alma niyeti üzerinde etkisinin olup
olmadığını belirlemektir.
Literatür Analizi
Yenilikçilik hangi türden olursa olsun ya da hangi yönde ortaya konursa konsun amaç yeni,
üretilebilir ve uygulanabilir olan en son teknoloji ürününü, firmanın misyonuna uygun
biçimde bir çözüm olarak sunmaktır. Ayrıca yenilikçiliğin sürekli geliştirme isteyen yönü ileri
teknoloji kullanımını yenilikçiliğin temel dayanağı haline getirmektedir. İşte bu nokta,
teknoloji yenilikçiliğinin temelini oluşturmaktadır. Teknoloji yenilikçiliği günümüzde gerek
örgütsel gerek ekonomik kalkınmanın, hatta büyüme ve refah yaratmanın önemli bir
dayanağı olarak görülmektedir (Antoncic, Prodan, Hisrich, & Scarlat, 2007). Nitekim
teknoloji yenilikçiliği gelişmiş ekonomilerin temeli olarak görülürken, geçiş ekonomisi
ülkelerinin ekonomik evrimlerini tamamlamaları açısından önemlidir. Neticede yeni
teknolojileri ve süreçleri kullanmak kaynaklardan daha iyi faydalanılması, rutin işletme
süreçlerinin daha kaliteli olması ve daha yüksek verimlilik ile doğrudan ilişkilidir (Minitti,
Bygrave, & Autio, 2006). Blasco, Velazquez, Frances ve Saura’ya göre (2017) inovasyon,
genellikle teknolojik değişim ile ilişkilendirilmiştir. Teknolojik inovasyon ise, son müşteri için
değer üreterek rekabetçi avantaj ortaya koyan uzun dönemli stratejik yatırım olarak ifade
edilmiştir (Thiesse, Al-Kassab, & Fleisch, 2009). Ürünler ve mobil uygulamalar için radyofrekans (RFID), kendi-taramalı (self-scanning) / kendi-ödemeli (self-payment) teknoloji gibi
teknolojiler, perakendecilerin rekabetçi gelişimi için hayati önem taşıyan gerçek bir
teknolojik devrimdir (Gil, Ruiz, & Berenguer, 2014; Visich, Li, Khumawala, & Reyes, 2009).
Teknolojik yenilik, yalıtılmış (izole edilmiş) e-ticaret ile ilişkilendirilmiş olduğu düşünülürken
(Zentes, Morschett, & Schramm-Klein, 2007), aynı zamanda daha karmaşık teknoloji temelli
inovasyonları göz ardında bırakıp, öncelikli alanların; satış, mağazacılık ve pazarlamada
olduğu kabul edilmektedir (Tambo, 2014). Literatürde teknoloji yenilikçiliğinin firma
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düzeyinde (Antoncic vd., 2007; Dutta & Weiss, 1997); bireysel tutumlar ve özellikler
düzeyinde (Klein & Bhagat, 2016; Çoklar & Özbek, 2017; Kitchell, 2009; Kang & Jin, 2007);
ürünler düzeyinde (Kock, Gemünden, Salomo, & Schultz, 2011; Swink, 2000; Lai & Lin, 2012)
ve hatta şehirler düzeyinde (Lei & Cui-Cui, 2011) incelendiği çalışmalar bulunmaktadır.
Bireysel perspektiften yararlanan çalışmalar yenilikçiliğin tüketici boyutuna daha çok
odaklanmışlardır.
İletişim devrimi sonrası gelişen teknolojilerin işletme süreçlerine uygulanması, firmaların
gerek nihai gerekse potansiyel müşterilerine ulaşırken bu teknolojilerden fazlaca
yararlanmasına imkân tanımıştır. Özellikle iletişim cihazlarının yapısının ve kullanım
kapasitelerinin değişmesi, taşınabilir teknolojilerin işletme amaçlarına daha fazla hizmet
eder hale gelmesine neden olmuştur. Kısaca mobil iletişim araçları yardımıyla ürünlerin
pazarlanması anlamına gelen mobil pazarlama, son derece hızlı değişim gösteren bir
endüstri haline gelmiştir. Nerede olduklarına bakılmaksızın her farklı müşteri tipine ulaşmayı
sağlayan bir pazarlama türü olan mobil pazarlama faaliyetleri, mobil reklamcılık, mobil
uygulamalar, arama motoru pazarlamacılığı, online alışveriş siteleri ve elektronik postalar
yardımıyla yürütülen pazarlama faaliyetleri gibi başlıklar halinde sıralanabilir (Krum, 2010;
Becker & Arnold, 2010; Persaud & Azhar, 2012).
Literatürde yer alan çalışmalarda mobil pazarlamayı uygulayan işletmelerin başarılı olması
için gerekli faktörler (Scharl, Dickinger, & Murphy, 2005; Hofacker, de Ruyter, Lurie,
Manchanda, & Donaldson, 2016); uygulanacak stratejiler (Shankar, Venkatesh, Hofacker, &
Naik, 2010; Cata, Patel, & Sakaguchi, 2013; Pousttchi & Wiedemann, 2006; Smutkupt,
Krairit, & Esichaikul, 2010); mobil pazardaki iletişim (Kavassalis, vd., 2003; Grant &
O’Donohoe, 2007); sosyal pazarlama (Lefebvre, 2009; Kaplan, 2012), kanal yapısı
(Möhlenbruch & Schmieder, 2002; Shareef, Dwivedi, & Kumar, 2016; Hansson, Wrangmo, &
Søilen, 2013) ve tüketici tutumları (Watson, McCarthy, & Rowley, 2013) incelenmişlerdir.
Daha spesifik bir bakış açısı olarak bu çalışmada, mobil satın alma niyeti ile hedonik alışveriş
motivasyonları arasındaki ilişki ele alınmıştır. Hedonik tüketim Hirschman ve Holbrook
(1982) tarafından; ürünleri kullanan bireylerin, duyusal, duygusal ve fantezi yönleriyle
bağlantılı olan satın alma davranışları şeklinde tanımlanmıştır. Tüketim deneyimi; fanteziler,
duygular ve eğlence peşinde koşan bir olgudur (Holbrook & Hirschman, 1982). Hirschman ve
Holbrook (1982) hedonik tüketimin temelini; zihinsel süreçler, ürün grupları, ürün kullanımı
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sonrası oluşan tecrübeler ve kişisel farklılıklar olarak ifade ederken; Babin, Darden ve Griffin
(1994) ise zevk, heyecan, büyüleyicilik, günlük hayattan uzaklaşma ve spontane gelişen
durumlar olarak açıklamışlardır. Yapılan çalışmalar bireylerin, satın alma süreçlerinde
hedonik duygular yaşamasının altında yatan birçok sebebi ortaya koymuştur. Müziğin
(Lacher, 1989), ortam ışıklandırmasının, mekân ferahlığının, ortamdaki renk uyumunun,
ürünleri inceleme imkanlarının ve ürün tasarımlarının (Ballantine, Jack, & Parsons, 2010)
bireylerde daha fazla hedonik satın alma hissi uyandırdığı görülmektedir. Moda odaklı
içgüdüsel satın alımlarda, hedonik tüketim eğilimi oldukça önemli bir araçtır (Park, Kim, &
Forney, 2006). İddialı bir dil kullanılarak hazırlanan reklama konu olan ürünler, tüketiciler
tarafından bilinmiyor olsa dahi, hedonik olarak algılanma olasılığı çok yüksektir (Kronrod,
Grinstein, & Wathieu, 2012). Fiyatlarda kullanılan küsuratlı miktarlar, bireylerin bu ürünleri
hedonik sebeplerle tercih etme olasılıklarını artırmaktadır (Choi, Li, Rangan, Chatterjee, &
Singh, 2014). Arkadaşlarıyla alışverişe giden bireylerin, partnerleriyle beraber daha uzun
süre araştırma yapmalarından dolayı bu tür satın alma deneyimlerinde hedonik yönleri daha
fazla ortaya çıkmaktadır (Oppewal & Holyoake, 2004). Kültür açısından ise farklı düşünceler
vardır. Deli-Gray, Gillpatrick, Marusic, Pantelic ve Kuruvilla (2010) yaptıkları çalışmada
kültürün ayırt edici bir etkisinin olmadığını, bireylerin satın alacakları ürünleri hem
fonksiyonel hem de duygusal sebeplerle tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Ancak Jun, Ham ve
Park (2014) ise yaptıkları çalışmada, kültürün hedonik ürün tercihlerinde doğrudan etkili
olduğunu ifade etmişlerdir. Arnold ve Reynolds (2003), hedonik alışveriş motivasyonlarını;
macera için alışveriş, rahatlamak için alışveriş, başkalarını mutlu etmek için alışveriş, fırsatları
yakalamak için alışveriş, sosyalleşmek için alışveriş ve fikir edinmek için alışveriş şeklinde
sıralamışlardır.
Tasarım ve Yöntem
Bu çalışmanın anakütlesini; Sivas ilinde yaşayan ve mobil uygulamalar üzerinden en az 3 defa
alışveriş yapmış olan bireyler oluşturmaktadır. Anket formu “daha önce mobil uygulamalar
üzerinden alışveriş yaptınız mı?” ve “mobil uygulamalar üzerinden kaç defa alışveriş
yaptınız” şeklindeki kontrol soruları ile başlamaktadır. Forumun birinci bölümünde hedonik
alışveriş motivasyonları (Arnold & Reynolds, 2003), ikinci bölümünde teknoloji yenilikçiliği
(Parasuraman, 2000), üçüncü bölümünde satın alma niyeti (Chang & Chen, 2008) ve son
bölümünde ise demografik sorular olmak üzere toplam 34 soru yer almaktadır. Soruların
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anlaşılırlığını tespit edebilmek için kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 20 kişilik bir grup
üzerinde ön test yapılmıştır. Anket formu, 410 kişiye yüz yüze görüşme yöntemiyle
uygulanmıştır. Analize uygun olmayan formlar çıkarıldıktan sonra, geriye kalan 398 anket
formu değerlendirmeye alınmıştır. Analizlerde verilerin türüne göre tanımlayıcı analizler,
faktör analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır.
Yeni ürünleri ve yeni teknolojileri erken benimseyen bireylerin, daha fazla hedonik alışveriş
motivasyonlarına sahip oldukları yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Bouwman,
Kommers, & van Deursen, 2014; Hartman, Shim, Barber, & O’Brien, 2006; Roh, Runyan, &
Mosier, 2014; Stock, Oliveira, & von Hippel, 2015). Bu çalışmalardan hareketle H1 hipotezi
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
H1: Hedonik alışveriş motivasyonları ile teknoloji yenilikçiliği arasında pozitif bir ilişki vardır.
Literatürde hedonik alışveriş motivasyonları ile satın alma niyeti arasında pozitif ilişkinin
olduğuna dair birçok çalışma bulunmaktadır (Arnold & Reynolds, 2012; Baghi & Antonetti,
2017; Baumgartner, 2002; Childers vd., 2011; Close & Kukar-Kinney, 2010; R. Davis, Lang, &
Diego, 2014; Holbrook & Hirschman, 1982; Wu & Holsapple, 2014). Bu çalışmalar ışığında H2
hipotezi aşağıdaki gibi tasarlanmıştır.
H2: Hedonik alışveriş motivasyonları ile mobil satın alma niyeti arasında pozitif bir ilişki
vardır.
Yapılan araştırmalar, yüksek seviyede yenilikçiliğe sahip olan tüketicilerin, yeni ürünlere karşı
daha olumlu duygulara ve daha olumlu satın alma niyetine sahip olduklarını göstermektedir
(Hem, Chernatony, & Iversen, 2005; Jin & Suh, 2005; Klink & Smith, 2001; Midgley &
Dowling, 1978; Völckner & Sattler, 2006). Bu bağlamda H3 hipotezi aşağıdaki gibi
oluşturulmuştur.
H3: Teknoloji yenilikçiliği ile mobil satın alma niyeti arasında pozitif bir ilişki vardır.
Bulgular ve Tartışma:
Araştırmaya katılanların %54’ü kadın, %46’sı erkektir. Katılımcıların yaşlarına bakıldığında;
%35,4’ü 18-27 yaş arasında, %27,9’u 28-37 yaş arasında, %21,1’i 38-47 yaş arasında, %12,1’i
48-57 yaş arasında ve %3,5’i 58 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. Hane halkının aylık
net geliri ise şu şekildedir: %25,9’u 2000 TL veya altı, %21,4’ü 2001-3000 TL arası, %16,8’i
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3001-4000 TL arası, %14,6’sı 4001-5000 TL arası, %11,6’sı 5001-6000 TL arası ve son olarak
%9,8’i 6001 TL veya üzeri gelire sahiptir.
Araştırmada kullanılan verilerin toplanması için kullanılan anket formundaki ölçeklerin
geçerlilik ve güvenilirlikleri test edilmiştir. Söz konusu ölçeklerin yapılacaklar analizlere
uygunluğunu belirlemek amacıyla KMO testi ve Barlett küresellik testi uygulanmıştır. Testler
sonucunda; KMO katsayısının 0,855 olduğu görüldüğünden (0,855>0,7) araştırmada
kullanılan örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Barlett
küresellik testine bakıldığında (p=0,000<0,05); değişkenler arasında yüksek korelasyonların
olduğu ve verilerin çoklu dağılımdan geldiği görülmüştür.
Devamında yapılan faktör analizi sonucunda; özdeğerleri 1’den büyük olan, altı faktör
belirlenmiştir. Bu faktörler, toplam varyansın %78,296’sını açıklamaktadır. Hedonik alışveriş
motivasyonlarına ait faktörler; macera için alışveriş, rahatlamak için alışveriş, başkalarını
mutlu etmek için alışveriş, fırsatları yakalamak için alışveriş, sosyalleşmek için alışveriş ve
fikir edinmek için alışveriş şeklinde sıralanmaktadır (Arnold & Reynolds, 2003).
Elde edilen 6 faktörün ölçek güvenilirliğini belirlemek amacıyla, Cronbach Alpha katsayısı
hesaplanmış ve Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Güvenilirlik katsayıları
Güvenilirlik Analizi

Cronbach's Alpha

Macera için alışveriş
Rahatlamak için alışveriş
Başkalarını mutlu etmek için
Fırsatları yakalamak için alışveriş
Sosyalleşmek için alışveriş
Fikir edinmek için alışveriş
Hedonik alışveriş motivasyonları
Teknoloji yenilikçiliği
Satın alma niyeti

0,866
0,919
0,8
0,794
0,813
0,873
0,891
0,942
0,941

Güvenilirlik katsayısı 0 ile 1 arasında değişmektedir ve 0,6 veya daha düşük bir değer,
genellikle yetersiz iç tutarlılık olarak ifade edilmektedir (Malhotra & Birks, 2006, s. 314). Yani
güvenilirlik katsayısının 0,6’dan büyük olması, yeterli seviyede iç tutarlılık için istenilen bir
durumdur. Tablo 1 incelendiğinde ise tüm değerlerin 0,6’dan büyük olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Hedonik alışveriş motivasyonları ve teknoloji yenilikçiliği arasında korelasyon analizi
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Korelasyon Tablosu
Teknoloji yenilikçiliği
Korelasyon (r) 0,769*
Macera için alışveriş

p

0,034

N

398

Korelasyon (r) 0,061
Rahatlamak için alışveriş

Başkalarını mutlu etmek için
alışveriş

p

0,228

N

398

Korelasyon (r) -0,023
p

0,647

N

398

Korelasyon (r) -0,050
Fırsatları yakalamak için alışveriş p

0,317

N

398

Korelasyon (r) 0,029
Sosyalleşmek için alışveriş

p

0,558

N

398

Korelasyon (r) 0,844*
Fikir edinmek için alışveriş

p

0,017

N

398

* Korelasyon 0,05 seviyesinde anlamlıdır.
** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır.
Hedonik alışveriş motivasyonları ile teknoloji yenilikçiliği arasında bir ilişkinin olup olmadığı
H1 hipotezi ile araştırılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda erişilen sonuçlar Tablo
2’de gösterilmiştir. Macera için yapılan alışveriş ile teknoloji yenilikçiliği arasında (r: 0,769, p:
0,034) kuvvetli ve pozitif yönlü bir ilişki vardır ve H1a hipotezi kabul edilmiştir. Fikir edinmek
için yapılan alışveriş ile teknoloji yenilikçiliği arasında (r: 0,844, p: 0,017) kuvvetli ve pozitif
yönlü bir ilişki vardır ve H1f hipotezi kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre; bireylerin macera
için alışveriş yapma istekleri ve fikir edinmek için alışveriş yapma istekleri ile mobil
uygulamalar üzerinden satın alma niyetleri arasında kuvvetli ve pozitif yönlü ilişki vardır.
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H1b(r: 0,061, p: 0,228), H1c (r: -0,023, p: 0,647), H1d (r: -0,061, p: 0,317) ve H1e (r: 0,029,
p:0,558) hipotezleri elde edilen sonuçlar ışığında desteklenememiştir.
Tablo 5. Hedonik alışveriş motivasyonları ve mobil satın alma niyeti arasında korelasyon
analizi
Korelasyon Tablosu
Mobil

satın

alma

niyeti
Korelasyon (r) -0,027
Macera için alışveriş

p

0,592

N

398

Korelasyon (r) 0,793*
Rahatlamak için alışveriş

Başkalarını mutlu etmek için
alışveriş
Fırsatları

yakalamak

alışveriş

için

p

0,043

N

398

Korelasyon (r) -0,846
p

0,014

N

398

Korelasyon (r) 0,822*
p

0,011

N

398

Korelasyon (r) -0,005
Sosyalleşmek için alışveriş

p

0,920

N

398

Korelasyon (r) 0,901*
Fikir edinmek için alışveriş

p

0,038

N

398

* Korelasyon 0,05 seviyesinde anlamlıdır.
** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır.
Hedonik alışveriş motivasyonları ile mobil satın alma niyeti arasında ilişkinin olup olmadığını
belirlemek amacıyla oluşturulan H2 hipotezi için korelasyon analizi yapılmış ve Tablo 3’te
gösterilen sonuçlar elde edilmiştir. Mobil satın alma niyeti ile rahatlamak için yapılan
alışveriş arasında (r: 0,793, p: 0,043) kuvvetli ve pozitif yönlü bir ilişki vardır ve
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H2bhipotezimiz kabul edilmiştir. Mobil satın alma niyeti ile başkalarını mutlu etmek için
yapılan alışveriş arasında (r: -0,846, p: 0,014) kuvvetli ve negatif yönlü bir ilişki vardır ve
buna göre H2c hipotezimiz kabul edilmiştir. Mobil satın alma niyeti ile fırsatları yakalamak
için yapılan alışveriş arasında (r: 0,822, p: 0,011) kuvvetli ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu için
H2d hipotezimiz kabul edilmiştir. Mobil satın alma niyeti ile fikir edinmek için yapılan alışveriş
(r: 0,901, p: 0,038) çok kuvvetli ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmasından dolayı H2f
hipotezimiz kabul edilmiştir. H1a (r: -0,027, p: 0,592) ve H1e (r: -0,005, p:0,920) hipotezleri
elde edilen sonuçlar ışığında reddedilmiştir.
Tablo 6. Teknoloji yenilikçiliği ve mobil satın alma niyeti arasında korelasyon analizi
Korelasyon Tablosu
Mobil satın alma
niyeti
Teknoloji
yenilikçiliği

Korelasyon (r)

-0,021

p

0,679

N

398

* Korelasyon 0,05 seviyesinde anlamlıdır.
** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır.
Son olarak teknoloji yenilikçiliği ve mobil satın alma niyeti arasındaki ilişki H3 hipotezi ile
incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre (r: -0,021, p:
0,679) H3 hipotezi reddedilmiştir.
Sonuç, Öneri ve Kısıtlar
Hedonik alışveriş motivasyonları ve teknoloji yenilikçiliği ilişkisine dair yapılan analiz sonucu;
bireylerin macera ve fikir edinmek için mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapma niyetleri
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Rogers (2003) yenilik süreçlerini; farkındalık, ilgi, tutum, ilk
karar, uygulama ve destekleme şeklinde ifade etmektedir. Buradan hareketle yeni
teknolojilerin fark edilmesi ve ilgilenilmesi, fikir edinmek için alışveriş yapmayı; yenilikçi
ürünlerin

daha

önce

kullanılmamış

olması

da

macera

için

alışveriş

yapmayı

desteklemektedir.
Mobil uygulamalar üzerinden satın alma niyeti ile hedonik alışveriş motivasyonları arasındaki
ilişkide ise; insanların rahatlamak için, fikir edinmek için ve fırsatları yakalamak için
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duydukları istek ne artarsa, satın alma niyetleri de o kadar artmaktadır. Burada dikkat çekici
olan, başkalarını mutlu etmek için yapılan alışverişler ile mobil uygulamalar üzerinden satın
alma arasında negatif ilişkinin olmasıdır. Hediye almanın amacı, uzun vadede faydalı
olabilecek daha güçlü bir ilişki kurmak (Alam, Hillebrant, & Schillo, 2005) şeklinde ifade
edilmektedir.
Çalışmada reddedilen hipotezlerin nedenlerinin araştırılması, bu çalışmanın devam eden
sürecinde, nitel araştırma olarak ele alınacaktır. Kabul edilen ve reddedilen hipotezlerin
altında yatan sebepler açıkça ifade edilmesi ile mobil alışveriş uygulamalarının sayısının ve
kullanılabilirliğinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar, firmaların kârlarına doğrudan
ve olumlu katkı sağlayabilir. Çalışmanın kısıtları zaman ve kaynak kısıtıdır. Gelecek
çalışmaların daha fazla örneklemle, daha farklı araçlar üzerinden tekrarlanması fayda
sağlayacaktır.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Günümüzde hemen herkesin kullandığı akıllı telefonların teknolojik gelişmeler
sayesinde her an her yerde internete erişim imkanı sunması, avantajların yanında
dezavantajlar da doğurmaktadır. Bu dezavantajlardan birisi, çağın modern fobisi kabul edilen
nomofobidir. Nomofobi, bireylerin akıllı mobil telefonlarına veya telefon üzerinden internete
erişim sağlayamadıklarında yaşadıkları stres ve anksiyete durumudur (SecurEnvoy, 2012).
Nomofobi sonucu yaşanabilecek bu durumlar bireyleri mobil telefonları ile daha sık vakit
geçirmeye itmekte, mobil telefonlarda sık vakit geçirilmesinin ise satın alma davranışlarını ve
günümüzde gelişen bir diğer olgu olan mobil ticareti tetiklediği düşünülmektedir. Akıllı mobil
telefonlar vasıtasıyla bireylerin satın alımlarını gerçekleştirebilmelerini sağlayan mobil
ticaret, internete erişilebilen kablosuz bir cihaz üzerinden herhangi bir yerden mal veya
hizmet satın alabilmek ve mobil ağ üzerinden mobil cihazlarla yapılan parasal değeri olan
herhangi bir işlem anlamına gelmektedir (Clarke, 2008). Literatüre bakıldığında, nomofobi ile
online satın alma davranışı arasında, mobil ticaret kullanma eğiliminin aracı etkisine yönelik
çalışmaların eksikliği göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı, nomofobi ile online satın alma
davranışı arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide mobil ticaret kullanımının rolünü tespit etmektir.
Araştırma sonuçlarının bilinçli telefon kullanımı ve tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi için
yapılacak çalışmalara kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir.
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Literatür Analizi
Nomofobi kavramı, ilk defa 2008 yılında, İngiltere’de posta idaresi tarafından yapılan
bir araştırmada geçmektedir. Bu araştırmada 2100 akıllı telefon kullanıcısından yarısından
fazlasının nomofobi rahatsızlığına yakalandığı tespit edilmiştir (MailOnline, 2008). Söz
konusu araştırmada katılımcıların yarısından fazlası akıllı telefonlarını hiç kapatmadıkları ve
her beş dakikada bir akıllı telefonlarının çalışır vaziyette olup olmadığını veya herhangi bir
arama veya mesaj olup olmadığını kontrol ettiklerini bildirmişlerdir (Bahi ve Deluliis, 2015).
Nomofobik bireylerin karakteristik özellikleri olarak; sürekli mesaj veya çağrı olup
olmadığını kontrol etme, kapsama alanı dışında veya kullanımın kısıtlı olduğu yerlerde endişe
ve gerginlik duyma, telefonu 24 saat açık bırakma, yatağa akıllı telefon ile girme gibi
davranışlar sıralanmaktadır (Bragazzi ve Pente, 2014).

Klinik ortamda yapılan

araştırmalarda, nomofobik bireylerin, telefonlarına erişim sağlayamadıklarında, rahatsızlık,
ajitasyon, reddedilme, uyumsuzluk, bağımlılık ve güvensizlik duygularına kapıldıkları tespit
edilmiş, bu bireylerin aramalarına dönülmemesi durumunda “duygusal boşluk” yaşadıkları
bulgulanmıştır (King vd., 2013). Bunun yanı sıra nomofobik bireylerde, akıllı telefonları ile
geçirdikleri süreye bağlı olarak birçok sağlık problemi gözlenmektedir. Boyun ağrısı, görme
problemleri, sırt ve el ağrıları, ev, iş yeri ve trafikte kazalara maruz kalma oranında artış
(Kwon vd., 2003, Haug vd., 2015), uykuya dalamama, uykusuzluk ve depresyon hali (Hıguchi
vd., 2013, Rosen vd., 2016, Lee Chang ve Cheng, 2014, Demirci, Akgönül, Akpınar, 2015) gibi
olumsuz durumların gözlendiği belirtilmiştir.
Nomofobiyi tanımlamak ve ölçek oluşturmak için yapılan çalışma sonucunda NMP-Q
ölçeği oluşturulmuş (Yıldırım ve Correia, 2015) ve daha sonra Türkiye’de 537 üniversite
öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışma ile Türkçe’ye çevrilmiştir. Yapılan araştırmanın
sonucunda, genç yetişkinlerin %42,6’sının nomofobik olduğu, en büyük korkularının
iletişimde bulunamamak ve bilgiye erişememek olduğu bildirilmiştir. Katılımcı kadın genç
yetişkinlerin, erkek genç yetişkinlere oranla daha nomofobik oldukları da tespit edilmiştir
(Yıldırım, Sumuer, Adnan, Yıldırım, 2015). Bu sonuca benzer olarak kadınların, erkeklerden
daha nomofobik olduğunu gösteren çalışmalar var iken (Talovacci vd., 2015, Gezgin ve Çakır,
2016, Hoşgör, Tandoğan, 2017, Erdem, Türen, Kalkın, 2017) nomofobinin, cinsiyet
değişkenine göre farklılık göstermediği çalışmalar da bulunmaktadır (Pavithra ve
Madhukumar, 2015, Adnan ve Gezgin, 2016, Uysal, Özen, Madenoğlu, 2016).
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Mobil ticaret, internete erişilebilen kablosuz bir cihaz üzerinden herhangi bir yerden
mal veya hizmet satın alabilmek ve mobil ağ üzerinden mobil cihazlarla yapılan parasal
değeri olan herhangi bir işlem anlamına gelmektedir (Clarke, 2008). Mobil cihaz, internet ve
alışveriş üçlüsünün bir araya gelmesiyle oluşan m-ticaret kavramı, satıcı ve alıcıyı her an bir
araya getirebilmesiyle öne çıkmaktadır. İstenilen saatte, başka bir ülkede dahi olsa istenilen
satıcıdan herhangi bir ürünün satın alınabiliyor olması m-ticaretin en çekici yanlarından birini
oluşturmaktadır (Barnes, 2002). Firmalar için çekici olan mobil ticaret kullanımı tüketiciler
arasında her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de yapılan bir araştırmada, üniversite
öğrencilerinin %53’ünün cep telefonu ile mobil ticaret yaptıkları saptanmıştır. Güvenlik
riskinin azaltılması bu oranın artacağını ortaya koymuştur (Atalar, Turan, 2016).
“Deloitte Dijitalleşen Hayatımızda Mobil Teknolojilerin Yeri” araştırmasına 6 kıtadan
33 ülkeden toplam 53.150 kişi katılım sağlamış, bu kişilerin 1005’i Türkiye’den katılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de akıllı mobil telefon kullanım sahipliğinin 2015’te
%86 iken 2017’de %92’ ye yükseldiği belirtilmiştir. Kullanıcıların, 18-34 yaş grubu 35-50 yaş
grubuna göre mobil telefonlarını diğer cihazlara oranla birçok aktivite için öncelikli olarak
seçmektedir. Bu aktivitelerden bir tanesi de akıllı mobil telefonlar üzerinden yapılan online
alışveriştir. 2015 yılında mobil telefon ile online alışveriş yapan kişi oranı %19 iken bu oran
2017 yılında %38’e yükselmiştir (Deloitte, 2018).
Araştırmalar incelendiğinde, bireylerin mobil cihazlara adaptasyonun ve bağlılığının
artması sonucu nomofobi düzeyleri ve mobil ticaret kullanım alışkanlıklarının arttığı
görülmektedir. Bütün bunlar göz önüne alındığında bireylerin nomofobik olma durumları ile
online satın alma davranışları arasındaki ilişkinin ve bu ilişkide mobil ticaretin nasıl bir rolü
olduğunun incelenmesi önem arz etmektedir.
Tasarım ve Yöntem
Araştırmada, mevcut durumun etkileri incelenmek istendiğinden, problemin yapısı da
göz önünde bulundurularak nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma türü olarak
seçilen uygulamalı araştırmanın tasarımı betimsel araştırmadır.
Nomofobinin online satın alma davranışını etkileyip etkilemediği ve mobil ticaretin
bu ilişkide bir aracılık etkisi olup olmadığı araştırmanın problemini oluşturmaktadır.
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Araştırmanın Modeli
Araştırmanın modeli aşağıdaki şekilde sunulmuştur:

Nomofobi

Mobil
Ticaret

Online Satın
Alma Davranışı

Şekil1. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın Hipotezi
Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda ortaya çıkan hipotez aşağıda verilmiştir.
H1: Mobil ticaret kullanımının, nomofobi ile online satın alma davranışı arasındaki ilişkide
aracı rolü vardır.
Araştırmanın evrenini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin
öğrencileri oluşturmaktadır. Mobil telefon kullanımı ile ilgili bir araştırma yapılacağı için
mobil telefon kullanım oranının daha fazla olduğu genç ve eğitimli bir grup tercih edilmiştir.
Türkiye’de mobil telefonu ile en sık vakit geçiren yaş grubu 18 - 24 yaş olarak belirlenmiştir
(Deloitte, 2018). Konu ile ilgili yapılan araştırmaların örneklemlerinin de bu yönde olduğu
görülmektedir (Yıldırım, 2014, Lee, 2014, Park, Kim, Shon, Shim, 2013). Zaman ve maliyet
kısıtları nedeniyle araştırma örneklem seçilerek yapılmıştır. Örneklem yöntemi olarak
olasılığa dayalı olmayan tekniklerden biri olan yargısal örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nin 2017 / 2018 ders yılı
içerisinde eğitim- öğretim gören 593 öğrenci ile yüz yüze anket çalışması yapılarak veriler
toplanmıştır. Uygulanan ankette literatürde bulunan Çağlar Yıldırım ve Ana Paula Correia
tarafından 2015 yılında hazırlanan yirmi soruluk NMP-Q Nomofobi ölçeği kullanılmıştır.
Ölçeğin dört alt boyutu bulunmaktadır. Bunlar: bilgiye erişememe(4), bağlantıyı
kaybetme(5), İletişime geçememe(6), rahat hissedememe(5) boyutlarıdır. Ölçeğin alt
boyutlarının güvenilirlik katsayılar sırasıyla, .90, .74, .94, .91 olarak belirtilmiştir (Yıldırım,
Sumuer, Adnan, Yıldırım, 2015). Mobil ticaret için Ashraf, Thongpapaln, Mengüç ve Northey
tarafından 2017 yılında hazırlanan on üç sorudan oluşan karma ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin
belirtilen güvenilirlik katsayısı .825’tir. Online satın alma ölçeği için Wang, Minor, Wei
tarafından 2011 yılında hazırlanan “Purchase intention at the website” ölçeği kullanılmıştır.
Ölçeğin belirtilen güvenilirlik katsayısı .91 olarak belirtilmiştir. Ölçek, pazarlama alanında
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doktora derecesine sahip üç kişinin görüşleri alınarak Türkçe’ ye çevrilmiştir ve 150 kişilik bir
öğrenci grubunda ön testi gerçekleştirilmiştir. Mobil telefon sahipliği ve kullanım sürelerini
de içeren demografik sorularla beraber toplam 47 soruluk anket öğrencilere uygulanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Araştırmanın verileri, SPSS 18.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Toplanan verileri analiz edebilmek için, frekans, güvenilirlik, faktör ve regresyon analizleri
yapılmıştır. Anketi yanıtlayan kişilerin, %53,1’i kadın %46,9’u erkek katılımcıdır. Katılımcıların
ortalama yaş aralığı 20-22 yaştır ve %47,2’ si 750 TL. ve altı, %34,9’u 751- 1500 TL.
aralığında, %10,3’ü 1501- 2250 TL. aralığında, %5,2’si 2251- 3000 TL. aralığında, %2,4’ü 3001
TL. ve üstü bireysel gelire sahiptir. Araştırmaya katılan kişilerin bireysel akıllı telefon sahipliği
oranı %100’dür, bu kişilerin %1,3’ü 1 yıl ile minimum süre akıllı telefona sahip iken %0,2’si 15
yıl ile maksimum süre akıllı telefona sahiptir. %20,1 ile ortalama olarak akıllı telefon sahipliği
süresi 5 yıldır. Katılımcıların %1,2’si 1 saatten az, %24,9’u 7 saat ve daha fazla telefonları ile
vakit geçirmektedir, %36,4’ü ise telefonları ile 3-4 saat arası vakit geçiren, en fazla
katılımcının bulunduğu gruptur. Akıllı telefon kullanan katılımcıların, %94,8’i her gün mobil
internete erişim sağlamaktadırlar ve 1 saatten az süre ile minimum düzeyde mobil internet
kullanan katılımcı oranı %7,9 dur. 7 saat ve üzeri süre ile maksimum düzeyde mobil internet
kullanan katılımcı oranı %13,5’tir. %35,6 ile en kalabalık grubu oluşturan katılımcılar ise
günlük olarak 3-4 saat arası vakitlerini mobil internette geçirmektedirler. Araştırmanın
güvenilirlik testi sonucuna göre Cronbach’s Alpha değerleri, mobil ticaret için 0,927, online
satın alma davranışı için 0,847, nomofobi için 0,939 olarak tespit edilmiştir. Tüm değerler,
kabul edilen 0,7 değerinin üstündedir. Ölçek ifadelerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo
1’de aşağıda belirtilmiştir.
Tablo1. Ölçek ifadelerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler
Ortalama

Standart Sapma

Online Satın Alma Davranışı

3,5253

1,64198

Nomofobi

4,2775

1,29940

Mobil Ticaret

4,2689

1,40410
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Yapılan faktör analizinin sonucunda KMO testi değeri 0,929, 0.00 anlamlılık
düzeyindedir. Toplam sekiz faktörle araştırma değişkenlerinin %76,29’u açıklanmaktadır.
Nomofobi ölçeğinin 4 alt faktörü olan, iletişime geçememe 0,902, rahat hissedememe 0,898,
bilgiye erişememe 0,950, bağlantıyı kaybetme 0,842 değeri ile ölçülmüştür. Mobil ticaret
ölçeğinin 3 alt faktörü, kullanma niyeti 0,885, kullanım alışkanlığı 0,908, esas kullanım 0,949
değeri ile ölçülmüştür. Online satın alma davranışı ölçeği tek faktörle 0,910 değeri ile
ölçülmüştür.
Araştırma modelini test etmek için Baron ve Kenny (1986)’ nin aracılık etkisini ölçmek
için önerdiği yöntem kullanılmıştır. Bu yönteme göre bir değişkenin aracı olması için
sağlaması gereken şartlar şunlardır;
1. Bağımsız değişkenin, aracı değişken üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi
olmalıdır.
2. Bağımsız değişkenin, bağımlı değişken üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi
olmalıdır.
3. Aracı değişkenin, bağımlı değişken üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi
olmalıdır.
4. Aracı değişken, ikinci adımdaki regresyon analizine dahil edildiğinde, bağımsız
değişkenle bağımlı değişken arasında anlamlı olmayan ilişki ortaya çıkarsa tam
aracılık etkisinden; bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkide azalma
meydana gelirse kısmi aracılık etkisinden söz edilir (Baron, Kenny, 1986, McKinnon,
Fairchild, Fritz, 2010).
Regresyon analizinin sonuçları Tablo 2 ve Tablo 3’te belirtilmiştir. İlk modelde
nomofobinin beta değeri 0,465 iken, mobil ticaretin modele dahil edilmesi ile beta değeri
0,351’e düşmektedir. Bu bağlamda nomofobi ve online satın alma davranışı ilişkisinde mobil
ticaret değişkeninin “kısmi aracılık” etkisine sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Regresyon Analizi Sonuçları
Model No

Regresyon Denklemi

Uyarlanmış

Standart

R2

Sapma

F

Sig.

1

SA=b0+b1x N

0,215

1,45528

162,017 0,000

2

MT=b0+b1xN

0,073

1,35402

47,238

3

SA=b0+b1x MT

0,263

1,40997

211,449 0,000

740

0,000

4

SA=b0+b1x N +b2x MT

0,376

1,29745

178,169 0,000

Açıklamalar: SA: Online Satın Alma Davranışı MT: Mobil Ticaret N: Nomofobi
Tablo3. Katsayılar
Model No

Beta

1 (sabit)
N

0,465

2 (sabit)
N

0,273

3 (sabit)
MT

0,514

4 (sabit)

t

Sig.

4,928

0,000

12,729

0,000

15,674

0,000

6,873

0,000

5,193

0,000

14,543

0,000

-2,061

0,000

N

0,351

10,368

0,000

MT

0,418

12,349

0,000

Nomofobi ile online satın alma davranışı ilişkisinde mobil ticaretin rolünün
araştırıldığı bu çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinde mobil ticaret kullanımının
nomofobi ile online satın alma davranışı arasındaki ilişkide aracı rolü vardır hipotezi kabul
edilmiştir. Nomofobi değişkeni, online satın alma davranışı değişkenini %21,5 oranında
açıklarken (F:162,017, p<0,01), nomofobi değişkeni mobil ticaret değişkeninin aracılık rolü ile
online satın alma davranışı değişkenini %37,6 oranında açıklamaktadır (F:178,169,p<0,01).
Nomofobi ve mobil ticaret ile ilgili yapılan farklı çalışmalarda elde edilen bulguları
destekleyen benzer bulgular çalışmada mevcuttur. Örneğin çalışmada kullanılan nomofobi
ölçeğini 2015 yılında Türkiye’de üniversite öğrencilerine uygulayan Yıldırım, Sumuer, Adnan
ve Yıldırım genç yetişkinlerde nomofobik olma, iletişimde bulunamama ve bilgiye erişememe
korkusu taşıma durumlarının sıkça yaşandığını saptamıştır. Rahman (2015) telefon
kullanımının artışına doğru orantılı olarak mobil ticaretin artacağını bulgulamıştır. Sarıkaya
ve Sarıkaya (2018) telefonları ile sosyal ağlara bağlanan ve online alışveriş yapanların
nomofobi düzeylerinin diğer mobil telefon kullanıcılarına göre daha yüksek olduğunu tespit
etmiştir. Yapılan araştırmada elde edilen bulgular bu araştırmaları destekler niteliktedir.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
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Günümüzde bireyler, teknolojinin hayatlarına getirdiği birçok yeniliği farkında
olmadan benimsemektedir. Akıllı telefonları, bu yeniliklerin insan hayatına en çok nüfuz
edeni olarak gösterebiliriz. Kısa sürede hayatımıza adapte ettiğimiz, günümüzde hemen
herkesin sahip olduğu akıllı telefonlar, çeşitli şekillerde hayatımızı kolaylaştırırken şüphesiz
farkında olduğumuz veya olmadığımız olumsuzluklara da sebebiyet verebilmektedir.
Bunlardan biri de çağın modern fobisi olarak adlandırılan nomofobidir. Bu çalışmada,
bireylerin

akıllı

mobil

telefonlarına

veya

telefon

üzerinden

internete

erişim

sağlayamadıklarında yaşadıkları stres ve anksiyete durumunu ifade eden nomofobi
kavramından hareketle, online satın alma davranışına etkisi ve bu etkide mobil ticaretin rolü
incelenmiştir.
Çalışmada elde edilen bulgulara göre, nomofobinin online satın alma davranışı
üzerinde pozitif bir etkisi olduğu, mobil ticaretinde aracılık rolü ile bu etkiyi pozitif olarak
arttırdığı tespit edilmiştir. Bireylerin nomofobik olmalarının, sürekli mobil telefonları ile
vakit geçirmelerine neden olduğu ve bu durumun mobil ticareti kullanmalarını, online satın
alma davranışlarını tetiklediği görülmektedir. Araştırmaya katılanların ankette bulunan “akıllı
mobil telefonunuz var ise ne zamandır kullanıyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar
bağlamında, mobil telefon kullanımının erken yaşlarda başladığı söylenebilir.
Sonuçlar dahilinde nomofobik bireylerin telefonlarından ayrı kalamamaları ve online
satın alma davranışlarını tetiklemesi günümüzde teknolojinin ve hayatımıza getirdiği
etkilerin ciddi boyutlarda olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu bağlamda teknoloji konularında,
özellikle

akıllı

görülmektedir.

telefon

kullanımı

Araştırma

bilinçli

konusunda
telefon

bireylerin

kullanımı

bilinçlendirilmesi

ve

tüketim

gerektiği

alışkanlıklarının

geliştirilebilmesi gibi konularda çalışmalar yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Son
olarak gelecekte nomofobi veya ilgili konularda çalışacak araştırmacılara farklı yaş grupları
üzerinde çalışmaları ve sonuçları karşılaştırmaları önerilmektedir.
Çalışmanın zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle örneklem Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan öğrencilerle sınırlı tutulmuştur.
Anketin

öğrencilere

yönelik

tasarlanmış

oluşturmaktadır.
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olması

araştırmanın

bir

diğer

kısıdını

Kâr amacı gütmeyen organizasyonların sanal dünyalardaki pazarlama faaliyetleri üzerine
bir örnek olay çalışması: Second Life – Live and Learn in Kenya “Feed a Smile Örneği”’
Arş. Gör. Gizem ARI (Çağ Üniversitesi)
gizemaari@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Murat Gülmez (Çağ üniversitesi)
mgulmez@gmail.com
Anahtar Kelimeler : kâr amacı gütmeyen organizasyon, sanal dünya, pazarlama
A case study on marketing activities of nonprofit organizations in virtual world:Second
Life - Live and Learn in Kenya “Feed a Smile Example”
Key words:nonprofit organization, virtual world, marketing
Giriş ve Çalışmanın Amacı :
İnternet ve gelişen teknoloji, organizasyonlara faaliyetlerini yürütmeleri için sayısız
fırsatlar ve yeni platformlar sunmaktadır. Organizasyonlar internet ve gelişen teknolojiyi
pazarlama, üretim, satın alma ve satış gibi ticari faaliyetlerinde kaldıraç olarak kullanabilirler.
Hız, kolaylık, etkili iletişim, tanıtım ve dünya çapında kapsama alanı internet ve benzeri yeni
teknolojilerin kâr amacı güden/gütmeyen tüm organizasyonlara sağladığı avantajlardandır.
Kâr amacı gütmeyen sektörün boyutu her on yılda bir ikiye katlanmaktadır ve orantılı
büyüme oranı bakımından en hızlı büyüyen sektördür(Sargeant & Shang,2010:15). Buna
rağmen, kâr amacı gütmeyen organizasyonlar genellikle pazarlama kampanyaları için kaynak
sıkıntısı yaşamaktadır. İnternet ve teknoloji tabanlı dijital ortamlar, kâr amacı gütmeyen
organizasyonlara farkındalığı yaymak ve katılımı arttırmak için daha az maliyetli bir dizi
olasılık sunmaktadır (Parker, Wachter, Sloan & Ghomi, 2016:101). Bu çalışmanın amacı da,
yeni dijital platformların kâr amacı gütmeyen kuruluşlarca nasıl ve ne ölçüde kullanıldıklarını
ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların sanal dünyalarda ne gibi faaliyetlerle rekabet avantajı
yarattıklarını tespit etmektir.
Literatür Analizi (Kavramsal / kuramsal çerçeve) :
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Bütçe sorunları ve kaynak eksikliği, bağışçı katkılarını elde etmek için kâr amacı
gütmeyen organizasyonlar arasında daha yoğun bir rekabet ortamı yaratmaktadır. Sınırlı
bağışlar ve hibeler için oluşan bu yoğun rekabet ortamı, pazarlama faaliyetlerinin daha etkin
kullanımını gerektirmektedir. Bu nedenle, kâr amacı gütmeyen organizasyonlar bağışçı ve
bağış toplama stratejilerini iyileştirmek ve organizasyonlarını nasıl daha iyi pazarlayacaklarını
yeniden düşünmek zorunda kalmışlardır (Parker, Wachter, Sloan & Ghomi, 2016:101). Bu
noktada, dijital platformların bir çeşidi olan sanal dünyalar faaliyetlerini geliştirmek için
organizasyonlara ilham verici bir bakış açısı sunmaktadır. Sanal dünyaların 1996’daki
kuruluşlarından itibaren nüfuslarının hızla büyüdüğü gözönünde bulundurulduğunda
(Castronova,2002:1), organizasyonlara bir çok avantaj sağlayabilecek yeni pazarlar olduğu
söylenebilmektedir. Henüz belirli şirketlerin tekeline girmemiş olan bu sanal pazarlar, yeni
girişim faaliyetlerinde bulunacak organizasyonları rekabet avantajı konusunda da
desteklemektedir (Castronova,2002:26). Sanal dünyalar, firmaların tüm yeni ürün geliştirme,
tanıtım süreci boyunca müşterileriyle etkileşimde bulunmaları için birçok kolaylık
sağlamaktadır. Blacbaud Analytics (2006) Online Bağışçı Profili Raporu’na göre sanal
platformlar üzerinden gerçekleşen hem küçük hem de büyük organizasyonlara yapılan
online bağışlarda önemli artışlar görülmektedir. Yine bu rapora göre, Amerika’da online
bağışçılık ekonomisi 2,62 milyar dolara ulaşmış durumdadır ve çevrimiçi bağışçılar daha
varlıklı olma eğilimindedirler. Amerikan Kanser Derneğinin, Second Life’ta faaliyet gösteren
kolu ‘Relay for Life’ 2007 yılında 120 milyon dolardan fazla bağış geliri elde
etmiştir(Ondrejka,2007:28). Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, sanal pazarlar kâr
amacı gütmeyen organizasyonlar için ulusal veya uluslararası kaynak fırsatları yaratmaktadır.
Tasarım ve Yöntem :
İncelenen literatür bağlamında, daha önce bu konuda çok fazla araştırma yapılmamış
olması nedeniyle, bu çalışma nitel veri toplanmasına dayalı keşfedici örnek olay çalışması
olarak tasarlanmıştır ve bu doğrultuda sanal dünyalarda var olan kâr amacı gütmeyen
organizasyonların yapısı, amacı ve faaliyetleri incelenecektir. Sanal platformların yarattığı
fırsatları,avantajları veya dezavantajları belirlemek amacıyla organizasyonların kurucuları
ve/veya yetkili kişileriyle görüşmeler düzenlenecektir.
Bu çalışmada araştırma evreni olarak seçilen Second Life, San Francisco merkezli
Linden Lab firması tarafından geliştirilen ve 2003 yılında kullanıcılara açılan çevrimiçi sanal
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bir dünyadır. Linden Lab’ın önde gelen sanal dünyalarından biri olan Second Life, 2006 yılının
Nisan ayında 230.000 kullanıcıya sahipken, Ağustos 2007'de bu sayı 8,5 milyona ulaşmıştır
(Calongne & Bayne, 2007:128). 2013 yılında 10. yıl dönümüne özel bilgilerini açıklayan
Linden Lab, yaratılan avatar sayısının 36 milyon olduğunu belirtmiştir (www.lindenlab.com).
Geniş nüfusa sahip olan bu sanal dünyanın içinde ‘Feed a Smile’ projesi ile var olan Live and
Learn in Kenya, Almanya’nın Selb şehrinde kurulan, Kenya’daki gecekondu çocuklarını
yoksulluktan kurtarmak,onların yaşam koşullarını ve geleceğini kalıcı olarak değiştirmek
amacıyla yardım toplayan kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur ve çalışmanın örnek
olayı olarak seçilmiştir (http://llk-selb.de/).
Nitel araştırma desenleri arasında yaygın olarak kullanılan örnek olay, araştırma
konusu olay veya olguyu, birçok veri kaynağı kullanarak kendi bağlamında derinlemesine
araştıran bir yaklaşımdır (Gürbüz&Şahin,2016:405). Örnek olay sınıflamalarından biri olan
keşfedici örnek olay çalışması, araştırma konusu olay hakkında açık ve belirli bulgular
olmadığında uygulanmaktadır. Özellikle araştırma konusu olarak ele alınacak olay bir
uygulama veya süreç ise bunların amaçları ve sonuçları hakkında keşfetmeye dayalı sorular
belirlemede, çeşitli ölçme araçlarını seçmede, ölçümler geliştirmede oldukça yararlıdır
(Gürbüz&Şahin,2016:407). Ele alınan olay veya süreçle ilgili derinlemesine bir anlayış
sunabilmek için, araştırmacı mülakatlardan gözlemlere,dökümanlardan görsel-işitsel
materyallere kadar bir çok veri toplama yöntemini kullanabilmektedir (Creswell,2013:98).
Live and Learn in Kenya organizasyonunun yöneticileriyle yapılacak derinlemesine görüşme
sonucunda bu platformun organizasyona yarattığı fırsatları,avantajları veya dezavantajları
belirlemek amaçlanmaktadır. Derinlemesine görüşme yönteminde görüşmecinin rolü
oldukça anlamlıdır. Genelde sorular açık uçludur ve görüşülen kişinin serbestçe her türlü
bilgiyi vermesine olanak tanınır (İslamoğlu&Alnıaçık,2016:221). Bu doğrultuda hazırlanan
görüşme formu içerisinde, 15 adet soru yer almaktadır. Yöneticilere sorulacak soruların 5
tanesi kişilerin demografik özelliklerini tanımlayıcı, geri kalan 10 tanesi yapılan literatür
taraması sonucu çalışmanın amacı doğrultusunda bilgi toplamak üzere oluşturulan açık uçlu
sorular şeklindedir.
Bulgular ve Tartışma :
Ekonomisi gittikçe güçlenen ve gerçek dünya ekonomisiyle kıyaslanan sanal
pazarların önemini vurgulamak, ve henüz bu platformlarda var olmayan organizasyonlara
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sanal dünyaları tanıtmak amacıyla yapılan bu çalışmada yürütülecek görüşmeler sonunda
elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilecektir. Betimsel analiz yönteminde
amaç elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyuculara sunmaktır.
Bu amaçla elde edilen veriler, önce açık ve sistematik bir şekilde betimlenir. Daha sonra
yapılan bu betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve bir takım
sonuçlara ulaşılır. Ortaya çıkan temaların ilişkilendirilmesi, anlamlandırılması ve ileriye
yönelik tahminlerde bulunulması da, araştırmacının yapacağı yorumların boyutları arasında
yer alabilmektedir(Yıldırım&Şimşek,2016:239).
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar :
Araştırmada elde edilen bulguların sonuçlarına yer verilecek olan bu bölümde ayrıca
çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak elektronik ortamlarda henüz var olmayan veya var
olduğu halde aktif bir şekilde bağış toplayamayan kâr amacı gütmeyen organizasyonlara
öneriler sunulacaktır.
Araştırmanın sadece dijital tabanlı sanal pazarlar üzerinden gerçekleştirilecek olması,
araştırma evreni olarak Second Life’ın seçilmesi, ve örnek olay olarak Live and Learn in
Kenya kuruluşunun yürüttüğü ‘Feed a Smile’ projesinin incelenmesi bu çalışmanın kısıtları
olarak görülebilir. Literatüre katkıda bulunmak adına, başka bir sanal dünya platformunda
veya SecondLife’ta var olan diğer kâr amacı gütmeyen organizasyonlarla daha geniş kapsamlı
yeni çalışmalar yapılabilir.
Ek 1:
GÖRÜŞME FORMU
1. Sanal dünyada faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzu kısaca
tanıtabilirmisiniz.
2. Organizasyonunuzun neden “Second Life”ta yer almasını istediniz?
3. Kuruluşunuzun faaliyetlerini tek başınızamı yürütüyorsunuz, yoksa birlikte çalıştığınız bir
ekibiniz var mı ? Varsa, ekibinizideki çalışanlarınız gönüllülük esasına dayalı olarakmı
çalışmaktadır yoksa maaşlı çalışanlarmıdır?
4. Başka bir gerçek veya sanal platformda faaliyet gösteriyor musunuz?
5. Bu platformun size sağladığı fırsatlardan, avantajlardan ve dezavantajlardan
bahsedebilirmisiniz.
746

6. Kâr amacı gütmeyen organizasyonunuz, sanal dünyada ne gibi faaliyetler sürdürmektedir?
Bu faaliyetleriniz ne sıklıkla gerçekleşmektedir?
7. Sanal dünyalarda var olan kâr amacı gütmeyen organizasyonlar arasındaki rekabetin
durumu hakkında bilgi verebilir misiniz.
8. Sanal dünyanın organizasyonunuza sağladığı ekonomik desteği , gerçek dünya ile
kıyaslayabilirmisiniz.
9. Online bağışçılarınızın genel profili hakkında bilgi verebilir misiniz?
10. Bu platformlar ve bu platformlarda var olan organizasyonların geleceği hakkında ne
düşünüyorsunuz?
11.Gerçek yaşamdaki cinsiyetiniz:
( ) Erkek ( ) Kadın

( ) Diğer

12.Hangi yaş grubundasınız? (Gerçek Yaşamınız hakkında)
( ) 18 veya altı

( ) 19 – 25

( ) 26 – 35

( ) 36 – 45

( ) 46 – 55

( ) 56 – 65

( ) 66 veya üzeri

13.Medeni durumunuz nedir? (Gerçek yaşamınız hakkında)
( ) Bekar

( ) Evli

( ) Boşanmış

( ) Diğer

14.Bölgeniz: (Gerçek Yaşamınız hakkında)
( ) Kuzey Amerika

( ) Güney Amerika

( ) Asya

( ) Afrika

( ) Okyanusya

( ) Orta Doğu

( ) Avrupa

15.Eğitim düzeyiniz: (Gerçek Yaşamınız hakkında)
( ) Hiç bir eğitimim yok
( ) Lisans

( ) İlköğretim
( ) Yüksek Lisans
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( ) Lise
( ) Doktora

( ) Önlisans

Yeniliklerin Yayılması Teorisi Kapsamında Hekimlerin Yeni Tıbbi Teknolojilere Bakış
Açılarını ve Uyum Sürecini İçeren Bir Araştırma
Sezer Korkmaz (Gazi üniversitesi)
sezerk@gazi.edu.tr
Gamze Arıkan (Gazi üniversitesi)
gamzearikan@gazi.edu.tr
Yasemin Kurumlu (Sağlık Bakanlığı)
yaskurege@gmail.com
Anahtar Kelimeler: Hekim, Tıbbi Teknoloji, Yenilik
Keywords: Physician, Medical Technology, Innovation
Giriş ve Çalışmanın Amacı
Endüstri 4.0 sadece üretim süreçlerini ve fabrikaları etkileyecekmiş gibi görünse de, aslında
diğer işletme fonksiyonlarını ve günlük sosyal yaşantımız da dâhil olmak üzere tüm sektörleri
etkilemektedir. Teknoloji 4.0’ın ve hızlı dijital inovasyonların yansımaları ekonomik yapıyı da
değiştirmiş ve dijtal ekonomi sürecinde diğer işletme fonksiyonları ve tüketicinin yeniden
tanımlanmasını beraberinde getirmiştir. Dijital inovasyonlar e-ticaret, e-eğitim, e-bankacılık
gibi kavramların tartışılmasını gündeme getirmiştir. Dijital inovasyonların en fazla etkilendiği
sektörlerden biri de sağlıktır. Sağlık sektörü özelindeEndüstri 4.0 ile gelen temel değerler
zinciri kullanılarak tıbbi cihazların verimli, yenilikçi ve faydalı hale getirilmesinin yanı sıra
hastalık

tanı

ve

tedavilerindeki

doğruluk

ve

çabukluk,

hastane

veri

sistemi

güvenliği,elektronik kayıt, e-nabız, e-randevu ve kişiselleştirilmiş tıp kavramı gibi konular
hem hizmet sunucuları hem de hizmetten yararlananlar tarafından yoğun bir şekilde
tartışılmaktadır.
Bu çalışmada, teknoloji 4.0 devriminin sağlık hizmetleri sunumuna yansımaları tartışılmış ve
yeniliklerin yayılması teorisi baz alınarak hekimlerin dijital ya da yeni tıbbi teknolojilere bakış
açıları ve uyum süreçleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Kavramsal Çerçeve
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Teknoloji elde bulunan ürünlerin veya yeni ortaya konulan hizmetlerin daha ekonomik,
nitelikli ve kaliteli biçimde üretilmesini sağlayan bilgi ve beceri süreçlerinden oluşur.
Günümüzde teknolojik yeniliklerin giderek artış göstermesi ile birlikte sağlık sektöründe de
yeni teknolojiler hızla kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojik yeniliklerin temel amacı
topluma, konfor, rahatlık ve verimlilik sunmasıdır (Şeker, 2014).
Sağlık sektörünün son yıllarda değişim süreci içine girmesiyle tıp alanında kullanıma giren
teknolojiler sağlık hizmetlerinin sunumunda hız, kalite ve verimlilik artışını da beraberinde
getirmiştir. Ayrıca bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişimin yansımaları rekabet
stratejilerinin de yeniden şekillenmesine yol açmıştır (Mendi, 2016).
Dijital ekonomi olarak adlandırdığımız günümüz ekonomik ortamındaSağlık Bakanlığının
2003 yılında yayımladığı Sağlıkta Dönüşüm Programına paralel olarak bilişim ve sağlık bilişimi
alanında

yeni

tıbbi

teknolojilerin

ülkemizde

de

hızla

kullanılmaya

başlandığı

görülmektedir.Gittikçe şeffaflaşan bir dünyada sağlık sektöründe de işletmeler sunularının
ve pazarlama süreçlerinin verimliliğini artırmak için makinadan makinaya bağlanabilirlik
olanaklarından

yararlanırken

müşteri

katılımını

artırmak

adına

insandan

insana

bağlanabilirlik olanağından da yararlanılmaktadır (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2017). Bu
doğrultuda bilgi sistemleri ile birbirine bağlı bir dünyada pazarlama karması kavramı müşteri
katılımını artıracak şekilde gelişme göstermiştir. Sağlık hizmetlerinin sunumu sürecinde
sağlık hizmetinden yararlananlar artık pasif bir konumda değildir ve hizmet sunum
süreçlerinde verimlilik artışını sağlayacak yeni teknolojilerin kullanılmasını istemektedirler.
Bu durum sağlık çalışanlarını yeni tıbbi teknolojilere kısa sürede uyum sağlamaları
konusunda zorlamaktadır. Dolayısıyla dünya genelinde sağlık çalışanlarıdeğişim fikrini yenilik
yoluyla benimsemek ve sürece dâhil olmak için uyumlu bir çaba sarf etmek zorundadırlar
(Mcmanus, 2013).
Çalışmada, bir eğitim araştırma hastanesinin yenilik içeren tıbbi teknolojiyi kullanan
hekimleri dikkate alınmış ve yeniliklerin yayılması teorisi kapsamında yeni tıbbi teknolojilere
uyum süreçleri; göreli fayda, uyumluluk, sadelik-karmaşıklık ve gözlemlenebilirlik
değişkenleri kapsamında irdelenmiştir. Ayrıca, teknolojik cihazlarla ilgili risk alanları
tanımlanmaya çalışılmış ve risk faktörünün bağımsız değişkenlerle ilişkisine bakılmıştır.
Tasarım ve Yöntem
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Çalışmada yeniliklerin yayılma teorisini baz alan ve yeniliklerin algılanması sürecini
değerlendiren bir ölçek (Rogers, 1983; Atkinson, 2007) kullanılmış ve 110 hekime anket
uygulanmıştır. Söz konusu ölçekte yeniliklerin algılanan özellikleri; göreli fayda, uyumluluk,
sadelik-karmaşıklık ve gözlemlenebilirlik şeklinde dört boyut olarak ele alınmıştır (Rogers,
1983). Bu boyutlar 5’li likert tipi ölçek kullanılarak ölçülmüştür. Araştırmanın evrenini
Ankara’da bulunan bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan hekimler oluşturmaktadır. Söz
konusu hekimler yüksek teknolojinin yoğun kullanıldığı kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi
(KVC), beyin cerrahi, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, girişimsel radyoloji, acil, kulak
burun boğaz kliniklerinde çalışan kişilerdir. Evrenimiz homojen bir yapıya sahiptir. Bu
bölümlerde yüksek teknolojiyi kullanan hekimlerin sayısı 198’dir. Söz konusu örneklem
seçilmiş ve 110 hekime ulaşılmıştır. 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 korelasyon analizinden faydalanılmıştır.
Araştırmanın hipotezleri şunlardır:
H1: Yeniliklerin algılanan özelliklerinin boyutları arasında ilişki vardır.
H2: Yeniliklerin algılanan özellikleri sosyo-demografik değişkenlere göre anlamlı farklılıklar
vardır.
H3: Yenilik içeren tıbbi teknolojilerin getirdiği riskler ile sosyo-demografik değişkenlere göre
anlamlı farklılıklar vardır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma sonucunda; çalışmaya katılan hekimlerin % 74’ünün erkek, % 44,5’inin 37 yaş ve
üzeri, % 32’sinin 25-30 yaş arasında olduğu görülmektedir. Hekimlerin % 61’i evlidir, % 21’i
kardiyoloji, % 5,5’i plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi kliniğinde görev yapmaktadır.
Eğitim araştırma hastanesindeki hekimlerin % 43’ünün hastanede görev yapma süresi 1-3 yıl
arasındayken; % 42’sinin çalıştıkları bölüm itibariyle 1-3 yıl arasında görev yaptıkları
belirlenmiştir. Hekimlerin % 70’i yeni teknolojik cihazları 1-3 yıl arasında kullandıklarını ifade
etmişlerdir.
Yeniliklerin algılanan özellikleri ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin ortalama skorları elde
edebilmek için açıklayıcı faktör analizi hiçbir faktör altında yüklenmeyen ve çapraz yüklenme
gösteren ifadeler çıkarılmak suretiyle faktör analizi tekrarlanmış ve sonuçta orijinal ölçekten
farklı olmakla birlikte 16 ifade ve beş boyuttan oluşan bir yapı elde edilmiştir. Göreli fayda
boyutu faktör analizi sonucu iki boyutta sınıflanmıştır. Bunlardan ilki birinci boyutu oluşturan
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hız ve performans, diğeri üçüncü boyutu oluşturan verimliliktir (Tablo1). Çalışmamızda ikinci
boyut sadelik-karmaşıklık, dördüncü boyut gözlemlenebilirlik ve beşinci boyutta uyumluluk
olarak

adlandırılmıştır.

Aşağıda

yer

alan

tablo

1’de

boyut

faktör

yükleri

görülmektedir.Tabloda ayrıca her bir boyut için güvenilirlik düzeyini kabul edilebilir sınırlar
içerisinde olduğunu gösteren Cronbach Alpha katsayıları ve ortalamalar yer almaktadır.
Cronbach Alpha katsayılarına bakıldığında boyutların güvenilir olduğu söylenebilir.

Tablo 1: Yeniliklerin Algılanan Özellikleri Ölçeği Boyutlarının Faktör Analizi
Yenilik

Hız

ve

ifadeler Performa
i

ns

İfade1

,890

İfade2

,817

İfade3

,817

İfade4

,775

Sadeli
Verimlili

Gözlemlenebilir Uyumlulu

Cronbac

Ortalam

Karm

k

lik

h Alpha

a

,889

4,5409

,742

3,4152

13,524

,800

4,5970

12,991

,756

4,4667

11,879

,728

3,6424

10,828

,841

İfade6

,794

İfade7

,784

İfade9
İfade10

k

aşıklık

İfade5

İfade8

Açıklana

k-

nVaryan
s (%)

19,846

,875
,765
,756

İfade11

,877

İfade12

,827

İfade13

,667

İfade14

,793

İfade15

,779
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İfade16

,640

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO): ,769
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square =825,773 (sign=,000)
Verilerin normal dağılıma uygunluğunu belirlemek için Tek Örneklem Kolmogorov Smirnov
Testi anlamlılık değerine bakılmıştır. Test anlamlılık değeri 0,000 bulunmuştur. Dolayısıyla
ilgilenilen değişkenlerin normal dağılıma sahip olmadığı saptanmış ve hipotezler test
edilirken parametrik olmayan (non-parametrik) testlerden Mann Whitney-U ve Kruskal
Wallis testleri kullanılmıştır. Yeniliklerin algılanan özelliklerinin boyutları arasındaki ilişki
Spearman’s Rho korelasyon testiyle incelenmiş ve boyutlar arasında istatistiksel olarak
(p<0,05) pozitif yönde anlamlı fakat zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür. Dolayısıyla H1
hipotezimiz kabul edilmiştir. Yeniliklerin yayılması kavramının farklı yönlerini ele alan
boyutların birbirleriyle ilişkili olması benzeşim geçerliliğine işaret etmekle birlikte, ilişki
gücünün yüksek olmaması boyutlar arasındaki farklılıkların, başka bir ifadeyle ayrışım
geçerliliğinin kanıtı olarak düşünülebilir.
Yeniliklerin algılanan özelliklerinin boyutları bağımsız değişken olan cinsiyet, yaş, medeni
durum, hastanede ve bölümde çalışılan yıl ve yeni teknolojik cihazları kullanma yılı
değişkenlerine göre Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak analiz edilmiş ve
anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre H2 hipotezimiz reddedilmiştir.
Yenilik içeren tıbbi teknolojilerin getirdiği risk ifadeleri için hazır bir ölçekten yararlanılmıştır
(Hisar, 2013). Ölçekte yer alan 7 ifadenin tek boyutta toplanıp toplanmadığını tespit etmek
için faktör analizi yapılmış ve ifadelerin iki ayrı alt boyutta yüklendiği görülmüştür. Elde
edilen iki alt boyutlu yapıda birinci boyut genel risk, ikinci boyut kurumsal risk olarak
adlandırılmıştır. Genel risk boyutu içerisinde iki ifade; kurumsal risk boyutunda beş ifade yer
almaktadır. Risk boyutu içerisindeki ifadelerle demografik değişkenler arasında anlamlı bir
farklılık olup olmadığına, veriler normal dağılım göstermediği için parametrik olmayan
testlerden Mann Whitney U, Kruskal Wallis testleri ile bakılmıştır. Hekimlerin algıladıkları risk
düzeyinin, hastanede (𝑥𝑥 2 = ,026; p < 0,05) ve bölümde çalıştıkları (𝑥𝑥 2 =,031; p<0,05) yıl
bazında farklılık gösterdiği görülmüştür. Ayrıca algılanan risk düzeyinin yeni teknolojik

cihazları kullanma (𝑥𝑥 2 =, 035; p<0,05) yılına göre de anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır.
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Bu sonuçlara göre hastanede çalışma süresi daha az olan hekimlerin hastanede çalışma
süreleri daha fazla olan hekimlere göre kurumsal riskleri algılama düzeyleri daha yüksek
çıkmıştır. Bölümler bazında hekimlerin çalışma yılına baktığımızda ise 4-7 yıl arasında çalışan
hekimlerin 1-3 yıl arasında çalışan hekimlere göre kurumsal riski daha yüksek algıladıkları
görülmektedir. Bir diğer sonuç ise kurumsal risk açısından hastanede 1-3 yıl arasında çalışan
hekimlerin 8 yıl ve üzerinde çalışan hekimlere göre yeni teknolojik cihazları kullanmayı çok
daha riskli bulmalarıdır. Dolayısıyla H3 hipotezi hastanede ve bölümde çalışılan yıl ve yeni
teknolojik cihazların kullanımı bağımsız değişkenleri açısından kabul, diğerleri açısından
reddedilmiştir.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu çalışmada, sağlık sektöründe hizmet sunucuları olarak yer alan hekimlerin yeni tıbbi
teknolojilere bakış açıları ve söz konusu bu teknolojilere uyum süreçleri ortaya konulmuştur.
Araştırma sonucunda hekimler yeni tıbbi cihazların hız ve performanslarını arttırdığını ifade
etmişlerdir. Ayrıca araştırmaya katılan hekimler yeni teknolojik cihazların kullanımını kolay
bulduklarını, kullanımı öğrenmenin zor olmadığını ve yeniliklere kolaylıkla uyum
sağladıklarını söylemişlerdir. Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ise yeni teknolojik
cihazların kullanımının işteki verimliliği artırmasıdır. Bunun yanı sıra katılımcılar, yeni
teknolojik cihazlara uyum sürecinin hızlandırılmasında mesleki yayınları takip etmenin,
kongrelere katılmanın ve pratik yapmanın önemini vurgulamışlardır. Ayrıca sonuçlar yeni
teknolojik cihazları kullanmanın hekimlerin mesleki gelişimlerine de katkı sağladığını
göstermektedir.
Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç yeni tıbbi teknolojilerin içerdiği risklerdir. Katılımcı
hekimler yeni tıbbi cihazlarla ilgili riskleri kurumsal ve genel risk şeklinde algılamışlardır.
Hekimlerin çoğunluğu kurumlarının yeni teknolojik cihazlarla ilgili risk değerlendirmesi
yaptığını, riski azaltmaya yönelik eğitimler verdiğini ve cihazların düzenli kontrollerinin
yapıldığını belirtmişlerdir. Yeni teknolojik cihazlar nedeniyle iş kazaları ve meslek hastalıkları
riskiyle cihazların uzun süre kullanımının psikolojik riskini içeren genel risk düzeyinin
algılanması çalışmamızda düşük çıkmıştır. Bunun nedeni ise yeni teknolojik cihazların
doğurduğu riskleri minimize edecek koruyucu ekipman teknolojisinin yeni tıbbi teknolojideki
gelişmelere paralel olarak iyileştirilmesidir.
Çalışma sonucunda hekimlerin değişim fikrini yenilik yoluyla benimsemek adına çaba
gösterdikleri saptanmıştır. Bu doğrultuda hastane yönetimlerinin yenilik içeren tıbbi
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teknolojiyi sürekli takip etmelerinin yanı sıra hizmet sunucusu konumundaki iç müşteri olan
hekimleri bu konuda motive etmeleri ve teknolojik cihazlar konusundaki eğitim çabalarının
süreklilik göstermesi önem arz etmektedir. Bu arada yenilik içeren tıbbi cihazların takip
edilmesi konusunda hastane yöneticilerinin uzman hekimler tarafından kendilerine gelen
önerileri dikkate almaları da ayrıca önemlidir. Dolayısıyla yenilik içeren tıbbi teknolojilerin
takip edilmesi ve kullanılması yönetişim yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Söz
konusu çalışmanın en önemli kısıtı örnekleminin küçük olmasıdır. Örneklem sayısının
artırılarak ve yeniliklerin algılanmasıyla ilgili yeni boyutlar eklenerek çalışmanın
tekrarlanması sonuçların genellenebilirliğini artıracaktır.

.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Tüketici davranışlarında yaşanan değişim ve hemen hemen her sektörde ürünler
arası fonksiyonel fayda üzerinden farklılaşmanın güç olması, rekabetin boyutunu
değiştirmiştir. Bu nedenle işletmeler, marka sadakati yaratabilmek adına tüketicilerin zihin
ve duygularına yönelik pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermektedir. Düşündüklerine gore
değil, hissettiklerine göre karar verdiği bilinen tüketicilerin (Roberts, 2010:11) satınalma
süreçlerinde markayla arasında kuvvetli duygusal bağın kurulmasını sağlamak temel amaçtır.
Markayla kurulacak duygusal bağın çok güçlü olmasıyla oluşan marka aşkının özellikle marka
sadakati ve ağızdan ağıza pazarlama üzerindeki olumlu etkisi (Carroll ve Ahuvia,2006; Albert
vd.,2008; Batra vd.,2012) nedeniyle; gerek akademik alanda gerekse işletmeler açısından
tüketici-marka ilişkisi açıklanırken önemli bir değişken olmuştur. Marka aşkı, kişiler arası
ilişkiye benzer bir ilişki olup; tüketicinin bir markaya tutkuyla bağlanmasını ifade etmektedir
(Halilovic, 2013:7).
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Bu çalışmanın amacı, marka aşkıylamarka sadakati arasındaki ilişkide, kişilik
boyutlarından biri olan hislere/deneyime açıklığın düzenleyici rolünü belirlemektir. Amaç
çerçevesinde öncelikle marka aşkının marka bağlanımı ve marka benliği öncülleriyle ilişkisi
tanımlamıştır. Tanımlanan değişkenler arası ilişkiler YEM çerçevesinde cep telefonu
kullanıcıları üzerinde incelenmiştir.
Marka aşkı öncülleri arasında marka deneyimi, güveni, imajı, kişiliği, memnuniyeti,
marka farkındalığı, deneyim süresi ve marka yeniliğinin olduğunu ortaya koyan çalışmalar
(Lau ve Lee,1999;Thomson vd.,2005; Albert vd. 2009; Sarkar, 2011; Huber vd. 2012, Albert
ve Merunka 2013; Turgut, 2014; Aydın,2016; Roy vd.,2013; Langner vd.,2014;Aşkın ve İpek,
2016; Özbek vd., 2017) bulunmaktadır. Marka benliği ve marka bağlanımının öncüller
arasında olduğunu inceleyen çalışmalara uluslararası yazında ulaşılmış olmakla beraber
(Jamal ve Goode,2001, Carroll ve Ahuvia, 2006; Bergkvist ve Bech-Larsen, 2010; Hwang ve
Kandampully, 2012; Batra vd., 2012; Loureiro vd., 2012; Albert vd., 2013; Wallace vd., 2014;
Vernuccio vd., 2015; Huber vd., 2015) özellikle ulusal yazında marka benliğinin marka aşkı
öncülleri arasında olduğunu tanımlayan çalışmaların sınırlı sayıda kaldığı tespit edilmiştir
(Bıçakçıoğlu vd.,2016, Aydın,2017; Uyar ve Lekesizcan, 2017). Ulusal literatüre bu bağlamda
katkı sağlamak amacıyla özellikli bir ürün grubunda çalışma gerçekleştirilerek literatüre katkı
sağlanmak hedeflenmiştir.
Marka aşkının çıktılarını inceleyen araştırmalarda kavramın; satınalma davranışı ve
marka sadakatine (Batra vd.,2012;Albert ve Merunka,2011;Ünal ve Aydın;2013,Pektaş
vd.,2015;Kalyoncuoğlu 2017), işletme hatalarını görmezden gelme ve ürüne daha fazla
ödeme isteğine (Sarkar, 2011; Heinrich vd.,2012; Aydın,2016), marka değerine (Cho,2011;
Halilovic,2013;Önen, 2018) ve ağızdan ağıza pazarlamaya (Carroll ve Ahuvia 2006,Albert
vd.,2009; Sarkar 2012; Ismail ve Spinelli, 2012; Albert ve Merunka, 2013; Fetscherin,2014)
etkisi kanıtlanmıştır. Çalışmaların çoğunda marka aşkının aracılık etkisi dikkate alınırken,
doğrudan ilişkiyi inceleyen araştırmaların kısıtlı olması nedeniyle burada doğrudan etkiye
bakılmıştır.
Kavramsal Çerçeve ve Literatür Analizi
Marka Aşkı ve Öncülleri olarak Marka Benliği – Marka Bağlanımı

Tüketiciyle marka arasındaki ilişkinin temelinde aslında sevgi ve tutku yatmaktadır
(Fournier, 1998:363). Markaya karşı gelişen aşk duygusunu Sternberg’in (1986) Aşkın Üçgen
Kuramı’ndan alan Shimp ve Madden (1988) kavramı ilk olarak pazarlamaya uyarlamıştır.
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Marka ve aşk konusundaki amprik ilk çalışmada kişiden kişiye değişen nesnelere karşı
kişilerin aşk duygusu besleyebileceği belirlenmiştir (Ahuvia, 1993). Tüketici-marka ilişkisinin
altı değişkeninden biri olan marka aşkı; markadan memnun olan tüketicinin o markaya karşı
hissettiği tutkulu duygusal bağlılık derecesidir (Carroll ve Ahuvia, 2006:81). Bağlılığın
oluşumunda, kişinin kendini algılayış şekli olan benlik değişkeni (Odabaşı ve Barış,2015:204)
etkilidir.
Keller (2008)’e göre, bir markanın en önemli özelliklerinden biri benliği ifade etme
işlevidir. Tüketiciler fonksiyonel ve sembolik değer yükledikleri markaları, kimliklerini ifade
etmek için alırlar (Uyar ve Lekesizcan,2017:157). Tüketiciler sıklıkla iç veya sosyal
benliklerine yakın algıladıkları markaları satınalıp onlara bağlanmaktadır (Jamal ve Goode,
2001; Berkvist ve Bech-Larsen, 2010, Bıçakçıoğlu vd., 2016, Uyar ve Lekesizcan, 2017). Buna
göre;

H1:Marka benliğinin marka aşkı üzerinde istatiksel açıdan pozitif bir etkisi vardır.
Ebeveyn-çocuk ilişkisine dayalı Bağlanım Teorisi (Bowlby, 1979) daha sonra yetişkinromantizm ve arkadaşlık-dostluk ilişkilerine uyarlanmıştır (Hazan ve Shaver,1994). Birçok
araştırma duygusal bağlanımın insanla özel objeler, hayvanlar, mekanlar, şöhret kişiler ve
markalar arasında olabileceğini ortaya koymuştur (Yüksel vd., 2010; Thomson, 2005; Price
vd.,2000). Aşkın Üçgen Kuramının tüketim içeriğine adaptasyonu duygusal bağlanım
değişkeniyle yakından ilişkilidir (Loureiro, 2012:3). Marka bağlanımı, marka tutumuyla
markanın devamlı müşterisi olma arasındaki ilişkinin gücünü anlatmaktadır (Aydın,
2017:282). Aşk temelde bir bağlanım süreci olduğu için, markaya olan aşkın oluşmasında
öncelikle bağlanımın gerçekleşmesi, o markanın tüketici kalbinde değiştirilemez nitelik
kazanması gerekmektedir (Loureiro vd. 2012:4). Buna göre;
H2: Marka bağlanımının marka aşkı üzerinde istatiksel açıdan pozitif bir etkisi vardır.

Marka Aşkı ve Marka Sadakati İlişkisi
Marka sadakati, müşterinin bir markaya karşı olumlu tutumuyla tekrarlanan
satınalma davranışı arasındaki ilişkidir (Dick ve Basu, 1994:102). Marka aşkı, tüketicilerin
sadece yüksek fiyat ödeyerek işletmeyle uzun vadeli ilişki sürdürmelerini değil; marka
hakkında olumlu konuşarak markanın tutundurulmasına katkıda bulunmasını da sağladığı
için sadakati etkilemektedir (Kalyoncuoğlu,2017:385). Çalışmalar marka aşkıyla sadakat
arasında pozitif yönlü ilişki olduğu aracılık etkisi üzerinden göstermektedir (Langner
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vd.,2014;Bergkvist ve Bech-Larsen, 2010; Batra vd., 2012;Carroll ve Ahuvia, 2006; Ünal ve
Aydın,2013). Buna göre sadakat üzerinde marka aşının doğrudan etkisini incelemek amacıyla
üçüncü hipotez geliştirilmiştir:
H3: Marka aşkının marka sadaki üzerinde istatiksel açıdan pozitif bir etkisi vardır.

Hislere/Deneyime Açıklık
Tüketicilerin durumsal değişkenlere karşı kişisel hassasiyet düzeylerinin tercihlerini,
risk algısını ve satın alma kararlarını etkileri bilinmektedir (Chuang ve Chang,2007; Kuvaas ve
Kaufmann, 2004). Beş Faktör Kişilik Teorisi kapsamında kişilik boyutlarından biri olarak
„hislere/deneyime açıklık“; entellektüel ilgi, estetik, duyarlılık, duyguları ifade edebilme,
hayal gücü, esneklik ve geleneksel olmayan tutumlarla ilişkilidir (Horzum vd.,2017:400).
Bireysel kişilik özelliklerinin, marka aşkının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır (Roy vd.,
2012:327). Forgas ve Ciarrochi (2001) hızlı tüketim ürünleri alanında yaptıkları
çalışmalarında

hislere/deneyimlere

açık

tüketicilerin

ürünlerin

sübjektif

olarak

değerlendirilmesi sürecinde ruh hallerinden çok etkilendiklerini belirlemiştir. Rauschnabel
vd.(2015) çalışmalarında marka aşkının çıktıları üzerinde kişisel faktörlerin muhtemel
etkisinin olabileceğini vurgulamıştır. Bu çalışmalardan hareketle,
H4: Marka aşkının marka sadakati üzerindeki etkisinde hislere/deneyime açıklığın düzenleyici
rolü vardır.
Araştırmanın Türü ve Araştırma Problemleri

Tanımsal bir çalışma olan bu araştırmanın problemleri şu şekildedir:
•

Marka benliğinin ve marka bağlanımının marka aşkı üzerinde etkisi var mıdır?

•

Marka aşkının marka sadakati üzerinde etkisi var mıdır?

•

Marka aşkının marka sadakati üzerindeki etkisinde, hislere/deneyime açıklığın
düzenleyici rolü var mıdır?

Araştırma Modeli ve Hipotezleri
Literatür taraması sonucunda araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan araştırma
modeli ve hipotezler Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Araştırma Modeli ve Hipotezleri

Modelde marka aşkı beş (Lorenz, 2009), marka benliği altı (Chavanat vd., 2009), marka
bağlanımı üç (Jahn, 2013), marka sadakati beş (Ergen,2013), hislere/deneyime açıklık sekiz
ifadeyle

(Matzler

vd.,

2016)

5’li

Likert’te

ölçümlenmiştir.

(1:Kesinlikle Katılmıyorum,5:Kesinlikle Katılıyorum)

Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Süreci

Araştırma evrenini Türkiye’deki tüm cep telefonu kullanıcıları oluşturmakla beraber
zaman-maliyet kısıtları nedeniyle kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, İstanbul ilindeki
cep telefonu kullanıcıları örneklem olarak seçilmiştir. 604 kişiyle yüz yüze anket yardımıyla
veriler toplanmıştır. 29 kişinin cep telefonu kullanmadığını belirtmesi sebebiyle 575
katılımcının cevapları analiz edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Katılımcıların Demografik Özellikleri

Bulgulara göre, katılımcıların %45’i kadın, %55’i erkektir. Genel olarak yaş
ortalamasının 35 olduğu görülmüş olup, %38’inin öğrenim durumunun lisans ve üzeri
düzeyindeyken, %30’inin ilkokul mezunu olduğu saptanmıştır.
Doğrulayıcı Faktör Analizi
Ölçek geçerliliğin testi için, tüm ölçeklerde tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Ölçüm modellerinin ürettikleri uyum değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde
olmadığından programın önerdiği modifikasyonlar yapılmış olup, ölçeklerin faktör yükleri ve
güvenirlilikleri Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları ve Chronbach’s Alpha Değerleri

* çıkartılan ifadeler.
Ölçüm modellerinin önerilen modifikasyonlar sonucunda ürettikleri uyum değerleri
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Faktörlerin Uyum Değerleri

Yapısal Eşitlik Modeli
Hipotezleri test etmek amacıyla oluşturulan yapısal eşitlik modeli Şekil 2’de gösterilmiştir.
760

Şekil 1: Yapısal Eşitlik Modeli
Modele ilişkin uyum değerleri Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3: Yapısal Eşitlik Modeli Uyum Değerleri

Model değişkenlerine ilişkin katsayılar Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4: Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları
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Analizler marka benliğinin (β=0,495; p<0,05) ve bağlanımının (β=0,427; p<0,05) marka
aşkı üzerinde istatistiksel açıdan olumlu etkisi olduğu göstermektedir. Buna göre H1 ve H2
desteklenmiştir. Marka aşkının sadakat üzerinde istatistiksel açıdan olumlu bir etkiye sahip
olmasıyla (β=0,952; p<0,05) H3’dedesteklenmiştir. Modele ait (R2) değeri, marka aşkının
%43’ünün marka benliği ve bağlanımıyla, marka sadakatinin ise %53’ünün marka aşkıyla
açıklandığını göstermektedir.

Düzenleyici Etkinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Testi
Marka aşkıyla sadakat arasındaki ilişkide hislere/deneyimlere açıklığın düzenleyici
rolünün test edilmesi için oluşturulan yapısal eşitlik modeli Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil 3: Düzenleyici Etkiyi Ölçmek İçin Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli Değerleri

Değişkenler arasındaki standardize edilmiş β katsayıları, standart hata, p ve R2
değerleri Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5: Düzenleyici Etkiyi Ölçmek İçin Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları

Sonuçlar hislere/deneyime açıklık değişkeninin marka sadakatini (β=0,534; p<0,05)
etkilediğini göstermektedir. Aynı zamanda değişken modele dâhil edildiğinde oluşan marka
aşkı ve hislere/deneyimlere açıklık etkileşimlerinin çarpımsal sonucunun p<0,05 olması,
marka

aşkının

sadakat

üzerindeki etkisinde
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düzenleyici

rolüne sahip olduğunu

göstermektedir. Bu durumda H4desteklenmiştir. Marka aşkının marka sadakati üzerindeki
etkisinde ß katsayısının 0,726’dan (bkz.Tablo 4) 0,177’ye düşmesine bağlı olarak düzenleyici
değişkenin, marka aşkının sadakat üzerindeki etkisini azalttığı görülmektedir. Model (R2)
değerleri incelendiğinde, marka sadakatinin %49’unun marka aşkı ve hislere/deneyime
açıklıkla açıklandığı görülmektedir.
Sonuç, Öneri ve Kısıtlar
Marka aşkının sadakat üzerindeki etkisinde hislere/deneyime açıklığın düzenleyici
rolünü inceleyen bu araştırmada, öncelikle marka aşkının öncülleri arasında bulunmakla
birlikte kısıtlı çalışmada ele alınan marka benliği ve marka bağlanımıyla ilişkisi irdelenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, marka benliğinin ve marka bağlanımının marka aşkı üzerinde
pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre, tüketicilerin benliklerini
yansıtan markalara karşı daha da aşkla bağlanacakları ve markayla olan ilişkilerinin
kalitesinin artacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle marka sorumluları; hedef kitlenin benlik
özellikleri dikkate alarak marka imajı oluşturmalı, aşk markası yaratmak amacıyla tüketicilere
özellikle duygusal anlamda özgün deneyimler yaşatabilecek stratejiler geliştirmelidir.
Çalışmada marka aşkının da marka sadakati üzerinde olumlu etki yarattığı
belirlenmiştir. Bu sonuçlar özellikle tüketiciler üzerinde heyecan ve tutku yaratacak bir
marka oluşturarak hem mevcut müşterilerin uzun dönemli olarak markaya sadık kalmalarını
sağlamak isteyen hem de yeni müşterilere ulaşmak isteyen işletmeler için önemlidir. Marka
aşkı oluşturmanın planlı bir süreç olduğunun bilinmesi işletmelere daha başarılı stratejiler
geliştirebilme imkânı sağlayacaktır. Çalışmada marka aşkının marka sadakati üzerindeki
etkisinde hislere/deneyime açıklık değişkeninin düzenleyici etkisi tespit edilmiştir. Hedef
kitlenin kişilik özelliklerinin ürün/hizmet tercihi üzerindeki etkilerinin tanımlanması bu
noktada oldukça önemlidir.
Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da bazı kısıtları vardır. Verilerin kolayda
örnekleme yöntemiyle sadece İstanbul ilinde toplanmış olması sonuçların genelleştirilmesini
engellemektedir. Bahsedilen kısıtlar kaldırılarak araştırmanın genişletilmesi ve ilginç
sonuçlara ulaşabilmek adına kültürel boyutun katılması önerilmektedir. Ayrıca, marka aşkı
öncüllerinin hepsinin modele dahil edilerek düzenleyici değişkenin diğer değişkenler
arasındaki ilişkilerdeki rolünün incelenmesi düşünülmelidir.
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Giriş ve amaç
Konteyner taşımacılığı uluslar arası ticaret ve lojistiğin en vazgeçilmez unsurlarından birisidir.
Ancak bu sektör son yıllardaki kapasite fazlalığı ve düşük karlılık yüzünden zor bir dönemden
geçmektedir. Konteyner hatları yüksek sabit maliyetleri yüzünden diğer hatlar ile stratejik
ortaklıklar gerçekleştirip aynı gemileri paylaşarak müşterilerine hizmet vermektedirler.
Ancak gemi paylaşımları hatların zaten zor olan temel servislerinin (limandan limana
taşımacılık) birbirlerinden farklılaştırılmasını daha da güçleştirmiştir. Bunun yanı sıra yaşanan
hatlar arasındaki yıkıcı fiyat savaşları konteyner hatlarını daha da zor duruma
düşürmektedir. Özetle konteyner taşımacılık sektöründe emtialaşma sorunu giderek
artmaktadır (Balcı vd., 2018). Literatür incelendiğinde emtialaşma ile mücadele etmenin en
önemli

araçlarından

birisinin

müşteri

hizmetini

ve

ilişkileri

iyileştirmek

olduğu

gözlenmektedir (Balcı vd.,2018; Reiman vd., 2010; Robinson vd., 2002). Müşteri hizmeti ve
ilişkilerini iyileştirmenin en önemli gerekliliklerinden birisi de müşteri ihtiyaçlarını
anlamaktır. Dolayısıyla bu çalışma konteyner taşımacılığının önemli müşterileri olan
ihracatçıların seçim kriterlerini çeşitli firma ve ürün özellikleri ile kıyaslayarak incelemeyi
amaçlamaktadır.
Literatür
Deniz taşımacılığı, ürünlerin maliyetine etki ederek pazarlama karmasından biri olan fiyatı,
ürünlerin
4

teslimat zamanını belirleyerek ise dağıtımı önemli derecede etkilemektedir.

Bu araştırma yazarın devam eden doktora tezinin verilerinden üretilmiştir.
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Ayrıca, deniz taşımacılığı sevkiyatların kalitesini (bozulma, kırılma vs.) önemli derecede
etkileyerek ürünü etkilemektedir. Bu özellikleriyle, konteyner taşımacılığı ihracatçıların
uluslar arası pazardaki rekabetçi avantajını önemli derecede etkilemektedir (Cerit, 2000).
Dolayısıyla ihracatçılar için konteyner hattı seçmek rekabetçi avantajlarını etkiyebilecek
önemli bir süreçtir. Konteyner hatları da ihracatçıların satın alma süreçlerinde
değerlendirdikleri bu seçim kriterlerini anlayarak daha etkin pazarlama iletişimi geliştirip,
hizmetlerini bu istekler doğrultusunda düzenleyip müşteri memnuniyetini arttırabilirler.
Literatürde konteyner hattı seçim kriterlerini inceleyen çeşitli çalışmalar mevcuttur.
Konteyner seçim kriterlerini inceleyen en eski çalışmalardan birisi Collison (1984)’ a aittir.
Collison’un çalışmasında toplam 25 adet kriter 5 ana faktör altında incelenmiştir. Bu
faktörler hizmetinin zamanındalığı, faaliyetler ve donanım, trafik hizmetleri, fiyatlama ve
pazarlama hizmetleridir. Diğer yandan Brooks 1982 ve 1990 yıllarında 14 adet aynı seçim
kriterleriyle farklı iki çalışma gerçekleştirmiştir. Brooks aradan geçen 8 yılda ihracatçı ve
ithalatçıların önceden ağırlıkla maliyete verdikleri önemin zamana kaydığını belirtmişlerdir.
Murphy ve Daley (1997) ihracatçıların konteyner taşıma hizmeti satan nakliye müteahhidi
(freight forwarder) seçim kriterlerini incelemiş ve önceliklerin müşterin büyüklüğüne ve
hizmet alma sıklığına göre değişiklik gösterdiğini belirtmiştir. Menon ve arkadaşları (1998)
sorunlara cevap verebilirliği en önemli kriter olarak belirtmiş ancak yaptıkları korelasyon
analizi neticesinde kriter önceliklerinin lojistik hizmet kullanıcılarının piyasalarındaki rekabet
seviyelerine göre değişiklik gösterdiğini belirtmişlerdir. Pederson ve Gray (1998) Norveç’teki
ihracatçıların taşıma firması seçim kriterlerini 4 ana faktör altında incelemişlerdir. Bunlar
sırasıyla zaman odaklı, fiyat odaklı, hizmet odaklı ve emniyet odaklı faktörleridir. Yazarlar
küçük şirketlerin fiyata daha çok önem verdiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca kilo veya
yükleme başına olan mal değeri arttıkça ihracatçıların zaman odaklı faktöre daha fazla önem
verdiklerini belirtmişlerdir. Tuna ve Silan (2002) 24 kriter ile yaptıkları çalışmada en önemli
değişkenin hasarsız taşıma olduğunu kaydetmişlerdir.
Lu (2003) yapısal eşitlik modeliyle 30 adet seçim kriterini 7 ana faktörde açıklamış ve tatmini
en çok sağlayan faktörün zaman ile alakalı faktör olduğunu belirtmiştir. Thai (2008) 24 adet
konteyner taşımacılığı hizmeti değişkenini 6 hizmet kalitesi faktörü ile açıklamış ve en önemli
değişkenin müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerini hakkındaki bilgi olduğunu bulmuştur. Kannan
ve arkadaşları (2011) 48 adet seçim kriterini 7 ana faktörde açıklamışlardır. Bunlar önem
sırasıyla navlun, planlama, operasyonlar, müşteri hizmeti, bilgi sistemleri ve iletişim ve itibar
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faktörleridir. Bu üç çalışma seçim kriterlerini detaylı bir şekilde açıklasa da bunların cevap
verenlerin şirketlerinin veya ürünlerinin özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini
belirtmemişlerdir.
Literatür incelendiğinde birçok çalışmanın keşifsel faktör analiziyle yetinip faktörlerin
güvenilirlik ve geçerliliğini doğrulamak için doğrulayıcı faktör analizi yapmadıkları ve
faktörleri cevap verenlerin farklı özellikleriyle kıyaslamadıkları görülmüştür. Bu çalışma
keşifsel faktörün yanı sıra doğrulayıcı faktör analizi yapmayı da amaçlamaktadır. Bu çalışma
ayrıca ihracatçıların beklentilerinin özelliklerine göre değişip değişmediğini incelemeyi
hedeflemektedir. Seçim kriterleri açısından ise, çalışmanın girişinde de belirtildiği üzere,
temel hizmetlerin farklılaştırması çok zor olduğu için, daha önceki çalışmalara ek olarak
katma değer hizmetler de dâhil edilmiştir. Böylelikle katma değer hizmetlere hangi tip
ihracatçıların daha fazla önem verdiği ortaya konabilecektir.
Tasarım ve yöntem
Araştırmada ihracatçıların hat seçerken önceliklerini anlayabilmek için toplam 25 adet seçim
kriteri literatür incelenerek ve sektörden ve akademiden toplam 15 uzmanla görüşme
yapılarak belirlenmiştir. Seçim kriterleri 7li ölçek kullanılarak 1= çok düşük önem, 7= çok
yüksek önem şeklinde sorulmuştur. Profil sorusu olarak öncelikle yanıt veren ihracatçı
firmanın hangi sektörden olduğu çoktan seçmeli olarak sorulmuş ve açık uçlu olarak en çok
ihracatını yaptığı ürünü kısaca tanıtmaları istenmiştir. Bu özelliklere bakılarak ve endüstriyel
sınıflandırma kriteri (ICB) göz önünde bulundurularak ürünler temel materyaller, endüstriyel
ürünler veya tüketici ürünü olarak üçe ayrılmıştır. Bunlara ek olarak, ihracatçıların aylık
konteyner sevkiyat oranları, denizyolu kullanım sıklıkları, konteyner başına ortalama mal
bedelleri, en sık gönderim yapılan varış yeri gibi çoktan seçmeli firma özellikleri de
sorulmuştur.
Anket Ege Bölgesi’ndeki ihracatçılara uygulanmıştır. Ege İhracatçılar Birliği’nden edinilen ve
6.330 kaydın bulunduğu liste evren olarak belirlenmiştir. Ancak bu 6.330 şirketten bir
kısmının Ege Bölgesi dışında yer aldığı, birçoğunun profesyonel mail adresi ve çevrimiçi
siteye sahip olmadığı, bazı firmaların birden çok kez listede tekrar ettiği tespit edilmiş ve
bunlar listeden çıkartılmıştır. Bu çıkartmalar sonucunda evren 3.951 olarak belirlenmiştir.
Listedeki şirketler Excel’de rastlantısal şekilde sıralanmıştır. Google dokümanlar üzerinden
oluşturulan ankette toplam 356 yanıt elde edilmiştir. Çalışmada yapılan istatistiksel
analizlerde SPSS 21 ve AMOS 22 versiyonları kullanılmıştır.
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Yöntem olarak öncelikle seçim kriteri ölçeği geliştirmek üzere keşifsel ve doğrulayıcı faktör
analizleri (DFA) uygulanmıştır. Keşifsel analizde faktörleri çıkarmak için temel bileşenler
analizi (principal component analysis) seçilmiş ve öz değeri (Eigenvalues) 1 den büyük olma
şartı seçilmiştir (Malhotra ve Birks, 2007). Keiser-Meyer-Olkin değeri 0.856 olarak tespit
edilmiştir. DFA analizi AMOS ile yapılmıştır. Hair vd. (2013) belirttiği üzere yüksek çapraz
faktör yükleneni olan değişkenler ile çok düşük faktör yükleneni olan 4 adet değişken
ölçekten çıkarılmıştır. Toplamda 5 adet faktör elde edilmiştir. Faktörlerin güvenilirlikleri
Cronbach’s alpha ve yapısal (composite) güvenilirlik ile ölçülmüştür (Bagozzi ve Yi, 1988).
Birleşen (convergent) geçerlikleri AVE değerleri, ayrıştırıcı (discriminant) geçerlilikleri ise
MSV değerleri incelenerek tespit edilmiştir (Hair vd, 2013). Bu incelemeler sonunda 5 faktör
de güvenilirlik ve yapısal geçerlilik açısından doğrulanmıştır.
Bulgular ve tartışma
Tablo 1’de 21 değişkeni açıklayan 5 adet faktör ve bu faktörlerin ortalaması, toplam varyansı
ne kadar açıkladıkları ve güvenilirlik ve geçerlilik değerleri gözükmektedir. Katma değer
hizmetler (KDH), cevap verebilirlik, maliyet, zaman ve ilişkisel 5 faktörün sırasıyla isimleri
olarak belirlenmiştir.
Tablo 1. Keşifsel ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları
Faktör

Ortalama

Varyans

α

CR

AVE

MSV

Katma değer hizmetler

4.78

19.5%

0,88

0,88

0,56

0,29

15.8%

0,82

0,83

0,51

0,25

Firmamıza özel performans raporu sunulması
Konteyner takip sistemi etkinliği
Firmamıza uyumlu EDI sistemi olması
Depolama hizmetinin bulunması
Etkin kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti olması
Hattın global ağının geniş olması
Cevap verebilirlik

6.58

Talep ve isteklere hızlı cevap verilmesi
Hatasız dokümantasyon
Hızlı dokümantasyon
Hat personelinin ulaşılabilirliği
Geminin söz verilen zamanda kalkması
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Maliyet

6.27

15.7%

0,90

0,90

0,70

0,25

6.25

10.0%

0,81

0,85

0,76

0,11

5.20

9.6%

0,72

0,78

0,54

0,29

Hattın navlun oranını müzakereye istekli olması
Hattın ödemede esneklik sağlaması
Navlun oranının düşük olması
Lokal liman masraflarının düşük olması
Zaman
Transit sürenin kısa olması
Seferin direkt olması
İlişkisel
Hat personeli ile güçlü şahsi ilişkiler olması
Hat personelinin firmamızı ziyaret sıklığı
Hattın gerektiğinde danışmanlık vermesi

Fit endeksleri: CMIN/DF= 3.00 (462.0/154), CFI=0.92, TLI=0.90, RMSEA=0.075, SRMR= 0,071
Faktör skorları kullanılarak yapılan ANOVA testinde tüm faktör skorlarının ihracatçıların
endüstri tipleri arasında anlamlı derecede (0.05 değer aralığında) farklı olduğu gözlenmiştir.
ICB kategorileri (temel materyaller, endüstriyel ürünler tüketici ürünleri), ürün değeri
kategorileri (düşük, orta, yüksek), ve deniz yolu kullanım sıklıkları (tamamı, çoğunlukla,
bazen) değişkenlerinin alt kategorileri arasında KDH, zaman ve maliyet faktörleri anlamlı
farklılık göstermiştir. Varış yerine göre yanıt verenler cevap verebilirlik ve KDH faktörleri
açısından anlamlı derecede farklılık göstermişlerdir. Tablo 2 faktör skorların anlamlı
derecede farklı olduğu durumlardaki en yüksek kategorileri göstermektedir.
Tablo 2.Faktör skorlarının anlamlı derecede en yüksek oldukları alt kategoriler
Katma değer Cevap
Endüstri
ICB

Değer

Maliyet

Zaman

İlişkisel

hizmetler

verebilirlik

Tekstil

Tekstil

Maden

Konfeksiyon

Seramik

(F=3.084)

(F=2.945)

(F=3.356)

(F=6.169)

(F=2.042)

Tüketici

Temel

Tüketici

ürünleri

materyaller

ürünleri

(F=4.130)

(F=4.016)

(F=10.952)

Yüksek

Düşük

Yüksek

(F=5.185)

(F=7.779)

(F=7.229)
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Denizyolu

Çoğunlukla

Tamamı

Bazen

sıklık

(F=7.046)

(F=3.384)

(F=6.222)

Varış yeri

Diğer

varış Güney

ve

yerleri

Doğu Avrupa

(3.190)

(F=2.281)

Aylık

100 ve üzeri

6-14

15-39

yükleme

konteyner

konteyner

konteyner

(F=11.700)

(F=3.350)

(F=3.802)

*Dolu hücreler anlamlı farklılık olması durumunda o satırdaki faktöre en çok önem veren
kategoriyi göstermektedir. Boş hücreler faktör skorunun o satırdaki kategoriler arasında
anlamlı derece farklı olmadığını gösterir
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Sonuçlar incelendiğinde ihracatçıların konteyner hattı seçim faktörlerine verdiği önem
derecesinin endüstri tipine göre değiştiği ortaya konmuştur. Endüstri tipine göre farklılık
incelenen literatür kapsamında daha önce belirtilmemiştir. Ayrıca önceki çalışmalarda
ürünlerin temel materyaller mi yoksa tüketici ürünleri olup olmadığına göre farklılıklar
incelenmemiştir. Sonuçların teori ve pratik ile uyumlu olduğu gözlenmektedir. Maliyete en
çok önem veren endüstri maden gibi pahada hafif yükte ağır ve hassasiyet seviyesi düşük
olan iken, zamana en çok önem veren endüstri zamana karşı hassas ve genelde pahada ağır
olan konfeksiyondur. Bu tutarlılık ürünlerin ICB kategorisinde de gözlenmektedir. Maliyete
en çok önem veren grup maden, demir ürünleri, doğal taş gibi ürünleri içeren temel
materyaller iken, zamana en çok önem veren grup tüketici ürünleri olduğu gözlenmiştir. Aynı
şekilde katma değer hizmetlere de en çok değer veren grup tüketici ürünleridir. Gene
literatürle de uyumlu olarak yüksek değerli ürünler zamana daha çok önem vermektedir.
Literatürde daha önce tespit edildiği gibi aylık konteyner yükleme oranlarına göre de anlamlı
farklılıklar gözlenmektedir. İncelenen literatür kapsamında daha önce gözlemlenmeyen
katma değer hizmetler faktörü tüm kategorilerde anlamlı farklılık göstermiştir. Katma değer
hizmetlerin temel hizmetlere göre daha çok farklılaştırılabileceği ve bu hizmetlere olan
beklentinin çeşitli kategorilerde farklı düzeyde olduğu göz önüne alındığında konteyner
hatlarının Ege Bölgesi’ndeki pazarlama faaliyetlerinde katma değer hizmetlere ağırlık
vermesi tavsiye edilmektedir. Bu kapsamda gelecekte yapılacak olan bir pazar bölümleme
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(segmentasyon) çalışması katma değerli hizmete değer veren kümeyi tespit etmeye ve bu
kümenin özelliklerini ortaya koymada faydalı olabilir.
Çalışmadaki ürün değeri kategorisindeki orta sınıf değer aralığının daha dar tutulması
halinde daha detaylı sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir. Ürün aralığı uzman
görüşleri alınarak yanıtlayanların stratejik firma bilgisi olarak görüp cevap vermeme
olasılığına karşın bu aralıkta sorulmuştur. Bu durum çalışmanın bir kısıtı olarak
değerlendirilebilir. Gelecekteki çalışmalar bu hususu da göz önünde bulundurarak bu aralığı
daraltabilirler.
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Giriş
Akıllı telefon teknolojisi hızlı bir şekilde gelişmekte ve iletişim kurma, bilgiye ulaşma,
eğlenme ve günlük diğer aktivitelerin yürütülmesinde kullanıcılara yeni yollar sunmaktadır
(Park vd., 2013). Tüketiciler nerede olurlarsa olsunlar bilgiye anlık ulaşıp paylaşımda
bulunabilir, birçok uygulama sayesinde iyi vakit geçirebilir ve akıllı telefonun sağladığı çok
çeşitli imkanlarla çevreleriyle iletişim kurabilirler (Gao, Yang ve Krogstie, 2015). Bu noktada
geliştirilen yeni işletim sistemleri, çok sayıda uygulama ve üreticiler arasındaki rekabet akıllı
telefonları tüketiciler için vazgeçilmez hale getirmiştir (Lau, Lam ve Cheung, 2016). Ancak
bilgi ve teknolojideki gelişmeler tüketicilere çok sayıda alternatif sunduğu için, satın alma
noktasında karar verme zorlaşmaktadır (Erinci ve Sulak, 2014). Bu noktada tüketicinin akıllı
telefon tercihinde etkili olan kriterlerin belirlenmesi önem kazanmaktadır. Mevcut
çalışmanın amacı çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve
TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) kullanarak
tüketicinin yeni nesil akıllı telefon tercihinde etkili olan kriterlerin belirlenmesi ve en iyi
alternatifin ortaya konmasıdır. Bu doğrultuda, teknoloji kabul teorisi, inovasyon yayılma
modeli ve birleştirilmiş teknoloji kullanım ve kabul teorileri kapsamında incelenen ve de
akademisyen görüşleri ile elde edilen kriterler araştırma kapsamında analiz edilmiştir.
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Literatür Analizi
Tüketicilerin akıllı telefon tercihine yönelik çalışmalar incelendiğinde AHS yöntemini
kullanarak karar noktasında etkili olan kriterleri belirleyen az sayıda çalışmaya rastlanmıştır.
Bayhan ve Bildik (2014) AHS yöntemi ile tüketicilerin akıllı telefon tercihlerinde somut
özelliklerin yanında soyut bulanık özellikleri de ekleyerek akıllı telefonun satın alınmasına
yönelik kriterleri değerlendirmişlerdir. Kecek ve Yüksel (2016) ise AHS ve PROMETHEE
yöntemlerini kullanarak akıllı telefon tercihinde ekili olan kriterleri telefonların fonksiyonel
özelliklerine göre değerlendirerek en iyi alternatifi ortaya koymuşlardır. Tochukwu (2014)
akılı telefonları işletim sistemi, ekran büyüklüğü ve kamera özellikleri kriterlerine göre
karşılaştırarak AHS yöntemiyle en iyi alternatifi belirlemiştir. Benzer şekilde Chakraborty vd.,
(2015) AHS yöntemini kullanarak akıllı telefonların sadece fonksiyonel özelliklerini
karşılaştırıp, akıllı telefonlarda öne çıkan temel özellikleri ağırlıklandırmıştır.
Literatürde yer alan birçok çalışmada ise yeni teknolojiler olarak akıllı telefonların kabulü,
satın alma niyeti, tutum, kullanım memnuniyeti ve tatmini ele alınmıştır. Ayrıca akıllı
telefonların tercih edilmesi noktasında tüketicilerin hedonik, sosyal ve psikolojik faydalarını
tanımlayacak olan kriterler literatürün bu boyutunda ele alınmaktadır. Bu çalışmalarda AHS
yöntemi kullanılmasa da dayandıkları temel modeller olan teknoloji kabul modeli (TKM),
İnovasyon yayılma modeli (İYM) ve bütünleşik teknoloji kullanım ve kabul teorisinden elde
edilen faktörler mevcut çalışmada ihtiyaç duyulan ana ve alt kriterlerin belirlenmesinde
kullanılmıştır. Bu bağlamda (Chun vd., 2012) akıllı telefonların benimsenmesini sosyal etki,
algılanan teknik özellikler, öz benlik, hazsal eğlence ve faydalı kullanım faktörlerini
bütünleştirip teknoloji kabul modelini kullanarak akıllı telefon kabul niyetini ölçmüşlerdir.
Lau, Lam ve Cheung (2016) ise akıllı telefon satın alma niyetini TKM kriterleri, algılanan haz,
algılanan değer ve sübjektif normlarla bütünleştirilmiş bir model kullanarak incelemiştir.
Hsiao (2013) android akıllı telefonların kabulü ve mobil servis satın alma niyetini, akıllı
telefonların yazılım ve donanım özelliklerinin yanına tasarım estetiği ve algılanan değer
boyutlarını da ekleyerek mobil internet kullanan ve kullanmayanlar arasında akıllı
telefonların kabulündeki farklılıklar ortaya koymuştur. Bir diğer çalışmada ise Kim (2014)
TKM ve bütünleşik teknoloji kullanım ve kabul teorileri çerçevesinde akıllı telefona yönelik
algılanan kullanım kolaylığı, kullanım faydası, ilişkiler ve oyun özelliklerinin tutum üzerine
etkisi ve sonrasında kullanım niyetine olan etkilerini incelemiştir. Park ve Chen (2007)
doktorlar ve hemşirelerin akıllı telefon kabullerinde etkili olan motivasyon unsurlarını öz
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yeterlilik, TKM ve İYM çerçevesinde açıklayarak akıllı telefon kullanımına yönelik davranışsal
tutumun algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan faydadan yoğun bir şekilde etkilendiği
sonucuna ulaşmışlardır. Literatür taraması sonucu belirlenen ana ve alt kriterler ve bunlara
karşılık gelen fayda boyutları Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te gösterilmiştir.

“Tablo 1” de literatür taraması sonucu belirlenen ana ve alt kriterler
gösterilmektedir. “Tablo 2” ise hangi kriterin hangi fayda boyutuna karşılık geldiğini
göstermektedir. “Tablo 1” de belirlenen kriterler yoğunlukla İYM, TKM ve birleştirilmiş
teknoloji kullanım ve kabul modellerine dayandırılan çalışmalardan elde edilmiştir. Bu
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çalışmalar ışığında İnovatif Ürün, tüketici tarafından yeni olarak görülen bir obje, uygulama
ya da düşüncedir ve “Tablo 1”de verilen boyutlardan oluşmaktadır. Ürün faydası üründen
alınan toplam faydayı ifade ederken TKM’e göre kullanım kolaylığı ve kullanım faydası
boyutlarından oluşmaktadır. Bunun yanında güncel çalışmalarda keyif almanın yeni boyut
olarak modele eklendiği görülmektedir. Sosyal etki kişinin, çevresinin teknolojik ürünü
kullanması gerektiğine yönelik inancını ifade ederken, bu etkiyi çevrenin onayı, ağızdan ağıza
iletişim, ürünün kişinin imajını yansıtması ve marka imajı boyutları oluşturmaktadır. Ürün
özellikleri ise akıllı telefonun yazılım ve donanım özelliklerini kapsamaktadır. Bunun yanında
tüketicinin psikolojik ve hedonik faydasını açıklaması açısından tasarım estetiği geçmiş
çalışmalarda ayrıca incelenmektedir. Fiyat ise akademisyen görüşleri neticesinde ürün
özellikleri boyutuna eklenmiştir. Son olarak alternatifler ise Türkiye akıllı telefon pazarında
en çok pazar payına sahip ilk 3 marka (Samsung % 40.2, Apple % 14.6, General Mobile %
13.1) ve diğerleri olarak çalışmada yer bulmuştur (Passport, 2017).
Dolayısıyla mevcut çalışma bir köprü işlevi görerek ÇKV yöntemleri ile akıllı telefon
tercihinde etkili olan faktörlerin belirlenmesinde fonksiyonel, psikolojik, sosyal ve hedonik
faydaya yönelik faktörleri çalışmada adı geçen teoriler kapsamında birleştirerek, akıllı
telefon tercihine yönelik AHS ile yapılmış önceki çalışmalardan ayrılmaktadır.
Tasarım ve Yöntem
Mevcut çalışmanın amacı tüketicilerin akıllı telefon tercihinde etkili olan kriterlerin
belirlenmesi ve en iyi alternatifin seçilmesidir. Bu bağlamda tüketici herhangi bir alternatif
üzerinde tercihte bulunurken neden bu kararı verdiği, belirlenen kriterler çerçevesinde
açıklanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla mevcut çalışma uygulamalı keşifsel bir çalışmadır.
Çalışmada amaca yönelik olarak;
-

Tüketicilerin akıllı telefon tercihlerinde etkili olan kriterlerin hangilerinin
öncelikli olduğu,

-

Öncelikleri belirlenen kriterler çerçevesinde hangi alternatifin öne çıktığı,

-

Alternatifler değerlendirilirken belirlenen kriterlerde farklılaşmalar olup
olmadığı soruları üzerinde durulmaktadır.

Çalışmanın anakütlesini yeni nesil akıllı telefon kullanıcıları oluşturmaktadır. Bu noktada
kolayda örnekleme yöntemi uygulanarak Anadolu Üniversitesi çalışanları ve öğrencileri
araştırma kapsamında ele alınmıştır. Bu bağlamda veriler analitik hiyerarşi sürecinde (AHS)
kullanılan özel AHS ölçeğiyle hazırlanmış anket ile toplanmıştır. Veriler 1 Şubat-10 Mart
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tarihleri arasında elden ve de mail yoluyla katılımcılara uygulanmıştır. Verilerin analizinde ise
ÇKV yöntemlerinden olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile TOPSİS kullanılmıştır. Çalışmada
adı geçen kriterler, bu kriterlere bağlı alt kriterler ve alternatiflere bağlı önceliklerin
belirlenmesi için AHS yöntemi uygulanmıştır. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi
olan AHS (Analitik hiyerarşi süreci) karmaşık karar problemlerinde alternatif ve kriterlere
göreceli öncelik değerleri verilerek en iyi alternatifi ortaya koymaya çalışan bir karar verme
işlemidir (Timor, 2011). TOPSİS yöntemi ise belirli kriterler çerçevesinde alternatiflerin
sıralamasını yapmaktadır (Yıldırım ve Önder, 2014). Kriter, alt kriter ve alternatiflere yönelik
öncelik değerlerinin AHS ile belirlenmesinden sonra TOPSİS yöntemi uygulanarak en iyi
alternatif otaya konmuştur. AHS ve TOPSİS yöntemleriyle analiz yapılabilmesi için Excell ve
Super Decision paket programları kullanılmıştır.
Tüketici karar verme süreci, hem rasyonel hem de duygusal özelliklere sahip olan ve
dolayısıyla akıllı telefon tercihi kapsamında düşünüldüğünde bilgi, iletişim, eğlence ve yeni
teknolojilerin benimsenmesi gibi birçok tüketici ihtiyaçlarını betimleyecek boyutları içeren
karmaşık bir yapıdır (Chun, Lee ve Kim, 2012). Bu noktada AHS karmaşık karar verme
problemlerinde kullanılabilecek önemli yöntemlerden birisidir (Lamaakchaoui vd., 2015).
AHS yöntemi belirlenen kriter, alt kriter ve alternatifler arasında A’nın B’ye göre ne kadar
önemli olduğu sorusuna dayalı olarak ikili karşılaştırmalar yaparak önceliklerin belirlenmesini
sağlamaktadır. En iyi alternatifi sıralama yaparak belirleyen TOPSIS’de ise temel mantık
pozitif ideal çözüm noktasına en yakın, negatif ideal çözüm noktasına ise en uzak çözümün
belirlenmesine dayanır. Bu esnekliğinden dolayı TOPSIS yöntemi alternatiflerin sıralanması
noktasında tercih edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Her bir ana ve alt kriterin ikili karşılaştırmaları sonucu elde edilen öncelik değerleri, alt
kriterlerin alternatifler bazında ikili karşılaştırmaları sonucu elde edilen öncelikleri ve TOPSIS
yönteminde başlangıç matrisinin verilerini oluşturacak global ağırlık değerleri sırasıyla “Tablo
3”, “Tablo 4”, ve “Tablo 5” de gösterilmiştir.
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“Tablo 1” de gösterilen ana kriter, alt kriter ve alternatiflere ilişkin ikili karşılaştırmalar AHS
yönteminin de kurucusu Thomas Saaty tarafından belirlenen ikili karşılaştırma ölçeği
kullanılarak belirlenmektedir. Burada 1,3,5,7,9 sırasıyla eşit önem, orta düzeyde önem,
ortadan daha fazla önem, kuvvetli düzeyde önem ve çok kuvvetli düzeyde önemi ifade
etmektedir (Bayhan ve Bildik, 2014). 2,4,6,8 değerleri ise ara değerledir. Ana kriterlerin ikili
karşılaştırma sonucunda Ürün Özellikleri 0.40, Ürün Faydası 0.38, Sosyal Etki 0.10 ve İnovatif
Ürün 0.10 değerlerini almıştır. Burada ana kriterler bazında incelendiğinde akıllı telefon
tercihinde tüketiciler için ürün özelliklerinin (yazılım ve donanım, fiyat, tasarım estetiği) daha
öncelikli olduğu görülmektedir. Alt kriterler bazında incelendiğinde ise Uygunluk 0.34,
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Markanın Etkisi 0.31, Yazılım ve Donanım Özellikleri 0.41, Kullanım Faydası 0.40 ve Keyif
Alma 0.40 alt kriterlerinin daha öncelikli oldukları anlaşılmaktadır. Burada alt kriterlerin
özelliklerine dikkat edilecek olunursa ana kriterler kapsamında belirlenmek istenen
psikolojik, sosyal ve hedonik faydaların akıllı telefon tercihinde bir arada gösterilmesi
sağlanmıştır.

Alt

kriterler

marka

bazında

incelendiğinde

büyük

farklılaşmalara

rastlanmamıştır. Pazar payları dikkate alındığında her ne kadar lider marka Samsung olsa da,
çalışma kapsamında Apple’ın bütün karşılaştırmalarda tercih edilen marka olduğu
anlaşılmaktadır. Bu noktada “Markanın Etkisi”, “Keyif Alma”, “Kişisel İmajı Yansıtma”,
“Tasarım Estetiği” ve “Çevrenin Onayı” alt kriterleri Apple’ın tercih noktasında en öne çıktığı
kriterler olmuştur. Benzer şekilde pazar payı en yüksek 3. marka olan Samsung birçok
karşılaştırmada Diğer markalara göre daha düşük değerler almıştır. AHS algoritması gereği
son karşılaştırma tablosuna göre bütün kriterler bazında ağırlıklar sırasıyla (İnovatif Ürün,
Sosyal Etki, Ürün Özellikleri, Ürün Faydası) Apple 0.54, Samsung 0.25, General Mobile 0.09
ve Diğer markalar 0.10 değerlerini almışlardır. AHS analizi sonucu elde edilen son ağırlıklar
bir sonraki adımda TOPSİS yöntemi için başlangıç matrisinde kullanılacak değerleri
yansıtmaktadır. TOPSİS yöntemi AHS’de belirlenen ağırlıkları kullanarak en iyi alternatifi
kriterler bazında sıralamaktadır. Bu noktada TOPSİS sonuçlarına göre en iyi alternatif
sıralaması Apple, Samsung, Diğer markalar ve General Mobile şeklinde olmuştur.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Mevcut çalışmada tüketicinin akıllı telefon tercihini psikolojik, sosyal, hedonik ve fonksiyonel
açılardan ele alan kriterler kullanılmıştır. Bu kriterlerin AHS-TOPSİS yöntemiyle incelenerek
en iyi seçimi ortaya koyulması, literatüre özgün bir katkı olarak düşünülmektedir. Her ne
kadar çalışma kapsamında marka tercihinde tüketicilerin ana kriterler olarak ürün
özelliklerini ön planda tuttuğu görülse de, pazar paylarıyla karşılaştırıldığında alt kriterlerin
ağırlıkları marka tercihinde tüketicilerin farklı yönelimde olduğuna işaret etmektedir. Bu
bulgu uygulayıcılar için önem ifade edebilir. Apple kullanıcılarının fiyat kriterini en az öneme
sahip olarak değerlendirdiği, fakat diğer markaların tercihinde bu kriterin daha önemli
olduğu anlaşılmaktadır. Markanın etkisi Apple’ın tercihinde en öne çıkan alt kriter olurken,
diğer markaların tercihinde bu etki görece daha düşük olmaktadır. Benzer şekilde Uygunluk
Apple’ın tercihinde en az önceliğe sahipken, Samsung için en öne çıkan kriter olarak
görülmektedir. Bulgular ışığında marka tercih edilirken sadece ürüne yönelik özelliklerin
önemli olmadığı, markaların marka değerlerini arttıracak çalışmalarda bulunmaları gerektiği
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anlaşılmaktadır. Her ne kadar AHS yöntem uygulaması olarak kolay olsa da, özellikle ana
kriter, alt kriterler ve alternatiflerin sayısının fazla olması durumunda ikili karşılaştırmaların
da sayısının artacağından verinin toplanmasında zorluklara neden olmaktadır. Bu husus veri
toplanan katılımcılardan geri dönüş oranını düşürdüğü için mevcut çalışmanın en önemli
kısıtı olmaktadır. Ayrıca yeni teknolojiler olarak akıllı telefonların ele alınmasında hangi
grupların öncelikli olarak karar verdiği ve hangi alternatife yöneldiğine odaklanan çalışmalar
daha açıklayıcı sonuçlara ulaşılmasında faydalı olacaktır. Markaların pazar paylarıyla kriterler
bazında öncelikleri karşılaştırıldığında, tercih noktasında katılımcıların farklı bir yönelimde
olduğu görülmektedir. Bu noktada belirlenen kriterlere yenileri eklenerek ve de en çok öne
çıkan alt kriterler bileşenlerine ayrılarak ortaya çıkan farklılığın sebepleri daha detaylı analiz
edilebilir. Bu da markalara tüketici tarafından tercih edilmeleri bağlamında hangi yönlerden
eksik kaldıkları ve marka değerlerini yükseltmeleri açısından detaylı bir bakış açısı
sağlayacaktır.
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1.Giriş
İletişim ve bilgiye erişim olanaklarının artması ile beraber müşterilerin beklentileri değişmiş
ve buna bağlı olarak hem ulusal hem de küresel pazar yapıları farklılaşmıştır.

Pazar

yapılarındaki değişiklikler, işletmeler arasındaki rekabeti artırmış ve tedarik zinciri
yönetimine duyulan ihtiyaç ortaya çıkmıştır (Spekman vd., 1998; Christopher, 2000; Li vd.,
2006; Kwak vd., 2018).
Günümüzde, rekabetin artık işletmeler arasında değil, işletmelerin tedarik zincirleri arasında
gerçekleştiğini düşünürsek, işletmelerin tek başlarına beklenen başarılara ulaşamayacağı
açıktır (Christopher, 1992).
Rekabet edebilmek için en önemli araçlardan biri olarak kabul edilen tedarik zinciri yönetimi,
uygulanan stratejiye göre farklılık göstermektedir (Berger vd., 2018). Tedarik zinciri yönetimi
stratejileri çok çeşitli olmasına karşın, değişen pazar yapısına ve müşteri beklentilerine
cevap verebilen stratejiler arasında tedarik zinciri esnekliğinin önemli bir yeri bulunmaktadır
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(Wu ve Chi, 2018). Rekabet koşullarına göre hızlı yeni ürün geliştirebilme, müşterilerin ürün,
teslimat, tanıtım ve dağıtım konularındaki özel isteklerini karşılayabilme veya müşterilerin
beklenmedik problemlerini çözme gibi konular firmaların tedarik zinciri esnekliğine işaret
etmektedir (Manders vd., 2016). Tedarik zinciri esnekliğini sağlayabilmek oldukça maliyetli
olmasına karşın, müşteri memnuniyetini pozitif etkilemektedir (Seebacher ve Winkler,
2015). Tedarik zinciri esnekliğinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini inceleyen
araştırmalar literatürde çoğunlukla endüstriyel pazarlama bakış açısıyla incelenmiştir
(Thome vd., 2014; Seebacher ve Winkler, 2015; Sreedevi ve Saranga, 2015; Han vd., 2017).
Buna bağlı olarak, bu araştırmada tedarik zinciri esnekliğinin müşteri memnuniyetine etkisi,
tüketici bakış açısıyla incelenmiştir.

2. Tedarik Zinciri Esnekliği ve Müşteri Memnuniyeti
Rekabetin artmasıyla birlikte işletmelerin değişen çevre koşullarına uyum göstermesi
stratejik bir gereklilik haline gelmiştir. Değişen müşteri ihtiyaçları, müşterilerin ürün ve
hizmetlerde daha fazla özelleştirme istemelerini ön plana çıkartmış ve ürün yaşam evrelerini
kısaltmıştır. Böylece işletmeler, toplam müşteri değerini arttırabilmek için kendi işletmelerini
yönetmenin yanı sıra, tedarik zincirlerini de iyi yönetmeleri gerektiğinin farkına varmışlardır
(Lambert vd., 1998; Lambert ve Enz, 2017).
Genel anlamda esneklik; performans, zaman ve maliyette en düşük düzeyde kayba
uğrayarak değişimlere uyum sağlayabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır (Upton, 1994).
Tedarik zincirindeki esneklik ise bir kuruluş içindeki departmanlar dahil olmak üzere,
tedarikçiler, nakliyeciler, üçüncü parti işletmeler, bilgi sistemleri sağlayıcıları da dahil olmak
üzere zincir içindeki tüm partnerlerin esnekliğini gerektirmektedir. Bu esneklik, pazar
talepleri hakkında bilgi toplayarak, zincir üyeleriyle paylaşımı içermektedir (Duclos, vd.
2003). Böylelikle, tedarik zincirinde özel müşteri gereksinimini karşılayabilmek için esneklik
kavramı önemli bir stratejik performans ölçütü haline getirmiştir (Gunasekaran vd., 2001;
Lummus vd., 2005).
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Tedarik zinciri esnekliği üzerinde yapılan ilk çalışmalardan biri olan Vickery vd. (1999),
tedarik zinciri esnekliğinin bütüncül, müşteri odaklı bir bakış açısıyla incelenmesi gerektiğini
belirtmiştir. Bu çalışmada tedarik zinciri esnekliği, ürün esnekliği (müşteri ihtiyaçlarına göre
ürünlerin özelleştirilmesi), hacim esnekliği (değişen müşteri talebine göre kapasiteyi adapte
etmek) pazara sunma esnekliği (değişen müşteri tercihlerine göre pazara yeni ürün sunumu),
erişim esnekliği (geniş çaplı dağıtım) ve hedef pazarların ihtiyaç ve isteklerine anında tepki
verebilme yeteneği olarak beş boyutta sınıflandırılmıştır (Vickery vd., 1999).
Duclos vd. (2003) ise tedarik zinciri esnekliğini,

operasyonel sistem esnekliği (değişen

müşteri eğilimlerinde- üründe, ürün karmasında ve hacimde değişiklik isteklerine cevap
verebilme), pazar esnekliği (müşterilerle iyi ilişkiler kurabilme yeteneği), lojistik esneklik
(müşteri talebindeki veya yerindeki değişikliğe göre tedarik ve dağıtımda etkin maliyet
yönetimi), tedarik esnekliği (müşteri talebi doğrultusunda ürün tedariği), organizasyonel
esneklik (müşteri ürün ve hizmet talebini karşılayabilmek için tedarik zincirinde işgücü
becerisi), ve bilgi sistemleri esnekliği (değişen müşteri talebi ve bilgi ihtiyacı ile organizasyon
içi gerekli bilgi sistemlerinin adaptasyonu) olarak 6 başlıkta incelemiştir.
Kumar vd. (2006) ise tedarik zinciri esnekliğini, esneklik düzeyinin saptanması, esneklik
uygulamalarının hayata geçirilmesi, paylaşılan sorumluluk, geribildirim ve kontrol olmak
üzere üç aşamada incelemiştir. Diğer modeller gibi bu modelde de tedarik zinciri kurma ve
yönetme sorumluluğunu üstlenen işletmeler değişen müşteri özellikleri ile çevresel
belirsizlikleri dikkate alarak strateji ve politikalarını belirlemelidirler.
İlgili araştırmaların yanı sıra, literatürdeki diğer araştırmalar da tedarik zinciri esnekliğinin
değişen müşteri talepleri doğrultusunda ele alınması gerekliliğini ifade etmektedir (Cannon
ve Perrault, 1999; Hartmann ve Grahl, 2001; Aldin ve Stahre, 2003; Barad ve Sapir, 2003;
Zhang vd., 2005; Moon vd., 2012; Manders vd., 2016; Wu ve Chiu, 2018 ).
Literatür analizine göre, tedarik zinciri esnekliği alanında yapılan çalışmalar işletmeler arası
ilişkiler ön planda tutularak, endüstriyel pazarlama bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Buna
karşın, tüketici bakış açısından tedarik zinciri esnekliğinin müşteri memnuniyetine etkisini
inceleyen araştırmalar kısıtlıdır. Bu nedenle, araştırmada tedarik zinciri esnekliğinin müşteri
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memnuniyetine etkisi tüketici bakış açısıyla incelenerek literatüre katkı sağlamak
hedeflenmektedir.
3.Tasarım ve Yöntem

Tedarik zinciri esnekliğinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılan
birincil veri anket yöntemiyle toplanmıştır. Perakende sektörünün oldukça dinamik ve
değişen müşteri beklentilerinin yoğun olduğu bir sektör olmasından yola çıkarak,
tüketicilerden sıklıkla alışveriş yaptıkları bir perakendeciyi düşünerek anket sorularını
cevaplandırmaları istenmiştir. Bu sayede, tedarik zinciri esnekliğinin müşteri memnuniyeti
üzerindeki etkisi tüketici gözünden ölçümlenmiştir.
Veri toplanırken kolayda örnekleme yapılmıştır. Veri toplama süreci sonunda toplam 421
anket formu elde edilmiştir. Elde edilen örneklemin demografik yapısı incelendiğinde,
örneklemin çoğunlukla bekâr, 18 ile 25 yaşları arasında olan, aylık geliri 3000 ila 5000 TL
arasında değişen çalışanların ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu göze çarpmaktadır.
Anket sorularında, tedarik zinciri esnekliğini ölçen ifadeler, Cannon ve Perreault (1999) ve
Noordewier, John, ve Nevin (1990) tarafından oluşturulmuş ölçeklerden uyarlanmıştır. Aynı
şekilde, müşteri memnuniyetini ölçen ifadeler Klaus ve Maklan’ın (2013) çalışmasında yer
alan ölçekten uyarlanmıştır. Ölçekleri oluşturan ifadelerde 5’li Likert ölçeği kullanılmış ve
ifadelere katılım dereceleri sorulmuştur.
Bu araştırmanın hipotezi olan tedarik zinciri esnekliğinin müşteri memnuniyetine üzerindeki
pozitif etkisi yapısal eşitlik modellemesi yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Yaygın olarak
kullanılan bir istatistiki teknik olan yapısal eşitlik modellemesi, örtük değişkenler arasındaki
nedensel ilişkileri kovaryans analizleri üzerinden ortaya çıkarabilmektedir (Dursun ve
Kocagöz, 2010). Yapısal eşitlik modeli; ölçüm modelleri ve yapısal modelden oluşmaktadır.
Ölçüm modelleri, ölçülemeyen örtük değişkenleri gözlemlenebilir değişkenler aracılığıyla
(doğrulayıcı faktör analiziyle) işler hale getirirken; yapısal model, örtük değişkenler
arasındaki ilişkileri test etmeyi mümkün kılmaktadır (Kline, 2011). Bu araştırmanın
modelinde, tedarik zinciri esnekliği ve müşteri memnuniyeti örtük değişkenler olarak
tasarlanmıştır. Bu örtük değişkenler (tedarik zinciri esnekliği ve müşteri memnuniyeti), ilgili
anket soruları (gözlemlenebilir değişkenler) kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yöntemiyle
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ölçümlenmiştir. Modelin parametrelerinin tahmininde maksimum olasılık tahmin yöntemi
kullanılmış ve AMOS programından yararlanılmıştır.
4.Bulgular ve Tartışma
Kullanılan ölçeklerin güvenilirliğinin ortaya koymak için Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı
değerlendirilmiştir. Hem tedarik zinciri esnekliği (.89) hem de müşteri memnuniyeti (.91)
ölçekleri için alfa değerleri 0.7’nin üzerinde tatmin edici düzeyde bulunmuştur (Nunnally,
1978). Daha sonra doğrulayıcı faktör analizinde kullanılan gözlemlenebilir değişkenlerin
örtüşüp örtüşmediği test edilmiştir. Tedarik zinciri esnekliği ve müşteri memnuniyetinin her
ikisi için de ortalama açıklanan değişkenlik 0.5’in üzerinde ve bileşik güvenilirlik oranları
0.7’nin üzerinde tatmin edici seviyede bulunarak uyum geçerliliği doğrulanmıştır (Fornell
and Larcker, 1981). Aynı şekilde, ortalama açıklanan değişkenlik değerinin karekökünün
tedarik zinciri esnekliği ve müşteri memnuniyeti değişkenleri arasındaki korelasyondan
büyük bulunması ayrım geçerliliğini göstermiştir (Fornell and Larcker, 1981). Son olarak kikare değeri (160.1) ile serbestlik derecesi (55) arasındaki oran, yaklaşık hataların ortalama
karekökü (.06) ve karşılaştırmalı uyum indeksi (.97) gibi kriterler kontrol edilerek modelin
geçerliliği teyit edilmiştir.
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, tüm gözlemlenebilir değişkenlerin bağlı oldukları örtük
değerleri anlamlı ve pozitif şekilde tahmin ettikleri tespit edilmiştir. Tedarik zinciri
esnekliğine bağlı gözlemlenebilir değişkenler standart faktör yüklerinin .58 ve .80 arasında
değer aldığı görülmüştür. Müşteri memnuniyetine bağlı gözlemlenebilir değişkenler için ise
standart faktör yüklerinin .68 ve .92 arasında değer aldığı görülmüştür.
Araştırmanın ana hipotezi olan tedarik zinciri esnekliğinin müşteri memnuniyeti üzerindeki
etkisi anlamlı şekilde pozitif bulunmuştur (beta = 1.096; standart hata = .104 ; α < .001).
Sonuçlar, tedarik zinciri esnekliğinin müşteri memnuniyetindeki değişikliğin yüzde 55’ini
açıkladığını göstermektedir. Bu sonuç, firmaların müşterilerini memnun edebilmek için
tedarik zincirlerinde değişen istekleri karşılayabilecek esnekliğe kavuşmaları gerektiğini
göstermektedir. Dolayısıyla, işletmelerden müşteri memnuniyetini artırabilmek için tedarik
zincirlerinin esnek olması ve müşteri beklentilerine cevap vermeleri istenmektedir.
Müşteriler, genel olarak beklenmedik bir durumda işletmelerin hızlı çözüm üretmelerini ve
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alışveriş süreçlerindeki herhangi bir isteklerinin yerine getirebilecek kadar işletmelerin esnek
tedarik zincirlerine sahip olmasını istemektedirler.

5. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu araştırmada, tüketici bakış açısından tedarik zinciri esnekliğinin müşteri memnuniyeti
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Literatürden adapte edilen ölçeklerle yapılan araştırmada
(Cannon ve Perrault, 1990; Noordewier vd. 1990; Klaus ve Maklan, 2013), tüketicilerin
sıklıkla alışveriş yaptıkları bir perakendeciyi düşünerek anket sorularını cevaplandırmaları
istenmiştir. Anket soruları kapsamında tüketici bakış açısından tedarik zinciri esnekliğini
ölçmek için; perakendecilerin beklenmedik problemleri çözme, alışverişle ilgili değişiklikleri
yönetme, değişen ihtiyaçlara uygun olacak şekilde ürünleri düzenleme, hizmet veren
personelin değişim isteğinin dikkate alınması, teslimatla ilgili değişiklik isteğinin karşılanması,
üretim ve servis süreçleriyle ilgili önerilerin değerlendirilmesiyle ilgili ifadeler kullanılmıştır.
Ayrıca müşteri memnuniyeti ise, ilgili perakendeciye karşı olumlu duygular hissetmek,
aranan tercihlerle ilgili söz konusu perakendeciye gelmekten dolayı mutlu hissetmek,
perakendecinin sağladığı hizmetten genel anlamıyla memnun olmak, perakendecinin
müşteri için elde edilebilir sonuçları sağlamasından duyulan memnuniyet ve perakendecinin
müşteri için sonuç üretme derecesinin tatmin ediciliğiyle ilgili ifadelerle ölçülmüştür.
Araştırmanın sonucunda, tedarik zinciri esnekliğinin müşteri memnuniyetini pozitif etkilediği
hipotezi kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular, teorik bakış açısıyla değerlendirildiğinde
dinamik kabiliyetler yaklaşımı öne çıkmaktadır. Dinamik kabiliyetler yaklaşımı kaynak temelli
yaklaşımın bir uzantısıdır (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984). Rekabet için dinamik değişimleri
ve firma yeteneklerini dikkate alan yaklaşımda (Eisenhardt ve Martin, 2000; Teece vd., 1997)
işletmeler kaynaklara ve yeteneklere sahip olmalıdır. Tedarik zinciri esnekliği dinamik bir
sektör olan perakende sektöründe önemli bir kaynak ve yetenek olarak değerlendirilmeli ve
müşteri memnuniyeti sağlamada öncül değişken olarak düşünülmelidir.
Araştırma sonuçları uygulamaya yönelik olan katkıları açısından değerlendirildiğinde,
işletmelerin değişen pazar koşulları ve müşteri beklentilerini takip etmeleri, stratejilerini ve
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uygulamalarını değiştirmeleri ve böylece müşteri memnuniyeti elde etmek için gerekli
kaynak ve yetenekleri sağlamaları beklenmelidir. Gerekli kaynak ve yetenekler arasında
işletmelerin operasyonel yetenekleri belirleyici konumdadır. Bunun yanı sıra, uygulanan
tedarik zinciri stratejisinin maliyetler üzerindeki etkisi de dikkate alınmalıdır. Literatürde
çoğunlukla endüstriyel pazarlama bakış açısıyla incelenen tedarik zinciri esnekliğinin (Li vd.,
2006; Thome vd., 2014; Manders vd., 2016; Kwak vd., 2018), tüketici bakış açısından
incelenmesiyle literatüre katkı sağlayan bu araştırma, gelecek araştırmalara yol gösterici
olmayı amaçlamıştır.
Araştırmanın kolayda örnekleme yöntemiyle birincil veri toplaması ve sadece anket
yönteminin kullanılmış olması araştırmanın kısıtları arasında yer almaktadır. Gelecek
araştırmalarda, müşteri memnuniyetini etkileyen tedarik zinciri esnekliği değişkenin yanı sıra
başka değişkenler de kullanılabilir. İlgili değişkenleri belirleyebilmek için derinlemesine
mülakat aracılığıyla veri toplanabilir.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Ritüeller tüketicinin katılım durumuna göre farklı tipolojilerin oluşmasına imkân veren ve
tüketim eylemleri içerisinde önemli yeri olan sosyal olgulardır. Ritüellerin kutsal ve seküler
olmak üzere farklı kültürlerde kendine yer bulduğu söylenebilir. Bununla birlikte ticari
süreçlerin söz konusu olduğu ve aynı zamanda ekonomik etkisinin hem yerel hem de küresel
ölçekte arttığı bir ritüel kavramı söz konusudur. Bazı ritüellere yerel topluluklarda sınırlı
sayıda tüketici tarafından katılım sağlanırken Sevgililer Günü veya Ramazan Bayramı gibi
kutsal ve seküler özellikler barındıran ritüellere farklı coğrafyalardaki tüketim eylemlerine
konu olan yoğun bir katılımın olduğu ve pazarlama disiplini içerisinde tüketici davranışları
bağlamında ele alındığı görülmektedir (Sandıkçı ve Omeraki, 2007; Touzani ve Hirschman;
2008; Close ve Zinkhan, 2009; Odabaşı ve Argan, 2009; Kurt ve Özgen, 2013).
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Ritüel içerisinde gerçekleşen tüketici davranışları, tüketim eyleminin nasıl gerçekleştiği ve
tüketicilerin hangi rollere büründüğü konusunda çıkarımlar sağlamaktadır. Holt’un (1995)
belirttiği şekilde tüketicilerin tüketim eyleminde bulunurken ne yaptığı konusu farklı
tipolojilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada ise dini bir ritüel (Kurban Bayramı)
bağlamında tüketim pratiğindeki aktörlerin tipolojilerine odaklanılmıştır.
Kavramsal Çerçeve
Ritüeller günlük yaşamımızı şekillendiren ve farklı tüketim eylemlerinde de yer bulan
süreçlerdir. Rook’a (1985) 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 şeklinde sınıflandırmaktadır.
Pazarlama disiplini içerisinde ritüel ve tüketim konusunu ele alan çalışmalar 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.
Bir ritüel içerisinde tüketicinin yaşadığı deneyim dört farklı bileşene dayalıdır. Bu bileşenler;
eser, senaryo, roller/uygulamalar ve izleyicilerden oluşmaktadır. Ritüele konu olan eser,
ritüel gerçekleştirildiği ortamda yer alan veya ritüeller yolu ile tüketilen tüketim ürünleridir.
Ritüelin senaryosu, ürünün tüketiminin nasıl yapılacağına dair bir öneri sunmaktadır. Bu
senaryo içerisinde ürünün kimler tarafından ve nerede tüketileceği de yer almaktadır. Ritüel
içerisindeki eylemlere dair senaryoyu uygulayanlar, birtakım ritüel rollere sahiptir ve bunu
uygulayan bireylerdir. Ritüel içerisinde sahip olduğu rolleri gerçekleştirenlerin yanında
ritüeller geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilebilmektedirler. (Rook, 1985). Bu
çalışmada kutsal ve seküler içeriğe sahip olan bir ritüel süresince tüketicilerin ritüel
içerisindeki rolleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Tasarım ve Yöntem
Bu çalışma uygulamalı ve keşifsel bir araştırmadır. Veri toplama sürecinde dört farklı şehirde
(Kocaeli, Sakarya, Konya ve Çanakkale) Kurban bayramı için kurulmuş olan hayvan
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pazarlarında etnografik katılımlı gözlem ve 20 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 ikisi kadın, on sekizi ise erkektir. 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).
Bu çalışmada tematik analiz kullanılmıştır. Tematik analiz altı basamaktan oluşmaktadır
(Braun ve Clarke, 2006): (1) Verinin içselleştirilmesi (2) Kodlama çerçevesinin oluşturulması,
değerlendirilmesi ve düzenlenmesi (3) Temaların aranması (4) Temaların değerlendirilmesi
ve gözden geçirilmesi (5) Temaların belirlenmesi ve isimlendirilmesi (6) Analizlerin
tamamlanması ve bulguların yazımı. Tematik analiz tümevarımsal veya teorik olarak iki farklı
biçimde yapılması mümkündür (Braun ve Clarke, 2006). Bu çalışmada teorik tematik analiz
araştırmanın amacı ve sorusuyla uyumlu olduğu için tercih edilmiştir.
Araştırma sürecinde gerçekleştirilen mülakatlar kaydedilmiş ve yazıya dökülerek analiz için
kullanılmıştır. Ses dosyalarının yazıya dökülmesinden sonra (15 sayfa saha notu ve 200 sayfa
mülakat dökümü) araştırmacılar tarafından kodlama yapılmıştır. Bu çalışmada veri analizi
sürecinde ortaya çıkan ve önceden belirlenmiş kodların kombinasyonu kullanılmıştır.
Verilerin

analizinde

Saldana

(2009:

12)’nın

önerdiği

biçimde

kodlama

süreci

gerçekleştirilmiştir. 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).
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmanın sonunda ipuçlarını elde ettiğimiz farklı tüketici tipolojileri bulunmaktadır. Bu
tüketici tipolojilerini dört grupta incelemek mümkündür: (1) Tam katılımcılar (2) Satın alma
uzmanları (3) Ritüel Arayıcıları (4) Uzak duranlar
Tam Katılımcılar
Birinci grup tüketici tipolojisi ritüel ve satın alma süreçlerinin tamamına katılanlardan
oluşmaktadır. Ritüel deneyiminin ve sürecinin tamamını yaşayan bu grup Kurban’ı bir bütün
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olarak değerlendirmektedir. Bu grubun bir diğer özelliği de pazarı bir sosyalleşme alanı
olarak görmesidir.
Elbette, her safhasına (kurbanlık seçiminin) katılıyorum. (Katılımcı 9)
Enteresan orası, çok enteresan bir olay, pazar farklı yaşamak lazım. Ben gidiyorum,
o heyecanı yaşıyorum, o şeyi yaşıyorum. Çok tatlı buluyorum. Tabi her bayram,
genelde çocuklarla, çocukları da götürürüm, en ufağından en büyüğüne. Sonra
toplanıp gideriz, bir araba buluruz. (Katılımcı 13)
Satın Alma Uzmanları
İkinci grup tüketici tipolojisinde satın alma uzmanları yer almaktadır. Bir anlamda pazar
kurdu (market maven) olarak değerlendirilebilecek bu grup satın alma sürecinin her
aşamasında bilgi, deneyim ve tecrübesine başvurulan hatta hayvanı satın alması için
doğrudan vekâlet verilen güvenilir kişilerdir. Bu tipolojinin en önemli özelliği kırsal kesimden
bağını koparmamış veya yaşamının bir bölümünde kırsal kesimde ikamet etmiştir. Bu
nedenle Kurban satın alma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmaktadır.
Yani bilen biriyle gitmekte her zaman fayda var. Gidersin bilen biriyle. Akraban da
olur bu, tanıdığın komşun da olur, arkadaşın olur. Bilen biriyle gidersin, seçersin
(Katılımcı 1)
Ritüel Arayıcıları
Üçüncü grup tüketici tipolojisinde ritüel arayıcıları dediğimiz tüketiciler yer almaktadır. Bu
grup ritüelin bir bölümüne katılanlardan oluşmaktadır. Bu grup kendi içerisinde de üç farklı
ritüel arayıcı tipi barındırmaktadır. Bunlar kurban etinin kullanımı ve paylaşımı ile evde
uğraşanlar (evde katılım), kurban etiyle uğraşmayıp bayramın bir araya gelme boyutuna
katılanlar (sosyal katılım) ile hayvanın satın alma sürecine katılmayıp kesilmesi esnasında
başında bulunanlardır (pasif katılım).
Yok ben kesemiyorum. İllaki biri oluyor, komşumuz oluyor, tanıdık oluyor, akraba
oluyor. Bir babayiğit oluyor yani. (Katılımcı 13)
Biz bunu işte, uzun yıllardır artık bölgedeki çiftliklerle bu şeyi çözüyoruz. (Katılımcı 8)
4 gün boyunca işte bir araya gelme, hısım akrabayı ziyaret etme, büyükleri ziyaret
etme, işte arkadaşla dostla bir araya gelme, kardeşlik hukuku bu anlamda,
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ziyaretler, komşuluk ahlakı, komşuluk hukuku gibi bir takım duyguların yaşanmasına
da ikram maksadıyla… ( Katılımcı 9)
Akrabalarla, dostlarla, komşularla ilişkilerimizi, ihmal ettiğimiz ilişkilerimizi telafi
etme (Katılımcı 14)
Ben ona (pazara) hiç gitmedim. Çünkü genelde böyle zor işlerden ben ailede kaçan
kişiydim (gülüyor). Hem sevmiyorum o pazar ortamına girmeyi. Hayvanlardan dolayı
değil, şeyi de sevmiyorum mesela sebze-meyve pazarını. Böyle bir karmaşa var.
Fazla insan var. Ses çok fazla yani kaçmak istiyorum öyle ortamlardan. Üstüm başım
kokmasın diye değil yani, kötü bir elbise giyerim telafi ederim onu. (Katılımcı 15)
Ya o hayvan pazarlarını ben çok şey buluyorum, vahşet buluyorum. Vahşi bir durum
var orada. Yani böyle,

hayvanlar bir tarafta,

insanlar bir tarafta, bağırtılar

çağırtılar… Bana çok uzak bir dünya o. (Katılımcı 3)
Uzak Duranlar
Dördüncü grup tüketici tipolojisi ise uzak duranlar olarak değerlendirilebilir. Bu grup bayramı
bir dinlenme ve yakınları ziyaret etme aracı olarak ele almaktadır.
Aynı zamanda tatil olması, tatillerinin de şey olması sebebiyle, bizim için güzel
günler. (Katılımcı 8)
Tatil uzun olursa da biraz, iş yerinden ve stresinden uzaklaşmaya yarıyor. (Katılımcı
11)
Tablo 1: Tüketici Tipolojileri
Tüketici
Tipolojisi

Ritüel Eylemleri
Pazara giderler (birkaç sefer), ortak bulmaya ve organize etmeye çalışırlar,

Tam
Katılımcılar

kurbanın kesilmesinde görev alırlar. Ritüele konu olan objeler üzerinde tam
hakimiyet kurmaktadırlar.
Sadece kendileri için değil başkaları için de alışveriş yaparlar, hayvandan

Satın

Alma anlarlar,

Uzmanları

genelde ailenin büyüğü veya çevrede bu özelliği ile bilinen

tüketicilerdir. Genelde erkek ve yaşça büyük aile üyeleridirler. Tüketim ve
satın alma sürecini rasyonelleştiren aktörlerdir.
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Ritüel Arayıcıları
•
•

Kurbanı bir besi çiftliğinde veya mezbahada kestirirler, kurban eti ile eve
geldiğinde muhatap olurlar,

Evde

satın alma uzmanlarına uzak,

şehirli,

hayvan bilgisi düşük, profesyonel yardım almaya müsait tüketiciler.

Katılım

Genel olarak kadınlar ve kurban etinin evdeki süreçlerinde (kesme, pay
etme, saklama vb.) görev alanlar.

•

Sosyal

•

ilgili,

Katılım
•

Pasif
Katılım

Kurbanın kesilme yöntemi veya görevlerden çok bir araya gelmek ile
ritüele ilişkin görev olursa yapanlar (pazara gitmek veya eti

getirmek vs.). Çalışan, genç ve ailesiyle bir arada yaşamayan tüketiciler.
•

Ritüel görevleri ile ilgisiz, dolaylı katılımcı. Sosyal katılımdakine benzer
demografik özellikleri barındırır.

Kurbanı bağış olarak veriyor veya duruma göre hiç kesmiyor,

kurban

Uzak

bayramını dinlenmek ve tatil için bir opsiyon olarak görenler. Belirli bir

Duranlar

demografik desene dayanmamaktadır. Tam katılımcıların aksine geleneksel
ritüel tüketimine uzak durmaktadırlar.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bir ritüel içerisinde farklı tüketim eylemleri ve tüketici tipolojileriyle karşılaşılması
mümkündür. Kurban Bayramı ritüeli içerisinde satın alma yeri, tercih edilen hayvan türü gibi
farklı değişkenlere bağlı olarak tüketici tipolojilerinin ortaya çıkarılması muhtemeldir. Bu
çalışmada ritüel içerisinde tüketicinin aldığı görevler üzerinden tipolojiler ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır. Ayrıca bu çalışma kapsamında ortaya konulan tipolojide katılımcıların dindarlık
düzeyleri dikkate alınmamıştır. Bunun yerine dini bir ritüelde tüketicilerin pratikleri göz
önünde bulundurularak söz konusu tipoloji oluşturulmuştur.
Çalışmanın bir diğer önemli sonucu da ortakların farklı tipolojilerden aktörler olarak aynı
kurban ortaklığı içinde yer alabilmeleridir. Buna göre tam katılımcı, satın alma uzmanı, ritüel
arayıcı veya uzak duran grubuna giren tüketiciler aynı kurban ortaklığında farklı ritüel
görevleri üstlenerek ve değişen düzeylerde katılım sağlayarak bulunurlar.
Bu çalışmada dini ritüellerden Kurban Bayramı ritüeline odaklanılmıştır. İleride yapılacak
çalışmalarda hem dini hem de seküler olan diğer ritüel biçimlerinin de ele alınması farklı
794

tüketici tipolojilerinin oluşumu konusunda literatüre katkı sağlayabilecektir. Bunun yanında
tek bir coğrafya olan Türkiye’deki Kurban ritüeline katılanlar ele alınmıştır. Müslüman
nüfusun yoğun olduğu diğer kültürlerde yapılacak çalışmalarda bu durumun değişmesi
muhtemeldir.
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Abstract
The aim of this research is to examine the effects of both consumer personality and social
traits on conspicuous consumption. This research pays particular attention to how the need
for uniqueness and self-monitoring, as personality traits, affect the two social traits: selfexpression and self-presentation. Furthermore, the study examines how these traits directly
and/or indirectly have an influence on conspicuous consumption. Data was gathered via an
online survey conducted with 202 respondents who were chosen through a convenience
sampling method. The data was analysed by using multiple regression analysis, with the
results supporting most of the study’s hypotheses, thus highlighting that the need for
uniqueness has an effect on self-expression and self-monitoring has an effect on selfpresentation. The results indicate that self-monitoring, self-expression and self-presentation
favourably affect conspicuous consumption.
Keywords: Need for uniqueness, self-monitoring, conspicuous consumption, selfexpression, self-presentation.
Özet
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin hem kişilik hem de sosyal özelliklerinin gösterişçi tüketimi
üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu araştırma, kişilik özellikleri olarak benzersizlik ve özizlenimciliğin, öz-anlatım ve benlik-sunumdan oluşan sosyal özellikleri üzerine nasıl etki
oluşturduğuna dikkat çekmektedir ve daha sonra bu özelliklerin gösterişçi tüketimi
üzerindeki doğrudan ya da dolaylı etkilerini araştırmayı amaçlamıştır. Kolayda örneklem
yöntemi ile seçilen 202 katılımcıya online anket uygulanmıştır. Veriler çoklu regresyon analizi
kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar hipotezlerin çoğunu desteklemektedir; benzersizliğin
öz anlatım üzerine ve öz-izlenimciliğin de benlik sunumu üzerine etkisi olduğu ortaya
çıkmıştır. Öz-izlenimciliğin, öz-anlatımın ve benlik sunum özelliklerinin gösterişçi tüketimini
olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Benzersizlik, öz-izlenimcilik, gösterişçi tüketimi, öz-anlatım, benliksunum
1. Introduction
Conspicuous consumption is a crucial part of many modern lifestyles in the world (Ko &
Megehee, 2010; Li, Li, & Kambele, 2010). Luxury consumers include not only younger-well
paid people (Silverstein & Fiske, 2003), but also people in general in the public (Bearden &
Etzel, 1982). In other words, purchasing luxury brands or luxury consumption is now
accessible to the vast majority of the population (Kastanakis &Balabanis, 2014). Hence,
study of luxury brands have gained importance in academic research around the globe vis a
vis understanding both consumer personalities and social traits regarding luxury brand
consumption (Kauppinen-Räisänen et al., 2018; Stokburger-Sauer & Teichmann, 2013). This
study adds to the global corpus of research by exploring the effects of Turkish consumers’
need for uniqueness and self-monitoring on self-presentation, self-expression and
conspicuous consumption. Moreover, the study examines the impact of consumer selfpresentation and self-expression on conspicuous consumption.
2. Literature review
2.1. Personality Traits of Need for Uniqueness and Self-Monitoring
Personality is the dynamic organization of psycho or physiological systems that create a
person’s characteristic pattern of behavior, thoughts, and feelings (Allport, 1961).
Correspondingly, the need for uniqueness (NFU) and self-monitoring (SM) are personality
traits for behaviours in the field of marketing to purchase luxury brands (Bian & Forsythe,
2012) in order to meet social needs (Lynn & Harris, 1997). While the need for uniqueness is
about the differentiation of consumers from others (Snyder & Fromkin, 1977), unlike being
unique, self-monitoring is what the consumer requires to be socially accepted and to not
stand apart from the group; as a result of this trait, consumers generally attempt to conform
to others' behaviours (Kauppinen-Räisänen et al., 2018).
2.2. Social Traits of Self-expression and Self-presentation
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This study examines the effects of the need for uniqueness and self-monitoring on selfexpression and self-presentation. Self-expression results in attitudes toward communicating
or effectively conveying thoughts. Moreover, these kinds of attitudes enable consumers to
establish connections with other people by creating intrinsic values (Snyder & DeBono,
1985; Wilcox et al., 2009). People generally have a preference for conspicuous consumption
in order to express their values (Eastman & Eastman, 2015). This kind of consumption stems
from the need for uniqueness (Park et al., 2008). Previous research demonstrates that the
need for uniqueness is highly related to self-expression (Kauppinen-Räisänen et al., 2018). In
addition to the need for uniqueness, consumers who have low self-monitoring skills tend
toward uniformity in their social values and do not modify their behaviours in order to
match social situations (DeBono, 1987). Accordingly, evidence suggests that there is a
negative relationship between self-monitoring and self-expression. Therefore, this study
predicts that need for uniqueness is positively related to self- expression. Yet, selfmonitoring is negatively related to self-expression.
With the help of social interaction, attitudes comply with consumer expectations, which in
turn assists consumers in obtaining confirmation in their social environment and improving
their self-presentation (Grewal et al., 2004). In order to help consumers attain desired social
needs and gain approval from others, they make use of products meeting the social
adaptive function. Such kind products help consumers express themselves more clearly and
present themselves more visibly in their social contexts (Wilcox et al., 2009). Hence,
previous research illustrates that self-monitoring can be related to self-presentation
(Browne & Kaldenberg, 1997)
2.3. Conspicuous Consumption
Vigneron and Johnson (1999) have described conspicuous consumption as a demonstration
of tangible goods used to indicate wealth and status because the value and reputation of
luxury possessions are tools used to impress other people (Roux et al., 2017). Previous
research has demonstrated that both personality traits and social traits can help to explain
conspicuous consumption (Clark et al., 2007; O'Cass and McEwen, 2004; Souiden et al.,
2011).
3. Hypotheses and Conceptual Framework
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In previous studies, the effects of the need for uniqueness and self-monitoring on selfpresentation and self-expression have been examined. Yet, the effects of both personality
traits and social traits on conspicuous consumption have not yet been studied
simultaneously. Based on the prior research, the following hypotheses are proposed:
H1a:High need for uniqueness is positively related to self-expression.
H1b: High need for uniqueness is negatively related to self-presentation.
H1c: High need for uniqueness is positively related to conspicuous consumption.
H2a: High self-monitoring is positively related to self-presentation.
H2b: High self-monitoring is negatively related to self-expression.
H2c: Self-monitoring is positively related to conspicuous consumption.
H3: Self- presentation is positively related to conspicuous consumption.
H4: Self-expression is positively related to conspicuous consumption.
Figure 1. Conceptual Model
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4. Methodology
4.1.Data Collection and Sample
In order to test the eight hypotheses, an online survey was used to gather relevant data that
would shed light on the relationships between the personality traits of consumers and the
social traits of consumers regarding luxury products in terms of conspicuous consumption.
The online survey, administered in Turkey between March 15-22, 2018, had 202
respondents who were selected via convenience sampling. Sample characteristics are
illustrated in Table 1.
Table.1. Demographic Characteristics
Gender

N

%

Marial Status

N

%

Female

82

40.6

Married

96

47.5

Male

120

59.4

Single

100

49.5

Other

6

3

Age

N

%

Personal Income

N

%

18-24

35

17.3

2000 TL or less

44

21.8

25-34

83

41.1

2000-3999 TL

52

25.7

35-44

43

21.3

6000-5999 TL

43

21.3

45-54

19

9.4

6000-7999 TL

26

12.9

55 or more

2

1

8000-9999 TL

17

8.4

Missing

20

9.9

10.000 TL or more

12

5.9

Missing

8

4.0

N

%

Educated (Highest N

%

degree attained)
Primary

3

1.5

Master Degree

42

20.8

High School

23

11.4

PHD

30

14.8

University (BA/BS)

104

51.5

TOPLAM

202

100
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4.2. Measurements
The survey was developed using a multi-item approach. In order to measure the reliability of
the scales, each construct was tested using reliability analysis. The variables were measured
by using a five-point Likert-scale, varying from strongly disagree=1 to strongly agree=5. Each
variable used in the survey was borrowed from previously validated instruments.
Table 2.Internal consistency of the measurements
Measurements

Sources

Cronbach’s Alpha

Need for Uniqueness

Ruvio et al. (2008)

0.875

Self -Monitoring

Bian &Forsythe (2012)

0.901

Self-Expression

Wilcox et al. (2009)

0.973

Self-Presentation

Wilcox et al. (2009)

0.888

Conspicuous- Consumption

O’Cass & McEwen (2004)

0.843

5. Results
5.1.Results of Regression Analyses
Based on the survey results, the only significant predictor of self-expression is need for
uniqueness and the only significant predictor of self-presentation is self-monitoring.
However, the proposed relationships between both the need for uniqueness – selfpresentation, and self-monitoring – self-expression are now significantly failing to support
H1b and H2b, respectively.
Table 3. Multiple Linear Regression Analysis for Self-Expression and Self-Presentation
Dependent variable: Self-Presentation
B

Std. Error

Beta

t

Sig.

2.491

0.014

(Constant)

0.861

0.346

Need for Uniqueness

0.044

0.091

0.035

0.480

0.632

Self-Monitoring

0.490

0.101

0.357

4.872

0.000*

R2=0.138, F=15.236; *p<0.05
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Dependent variable: Self-Expression
B

Std. Error

(Constant)

0.929

0.345

Self-Monitoring

-0.022

0.089
0.098

Need for Uniqueness

0.409

Beta

t

Sig.

2.690

0.008

-0.018

-0.244

0.807

0.311

4.169

0.000*

R2=0.093, F=9.668; *p<0.05
As illustrated in Table 4, with the exception of need for uniqueness, the variables of selfmonitoring, self-presentation and self-expression demonstrate a significant effect on
conspicuous consumption. Analysis suggests that self-presentation has a much greater
effect on conspicuous consumption. According to these results, H2c, H3 and H4 are
supported, while H1c is not supported.
Table 4. Multiple Linear Regression Analysis for Conspicuous Consumption
B

Std. Error

(Constant)

0.299

0.332

Self-Monitoring

0.417

0.084

Need for Uniqueness

Beta

t

Sig.

0.898

0.370

0.291

4.973

0.000

0.071 0.098

0.045

0.729

0.467

Self-Expression

0.316 0.094

0.264

3.356

0.001

Self-Presentation

0.363 0.091

0.317

3.965

0.000

Dependent variable: Conspicuous Consumption
R2=0.447, F=37.829; p<0.00, *p<0.05
6. Discussion and Conclusion
The aim of this study was to directly and indirectly investigate the effects of need for
uniqueness and self-monitoring on conspicuous consumption, via their effects on selfpresentation and self-expression.
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The study points out that while the high need for uniqueness is influential on selfexpression, self-monitoring is influential on self-presentation. These results are in line with
previous studies by Grewal et al. (2004), Kauppinen-Räisänen et al. (2018), Shavitt (1989),
and Snyder (1992). As in this study, the study of Kauppinen-Räisänen et al. (2018) failed to
find an association for the hypothesized significant relationship between need for
uniqueness and self-presentation. Contrary to general findings, the results illustrate that
need for uniqueness has no significant effect on conspicuous consumption. However, one of
the most important results suggests that self-monitoring, the other personality trait variable
in this study, has a positive impact on conspicuous consumption (O'Cass & McEwen, 2004;
Sullivan & Harnish, 1990). Surprisingly, both social traits have a positively significant impact
on conspicuous consumption. This is one of the most significant contributions of this study.
These results can contribute to the literature from an academic perspective. In terms of
managerial implications, this research can be valuable for luxury brand managers in order to
create a competitive edge. That is, they may direct their focus on consumer personality
traits rather than social traits concerning conspicuous consumption.
This study also has a few limitations. In order to save time and expense, a non-random
sample was used. Moreover, a limited number of participants were reached in a short time
and thus the sample size was small. These limitations may be controlled for in future
research. Finally, different dimensions (i.e. materialism) may be added to the proposed
conceptual model.

803

OMNICHANNEL DÜNYASINDA TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI

Serap ÇABUK (Çukurova Üniversitesi)
cabuks@cu.edu.tr
Didem DEMİR (Toros Üniversitesi)
didem.demir@toros.edu.tr
Selçuk Yasin YILDIZ (Cumhuriyet Üniversitesi)
selcukyasinyil@cumhuriyet.edu.tr

Anahtar Kelimeler:
Omnichannel, satın alma niyeti, birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım teorisi
Giriş ve Çalışmanın Amacı:
Fiziksel mağazaların avantajlarını, çevrimiçi alışverişin bilgi açısından zengin deneyimi ile
birleştiren entegre bir satış deneyimi (Rigby, 2011) olarak ifade edilen omnichannel,
teknolojinin günümüzdeki noktaya ulaşmasıyla beraber, alışveriş süreçlerinin odak noktası
haline gelmiştir. Artık tüketiciler farklı kanallardan farklı işlemler yapabilmektedir. Örneğin
tüketiciler; fiziksel mağazalardan inceledikleri bir ürünü, internet üzerinden en uygun fiyatı
bulana kadar araştırarak satın almakta, firma ile çağrı merkezi üzerinden iletişime geçmekte,
ürünlerini kargo firmalarının mobil uygulamaları yoluyla takip etmekte, yaşayacakları sorunu
veya memnuniyeti sosyal medya aracılığıyla takipçilerine duyurmaktadırlar. Omnichannel
araçların bu kadar yaygınlaştığı günümüzde birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım
teorisine (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 - UTAUT2) dayandırılan bu
çalışma ile UTAUT2 modeline göre satın alma niyeti ve niyete etki eden değişkenler
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre omnichannel
aracılığıyla yapılacak satın alma niyetine pozitif etki eden faktörler belirlenmiştir.
Literatür Analizi:
Müşterilerin, bir firmanın en önemli varlıkları olduğu (Gupta, Lehmann, & Stuart, 2004), ne
satacaklarına ya da neyi geliştirip geliştirmeyeceklerine doğrudan etki ettikleri bilinmektedir.
Müşteri açısından bakıldığında ise, yeni pazarlama kanallarının yaygınlaşması, onlara işletme
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ile işlem yapmak ve iletişim kurmak için yeni fırsatlar doğurmaktadır (Cao & Li, 2015).
Müşteriler; mal ve hizmetleri satın almak, bilgi ve teknik tavsiye istemek, geri bildirimlerde
bulunmak ve ürünlerin kullanımları ve bulunabilirlikleri hakkında araştırma yapmak da dahil
olmak üzere, firmaya başvurmak için giderek artan bir şekilde alternatif kanallar
kullanmaktadırlar (Neslin vd., 2006).
Akıllı telefonlar ve tabletler, bunlarla ilgili yazılımlar, mobil ödemeler, e-cüzdanlar,
e-kuponlar, dijital el ilanları, konum tabanlı hizmet uygulamaları, büyük veri (big data) ve
bulut (cloud) sistemleri gibi kişiselleştirme ve fiyat optimizasyonuna izin veren bilgi işlem
alanındaki değişimler müşterilere alternatif kanallar olarak hizmet vermektedir. Ayrıca; sanal
ekranlar ve koridorlar, sanal aynalar, dijital tabelalar, akıllı self servis kioskları, otomatlar,
yeni mağaza içi teknolojiler ile mobil cihazlar ve QR kodlar da alternatif kanal kategorisinde
sıralanabilir (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014).
Değişimlere ve gelişen trendlere rağmen kanal entegrasyonu, perakendeciler için zorlayıcı
bir süreç olarak ifade edilmektedir. Bunun sebebi olarak; dijital kanalların geleceği ile ilgili
müşterinin ortak bir görüşünün olmaması, envanter yönetimi ve mobil girişler ile ilgili
sorunlar yaşanmasına neden olmakta ve bu da sorunlar arasında fikir birliğinin olmaması
görülmektedir (Rosenblum & Kilcourse, 2013).
Belirli perakende pazarlarında, çevrimiçi kanallar çok baskın hale geldiğinden, yıkıcı bir
gelişme olarak görülmektedir (Christensen & Raynor, 2013). Perakende bileşenlerinin
değişmesi sonucu tüketici davranışları da farklılaşmış, sonuç olarak bu durum birçok
perakendecinin iş modelini etkilenmiştir (Sorescu, Frambach, Singh, Rangaswamy, & Bridges,
2011).
Teknolojide gün geçtikte artan değişiklikler ile birlikte, çok kanallı stratejiyi uygulamayı
hedefleyen perakendeciler; mobil ve sosyal ağları yeni kanallar olarak dahil etmeli, gizlilik ve
kişiselleştirmeye önem vermeli, tedarik zinciri ağını yeniden tasarlamalı ve tüm bu
değişiklikleri müşteri ve marka etkileşimini esas alan omnichanel iş modeli ile ortaya
koymalıdır (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014).
Çok kanallı perakende, çok kanallı ortamda fiziksel ve çevrimiçi mağaza arasında bir ayrım
yaparken; omnichannel pazarlamada, müşteriler, tek bir işlem sürecinde, kanallar (çevrimiçi,
mobil cihazlar ve fiziksel mağazalar) arasında özgürce hareket etmektedirler (Melero, Sese,
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& Verhoef, 2016). Çok kanallı perakendecilik, esas olarak perakende kanallarını düşünürken;
omnichannel pazarlamada, kanallar ve markalar arasındaki etkileşime daha fazla önem
verilmektedir (Neslin vd., 2006).
Omnichannel yönetimi, çok sayıda mevcut perakende kanallarının ve müşterilerinin, sinerjik
yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Böylece, kanalları kullanan müşterilerin deneyimleri ve
performansları en iyi duruma getirilmektedir (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). Müşteriler,
kullandıkları kanaldan bağımsız olarak, tutarlı, homojen ve entegre bir hizmet veya deneyim
beklemektedirler. Geleneksel mağazalar, çevrimiçi mağazalar ve mobil mağazalar arasında
sorunsuz bir şekilde (tercihlerine, mevcut duruma, günün saatine veya ürün kategorisine
bağlı olarak) hareket etmek istemektedirler (Cook, 2014; Piotrowicz & Cuthbertson, 2014).
Kullanıcı ve inovasyon hakkında alternatif görüşleri bir araya getiren birleştirilmiş kabul ve
kullanım teorisi V. Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003) tarafından geliştirilmiştir.
Birleştirilmiş kabul ve kullanım teorisi, mobil teknolojilerin kullanıcı kabulünü keşfetmek için
aşamalı olarak test edilip, uygulanmaktadır (Yu, 2012). Model; performans beklentisi, emek
beklentisi, sosyal etki ve koşulları kolaylaştırmak ve gruplamak olarak sıralanan dört yapı
önermektedir (V. Venkatesh vd., 2003). UTAUT modeline; hedonik motivasyon, fiyat ve
alışkanlık yapıları eklenerek UTAUT2 modeli geliştirilmiştir. UTAUT2 modeli öznel norm ve
imaj gibi çeşitli sosyal etki boyutlarını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır (V. Venkatesh &
Davis, 2000).
UTAUT 2, bilişim teknolojileri kapsamımda popüler bir seçim haline gelmiştir (Williams,
Rana, Dwivedi, & Lal, 2011). Birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım teorisi-2, kullanıcıların
bilgi ve iletişim teknolojilerini benimsemesi kapsamında; mobil bankacılık (Zhou, Lu, &
Wang, 2010); cep telefonu teknolojileri (Lu, Yao, & Yu, 2005; Park, Yang, & Lehto, 2007);
çevrimiçi aile anlaşmazlığı çözme hizmetleri (Casey & Wilson-Evered, 2012); konuma dayalı
hizmetler (Xu & Gupta, 2009); soru cevap hizmetleri (Deng, Liu, & Qi, 2011); internet
bankacılığı (Riffai, Grant, & Edgar, 2012); sanal öğrenme teknolojileri (Chiu & Wang, 2008);
e-devlet (Schaupp, Carter, & McBride, 2010); e-işe alma (Laumer, Eckhardt, & Trunk, 2010)
ve kırsal turizm (San Martín & Herrero, 2012) ile ilgili çevrimiçi satın alma niyeti
araştırmalarında kullanılmıştır.
Performans beklentisi yapısı, kullanım niyetinin en güçlü yordayıcısıdır (V. Venkatesh vd.,
2003). Performans beklentisi, tüketicilerin moda satın alımlarında, farklı kanalları ve/veya
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teknolojileri kullanmanın, sağlayacağı fayda derecesi olarak tanımlanmaktadır (V. Venkatesh,
Thong, & Xu, 2012). Performans beklentisi, tutumun ve satın alma niyetinin güçlü
öngörücüsü olarak gösterilmektedir (Escobar-Rodríguez & Carvajal-Trujillo, 2014; PascualMiguel, Agudo-Peregrina, & Chaparro-Peláez, 2015; V. Venkatesh vd., 2012). Bu kapsamda
H1 hipotezi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
H1: Performans beklentisi, omnichannel aracılığıyla yapılacak satın alma niyetini pozitif
yönde etkilemektedir.
Çaba beklentisi; tüketicilerin alışveriş sırasında, farklı temas noktalarını kullanmasıyla ilişkili
kolaylık derecesidir. Mevcut teknoloji kabul modelleri, çaba beklentisi kavramını algılanan
kullanım kolaylığı olarak görmektedir (Juaneda-Ayensa, Mosquera, & Sierra Murillo, 2016).
Geçmiş araştırmalara göre; çaba beklentisi yapısının hem gönüllü hem de zorunlu kullanım
bağlamlarında önemli olduğu belirtilmektedir (Karahanna, Straub, & Chervany, 1999; V.
Venkatesh vd., 2003) ve satın alma niyetini olumlu olarak etkilemektedir (V. Venkatesh vd.,
2012). Bu bağlamda H2 hipotezi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
H2: Çaba beklentisi, omnichannel aracılığıyla yapılacak satın alma niyetini pozitif yönde
etkilemektedir.
Sosyal etki, tüketicilerin kendileri için önemli olan insanların (aile, arkadaşlar, rol modelleri
vb.) kendi ihtiyaçlarına göre, farklı kanallar kullanmaları gerektiğine inandıklarını
belirtmektedir. Davranışsal niyetlerin, direkt belirleyicisi olarak ifade edilen sosyal etkiye
imaj da dahil edilmiştir (Ajzen & Fishbein, 1980; Davis, 1989; Davis, Bagozzi, & Warshaw,
1989; Moore & Benbasat, 1991). Sosyal etki, sübjektif norm ve sosyal norm yapıları ile
bireysel davranışların, bireylerin teknolojiyi nasıl kullandığını ve başkalarına bunu nasıl
göstereceğini ifade etmektedir (V. Venkatesh vd., 2003). Olumlu bir şekilde etkilenen satın
alma niyeti, açık veya örtük düşünceyi içermektedir (V. Venkatesh vd., 2012). Bu kapsamda,
H3 hipotezi aşağıdaki gibi tasarlanmıştır.
H3. Sosyal etki, omnichannel aracılığıyla yapılacak satın alma niyetini pozitif yönde
etkilemektedir.
Alışkanlıklar, öğrenme yardımıyla, insanların davranışlarını otomatik olarak gerçekleştirme
eğilimi olarak tanımlanmaktadır (V. Venkatesh vd., 2012). Birleştirilmiş teknoloji kabul ve
kullanım teorisine ait modelde, yeni bir yapı olarak yer alan bu kavram, birçok çalışmada (S.
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S. Kim, Malhotra, & Narasimhan, 2005; Limayem, Hirt, & Cheung, 2007) teknoloji
kullanımının bir öncüsü olarak düşünülmüştür ve doğrudan satın alma niyetini etkilediği
ifade edilmiştir (Escobar-Rodríguez & Carvajal-Trujillo, 2014; V. Venkatesh vd., 2012).
Açıklamalar doğrultusunda H4 hipotezi aşağıdaki gibi geliştirilmiştir:
H4. Alışkanlıklar, omnichannel aracılığıyla yapılacak satın alma pozitif yönde etkilemektedir.
Tüketici davranışları üzerine yapılan geçmiş araştırmalar, müşterilerin faydacı ve hedonik
ihtiyaçlarını en düşük maliyetle maksimize etmek için alışveriş sürecinin her aşamasında
farklı kanallar kullandıklarını ortaya koymaktadır (Balasubramanian, Raghunathan, &
Mahajan, 2005; Konuş, Verhoef, & Neslin, 2008). Alışveriş değeri hem hedonik hem de
faydacı olabilir (Babin, vd., 1994). Hedonik motivasyonlar; eğlence, zevk ve keyif sıfatları ile
ilişkilendirilmektedir (Holbrook & Hirschman, 1982; J. Kim & Forsythe, 2007; V. Venkatesh
vd., 2012). Faydacı motivasyonlar ise rasyonel ve görev odaklıdır (Batra & Ahtola, 1991).
Hem alışveriş deneyimlerinde hem de tüketici davranışlarında, faydacı ve hedonik boyutlar
bulunduğu için önemli bir konudur (Jones, Reynolds, & Arnold, 2006). Giysiler gibi öğeler
sembolik, deneysel ve hoşnut olmaları nedeniyle, yüksek hedonik ürünler olarak
sınıflandırılır (Crowley, Spangenberg, & Hughes, 1992). Tüketiciler, hedonik moda eşyalarının
alım süreçlerinde; fiziksel ortamlar sosyal etkileşim fırsatları, ürün değerlendirmesi ve duyu
uyarımları sağladığı için fiziksel mağazaları seçmelerine rağmen (Nicholson, Clarke, &
Blakemore, 2002) son dönemlerde tüketiciler çevrimiçi alışverişi keyifli bir etkinlik olarak
görmekte ve boş vakitlerinde internette kıyafet aramaktadır (Blázquez, 2014). Teknoloji
kabul ve kullanımı ile ilgili olarak, faydacı motivasyon, performans beklentisinin bir parçası
olarak (V. Venkatesh vd., 2003), hedonik motivasyon ise, eğlence veya zevkten yararlanan
bir teknolojiyi kullanarak teknolojinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığı için kabul ve
kullanım modelinde kullanılmaktadır (Brown & Venkatesh, 2005). Bilişim teknolojileri
üzerine yapılmış çok sayıda çalışma, hedonik motivasyonun hem teknolojiyi kullanma hem
de satın alma niyetine olan etkisini göstermektedir (Heijden, 2004; Thong, Hong, & Tam,
2006). Bu kapsamda H5 hipotezi, aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır:
H5: Hedonik motivasyonlar, omnichannel aracılığıyla yapılacak satın alma niyetini pozitif
yönde etkilemektedir.
Algılanan güven; omnichannel şirketlerin teknoloji stratejileri olarak kimlik bilgilerinin,
korunması, doğrulanması veya şifrelenmesi gibi bilgi güvenliği önceliklerini içermektedir (D.
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J. Kim, Ferrin, & Rao, 2008). Tüketiciler, çevrimiçi kanalların güvenlik özelliklerine sahip
olduğunu algılarsa, satın alma sürecinde firmaların güvenliği garanti etme düşüncesinde
olduğu sonucuna varacaktır (Chellappa & Pavlou, 2002). Çevrimiçi kanalların, algılanan
güvenliğinin bu tür kanalları kullanarak satın alma niyetini olumlu yönde etkilediğine dair
farklı çalışmalar vardır (Frasquet, Mollá, & Ruiz, 2015). Bu bulgular ışığında H6 hipotezi
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
H6. Algılanan güven, omnichannel aracılığıyla yapılacak satın alma niyetini pozitif yönde
etkilemektedir.
Tasarım ve Yöntem:
Araştırma, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde öğrenim gören 19802000 yılları arası doğumlu öğrenciler arasından, yargısal örneklem yöntemiyle seçilmiş
kişilerle yapılmıştır. Bu örneklemin seçilme nedeni, Y kuşağında bulunmalarıdır. Y kuşağına
ait kişiler; teknolojiye ilgileri yüksek, bilgi edinme konusunda istekli ve yenilikçi bireylerden
oluşmaktadır (Weiler, 2005). Uygulama öncesinde 30 kişilik bir grup üzerinde pilot çalışma
yapılmıştır. Gerekli düzenlemelerin ardından, toplam 428 kişiden yüz yüze anket yöntemiyle
veriler toplanmış olup, analize elverişli olmayan formlar çıkarıldıktan sonra kalan 413 form
analiz edilmiştir. Anket soruları, Juaneda-Ayensa, Mosquera, & Murillo tarafından yapılmış
çalışmadan alınmıştır.
Bulgular ve Tartışma:
Örneklemin %57,1’i kadınlardan, %42,9’u erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların %79’u
ayda en az 1 defa çevrimiçi alışveriş yapmaktadır. Gelir durumlarına göre dağılım ise; %21,1’i
2.000 TL ve altı; %40,7’si 2.001 TL - 3.500 TL arası; %20,8’i 3.501 TL - 5.000 TL arası, %17,4’ü
ise daha yüksek hane halkı gelirine sahiptir. Değişkenlere ait güvenilirlik oranları Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1: Cronbach's Alpha güvenilirlik oranları
Değişkenler

Cronbach's Alpha

Hedonik motivasyonlar

0,725

Performans beklentisi

0,767

Çaba beklentisi

0,752
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Sosyal etkiler

0,803

Alışkanlıklar

0,687

Algılanan güven

0,720

Satın alma niyeti

0,822

Verilerin normal dağılıp dağılmadıklarını belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov normallik
analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre analizi yapılacak verilerin normal dağıldığı
görülmüştür. Performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki, alışkanlıklar, hedonik
motivasyonlar ve algılanan güven faktörlerinin, omnichannel satın alma niyetine etkilerini
belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır.
Tablo 2: Regresyon modeli tablosu
Model Özetib
Model

R

R2

Düzeltilmiş R2

1

0,827a

0,684

0,679

Tahmini

Standart

Hata
0,44944

a. Yordayıcı: (Standart), Algılanan güven, Hedonik motivasyonlar, Sosyal etki, Çaba
beklentisi, Alışkanlıklar, Performans beklentisi
b. Bağımlı Değişken: Satın alma niyeti
Tablo 2’ye göre; yordayıcı değişkenlerin tamamı (algılanan güven, hedonik motivasyonlar,
sosyal etki, çaba beklentisi, alışkanlıklar ve performans beklentisi), satın alma niyetinin
%67,9’unu açıklamaktadır.
Tablo 3: Anova Tablosu
ANOVAa
Model

Kareler Toplamı

df

Mean Square

F

Sig.

1

Regression

247,906

6

41,318

204,545

0,000b

Residual

82,118

406

0,202

Total

330,024

412

a. Bağımlı Değişken: Satın alma niyeti
b. Yordayıcı: (Standart), Algılanan güven, Hedonik motivasyonlar, Sosyal etki, Çaba
beklentisi, Alışkanlıklar, Performans beklentisi
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Tablo 3’e bakıldığında; R değerinin anlamlılığını test eden ANOVA tablosuna göre p değeri
0,01’den küçük olduğu için (p:0,000<0,01) satın alma niyeti ile yordayıcı değişkenler
(algılanan güven, hedonik motivasyonlar, sosyal etki, çaba beklentisi, alışkanlıklar ve
performans beklentisi) arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir.
Tablo 4: Katsayılar Tablosu
Katsayılara
Standartlaştırılm Standartlaştırıl
Model
1 (Constant)

amış Katsayılar

mış Katsayılar

B

Beta

Std. Hata

0,917 0,248

Doğrusallık
t

Sig.

İstatistikleri
Tolerans

VIF

3,698 0,000

Performans beklentisi 0,075 0,050

0,074

1,491 0,137

0,743

1,347

Çaba beklentisi

0,075 0,045

0,080

1,680 0,094

0,813

1,230

Sosyal etki

0,131 0,047

0,130

2,794 0,005

0,859

1,164

Alışkanlıklar

0,204 0,041

0,238

4,925 0,000

0,789

1,267

0,137 0,048

0,139

2,836 0,005

0,774

1,293

0,115 0,043

0,123

2,685 0,008

0,886

1,128

Hedonik
motivasyonlar
Algılanan güven

a. Bağımlı Değişken: Satın alma niyeti
Tablo 4’deki değerler incelendiğinde ise şu sonuçlara ulaşılabilir.
Satın alma niyetini açıklayan yordayıcı değişkenlerden; sosyal etki (t: 2,794, p: 0,005),
alışkanlıklar (t: 4,925, p: 0,000), hedonik motivasyonlar (t: 2,836, p: 0,005) ve algılanan
güven (t: 2,685, p: 0,008) anlamlı derecede değişim açıklamaktadır. Elde edilen bu değerlere
göre, H3, H4, H5 ve H6 hipotezleri desteklenmiştir.
Yapılan analizler neticesinde elde edilen sonuçlar, UTAUT2 teorisiyle benzerlik göstererek
H3, H4, H5 ve H6 hipotezlerini desteklemiştir. Buna göre, omnichannel satın alma niyeti
üzerinde; çaba beklentisinin, sosyal etkilerin, alışkanlıkların, hedonik motivasyonların ve
algılanan güvenin pozitif etkisi vardır. Performans beklentisinin ve çaba beklentisinin
omnichannel satın alma niyeti üzerindeki etkisinin araştırıldığı hipotezler olan H1 ve H2
hipotezleri elde edilen sonuçlara göre desteklenmemiştir.
Sonuç, Öneri ve Kısıtlar:
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Düşük seviyede bilgi arayan tüketiciler; tüm bilgi kaynaklarından az arama yapmakta, ürün
arama süreçlerindeki firma ziyaretlerini birkaç firma ile kısıtlı tutmakta, satın alacakları
ürünleri birkaç kişi ile tartışmakta ve medya araçlarını çok az kullanmaktadırlar (Kiel &
Layton, 1981). Ancak yüksek düzeyde bilgi arayışı içinde olan günümüz tüketicileri için bu
durum çok farklıdır. Farklı kanallar üzerinden bilgi arayışlarını çeşitlendiren (Jennings, 2018)
günümüz tüketicilerinin, alışveriş süreçlerini daha kompleks düzeyde yaşadıkları söylenebilir.
Literatürde yer alan çalışmalar, performans beklentisi ile çoklu kanallardan yapılan alışveriş
davranışları arasında pozitif ilişki olduğunu gösterse de (Escobar-Rodríguez & CarvajalTrujillo, 2014; V. Venkatesh vd., 2003; V. Venkatesh vd., 2012) bu çalışmanın sonuçlarına
göre performans beklentisinin, omnichannel aracılığıyla yapılacak satın alma niyetini negatif
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun sebebi olarak, farklı kanallar üzerinden yapılan
alışverişlerden elde edilecek performans beklentilerinin değişkenlik göstereceğine inanılması
olabilir. Çaba beklentisinin, satın alma niyeti üzerinde doğrudan olumlu bir etkiye sahip
olduğu bilinmektedir (Karahanna vd., 1999; V. Venkatesh vd., 2003; V. Venkatesh vd., 2012).
Ancak omnichannel aracılığıyla yapılacak satın alma niyeti üzerinde negatif etki
göstermektedir. Bunun nedeni olarak; çok sayıda kanal kullanımının, daha fazla meşguliyet
yaratması ve daha yoğun bir alışveriş sürecini doğurması gösterilebilir. Sosyal etkiler,
tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde büyük bir etkiye sahiptir (Ajzen & Driver, 1991; Ajzen
& Fishbein, 1980; Hsu & Lu, 2004; Viswanath Venkatesh & Morris, 2000; V. Venkatesh vd.,
2012; Woodside, 1972). Çalışma sonuçları da literatürle aynı doğrultuda; sosyal etkinin,
omnichannel aracılığıyla yapılacak satın alma niyetini pozitif yönde etkilediğini göstermiştir.
Çalışmanın başka bir sonucu ise, tüketici alışkanlıklarının, satın alma niyetini etkilediğine dair
literatürde yer alan çalışmalarla (Escobar-Rodríguez & Carvajal-Trujillo, 2014; Griffin, Babin,
& Modianos, 2000; Kaas, 1982; Khalifa & Liu, 2007; Limayem vd., 2007) benzer şekilde;
alışkanlıkların, omnichannel aracılığıyla yapılacak satın alma niyetini pozitif yönde etkilediği
sonucuna ulaşılmasıdır. Hedonik motivasyonların, omnichannel aracılığıyla yapılacak satın
alma niyetini pozitif yönde etkilediği araştırma ile elde edilen bir diğer sonuçtur. Bu sonuç,
literatürde yer alan, hedonik alışveriş motivasyonlarının, satın alma niyetini pozitif etkilediği
sonucu ile benzerlik göstermektedir (Arnold & Reynolds, 2003; Babin, Darden, & Griffin,
1994; Childers, Carr, Peck, & Carson, 2001; Hirschman & Holbrook, 1982; Venkatraman &
MacInnis, 1985). Yapılan çalışma ile elde edilen son sonuç ise; algılanan güvenin,
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omnichannel aracılığıyla yapılacak satın alma niyetini pozitif yönde etkilediğidir. Elde edilen
bu sonuç; algılanan güvenin, satın alma davranışını etkileyen en önemli faktör olduğunu
belirten geçmiş çalışmalarla desteklenmektedir (Faqih, 2016; McCole, Ramsey, & Williams,
2010; Roca, García, & Vega, 2009; Tontini, 2016). Zaman ve kaynak yetersizliği sebebiyle
sadece Çukurova Üniversitesi’nde yapılan bu çalışma, örneklemi genişletilerek daha büyük
bir örneklemle tekrarlanması, sonuçların genellebilirliğini artıracaktır.
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A Conceptual View of The Effect of Second Screen Applications on Purchasing Behavior
Through Product Placement on TV
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Televizyon, İkinci Ekran, Ürün Yerleştirme, Tüketim
Keywords: Industry 4.0, Television, Second Screen, Product Placement, Consumption
1.GİRİŞ
Pazarlama bileşenlerinin bağlantı noktası olarak değerlendirebileceğimiz iletişim süreçleri
İnternet’teki gelişmelerin etkisiyle büyük bir değişim sürecine girmiştir. Bu noktada
küreselleşen dünyada rekabet etmek, başarılı olmak ve başarılarını sürdürmek isteyenler
sadece geleneksel iletişim yöntemlerini tercih etmekle yetinmemeli, değişen tüketici
beklentileri doğrultusunda İnternet’teki varlıklarını artırmalıdırlar. Bunun için de dünyayı
günün 24 saati erişilebilen bir iş merkezine dönüştüren bilişim teknolojileri ve İnternet’teki
gelişmelerin en yeni çıktısı olduğu düşünülen Endüstri 4.0 sayesinde yaşanan değişimlerle
uyumlu farklı pazarlama stratejileri oluşturulmalıdır. Sanayi devriminin 4. aşamasını anlatan
Endüstri 4.0 günümüzde, üretim ilişkilerine egemen olan dijital teknolojileri, akıllı robotları,
bulut sistemlerini, büyük verileri, nesnelerin internetini ve 3 boyutlu yazıcı gibi gelişim
unsurlarını içeren yeni ilişkiler örgüsünü ifade etmektedir. Bu durumda teknolojik gelişmeler
sayesinde değişen iş süreçleri sonucunda her alanda verimlilik artışı ile daha ucuz ve kaliteli
üretim sağlanabilecektir(Erdem, 2017). Özellikle sosyal medya paylaşımları, fotoğraf,
İnternet günlükleri, video, metin ve kayıt tutulan dosyalar gibi yüksek hacimli verileri
işlenebilir ve anlamlandırılabilir hale getiren büyük verilerin doğru kanallarla toplanarak,
doğru analiz edilerek yorumlanması; etkin bir planlamayla farklı taleplere karşılık verilerek
rekabet gücünün arttırılmasını sağlamaktadır(Esen ve Türkay, 2017). Endüstri 4.0 teriminin,
başta bilişim teknolojileri odaklı olmak üzere, imalat sistemlerindeki farklı değişiklikleri
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açıklamakta olduğu söylenebilir (Lasi vd., 2014). Ancak araştırmacılar, sadece üretimde değil,
aynı zamanda Endüstri 4.0 ’ın yakından takip edildiği pazarlama iletişimi alanındaki çevrimiçi
satışlardan promosyonlara kadar farklı pazarlama amaçlarıyla uyumlu olarak kullanılabilecek
ikinci ekran uygulamalarının geliştirilmesinde de bu değişimden yararlanabilirler. İkinci
ekran, kişilerin aynı anda iki ekranı kullanarak bilgi edinmesi ya da etkileşime girmesi olarak
tanımlanmaktadır. Örneğin televizyonda yayınlanan bir dizi sırasında ekrana yansıtılan bir
Facebook ya da Twitter hesabına yönlendirme yapılabilir. İzleyici diziyi izlerken diğer taraftan
cep telefonu ya da tableti aracılığı ile yönlendirme yapılan hesaba girerek dizi ile ilgili tüm
gelişmeleri takip edebilir ve yorum yaparak fikirlerini paylaşabilir(Yazıcı, 2017). Zúñiga ve
Lui’nin (2017) çalışmalarına göre Türkiye’de nüfusun büyük bir kısmı(% 95.6) ikinci ekranı sık
sık kullanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada TV’deki ürün yerleştirmeler sayesinde oluştuğu
düşünülen satın alma niyetlerinin, ikinci ekran aracılığıyla satın alma davranışına
dönüştürülebilmesinin kavramsal olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
2. Literatür
Pazarlama uygulayıcıları satın alma niyetlerinin, satın alma kararlarına dönüşebilmesinde
etkili olan gelir durumu, sosyalleşme, ruh hali, satın alma ortamı ve satış koşulları gibi
faktörleri göz önünde bulundurarak tutundurma çabalarına yön vermelidir. Bu çabalardan
biri olan marka yerleştirmenin amacı müşteri farkındalığının arttırılması ile satın alma
kararını olumlu sonuçlandırmaya çalışmaktır (d’Astous ve Chartier, 2000). Program içi
sponsorluk, ürün yerleştirme ya da marka yerleştirme olarak bilinen bu terim; ticari içerikli
ürün ve / veya markaların yayın içeriğine dahil edilmesi anlamına gelmektedir (Karrh 1998;
Russell ve Belch 2005; Schneider ve Cornwell 2005; Smit vd., 2009). Alternatifler arasında
karar vermekte zorlanan tüketici, modern teknolojilerin kullanıldığı ürün yerleştirmelerin
ikinci ekranla bütünleşmesi sayesinde seçimini yaparken etkin bir şekilde araştırmalarını
yapabilecek ve istediği kararları alabilecektir.

Teknolojideki gelişmeler ve iletişimin ağ

tabanlı ortamlarda ön plana çıkması İnternet üzerinden alışveriş yapma alışkanlıklarını
artırmaktadır. Bu yeni teknolojiler akıllı telefonlar aracılığıyla mobil internet kullanımını da
artırmıştır (Wang vd., 2016). Böylece hayatımıza giren sosyal medyanın getirdiği yenilikler ile
sağladığı avantajların büyük olmasına karşın, markalar için yürütülen sosyal medya
çalışmalarının başarı düzeyinin ölçümü zorluk taşıyan bir konudur (Schultz ve Block, 2012).
İkinci ekran ürün yerleştirmeye imkan veren önemli stratejilerden biridir. Bu stratejiyle
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tüketicilerin satın almaya yönlendirmesi de işletmelerin başarısının bir göstergesi olarak
değerlendirilebilecektir.
2017 yılındaki IAB Türkiye’nin ikinci ekranla ilgili çalışmasına göre, Türkiye ikinci ekranı %30
oranında ürün satın alma ile ilgili araştırmaları için kullanmaktadır. Erdemir (2016) TV ile
sosyal medyanın neden bağlantılı hale getirilmesi gerektiğine dair yaptığı araştırmasında
işletmelerin kazançlarında ikinci ekranın etkili olduğu sonucuna varmıştır. Aynı şekilde
Lowrey (2014), “Reklam verenler izleyicilerle 'İkinci Ekran' bağlantısı istiyor” başlıklı yazısında
Game Of Thrones dizisinin, daha genç, daha zengin izleyicilere ulaştığını belirtmektedir.
Günümüz genç tüketicilerinin satın alma kararlarında harcama miktarı, ürün çeşidi ve tercih
konusunda geçmiş nesillere göre daha özgür hareket edebildiklerini ifade etmektedir. Bu
nedenle genç tüketicilerin dikkatini ve ilgisini çekme konusunda işletmeler ve pazarlama
uygulayıcıları farklı alternatiflere yönelmektedir. Bu alternatifler değerlendirilirken referans
gruplarının (özellikle ünlülerin) pazarlama stratejilerine dahil edildiği çalışmalar dikkat
çekmektedir. Lowrey’e (2014) göre gösterim sırasında hiçbir yerde yayınlanmamış dizi
reklam yapılmaksızın, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler ile Twitter ve Facebook
aracılığıyla izleyicilere ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Bir dijital araştırma şirketinin yöneticisi,
ikinci ekran kullanmanın tüketiciler açısından yeni yeni geliştirilen bir davranış olduğunu ve
bu nedenle ürün ve marka sahiplerinin izleyicilerin bu davranışı üzerinde nelerin etkili
olduğunu araştırmayı amaçladıklarını ifade etmektedir(Lowrey, 2014).
3.Televizyonun Tüketimdeki Yeri, Ürün Yerleştirme ve İkinci Ekran
Toplum hayatının önemli bir parçası haline gelen televizyonlarda yayınlanan realite şovlar,
diziler ve yarışmalar en çok izlenen programlardır(RTÜK, 2017 Faaliyet Raporu). TV
aracılığıyla sunulan tüketim davranışları incelendiğinde tüketimin, sadece ürün satın almak
ve kullanmak anlamına gelmediği tüketilen mal ve hizmetler yolu ile diğer insanlara mesajlar
gönderilmesi ve paylaşımlarda bulunulması anlamlarını da taşıdığı söylenebilir. TV’deki
programlarda yerleştirilen mekanlar, kullanılan evler, arabalar, karakterlerin kılık kıyafetleri
veya yeme-içme alışkanlıkları toplumun her kesiminin rahatlıkla erişilebileceği ürünler
olamasa da hayalini kurabilecekleri, hakkında konuşup paylaşımda bulunabilecekleri ürünler
olarak işlev görmektedirler. Bu uygulamalar tüketim toplumu içerisindeki tüm sınıfların
bireylerini, hayattaki beklentilerini arttırmak ve karşılamak noktasında yönlendirmektedir
(Gürer ve Gürer, 2017). Torlak (2010) ve Karaboğa (2007) TV’nin tüketim üzerinde etkili
olduğunu belirtmişler, Karaboğa (2007), TV programlarının izleyiciye gücün ve hâkimiyetin
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tüketimle elde edileceğini ve izleyicinin ne kadar fazla tüketirse o kadar güçlü olacağı
mesajını verdiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla bu programlarda yapılan ürün yerleştirmelerde
aynı oranda önem arz etmektedir. Altıntaş (2009), çalışmasında, ürün yerleştirmelerin doğru
biçimlendirildiği

ve

dikkatli

bir

şekilde

konumlandırıldığında

sadece

markanın

hatırlanabilirliğini artırmaya değil, aynı zamanda mesajın kaynağının imajının ve itibarının da
güçlendirilmesine ve izleyicinin kendisini tasvir edilen çevreyle ya da ürünü kullanan ünlü
oyuncularla özdeşleştirmesine yardımcı olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple, izleyiciler örneğin
TV’deki dizilerde yer alan ve Sıla tokası, Bihter çizmesi, Polat Alemdar yüzüğü gibi isimlerle
piyasaya sürülen ürünleri veya yerleştirilen markaları araştırıp, satın alma davranışına
yönelmektedirler. Ünlülerin markaya olumlu bir katkı sağlaması için yeterince tanınıyor
olması, sevilmesi, konusunda uzman, güvenilir bulunması, ürünle uyum sağlayacak
çağrışımlara sahip olması, tüketiciler üzerinde olumlu duygular oluşturması ve ayrıca sosyal
olması gerekmektedir (Altuna ve Arslan, 2014).
Şekil.1. Ünlüleri Takip Eden İnternet Kullanıcıları
ÜNLÜLERİN ETKİSİ TÜKETİCİ ÜZERİNDE NASIL DEĞİŞİYOR?

Sosyal Medya üzerinde ünlüleri takip eden internet kullanıcıları
Marka keşif kaynakalrının ünlüler olduğunu söyleyen internet kullanıcıları
37,2% 40,1%

33,2% 33,8%
18,9% 17,50%
7,60% 7,00%

16-24 yaş

25-34 yaş

35-44 yaş

45-54 yaş

3% 1,60%
55-64 yaş

Kaynak: http://www.connectedvivaki.com/category/guncel-istatistikler/
İkinci ekran, ilk ekrandan daha az dikkat çeken bir ekran değildir. Geleneksel olarak ilk ekran
olduğu kabul edilen TV içeriğine bir ilave olabileceğinden buna "ikinci ekran" denilmektedir.
TV’ deki yarışmalarla birlikte izleyicilerin de ikinci ekranda yarışmasının sağlanmasıyla TV
içeriği daha etkileşimli hale getirilebilir. İkinci bir ekran, TV içeriği hakkında tweetler
atılmasıyla izleyiciler arasındaki sosyal etkileşimi teşvik ederek sosyal bir işlev de görebilir.
Son olarak ise, ikinci bir ekran TV içeriği hakkında daha fazla bilgi sağlayarak, örneğin
olimpiyatlar sırasında sporcular hakkında istatistikler vererek veya reklamı yapılan ürün
hakkında bilgiler sunarak izleyicilerin deneyimini artırabilir (Segijn, 2016). Elbette ikinci
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ekranların, reklam veren ve TV’de yeni girişimlerde bulunan işletmelerin gelirlerini
artırabilmenin yanında kişilerin izleme deneyiminin geliştirilmesine imkan sunduğu da bir
gerçektir (Wilson, 2016). Örneğin TV8 Yan Ekran uygulamasıyla, yayınlandığı tarihlerde
Aramızda Kalmasın, Rising Star Türkiye, Ütopya Panaroma ve 3 Adam programlarına direkt
katılım sağlamıştır.
Şekil 2. TV 8’in Yan Ekran Örnekleri

Türkiye’de ikinci ekranın sosyal medyada ilgi gören örneklerinden birisi de Ufak Tefek
Cinayetler dizisinin bir bölümünde, Kahvaltıcılar Sokağı’nda geçen bir sahne ekranlara
gelirken; Instagram hesabı üzerinden gerçek zamanlı bir yarışma başlatan DİMES’in,
tüketicilere “Kahvaltı nerede yapıldı?” sorusunu iletmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Marka
aynı zamanda tüketicileri, güzel kahvaltı anlarını paylaşmaya da davet etmiştir. Somera
şirketinin verilerine göre bu ürün yerleştirmeyle sokak, dizi ve meyve suyu ile ilgili
konuşmalara Instagram ve Twitter üzerinden dahil olan DİMES markası 24 saatten kısa bir
süre içerisinde 900’e yakın pozitif içerikte yer almıştır. Toplam içerik sayısı bin 200’ü
bulurken, pozitif içerik oranı yüzde 73, nötr içerik oranının ise yüzde 14 düzeyinde olduğu
belirlenmiştir (http://www.thebrandage.com/dimes-besiktas-kahvalticilar-sokagi).
Şekil 3. Dimes’in Kahvaltıcılar Sokağı İkinci Ekran Örneği

Sanal ortamda gıdadan giyime, sağlıktan otomotive birçok sektörün tüketicileri ile ilişkiler
kurulmakta ve beklentilerine cevaplar sunulmaktadır. Yaşamları boyunca çok sayıda mesaja
maruz kalan günümüz tüketicileri ürünler ve markalarla ilgili bilgiler elde edebilmek, bu
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bilgilerini doğrulayabilmek ya da kendi bilgi ve düşüncelerini paylaşabilmek için arama
motorlarından, web sayfalarından,

forumlardan, bloglardan ya da sosyal medya

hesaplarından yararlanabilmektedirler. Ancak bu kaynaklar, tüketicilere ilgilendikleri ürünler
hakkında bilgileri bazen ikinci ekran aracılığıyla da sağlasalar bile onlar için hızlı ve güvenilir
bir satın alma ortamı oluşturamayabilirler. Bu noktada bilgi teknolojilerinden yararlanılarak
hazırlanan TV programlarındaki ürün yerleştirmelerin ilişkilendirildiği ikinci ekran
uygulamaları ve satın almaya yönlendiren etkin bağlantıları, tüketicilerin satın alma
davranışına yönlendirilmeleri konusundaki eksikliklerin giderebilmesi açısından dikkate
değerdir.
Konuyla ilgili belki de en önemli nokta, ikinci ekran bağlantısıyla yerleştirilen ürün ya da
markalara ulaşımın kolaylaştırılmasının işletmelerin satışlarını artıracağı düşüncesidir. The
Take uygulaması, filmleri seslerinden tanımaktadır. İzlediğiniz bir filmi uygulamaya
dinlettiğinizde sizi ilgili sahneye götürüp, bu sahnedeki ürünleri ve ilgiliyse mekanı listeliyor.
Sonrasında sizi ürünü doğrudan satın alabileceğiniz e-ticaret sayfasına yönlendiriyor ve
alışverişi uygulama içinden yapmanızı sağlıyor (Kara, 2014). Movym akıllı telefonunuzdan
özel indirimlerle alışveriş yapabildiğiniz, TV izlerken check-in yapmanızın yeterli olduğu ve en
sevdiğiniz oyuncunun kıyafetlerini satın almak için özel kuponlarla ünlü çevrimiçi alışveriş
web

sitelerine

yönlendiren

başka

bir

uygulama

olarak

karşımıza

çıkmaktadır

(https://movym.soft112.com/).
Şekil 4. Movym ve The Take’in İkinci Ekran Uygulamalarının Örnekleri

Türkiye’de ise Kanal D "Ekranda" adlı bir uygulama kendi dizi ve programlarında kullanılan
ürünleri izleyicilere sunmaktadır. Uygulamayla izleyiciler ünlülerin kullandığı ürünlerin
markalarını yayın esnasında öğrenebilmekte ve bazı ürünleri direkt satın alabilmektedirler.
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Şekil 5. Ekranda İkinci Ekran Örneği

Pazarlama ve iletişim gibi alanlarda tüketicilere doğru zamanda, anlık olarak, doğru ürün ve
hizmet sunumunda bulunmak önem arz etmektedir. Akıllı telefonları sık kullanmaları ve bu
telefonlardaki çoklu görevler için yetenekleri göz önünde bulundurulduğunda bu tür
uygulamaların hedef kitlesinin genç yaştaki tüketiciler olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla
tüketicilerin uygulamalardaki profilleri incelenerek, uygun tutundurma çabalarının
tasarlanması hedef pazar stratejilerinin yürütülmesi açısından etkinliği arttıracaktır.
Tartışma ve Sonuç
TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2004-2017) verilerine bakıldığında
ülkemizde ikinci ekran olabilecek dijital araçların(mobil telefon, tablet, masaüstü bilgisayar,
dizüstü bilgisayar vb.) kullanımlarında ki değişimlerin görülmesi bu incelemenin
yapılmasında etkili olmuştur. Yine TÜİK’in verilerine göre 2011yılında %8.4 olan İnternet
üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı 2017 yılında %24.9’a
yükselmiştir. Bu doğrultuda markalar tüketicileri ikna etme, haber verme, bilgilendirme,
eğlendirme, paylaşımda bulunma temelli olarak hazırlanan ikinci ekran uygulamalarından
faydalanmalıdırlar. Ancak bu uygulamalar tüketicinin ilgisini çekebilecek özellikte olmalarına
rağmen dijital alt yapı ve prodüksiyonlar üzerinde etkili olan çeşitli faktörlerin ürün
yerleştirme faaliyetlerinde bulunmak isteyen markaların önüne ikinci ekran uygulamalarında
birçok zorluk çıkardığı da önemli bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla
araştırmacılara, bu yerleştirmelerin ne kadarının gerçekte ikinci ekran aracılığıyla satın alma
820

davranışına yönlendirdiğini öğrenebilmek için uygulamalı araştırmalar yapmaları önerilebilir.
Bu uygulamalı çalışmalar sayesinde reytingi yüksek olan programların belirlenmesi ve
tüketicilerin bu programlarda yerleştirilen markalarla ilgili isteklerinin birinci elden
belirlenmesi de mümkün olacaktır.
Tüketicilerin TV’deki ürün yerleştirmelerle satın alma davranışına yönelmesi sürecinde ikinci
ekranda yaşadıkları sorunların başında ekranda gördükleri ürünün sponsorları tarafından
uygulamanın desteklenmemesi ve yönlendirildikleri alışveriş ortamında aradıkları ürünü
bulamamaları

gelmektedir.

Bu

problemlerin

giderilebilmesi

için

prodüksiyonların

başlangıcında ikinci ekran göz önünde bulundurulmalı ve Endüstri 4.0’ın büyük veri ve
yazılım konularındaki gelişmeleri takip edilerek uygulamalar tüketici istekleri doğrultusunda
daha fazla içerikle daha etkin hale getirilmelidir. Gelecekte yapılabilecek çalışmalarda
örneğin Kanal D’nin Ekranda uygulamalarında olduğu gibi kullanıcı yorumlarında görülen
eksiklikler hakkında geri bildirimler alınıp uygulamaların düzeltilmesi ve geliştirilmesi
sağlanabilir. Çalışmanın literatüre katkı sağlamasının yanında bazı kısıtları da vardır. IAB
Türkiye 2017 verilerine göre ikinci ekran aktivitelerimizin başında sosyal ağları kontrol etmek
(%55), haber okumak (%41), sohbet etmek (%41) ve ürün aramak(%30) gelmektedir.
Dolayısıyla satın alma davranışlarıyla ilişkilendirmek istediğimiz ikinci ekran uygulamaları için
en uygun ortamların sosyal medya kanalları olduğu söylenebilir. Tüm sosyal medya
kanallarında araştırmanın nicel uygulanabilirliği zor ve maliyetli olacağından, gelecekteki
araştırmaların örneklem çerçevesi, döneminde en çok etkileşimde bulunulan sosyal medya
ortamının ikinci ekran uygulaması kullanıcıları olarak belirlenebilir. Literatür incelendiğinde
ikinci ekran yardımıyla ürün yerleştirme konusunda yapılmış çalışmaların sınırlı sayıda
olduğu görülmektedir(Ericsson, 2013; Jensen vd., 2015; Erdemir, 2016; Segijn, 2016). Bu
durum incelememizi kullanılan kaynak açısından sınırlandırmıştır. Ayrıca yerleştirme yapılan
TV programlarından ikinci ekranla satın alma davranışına yönlendirebilen uygulamaların
ülkemizde sınırlı sayıda olması ve bunların bilinirliklerinin az olduğunun düşünülmesi de
çalışmanın kavramsal bir çerçevede kalmasına sebep olmuştur.
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THE IMPACT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ONADOPTION OF WEARABLE
FITNESS DEVICES
Melek Erdil (Nisantasi University)
melekerdil@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to test whether socio-demographic characteristics
have an impact on adoption of wearable fitness devices. A quantitative approach was used
for data gathering. Data collection was conducted through online questionnaires filled out
by 430 consumers who are not actual but potential users of wearable fitness devices.
Multiple linear regression analysis was applied. The findings revealed that it is possible to
predict adoption of wearable fitness devices by consumers’ gender, age, educational level
and monthly income. The results will help researchers understand an aspect of consumer
behavior and the findings will also enable marketing professionals to form appropriate
strategies.
Key Words: IoT, socio-demographic characteristics, technology adoption, wearable fitness
device, wearable technology
1. INTRODUCTION and PURPOSE of STUDY
Recent developments in technology have enabled objects to connect to the Internet as an
outcome of Industry 4.0. Wearable technology, as a form of IoT, defines trackers, notifiers
and sensors that promise health and fitness benefits for consumers by tracking their daily
physical activity to collect and process health and fitness related data (Stein, 2014). For
example, by wearing a wristband device 24 hour a day, consumers can monitor their health
conditions such as sleep, calories burned, heart rate, and distance traveled in real time (Li,
Wu, Gao and Shi, 2016). Wearable technology has attracted attention from industries,
academics and particularly governments to reduce healthcare cost caused by rising obesity
levels in society. Unlike previous studies on development of wearable technology, this paper
aims to investigate whether socio-demographic characteristics of consumers have an effect
on their adoption of wearable fitness devices.
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2. LITERATURE REVIEW
As technology develops continually, several theoretical models have been proposed to
understand consumers’ adoption of new technologies, such as innovation diffusion model
(Rogers, 1962), technology acceptance model (Davis, 1989), theory of planned behavior
(Ajzen, 1991) and user acceptance of information technology model (Venkatesh, Morris,
Davis and Davis, 2003).
As wearable technology and the market for wearable technology devices continue to grow,
researchers have tried to discover the drivers of technology adoption. Studies have largely
focused on accuracy of measurement and reliability of data which is provided by these
devices (Byun, Barry and Lee 2016; Diaz, Krupka, Chang, Peacock, Ma, Goldsmith and
Davidson, 2015; Huang, Xu, Yu and Shull, 2016; Leininger, Cook, Jones, Bellumori and
Adams, 2016)
The most extant related studies investigate individual’s adoption of health and fitness
technology from behavioral perspectives(Lishan, Chiuan, Choolani, Chuan, 2009; Moores,
2012; Sun, Wang, Guo and Peng, 2013). Privacy concerns (Dinev and Hart, 2006; Li, 2014;
Lupton, 2014; Miltgen, Popovic and Oliveira 2013; Vidmar and Flaherty, 1985), psychological
determinants (Kim and Shin, 2015), social factors (Chong, 2013; Oliver, 1999), perceived risk
(Chen, Wang and Xie, 2011) and personal characteristics (Miltgen et al., 2013; Rogers, 2003;
Venkatesh et al., 2003) are also examined.
3. DESIGN and METHODOLOGY
To determine the cause and effect relationship between participants’ socio-demographic
characteristics and their adoption of wearable fitness devices, the descriptive research
design which is preferred to reveal the significance level of variables that are effective on
the problem and determine the relationship enabling future estimation was applied in this
study (İslamoğlu and Alnıaçık, 2014; Kurtuluş, 2010). The research hypotheses are:
H0: Socio-demographic characteristics (gender, age, marital status, education level,
employment status and monthly income) are not significantly related to adoption of
wearable technological devices.
H1:

Socio-demographic characteristics (gender, age, marital status, education level,

employment status and monthly income) are significantly related to adoption of wearable
technological devices.
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Convenience sampling as a type of non-probability sampling was used for the objectives of
this study. An online questionnaire was distributed through e-mail based groups, forums
and social media. The survey began with an explanation of the purpose of the research and
guaranteed anonymity. Then, a brief description of wearable fitness devices was added and
a few examples which were already on sale in Turkey were given. Since the adoption of
wearable fitness devices, not the use of them, was investigated, none of the users stated to
own a wearable fitness device. Adoption of Wearable Fitness Devices scale was adapted
from Ajzen (1991)’s three items five point Likert scale (1 representing “strongly disagree”
and 5 representing “strongly agree”). A total of 430 completed questionnaires were
obtained. Since, all the questions in the survey were compulsory to answer; no
questionnaire was excluded. All the data was imported on to SPSS 22 for analysis. Multiple
linear regression analysis was used to investigate the relationship between independent
variables and dependent variable.
4. FINDINGS and DISCUSSION
As seen in Table 1 below, the majority of the respondents were female (54%), aged between
25-34 (31%), single (61%), undergraduate (45%), employed for wages (42%) and have a
monthly income between 3001-4000 TRY (23%).
Table 1: Socio-Demographic Characteristics of Respondents
No

Socio-Demographic Variable

1

Gender

2

Age

Frequency

Percentage

Female

232

54

Male

198

46

430

100

Under 18

17

4

18-24

124

29

25-34

135

31

35-44

94

21

45-54

37

9

55-64

20

5

Above 65

5

1

430

100
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3

4

5

6

Marital Status

Single

262

61

Married

168

49

430

100

Less than high school graduate 19

5

High school graduate

119

27

Undergraduate

192

45

Graduate

73

17

Post-graduate

27

6

430

100

Employed for wages

179

42

Employment

Self-employed

84

19

Status

Out of work

21

5

Student

132

31

Retired

14

3

430

100

1000 TRY or less

72

17

1001-2000 TRY

47

11

Monthly

2001-3000 TRY

80

19

Income

3001-4000 TRY

98

23

4001-5000 TRY

74

17

5001 TRY and above

59

13

430

100

Education
Level

To test the impact of socio-demographic characteristics of participants on their adoption of
wearable fitness devices, multiple linear regression analysis was applied. Since the
independent variables in this study are categorical, they are initially turned into dummy
variables so that they can be used for regression analysis.
The results of multiple regression analysis which can be seen in Table 2 showed that
gender, age, education level and monthly income explain adoption of wearable fitness
devices highly (74%) at 0.000 significance level (R=0.307; R2=0.74; F(6)=98.193; p
value=0.000).
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Among independent variables, the most explaining variable is age, followed by education
level, monthly income and gender (respectively β=0.861; β=0.847; β=0.716; β=0.523).
Marital status and employment status are insignificant in explaining the model (p>0.05).
Table 2: Multiple Linear Regression Analysis on the Relationship between SocioDemographic Characteristics of Participants and Adoption of Wearable Fitness Devices
Dependent Variable: Adoption of Wearable Fitness Devices

Independent Variables

Unstandardized

Standardized

coefficients

Coefficients

Beta

Std.

t value

p value

48.174

0.000

Beta

Dev.

(Constant)

6.853

0.129

Gender

0.305

0.024

0.523

2.481

0.000

Age

0.421

0.056

0.861

3.188

0.001

Marital Status

0.336

0.033

0.599

2.605

0.009

Education Level

0.292

0.051

0.847

2.202

0.000

Employment Status

0.370

0.038

0.651

2.769

0.006

Monthly Income

0.403

0.040

0.716

3.005

0.004

R=0.307; R2=0.74; F value=98.193; p value=0.000
Since there is no multicollinearity and homoscedasticity, F value is 98.193, p value is 0.000
and error terms normally distributed, H0 was rejected and regression model is statistically
significant. In other words, it is possible to predict adoption of wearable fitness devices by at
least one of independent variables. With unstandardized coefficients, the model can be
formulated as:
Y= 6.853 + Age×0.421 +Education Level×0.292 + Monthly Income×0.403 + Gender×0.305
The results are consistent with previous studies conducted on gender (Wu, Fan and Mattila
2015; Zhang and Rau, 2015) in that female have more favorable experiences in adopting
wearable technology, gender-related consumer innovativeness (Ahuja, Thatcher, 2005;
Melnyk, Van Osselaer and Bijmolt, 2009; Goldsmith, Kim, Flynn, and Kim, 2005; Zhang, Luo,
Nie and Zhang, 2017) as females have higher tendency to adopt new products, difference in
processing information between gender (Bem, 1981; Prakash and Flores, 1985; Venkatesh
and Morris, 2000) in terms of adopting a new technology, women tend to be influenced by
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social factors when compared to men who are influenced by their attitude and age (Cheng,
Mimoto, 2017; Wilson, Ramsey and Young, 2017) as young and middle aged people are
more willing to adopt technology unlike old users.
5. CONCLUSION, RECOMMENDATIONS and LIMITATIONS
Within Industry 4.0, IoT and smart technologies have come to the forefront as formed
popularized wearable devices. Previous studies generally explore technical factors from
information technology perspective, but in last few years, studies considering consumer’s
perspective have begun to flourish. Unlike studies testing technical attributes, this study
shows a significant relationship between socio-demographic characteristics of consumers
and adoption of wearable fitness devices. It is possible to predict consumers’ adoption of
wearable devices by their gender, age, education level and monthly income. This study
focused on potential users. Examining actual users’ behavior will be a topic for future
research. This paper is developed from individual perspective, some other social factors
from group level with larger sample size may produce a broader understanding of consumer
behavior or future studies may pay more attention to other individual attributes.
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METİN MADENCİLİĞİ: HİZMET PAZARLAMASI İÇİN BİR UYGULAMA
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TEXT MINING: AN APPLICATION FOR SERVICE MARKETING
Anahtar Kelimeler: metin madenciliği, görüş madenciliği, duygu analizi, hizmet pazarlaması
Key Words: text mining, sentiment analysis, opinion mining, service marketing
Giriş
Bilgiye hızlıca erişimin akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarla yapıldığı günümüz
büyük veri çağında özellikle internet ortamında her konu hakkında görüşler, bilgiler ve
yorumlar paylaşılmaktadır. Bu bilgi, görüş ve yorumlardan hem kişisel hem kurumsal bazda
faydalı sonuçlar çıkarsama amacıyla Metin Madenciliği son yıllarda en çok araştırılan
konulardan biri haline geline gelmiştir. Metin Madenciliği zamanla çeşitli alt dallara ayrılmış
ve Görüş Madenciliği veya Duygu Analizi alanları ortaya çıkmıştır. Günümüzde insanlar
sosyal medya araçlarını, blogları, forumları sadece bilgi, düşünce paylaşmak için kullanmakla
kalmayıp, satın aldıkları, kullandıkları ürün/hizmet ile alakalı yorumları da bu ortamlar
aracılığıyla değerlendirmektedirler.
Metin madenciliği yapısal olmayan metinlerden faydalı ve anlamlı bilgiler
çıkarsamaya yarayan bir süreçtir. Doküman kümeleme, doküman sınıflandırma, metin
özetleme, duygu analizi, sosyal ağ analizi, metindeki konunun tespiti, web sitelerini
sınıflandırma, intihal tespiti, spam ve virüs analizi gibi birçok alanda kullanılan Metin
Madenciliğinin son yıllardaki en çok uygulaması Duygu Analizi veya başka bir isimle Görüş
Madenciliği olmuştur. Görüş Madenciliği insanların bir şeye karşı olan görüşleri, tutumları ve
duyguları ile alakalı bilişimsel bir çalışmadır (Cambria, Schuller, Xia, ve Havasi, 2013; Ravi ve
Ravi, 2015).
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Günümüzde çeşitli aygıtlar sayesinde her geçen saniye yapısal ve yapısal olmayan,
ayrıca çok büyük boyutlarla ifade edilen veriler toplanmakta ve kurumların bulut
sistemlerinde saklanmaktadır. Bu çok büyük boyutlu, karma değişkenlerden oluşan veriyi
saklamak, yönetmek ve veriden anlamlı sonuçlar çıkarsamak Büyük Veri denilen disiplini
meydana getirmiş, ayrıca Veri Bilimcisi isimli günümüzde en çok aranan meslek dalını da
ortaya çıkarmıştır. Büyük Veri’nin yönetimi ayrı bir çalışma alanı iken büyük veriden çeşitli
analizler sonucu faydalı bilgiler çıkarsama (Veri Madenciliği ve Metin Madenciliği) başka bir
yöntem bilim olarak düşünülebilir.
İnsanoğlu geçmişten bugüne her hangi bir konuda karar verirken başkalarının
görüşlerine de başvurmaya ihtiyaç duymuştur. İnsanların herhangi bir konu hakkındaki
görüşleri sadece kişinin kendisi için karar alma süreçlerinde değil, firmaların, kurumların
ürünleri/hizmetleri/politikaları hakkında iş ortaklarının ve müşterilerinin görüşlerini,
değerlendirmelerini, yorumlarını, duygularını ve tutumlarını ortaya çıkarabilmek açısından
da önem taşımaktadır Bahsi geçen terimler 2000’li yıllardan sonra duygu analizi ve/veya
görüş madenciliği başlığı altında incelenmeye başlamıştır (Piryani, 2016; Nasuka ve Yi, 2003).
Günümüzde e-ticaret web sitelerinde yer alan ürünler/hizmetler hakkında
müşterilerin, üreticilerin ve hizmet sağlayıcılarının oluşturulmuş olduğu bilgilerin ve yapılmış
olan değerlendirmelerin, yorumların bu ürünü/hizmeti satın almak isteyen diğer müşteriler
üzerinde çok büyük etkisi vardır. Ayrıca bu bilgi, değerlendirme ve yorumlar satıcı/üretici
firmanın kalitesini ve standartlarını geliştirmesi, karar verme süreçlerini desteklemesi
açısından da önem taşımaktadır (Ravi ve Ravi, 2015). Dolayısıyla Metin Madenciliği hem
kurumlar hem de kullanıcılar için göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Bu sebeple
özellikle son 15 yıldır bilim camiası her sene bu konu hakkında binlerce çalışma yapmakta ve
ilgili alanı geliştirmektedir. 2018 yılında yapılan bir literatür çalışmasında sadece bir veri
tabanında %99’u 2004 yılından sonra basılmış 7000 adet duygu analizi/görüş madenciliği
çalışması tespit edilmiştir (Mantyla ve ark. 2018).
E-ticaret web siteleri yanında, daha önce vurgulandığı gibi forumlar, bloglar, sosyal
ağlar, internetteki haber ortamları vb. ortamlar da, insanların görüşlerini ifade edebildiği
platformlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu platformlardan Metin Madenciliği
sayesinde sadece bir ürün/hizmet hakkındaki paylaşımlar değil, insanların ekonomik-politik

829

olaylar hakkındaki olumlu, olumsuz düşünceleri ve kurumların, ülkelerin stratejileri
hakkındaki görüşleri de ortaya çıkarılabilmektedir (Saleh vd., 2011).
Bu çalışma hem literatürü güncellemek hem de yeni hazırlanmış olan R programlama
dilindeki metin madenciliği paketlerini, İstanbul Atatürk Havalimanı işletmesi için bir
uygulama ile tanıtmayı amaçlamaktadır.
Literatür Taraması
Boumans ve Trilling (2016), dar kapsamda metin madenciliğini üç başlıkta
incelemiştir. Bu başlıklar sözlükten faydalanarak sayma yöntemi, gözetimli makine
öğrenmesi ve gözetimsiz makine öğrenmesidir. Çalışmamızda da kullanılacak olan sözlük
tabanlı yaklaşımda sınıflandırma sırasında önceden hazırlanmış duygu kavramlarından
oluşan sözlüklerden yararlanmaktadır. Bu hazır sözlüklerde pozitif, negatif veya nötr duygu
ifadeleri yer alır. Bazı sözlükler ise daha kapsamlı olup ayrıca mutluluk, sevinç, kızgınlık,
şaşkınlık gibi duygu ifadelerini de içermektedir. Verilen metindeki duygu ifadeleri çeşitli
algoritmalar sayesinde aranıp sözlükteki duygu ifadeleri ile eşleştirilerek metin pozitif,
negatif veya nötr olarak belirlenir (Eliaçık ve Erdoğan 2015). Her ne kadar araştırmacılarının
görüş birliğine vardığı, duyguların tamamını ifade edebilecek bir sözlük olmasa da bilimsel
çalışmalarda genel olarak aynı sözlükler kullanılmaktadır. Günümüzde Türkçe sözlüklerin
oluşturulması çabaları halen devam etmektedir.
Geçmişte

anket

yolu

müşterilerinin/kullanıcılarının

ile,

yüz

görüşlerini,

yüze

görüşme

tutum

ve

tekniği

davranışlarını

vb.

yollar

tespit

ile
eden

firmalar/kuruluşlar daha önceden değinildiği gibi artık internet ortamlarında oluşturulan
içerikleri kullanarak pazarlama, ürün tasarımı, satış ve halkla ilişkiler gibi karar verme
süreçlerini desteklemektedirler. Bu tip çalışmalara örnek olarak bazı uygulamalara aşağıda
değinilmiştir.
Jin vd. (2016), ürün tasarımcılarının karar verme süreçlerini desteklemek için, müşteri
yorumlarını analiz etmiştir. Bu amaçla Amazon.com sitesindeki benzer ürünlerin yorumları
duygu analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın amacı ürün dizaynı süreçlerini pazarın ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirmektir. Birçok cep telefonu markasının binlerce yorumlarını
inceleyen çalışmada müşteriler en çok telefonların ekranını, bataryasını, internet ve kablosuz
ağını, uygulamalarını ve hafızasını yorumlamışlardır. Yorumlar ayrıca Bayesçi yöntem
kullanılarak olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılmıştır.
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Koçak vd. (2016), Twitter kullanıcılarının hava yolu firmaları hakkındaki 1879 adet
yorumu olumlu, olumsuz ve nötr etiketlerle sınıflandırmıştır. Daha sonra veri setinin yüzde
25’lik kısmı eğitim veri seti olarak ayrılmış ve makineye öğretilmiştir. Yapılan SMO analizi
esnasında uygulanan standart ve normalize edilmiş Kernel Polinomu sonuçlarına göre,
Standart Kernel Polinomu’nun SMO algoritması içinde daha iyi bir performans gösterdiği;
ancak genel olarak sınıflandırma başarısının düşük çıktığı görülmektedir. Duygu kutupları
incelendiğinde ucuz değil, hiç, rötar kelimeleri öne çıkmaktadır.
Yıldırım ve Yüksel (2017) belirli bir tarih aralığında Borsa İstanbul’da işlem gören bir
şirketin hisse senedi fiyatlarını negatif veya pozitif yönlü olarak etiketledikten sonra ilgili
günler için Twitter sayfasından bireylerin gönderdiği mesajlar üzerinden Duygu Analizi
gerçekleştirerek günlük duygu polaritesi değeri elde edilmiştir. En iyi sınıflandırma sonucunu
veren Naive Bayes yönteminden elde edilen duygu polarite değerleri ile hisse fiyatı
hareketinin yönü arasında ilişki olup olmadığı analiz edilmiş ve Spearman’ın sıra ilişkisi
katsayısına göre iki veri seti arasında negatif ve orta düzeyde bir ilişkiye rastlanmıştır.
Nayebi ve Abran (2017), günümüzde Apple markasının uygulama mağazasının (appstore) uygulama sahiplerine yıllık 10 milyar dolardan fazla kazanç sağladığını ve yılda 3
milyondan fazla uygulamayı piyasaya sunduğunu hatırlatarak, uygulama mağazalarının
önemine dikkat çekmiş ve çalışmalarında uygulama mağazalarındaki yorumlarla alakalı
yazılmış olan görüş madenciliği (opinion mining) makalelerini derlemişlerdir. İncelenen
çalışmalar sonucunda araştırmacıların şu zorluklarla karşılaştığı gözlemlenmiştir: Yorumlarda
kullanılan dilin yapısal olmayışı analizleri zorlaştırmakta, spam yorumlar analizlerin
sonuçlarını saptırmakta, dolayısıyla spam yorumlara çözüm bulunması gerekmektedir.
Çalışma sonucunda ise şu bulgular elde edilmiştir: Çalışmaların çoğu halen temel düzeyde
olup, sınıflandırma analizi ve korelasyon analizi kullanmaktadır, bu sebeple kullanıcı
yorumlarından faydalı bilgileri ortaya çıkaracak, sadece bu alana özgü bir model
geliştirilmelidir. Yorumların içerisindeki spam veya faydasız bilgiler sebebi ile yorumlar dış
kaynaklardan elde edilmiş verilerle (örneğin sosyal medya, bloglar) zenginleştirilmelidir.
Singh ve Tucker (2017) internet ortamındaki ürünle alakalı yorumların müşterilerin
satın alma kararlarında çok önemli olduğunu vurgulamış, bu amaçla makine öğrenmesi
yaklaşımı ile müşteri yorumlarını otomatik olarak iki ana grupta sınıflandırmışlardır. Analizde
kullanılacak olan veri Amazon.com sitesinden, 3 farklı model cep telefonu için yapılmış
yorumlardan elde edilmiş olup, sınıflandırma işi Naif Bayes, Destekçi Vektör Makineleri ve
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Karar Ağaçları yöntemleri ile yapılmıştır. Başarıyla uygulanan sınıflandırma ile yorumlar, iki
ana gruptan birincisi için üç (ürünün formu, fonksiyonu ve davranışı) ve diğeri için iki (hizmet
ve diğer) alt gruba sınıflandırılmıştır.
Xu ve ark. (2017), online alışverişlerde, kullanıcıların oluşturdukları içeriklerin (UCG)
önemine vurgu yaptıktan sonra, bu içeriklerin İş Zekası ve Analitiği açısından önemine de
değinmiş ve metin madenciliğinin Gizli Semantik Analizi yöntemi ile, otel müşterilerine ait
booking.com adresindeki 3500 kadar yorumları tatmin veya tatminsizliğe yol açan faktörleri
ortaya çıkarabilmek amacıyla analiz etmişlerdir. Olumlu yorumlar ve olumsuz yorumlar ayrı
ayrı incelenmiş olup, olumlu görüşlerin %95’ini arkadaş canlısı çalışanlar, rahat oda, iyi
konum, değerli gibi terimler oluşturmaktadır. Olumsuz görüşlerin sebebi ise değersiz, rahat
olmayan ve kirli oda, kaba ve yetersiz çalışanlar gibi terimlerden kaynaklanmaktadır.
Vinodhini ve Chandrasekaran (2017) online alışveriş sonrası yapılan yorumların ilgili
firmanın pazarlama stratejilerini doğrudan etkilediğini belirtmiş, yapılan yorumların iki ana
sınıfta (olumlu ve olumsuz) otomatik olarak gruplandırılması gerektiğini vurgulamışlardır. Bu
amaçla farklı makine öğrenmesi sınıflayıcıları ile dengesiz (imbalanced) yapıda olan yorumlar
sınıflandırılmıştır. Kullanılan veri seti Amazon sitesinden, fotoğraf makineleri ile ilgili yapılan
yorumlardan elde edilmiş olup sınıflandırmanın performansını arttırmak amacıyla yeni bir
algoritma önermişlerdir.
Ravi ve ark. (2017) ürünle alakalı olumsuz yorumların, ürünü almaya niyetli
müşterileri satın alma kararından vazgeçirebilecek kadar güçlü olduğunu vurgulamış ve
olumsuz yorumların firma tarafından hızlıca analiz edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu
amaçla, Bulanık Mantık ile Duygu Analizini harmanlayan araştırmacılar bankalar ve sigorta
şirketleri ile alakalı şikâyetleri analiz ederek, daha önceki çalışmalarda yapılan herhangi bir
ürünle alakalı analizlerin aksine, bir hizmetle alakalı analizler yapmışlardır.
Tasarım ve Yöntem
Bu çalışmada kullanılacak olan yöntemde daha önceden başka araştırmacılar
tarafından manuel olarak hazırlanmış hazır duygu sözlükleri kullanılacaktır. Bu sözlükler Bing
Liu tarafından hazırlanmış Bing sözlüğü ve Saif Mohammad tarafından hazırlanmış NRC
sözlükleridir. Bu sözlükler sayesinde, yorumların yer aldığı doküman boyunca insanların
genel olarak pozitif ve negatif duygu ifadeleri sınıflandırılacak ve pozitif-negatif kelime
sayıları hesaplanacaktır (Pang ve Lee 2008). İlk etapta, doküman halindeki veri R
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programlama dilinin ortamına aktarılacaktır. Veri ön işleme sürecinde, bir bütün haldeki veri
seti (yorumların yer aldığı doküman) programlama dili tarafından kelimelere ayrıştırılacak ve
sıkça kullanılan anlamsız kelimeler (the, of…) veri setinden kaldırılacaktır (detaylı bilgi için:
Welbers vd. 2017). Daha sonra kelimeler eksiz haline yani kök haline getirilir (stemming). Bu
işlemler için R programlama Dilindeki tm paketi (Feiner ve Hornik, 2017) kullanılmıştır.
Duygu ifadelerinin tespiti için ise tidytext paketi (Silge ve Robinson, 2016) kullanılmıştır.
Örneklem olarak İngilizce dilindeki Google Haritalarda yer alan Atatürk Havalimanı
hakkındaki son bir sene içerisinde oluşturulmuş 1900’ün üzerinde İngilizce yorum seçilmiştir.
Bulgular
Daha önce vurgulandığı üzere, R programlama dili kullanılarak yapılan analizlerde şu
sonuçlara ulaşılmıştır. Bing sözlüğüne göre bahsi geçen yorumlarda 1290 negatif, 1094
pozitif kelime vardır. Dolayısıyla duygu puanı -196’dır. NRC sözlüğüne göre ise, 1242 negatif,
1079 pozitif kelime vardır ve duygu puanı, -163’tür. Kullanıcı yorumlarındaki sözcüklerin her
iki sözlükte de eşleştiği bazı pozitif ve negatif duygu ifade eden sözcükler incelendiğinde
aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 1: Kullanıcı yorumlarında pozitif veya negatif duygu ifade eden sözcükler
Bing sözlüğü

NRC sözlüğü

bedava, iyi, hoş, sevdim, çok iyi, modern, temiz, iyi, yemek, temiz, sanat,

Pozitif
kelimeler

harika, güzel, yardımsever, arkadaşça, süper, güzel,
hızlı, kolay

yardımsever,

arkadaşça

Negatif

Kalabalık, ölüm, çok kötü, kötü, pahalı, kaba, ölüm, kötü, kirli, ölümcül,

kelimeler

kirli, zor, pahalı, problem, korkunç, gecikme

mahkeme

Tablo 1 incelendiğinde Atatürk Havalimanı yolcularının kalabalıktan, pahalılıktan,
kabalıktan, zorluklardan ve uçuş rötarlarından şikâyet ettikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca son
yaşanan terör saldırısı da ölüm kelimesini yorumlarda kullandırtmıştır. Olumlu olarak ise
temizlikten, yardımseverlikten, arkadaş canlılığından ve modernlikten bahsedilmiştir.

833

Aşağıdaki tabloda ise, NRC sözlüğü kullanılarak yorumlarda “keyif” ifade eden
sözcükler, “sinir” ifade eden sözcükler,

korku ifade eden sözcükler ve “güven” ifade

eden sözcükler ve kullanım sayılarına yer verilmiştir.
Tablo 2: NRC sözlüğündeki keyif, sinir, korku ve güven ifade eden sözcüklerle eşleşen
müşterilerin kullandığı bazı sözcükler ve kullanım sayıları
Keyif

ifade

eden Sinir

ifade

eden Korku

ifade

eden Güven ifade eden

sözcükler/frekanslar

sözcükler/frekanslar

sözcükler/frekansları sözcükler/frekansları

ı

ı

İyi / 91

Kötü / 38

Ölüm / 63

İyi / 91

Yemek / 69

Aksilik / 35

Ölümcül / 46

Yemek / 69

Temiz / 33

Mahkeme / 23

Kötü / 38

Kapı / 50

Sanat / 32

Pahalı / 14

Mahkeme / 23

Temiz / 33

Güzel / 24

Korkunç / 13

Problem / 14

Yardımsever / 21

Yardımsever / 24

Para / 13

Korkunç / 13

Ödeme / 20

Arkadaş canlısı / 21

İğrenç / 12

Savaş / 11

Alışveriş / 14

Sonuç ve Tartışma
Bilgisayarlardan sonra, tabletlerin ve akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birlikte,
özellikle sosyal medya, blog ve forumların kullanımının hızla artması, hem müşterilerin hem
firmaların/kurumların karar verme süreçlerinde bahsedilen internet ortamlarından yoğun bir
şekilde faydalanmasını sağlamıştır. Dolayısıyla ortamlardaki yorumların, değerlendirmelerin,
görüşlerin analizi firmalar/kurumlar tarafından zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda son
yıllarda akademide de bu alandaki çalışmalar artmıştır. Bilgisayar bilimciler ve istatistikçiler
tarafından geliştirilen algoritmalar ve modeller sosyal bilimler alanında hızlıca uygulanmaya
başlamıştır. Araştırmacılar tarafından halen, daha etkin algoritmalarla birlikte daha kapsamlı
sözlükler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çünkü bazı cümleler her ne kadar olumlu kelimeler
ihtiva etse de anlam olarak olumsuz olabilmektedir. Ayrıca araştırmacılar müşterilerin ürün
ve hizmetler hakkındaki düşüncelerine dair verilerini takip eden, veri tabanında toplayan ve
otomatik endeksleyerek özetleyen yazılımlar da geliştirmektedirler.
Bu çalışma için, gelecekte toplanabilecek daha fazla yorum ve görüşlerle birlikte daha
detaylı

analizler

yapılabilir.

Örneğin,

günümüzde

farklı

alanlara

özel

sözlükler

oluşturulmaktadır (ekonomi, finans, eğitim sözlüğü gibi) ve havalimanı işletmeciliği veya
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daha geniş kapsamda ulaşım işletmeciliği için oluşturulabilecek özel bir sözlükle daha anlamlı
sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca bu çalışmadaki gibi tek kelime üzerinden yapılan analizler
yerine ikili kelimelerle analizler yapılabilir. Çünkü analizler sonucu, olumsuz duygu
ifadelerinde karşımıza çıkan örneğin “mahkeme” kelimesi (court) aslında müşteriler
tarafından bu anlamda kullanılmamış, “food court” kelimesi ayrı ayrı analize dâhil edildiği
için sadece “court” kelimesi algoritma tarafından okunmuştur. Aynı durum “ölümcül”
(terminal) kelimesi için de geçerlidir. Bu tip analizler için bilgisayar bilimciler tarafından yeni
algoritmalar yazılmalıdır.
Son olarak, yorumların bir kısmı manuel şekilde olumlu, olumsuz veya nötr şeklinde
önceden belirlendikten sonra, Sınıflandırma Analizi kullanılarak geri kalan diğer yorumların
pozitif, negatif veya nötr anlamlı olup olmadıkları belirlenebilir. Otomatiğe bağlanacak bu
işlemle kurumlar daha kolay bir şekilde yorumları sınıflandırmış olurlar. Ayrıca, yapılacak bu
tip analizlerde zaman kavramı da önem arz etmektedir. Çünkü daha önce vurgulandığı gibi
işletmenin müşteri görüşlerini sürekli analiz etmesi ile beraber gerekli düzenlemeler
yapıldıktan sonra müşterilerin yorumlarının olumlu yönde değişip değişmediği takip
edilmelidir.

835

TWITTER’DA TÜRK HAVA YOLLARI İÇİN SOSYAL MEDYA ANALİTİĞİ UYGULAMALARI
İbrahim SABUNCU (Yalova Üniversitesi)
isabuncu@yalova.edu.tr
Mahir ATMIŞ (Yalova Üniversitesi)
mahiratmis@yalova.edu.tr
SOCIAL MEDIA ANALYTICS APPLICATIONS IN TWITTER FOR TURKISH AIRLINES
ÖZET
Teknolojik gelişmeler ile birlikte büyük veri, büyük veri analitiği, sosyal medya, sosyal medya
analitiği gibi kavramlar pazarlama ve diğer yönetim bilimlerinin gündemine dahil olmuştur.
Genelde iş analitiği olarak adlandırılan yeni yöntemlerin uygulanması sırasında karşılaşılan
en büyük engeller arasında, bilgi ve tecrübe eksikliğinin olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada,
iş analitiğinin bir alt dalı olan sosyal medya analitiği uygulamalarında çalışmak isteyen
akademisyenlere ve işletme yöneticilerine yararı olabilecek örnek bir uygulama
gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, ücretsiz (açık kaynak kodlu) R programlama dili ile
hazırlanan yazılımla, Türk Hava Yolları (THY) hakkında Twitter’da İngilizce olarak 23.03.2018
– 02.04.2018 tarihleri arasında paylaşılmış 6667 mesaj dakikalar içerisinde tespit edilip veri
tabanına kaydedilmiştir. Bu mesajlara duygu (sentiment) analizi algoritması, syuzhet R paketi
uygulanarak, mesajlar pozitif ve negatif olarak sınıflandırılmıştır. Mesajların günlere göre
pozitif ve negatif sayıları tespit edilip, değişimler yorumlanmıştır. Bu mesajları paylaşan
kişilerden, rastlantısal seçilen toplam 50 örneklemin, Twitter hesap adları, negatif/pozitif
mesaj sayıları, konumları, enlem ve boylam bilgileri, profil fotoğrafları Twitter sunucusundan
indirilip, Google Haritalar API uygulaması kullanılarak, harita üzerinde bu kişilerin görülmesi
sağlanmıştır. Verilerin görselleştirilmesi (Data Visualization) kapsamında yapılan bu
uygulamaların, yönetimsel süreçlerde nasıl kullanılabileceği incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Veri Analitiği, Sosyal Medya Analitiği, İmaj Yönetimi, Twitter, Duygu
Analizi
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Key words: Data Analytics, Social Media Analytics, Image Management, Twitter, Sentiment
Analysis
GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
İş analitiği (Business Analytics), yöneticilerin işletme faaliyetleri hakkında daha iyi bilgi sahibi
olmalarına yardımcı olmak ve daha iyi, gerçeklere dayalı kararlar vermelerini sağlamak
amacıyla, bilgi teknolojisi, istatistiksel analiz, nicel yöntemler, matematiksel veya bilgisayar
tabanlı modellerin kullanılmasıdır (Evans 2016). İş analitiği yöntemleri, pazarlama, üretim,
kalite kontrol, araştırma geliştirme, lojistik, finans ve muhasebe gibi işletmenin tüm
fonksiyonlarında kullanılabilir. Fakat en yaygın kullanılan işletme fonksiyonunun pazarlama
olduğu görülmektedir. Vaughan ( 2017) Bain & Company araştırma şirketi tarafından yapılan
bir anket çalışmasına atıfta bulunularak büyük verilerin en büyük etkisinin % 38,2 oranla
pazarlamada olduğunu belirtmiştir. Pazarlama alanındaki iş analitiği uygulamaları, müşteri
analitiği (Customer Analytics) veya analitik pazarlama (Marketing Analytics) (Charan 2015)
olarak isimlendirilebilmektedir.
Analitik pazarlama, işletmelerin muhasebe kayıtları, müşterilerinin sosyal medya hareketleri,
web sayfa ve mobil uygulamalardan elde edilen işlem kayıtları vb. pek çok kanaldan elde
edilen verilerin uygun yöntemlerle işlendikten sonra ortaya çıkan bilgilere göre pazarlama
kararlarının verilmesi için kullanılmasıdır (Venkatesan vd. 2014). Analitik pazarlamada sosyal
medya verilerinin kullanılması çalışmaları, iş analitiğinin önemli bir alt alanı olarak sosyal
medya analitiği şeklinde tanımlanmıştır (Holsapple vd. 2018).
Sosyal medya analitiği kapsamında, sosyal medya verileri satış, pazarlama iletişimi ve
fiyatlandırması konularında kullanılabilmektedir (Salo 2017). Bu verilerden, marka imaj
takibi, net destekçi skoru (NPS: net promoter score) ve net taraftar endeksi (Net Advocacy
Index) hesaplanması (Charan 2015), potansiyel müşterilerin belirlenmesi gibi konularda
faydalanabilmek için doğal dil işleme (NLP: natural language processing) ve yapay zeka
algoritmaları kullanılmaktadır (Lee 2018), (Syam & Sharma 2018). Sosyal medya paylaşımları,
pozitif, negatif ve nötr olarak kategorize edilebilmektedir. Ayrıca paylaşımlarda öne çıkan
konular, metin madenciliği (Text mining) algoritmaları ile tespit edilebilmektedir (Charan
2015). Böylece marka imajı yönetiminde, markayı destekleyen veya kötüleyen mesajların
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hangi konulardan kaynakladığı, bölgelere göre olumlu/olumsuz paylaşımların dağılımı
görülerek, yöneticiler marka ile ilgili olumsuzlukları bertaraf etmek için proaktif kararlar
verebilmektedirler.

LİTERATÜR ANALİZİ
İşletmeler genel adı “iş analitiği” olarak adlandırılan yöntemlerle, büyük verileri analiz edip,
faydalı bilgiler elde ederek, yönetimsel kararlarını bu bilgilere dayandırarak verimlilik ve
karlılıklarını arttırabilmektedir. İş analitiği uygulamaları ile karlılıkları arttıran çok sayıda
işletmeye örnek olarak, IBM (Venkatesan vd. 2014), Amazon (Bradlow 2016) ve Target
(Armstrong vd. 2016) şirketleri verilebilir. İş analitiğinin başarılı örneklerini çoğaltmak
mümkündür. Bu başarı göstergeleri, iş analitiğine olan ilgiyi ve bu alandaki istidamı
etkilemiştir. Amerika’daki 12796 pazarlama iş ilanı üzerinde yapılan araştırmada, ilanların
%39'unda "büyük veri" , %35'inde "analitik" kavramları, gerekli yetenekler arasında
belirtilmiştir (Vaughan 2017). Türkiye’de de iş analitiği yöntemlerinin yayılması mümkün
olursa, yakın gelecekte Türkiye’deki yönetici ilanlarında analitik kavramının öne çıkacağını
beklemek mümkündür. Muhtemelen bu beklenti doğrultusunda, Türkiye’nin İTÜ, ODTÜ,
Bahçeşehir, İstanbul Şehir ve Sabancı üniversitelerin “İş analitiği” yüksek lisans programları
açılmıştır. Bu alandaki Türkçe çalışmalar çok sınırlıdır. Nitekim Google Scholar’da Türkçe “İş
analitiği” (tırnak işaretleri içerisinde) tarandığında sadece 7 sonuç görülmektedir. Türkçe
sayfalarda “iş analitiği” ifadesinin İngilizcesi olan "Business Analytics" ifadesi tarandığı ise 26
sonuç elde edilmektedir. Halbuki "Business Analytics" (tırnak işaretleri içerisinde) ifadesinin
dil sınırlaması olmadan aranması sonucu 24100 sonuç bulunabilmektedir.
İş analitiği yöntemlerinin önemli bir alt alanı sosyal medya analitiğidir (Holsapple vd. 2018).
Sosyal medya analitiği kapsamında, Facebook, Twitter gibi sosyal medya uygulamaları marka
iletişimi ve promosyon faaliyetleri için etkili şekilde kullanılabildiği ve işletme performansının
iyileştirildiği ifade edilmektedir (Wang vd. 2016). Sosyal medya ve analitiğinin satış
performansını arttırdığını ifade eden (Itani vd. 2017); (Cuevas 2018) ve marka imajı
alanındaki uygulamalarını araştıran çalışmalar da bulunmaktadır (Tajvidi & Karami 2017).
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Sosyal medyada büyük miktarda ve sınıflandırılmamış veriler bulunmaktadır. Bu verileri
faydalı bilgilere dönüştürmek için metin madenciliği, doğal dil işleme, yapay zeka
(Makridakis 2017) ve makine öğrenmesi gibi yöntemlerin kullanılmasına ihtiyaç vardır (Evans
2016). Sosyal medya analitiği alanında yapılmış araştırmaların en fazla dikkate aldığı analiz
yöntemlerinden ilk üçü sırasıyla, %15.4 İçerik Analizi (Content analysis), 15.3% ile Doğal Dil
İşleme (NLP: Natural Language Process) ve 13.4% Duygu Analizi (Sentiment analysis) olduğu
belirtilmiştir (Misirlis & Vlachopoulou 2018). Sosyal medya analitiği uygulamalarının
Facebook (Ketter 2016), (Sitta vd. 2018) ve Twitter (Birjali vd. 2017) , (Ahuja & Shakeel
2017), (Öztürk & Ayvaz 2018), (Kim vd. 2014), (Saif vd. 2016) gibi sosyal medya
platformlarında gerçekleştirilmiştir (Serrano-Guerrero vd. 2015).
Sosyal medyanın organizasyonların imajına ne şekilde zarar verebileceği veya yarar
sağlayabileceği alanında yapılan araştırmalar, sosyal medyadaki kulaktan kulağa etkisinden
bahsetmedirler.

Geleneksel

kulaktan

kulağa

(word

of

mouth)

bireylerin

bir

marka/ürün/organizasyon hakkındaki duygu, düşünce ve deneyimlerini paylaşması olarak
tanımlamaktadır. Sosyal medya ortamında bu tür paylaşımlar elektronik kulaktan kulağa (EWOM) olarak ifade edilmiştir. Geleneksel kulaktan kulağa etkisi, paylaşımı yapan kişinin
etrafındaki birkaç kişiyle sınırı iken, sosyal medyanın doğası ve kullanıcı sayısının çokluğu
nedeniyle bu tür paylaşımlar çok fazla sayıda bireye ulaşabilmektedir (Melancon & Dalakas
2018). Bu durum sosyal medyanın imaj yönetimindeki önemini gösterir niteliktedir (Duan vd.
2008), (Bone 1995) .
Önemine rağmen, sosyal medya analitiği ve benzeri yöntemlerin yaygın kullanılması
önündeki engeller olarak, analitik yöntemlerin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi ve personel
eksikliği ve analitik çalışmaların algılanan maliyetlerine kıyasla faydalarının yeterince
anlaşılmaması sayılmaktadır (Evans 2016). Bu çalışmada, bilgi eksikliği problemine yardımcı
olmak amacıyla, sosyal medya analitiği uygulamalarının, ücretsiz açık kaynak kodlu R
programlama dili (Shmueli vd. 2017)kullanılarak nasıl yapılabileceği, elde edilen bulguların
ne şekilde yorumlanması gerektiği, Twitter’da THY şirketi üzerine yapılan örnek uygulama ile
anlatılmıştır.
TASARIM VE YÖNTEM
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Araştırma, verileri toplama, verileri görselleştirme ve analiz, araştırma sonuçlarını
yorumlama şeklinde üç aşamadan oluşan uygulama bir çalışmadır. THY hakkında yabancı
pazarlarda marka imajı değerlendirilmesi amacıyla, çalışmada sadece İngilizce paylaşımlar
dikkate alınmıştır.
Veri toplama aşamasında, THY’den bahseden Twitter mesajları, Twitter sisteminden çekilip
bir veri tabanına kayıt edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, R programlama dilinde yazılmış
olan TwitteR paketinden faydalanılarak bir yazılım geliştirilmiştir. Ayrıca, Twitter
sunucusundan veri çekmek için bir Twitter API uygulaması oluşturulup, uygulama için
geliştirici yetkisi bir ay süreyle alınmıştır. Alınan yetki ücretsiz olmakla birlikte sadece bir
haftalık verilerle sınırlandırılmıştır.
Araştırma kısıtlarına uygun olarak, THY’nin İngilizce yayın yapan Twitter hesaplarını
(@TurkishAirlines,@UKTurkish,@TK_US,@TK_HelpDesk,@TK_Netherlands,
@TK_INDIA,@TK_Norway,@TA_IRELAND,@TK_CAN),

şirketin

İngilizce

adını

(Turkish

Airlines) veya şirketin İngilizce reklam sloganını ( #WidenYourWorld ) içeren Twitter
mesajları, kodlanan program ile toplanarak veri tabanına kaydedilmiştir.
Analiz, Duygu (Sentiment) ve Coğrafik Analiz aşamalarından oluşmaktadır. Duygu analizi için,
R’ın “Syuzhet” paketinin duygu analizi fonksiyonu (get_nrc_sentiment) kullanılmıştır. Bu
fonksiyon, NRC adlı sözlüğü (lexicon) kullanmaktadır. NRC sözlüğünde her kelimeye ait, 10
farklı duygu kategorisinde önceden hesaplanmış skorlar vardır. Bu duygu kategorileri
şunlardır: "Öfke", "Beklenti", "İğrenme", "Korku", "Sevinç", "Üzüntü", "Sürpriz", "Güven",
"Pozitif" ve "Negatif". Kelimelerin duygu skorları kitle kaynak (Crowdsourcing) yöntemiyle
elle hesaplanmıştır (Mohammad & Turney 2013). Bir önceki aşamada toplanan Twitter
mesajları, duygu analizi öncesi işlemden geçirilip, gereksiz sembol ve ifadelerden
temizlendikten sonra, Şekil 1’de görüldüğü gibi bir cümleyi pozitif veya negatif olarak
değerlendirmekte kullanılabilmektedir.
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Şekil 2 Sözlük Tabanlı Duygu Analizi Örneği

Coğrafik analiz çalışmasında, pozitif paylaşım yapanlardan 25 ve negatiflerden 25 olmak
üzere toplam 50 Twitter kullanıcısının konumu, ve profil fotoğrafı tespit edilmeye
çalışılmıştır. Twitter sunucusundan çekilen konum bilgileri sadece il veya ülke
kısaltmalarından oluşabilmektedir. Bu konum bilgilerinin, hazırlanan Google haritalar API
uygulaması aracılığıyla enlem ve boylamları, bu koordinatlara göre konumun bulunduğu ülke
bilgisi tespit edilmiştir. Pozitif/negatif paylaşım yapanlara yeşil/kırmızı çerçeve eklenerek,
belirlenen koordinatlara kişilerin profil resimleri konularak, harita üzerinde gösterimi
sağlanmıştır.
Google haritalar API uygulamalarında her bir kullanıcı profili için ayrı bir sorgulama yapmak
gerekmektedir.

Bunun

yanında

ücretsiz

uygulamada

sorgu

sayısında

sınırlama

bulunduğundan sadece 50 kullanıcı profili için analiz yapılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Tamamlanan sosyal medya analitiği uygulamaları kapsamında, 23.03.2018 – 02.04.2018
tarihleri arasında Twitter’da İngilizce olarak, THY hakkında paylaşılmış 6667 mesaj tespit
edilmiş olup veri tabanına aktarılmıştır. Veri tabanındaki, mesajlara duygu (sentiment)
analizi yapılarak, mesajların 3603’ün pozitif, 1205’inin negatif olduğu tespit edilmiştir.
Mesajların günlere göre pozitif ve negatif sayıları tespit edilip, pozitif ve negatif mesajların
yüzdesel oranlarının farkı alınarak net destekçi net destekçi skoru (NPS) (Charan
2015)günlük olarak Şekil 2’deki gibi hesaplanmıştır.
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Şekil 3 THY hakkındaki Twitter Mesajları Duygu Analizi Sonuçları
NPS değişimlerini aylık, üç aylık dönemlerde veya belirli bir kampanya öncesi ve sonrasında
takip etmek daha anlamlı sonuçlar verecektir. Şu anki verilere göre THY’nin Uluslararası
pazarda imajının pozitif olduğu ve mesaj miktarlarındaki ani değişimler Şekil 2’deki grafikte
görülmektedir. Bu değişimlerin nedenleri araştırılarak önemli bilgiler elde edilebilir. 29 Mart
gecesi Kosova’ya inen bir THY uçağının dahil olduğu bir olaydan dolayı, mesajların aniden
artmaya başladığı ve bu artışın 31 Marta kadar devam ettiği görülmektedir.
Coğrafik analiz çalışması kapsamında seçilen 50 Twitter kullanıcısından konumları tespit
edilenler, pozitif paylaşım yapanlar yeşil, negatifler kırmızı renklendirilerek Şekil 3’de
gösterilmiştir. Ülkelere göre pozitif ve negatif mesaj sayılarına göre ülkelere göre NPS
hesaplamak ve konulara göre gruplandırma yapmak mümkündür. Ancak örnek olarak
yapılan bu sınırlı çalışmada, gerekli coğrafik analizler için yeterli veri toplanamamıştır.
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Şekil 4 Coğrafik Analiz Sonuç Haritası
Sonuç olarak, ücretsiz Twitter ve Google Harita API uygulamaları ile yapılan bu çalışmada
sınırlı sayıda veriye ulaşılmasına rağmen, sosyal medya analitiği yöntemleri ile faydalı bilgiler
elde edilmiştir. Gerçekleştirilen işlem adımları, işletmeler tarafından ücretli geliştirici
hesapları satın alarak tarih sınırı olmadan, periyodik olarak uygulandığında, marka ve imaj
yönetimi, sosyal medya pazarlaması çalışmalarında faydalı bilgiler elde edilebileceği
görülmüştür.
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Tüketici Etnosentrizmi ve Yenilikçiliği Kapsamında Yerli Elektrikli Otomobil Fikrinin
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An Assessment of Turkish Electric Car Idea in the Perspective of Consumer Ethnocentrism
and Innovativeness
Anahtar Kelimeler: etnosentrizm, yenilikçilik, tüketici davranışı, yerli elektrikli otomobil
Keywords: ethnocentrism, innovativeness, consumer behavior, turkish electric car
Giriş ve Çalışmanın Amacı
Tüketicilerin belirli bir ürünü satın alma niyetleri birçok faktörden etkilenmektedir. Bu
faktörlerin içinde ürünün fiyat, kalite vb. özelliklerinin yanı sıra (Chang ve Wildt, 1994),
ürünün bir yenilik içermesi ve menşe ülkesi gibi unsurların da önemli bir yeri bulunmaktadır
(Balabanis ve Diamantopulos, 2004; İşler, 2013). Bunun yanında, tüketicilerin etnosentrizm
ve yenilikçilik gibi konulardaki eğilimleri de bahsedilen ürün özelliklerinin algılanmasında,
dolayısıyla satın alma niyetinde etkili olabilmektedir (Wang ve Chan, 2004; Citrin vd., 2000).
Bu araştırmada Türkiye’de son yıllarda gündemde olan ve halihazırda üretimi için çalışmaları
beş şirketten oluşan bir konsorsiyum tarafından devam ettirilen “yerli elektrikli otomobil”
fikrinin

tüketiciler

tarafından

tüketici

etnosentrizmi

ve

yenilikçiliği

kapsamında

değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Henüz somut bir ürün haline gelmemiş olan bu fikrin
“yerli” olması sebebiyle tüketici etnosentrizmi bağlamında; pazarda henüz yayılmaya
başlayan bir “yeniliği” (elektrikli otomobil) işaret etmesi sebebiyle de tüketici yenilikçiliği
bağlamında ele alınması amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin yerli elektrikli
otomobili satın alma niyetlerinin ne ölçüde etnosentrik ve yenilikçi eğilimlerden
kaynaklandığının tespit edilmesidir. Ayrıca bu eğilimlere farklı düzeylerde sahip olan
tüketicilerin ilgili ürünü satın alma niyetlerinin de anlamlı olarak farklı olup olmadığı
incelenecektir.
Kavramsal Çerçeve
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Tüketici Etnosentrizmi
Tüketici etnosentrizmi tüketicilerin yabancı menşeili ürünleri satın almanın doğruluğu ve
ahlaklılığına ilişkin taşıdıkları inançları ifade etmektedir (Shimp ve Sharma, 1987: 280). Bu
konu, pazarlama literatüründe farklı etnik kimliklere sahip birçok ülkede araştırılmıştır
(Watson ve Wright, 2000; Shankarmahesh, 2006; Balabanis ve Diamantapoulos, 2004; Wang
ve Chen, 2004; Kaynak ve Kara, 2002; Akın vd., 2009; Arı ve Madran, 2011; Poyraz, 2014). Bu
çalışmaların çoğunluğundan elde edilen ortak sonuç, etnosentrik eğilimleri yüksek olan
tüketicilerin çoğunlukla yerli ürünleri satın alma konusunda daha istekli olduklarıdır. Ancak
bu durum ürünün menşe ülkesinin hangi ülke olduğuna ve ürün kategorisine göre
değişebildiği gibi (Balabanis ve Diamantapoulos, 2004), tüketicilerin ilgili ürün hakkındaki
kalite değerlendirmelerine göre de değişebilmektedir (Wang ve Chen, 2004). Watson ve
Wright (2000) ise, tüketici etnosentrizmi ile yerli alternatifi olmayan ürünlere karşı tutumlar
arasındaki ilişkileri incelemişler ve bu ürün gruplarında etnosentrizm düzeyi yüksek olan
tüketicilerin, kültürel olarak kendi ülkelerine daha yakın olan ülkenin ürünlerine karşı daha
olumlu tutum beslediğini ifade etmişlerdir.
Türkçe literatürde de tüketici etnosentrizmi ile yerli ürünlere karşı tutumlar ve satın alma
isteği arasındaki beklenen olumlu ilişki birçok araştırmayla ortaya konmuştur (Akın vd.,
2009: Arı ve Madran, 2011: Armağan ve Gürsoy, 2011: Poyraz, 2017). Buna ek olarak Akın
vd. (2009) tüketicilerin etnosentirzm düzeylerinin siyasi görüşe ve yaşanılan şehre (büyük
şehir, küçük şehir) göre farklılaştığını bulmuşlardır. Arı ve Madran (2011) ise literatürdeki
genel kanının aksine, tüketicilerin çoğunlukla satın aldıkları ürünlerde kaliteyi menşe ülkeden
daha fazla önemsediklerini tespit etmişlerdir.
Tüketici Yenilikçiliği
Yenilikçilik, bireyin yeniliği çevresindeki diğer bireylere göre ne ölçüde erken benimsediğini
ifade etmektedir (Rogers ve Shoemaker, 1971: 27). Tüketici yenilikçiliği ise belirli bir
kategorideki yeni bir ürünü pazara çıktıktan hemen sonra, nispeten pazardaki diğer
tüketicilerin çoğundan daha erken satın alma eğilimini ifade etmektedir (Foxall vd., 1998:
41).
Tüketici yenilikçiliği, tüketicilerin pazardaki yeni ürünleri satın alma eğilimini arttıran bir
unsur olarak görülmektedir (Xie, 2008: 240). Bu durum birçok ampirik çalışmayla ortaya
konmaya çalışılmıştır (Goldsmith, 2001; Bigne-Alcaniz vd., 2008; Coward, 2008; Martin ve
Herrero; Bülbül ve Özoğlu, 2014; Kılıç ve Portakalcı, 2018). Bu araştırmalarda temel olarak
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tüketici yenilikçiliği eğilimi arttıkça yeni ürünlerin daha fazla benimsendiği ifade
edilmektedir.
Tüketici yenilikçiliğini araştırmacılar kişisel yenilikçilik, ilgi alanına özgü yenilikçilik, hazcı ve
sosyal yenilikçilik gibi farklı boyutlarla ölçmeye çalışmışlardır (Midgley ve Dowlig, 1978;
Goldsmith ve Hofacker, 1991; Roerich, 1995; Vadecasteele ve Geuens (2010). Ancak,
Vadecasteele ve Geuens (2010)’in “güdülenmiş tüketici yenilikçiliği” ölçeğinin, bu farklı
unsurları bir araya getirmesi açısından, bir anlamda diğer ölçeklerdeki eksiklikleri
doldurduğu ifade edilmektedir (Kavak vd., 2016: 96). Tüketicilerin yeni ürünleri
benimsemelerinin hangi yenilikçilik boyutlarına olan eğilimlerine bağlı olduğunun ürün
kategorisine göre değişebildiği ifade edilmektedir. Örneğin Vandecasteele ve Geuens (2010)
günümüzde çok az yeni teknoloji bilişsel güdülere bağlı olarak benimsendiği için, bilişsel
yenilikçilik boyutunu diğer boyutlardan ayırmaktadırlar. Schuitema vd. (2013) de bir yenilik
olarak elektrikli araçları benimsemede, hedonik ve sembolik özelliklerine nazaran en çok
aracın fonksiyonel özelliklerinin etkili olduğunu ifade etmektedirler. Tüketicilerin hedonik,
sembolik ve diğer özelliklerden ziyade en çok fonksiyonel özelliklere odaklanmaları, ürünü
benimsemede fonksiyonel güdülere sahip olduklarını göstermektedir (Schuitema vd., 2013:
40). Ayrıca Graham-Rowe vd. (2012) ile Skippon ve Garwood (2011) de fiyat, sürüş maliyeti,
menzil uzunluğu, güvenilirlik ve kullanışlılık gibi fonksiyonel özelliklerin elektrikli araçları
benimsemede en etkili faktörler olduğunu ifade etmektedirler. Noppers vd. (2014)’nın
araştırmasına da benzer bulgulara rastlanmaktadır. Bu çalışmada, elektrikli araçlar ve yerel
yenilebilir enerji sistemleri gibi sürdürülebilir yeniliklerin benimsenmesinde en önemli
faktörlerin ürünün fonksiyonel ve çevresel özellikleri olduğu saptanmıştır.
Tasarım ve Yöntem
Bu araştırma, türü bakımından uygulamalı bir araştırma olup nedensel olarak tasarlanmıştır.
Araştırma problemi, tüketicilerin yerli elektrikli otomobili piyasaya çıktığında satın alma
niyetlerinin ne ölçüde etnosentrik ve yenilikçi eğilimlerden kaynaklandığıdır.
Araştırmada kullanılan veriler, Afyonkarahisar’da kendine ait geliri olan farklı gelir
gruplarından tüketicilerle yüz yüze anket yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırma için veri
toplama süreci halen devam etmekte olup, şu ana kadar 360 tüketiciye ulaşılmıştır. Analiz
edilemeyecek anketler çıkarıldıktan sonra toplamda 303 anketten elde edilen veriler analiz
edilmiştir. Örneklemin belirlenmesinde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
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Kullanılan anket formu, dört kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda tüketicilerin etnosentirizm
düzeylerini belirmek için Shimp ve Sharma (1987)’nın on maddelik azaltılmış CETSCALE
ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekteki ifadeler, Türkçeye Poyraz (2014)’ün çalışması esas alınarak
uyarlanmıştır. İkinci kısımda, tüketicilerin yenilikçilik düzeyleri Vadecasteele ve Geuens
(2010)’in “güdülenmiş tüketici yenilikçiliği” ölçeğiyle ölçülmüştür. Bu ölçek Türkçe
literatürde daha önce Bülbül ve Özoğlu (2014), Kavak vd. (2016)’ın araştırmalarında
kullanılmış ve maddelerin güvenilirlik düzeyinin kabul edilebilir olduğu görülmüştür.
Güdülenmiş tüketici yenilikçiliği ölçeğinde ölçüm dört ana yenilikçilik boyutuyla
yapılmaktadır. Fonksiyonel, hedonik, sosyal ve bilişsel yenilikçilik olarak ifade edilen bu
boyutlar yeniliği benimsemede farklı güdüleri ifade etmektedir. Fonksiyonel yenilikçilik,
işlevsel değeri işaret etmekte ve kullanışlılık, kolaylık, uyum, verimlilik, rahatlık, kalite ve
güvenilirlik gibi güdüleri ifade etmektedir. Duygusal değerle ilişkilendirilen hedonik
yenilikçilik ise, memnuniyet, eğlence, heyecan, mutluluk vb. güdüleri ifade etmektedir.
Sosyal yenilikçilik yeniliği benimsemede yenilikten beklenen sosyal değer ile ilgili olup, farklı
ve tek olma, statü, prestij, aidiyet duygusu, imaj gibi güdüleri ifade etmektedir. Son olarak
bilgisel (epistemik) değerle ilişkilendirilen bilişsel yenilikçilik ise, bilgi, zeka, bilgelik, mantıklı
düşünme, akıl yürütme vb. güdüleri ifade etmektedir (Vandecasteele ve Geuens, 2010: 310).
Üçüncü kısımda ise, tüketicilerin yerli elektrikli otomobil piyasaya çıktığında satın alma
niyetleri ve üründen beklentiler altı maddeyle ölçülmüştür. Son kısımda ise, yaş, cinsiyet,
gelir, meslek, eğitim durumu, yaşanılan şehir gibi demografik özelliklere ilişkin ifadeler yer
almaktadır.
Ölçek maddeleri üzerinde yapılan güvenilirlik analizi sonucu Cronbach’s α değerlerinin
tüketici etnosentrizmi ölçeği için 0,886; tüketici yenilikçiliği ölçeği için 0,896; satın alma
niyeti ölçeği için 0,824 olduğu görülmüştür.
Daha sonra bağımlı değişkenin yerli elektrikli otomobili satın alma niyeti, bağımsız
değişkenlerin ise tüketici etnosentrizmi ve fonksiyonel, hedonik, sosyal ve bilişsel yenilikçilik
olmak üzere tüketici yenilikçiliğinin farklı boyutlarından oluştuğu çoklu doğrusal regresyon
analizi yapılmıştır. Ayrıca satın alma niyeti açısından farklılıklarını tespit etmek için tüketiciler
düşük, orta, yüksek etnosentrik olarak gruplandırılarak (Arı, 2007: 64) ANOVA testi
uygulanmıştır. Bu sayede, farklı etnosentrik eğilimlere sahip tüketicilerin satın alma
niyetlerinin nasıl değiştiği, literatürdeki beklenen etkinin gerçekleşip gerçekleşmediği
anlaşılmış olacaktır.
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Bulgular ve Tartışma
Araştırmaya katılan tüketicilerin % 10,2’si düşük, %37’si orta ve %52,8’i yüksek düzeyde
etnosentrik eğilime sahiptir (Tablo 1). Tüketicilerin çoğunlukla orta ve yüksek etnosentrik
olduğu görülmektedir. Türkiye’de daha önce yapılmış çalışmalarda da buna benzer
dağılımlar elde edilmiştir (Akın vd., 2009; Armağan ve Gürsoy, 2011; Arı ve Madran, 2011).
Tablo 1. Katılımcıların Etnosentrizm Düzeyleri
Sayı

Yüzde

Düşük Etnosentrik

31

10,2

Orta Etnosentrik

112

37,0

Yüksek Etnosentrik

160

52,8

Toplam

303

100,0

Satın alma niyetinin bağımlı değişken; tüketici yenilikçiliğinin dört boyutunun (sosyal,
fonksiyonel, hedonik, bilişsel yenilikçilik) bağımsız değişkenler olarak alındığı çoklu doğrusal
regresyon analizi sonuçları Tablo 2.’de görülmektedir. Model anlamlılığının (p=0,0001<0,05)
teyit edildiği analizde, modeldeki sabit terim, etnosentrizm ve fonksiyonel yenilikçilik
değişkenlerinin (p<0,05) anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre etnosentrizm düzeyinin ve
tüketici yenilikçiliği boyutlarından fonksiyonel yenilikçiliğin yerli elektrikli otomobili satın
alma niyetini olumlu ve anlamlı derecede açıkladığı söylenebilir. Ayrıca fonksiyonel
yenilikçilik, satın alma niyetini etnosentrik düzeye göre daha fazla etkilemektedir.
Düzeltilmiş R2 değerine bakıldığında ise, satın alma niyetindeki varyansın %6,5’inin
etnosentrik düzey, sosyal yenilikçilik, fonksiyonel yenilikçilik, hazcı yenilikçilik ve bilişsel
yenilikçilik değişkenlerin varyanslarınca açıklandığı söylenebilir.
Tablo 2. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları
Regresyon
Bağımlı

Değişken: Katsayıları

Satın Alma Niyeti

Değişkenler

Bağımsız

Sabit Terim
Etnosentrik
Düzey
Sosyal

B

Std.

Anlamlılık Varyans Model
Düzeyi

Sapma

Etki

Anlamlılık

Faktörü Düzeyi

1,415 0,383

0,000

0,178 0,07

0,012

1,064

0,004 0,057

0,947

1,081
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0,0001

R2

Düzeltilmiş
R2

0,081 0,065

Yenilikçilik
Fonksiyonel
Yenilikçilik
Hazcı
Yenilikçilik
Bilişsel
Yenilikçilik

0,229 0,098

0,02

1,704

0,029 0,053

0,586

1,299

0,053 0,096

0,582

1,631

Farklı etnosentrik düzeye sahip tüketiciler arasında, yerli elektrikli otomobili satın alma
niyetlerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Tablo 3 farklı etnosentrik düzeye sahip
tüketicilerin satın alma niyeti ile ilgili ifadelere verdikleri cevapların ortalamaları, standart
sapmalarını göstermektedir. ANOVA testi ile gruplar arası anlamlı farklılıklar tespit edilmiş ve
bunu takiben post-hoc (Tukey) testi sonuçlarına göre, Tablo 3’te de görüleceği üzere
etnosentirzm düzeyi arttıkça yerli elektrikli otomobili satın alma niyetinin de ortalama olarak
artış gösterdiği tespit edilmiştir.
Tablo 3. Etnosentrik Düzeylerin Satın Alma Niyetine Göre Farklılıkları
Düşük Etnosentrik

Orta Etnosentrik

Std.
Ort.
1.Yerli

elektrikli

piyasaya

Yüksek Etnosentrik

Std.

Std.

Sapma

Ort.

Sapma

Ort.

Sapma

1,00

3,41

1,10

3,66

1,30

1,12

3,38

1,13

3,58

1,31

1,08

2,83

1,14

3,15

1,34

otomobil

çıktığında

alma 3,00

niyetim var*
2.Yerli

elektrikli

otomobil

piyasaya çıktığında almayı çok 2,87
isterim.*
3.Yerli
fiyatı

elektrikli

otomobilin

benzerlerinden

yüksek 2,32

olsa bile, onu almak isterim.*
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Düşük Etnosentrik

Orta Etnosentrik

Std.
Ort.
1.Yerli

elektrikli

piyasaya

Yüksek Etnosentrik

Std.

Std.

Sapma

Ort.

Sapma

Ort.

Sapma

1,00

3,41

1,10

3,66

1,30

1,12

3,38

1,13

3,58

1,31

1,08

2,83

1,14

3,15

1,34

1,09

2,97

1,21

3,32

1,33

otomobil

çıktığında

alma 3,00

niyetim var*
2.Yerli

elektrikli

otomobil

piyasaya çıktığında almayı çok 2,87
isterim.*
3.Yerli
fiyatı

elektrikli

otomobilin

benzerlerinden

yüksek 2,32

olsa bile, onu almak isterim.*
4.

Yerli

elektrikli

piyasaya
aracımı

çıktığında
satıp,

onu

otomobil
şimdiki
almak

2,42

istiyorum.*
*0.05 önem derecesinde yapılan ANOVA testinde (Tukey testi) anlamlı fark olduğunu
göstermektedir.
Sonuç
Bu araştırma, tüketicilerin henüz somut bir ürün olmayan yerli elektrikli otomobil fikrinin
gelecekte piyasada somut bir ürün olarak görüldüğünde satın alma niyetlerini, etnosentrik
ve yenilikçi eğilimler kapsamında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Daha önce Aktan
(2013)’ın çalışmasında, yerli otomobil fikrine farklı bir açıdan bakılmış, ürün ülke imajının
algılanan riskleri azaltırken satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği ifade edilmiştir. Bu
araştırmada ise tüketicilerin etnosentrizm düzeyleri ve yenilikçilik düzeylerinden fonksiyonel
yenilikçiliğin, yerli elektrikli otomobili satın alma niyetini anlamlı derece etkilediği tespit
edilmiştir.
Yerli elektrikli otomobilin özünde “yerli” ve “yeni” bir fikir olması nedeniyle tüketici davranışı
açısından tüketici etnosentirzmi ve yenilikçiliği gibi önemli iki temel kavramı işaret ettiği
düşünülmektedir. Literatürde, etnosentrik eğilimler yükseldikçe tüketicilerin yerli ürünlere
karşı satın alma niyetlerinin de olumlu anlamda geliştiği birçok çalışmada doğrulanmıştır
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(Watson ve Wright, 2000; Shankarmahesh, 2006; Balabanis ve Diamantapoulos, 2004; Wang
ve Chen, 2004; Kaynak ve Kara, 2002; Akın vd., 2009). Dolayısıyla bu araştırmadan
etnosentrizmle ilgili elde edilen sonuçların literatürle paralel olduğu söylenebilir.
Bunun yanında, yenilikçilik düzeyi yüksek olan tüketiciler, yeni olan ürünleri satın almaya
daha fazla niyetli olmaktadırlar. Araştırmada kullanılan ölçeğe göre yenilikçiliğin farklı
boyutlarından sadece fonksiyonel boyut satın alma niyetini etkilemektedir. Bu durum,
tüketicilerin yerli elektrikli otomobilden bir yenilik olarak beklentilerinin “işlevsel değer”
açısından şekillendiği şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla tüketiciler bir yenilik olarak
elektrikli otomobili işlevsel güdülerle benimsemektedir. Schuitema vd. (2013)’nin de ifade
ettiği üzere elektrikli otomobillerin benimsenmesinin büyük ölçüde fiyat, sürüş maliyetleri,
güvenilirlik, performans, sürüş menzili, şarj süresi gibi fonksiyonel özelliklere bağlı olduğu
birçok araştırmada ifade edilmektedir (Beggs vd., 1981; Bunch vd., 1993; Cheron ve Zins,
1997; Graham-Rowe vd., 2012; Skippon ve Garwood, 2011).
Bu anlamda bu çalışma ile, şu anda bir fikir olarak değerlendirilen ancak pazarda yakın
gelecekte somut bir ürün olarak görülmesi beklenen yerli elektrikli otomobilin
tutundurulması açısından uygulayıcılar için özetle iki önemli çıkarımda bulunulmaktadır.
Birincisi, ürünün pazarlanmasında etnosentrizm vurgusunun önemidir. Bunun yanında,
ürünün bir yenilik olarak daha kolay benimsenmesinde, ürünün işlevsel özelliklerinin ön
plana çıkarılması da önemli görülmektedir.
Bu çalışmada veri toplama süreci halen devam etmektedir. Elde edilen verilere ilişkin bazı
kısıtlar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi zaman kısıtıdır. Bundan dolayı, tek bir ilde
(Afyonkarahisar)
gerçekleştirilmiştir.

yaşayan
İlerleyen

tüketicilerden
aşamada

toplanan
araştırma

veriler

üzerinde

örnekleminin

analizler

genişletilmesi

planlanmaktadır. İkinci bir kısıt ise, araştırmanın tek bir beğenmeli ürün üzerinde yapılmış
olmasıdır. Gelecekteki araştırmalarda, yerli elektrikli otomobilin tutundurulması için özellikle
ürünün işlevsel özellikleri daha somut hale geldiğinde, bu özelliklerin tüketicilerce
algılanmasına etki eden unsurların araştırılması gerekmektedir.
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PSİKANALİTİK KURAM PERSPEKTİFİ İLE TÜKETİCİ TATMİNİ:
HIZLI TÜKETİM VE ARZU DÖNGÜSÜ ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA
Dicle Yurdakul (Altınbaş Üniversitesi)
dicle.yurdakul@altinbas.edu.tr
CONSUMER SATISFACTION FROM A PSYCHOANALYTIC THEORY PERSPECTIVE: AN
EXPLORATORY STUDY ON FAST CONSUMPTION AND THE CYCLE OF DESIRE
Anahtar Kelimeler: Tüketici tatmini, hızlı tüketim, arzu, arzu döngüsü, psikanalitik kuram.
Keywords: Consumer satisfaction, fast consumption, desire, cycle of desire, psychoanalytic
theory.
Özet
Tüketici davranışı araştırmaları ve uygulamalarında “tatmin” ve “tüketici tatmini”
kavramları, tüketicileri anlama, onlara tercih edilebilir alternatifler sunma ve dolayısı ile uzun
vadeli ilişkiler kurabilme yolunda temel kavramlar olarak nitelendirilmektedir. Öte yandan
gerek yerli gerekse yabancı yazında, bu kavramları anlayabilmek için incelenmesi gereken
ana kavramlardan biri olan “arzu” (desire) kavramına ilişkin tartışmaların kısıtlı olduğu ve
güncel olmadıkları göze çarpmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, tüketici tatmini üzerinden
hızlı tüketim motivasyonları ve süreçlerine dair daha derin bir kavrayışa sahip olabilmek için
arzu kavramından ve bu kavramı odağına alan psikanalitik kuramdan yararlanılması
amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına göre rekabet koşulları ve teknolojik ilerlemelerin bir
gereği olarak ortaya çıkan hızlı üretim – hızlı arz sürecinin, tüketicinin bir üründen aldığı
tatminin hem şiddetinde hem de süresinde azalmaya neden olabildiği ve tüketicileri arzunun
metalarla tatmininin mümkün olmadığı algısı dolayısı ile daha sorumlu tüketim biçimlerine
sevk edebildiği görülmektedir.
Kavramsal Çerçeve
“İnsanın arzusu, ötekinin arzusudur.” (Lacan, Seminerler XI, s.235)
Neoklasik tüketim kuramından (Ackerman, 1997) sembolik tüketim kuramlarına (Belk vd.
1982, Levy 1982, Solomon 1983) uzanan geniş bir akademik yelpazede, tüketici tatmini
sağlamak için rasyonel motivasyonlardan, gösterişçi tüketim hazzına varan farklı unsurlar ele
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alınmıştır. İktisat, psikoloji ve sosyoloji başta olmak üzere pek çok bilim dalından beslenen
yerli ve yabancı yazındaki bu tartışmalarda, psikanalitik kuram ve beraberinde ortaya çıkan
ana kavramlardan biri olan arzu kavramına ilişkin tartışmaların ise sınırlı olduğu
görülmektedir (Belk 1997, Belk 2001, Belk vd. 2003, Fırat ve Venkatesh 1995). Belk ve
diğerleri (2003) tüketici davranışları ve tüketim kültürü üzerine bir anlayış geliştirme
konusunda arzu kavramının önemini vurgulayarak, kültürel bağlam, zaman, medya ve
pazarlama gibi aracı değişkenlere göre farklı şekillerde tezahür etmiş olsa da, küresel
kapitalizmin arzuyu tüketim nesnelerine yönlendirdiğini tartışmaktadır. Dolayısı ile
günümüzde, sürekli ve hızla tüketmenin ardında yatan motivasyonları ve süreçleri
anlayabilmek, aynı zamanda tatmin kavramını ihtiyaçların giderilmesi ve fayda
maksimizasyonu perspektiflerinin ötesinde, daha derin bir analiz ile irdeleyebilmek için arzu
kavramı önemli bir boyut olarak karşımıza çıkmaktadır.
Arzu kavramına ilişkin en kapsamlı çalışmalardan biri psikanalitik kuramın öncülerinden
Lacan tarafından geliştirilmiş olup, kavramın temelinde “eksiklik , boşluk, yokluk” olarak
tercüme edilen olgu yer almaktadır. Lacan, arzuyu “varlığın yokluğu” ve “ötekinin arzusu”
olarak tanımlar (Braunstein, 2003, s.102-103). Psikoanalitik kuramda arzunun temelinde
yatan bu eksiklik, fetüsün erkek ya da kadın olma noktasında diğer yarısının kaybı, fetüsün
anneden ayrılması, ayna kuramı ve semboliğin gerçekle ayrışması (dilin yetersizliği) gibi farklı
teorilerle açıklanmaktadır (Bouchet, 2011). Birey, yaşamı boyunca asla mümkün olmasa dahi
bu kaybı tamamlamak ve boşluğu doldurmak için farklı yollar arar (Fırat ve Venkatesh, 1995)
ve bu arayış bireyin kimlik inşası sürecinin önemli bir parçasıdır. Boşluğun doldurulması için
elde edilmesi gerekene doğru girişilen her eylem hayal kırıklığı ile sonuçlanmaya
mahkumdur; zira varoluşla beraber ortaya çıkan bu eksiklik duygusunun tatmini söz konusu
değildir. Ancak boşluğu doldurmaya namzet arzu nesnesinin (somut bir varlık, bir eylem, bir
hedef ya da bir kişi olabilir) elde edilmesi için verilen uğraş, bireyin en temel yaşamsal
dürtülerini

harekete

geçiren

güçtür

(Lacan,

1977).

Her

yeni

uğraş,

boşluğun

doldurulamayacağı sonucunu doğurur ve bu nedenle bir sonraki arzu nesnesinin elde
edilmesi için yeni bir süreç başlar. Bu nedenle arzu, döngüsel bir süreçtir.
Günümüz toplumunda modern tüketim olgusunun, giderilmesi mümkün olmayan bu eksiklik
hissi veya boşluğun metalar aracılığı ile tamamlanabileceği, bir başka deyişle tüketicinin
tatmine ulaşabileceği vaadi üzerine kurulu olduğu savunulabilir (Fırat ve Venkatesh, 1995).
Öte yandan, arzu nesnesi erişildiğinde vaadini yerine getiremeyen bir konuma düşmekte
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(Campbell, 1987) ve bu nedenle de arzu her daim ötekine yani elde edilmemiş olana
yönelmektedir (Belk vd. 2003, Girard 1996). Dolayısı ile psikolojik düzlemde, arzu nesnesinin
tüketiciye sunduğu tatmin vaadinin yerine getirilmesi mümkün değildir. Bu durum tüketiciyi
bir sonraki alternatifi denemeye yönlendirir ve yeni bir arzu döngüsünün kapısını açar.
Bu çalışmada, modern tüketim olgusunun açıklanması için bir alternatif oluşturan söz
konusu kuramlar üzerinden, hızlı tüketim dolayısı ile ivme kazanan arzu döngüsü, tatmintatminsizlik olguları ve bu süreç sonunda yeni arzu metalarına yönelen tüketicinin tüketim
davranışındaki olası değişimlerin ele alınması amaçlanmaktadır.
Tasarım ve Yöntem
Bu araştırma kapsamında:
•

Arzu kavramı ve arzu döngüsü kuramı çerçevesinde hızlı tüketim bağlamında tüketici
tatmini (ve tatminsizliği) olgularına ve tüketicilerin hızlı tüketim motivasyonlarına ışık
tutulması,

•

Hızlı tüketim ve tatmin (tatminsizlik) arasındaki ilişkinin tüketici davranışı üzerindeki
olası etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Araştırmanın kavramsal çerçevesi ve yukarıda belirtilen amaçlar göz önünde bulundurularak
keşifsel bir araştırma tasarlanmış ve daha derin analizlere ulaşabilmek için nitel veri toplama
yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Mülakat verilerini desteklemek
amacı ile gözlem ve saha notları da toplanarak analiz ve yorumlama sürecine dahil edilmiştir.
Çalışma kapsamında 12 katılımcı ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş olup, bu
bildirinin hazırlanması esnasında veri toplama süreci devam etmektedir. Örneklem sürecinde
katılımcılara ulaşabilmek için olasılığa dayalı olmayan örneklem yöntemlerinden kartopu
örneklemesi uygulanmıştır. Öte yandan, bu yöntemin sakıncaları göz önüne alınarak
katılımcıların profillerinin demografik kriterler doğrultusunda çeşitlendirilmesine gayret
edilmiştir. Bu noktada, araştırmanın amacı ve bağlamı göz önünde tutularak, yaş, gelir,
eğitim düzeyi ve meslek değişkenlerinin önem teşkil edebileceği tespit edilmiş ve katılımcılar
bu değişkenlerin farklı değerleri dikkate alınarak örnekleme dahil edilmiştir.
Mülakatlar katılımcıların onayı ile kayda alınmış ve sonrasında deşifre edilerek analiz
edilmiştir. Analiz sürecinin ön kodlama ve sistematik kodlama aşamalarında Nvivo 11
programından yararlanılmıştır. Seçici kodlama aşamasında (Carson vd., 2001) ortaya çıkan
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veri kategorileri arasında karşılaştırmalar yapılarak benzerlik ve farklılıklar ortaya çıkarılmış
ve bir sonraki bölümde ele alınan ana temalara ulaşılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma kapsamında ortaya çıkan ana temalar aşağıda özet olarak sunulmaktadır:
•

Hızlı üretim - hızlı tüketim döngüsünde tatminsizlik
Katılımcıların büyük bir kısmı hızlı tüketime yönelmelerini bir tercih değil, bir
zorunluluk olarak nitelendirirken, bu durumun en temel sebebinin pazara yeni ürün
arz etme hızının son derece yüksek oluşu olduğunu belirtmişlerdir. Bu doğrultuda
tüketicilerin karşısına sürekli olarak yeni alternatiflerin çıkması (örneğin her giyim
mağazasında her hafta onlarca yeni ürünle karşılaşmaları) ve bu yeni alternatiflerin
“daha iyi, daha moda, daha çekici” olarak lanse edilmesi, satın alınan ürünün, henüz
o ürün ile bir deneyim yaşanmadan tatminsizlik hissi yaratması ile sonuçlanmaktadır.

•

Tatmin duygusunun şiddetinin ve süresinin azalması
Araştırma bulgularına göre tüketiciler geçmişe kıyasla arzu ettikleri nesneleri elde
ettiklerinde hissettikleri tatmin duygusunun hem şiddetinin hem de süresinin giderek
azaldığını vurgulamaktadırlar. Tatmin duygusunun şiddetinin azalmasında rol
oynayan en önemli faktörün kolay erişim, tatmin süresinin azalmasının ardındaki
nedenin ise hızlı üretim yani yeni ürün arzındaki hız olduğu belirtilmektedir. Bu
noktada ilgi çekici bir bulgu, tatmin duygusu şiddetindeki azalmanın dozunun ürün
kategorisine bağlı olarak değişkenlik göstermesiyle beraber (kıyafet ve cep telefonu
örnekleri), tatmin duygusunun süresinde ürün kategorisinden bağımsız olarak
azalmadan bahsediliyor olmasıdır.

•

Tatminsizliğin hızlı tüketimin terk edilmesindeki rolü
Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer bulgu, hızlı tüketimin arzu döngüsünü
hızlandırması sonucunda tüketicinin hızla ve ardı ardına yaşadığı tatminsizlik
deneyimlerinin, bazı tüketiciler için tüketim alışkanlıklarını sorgulama ve yavaş
tüketim modlarına geçme yönünde bir istek uyandırmasıdır. Bazı katılımcılar,
yaşadıkları deneyimler sonrasında herhangi bir arzu metasının kendilerini “vaat
edilene” ulaştıramayacağını idrak ederek, neden ve ne şekilde tükettiklerini
sorgulamalarına ve hatta zaman zaman tüketim alışkanlıklarında değişikliğe
gitmelerine neden olduğunu belirtmişlerdir.
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Sonuç ve Öneriler
Araştırma bulgularına göre tüketicilerin hızlı arz nedeni ile kaçınılmaz olarak içine girdiklerini
ileri sürdükleri hızlı tüketim süreci, arzu edilen metalara ilişkin döngünün de süratlenmesine
ve sonuç olarak arka arkaya yaşanan tatminsizlik deneyimlerine neden olmaktadır. Bu
noktada, rekabet koşulları ve teknolojik ilerlemelerin bir gereği olarak ortaya çıkan hızlı
üretim – hızlı arz sürecinin, tüketicinin bir üründen aldığı tatminin hem şiddetinde hem de
süresinde azalmaya neden olabildiği görülmektedir. Bu durumun tüketiciyi derhal yeni bir
tüketim döngüsüne girmeye sevk ederek, hızlı tüketim sürecinin ivmelenmesine neden
olabileceği ve dolayısı ile üreticiler için arzu edilen sonuçlar ortaya koyarken, hızlı tüketimin
çevresel ve soysal maliyetleri nedeni ile tüketicileri olumsuz yönde etkileyebileceği de
tartışılabilir. Öte yandan, araştırma bulguları aksi doğrultuyu da işaret etmekte, hızlı tüketim
– hızlı tatminsizlik sürecinin tüketicileri arzunun metalarla tatmininin mümkün olmadığı algısı
dolayısı ile farklı tüketim biçimlerine sevk edebilmesinin de söz konusu olabileceğini
göstermektedir. Son yıllarda büyük bir ivme kazanan yavaş tüketim hareketi bu araştırma
bulgusunu destekler nitelikte olup, sürecin sorumlu tüketim uygulamalarını destekleyici bir
etkisi olabileceğine işaret etmektedir. Bu doğrultuda gelecekteki çalışmalarda, tüketicinin
tüketim sürecinden elde ettiği psikolojik tatmin ya da tatminsizliğin, mevcut tüketim
alışkanlıklarının sürdürülebilirliği üzerindeki etkisinin incelenmesi önerilmektedir.
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Giriş ve Amaç
Teknolojide yaşanan gelişmeler, Web 1.0’ın yerini bambaşka yapıları olan Web 2.0’a
bırakmasıyla birlikte kullanıcılarında aktif olduğu yeni bir web ortaya çıkmıştır. Yani Web
2.0’ın gelişmesiyle kullanıcılar artık söz sahibi olmuş durumdadır. Yaşanan bu gelişmelere
bağlı olarak tüketiciler tarafından forumlar, bloglar ve mikrobloglar oluşturularak yeni
fikirlerin ve bilgilerin paylaşıldığı platformlar oluşmaya başlamıştır. Böylece bir yeni ortam,
yani sosyal medya ortaya çıkmıştır (Tuncer, 2013:3-11). Sosyal medya, kullanıcıların bilgi ve
içerik oluşturarak iletişim ve etkileşim kurdukları web ortamıdır (Onat, 2010:105).
Web teknolojilerindeki gelişmeler ve sosyal medya araçlarının ortaya çıkışı, e-ticarette yeni
gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler, tüketicilerin sosyal medya
platformlarında ürün ve hizmet alım satımına aktif olarak katılımına teşvik eder (Huang ve
Benyoucef, 2017:40). Dolayısıyla satıcıların gücünün alıcılara aktarılmasıyla kullanıcılar artık
güçlü bir konuma gelmiştir. Tüketiciler artık içerik üretebilir ve bunu diğerleriyle paylaşabilir
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hale gelmiştir. Bu da e-ticarette önemli bir gelişme olan sosyal ticaretin ortaya çıkmasını
sağlamıştır 5 (Hajli ve Sims, 2015:350).
Sosyal ticaret kavramı ilk kez 2005 yılında Yahoo tarafından tanıtılmıştır (Haung ve
Benyoucef, 2017:40). Sosyal ticaret en basit ifadeyle, sosyal ağlar üzerinden e-ticaret
işlemlerinin yürütülmesi olarak tanımlanmıştır. Sosyal ticaret, sosyal etkileşimi, iletişimi ve
kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği, kullanıcı yorumları ve derecelendirmeleri gibi
unsurları ürün ve hizmetlerin satın alınması, satılması ve pazarlanması desteklemek amacıyla
sosyal medya kullanımını içerir (Ng, 2013:609).
Sosyal ticaret platformlarında, tüketicilerin alışveriş öncesinde ve sonrasında deneyimlerinin
paylaşılmasına ve kendi görüşlerinin belirtilmesine izin verilir. Bu da ürün ve hizmet hakkında
ilgili bilginin dolaşmasına olanak sağladığı için e-wom (Elektronik ağızdan ağıza pazarlama)
etkisi yaratabilir. Sosyal ticaret kavramının ele alındığı bu çalışma, bir sosyal ticaret aracı
olarak Instagram’dan yararlanan tüketicilerin sosyal ticaret uygulamalarını ve bunun için
Instagram kullanımlarını etkileyen faktörleri ele almaktadır.
Literatür Analizi
Literatürde, sosyal ticaret bağlamında müşterilerin tercihlerini etkileyen faktörler farklı
çalışmalarda ele alındıkları haliyle aşağıda açıklanmıştır:
•

Ürünlerin fiziksel olarak incelenemediği online alışverişler, müşteriyi güçsüz duruma
düşürebilir. Bu nedenle müşteriler online ortamda geleneksel alışveriş ortamından
daha fazla risk algılar. Bu algılanan risk müşterilerin alışverişe dair algıladıkları negatif
sonuçlar olarak tanımlanmaktadır. Bekleme süreci, tüketicilerin online alışveriş
esnasındaki algılarını içeren bu süreçte ortaya çıkabilecek olumsuz düşünceler olarak
ifade edilir. Sosyal ticaret deneyimi az olan müşterilerin, deneyimli müşterilere
nazaran bekleme sürecini daha uzun ve olumsuz algılayabildiği görülmektedir (Er ve
Erçin, 2016:309-310). Bu yüzden tüketiciler alışveriş öncesi bu olumsuz duyguları
gidermek için sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Sosyal ticaret deneyimi olan
müşterilerden alınan sosyal destek, bekleme sürecinde yaşanacak kaygıyı ve
algılanan riski azaltacaktır.

5

Sosyal ticarette kendi ürettikleri ürünleri satışa sunan tüketiciler, diğer bir deyişle prosumer’lar satıcı olarak
karşımıza çıktığı gibi; ürün ve hizmetlerini hedef pazarlarına sosyal ticaret yoluyla ulaştırmaya çalışan
işletmelerle de karşılaşılmaktadır. Bu çalışma her türlü satıcıdan sosyal ticaret yoluyla alışveriş yapma niyetini
etkileyen faktörleri ele almaktadır. Dolayısıyla, bu bildiri çalışması kapsamında prosumer kavramı ve sosyal
ticaret ilişkisinden bahsedilmesinin kapsamı fazlasıyla genişleteceği düşünülmektedir.
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•

Sosyal destek, bireylerin sosyal medya platformları aracılığıyla diğer kullanıcılarla
işbirliği sürdürdüğü çevrimiçi eylemler olarak tanımlanmaktadır (Hajli ve Sims,
2015:352). Sosyal destek, tüketicilerin bir sosyal toplulukta bulunan diğer
kullanıcıların kendilerine özellikle ürünler, hizmetler ve satıcılar söz konusu
olduğunda çeşitli durumlarda yardım edebileceği düşüncesini ifade etmektedir (Li ve
Ku, 2017:6). Sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya üzerinde elde edebileceği iki
tür destek olduğu ileri sürülmektedir: Bilgilendirici ve duygusal destek (Shanmugam,
2016:426). Duygusal destek, dinleme ve sempati veya güveni içerir. Bilgilendirici
destek ise, tavsiye, öneri ve yönlendirmeyi ifade etmektedir (Shanmugam,
2016:426). Sosyal medya kullanıcılarının birbirinden yardım almaları yani aynı sosyal
medya aracını kullanan bireylerin birbiriyle bağlantı kurmaları sosyal ticaret sitelerine
olan güveni etkilemektedir (Chen ve Shen, 2015:58).

•

Sosyal ticaret yapıları, Web 2.0’dan sonra ortaya çıkan tüketicilerin deneyimlerini
paylaşmasına izin veren ve içerik üretmelerine olanak sağlayan sosyal platformlardır
(Hajli, 2015: 184). Sosyal ticaret yapıları kapsamında kabul edilen tüketici
değerlendirmeleri, yorumları, oylamaları ve tavsiyeleri tüm sosyal medya kullanıcısı
olan ve olmayan tüketicilere ürün ve satıcı bilgisi sağlamaktadır. Sosyal ticaret
yapılarında tüketiciyi satın alma davranışlarında destekleyen metin içerikli bilgiler
üretilebilmektedir. Örneğin müşteri yorumları diğer potansiyel müşteriler için katma
değer yaratmaktadır. Bu yüzden sosyal ticaret yapılarının sosyal destek sunduğu; aynı
zamanda sosyal ticaret alışveriş niyetini etkilediği ileri sürülebilir (Hajli ve Sims,
2015:353).

•

Web 2.0 uygulamaları sayesinde tüketiciler ürünler, hizmetler ve satıcılar hakkında
internette çok daha fazla miktarda bilgiye ulaşabilmektedir. Ancak, ürünler, hizmetler
ve satıcılara ilişkin olarak Internetten ulaşılabilen bilgiler arttıkça tüketiciler, sosyal
medya araçları üzerinden güvenebilecekleri kullanıcılardan tavsiyeler istemektedir
(Chen ve Shen, 2015:57). Sosyal medya kullanıcılarına karşı güven, bir tüketicinin
sosyal medya araçları kullanıcılarının görüşlerine, fikirlerine önem verme ve bu
fikirlere saygı duyma isteği olarak tanımlanmaktadır (Chen ve Shen, 2015:58). Sosyal
medya topluluğuna karşı güven ise, bir bireyin tüketicinin sosyal medya araçlarını
kullanan toplulukları sosyal ticaretin yanı sıra sosyal etkileşim için güvenilir ve nitelikli
hizmetler sunan bir platform olarak kabul etmesi olarak açıklanabilir (Lal, 2017:74).
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Yani güveni oluşmuş tüketici olumlu bir tutum sergiler ve bu durum sosyal ticaret
alışveriş niyetini etkilemiş olur (Er ve Erçin, 2016:310).
Tasarım ve Yöntem
Uygulamalı bir araştırmayı kapsayan bu çalışma ilişkisel bir tasarıma sahiptir. Bu araştırmada
Instagram üzerinden veri toplanması planlanmış olup, henüz veri toplama süreci
başlamamıştır. Veri toplama sürecinin sonunda araştırma kapsamında Instagram
kullanıcılarının sosyal ticaret yoluyla satın alma niyetini hangi faktörlerin etkilediği sorusuna
cevap aranmaktadır. Sosyal ticaretin gerçekleştiği platform olarak yoğun kullanımından
dolayı Instagram tercih edilmiştir. Gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda tespit edilen
faktörler Instagram ile ilişkilendirilerek şöyle açıklanabilir:
 Bekleme süreci: Tüketicilerin online alışveriş sırasında algıladıkları olumsuz
düşüncelerdir. Bu yüzden tüketiciler alışveriş öncesi bu olumsuz duyguları gidermek
için sosyal desteğe ihtiyaç duymakta; ürünler, hizmetler ve satıcılar hakkında bilgi
edinmek için Instagram’dan yararlanmaktadır.
 Sosyal destek beklentisi: Tüketicilerin bir sosyal toplulukta bulunan diğer
kullanıcıların kendilerine ürünler, hizmetler ve satıcılar konusunda yardım
edebileceği düşüncesidir. Tüketiciler sosyal destek elde etmek için Instagram’dan
yararlanmakta; Instagram vasıtasıyla elde edilen sosyal destek, diğer tüketicilere ve
sosyal ticaret sitelerine olan güveni etkilemektedir.
 Sosyal ticaret yapıları: Bu faktör; tüketici değerlendirmeleri, yorumları, oylamaları ve
tavsiyelerini içermekte ve tüm sosyal medya kullanıcılarına ürünler, hizmetler ve
satıcılar hakkında bilgi sağlamakta; aynı zamanda tüketicilerin sosyal medyadan elde
ettiği sosyal desteği de güçlendirmektedir. Instagram üzerinden ulaşılabilen tüketici
değerlendirmeleri, yorumları, oylamaları ve tavsiyeleri; sosyal destek beklentisini
karşılamakta ve sosyal ticaret alışveriş niyetini etkilemektedir.
 Güven: Ürünler, hizmetler ve satıcılara ilişkin olarak Internetten ulaşılabilen bilgiler
artmasına

bağlı

olarak

tüketicilerin

sosyal

medya

araçları

üzerinden

güvenebilecekleri kullanıcılardan tavsiyelerine ulaşma arzusu doğrultusunda ortaya
çıkmakta ve sağlanan bu güven ve sosyal ticaret yapılarından elde edilen bilgiler
sosyal ticaret alışveriş niyetini etkilemektedir. Instagram, sosyal medya araçları
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yoluyla sosyal destek sağladığı için güven duyulan bir platform olarak görev
üstlenmektedir.
Literatür taramasından elde edilen yapılar çerçevesinde oluşturulan model ve hipotezler
aşağıda yer almaktadır.
Güven
Sosyal Destek

Instagram
Kullanıcılarına
Karşı Güven

Bilgilendirici
Destek
Topluluk
olarak
Instagrama
Karşı Güven

Bekleme Süreci
Duygusal
Destek

Sosyal Ticaret
Alışveriş Niyeti

Sosyal Ticaret
Yapıları

H1a: Müşterilerin sosyal ticaret bağlamında alışveriş esnasındaki bekleme süreci ile
Instagram kullanıcılarından aldıkları bilgilendirici destek arasında ilişki vardır.
H1b: Müşterilerin sosyal ticaret bağlamında alışveriş esnasındaki bekleme süreci ile
Instagram kullanıcılarından aldıkları duygusal destek arasında ilişki vardır.
H2a: Müşterilerin sosyal ticaret bağlamında Instagram kullanıcılarından aldıkları bilgilendirici
destek ile Instagram kullanıcılarına karşı güven arasında ilişki vardır.
H2b: Müşterilerin sosyal ticaret bağlamında Instagram kullanıcılarından aldıkları bilgilendirici
destek ile Instagram kullanıcılarının oluşturduğu topluluğa karşı güven arasında ilişki vardır.
H3a: Müşterilerin sosyal ticaret bağlamında Instagram kullanıcılarından aldıkları duygusal
destek ile Instagram kullanıcılarına karşı güven arasında ilişki vardır.
H3b: Müşterilerin sosyal ticaret bağlamında Instagram kullanıcılarından aldıkları duygusal
destek ile Instagram kullanıcılarının oluşturduğu topluluğa karşı güven arasında ilişki vardır.
H4a: Müşterilerin sosyal ticaret bağlamında Instagram kullanıcılarından aldıkları bilgilendirici
destek ile sosyal ticaret yapıları arasında ilişki vardır.
H4b: Müşterilerin sosyal ticaret bağlamında Instagram kullanıcılarından aldıkları duygusal
destek ile sosyal ticaret yapıları arasında ilişki vardır.
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H5a: Müşterilerin sosyal ticaret bağlamında Instagram kullanıcılarına karşı duydukları güven
ile sosyal ticaret alışveriş niyeti arasında ilişki vardır.
H5b: Müşterilerin sosyal ticaret bağlamında Instagram kullanıcılarının oluşturduğu topluluğa
karşı duydukları güven ile sosyal ticaret alışveriş niyeti arasında ilişki vardır.
H6: Müşterilerin sosyal ticaret bağlamında sosyal ticaret yapıları ile sosyal ticaret alışveriş
niyeti arasında ilişki vardır.
Modelde yer alan ilişkilerin test edilmesi amacıyla, literatürde daha önceki çalışmalarda
kullanılarak veri toplama aracı olan anket formu oluşturulmuştur. Veri toplama aracında
bekleme süreci faktörünü ölçümlemek amacıyla Er ve Erçin’in (2016) çalışmasından; sosyal
destek faktörünü Zhang vd.’nin (2014) araştırmasından; sosyal medya kullanıcılarına yönelik
güveni Chen ve Shen’in (2015) araştırmasından; sosyal ticaret yapıları ve sosyal ticaret
alışveriş niyeti faktörlerini ölçümlemek için ise Hajli ve Sims’in (2015) çalışmasından
yararlanılmıştır. Çalışmada veriler kolayda örnekleme tekniği kullanılarak Instagram
kullanıcılarından elektronik anket aracılığı ile toplanacaktır. Veriler yapısal eşitlik
modellemesi yardımıyla analiz edilecektir.
Bulgular ve Tartışma
Soru formunun hazırlanması ve nihai şeklini alması henüz tamamlanmıştır. Araştırmada
verilerin elde edilmesi ve analizi sonucunda Instagram kullanıcılarının sosyal ticaret yoluyla
satın alma niyetini etkileyen faktörler ve etki güçlerinin Instagram üzerinden yapılacak olan
online anket sonucunda belirlemesi beklenmektedir (Anket yöntemi ile birlikte veri toplama
sürecimiz devam etmektedir.)
Genel Yorumlar (Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar)
Günümüzde popülaritesi gittikçe artmakta olan sosyal ticaret kavramını ele aldığımız bu
araştırma pazarlama literatürüne katkı sağlayabilecektir. Kavramsal olarak ortaya konmasına
karşın ülkemizde Instagram’ın bir sosyal medya platformu ve sosyal ticareti kolaylaştıran bir
araç olarak ele alan çalışmaya ulaşılan kaynaklarda henüz rastlanmamıştır. Dolayısıyla, sosyal
ticarete yönelik yaklaşımı ve sosyal ticaret alışveriş niyetini etkileyen faktörleri tespit etmeye
yönelik bu tür bir araştırma, sosyal ticaret araştırmalarını zenginleştirip yeni araştırmalara
yol gösterebilecektir.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, internetin ortaya çıkışı ve küreselleşme ile birlikte rekabet
anlayışında değişimler olmuş, küçük işletmelerin iş dünyasında etkin aktörler olmalarının
önü açılmıştır. İnternet sayesinde pek çok işletme pazarlarını genişletmek adına geleneksel
yöntemlerle gerçekleştirdikleri ticareti elektronik ortama taşımaya başlamıştır.
E-ticaretin işletme ve tüketici arasında gerçekleşen boyutu olarak tanımlanabilen ealışverişin (online alışveriş) yaygınlaşmasının altında; zaman ve enerji tasarrufu sağlaması,
gece gündüz erişilebilirlik ve ürünlerin karşılaştırılmasının kolay oluşu gibi çok sayıda neden
yatmaktadır. Bu nedenlerin anlaşılması ve buna uygun stratejilerin geliştirilmesi, işletmelerin
e-ticaret çabalarının karşılığını bulması açısından oldukça önemlidir. Özellikle Endüstri 4.0
kavramından doğan ve işletmelerle müşteriler arasında çevrimiçi ve çevrimdışı etkileşimleri
birleştiren Pazarlama 4.0 yaklaşımını benimseyen (Kotler vd., 2017: 77) ve faaliyetlerini
elektronik ortama taşıyan işletmelerin, her iki mecrayı da kullanan tüketicilerin özelliklerini
ve alışveriş motivasyonlarını belirlemeleri ve sunularını bu doğrultuda şekillendirmeleri
faydalı olacaktır.
Farklı satın alma motivasyonları olan tüketicilerin farklı alışveriş davranışları göstereceği
varsayımı altında bu çalışma ile, satın alma güdülerine dayanarak, e-alışveriş yapan
tüketicilere ilişkin bir tipoloji geliştirmek ve farklı tüketici profillerine uygun stratejiler
geliştirebilmeleri için işletmelere öneriler sunmak amaçlanmaktadır.
Literatür Araştırması
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E-alışveriş, dünya genelinde ve özellikle internet üzerinden pazarlama faaliyetleri için
gelişmiş altyapıları olan ülkelerde, gelişen ve dikkat çeken bir olgudur. E-alışveriş
rakamlarında 1990’ların sonlarına doğru patlama yaşanmış (Zhou vd., 2007), çok sayıda
tüketici farklı ürün grupları için Internet üzerinden alışverişi benimsemeye başlamıştır.
Bununla birlikte internet kullanıcılarının, e-alışverişçilere dönüşme potansiyelinin yüksek
olduğu düşünüldüğünde (So vd., 2005) interneti alışveriş dışındaki amaçlarla kullanan
tüketicilerin de potansiyel birer müşteri olduğu ve bu mecraya yapılan yatırımların uzun
vadede işletmelerin pazarlarını genişletmek adına son derece etkili olacağı söylenebilir.
E-alışveriş rakamlarındaki artış bu alanda gerçekleştirilen akademik çalışmaların sayısına da
yansımıştır. E- alışveriş çevresinin tüketici tercihine etkisi (Swaminathan vd., 1999), internet
alışverişinin dağıtım kanalı rolü (Alba vd., 1997), e-alışverişi etkileyen faktörler
(Swaminathan vd., 1999) ve e-alışverişin fiyat duyarlılığına etkisi (Shankar, Rangaswamy,
Pusateri, 1999) çalışılan konular arasındadır.
Online perakendecilik alanındaki gelişme ile birlikte, tüketicilerin neden e-alışverişi tercih
ettiklerini anlamak online perakendeciler açısından çok büyük önem kazanmıştır (Rohm,
Swaminathan, 2004). Yönetimsel bakış açısından, e- alışveriş tipolojileri veya sınıflandırma
şemaları, farklı tüketici gruplarını anlamak ve hedeflemek için temel oluşturabilir. Online
perakendecilikteki büyüme göz önüne alındığında, bu kanala özgü bir tipoloji, farklı tüketici
bölümlerinin tanımlanmasını sağlayarak, perakendecilerin sunularını bu müşteri tiplerine
göre etkili bir şekilde uyarlamalarını mümkün kılacaktır.
Alışverişçi tipolojilerinin geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, perakendeci
özellikleri, tüketicilerin alışveriş motivasyonları, alışverişe yönelik tutumları ve alışveriş sıklığı
gibi çok sayıda değişken temel alınmış olmakla birlikte, çalışmaların büyük bir kısmı
geleneksel perakendeci ortamına yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte, daha yakın zamanda
gerçekleştirilen çalışmalar (Rohm ve Swaminathan 2004; Srinivasan vd., 2002; Wallace vd.,
2004), e-alışveriş yapanların geleneksel alışverişçilere kıyasla temelde farklı şekillerde
davrandıklarını göstermiştir.
E-alışverişçileri sınıflandırmak için kullanılan güdüler arasında; zaman ve enerji tasarrufu gibi
kolaylıklar (Bellman vd., 1999; Bhatnagar vd., 2000; Chang vd., 2004; Limayem vd., 2000),
bilgi araştırma (Alba vd., 1997; Bellenger ve Korgaonkar, 1980; Lynch ve Ariely, 2000), sosyal
etkileşim (Westbrook ve Black, 1985), eğlence (Gehrt ve Shim, 1998), çeşitlilik arayışı (Raju,
1980), acil sahip olma arzusu (Alba vd. 1997) vb. yer almaktadır. Bu güdüler çerçevesinde
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yaptıkları çalışmada Rohm ve Swaminathan (2004), online alışveriş yapan tüketicileri;
kolaylık isteyenler, çeşitlilik arayanlar, dengeliler ve mağaza odaklılar olmak üzere dört
grupta sınıflandırmış ve her bir grup için etkili olan güdülerin farklı olduğunu ortaya
koymuştur. Benzer bir şekilde güdüleri ve mağaza özelliklerini birlikte ele alan Ganesh ve
arkadaşları ise (2010) yedi farklı tüketici kümesi tanımlamışlardır.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2015 verilerine göre ülkemizde internet eriş imi olanların oranı
%55,9 olup, her beş kişiden biri e -alışveriş yapmaktadır . Her geçen yıl artan rakamlarla
paralel olarak ülkemizde , tüketicilerin e -alışverişe yönelik tutumlarının
demografik özelliklerinin ve davranışlarını etkiley

, bu kişilerin

en faktörlerin belirlenmesine yönelik

çalışmalar (Özgüven, 2011; İzgi ve Şahin , 2013; Mürütsoy, 2013; Armağan ve Turan , 2014)
gerçekleştirilmekle

birlikte,

e-alışveriş

yapan

tüketicilerin,

motivasyonlarına

göre

sınıflandırılması amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Tasarım ve Yöntem
İnternet

alışverişi

yapanların

motivasyonlarına

göre

sınıflandırılması

amacıyla

gerçekleştirilen bu çalışma uygulamalı ve betimleyici yapıdadır. Analize tabi tutulacak verileri
toplamak için anket tekniği kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan soru kağıdında yer alan ve e-alışverişi tercih etme motivasyonlarını
değerlendiren 23 ifade, geçmiş ölçekler, ilgili literatür incelemesi (Kaufman-Scarborough ve
Lindquist, 2002; Soopramanien ve Robertson, 2007) ve haftada birkaç kez e-alışveriş
gerçekleştiren 6 tüketici ile yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanmıştır. Bu ifadeler,
kolaylık, bilgi arama, anında sahip olma, sosyal etkileşim, perakende alışveriş deneyimi ve
çeşitlilik arayışı dahil olmak üzere e-alışveriş ile ilgili güdüleri kapsamakta olup, tüketicilerin
ifadelere katılım düzeylerini belirtmeleri istenmiştir (5’li Likert, “1=Hiç Katılmıyorum”“5=Tamamen Katılıyorum). Bununla birlikte soru kağıdında fiyat duyarlılığını (“Ürünün
mağaza fiyatı, online fiyatından %5/%10/%20 daha fazla olsa bile mağazadan alışveriş
yapmayı tercih ederim”) (Luo vd., 2014) ve son bir yıl içinde e-alışverişin tercih edilme
durumunu araştıran ifadelerin yanı sıra yaş, cinsiyet, gelir ve eğitim durumu gibi demografik
değişkenler ile internet üzerinden alışveriş yapma sıklığı (Nadiren, Yılda birkaç kez, Ayda
birkaç kez, Haftada birkaç kez), günlük olarak internette harcanan süre (0-1 saat, 1-2 saat, 23 saat, 3 saatten fazla), e-alışveriş için kullanılan ara yüz formatı (alışveriş sitesinin orijinal
sayfası, mobil görünümlü sayfa, sitenin telefon uygulaması) ilişkin sorulara da yer verilmiştir.
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Çalışmanın evrenini Ankara’da yaşayan ve daha önce Internet üzerinden alışveriş
gerçekleştirmiş tüketiciler oluşturmakta olup, veriler oluşturulan anket formu aracılığıyla,
kolayda örneklem yöntem ile ulaşılan katılımcılardan toplanmıştır. Sahada 320 adet anket
uygulanmış olup 303 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir.
Elde edilen veriler ile öncelikle tanımlayıcı istatistikler gerçekleştirilmiş olup, alışveriş
güdüleri ile ilgili ifadelerin sadeleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen faktör analizinden sonra
tüketici tipolojisinin oluşturulması için kümeleme analizi yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Katılımcıların (n=303); %52,5’i kadın (n=159) ve %51’i 18-29 yaş aralığındadır. Örneklemde
önlisans/lisans mezunları çoğunlukta olup (%56,4), katılımcıların %37’si yılda birkaç kez,
%32’si de ayda birkaç kez e-alışveriş yaptıklarını belirtmişlerdir.
E-alışverişi tercih etme nedenlerini (motivasyonlarını) içeren ifadeler Keşifsel Faktör
Analizine tabi tutulmuş, hiçbir faktör altında yüklenmeyen ve çapraz yükleme gösteren
ifadelerin silinmesi sonucunda 3 faktörlü (17 ifade) yapı elde edilmiştir. E-alışverişin sağladığı
kolaylıklarla (zaman, enerji tasarrufu, mekandan bağımsız olma vb.) ilgili olan ilk faktöre
“Kolaylıklar”; geleneksel alışverişin üstünlükleri (sosyalleşme, riski azaltma, sahip olma) ile
ilgili olan ikinci faktöre “Geleneksel alışverişin avantajları”, e-alışverişin kolaylıkları dışındaki
getirileri (çeşitlilik, ucuzluk vb.) ile ilgili son faktöre “E-alışverişin avantajları” adı verilmiştir.
Bu üç faktörün açıklanan varyans değerleri ve güvenilirlik katsayıları (Cronbach Alpha)
sırasıyla 23,653 (0,88), 20,190 (0,84) ve 16,946 (0,81)’dır. Elde edilen faktör ortalamaları,
kümeleme analizinin verileri olarak kullanılmıştır.
Tüketicilerin e-alışveriş motivasyonlarına göre kaç farklı grupta toplandığını belirlemek için
iki aşamalı Kümeleme Analizi gerçekleştirilmiş olup katılımcılar üç farklı kümeye dağıtılmıştır.
Kümelerdeki kişilerin sayıları, demografik özellikleri, faktör ortalamaları, fiyat duyarlılıklarını
ve gruplar arası farklılık testlerinin sonuçlarını gösteren bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Buna göre e-alışveriş yapan tüketiciler E-Alışverişçiler, Dengeliler ve Mağaza odaklılar (Rohm
ve Swaminathan, 2004) olarak 3 grupta incelenebilir:
E-Alışverişçiler: Sunduğu kolaylıklar ve avantajları (çeşitlilik, bilgi arama vb.) nedeniyle ealışverişi geleneksel alışverişe tercih eden bu grup, mağaza avantajları nedeniyle mağazayı
tercih etme açısından da en isteksiz gruptur. Önceki yıllara kıyasla e-alışverişi (geleneksel
alışverişe) en çok tercih eden E-alışverişçiler kümesi fiyat açısından oldukça duyarlı olup,
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çoğunlukla erkeklerden, 30-44 yaş arası ve ayda birkaç kez e-alışveriş yapan, oldukça eğitimli
tüketicilerden oluşmaktadır.
Dengeliler: İfadelere orta düzeyde katılım gösteren bu küme elemanlarının her iki alışveriş
formatının avantajlarının farkında olduğu ama net bir şekilde tercihte bulunmadıkları
düşünüldüğünden “Dengeliler” E-alışverişçilere nazaran fiyata daha az duyarlı olmakla
birlikte, daha pahalı olsa bile mağazadan satın alma konusunda son gruba kıyasla daha
isteksizlerdir. 18-29 yaş arası katılımcıların ve kadınların çoğunlukta olduğu bu gruptakiler
daha çok yılda birkaç kez e-alışveriş gerçekleştirmektedirler.
Mağaza odaklılar: E-alışverişi tercih etme konusunda en isteksiz tüketicilerden oluşan
“Mağaza odaklılar” önceki yıllara kıyasla e-alışverişi tercih etme açısından en düşük
ortalamaya sahip gruptur. Mağaza fiyatı ile online fiyat farkı arttıkça mağazayı tercih etme
eğilimleri azalmakla birlikte fiyat duyarlılığı göreceli olarak en az olan kümedir. 18-29 yaş
arası katılımcıların ve kadınların çoğunlukta olduğu bu gruptakiler nadiren e-alışveriş
gerçekleştirmektedirler.
Tablo 1: Kümeleme Analizi Sonuçları

Faktör 1
Faktör 2

Küme 1(n= 102)

Küme 3 (n=153)

Küme 1 (n= 48)

E-Alışverişçiler

Dengeliler

Mağaza Odaklılar

𝑥𝑥̅ =4,05

𝑥𝑥̅ =3,43

𝑥𝑥̅ =2,35

144,298 ,000

𝑥𝑥̅ =4,08

𝑥𝑥̅ =3,58

𝑥𝑥̅ =2,37

159,273 ,000

𝑥𝑥̅ =2,55

Faktör 3

Son bir yılda e- 𝑥𝑥̅ =4,00
alışverişi

tercih

𝑥𝑥̅ =3,62
𝑥𝑥̅ =3,33

Ki-Kare

Anl.

𝑥𝑥̅ =3,98

165,019 ,000

𝑥𝑥̅ =2,40

68,607

,000

etme durumu*
Fiyat 1
Fiyat 2
Fiyat 3
Cinsiyet

Yaş

𝑥𝑥̅ =2,05

𝑥𝑥̅ =2,84

𝑥𝑥̅ =3,25

44,159

,000

55,840

,000

𝑥𝑥̅ =1,58

,000

Kadın: %54

𝑥𝑥̅ =2,94

63,241

Kadın: %47

𝑥𝑥̅ =2,45

𝑥𝑥̅ =2,98
Kadın: %58

2,053

,358

Erkek: %53

Erkek: %46

Erkek: %41

18-29: %43,1

18-29: %56,2

18-29: %52

12,620

,013

30-44: %48,0

30-44: %28,1

30-44: %29

45-60: %8,9

45-60: %15,7

45-60: %18,8

𝑥𝑥̅ =1,74

𝑥𝑥̅ =2,56
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1300 TL ve altı:-

1300 TL ve altı:% 1300 TL ve altı:% 23,068

1301-2000 TL:% 2,9

2,0

2001-2700 TL:% 6,9

1301-2000

2701-3400

Gelir

6,3
TL:% 1301-2000

TL:% 11,1

13,7

TL:% 2001-2700

TL:% 7,8

13,7

TL:%

8,3

2701-3400

TL:% 2701-3400

4101 TL ve üstü:% 5,9
62,7

TL:%

2,1

2001-2700

3401-4100

,010

TL:%

18,8

3401-4100

TL:% 3401-4100

13,7

TL:%

16,7

4101 TL ve üstü:% 4101 TL ve üstü:%

Eğitim

59,5

47,9

Lise: %18,6

Lise: %20,3

Lise: %29,2

Önlisans-Lisans:

Önlisans-Lisans:

Önlisans-Lisans:

%47,1

%62,1

%58,3

Yüksek

Lisans:% Yüksek
17,6

12,5

Nadiren: %3,9

Nadiren: %26,1

Nadiren: %47,9

birkaç

%30,4
Ayda
%52,0

kez: Ayda birkaç kez: Ayda birkaç kez:
%12,5

Haftada birkaç kez: Haftada
Orijinal

birkaç Haftada birkaç kez:

kez: %7,8
sayfa:% Orijinal

%
sayfa:% Orijinal

sayfa:% 5,937

E-Alışveriş yapılan 69,6

76,5

87,5

ara yüz

Mobil:% 8,8

Mobil:% 7,8

Mobil:% 4,2

App: % 21,6

App: % 15,7

App: %8,3

0-1 saat: %5,9

0-1 saat: %13,1

0-1 saat: %3

1-2 saat: %14,7

1-2 saat: %24,8

1-2 saat: %10

2-3 saat: %27,5

2-3 saat: %27,5

2-3 saat: %17

İnternette
harcanan süre

,000

%39,6

%25,5

%13,7

60,212

kez: Yılda birkaç kez: Yılda birkaç kez:
%40,5

birkaç

,006

Lisans:%

34,3
Yılda
E-Alışveriş sıklığı

Lisans:% Yüksek

14,399

868

12,526

,204

,051

3

saatten

%52,0

fazla: 3

saatten

fazla: 3

%34,6

saatten

fazla:

%18

*Önceki yıllara kıyasla son bir yıl içerisinde e- alışverişi mağaza alışverişine daha çok tercih
ediyorum
Fiyat 1: Ürünün mağaza fiyatı, online fiyatından %5 daha fazla olsa bile mağazadan alışveriş
yapmayı tercih ederim
Fiyat 2: Ürünün mağaza fiyatı, online fiyatından %10 daha fazla olsa bile mağazadan
alışveriş yapmayı tercih ederim
Fiyat 3: Ürünün mağaza fiyatı, online fiyatından %15 daha fazla olsa bile mağazadan
alışveriş yapmayı tercih ederim
𝑥𝑥̅ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ı
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
E-alışverişi tercih eden tüketicileri motivasyonlarına (kolaylık, çeşitlilik arayışı, bilgi arama
vb.) göre sınıflandırmak ve farklı tüketici gruplarına yönelik stratejiler geliştirebilmeleri için
işletmelere yol gösterici olabilmek adına gerçekleştirilen bu çalışmada tüketicilerin farklı
alışveriş tipleri olduğu belirlenmiştir. Literatürle de uyumlu olacak şekilde tüketici kümeleri:
E-alışverişçiler, Dengeliler ve Mağaza odaklılar olarak isimlendirilmiştir. E-alışverişçilerin, en
çok çeşitlilik sağlaması, ucuz olması ve kolaylıkları nedeniyle e-alışverişi tercih ettiği, Mağaza
odaklı tüketicilerin ise çevrimdışı mağaza özellikleri ile motive oldukları sonucuna
ulaşılmıştır. Dengeliler olarak adlandırılan tüketicilerin motivasyon faktörlerinin üçü için de
birbirlerine yakın ortalamalara sahip olmalarına rağmen geçen yıla kıyasla e-alışverişi daha
çok tercih etme eğiliminde olmaları bu tüketicileri hedefleyen e-perakendeciler açısından
önemli bir bulgudur.
Bu bulgular doğrultusunda, “E-alışverişçileri” İnternet üzerinden daha çok alışveriş etmeye
teşvik etmek için, sunulan kolaylıkların arttırılması, ürünler arası karşılaştırmaya imkan sunan
web sayfalarının ve filtreleme seçeneklerinin geliştirilmesi ve fiyata duyarlı bu tüketicileri
cezbedecek fiyat düzeylerinin belirlenmesi faydalı olacaktır.
Sosyalleşme-eğlenme ihtiyacı, sevkiyatta yaşanan gecikmelerden kaçınma isteği (sahip olma
isteği) ve mağaza içi indirimlerle ile motive olan “Mağaza odaklıları” e-alışverişe
yönlendirmek için özellikle, ürünün tüketiciye, tüketiciden de iadeler şeklinde işletmeye
ulaştırılması aşamasında yaşanan sıkıntıları ve gecikmeleri en aza indirecek şekilde
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düzenlemelerin yapılması ve buna yönelik bilgilendirmenin yapılması önerilebilir. Ealışverişin, geleneksel alışverişe kıyasla keyifli ve farklı bir alışveriş deneyimi yaşatma
konusundaki eksikliklerinin giderilmesi de bu noktada önemli bir katkıda bulunacaktır.
Her üç motivasyon türü için de ortalama değerlere sahip “Dengelileri” e-alışverişe teşvik
etmek adına ilk iki grup için sunulan önerilerin faydalı olacağı düşünülmektedir. Gençlerin
çoğunlukta olduğu bu en kalabalık gruptaki tüketicilerin internette harcadıkları sürenin fazla
olduğu bilgisi ışığında bu tüketicileri motive edecek hususların dikkate alınarak hareket
edilmesi durumunda e-alışverişi benimseme oranlarının yükseleceği söylenebilir.
Araştırmanın sadece Ankara ilinde yaşayan tüketiciler üzerinde gerçekleştirilmiş olması ve
örneklemin çok büyük olmaması sonuçların genelleştirilebilirliğini güçleştirmektedir.
Çalışmanın farklı örneklemler üzerinde tekrarlanması, belirli bir ürün kategorisi veya alışveriş
sitesi dikkate alarak çalışmaların yapılması önerilebilir.
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YOUTUBER TAKİPÇİSİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
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merve.kelebek@ogr.dpu.edu.tr
İçlem ER (Dumlupınar Üniveristesi)
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DETERMINANTS OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH MOTIVATIONS: A RESEARCH ON
UNIVERSITY STUDENTS FOLLOWING YOUTUBERS
Anahtar Kelimeler: eWOM, YouTuber, Sosyal Medya Kullanımı, eWOM Arama, eWOM
Sağlama
Keywords: eWOM, YouTuber, Social Media Usage, eWOM Search, eWOM Providing
Giriş ve Çalışmanın Amacı:
Tüketicilerin satın alma karar sürecini etkileyen faktörler yıllardır incelenmektedir. Bu süreci
etkileyenlerden biri de ağızdan ağıza iletişimdir. Gelişimin, değişimin hız kesmediği
günümüzde, insanlar arasındaki geleneksel ağızdan ağıza iletişim (WOM) internet ortamına
taşınmıştır. İnternet yaygınlaşmasıyla sosyal medya platformlarından gerçekleştirilen,
küresel çapta kitleye ulaşmayı sağlayan iletişim, elektronik ağızdan ağıza iletişim (eWOM)
olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medya platformlarından olan YouTube’da ürün ya da
hizmetle ilgili bilgilerini, deneyimlerini kanal açarak paylaşan YouTuber’lar, eWOM ile
takipçilerine ulaşabilmektedir.
Bu araştırmada öğrencileri YouTube aracılığıyla eWOM’a yönlendiren, YouTube’dan bilgi
aramaya iten güdülerin neler olduğu sorusuna cevap aranmaktadır. Bu doğrultuda eWOM
motivasyonlarının, sosyal medya platformlarının doğası gereği tüketicilerin eWOM arama ve
eWOM sağlama davranışlarına göre iki şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır. YouTuber
takipçisi öğrencilerin YouTube’daki sosyal ilişki yapılarının, eWOM’a bağlı olarak nasıl
şekillendiği hususu da araştırma soruları arasında yer almaktadır. Araştırmada eWOM
motivasyonları ve eWOM sosyal ilişki belirleyicileri belirlenerek internet kullanımı, sosyal
medya platformu kullanımına ve sosyo-demografik özelliklere göre öğrencilerin tutumlarının
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açıklanması araştırmayı nihai sonuca ulaştıracaktır. Belirlenen amaçlar doğrultusunda
araştırma, YouTuber takipçileri üzerine gerçekleştirilmesi bakımından ayrı bir önem
kazanmaktadır. Çünkü literatürde ulaşılabilen çalışmalar incelendiğinde bu çalışmanın
literatürde eWOM arama motivasyonları, eWOM sağlama motivasyonları ve eWOM sosyal
ilişki belirleyicilerinin YouTuber takipçileri üzerine gerçekleştirilmesi bakımından ilk olduğu
görülmektedir.
Literatür Analizi:
Türkçe literatüre bakıldığında, elektronik ağızdan ağıza iletişim (eWOM) kavramı hakkında
yapılan çalışmaların yeterli olmadığı görülmektedir. Ancak yabancı literatür taradığında bu
konuda farklı çalışmaların yer almaktadır. Araştırmanın başında eWOM’u daha iyi
anlayabilmek adına geleneksel ağızdan ağıza iletişim (WOM) kavramı ve geleneksel WOM
motivasyonları literatürde incelenmiştir. Silverman 1997’de geleneksel ağızdan ağıza
iletişimi, “Ürün ya da hizmet sağlayan işletmelerden bağımsız olarak insanların ürün ya da
hizmetlerle ilgili gerçekleştirdikleri resmi olmayan diyaloglar” olarak tanımlamıştır. Bu
iletişim şekli zamanla daha da çok araştırmada yer almıştır ve bu iletişim şekline insanları
yönlendiren motivasyonlar araştırma konusu olmuştur. Yapılan çalışmalara bakıldığında
geleneksel WOM motivasyonları konusunda en çok Dichter (1966), Engel, Blackwell ve
Miniard (1993) ve Sundaram, Mitra ve Webster (1998)’in çalışmaları öne çıkmaktadır.
Dichter (1966), ürün bağlılığı, kişisel bağlılık, diğerlerine bağlılık ve mesaj bağlılığı gibi
hususları WOM motivasyonları olarak belirlemiştir. Engel vd. (1993) ise, WOM
motivasyonları olarak bağlılık, kişisel gelişim, diğerlerini düşünme, mesajı eğlenceli bulma ve
uyumsuzluk azaltma faktörlerini tespit etmiştir. Sundaram vd.’nin (1998) daha da
detaylandırarak geliştirdikleri WOM motivasyonlar ise olumlu ağızdan ağıza, ürün bağlılığı,
kişisel gelişim, şirkete yardımcı olma, olumsuz ağızdan ağıza, endişe azaltma, intikam ve
öneri arama şeklindedir.
Geleneksel ağızdan ağıza iletişimin şekil değiştirerek internet üzerinden gerçekleştirilmesiyle
ortaya çıkan elektronik ağızdan ağıza iletişim (eWOM) zamanla merak edilen bir kavram
haline gelmiştir. eWOM’un bugüne kadar birçok araştırmada tanımı yer almaktadır. Huang
vd.’nin 2009 yılında yaptıkları çalışmada eWOM, “Belirli ürün ya da hizmetlerin kullanımına,
özelliklerine, satıcılarına ve sağlayıcılarına ilişkin bilgilerin internet odaklı konuşma
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ortamlarında paylaşılarak gerçekleştirilen kayıt dışı iletişim" olarak tanımlanmıştır (Huang
vd., 2009). eWOM kavramının günümüzde önem kazanmasıyla eWOM’a insanları
yönlendiren motivasyonlar ve eWOM’un sosyal ilişki belirleyicileri araştırılır hale gelmiştir.
Araştırmanın amacına göre eWOM motivasyonlarını detaylı şekilde incelemek için, HennigThurau ve Walsh’in 2003’teki eWOM arama motivasyonlarından ve Hennig-Thurau vd.’nin
2004’teki eWOM sağlama motivasyonlarından yararlanılmıştır.
Hennig-Thurau ve Walsh’in 2003’teki çalışmasında katılımcılar, Almanya’nın en sık kullanılan
web tabanlı platformlarını kullananlar arasından seçilmiştir.

Hennig-Thurau ve Walsh

(2003), tüketicilerin bir ürün veya hizmeti satın almadan önce neden o ürün veya hizmeti
deneyimlemiş olan diğer tüketicilerin sosyal medya platformlarındaki yorumlarını
araştırdıklarını eWOM arama motivasyonları ile açıklamaya çalışmışlardır. Araştırmamızda
da üniversite öğrencilerinin bir ürün veya hizmeti satın almadan önce neden YouTube
aracılığı ile başkalarının o ürün veya hizmet ile ilgili yorum ve tavsiyelerini araştırdıklarını
anlamak için bu motivasyonlardan yararlanılmıştır. Hennig-Thurau ve Walsh’in eWOM
arama motivasyonlarının açıklamaya çalışan faktörler şöyledir (Hennig-Thurau ve Walsh,
2003):
i.

Satın alma ile ilgili bilgi alma,

ii.

Sosyal oryantasyon aracılığı ile bilgi alma,

iii.

Topluluk üyeliği,

iv.

Mükafatlandırma,

v.

Bir ürünün nasıl tüketileceği ya da bir hizmetin nasıl kullanılacağı bilgisi’dir.

Bu çalışmada, eWOM arama motivasyonlarının satın alma davranışlarında oldukça etkili
olduğu sonucuna varılmıştır. İkinci olarak, katılımcıların satın almadan önce bilgi edinmek ve
sosyal oryantasyon aracılığı ile bilgi edinmek için eWOM aramadan yararlandıkları ortaya
çıkmıştır. Bu iki amacın tüketici davranışlarının değişiminde büyük etkisinin olduğu
belirtilmiştir. Üçüncü olarak, eWOM arama eyleminin tüketicilerin herhangi bir ödül ya da
gelir elde etmede daha az etkili olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca tüketicilerin kendi satın
alma davranışlarını başkalarına aktarmak için eWOM eylemini gerçekleştirdikleri ortaya
çıkmıştır. Tüketicileri satın alma sonrası elde ettikleri deneyimlerini aktarma eyleminin planlı
olarak gerçekleştirilmeyip ürüne odaklı olarak gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Hennig-Thurau vd.’nin 2004’teki çalışmasında ise katılımcılar, Alman web tabanlı fikir
platformu kullanıcılarından seçilmiştir. Burada en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan
Deutsche Bahn AG’nin ana sayfasında bir link verilerek, dooyoo ve hitwin’de kullanıcıları
ankete yönlendiren bir sayfa açılarak, seçilmiş olan ciao.com ve Vocatus kullanıcılarına email gönderilerek katılımcılar seçilmiştir.

Tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili kendi

deneyimlerini sosyal medya platformlarında ifade etmeye yönlendiren nedenleri ise HennigThurau vd. (2004), eWOM sağlama motivasyonları ile açıklamaya çalışmışlardır.
Araştırmamızda da üniversite öğrencilerini bir ürün veya hizmet hakkında YouTube aracılığı
ile kendi deneyimlerini aktarmaya iten nedenleri anlamak için bu motivasyonlardan
yararlanılmıştır. Tüketicilerin eWOM sağlama motivasyonlarını açıklamaya çalışan faktörler
ise şu şekilde sıralanabilir (Hennig-Thurau vd., 2004):
i.

Platform yardımı,

ii.

Olumsuz duyguların ortaya çıkışı,

iii.

Başkaları için endişelenme,

iv.

Kendini geliştirme,

v.

Sosyal fayda,

vi.

Ekonomik teşvik,

vii.

İşletmeye yardımcı olma,

viii.

Tavsiye arama’dır.

Çalışmanın sonuçlarına göre katılımcıların yaşadıkları ürün veya hizmet deneyimlerini
paylaşmalarında kendilerini geliştirme, başkalarını uyarma ve aldıkları teşviklerin oldukça
etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların yaptıkları yorumların, platform
operatörlerinin hizmetlerini daha müşteri odaklı gerçekleştirmelerinde etkili olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Chu ve Kim (2011), bir ürün veya hizmet bilgisinin ya da deneyimlerinin paylaşılması ile
sosyal medya platformlarında kurulan sosyal ilişkilerin yapılarını incelemek ve eWOM’un bu
platformlarda nasıl yer aldığını anlamak için eWOM’a yönelik sosyal ilişki belirleyicilerini
açıklamaya yönelik faktörler belirlemişlerdir. Araştırma doğrultusunda da üniversite
öğrencilerinin YouTuber’ların ürün veya hizmet bilgilerini ya da deneyimlerini paylaşması ile
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kurdukları sosyal ilişki yapılarını incelemek için bu faktörlerden yararlanılmıştır (Chu ve Kim,
2011):
i.

Bağ gücü,

ii.

Benzerlik,

iii.

Güven,

iv.

Normatif etki,

v.

Enformasyon etkisi,

vi.

Bilgi arama,

vii.

Bilgi verme,

viii.

Bilgi aktarma’dir.

Yapılan çalışmanın sonucunda eWOM davranışı ile bağ gücü, güven, normatif etki,
enformasyon etkisi, fikir arama ve fikir iletme arasında olumlu ilişki bulunuştur. Tüketicilerin
ürün veya hizmet odaklı bilgi arama ve bilgi aktarma eğiliminde oldukları sonucuna
ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra eWOM davranışı ile benzerlik arasında ise olumsuz bir etki
görülmüştür.
eWOM arama, eWOM sağlama motivasyonlarının ve eWOM sosyal ilişki belirleyicilerinin
yanı sıra araştırmamızın amacı doğrultusunda YouTuber’lar konusunu daha iyi
açıklayabilmek için eWOM’a etki eden kişisel etki kaynakları açıklanmıştır. Fitzmaurice
2011’de yaptığı çalışmada eWOM’a etki eden kişisel etki kaynaklarını uzmanlıklarına ve
davranış biçimlerine göre gruplandırmıştır (Fitzmaurice, 2011). Fikir liderleri, pazar kurtları
ve referans grupları eWOM’a etki eden kişisel etki kaynaklarıdır. YouTuber’lar üstlendikleri
görev itibariyle eWOM’a etki eden kişisel etki kaynaklarıdır. Çalışmamızda YouTuber’ların
hangi grup kişisel etki kaynağı olduğunu anlamak için bu kişisel etki kaynaklarının özellikleri
detaylı incelenmiştir. Bu çalışma, temelde pazar kurtlarını incelemektedir ve pazar kurtları
bu çalışmada “birçok ürün veya hizmet hakkında bilgisi olan, alışveriş yapılacak yerler ve
pazarın genel yapısı hakkında bilgi olan deneyime dayalı uzmanlar” olarak tanımlanmaktadır.
Fikir liderleri ise, “ belirli bir ürün veya hizmet grubu hakkında bilgisi olan uzman kişiler”
olarak tanımlanmaktadır. Bu iki özel kişisel etki grubu tanımına bakıldığında YouTuber’ların
fikir liderleri gibi hareket ettikleri görülmektedir. Fitzmaurice’nin 2011’de yaptığı çalışmada
katılımcılar Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğusunda 25 yaş ve üzeri kadınlar
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arasından seçilmiştir. Yapılan çalışmada pazar kurtlarından neden bilgi edinmeye çalışıldığı
konusu araştırılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre bilgi arayan katılımcıların sosyal statü
kazanmaktan ziyade ürün veya hizmet kategorileri arasında en iyi ürünü bulmak için pazar
kurtlarına başvurdukları sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde fikir liderlerinden de bilgi
aranması da bu şekilde olmaktadır. Bu araştırmanın YouTuber takipçisi üniversite öğrencileri
üzerinde gerçekleştirilecek olması YouTuber kavramının da açıklanmasını gerektirmektedir.
eWOM arama ve sağlama motivasyonları ve eWOM sosyal ilişki belirleyicilerinin ardından
sosyal medya platformlarının hayatımıza girişi ve farklı sosyal medya platformlarının
özellikleri YouTube’u tanımlayabilmek için daha detaylı incelenmiştir. Araştırmanın amacına
göre, sosyal medya platformlarını incelemek için öncelikli olarak web 2.0 kavramına yer
verilmiştir. Costantinides ve Fountain’in 2008’deki çalışmalarında, “Birbiri ile etkileşimli ve
kullanıcı kontrollü uygulamaların başlangıcı olan web’teki gelişim evrelerinden biri” olarak
tanımlamışlardır (Costantinides ve Fountain, 2008). Web 2.0 dönemiyle birlikte ortaya çıkan
sosyal medya platformlarına ve internetin WOM’a etkilerine de araştırma literatüründe
değinilmiştir.
Tasarım ve Yöntem:
Araştırma, türü itibariyle uygulamalı bir araştırmadır. Bu doğrultuda araştırma, betimsel bir
araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak belirlenen araştırma
problemi, YouTube kullanıcısı öğrencileri kişisel etki kaynakları olarak kabul edilen
YouTuber’lardan bilgi almaya ve eWOM aramaya yönlendiren faktörlerin belirlenmesidir. Bu
doğrultuda araştırmanın amaçları şöyle sıralanabilir:
•

YouTuber

takipçisi

olan

üniversite

öğrencilerinin

Youtube

üzerinden

gerçekleştirdikleri eWOM iletişiminde etkili olan motivasyonları tespit etmek;
•

YouTuber takipçisi olan üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre
ve sosyal medya platformlarını kullanım özelliklerine göre eWOM motivasyonlarının
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek;

•

YouTuber

takipçisi

olan

üniversite

öğrencilerinin

YouTube

üzerinden

gerçekleştirdikleri eWOM iletişiminin sosyal ilişki belirleyicilerini belirlemek;
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•

YouTuber takipçisi olan üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklere ve
sosyal medya platformlarını kullanım özelliklerine göre eWOM sosyal ilişki
belirleyicilerinin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek.

Araştırmanın amacına uygun olarak belirlenen araştırma problemine cevap olabilecek
verileri elde edebilmek için, nicel ve betimsel bir araştırma gerçekleştirilecektir. eWOM
arama motivasyonlarını belirlemeye yönelik Hennig-Thurau ve Walsh (2003)’in 16 maddelik
ölçeğine, eWOM sağlama motivasyonalarını belirlemeye yönelik de Hennig-Thurau vd.
(2004)’nin oluşturduğu 27 maddelik ölçeğine veri toplama aracında yer verilmiştir. Ayrıca
yine araştırma amacı doğrultusunda YouTube üzerinden gerçekleştirilen eWOM iletişiminin
sosyal ilişki belirleyicilerini tespit etmek amacıyla Chu ve Kim (2011)’in eWOM sosyal ilişki
belirleyicilerini açıklamaya yönelik oluşturdukları ölçekten yararlanılmıştır. Bunların yanı sıra,
eWOM motivasyonlarının ve eWOM sosyal ilişki belirleyicilerinin sosyo demografik
özelliklere ve sosyal medya platformlarını kullanım özelliklerine göre nasıl farklılık
gösterdiğini anlamak için ankette sosyo demografik sorulara ve sosyal medya platformlarının
kullanımına ilişkin sorulara yer verilmiştir.
Araştırma kapsamında veriler kolayda örnekleme tekniği ile YouTuber takipçisi olan
Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinden toplanacaktır.
Bulgular ve Tartışma:
Araştırmanın problemine cevap bulabilmek için kullanılacak soru formu hazırlanmış ve nihai
şekli verilmiştir. Verilerin toplanması ve analizi ile gerçekleştirilecek araştırma ile eWOM
arama, eWOM sağlama, eWOM sosyal ilişki belirleyicisi faktörlerin belirlenmesi ve bunların
sosyo-demografik özelliklere ve sosyal medya platformu kullanıma göre kullanıcılar arasında
farklılıklar gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılacaktır.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar:
İnternetin ortaya çıkışı ve kullanımının artmasıyla WOM yeni bir şekle girerek eWOM
kavramını gündeme getirmiştir. Web 2.0 dönemiyle birlikte de sosyal medya platformlarının
ortaya çıkışı eWOM’u günümüzde etkili iletişim aracı yapmıştır. Daha önce gerçekleştirilmiş
çalışmalar çoğunlukla eWOM’un genel olarak sosyal medya platformlarını kullananlar
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üzerindeki etkilerini araştırmış ya da YouTube harici sosyal medya platformlarını kullananlar
üzerindeki etkilerini araştırmıştır. YouTube’un YouTuber’lar aracılığı ile satın alma karar
sürecindeki etkisinin arttığı günümüzde araştırmanın YouTuber kullanıcıları üzerine
gerçekleştirilecek olması daha sonra bu konuda gerçekleştirilecek çalışmalar için bir yön
verebileceği düşünülmektedir. Buna bağlı olarak da gerçekleştirilecek araştırmanın
pazarlama literatürüne katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
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YENİ SOSYAL MEDYA TRENDİ OLAN FOMO’NUN PAZARLAMA ALANINDA KULLANIMI
ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Hatice Aydın (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
haydin@bandirma.edu.tr

A SYSTEMATIC REVIEW ON THE USE of FoMO AS A NEW SOCIAL MARKETING TREND
IN MARKETING AREA

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Trendleri, Sosyal Medya Korkuları, Gelişmeleri Kaçırma
Korkusu, FoMO.
Keyword: Social Media Trends, Social Media Fears, Fear of Missing Out, FoMO
Giriş ve Çalışmanın Amacı
Teknolojide baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı günümüzde, bireyler dünyanın bir
ucundan diğer ucuna bilgi aktarımını saniyeler içinde gerçekleştirmektedir (Bulut ve Akçacı,
2017). Bireyler, bilgi paylaşımlarını WhatsApp, Instagram, Facebook gibi platformlarda
çeşitlendirmektedirler. Bu ortamlardaki paylaşımlar arttıkça özellikle gençler, internetsiz ya
da telefonsuz bir dünya düşünemiyor ve sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırmaktan
korkuyorlar. Bu korku, son zamanların sosyal trendi olan FoMO olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu olarak ifade edilen bu fobi, bireylerin tüketim
davranışlarını da etkileyebilmektedir. Tüketiciler sosyal medya ortamındaki paylaşımları
gördükçe, satın almayı ve deneyimlemeyi hayal ettiği ürün ve hizmet alternatiflerinin sayısı
arttıkça bu korku kaçınılmaz hale gelmektedir (Herman, 2012). Bu korku pazarlamacılar
tarafından iyi bir şekilde yönetilmediğinde, tüketicinin FoMO’su pazarlamacının FoMO’suna
dönüşebilir.
Çalışmanın amacı, FoMO kavramının ulusal ve uluslararası yazınının gelişimini ve bu konuda
yapılan çalışmalarda araştırılan değişkenleri tespit etmektir. Böylece FoMO’nun pazarlama
literatüründe uygulanabilirliği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın öncü bir çalışma olması
yönüyle araştırmacılar ve uygulamacılara faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Literatür Analizi
Birçok çalışmada, “fırsatı kaçırma”, “bir şeylerden geri kalma”, “gündemi kaçırma”, “sosyal
bir etkileşimden haberdar olamama”, “eksik kalma”, bağlantıda kalamama”, “deneyimlerden
eksik kalma” ve “yoksun olma” gibi korkular olarak birçok şekilde kavramlaştırılan FoMO,
literatürde genel anlamda, sosyal medya korkularının meydana getirdiği “kaygı” ya da
“takıntı” durumunu da yansıtmaktadır (Przybylski vd., 2013; Dossey, 2014; Gökler vd., 2015;
Eşitti, 2015; Alt, 2015; Hoşgör vd., 2017).
FoMO,

pazarlama stratejisi olarak ilk defa 2012 yılında Dan Herman tarafından ele

alınmıştır. Herman’a göre FoMO çok fazla ürün/marka/hizmet alternatifleriyle karşılaşan
tüketicilerin her şeye sahip olmak istemesi ve amaçlarının ötesinde yaşama anlayışı olarak
ifade edilen bir kavramdır. Daha sonraki süreçlerde farklı çalışmalarda kavram, bireyin
bulunmadığı ortamda gerçekleşen kısa süreli pozitif deneyimlerin farkında olup bunları kendi
iradesi ile istemesi, ancak yoksun olduğunda karşılaştığı olumsuz duygulanım hali olarak
ifade edilmiştir (Hayran vd., 2016). Bu fobiyi yaşayan bireylerin birer sosyal medya tüketicisi
durumuna gelmeleri, satın alma kararlarını akranlarına ya da çevrelerine bakarak vermeleri
mümkündür (Jood, 2017).Bu anlamda kavram, “sosyal bir hastalık” gibi olumsuz kavramlarla
özdeşleşse de pazarlama dünyasındaki gelişimi ve tüketici davranışlarından biri haline
gelmesi de göz ardı edilemez.
Tüketicinin bu korkusu literatürde çoğunlukla olumsuz bir kavram gibi algılansa da firmalara
olumsuz bir durumu fırsata dönüştürme imkânı sunabilmektedir. Bu anlamda pazarlamacılar
ve reklamcılar tarafından sık kullanılan bir strateji olarak “sakın kaçırma”, “kaçırılmayacak bir
fırsat” gibi farklı uyarıcı reklam mesajları ile tüketicinin FoMO’sunu harekete geçirme taktiği
olarak karşımıza çıkabilmektedir. Eksik ve yetersiz kalma, bir ürün ve marka ile giderilebilir
yaklaşımı olan FoMO zamanın sınırlı, seçeneklerin ise uçsuz bucaksız olduğu bir dünyada
yaşıyoruz inancı ile de desteklemektedir (Brandmap, 2017). Yapılan bazı araştırmalarda,
işletmelerin daha çok bira, giyim, kadınsı hijyen ürün ve gayrimenkul ürünlerin talebini teşvik
etmek için tüketicinin fobisinden yararlandıkları tespit edilmiştir (Hodkinson, 2016). Bu
noktada FoMO, tüketiciler yanında pazarlamacıları da yakından ilgilendiren bir trend halini
almıştır.
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Ancak bu korku üzerine tüketim bağlamında yapılan çalışmalar dünyada ve özellikle de
Türkiye’de oldukça sınırlıdır. Özellikle tüketim bağlamında yapılmış çalışmaları değerlendiren
herhangi bir çalışmaya yapılan alan yazın taramasında rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın,
teknoloji çağında FoMO gibi önemli olan bir trendin pazarlama literatüründe hangi aşamada
olduğunun değerlendirilmesi yönüyle gelecek çalışmalara öncü olması beklenmektedir. Bu
anlamda çalışmanın pazarlama yazınına katkı sağlaması beklenmektedir. Bu alanda yapılmış
çalışmaların azlığına dikkat çeken bu çalışma sayesinde, konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi
toplanması gerektiği de fark edilmiştir.
Tasarım ve Yöntem
Tarama çalışmaları, mevcut çalışmalar hakkında detaylı bilgiler vermekte ve ilerde
yapılabilecek çalışmalara yol göstermek için derleme yapmaktadır. Çalışma, “tüketimde
gelişmeleri kaçırma korkusu” ile ilgili literatürde yer alan çalışmaları sistematik derleme
yöntemi ve nitel analiz tekniği ile incelemektedir. Çalışmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki
sorulara yanıt aranmıştır.
(Soru: 1) Yapılan çalışmalar ulusal düzeyde mi uluslararası düzeyde mi?
(Soru: 2) Araştırma yöntemi nitel mi nicel mi, konu nasıl araştırılmıştır?
(Soru: 3) Yapılan çalışmalarda hangi değişkenler ya da faktörler ön plana çıkmaktadır?
Bu çalışmada sistematik derleme çalışmasından yararlanılarak tez, makale, kitap, kitap
bölümü ve bildiriler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sistematik derleme objektif, net,
tekrarlanabilir ve kapsamlı olması (Cook vd., 1997; Weed, 2006) ve istatistiki yöntemleri
gerektirmemesi (Tranfield vd., 2003) gibi nedenlerle tercih edilmiştir. Çalışmada sistematik
hataları önleyebilmek için sistematik derleme adımları olan planlama, derleme ve raporlama
süreçleri dikkate alınmıştır (Karaçam, 2013; Atrek ve Madran, 2017).
Planlama aşamasında, amaç ve soruları belirleyebilmek için konun uzmanlarından görüş
alınmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’den üç uzman ile e-posta ve yüz yüze görüşmeler yapılarak
kullanılacak anahtar kelimeler belirlenmiştir. Derleme adımında araştırma protokolü
oluşturulmuştur. Bu aşamada çok sınırlı çalışmanın varlığı dikkate alınmış ve zaman
sınırlaması göz ardı edilmiştir. Fakat gelişmeleri kaçırma korkusunun pazarlama yazınına
girmesi özellikle 2012 yılında gerçekleştiğinden, araştırmanın kapsadığı yıllar olarak 20122018 seçilmiştir. Çalışma kapsamına yalnızca pazarlama disiplini dahil edilmiş ve diğer
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disiplinler kapsam dışında tutulmuştur. Daha fazla çalışmaya ulaşabilmek için, elde edilen
çalışmaların kaynakçaları da dikkate alınmıştır.
Verilerin taranması için YÖK tez tarama, ASOS Index, ULAKBİM veri tabanları ve Google
Scholar arama motorundan yararlanılmıştır. Akademik veri tabanlarında taramalar için
“Sosyal Medya Trendleri”, “Sosyal Medya Korkuları”, “Gelişmeleri Kaçırma Korkusu” ,
”FoMO ve “Sosyal Medya Trendi FoMO” gibi anahtar sözcükler ve bunların İngilizce dilde
karşılıkları da kullanılmıştır. Ancak bu konuda sınırlı çalışmanın olması yanlı davranma
ihtimalini düşüreceği düşüncesi ile tüm çalışmalar değerlendirme kapsamına alınmış ve
ayrıntıları ile sunulmuştur. Son aşama olan bulguların değerlendirilmesi aşaması bulgular
kısmında sunulmuştur.
Literatür taraması dışında, sosyal medya kullanım alışkanlıklarını tespit edebilmek için bazı
platformlardaki yazılar ve haber niteliği taşıyan her türlü paylaşımlar da derlenmiştir.
Böylece paylaşımlarda FoMO ile ilgili en çok ön plana çıkan kavram tespit edilmeye
çalışılmıştır. Bunun için de kelime bulutu (word.cloud) programından yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan

literatür

taraması,

FoMO

ile

ilgili

ulusal/uluslararası

yazındaki

gelişimi

yansıtmaktadır. Tarama sonucunda tüm çalışmaların uluslararası nitelikte olup 4 makale ve 2
kitap bölümünden oluştuğu tespit edilmiştir.Bu korkunun tüketim bağlamında ele alan
çalışmaların yıllara göre dağılımı bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise çalışmaların 2015
yılından sonra arttığı görülmektedir. FoMO, 2012 yılında pazarlama literatüründe ivme
kazanmasına rağmen ilgili yılda konu ile ilgili tüketim kapsamında yapılmış çalışmalara
rastlanmamıştır. 2013 yılında ise sadece teorik nitelikte kavramsal bir çalışmaya rastlanmıştır
(Marie ve Grybs, 2013).
Araştırma Sorusu (1) Alanda yapılmış olan çalışmalar ulusal mı uluslararası mı?
Yapılan çalışmalardan özellikle Hayran vd. (2016-2017) ve Hayran ve Gürhan-Canlı (2017)
çalışmaları Türkiye örneklemini içermekle birlikte tüm çalışmalar uluslararası niteliktedir.
Araştırma Sorusu (2) Araştırma yöntemi nitel mi nicel mi, konu nasıl araştırılmıştır?
Çalışmalar, araştırma yöntemi açısından değerlendirildiğinde, toplamda 2 nitel araştırmanın
olduğu, bunlardan birinin kavramsal düzeyde (Marie ve Grybs, 2013) ve diğerinin ise tematik
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bir çalışma olduğu (.Hodkinson, 2016), geriye kalan dört adet çalışmanın nicel nitelikte
olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma Sorusu (3) Yapılan çalışmalarda hangi değişkenler ya da faktörler ön plana
çıkmaktadır?
FoMO ilgili yapılan çalışmalar çok sınırlı olduğundan her hangi bir değişkenin ön plana çıktığı
söylenemez. Ancak çalışmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu korkunun
oluşmasında kıtlık algısı, fırsat maliyeti, pişmanlık, deneyimlerin uygun, pozitif ve popüler
olması etkili değişkenlerdir. Ayrıca bu korkunun, tüketim davranışına da etki ettiği
söylenebilir.
Sosyal medya kullanım davranışları ve profillerini belirlemek amacı ile web sayfalarında
geçen yazılar da incelenmiştir. Zaman kısıtı nedeni ile sadece 2017 yılı paylaşımları dikkate
alınmış ve en güncel bilgi ve profiller elde edilmeye çalışılmıştır. Şekil 1 kelime bulutu ve
Tablo 1 kelime sıklıkları incelendiğinde, özellikle yeni nesil (Z jenerasyonu), Facebook’u takip
eden erkeklerin ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca plansız alımlar da dikkat
çekmektedir.

Şekil 1. Sosyal Medya Kullanım Davranışı ve Profilleri
Tablo 1: Öne Çıkan Kavramların Frekans Değerleri
Frekans

Kullanım Davranışı ve Profilleri

17

Yeni (Z Jenerasyonu)

9

Facebook

9

Orta (Y Jenerasyonu)

6

Instagram
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6

Erkekler

3

Plansız Satın Alma

Sonuç ve Öneriler
Günümüzde tüketiciler, sosyal medya etkisi ile tüm dünyayı anlık takip etmekte başkalarının
deneyimleri ile ilgili paylaşımları kaçırmak istememektedirler. Tüketici olarak bireyin sosyal
medyada paylaşılan deneyimleri deneyimlemek istemesi ile başlayan FoMO, tüketim
davranışlarını da yönlendirmektedir. Etkilerine rağmen konu ile ilgili pazarlama alan
yazınında yapılan çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada amaç yapılan çalışmaları
derinlemesine incelemek ve bu konudaki literatür boşluğuna dikkat çekmektir.
Çalışma, FoMO konusunda özellikle ulusal kapsamda yapılmış ilk derleme çalışması niteliği
taşımaktadır. Bu anlamda özellikle Türkiye’de FoMO’nun tüketime yansıması anlamında
referans kaynak olacağı düşünülmektedir. Literatüre katkısı yanından işletmelerin de
FoMO’nun tüketimde trend haline geldiğini anlamalarına ve bu korkuyu fırsata
dönüştürmeleri gerektiğine dikkat çekmektedir.
FoMO kavramının pazarlama yazınına 2012 yıllında girmesi, geniş kapsamlı bir derleme
çalışması yapılmasını kısıtlamıştır. Bu durum dikkate alınarak, ilerde yapılacak derleme
çalışmaları için internet sayfaları, köşe yazıları vb. yazılar da dikkate alınmalıdır. Bu konu,
dayandığı teoriler açısından değerlendirilebilir. Ayrıca bu kavram ile yakından ilişkili olan
YOLO (You Only Live Once- sadece bir kere yaşarsın) ve JoMO (Joy of Missing Outgelişmeleri kaçırma mutluluğu) gibi kavramların da tüketime yansıması ile ilgili çalışmalar
yapılabilir. Ayrıca bu çalışma nicel çalışmalarla desteklenebilir.
Kullanım alışkanlıklarının test edilmesinde ön plana çıkan kavramın erkekler olması
sonucunun beklenenden farklı olması da dikkat çekmektedir. Bu sonuç, aslında sosyal medya
kullanımının tüketim bağlamında her kesimde etkili olabileceğini göstermiştir. Sosyal medya
kullanım alışkanlıklarının derinlemesine tespiti için daha fazla web sayfası yazıları
incelenebilir. Böylece pazarlamacılara yeni bir pazar bölümü konusunda fikir vermesi
sağlanabilir.
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EFFECTS ON MARKETING CONSUMER BEHAVIOR ON INSTAGRAM
Anahtar Kelimeler: Instagram, Instagram üzerinden pazarlama, Sosyal medya pazarlama
Keyword: Instagram, Instagram marketing, Social media marketing
Giriş ve Çalışmanın Amacı:
Instagram, işletmelerin doğrudan tüketicilerle, tüketicilerin hem tüketiciler hem de
işletmelerle karşılıklı olarak iletişim kurduğu ve etkileşim içinde olduğu bir sosyal medya
aracıdır. Instagram’ın pazarlama açısından bu denli yoğun kullanılması, pazarlamacıların da
ilgisini çekmeye başlamıştır. Alandaki çalışmaların yeni olması ve Türkiye’de de fazla çalışma
olmamasından dolayı literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Instagram’ın hem bir
pazarlama iletişimi aracı olması hem de satış aracı olarak kullanılması, Instagram’dan
alışveriş yapan tüketici profillerinin ve tüketici satın alma davranışlarının öğrenilmesi
açısından önem taşımaktadır.
Bu araştırma sonucunda tüketicilerin neden Instagram’ı tercih ettiklerinin, Instagram’dan
neler aldıklarının, memnun oldukları ve olmadıkları unsurların neler olduğunun, tüketicileri
Instagram’dan alışveriş yapmaya iten nedenlerin neler olduğunun ortaya çıkarılarak
Instagram’dan satış yapan işletmelere ve bireylere faydalı olacağı düşünülmektedir.
Literatür Analizi
Instagram’da pazarlama genel olarak Instagram aracılığıyla pazarlama iletişimi faaliyetleri ve
e-ticaret faaliyetlerinin birleşimi anlamına gelmektedir. Kavram yeni olduğu için net bir
tanım oluşmamış olup akademik araştırmalarda kullanılmaya başlamıştır.
Sosyal medya siteleri ilk kuruldukları dönemde insanların sosyal hayatlarını renklendiren,
birbirleriyle ve dünyayla iletişimi ve paylaşımı arttıran araçlar olarak öne çıkmaktadır. Zaman
içerisinde bu kanallar aracılığıyla müşterilerle iletişim kurulup daha çok fayda sağlandıkça, bu
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kanallar ticaret için daha da ön plana çıkmaya başlamışlardır. Farklı kaynaklarda sosyal
ticaret, sosyal alışveriş, iş birlikçi ticaret olarak da adlandırılan sosyal ticaret kavramı en
genel anlamıyla, sosyal medya araçlarında gerçekleştirilen, tüketicinin yarattığı içeriğin
ağızdan ağıza pazarlama etkisi yaratıp satışı etkilediği bir ticaret biçimidir (Erdoğmuş, 2015).
Instagram’da ilk kurulduğunda fotoğraf paylaşım sitesi olarak hizmet vermeye başlamış olup,
kişiler bu alanda sosyalleşip, eğlenirken zamanla işletmeler buradaki topluluklara pazarlama
faaliyetleri yaparak marka bilinirliği sağlama, etkileşimde olma ve satış yapmanın mümkün
olacağı kanısına varmışlardır. İşletmeler profiller açarak bu mecrada yer almaya
başlamışlardır.
2014 yılında Shopify tarafından yapılan bir araştırmanın sonucunda sosyal medya kanalları
üzerinden verilen siparişlerin ortalama sepet tutarlarının en yüksek olduğu üç platform
Polyvore, Instagram ve Pinterest olarak ortaya çıkmıştır. Weinberg (2009), resimler bir kere
sosyal ağa yüklendiği ve kabul edilebilir kalitede olduğu sürece, işletmelerin sosyal medya
pazarlamasından kazanç elde edebileceğini ileri sürmektedir. Kutluğ (2014), çalışmasında,
markaların Instagram hesaplarını etkin kullanabilmeleri ve platformda paylaşılan görsellerin
mesajları çarpıcı bir biçimde temsil edebilmesi için, yapılan işin, ürün-hizmetlerin ve
düzenlenen etkinliklerin müşterilere eğlenceli ve etkileyici görseller aracılığıyla tanıtılmasının
çok önemli olduğuna dikkat çekmektedir. 2010 yılı itibariyle akıllı telefonlardaki uygulamalar
arasında yerini alan Instagram, Facebook tarafından satın alındıktan sonra daha hızlı bir
yükselişe geçmiş ve günümüz sosyal medya araçları arasında en çok tercih edilen ve takip
edilen mecralardan biri olmuştur (Özeltürkay, Bozyiğit, & Gülmez, 2017).
Instagram’ın

gittikçe

popüler

hale

gelmesi

ve

sosyal

mecralardaki

pazarlama

uygulamalarında grafiksel bilgilerin ve görsel kullanımının artmasıyla beraber markalar
Instagram’a ilgi göstermeye başlamıştır. İnsanların gördükleri objeleri daha geç unuttukları
yapılan araştırmalar ile kanıtlanmış ve markalar sosyal ağlarında yazı ağırlıklı gönderilerden
vazgeçip görsel ağırlıklı gönderilere ağırlık vermeye başlamıştır. Bu açıdan bakıldığında görsel
öğelerle ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında büyük avantajı olan Instagram, yaratıcı şekilde
kullanıldığında, özel kampanyalarla desteklendiğinde, markanın diğer sosyal medya
hesaplarıyla birlikte çok kanallı bir iletişim çalışması yürütüldüğünde markalar için birçok
büyük potansiyele sahip bir mecra haline gelmiştir. Sosyal medya teorilerine göre işletmeler
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marka değerlerini oluştururken, tüketicilerin düşünce ve görüşlerine önem verdiklerinden,
iletişim çift yönlü gerçekleşmektedir. Instagram kullanıcısı ise bu değeri, markanın paylaştığı
içerik ve ilhamda bulmakta, bu mecra üzerinden çok fazla diyaloga girmeye gerek
görmemektedir. Üzerinde konuşmaya değer gördüğü içeriklerin ise ilk olarak etiketler
aracılığıyla, daha sonra da yakınlarıyla paylaşarak ağızdan ağıza iletişim yoluyla pazarlamasını
gerçekleştirmiş olmaktadır (Wallsbeck & Johansson, 2014)
Instagram tüketicilerin kendilerini ilgi alanları, tutkuları, değerleri ve kişilikleri ile adeta
vitrine çıkardıkları düşünüldüğünde onların hayatına direkt olarak dokunma şansına sahip
olmaktadır. Bundan dolayı markalar hedef kitlelerini daha yakından tanımakta ve daha etkin
bir iletişim kurmaktadır. Aynı zamanda markalar, görsel hikayeler aracılığıyla kendi
hayatlarını oluşturmakta, fotoğraf ve video paylaşımlarıyla gerçek yaşam deneyimlerini
ortaya çıkarmaktadırlar. Sonuçta markalar, tüketiciler onların ürünlerin satın aldığında
yaşayacakları deneyimlerin kalitesini ve türünü göstermiş olmaktadır. Buna göre, Instagram
aracılığıyla markalar, tüketicilerin günlük hayatlarına nasıl değer katabileceklerini meydana
koymaktadırlar (Ginsberg, 2015)
İşletmelerin Instagram’da varlığı sürdürmesi için ne kadar farklı ve modern olursa olsun
başka sosyal ağlardaki kanalların içerikleri ile benzer olmalıdır. Bir işletme bütün sosyal
medya mecralarında tanınır olmalıdır. İşletmenin profili görüldüğünde tereddüt bırakmadan
müşteriler bu aradığım marka diyebilmelidirler. Instagram profilinde ve diğer sosyal medya
kanallarında markaların bulundurması gereken temel göstergeler olmalıdır. Bunlar markanın
web sitesi adresi, iletişim numarası olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Doğrulanmış
profil olarak bilinen markaların mavi tık işareti ile markalarını onaylatmaları bilinirliği
artıracaktır.
Instagram ile pazarlamanın genel marka bilinci oluşturma ve işletme stratejisine organik
olarak uyduğunu ve markasını kanallarını keşfeden müşterilerine tanıdık hale getirdiği
söylenebilir. Instagram, markalar açısından bir şeyleri sergilemek için faydalı bir araçtır.
Instagram’da eğlenceli fotoğraf ve videoların olması, işletme hesabının kalitesi, ayrıca mal ve
hizmet bakımından farklı kalite ve fiyatta birden çok seçeneğin aynı anda tüketiciye
sunulması tüketicinin Instagram’dan alışveriş yapmasını arttıran unsurlardır (Dariswan &
Indriani, 2014)
Tasarım ve Yöntem
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Araştırmanın ana kütlesini Instagram hesabı aracılığıyla en az bir defa ürün satın almış
İzmit’te faaliyet gösteren Özel Kolejlerde eğitim ve öğretim görmekte olan öğrenci ve
öğretmenlerden oluşturmaktadır. Ana kütlenin seçiminde rastgele örneklem seçilerek
Instagram üzerinden alışveriş yapıp yapmadıkları sorularak belirlenmiştir.
Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması kullanılmış olup anket formu
hazırlanırken daha önceki yapılmış çalışmalar ve hocalarımızın görüşleri alınarak anket soru
formu oluşturulmuştur.
Araştırmanın ana soruları aşağıdaki şekilde olacaktır.
1) Tüketicilerin Instagram’dan alışveriş yapma nedenleri nelerdir?
2) Tüketiciler Instagram’dan neler satın alırlar?
3) Instagram tüketicilerin satın alma niyetini nasıl etkiliyor?
Bulgular ve Tartışma
202 kişi ile yapılan anket çalışması sonucunda anket cevaplayıcılarının %20,7’nin evli ve
%61,6’nın bekâr olduğu görülmektedir. Ankete katılanların mesleğine bakıldığında genel
olarak %55,7 nin öğrenci ve %29,5 oranla öğretmen olduğu ve aynı zamanda eğitim durumu
ise %55,7’ nin lise öğrencileri ve öğretmenleri olduğu, (%14,8) üniversite mezunu olduğu
görülmektedir. Ayrıca kadın cevaplayıcıların erkeklerden daha fazla olduğu sonucu da ortaya
çıkmıştır.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Yapılan araştırma neticesinde Instagram’da anketi cevaplayanların tümü Instagram hesabı
kullanmaktadırlar. Ankete katılanların(42,2%)

‘lik kısmı Instagram hesabını 2 yıldır,

(27,8%)’lik kısmı ise yıldır kullanmaktadır. Analiz sonucuna göre cevaplayıcıların çoğu (31,6%)
Instagram hesabına gün içerisinde 5-10 defa girmektedirler ve 62,4% kullanıcılar en çok
onaysız hesabı ziyaret ettikleri ve alış-veriş yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte
cevaplayıcıların 30,4% Instagram’dan 10 defa veya daha fazla alış veriş yaptıkları
görülmektedir. Ayrıca Instagram kullanıcıların en çok kıyafet, ayakkabı ve mutfak eşyası
aldıkları ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların çoğunluğu genel olarak ürün, reklam veya
fotoğraflara beğeni (like) ve yorum yazmaktadırlar. Cevaplayıcıların %42,2’lik kısmı 100-150
TL civarında ve %22,8’lik kısmı 50-100 TL aralığında alış veriş yapmaktadırlar. Bununla
birlikte Instagram kullanıcıların %43,5’i edindikleri bilgileri ağızdan ağıza iletişim yoluyla ve
%22,4’ü Facebook aracılığıyla tavsiye ettikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın
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sınırlılıkları bulunmaktadır. Lise düzeyinde bir okulda yapılması Instagram kullanıcılarının
tümünün

yaş

ve

gelir

durumunu

Instagram’dan

alışveriş

yapma

durumunu

göstermemektedir. Örneklemin seçildiği alanın Instagram kullanıcı davranışlarını ortaya
çıkarmaktadır.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Fiyat, tüketicilerin satın alma kararlarında önemli bir uyarandır. İşletmeler sunmuş oldukları
ürün veya hizmetlerin fiyatlarında değişiklikler yaparak müşterilerini etkilemeye
çalışmaktadırlar. Araştırmalarda fiyat promosyonları (price promotion), fiyat indirimleri
(price discount) veya fiyat değişiklikleri (price changes) şeklinde ifade edilen (Gupta ve
Cooper, 1992; Jedidi, Mela ve Gupta, 1999; Putler, 1992; Rao, 1984) ve işletmelerin yaygın
olarak kullandıkları fiyatlandırma taktiklerinin sistematik bakış açısından incelenmesine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin
fiyatlarındaki değişim sıklıkları ile bu fiyatlardaki değişkenliğin, ürüne yönelik algılanan kalite,
fiyat hassasiyeti ve satın alma istekliliği bağlamında farklılıkların incelenmesidir. Bu amaç
doğrultusunda, araştırmanın katılımcılarına, belirlenen bir tüketim ürünün, fiyatlarının iki
farklı sıklıkta ve iki farklı değişkenlikte belirlendiği dört farklı duruma rassal olarak atanmıştır.
Araştırmanın sonucunda, fiyat değişkenliği ve fiyat değişimi açısından algılanan kalite ve
satın alma istekliliği bağlamında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Literatür Analizi
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Pazarlamada, fiyatın tüketici davranışlarına etkilerini inceleyen çeşitli araştırmalar yapılmıştır
(Örneğin, Alford ve Biswas, 2002; Rao ve Monroe, 1989; Dodds ve Monroe, 1985; Johnson,
Herrmann ve Bauer, 1999). Fiyat, mal/hizmetlerin karşılığı olan parasal miktarın göstergesi
olarak bilinse de, fiyatın kalite düzeyleri hakkında gösterge olduğu da araştırmalarla
desteklenmektedir (Doods ve Monroe,1988; Monroe ve Krishnan, 1985; Peterson ve Wilson,
1985; Zeithaml, 1988). Nesnel kaliteden farklı olarak değerlendirilebilen algılanan kalite,
soyutluk içeren ve ürünlerin mükemmelliği veya üstünlüğü hakkında tüketicinin zihninde
oluşturduğu kişisel yargısıdır (Zeithaml, 1988: 3). Yüksek fiyatlı ürünlerin kalitelerinin yüksek
olduğu düşünülerek daha fazla satın alma istekliliğine yol açsa da (Rao ve Monroe, 1989;
Scitovsky, 1944; Doods, Monroe ve Grewal, 1991), bu ürünleri elde etmede feda edilecek
para miktarının yüksek olması, satın alma istekliliğini azaltabilecektir (Doods, Monroe ve
Grewal, 1991: 308). Ürün veya hizmetlerin karşılığı olan fiyatın tüketici zihnindeki
algılanması sürecinde tüketicinin fiyat hassasiyetleri de önemli rol oynamaktadır. Fiyat
hassasiyeti, tüketicilerin ürün fiyat seviyelerine ve fiyat değişimlerine gösterdikleri
tepkilerdir (Kim, Goldsmith ve Flynn, 2005: 501). Markalı ürünlerin satın alınması
kararlarında, fiyata yönelik duyarlılık yüksek olmakta ve tüketicilerin yüksek fiyatlı ürünleri
satın alma olasılığı düşmektedir (Foxall ve James, 2003).
Pazarlamacıların yoğun olarak uyguladıkları fiyat promosyon stratejileri, tüketicilerin satın
alma karar süreciyle ilgili önemli konuları gündeme getirmektedir (Lattin ve Bucklin, 1989;
Gijsbrechts, 1993; Sinha ve Smith, 2000). Düşük miktarda gerçekleşen fiyat değişimleri,
tüketicilerin referans fiyatlarına yakın olmasından dolayı, sunulan bu değişiklik, fiyat
duyarsızlığına neden olacak ve tüketiciler tarafından bu fiyat değişikliği fark edilemeyecektir
(Kalyanaram ve Little 1994). Dolayısıyla tüketicilerin içsel referans fiyat düzeylerinin
üzerinden yapılan fiyat değişikliklerinin, belirli bir eşiğin üzerinde olması durumunda satın
alma davranışlarını etkileyebilmektedir (Han, Gupta ve Lehmann, 2001: 436). Ayrıca, fiyat
değişkenliği yüksek olan veya sık promosyon yapılan ürün kategorilerinde, tüketicilerin satın
alma kararları üzerinde daha fazla düşündükleri ve daha fazla araştırma yaptıkları
bilinmektedir (Mehta, Rajiv ve Srinivasan, 2003).
Kumar ve Pereira (1995), fiyat promosyonlarının, tüketiciler üzerinde olumlu veya olumsuz
etkilerin olabileceğini belirtmişlerdir. Ürünlerde sık indirim uygulanması, indirim için fiyat
eşiğini artıracak ve böylece aynı seviyedeki indirim, tüketicilerin satın alma davranışlarını
etkilemede yetersiz kalacaktır (Han, Gupta ve Lehmann, 2001: 436). Sık uygulanan indirimler
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tüketici zihnindeki referans fiyatı düşürebileceğinden kısa vadede faydalı olduğu düşünülse
de, uzun vadede marka tutundurma faaliyetlerine olumsuz bir etkisi olacaktır (Jedidi, Mela
ve Gupta, 1999). Örneğin, deneysel çalışmalarında, fiyat artış sıklığı ve fiyat indirimlerinin,
markaların beklenen fiyat üzerindeki etkisini inceleyen Kalwani ve Yim (1992), belirli bir
dönemde 3 ve 7 kez gerçekleştirilen fiyat promosyonları arasında, tüketicilerin fiyat
beklentileri bağlamında farklılıkların olduğunu bulmuşlardır.
İşletmelerin uyguladıkları indirim sıklığının ve düzeylerinin, tüketicilerin satın alma
davranışlarını etkilemektedir. Örneğin, Della Bitta ve Monroe (1981), araştırmalarının
sonucunda, tüketicileri satın almaya yönlendirmede indirim eşiğinin %15, Harlam, Krishna,
Lehmann ve Mela (1995) ise indirim oranının en az %20 olması gerektiği sonucuna
ulaşmışlardır. Jedidi, Mela ve Gupta (1999) çalışmalarında, yüksek düzeydeki indirimlerin
tüketici marka seçiminde ve satın alma miktarı üzerinde sık indirimlere kıyasla daha fazla
etkisi olduğu bulgularını da ortaya koymuştur.
Tasarım ve Yöntem
Gruplararası deneysel tasarım uygulanan bu araştırma, iki aşamalıdır. İlk aşamada,
katılımcılara ürünün görselinin bulunduğu (markalı tuvalet kağıdı) uyaran gösterilerek,
katılımcıların içsel referans fiyatlarını ölçen sorular sorulmuştur. Tuvalet kağıdı, fiyat
değişkenliği yüksek, ürün grubu çeşitliliği düşük ve fiyat aralığı dar olması (Vanhuele ve
Drèze, 2002) nedeniyle araştırmanın değişkenlerinin incelenmesine uygun olduğu
düşünülerek seçilmiştir. Ürünün geçmiş fiyatlarıyla ilgili olarak tüketicinin zihninde saklanan
ve gelecekte karşılaşacağı fiyatlar için karşılaştırma noktası olarak hizmet etmesi (Han,
Gupta ve Lehmann, 2001) nedeniyle içsel referans fiyat, araştırmanın kovaryans değişkeni
olarak ele alınmıştır. İçsel referans fiyatın kovaryans değişken olarak analize dahil
edilmesiyle, araştırmaya katılan tüketiciler arasında farklılık oluşturarak, araştırma
değişkenleriyle ilgili bulgulara etkisi olması muhtemel bir unsurun bertaraf edilebilecektir.
Araştırmanın ikinci aşamasında, ürünün 10 hafta içinde gerçekleştiği belirtilen ve her
katılımcı için farklı ve rastgele olarak türetilmiş olan fiyatlar katılımcılara gösterilmiştir.
Katılımcıları manipüle etmek amacıyla gösterilen markalı tuvalet kağıdının fiyatının
belirlenmesi için ön araştırmalar yapılmıştır. Öncelikle, Mersin ilinde faaliyet gösteren 9
farklı süpermarket ile internet sitelerinde satış yapan 29 sanal marketin fiyat verileri
kullanılarak ürünün ortalama fiyatı belirlenmiştir. Fiyat verilerinden elde edilen ortalama ve
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standart sapma değerleri (σ) dikkate alınarak, elde edilen ortalama fiyat değerinin ±1σ
ve±2σ aralığında ve her biri birbirinden farklı olacak şekilde, 3’erli ve 7’şerli rastgele fiyatlar
türetilmiştir. Her bir katılımcı için farklı türetilmiş olan fiyatlar, matematiksel yazılım paketi
yoluyla elde edilmiştir. Dolayısıyla araştırmada uyaran olarak kullanılacak olan fiyatlar için,
fiyat değişim sıklığı ve fiyat değişkenliği sağlanmıştır. Katılımcılara fiyat değişim sıklığı ve fiyat
değişkenliğine göre fiyatların manipüle edilerek belirli bir sıralama gözetmeksizin
gösterilmesinin ardından, araştırmada incelenen ürüne yönelik algılanan kalite, fiyat
hassasiyeti ve satın alma isteklilikleri ölçülmüştür.
Veri toplama süreci devam eden bu araştırmanın örneklemini, Mersin Üniversitesi’nde
öğrenim görmekte olan ve kolayda örnekleme yoluyla seçilen öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırmanın ilk verileri, yüz yüze görüşme tekniği ile ders saatlerinde uygulanan anketler
yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada içsel referans fiyatı ölçmek amacıyla Chandrashekaran
ve Jagpal (1995)’ın kullanmış olduğu dört sorudan oluşan ölçekten, fiyat hassasiyetini ölçmek
amacıyla Goldsmith, Flynn ve Goldsmith (2003) tarafından kullanılan altı ifadeli ölçekten,
algılanan kaliteyi ölçmek amacıyla Dodds, Monroe, ve Grewal (1991) tarafından kullanılan
beş ifadeli ölçekten ve satın alma istekliliğini ölçmede ise Dodds, Monroe, ve Grewal (1991)
tarafından kullanılan beş ifadeli ölçekten yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Veri toplama süreci devam eden bu araştırmada, 41, 35, 40 ve 59 anket verisi olmak üzere
dört gruba anketler uygulanmış ve toplamda 175 anket verisi elde edilmiştir. 175 anket verisi
üzerinde Varimax rotasyonu uygulanarak gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi
sonucunda, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Bartlett’s küresellik testi değerleri, mevcut
örneklem büyüklüğünün yeterliliğine işaret etmektedir (KMO=0,802; p=0.000). Faktör analizi
sonucunda araştırma değişkenleri olan, içsel referans fiyat, algılanan kalite, fiyat hassasiyeti
ve satın alma istekliliği değişkenlerini ölçen ifadelerin ilgili faktörler altında yüklendikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada gruplararası farklılıkları test etmek amacıyla 2 (±1σ ve
±2σ) X 2 (3 ve 7 fiyat) MANCOVA uygulanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin araştırmada
incelenen ürüne yönelik fiyat bilgilerinin araştırma sonuçlarını etkileyebileceği düşüncesiyle,
tüketicilerin bu ürüne yönelik içsel referans fiyatları kovaryans değişken olarak ele alınmış ve
tüketicilerin algılanan kalite, fiyat hassasiyeti ve satın alma istekliliği açısından farklılıkları
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incelenmiştir. MANCOVA sonuçlarına göre, düşük fiyat değişkenliği ve sık olmayan fiyat
değişimi durumu ile yüksek fiyat değişkenliği ve sık olmayan fiyat değişimi durumu arasında
algılanan kalite bağlamında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Düşük fiyat değişkenliği ve sık
olmayan fiyat değişimi durumu ile düşük fiyat değişkenliği ve sık fiyat değişimi durumu
arasında algılanan kalite bağlamında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Diğer yandan, düşük
fiyat değişkenliği ve sık olmayan fiyat değişimi durumu ile yüksek fiyat değişkenliği ve sık
fiyat değişimi durumu arasında satın alma istekliliği bağlamında anlamlı farklılıklar
bulunmaktadır.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu araştırmada, fiyat değişim sıklığı ve fiyat değişkenliğinin tüketicilerin algılanan kalite, fiyat
hassasiyeti ve satın alma istekliliği açısından farklılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda, belirlenen bir ürünün pazar fiyatının ortalama ve standart sapmasına
göre hesaplanan değerler kullanılarak, ±1σ ve ±2σ olmak üzere iki farklı fiyat değişkenliği, 3
ve 7 kez olmak üzere iki farklı fiyat değişim sıklığında belirlenmiş olan fiyat uyaranları, dört
ayrı katılımcı gruba gösterilmiştir. Bu manipülasyon sonrası tüketicilerin algılanan kalite, fiyat
hassasiyeti ve satın alma istekliliği açısından farklılıkları olup olmadığı ortaya konulmuştur.
Pazarlama yöneticileri, fiyat değişim sıklığı ve fiyat değişkenliğini kullanarak, tüketicilerin
kalite algılarını ve talep hassasiyetlerini etkileyebileceklerdir. Bu çalışmanın sonuçlarından
yola çıkılarak, işletmelerin uyguladıkları fiyat değişim sıklığı ve fiyat değişkenliğine bağlı
olarak önerilebilecek stratejiler Tablo 1’de verilmiştir. Özellikle araştırmada ele alınan ürün
olan tuvalet kağıdı için, sık fiyat değişimi ve yüksek fiyat değişkenliğinin uygulanmasının
tüketicilerin satın alma istekliliğini sağlamada başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer
yandan, ürün grubu çeşitliliği düşük ve fiyat aralığı dar olan tek bir ürün üzerinden
araştırmanın gerçekleştirilmiş olmasının temel bir kısıt olduğu varsayımı altında, araştırma
sonuçlarıyla ilgili genellenebilir bir yargıya varılmaması önerilmektedir. Gelecekteki
araştırmaların farklı örneklem grupları, farklı ürünler, farklı fiyat sıklık ve değişkenlikleri
üzerinde gerçekleştirilmesiyle, benzer çalışmalardaki tasarım farklılıklarının etkisi incelenmiş
olacaktır.
Tablo1. Fiyat Değişkenliği ve Fiyat Değişimi Durumları için Uygulanabilecek Stratejiler
Düşük fiyat değişkenliği
Düşük

sıklıkta

fiyat Satın

alma

Yüksek fiyat değişkenliği

istekliliğinin Kalite algısının artırılmasına
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değişimi
Sık fiyat değişimi

artırılmasına yönelik stratejiler yönelik stratejiler
Kalite algısının artırılmasına Farklı
yönelik stratejiler
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ürün

araştırılmalı

grupları

için
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GİRİŞ
Pazarlama iletişiminde mesaj kaynağının güvenilirliği, mesajın inandırıcılığı ve ikna açısından
en önemli unsurlardan birisidir. Kurumsal itibar bir kurum ve ya işletmenin tüketiciler
gözünde oluşturduğu izlenim ve algının toplamı olup tüketicilerin kuruma güveni açısından
önemli bir faktördür. Bu bağlamda reklamda yer alan iddiaların inandırıcılığı noktasında
reklamın arkasında yer alan kurumun itibarı temel rol oynamaktadır. Özellikle tüketicinin
sıklıkla maruz kaldığı ve hassasiyetlerinin azaldığı fiyat indirimi taktiklerinde mesajın
kaynağına yönelik güvenilirliğin daha da önemli rol oynaması beklenmektedir. Bu doğrultuda
çalışmanın amacı, bir kurumun algılanan itibarının indirimli ürün mesajlarının inandırıcılığını
ve bununla bağlantılı olarak satın alma niyeti ve algılanan kalite gibi tüketici davranışlarını ne
şekilde etkilediğini ortaya koymaktır. Aynı zamanda bu etkileşimin belirli demografik
özelliklere göre nasıl değiştiği incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak 2 ( Kurum İtibarı:
Yüksek- Düşük) X 2 (İndirim Düzeyi: İndirimli- İndirimsiz) şeklinde gruplar arası bir deneysel
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tasarım çalışması yapılmıştır. Kurumsal itibar düzeyi işletmeyi tanıtan bir hikâyenin iki farklı
versiyonu ile fiyat indirimi ise bir reklam broşürünün iki farklı veriyonu ile gruplar arasında
manipüle edilmiştir. Algılanan kalite ve satın alma niyeti ise ölçekler yardımı ile
değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular algılanan kurumsal itibarın, tüketicilerin fiyat
indirimlerine yönelik tepkilerini değiştirdiğini göstermektedir.
LİTERATÜR ÖZETİ
Pazarlama iletişiminde en sık kullanılan taktiklerden bir tanesi fiyat indirimidir. Fiyat indirimi
ve buna bağlı olarak fiyatın belirlenmesi oldukça hassas bir konudur. Fiyat sadece
tüketiciden talep edilen parasal değer değil aynı zamanda ürün ve marka değerini yansıtan
sembolik bir göstergedir. Bu noktada doğru planlanmamış fiyat indirimleri ürünün ve
markanın algılanan kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir (Monroe ve Krishnan, 1985;
Chapman ve Wahlers, 1999). Yapılan çalışmalar fiyatın başlı başına algılanan kaliteyi
etkilediğini ortaya koymuştur (Monroe ve Chapman, 1985; Monroe ve Krishnan, 1985;
Chapman ve Wahlers, 1999). Bu sebeple söz konusu indirim mesajının inandırıcı olması yani
suni bir indirim olarak algılanmaması ürünün algılanan kalitesini olumsuz etkilememesi
açısından büyük önem taşımaktadır.
Bir mesajın inandırıcılığını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi mesaj kaynağının
güvenilirliğidir (Petty, Cacioppo, 1986; Burkell ve Wathen, 2002). Pazarlama iletişiminde
reklamı yapılan kurumun itibarı önemli bir güvenilirlik göstergesidir (Fishbein ve Ajzen, 1975;
MacKenzie ve Lutz, 1989; Goldsmith vd.; 2000). Kurumsal itibar, bir işletmenin ilişkide
olduğu kurum ve kişilerin işletmeye yönelik algılarının ve değerlendirmelerinin bütününü
ifade etmektedir. Bu değerlendirme işletmeye yönelik daha önceki tecrübelerden ve ya
işletmeye ilişkin değişik iletişim yollarından elde edilen bilgiler sonucunda oluşur (Gotsi ve
Wilson; 2001). Kurumsal itibar ve reklamın etkisi üzerine yapılan çalışmalarda, kurumsal
itibar ve reklamın inandırıcılığı ve bu bağlamda ikna etme düzeyi arasında pozitif bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir (Lutz vd., 1989; Grewal vd, Goldberg ve Hartwick, 1990). Bu noktada
kurumsal itibarın reklamın inandırıcılığını artırmak yolu ile satın alma niyeti artıracağı ve
algılanan kalitede ortaya çıkabilecek olumsuz tutumu önleyebileceği düşünülmektedir.
YÖNTEM
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Amaç ve Hipotezler: Araştırmanın amacı tüketicilerin fiyat indirimlerine yönelik tepkilerinin
algılanan kurumsal itibardan ne şekilde etkilendiği ortaya koymaktır. Var olan literatür
doğrultusunda fiyat indirimlerinin algılanan kaliteyi düşüreceği çalışmanın bir varsayımı
olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı yönelik olarak ve literatür özetinde
verilen bilgiler ışığında şu hipotezler geliştirilmiştir
H1: Kurumsal itibarı yüksek firmaların fiyat indirimi taktiklerinin satın alma niyeti üzerindeki
etkisi kurumsal itibarı düşük işletmelere göre farklılık göstermektedir.
H2: Kurumsal itibarı yüksek işletmelerde fiyat indirimlerinin algılanan kalite üzerindeki etkisi
olumsuz etkisi kurumsal itibarı düşük olan işletmelere göre daha azdır.
Model: Hipotezlerin test edebilmek amacıyla 2 ( Kurum İtibarı: Yüksek- Düşük) X 2 (İndirim
Düzeyi:

İndirimli-İndirimsiz)

şeklinde

gruplar

arası

bir

deneysel

bir

çalışma

gerçekleştirilmiştir. Kurumsal itibar katılımcılara sunulan ve işletmeyi tanıtan bir hikâye
aracılığı ile manipüle edilmiştir. Türkiye pazarına giriş yapmayı düşünen yabancı bir işletmeyi
tanıtan hikâyenin iki farklı versiyonu hazırlanmıştır. Birinci versiyonda işletme alanında
başarılı, köklü ve faaliyet yaptığı bölgede önde gelen bir işletme olarak tanıtılmıştır. İkinci
versiyonda ise işletme sektöre yeni giriş yapmış ve bölgesinde yaşanan yoğun rekabetten
dolayı Türkiye pazarına yönelen bir işletme olarak sunulmuştur. İndirim düzeyi ise söz
konusu işletmenin pazara öncelikle sürmeyi düşündüğü bir ürününü tanıtan reklam broşürü
ile manipüle edilmiştir. Ürün olarak bir kulak üstü bluetooth kulaklık modeli kullanılmıştır.
Reklam broşürünün göreceli olarak yüksek ve düşük indirim sunan ve hiçbir indirimin
bulunmadığı üç farklı versiyonu tasarlanmıştır. Böylelikle kurumsal itibarın yüksek ve düşük
olduğu iki ana deney grubu ile bu grupların altında yer alan ve indirim olduğu ve olmadığı
(kontrol) toplamda dört ayrı alt deney grubu rasgele olarak oluşturulmuştur.
Örneklem ve Veri Toplama Yöntemi: Araştırmanın örnekleme Kocaeli Üniversitesi
öğrencileri arasından kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 170 katılımcıdan oluşmaktadır.
Katılımcılarda kadın ve erkek sayısı birbirine yakın olacak şekilde sağlanmıştır. Verilerin
toplanması için anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan anket formunda öncelikle
katılımcıların demografik bilgileri sorulmuştur. Daha sonra kurumsal itibar için hazırlanan
hikâye ve reklam broşürünün yer aldığı görsel tanıtılmış ve katılımcıların ürüne yönelik
algılanan kalite ve satın alma niyetleri ölçülmüştür. Anket formunun en sonunda
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manipülasyon kontrolü soruları sorulmuştur. Deney grupları arasında algılanan kalite ve
satın alma niyetinin ne şekilde farklılaştığı varyans analizleri ile test edilmiştir.

BULGULAR
Manipülasyon Kontrolü: Araştırma kapsamında yapılan kurumsal itibar manipülasyonunun
başarılı olup olmadığını test etmek için katılımcılara tanıtılan firmanın itibarına yönelik olarak
katılımcılara bazı sorular sorulmuştur. Sorular likert tipi 5 aralıklı (1=Kesinlikle katılmıyorum,
5= Kesinlikle katılıyorum) şeklinde tasarlanmıştır. Faklı manipülasyon gruplarının sorulara
verdiği cevapların anlamı derecede farklı olup olmadığı bağımsız t-test ile test edilmiştir. Test
sonuçları manipülasyonun başarılı olduğunu göstermektedir (t= 20,539; p<0,001).
Ölçeklerin Değerlendirilmesi: Katılımcıların satın alma niyetini ölçmek için dört sorudan
oluşan likert tipi beş aralıklı (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum) bir ölçek
(Dodds vd,1991) kullanılmıştır. Ürüne yönelik algılanan kalite düzeyini ölçmek için ise yine
dört sorudan oluşan likert tipi beş aralıklı (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5= Kesinlikle
katılıyorum) başka bir ölçek (Dodds vd,1991) kullanılmıştır. Her bir ölçeğe yönelik keşifsel
faktör analizi yapılmış ve her bir ölçek için tek bir faktör ortaya çıkmıştır. Yapılan faktör
analizi sonuçları ve ölçeklerin güvenilirlik değerleri tablo 2’ deki gibidir;
Tablo 1. Kullanılan ölçeklere yönelik faktör analizi ve güvenilirlik sonuçları
Ölçek
Algılanan Kalite

Özdeğer
2,680

Varyans

α

67,000

0,825

KMO: 0,745, BKT: X2: 292,642(6); p< 0,001
Satın Alma Niyeti

2,397

56,932

KMO: 0,726, BKT: X2: 181,211(6); p< 0,001
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0,768

Hipotez testleri: Fiyat indirimlerinin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde kurumsal itibar
düzeyinin rolünü tespit etmek amacıyla kurumsal itibar ve indirim durumunun satın alma
niyeti üzerindeki etkisine yönelik çok değişkenli varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları
tablo’ 2 ve grafik 1 de verilmiştir.
Tablo 2. Kurumsal itibar ve indirim durumunun satın alma niyeti üzerindeki etkisi
Faktör

Tip III K.T.

Sd

O. K.

F

P

Düzeltilmiş Model

3,908a

3

1,303

2,403

,070

Intercept

1022,245

1

1022,245

1885,856

,000

Kurumsal İtibar (Kİ)

1,121

1

1,121

2,069

,152

İndirim Durumu (İD)

,179

1

,179

,330

,566

Kİ x İD

1,882

1

1,882

3,472

,064

Hata

85,103

157

,542

Toplam

1193,813

161

Düzeltilmiş Toplam

89,011

160

(a) R2= 0,044 ( Düzeltilmiş R2= 0,026)

Grafik 1.Kurumsal itibar ve indirim durumunun satın alma niyeti üzerindeki etkisi
Tablo 1 ‘ gördülüğü üzere kurumsal itibar düzeyi ve indirim durumunun birlikte satın alma
niyeti üzerinde marjinal düzeyde anlamlı bir etkisi bulunmuştur. (F1;161= 3,472; p=0,64).
Grafik bir incelendiği zaman kurumsal itibar yüksek olduğu durumda ürüne yönelik satın
alma niyeti ürün indirimsiz olduğunda daha yüksek iken, kurumsal itibar düşük olduğu
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durumda ürünün indirimde olması satın alma niyetini artırmaktadır. Bu bulgular
doğrultusunda “H1: Kurumsal itibarı yüksek firmaların fiyat indirimi taktiklerinin satın alma
niyeti üzerindeki etkisi kurumsal itibarı düşük işletmelere göre farklılık göstermektedir.”
hipotezi desteklenmiştir.
Fiyat indirimlerinin algılanan kalite üzerindeki etkisinde kurumsal itibar düzeyinin rolünü
tespit etmek amacıyla kurumsal itibar ve indirim durumunun algılanan kalite üzerindeki
etkisine yönelik çok değişkenli varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları tablo’ 3 ve grafik 2
de görüldüğü gibidir.
Tablo 3. Kurumsal itibar ve indirim durumunun algılanan kalite üzerindeki etkisi
Faktör

Tip III K.T.

Sd

O. K.

F

P

Düzeltilmiş Model

4,622a

3

1,541

4,842

,003

Intercept

1695,265

1

1695,265

5327,760

,000

Kurumsal İtibar (Kİ)

3,636

1

3,636

11,425

,001

İndirim Durumu (İD)

,581

1

,581

1,826

,179

Kİ x İD

,181

1

,181

,568

,452

Hata

49,957

157

,318

Toplam

1907,361

161

Düzeltilmiş Toplam

54,578

160

(a) R2= 0,085 ( Düzeltilmiş R2= 0,067)
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Grafik 2.Kurumsal itibar ve indirim durumunun satın alma niyeti üzerindeki etkisi
Tablo 3’ ve Grafik 2’ de görüldüğü üzere kurumsal itibar ve indirim durumunun birlikte
algılanan kalite üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır (F1;161= 0,568; p=0,452). Bu bulgu
doğrultusunda “H2: Kurumsal itibarı yüksek işletmelerde fiyat indirimlerinin algılanan kalite
üzerindeki etkisi olumsuz etkisi kurumsal itibarı düşük olan işletmelere göre daha
azdır.”Hipotezini destekleyecek yeterli kanıt bulunamamıştır. Bununla birlikte kurumsal
itibarın algılanan kalite üzerinde etkili olduğu görülmüştür (F1;161= 11,425; p=0,001). Buna
göre kurumsal itibarın yüksek olduğu durumda algılanan ürün kalitesi kurumsal itibarın
düşük olduğu duruma göre anlamlı derecede yüksektir. Hipotez testlerinin bulguları sonuç
kısmında tartışılmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada fiyat indirimlerine yönelik mesajların, tüketicilerin satın alma niyetini ve
ürüne yönelik kalite algılarını etkisinde kurumsal itibarın rolü araştırılmıştır. Araştırma
sonuçları fiyat indirimlerine yönelik mesajlardan etkilenme düzeyinde kurumsal itibarın
önemli bir değişken olduğunu göstermiştir.
Araştırmanın bir bulgusuna göre kurumsal itibarın yüksek olduğu durumda fiyat indirimleri
satın alma niyetini olumsuz etkiliyor iken kurumsal itibarın düşük olduğu durumda fiyat
indirimleri satın alma niyetine olumlu yönde etki etmiştir. Buna göre kurumsal itibarın
yüksek olduğu durumda işletmelerde ürünün indirimsiz haline yönelik satın alma niyeti
ürünün indirimli haline yönelik satın alma niyetine göre daha yüksek bulunmuştur. Kurumsal
itibarın düşük olduğu durumda ise bunun aksine ürünün indirimli haline yönelik satın alma
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niyeti daha yüksek çıkmıştır. Bu farklılığın temel sebebi kurumsal itibarın algılanan kalite
üzerindeki etkisi olabilir. Yapılan çalışmalar fiyat indirimlerin ürünün ve markanın algılanan
kalitesini olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur (Monroe ve Krishnan, 1985; Chapman ve
Wahlers, 1999). Bu durumda kurumsal itibarın yüksek olduğu durumda işletmede indirimli
ürüne yönelik algılanan kalite daha düşük olduğundan satın alma niyeti de daha düşük
çıkmış olabilir. Kurumsal itibarın düşük olduğu durumda ise böyle bir sonucun çıkmamasının
sebebi kurumun kötü itibarından dolayı ürünün zaten kalitesiz olarak algılanması ve bu
sebeple fiyat indiriminin satın alma niyetini artıcı yönde bir etki yapması olabilir. Bu noktada
araştırma bulguları kurumsal itibarı yüksek olan işletmelerin fiyat indirimi taktiklerinde çok
daha dikkatli olmaları ve indirimin çekiciliği ile kalite algısı üzerine olası zararlı etkisi arasında
doğru dengeyi bulmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.
Araştırma bulgularına göre fiyat indirimlerinin algılanan kalite üzerindeki etkisi kurumsal
itibar düzeyine göre değişiklik göstermemiştir. Literatürde bu ilişkiye yönelik direkt bir bulgu
bulunmamasına rağmen, indirim düzeyinin algılanan kaliteyi etkilediğine (Monroe ve
Chapman, 1985; Monroe ve Krishnan, 1985; Chapman ve Wahlers, 1999) ve kurumsal
itibarın indirim mesajlarının inandırıcılığında önemli bir rol oynadığına ilişkin bulgular (Lutz
vd., 1989; Grewal vd, Goldberg ve Hartwick, 1990) olası bir etkinin söz konusu olduğuna
işaret etmektedir. Buna göre fiyat indirimlerinin algılanan kalite üzerindeki olumsuz
etkisinin, kurumsal itibarı yüksek işletmelerde kurumsal itibarı düşük işletmelere göre daha
az olması beklenmektedir. Bulgularda böyle bir sonucun elde edilmemesinin temel
sebebleri; örneklem büyüklüğü, katılımcıların öğrenci olmasından dolayı fiyata karşı
duyarlılıkları ya da kullanıcıların ürün türüne yönelik ilgilenim düzeyleri olabilir. Bu noktada
araştırmanın farklı ürün türleri ve örneklemler kapsamında tekrarlanması faydalı olacaktır.
Araştırma bulguları işletmelerin fiyat indirimi taktiklerinde kullanabilecekleri bazı önemli
ipuçları sunmaktadır. Bulguların işletmelerin kurumsal itibarları doğrultusunda taktiklerini
şekillendirmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın bazı önemli kısıtları
bulunmaktadır. Her şeyden önce, deneysel tasarım doğası gereği bir yapaylık içermekte ve
ekolojik geçerlilik açısından bir sorun yaratmaktadır. Buna ilaveten, araştırmanın
katılımcılarının üniversite öğrencileri arasından kolayda örnekleme ile seçilmiş kişilerden
oluşması, çalışmanın dışsal geçerliliğini olumsuz etkilemektedir. Diğer bir husus kurgulanan
tasarımın sadece tek bir ürün kategorisini içermesidir. Bu noktada daha sonra yapılacak
çalışmalar farklı ürün kategorileri ve farklı örneklemler üzerine yoğunlaşmalıdır.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı:
Günümüzde insanlar internet iletişimi sayesinde günlük hayatta karşılaştığı tüm sorunları
çevresindekilerle paylaşabilmekte, özellikle alışveriş deneyimlerini üçüncü kişilere
aktarabilmektedirler (Jeong ve Jang, 2011: 356). Nitekim online kullanıcılara yönelik yapılan
incelemelerde, eWOM’un bu kişilerin tüketim davranışlarının belirlenmesinde önemli bir
bilgi kaynağı olduğu görülmüştür. Bununla birlikte ürün kalitesiyle ilgili önceki döneme ait
sözlü ve offline iletişimin yerini online iletişim almaktadır. Birçok yönetici, bir Web sitesinin
marka değerinin oluşumunda etkin olarak kullanılabilmesi için topluluk içeriği sağlaması
gerektiğine inanmaktadır (Chevalier ve Mayzlın, 2006: 345).
Bu doğrultuda araştırmanın amacı tüketicilerin eWOM arama motivasyonları ile tüketici
temelli marka değeri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bununla birlikte çalışmanın bir diğer
amacı ise eWOM arama motivasyonlarının, marka değeri üzerinde doğrudan ve anlamlı bir
etkisinin olup olmadığını analiz etmektir.
Literatür Analizi (Kavramsal / kuramsal çerçeve):
eWOM (Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim/Pazarlama)
Ağızdan ağıza pazarlama iletişimi; tüketicilerin pazarlama odaklı bilgileri yaratma ve diğer
tüketicilere

yayma

konusundaki

çalışmalarını
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etkilemek

için

kuruluş

tarafından

gerçekleştirilen çabalarının tümüdür. Elektronik ağızdan ağıza iletişim/pazarlama, yüz yüze
iletişimin yerini internet ortamındaki iletişimin alması ve her geçen gün web teknolojilerinin
gelişimi sonrasında ortaya çıkmıştır. Henning-Thurau vd. (2004: 39) eWOM’u; potansiyel,
mevcut veya önceki müşteriler tarafından bir ürün veya şirket hakkında internet üzerindeki
topluluklarda ve insan gruplarında yapılmış olan bütün olumlu ve olumsuz yorumlar olarak
tanımlamaktadır.
eWOM ARAMA MOTİVASYONLARI
Satın Almayla İlgili Bilgi Elde Etme: Bu başlıkta ilk motivasyon tüketicinin risk algısının
azaltılması, ikinci motivasyon ise bir ürünün satın alma aşamasında harcanan zamanın
azaltılmasıdır. Nitekim Dhar ve Nowlis (1999: 377) internet teknolojisinin eWOM
kaynaklarına ulaşımını kolaylaştırılmasından dolayı eWOM’dan faydalanma ve bu konuda
tüketici bilincinin gelişiminin daha da hızlı gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Satın alma ile ilgili
bilgi edinilmesinin yanı sıra eWOM’un satın alma davranışları üzerinde de etkisi
bulunmaktadır. Hennig-Thurau ve Walsh (2003: 61) tarafından gerçekleştirilen çalışmada;
tüketicilerin eWOM paylaşımlarında negatif bir trendin bulunması durumunda satın alma
faaliyetinden kaçındıklarını, eWOM paylaşımlarında pozitif bir trendin bulunması
durumunda ise satın alma işlemini gerçekleştirdiklerini ya da planladıklarını, iletişim
davranışları noktasında ise eWOM’da yer bulan tüm konular hakkında arkadaşları ile
paylaşımda bulunduklarını ve gelişmeleri iş arkadaşları ve yakınları ile paylaştıklarını
belirtmişlerdir.
Bilgi Yoluyla Sosyal Oryantasyon: Tüketiciler belirli bir ürünü alternatifler arasından seçerken
ve bu ürünle ilgili bilgiyi elde ederken bazı sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlara ayrıca diğer
kaynaklardan gelen bilgilerin çelişkili olması da etki etmektedir. Sorunlar, ancak tüketici
değerlendirmelerinde kabul edilen tarafsız ve önyargısız bilgi olduğunda azaltılabilir. HennigThurau ve Walsh (2003) online topluluklarda yayımlanan eWOM yorumlarının sorunları
azaltabileceğini, çünkü diğer tüketiciler tarafından sağlanan bilginin şirketlerden veya
pazarlamacılardan alınan bilgiye nazaran daha güvenilir olduğunu belirtmişlerdir.
Ürünle İlgili Bilgi Edinme: eWOM sayesinde tüketiciler yeni ürünler hakkında bilgi edinebilir,
nasıl tüketileceğini öğrenebilir ya da ürün kullanımındaki problemleri internet üzerindeki
diğer tüketicilerin yorumlarını araştırarak çözebilirler. Godes vd. (2005: 417), ürün
özelliklerinin daha da karmaşıklaştığını, en sıradan ürünlerde bile ürün ile ilgili özelliklerin
çoğaldığını, bu nedenle ortalama bir tüketicinin bu ürün özelliklerini değerlendirme
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yeteneğinin sınırlı kaldığını, sonuç olarak tüketicilerin ürün bilgi kaynağı olarak eWOM’a
daha fazla güvendiklerini belirtmişlerdir.
Topluluk Üyeliği: Topluluk üyeliği bir topluluğa aidiyet hissetmek ve pazara yeni giren
ürünlerden haberdar olma motivasyonları ile yakından ilgilidir ve tüketicileri eWOM’a
katılmaları için tetiklemektedir. Tüketiciler genellikle interneti diğer bireyler ile etkileşime
geçmek ve kendi tüketim tecrübelerini paylaşmak amacıyla da kullanırlar (Granitz ve Ward,
1996:161).
Ekonomik Teşvik: Ekonomik ödüllerin insan davranışlarında önemli bir güdüleyici olarak etki
sağladığı bilinmektedir (Lawler, 1984: 2). Bu nedenle, platformu kullananlarca eWOM
iletişimi için ekonomik ödüllerin alınması, eWOM iletişimini güçlendirmenin bir başka yolu
olarak kabul edilebilir.
MARKA DEĞERİ
Marka değeri, markanın pazardaki rekabet gücünü yansıtır. Bir kurumun müşterilerine ürün
ve hizmetler aracılığıyla sağladığı fayda, marka ismi ya da sembollerle birlikte algılanır (Koçak
ve Özer, 2004: 192) Bir başka yaklaşıma göre marka değeri, tüketicilerin markaya atfettikleri
değere bağlı olarak oluşan ve diğer markalar karşısında markanın finansal gücünü gösteren
sayısal bir değerdir. Bunun bir sonucu olarak marka değeri, tüketici eksenli bir kavramdır
(Fırat ve Badem, 2008: 211).
Araştırma Tasarımı ve Yöntem:
Bu araştırma, eWOM arama motivasyonları ile marka değeri arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin
yönünü tespit etmeye yöneliktir. Bu doğrultuda araştırmanın türü zamanı ele alışı
bağlamında kesitsel bir araştırmadır. Bununla birlikte var olan durumu tespit etmeye yönelik
bir çalışma olması nedeniyle de betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini internet
kullanıcısı tüketiciler oluşturmaktadır. Ancak araştırma kapsamında internet kullanıcısı
tüketicilerin tamamına ulaşmak zaman kısıtı, maliyet ve örnekleme ulaşım zorluğundan
dolayı, araştırma olasılığa dayalı olmayan örnekleme türlerinden kolayda örnekleme
yöntemi ile 05 Mart–30 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada birincil
verilerin elde edilmesi amacıyla, en yaygın veri toplama yöntemlerinden biri olan anket
tekniği kullanılmıştır. Araştırma anket formu, Türkçe olarak hazırlanmıştır. Anket çalışması 2
bölümden oluşmakta toplam 41 soru bulunmaktadır. Ayrıca anket soruları hazırlanırken
detaylı literatür çalışması yapılmış ve ankette bulunan sorular ile ilgili ulusal ve uluslararası
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literatürde yayınlanmış çalışmalarda kullanılan ölçeklerden yararlanılmıştır. Ayrıca bu
çalışmada

ölçek

değişkenleri

eWOM

arama

motivasyonları

ifadeleri

üzerinden

kurgulanmıştır.
eWOM Arama Motivasyonları ile Marka Değeri İlişkisi Hipotezleri
Bu araştırmada yapılacak analizler ile aşağıdaki hipotezler test edilmeye çalışılmıştır:
H0eWOM Arama Motivasyonu boyutları Marka Değeri değişkenini açıklamada istatistiksel
olarak anlamsızdır.
H1eWOM Arama Motivasyonu boyutları Marka Değeri değişkenini açıklamada istatistiksel
olarak anlamlıdır.
H1a (eWOM) Satın Alma İle İlgili Bilgi Edinme, Marka Değerini doğrudan ve anlamlı bir şekilde
etkilemektedir.
H1b (eWOM) Bilgi Yoluyla Sosyal Oryantasyon, Marka Değerini doğrudan ve anlamlı bir
şekilde etkilemektedir.
H1c (eWOM) Topluluk Üyeliği, Marka Değerini doğrudan ve anlamlı bir şekilde
etkilemektedir.
H1d (eWOM) Ekonomik Teşvik, Marka Değerini doğrudan ve anlamlı bir şekilde
etkilemektedir.
H1e (eWOM) Ürünle İlgili Bilgi Edinme, Marka Değerini doğrudan ve anlamlı bir şekilde
etkilemektedir.
Test İstatistiklerinin Belirlenmesi ve Verilerin Düzenlenmesi
Araştırma kapsamı sonucunda toplanan veriler istatistik paket programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Veri girişinin tamamlanmasından sonra veri analizinde kullanılacak istatistiksel
testler belirlenmiştir. Bir veri grubuna yapılacak istatistiksel testler belirlenirken öncelikli
olarak verilerin normal dağılıp dağılmadığı analiz edilmelidir. Eğer veriler normal dağılıyorsa
parametrik testler, normal dağılmıyorsa parametrik olmayan testler kullanılarak analiz
yapılmalıdır. Araştırma verilerine yapılan normallik testi sonucunda verilerin normal dağılım
gösterdiği tespit edilmiştir.
Bu bağlamda araştırma sonucunda elde edilen verileri değerlendirmek için kullanılacak
testler şunlardır:
•

Tanımlayıcı İstatistikler (Frekans Analizi)
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•

Faktör Analizi

•

Korelâsyon Analizi

•

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi

Bulgular ve Tartışma:
İlk olarak eWOM arama motivasyonları ve marka değeri ölçeğinin kaç alt boyutta
algılandığını bulabilmek için faktör analizi yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygun olup
olmadığı KMO ve Barlett testleri ile test edilmiştir. Katılımcılarca, eWOM arama
motivasyonları ölçeği beş alt boyutta (satın alma ile ilgili bilgi edinme, bilgi yoluyla sosyal
oryantasyon, topluluk üyeliği, ekonomik teşvik, ürünle ilgili bilgi edinme) algılanırken, marka
değeri ölçeği ise dört alt boyutta (marka sadakati, algılanan kalite, marka bilinirliği/çağrışımı,
genel marka değeri) algılanmıştır.
Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda, marka değeri ölçeği bağımlı değişkeni ile
eWOM arama motivasyonları alt boyutları bağımsız değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler
tespit edilmiştir.
Yapılan analizler doğrultusunda eWOM arama motivasyonları alt boyutlarından, satın alma
ile ilgili bilgi edinme, bilgi yoluyla sosyal oryantasyon, topluluk üyeliği, ekonomik teşvik
değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0,05) marka değeri değişkenini
etkilediği tespit edilmiştir. Diğer eWOM alt boyutlarından ürünle ilgili bilgi edinme
değişkeninin marka değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.
Regresyon analizi sonucunda, F istatistiği 573,353 ve p değeri ,000 olduğundan oluşturulan
regresyon modelinin genel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile “marka
değeri” değişkenini “eWOM arama motivasyonu” ölçeğinin 5 alt boyutundan en az biri ile
tahmin etmek istatistiksel olarak mümkündür. Ampirik bulgular doğrultusunda “satın alma
ile ilgili bilgi edinme, bilgi yoluyla sosyal oryantasyon, topluluk üyeliği, ekonomik teşvik”
değişkenleri için p değerleri 0,05’den küçük olduğundan eWOM arama motivasyonu alt
değişkenleri, marka değeri değişkenini açıklamakta istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca VIF
değerlerinin 10 değerinden küçük olması değişkenler arasında çoklu bağıntı olmadığını
göstermektedir. Dahası R ve R2 değerleri modelin açıklayıcılık gücünü göstermektedir.
Yapılan regresyon analizi sonucunda bağımsız değişkenlerin marka değeri değişkenini
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açıklama oranı %87,7 olarak bulunmuştur. Ayrıca katsayılar regresyon sonucu incelendiğinde
bu açıklayıcılığa en büyük katkıyı/etkiyi “ekonomik teşvik (β=,352)” değişkeninin sağladığı
görülmektedir.
Sonuç ve Tartışma:
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular neticesinde eWOM arama motivasyonları alt
faktörlerinden; satın alma ile ilgili bilgi edinme, bilgi yoluyla sosyal oryantasyon, topluluk
üyeliği ve ekonomik teşvik boyutlarının marka değeri üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu
tespit edilmiştir. Tüketiciler açısından önemli bir bilgiye erişim aracı olan internet, eWOM
arama motivasyonları ile markalar ve ürünleri hakkında tüketicilerin birbirlerine bilgi,
düşünce ve deneyim aktarımı gerçekleştirdikleri bir mecra olarak görülmektedir.
Tüketiciler bir markanın ürünlerinden ve hizmetlerinden memnun kalmaları durumunda ya
da memnun kalmamaları durumunda, tanıdıklarına bu konu ile ilgili bilgi aktarımında
bulunmaktadırlar. Bu nedenle, Gülmez (2011), ağızdan ağıza iletişimin, dünyadaki tüm
reklamcılık faaliyetlerinden çok daha güçlü olduğunu söylemenin yanlış olmayacağını ifade
etmektedir. Bu iletişimin, internetin ortaya çıkmasıyla birlikte çok daha geniş kitlelere ve çok
daha hızlı bir şekilde yayılımı onu daha da etkili bir pazarlama enstrümanı haline getirmiştir.
Konuya ilişkin gerçekleştirilen akademik çalışmalarda da eWOM’un etkisi açık bir şekilde
görülebilmektedir.
Lopez ve Sicilia, (2013), tarafında gerçekleştirilen araştırmada, eWOM'un etkisinin, kaynak
güvenilirliğine, bütünleşik değere ve e-WOM'dan elde edilen bilgilerin hacmine bağlı olduğu
sonucuna ulaşılmış olup; tüketicilerin internet deneyimi ve e-WOM etkisi arasında ikinci
dereceden bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Diğer taraftan Almana ve Mirza, (2013) tarafından Suudi Arabistan’da yapılan bir çalışmada,
internetten alışveriş yapan kişilerin eWOM'dan çok etkilendikleri ve internet üzerinden ürün
satın almak için kararlar alırken bu tür online forumlara bağımlı oldukları tespit edilmiştir.
Themba ve Mulala (2013) tarafından Bostwana Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan bir
araştırmada da; markaya bağlı e-sohbet e-WOM iletişiminin etkisinin düşük olduğu, buna
karşın e-WOM’un, öğrencilerin genel ve özel fikir araştırmaları ile satın almaya karar
vermede pozitif ve önemli etkisinin bulunduğu belirlenmiştir.
eWOM ile çoğu zaman eş anlamlı kullanıldığı bilinen viral pazarlama ile marka değeri
arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir çalışmada; Nigam, (2012:87) viral pazarlama ile
marka değeri boyutları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca
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markaya ilişkin olumlu söylemlerin ve eWOM’un, olumlu marka inşa algısını kolaylaştıran bir
platform oluşturduğu, çalışmanın sonuçları arasındadır.
Bu çalışmada ulaşılan bulgularla yakın sonuçlara sahip olan çalışmalarda da belirtildiği gibi;
günümüzün en etkili iletişim mecrası haline gelen internetin ağızdan ağıza iletişime şekil
verdiği ve marka stratejilerinin en önemli platformu konumuna oturduğu görülmektedir.
Yukarıda ifade edildiği gibi birçok çalışmada; marka değerine etki eden unsurlar arasındaki
ilişkiler incelenmiştir. Fakat tespit edildiği kadarıyla literatürde daha önce eWOM arama
motivasyonlarının marka değeri üzerindeki etkilerini tespit etmeye yönelik herhangi bir
çalışmanın olmaması çalışmayı literatüre sağlayacağı katkılar nedeniyle önemli kılmaktadır.
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Yeni Bir Deneyimsel Pazarlama Metodu: Pop-Up Mağazalar
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Özet
Her geçen gün artan rekabet, yükselen maliyetler ve azalan müşteri sadakati işletmeleri yeni
mağazacılık konseptlerini aramaya zorlamıştır. Bu noktada, yeni bir mağazacılık uygulaması
olan, hızla yayılıp çok kısa bir zaman aralığında aynı hızla kaybolan geçici ve gezici mağazalar
ortaya çıkmıştır. Tüketicinin tesadüfen rastladığı ve sınırlı sayıda ürünün satışını yapan bu
mağazalar günümüzde büyük ve küçük ölçekli birçok marka ve işletme tarafından kullanılır
hale gelmiştir.
Çalışmada öncelikle Pop-up mağazalar ve özelliklerine ilişkin bilgiler sunulması ve sonrasında
Türkiye için yeni bir kavram olan Pop-up mağazalarından alışveriş yapan tüketicilerden veri
toplamak amaçlanmıştır. Açık uçlu sorulardan oluşan ve yüz yüze görüşme tekniği ile
tüketicilerin bu mağazalara yönelik tutum ve düşüncelerini belirlemeyerek işletmelere ve
akademisyenlere yararlı olacak katkılarda bulunmak hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pop-up Mağazalar, Deneyimsel Pazarlama, Tüketici Deneyimi
A New Experiential Marketing Method: Pop-Up Stores
Abstract
Increasing competitive pressures, rising costs, and decreasing consumer loyalty have forced
businesses to look for new retail concepts. At this point, temporary and mobile stores,
which is a new retailing concept showed up. These stores, which the consumer has come
across by chance and have sold a limited number of products, are now used by many both
large and small-scale brands and businesses.
The aim of this study is first to provide information about pop-up stores and their
properties, and then to gather data from Pop-up stores that a new concept for Turkey. It is
aimed to provide a beneficial contribution to academicians and businesses determining
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attitudes and thoughts of the consumers who shopped from Pop-up stores with an
interviewing technique that consists of open-ended questions.
Key Words: Pop-Up Stores, Experimental Marketing, Consumer Experience
Giriş
Pop-up mağazacılık yeni bir mağazacılık konsepti olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu
konsept, tüketicilerin dikkatini çekmek için ürünlerin, farklı şekillerde gösterimini içeren,
geçici nitelikteki mağazacılığı ifade etmektedir (Kang ve Johnson, 2015; Haas ve Schmidt,
2016).
Başka bir tanıma göre ise; pop-up mağazalar; tek bir markayı kapsayan, markanın üreticisi
tarafından kontrol edilen, deneyimi ön plana çıkaran ve markayı güçlendirmek amacıyla
işletilen perakende ortamlardır (Kleine vd., 2016).
Günümüzde, tüketici ile üreticinin rolleri artık karışmaktadır. Bu sebeple, pop-up perakende,
tüketicilerin sadece bilgi toplamak için değil, aynı zamanda fikirlerini paylaşmaları için de
deneyimli marka temsilcileri ile iletişim kurabilecekleri interaktif bir ortam sunmaktadır.
Böylelikle, marka kimliği ve fiziksel ürün şekillendirilebilmektedir (Kim vd., 2010).
Çalışma kapsamında, yeni bir mağazacılık konsepti olan, dünyada örneklerine sıklıkla
rastlanan, ülkemiz açısından ise yeni yeni bilinirliği artan pop-up mağazalar ele alınmaktadır.
Bu çalışmada Pop-up mağazalar ile ilgili açıklayıcı bilgilere yer verilmiş ve Türkiye için yeni
olan bu uygulama hakkında tüketicilerin farkındalık ve tutumlarını yüz yüze görüşme tekniği
ile ölçmek amaçlanmaktadır.
Pop-Up Mağazacılık Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
“Mevsimlik” veya “geçici” mağazalar olarak adlandırılan pop-up mağazalar (Burgess, 2012)
ilk olarak Vacant markasının yöneticisi, Russell Miller tarafından 1999 yılında Tokyo’daki
sahibi olduğu mağazada geliştirmiştir. Mağazanın kısa süreli olarak kapanışını açıklamasının
hemen ardından giyim koleksiyonuna çok büyük ilgi olduğunu fark eden Miller, mevcut ve
kalıcı olan mağazasını kapatmaya ve değişik yerlerde gezici mağazalarını açmaya karar
vermiştir. 2000 yılında bu fikri New York’da uygulamaya koyan Miller daha öncesinde elde
etmediği oranda büyük bir karlılık elde etmiştir (Davis ve Evans, 2014).
Pop-up mağazacılık konsepti Miller’in ardından, 2005 yılında ABD’de hızla yayılmıştır. Yeni
bir Lancome ürünü olan Resurface Peel'i lanse etmek amacıyla Milano'da L’Oreal Group
tarafından açılan Espace Lancome Peeling pop-up deneyimlerden biridir. Birkaç ay sonra
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Levi’s “Levis’in Dönüşü” başlığı altında Milano’da ilk Pop-up mağazasını açmıştır. Pop-up
mağazacılık konsepti bu sırada İtalya’nın farklı şehirlerinde yayılmıştır. Örneğin Louis Vuitton
Napoli’de ilk pop-up mağazasını açmıştır. Günümüze kadar uzanan süreçte belli başlı gelişim
örnekleri sunulan pop-up mağazacılık, bugünlerde işletmelerin stratejik karmalarının
içerisinde yer alan önemli bir unsurdur (Pomodoro, 2013).
Aşağıda yer alan görsellerde yukarıda bahsi geçen markaların pop-up mağazalarına ilişkin
örnekler sunulmuştur.

Şekil 1. Lancome Markasına Ait Pop-Up Mağaza Örneği
Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/536702480586619950/

Şekil 3. Louis Vuitton Markasına Ait Pop-Up Mağaza Örneği
https://eu.louisvuitton.com/eng-e1/articles/louis-vuitton-opens-pop-up-store-at-munichairport.
Günümüzde pop-up mağazalar özellikle yeni ürünlerin pazara sunulması aşamasında veya
firma yıl dönümü vb. günlerde kullanılmaktadır. Pop-up mağaza konsepti giderek daha
popüler hale gelmekle birlikte, büyük markaların pazarlama karması içerisinde yer almaya
başlamıştır. Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezi'ne göre, pop-up perakende yaklaşık 3
milyar Euro'luk bir ciro elde etmiş ve İngiltere'deki 9.400 pop-up mağazasında 23.000'den
fazla insan çalışmıştır (Davis ve Evans, 2014). Aynı zamanda, pop-up mağazaların kısa ömürlü
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deneyimleriyle, markalar 50 milyar dolarlık bir sektörden yararlanma olanağına sahip
olmuşlardır (AMA, 2017). Günümüzde ise giderek daha fazla büyüyen bir sektör olma
yolunda ilerlemektedir.
Pop-Up Mağazacılık Nedir?
Pop Up Republic'e (2015) göre, “pop-up perakendecilik”; “geçici pozisyonda açılan ve kısa bir
süre için faaliyet göstermesi gereken mağazacılıktır”. Başka bir deyişle, pop-up mağazalar;
tüketicilerin dikkatini çekmek için ürün ve hizmetleri şaşırtıcı bir şekilde sergileyen geçici
alışveriş fırsatlarıdır.
“Geçici” ve “Gerilla Pazarlama” olarak da adlandırılabilen pop-up mağazalar günlük
hayatımızın içerisinde de yer almaktadır. Daha geniş bir tanım ile pop-up mağazalar, sınırlı
bir sürede mal ve hizmet satmak için kullanılan geçici bir dükkân, durak veya marka
deneyimidir. Bu süre belirli bir alanda bir günden altı aya kadar devam etmektedir. Ortalama
olarak ise 3-4 haftayı kapsamaktadır (Marciniak ve Budnarowska, 2009; Picot-Coupey, 2012;
Pomodoro, 2013; Davis ve Evans, 2014; Haas ve Schmidt, 2016).

Şekil 4. Lacoste Markasına Ait Pop-Up Mağaza Örneği
https://www.youtube.com/watch?v=BFhpBf9mGFo

Şekil 5. Adidas Markasına Ait Pop-Up Mağaza Örneği
https://tr.pinterest.com/pin/284852745151520410/
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Bazı araştırmacılar geçici mağazayı “tüketicileri meşgul etmeyi amaçlayan yeni bir
deneyimsel pazarlama formatı” olarak tanımlamaktadırlar (Niehm vd., 2007). Pop-up
mağazalar genellikle tüketiciyi bir dizi unutulmaz ve hedonistik deneyime dahil edecek
şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte bu mağazacılık konseptinde, yenilik ve seçkinlik de
vurgulanmaktadır. Giderek büyüyen pazarlarda, markaların bir tür “sürpriz etki” ve kişisel bir
keşif duygusu yaratması gerekmektedir. İşletmeler bu hedeflerine “burada ve şimdi” sloganı
ile yola çıkan pop-up mağazalar aracılığı ile ulaşmaktadırlar. Bu mağazacılık modelinde ana
motivasyon “geçici ve tekrarlanamaz bir şeyi ziyaret etme isteğidir.” (Pomodoro, 2013).
Uluslararası pazarlar açısından, Marciniak ve Budnarowska (2009), uluslararası pop-up
mağazalarının yeni bir dış pazarda bir markanın uluslararası profilini yükseltmeyi
amaçladığını ileri sürmektedir. Surchi (2011), pop-up mağazacılık konseptini uluslararası
pazarlarda bir marka yayımı yöntemi olarak nitelendirmektedir. Aynı zamanda perakende
markaları için yeni bir mağaza konseptini test etmeye ve bir dış pazarda bir mağaza ağı
kurmaya yardımcı olan bir araç olduğunu ifade etmektedir. Genel olarak, global moda
markaları için geçici mağaza, sınırlı bir şey sunarak veya yeni uluslararası ve stratejik
pazarları test etme, marka imajını kuvvetlendirme, yeni ürün hattı ve koleksiyonlarını pazara
sürmeyi amaçlamaktadır. Öte yandan, gelişmekte olan ve daha az prestijli markalar için ise,
daha fazla görünür olmak ve büyük bir finansal yatırım olmadan piyasayı test etmek için
kullanılmaktadır (Niehm vd., 2007; Marciniak ve Budnarowska, 2009; Pomodoro, 2013).
Pop-Up Mağazacılığın Özellikleri
Warnaby (2015)’e göre pop-up perakendeciliği tanımlayan bazı genel özellikler
bulunmaktadır. Bunlar;
•

Marka ile tüketicinin katılımını kolaylaştırmak için keşif odaklı ve tasarlanmış bir
deneyimsel mağaza içi ortamdır (Marciniak ve Budnarowska, 2009; Kim vd., 2010; RussoSpena et al., 2012; Pomodoro, 2013).

•

Bir ürün grubunu veya markayı tanıtmak amacıyla “kulaktan kulağa pazarlamayı”
kullanmaktadır (Marciniak ve Budnarowska, 2009; Kim vd., 2010; Surchi, 2011; RussoSpena et al., 2012).

•

Aciliyet duygusu yaratır ve içgüdüsel satın alımları teşvik etmek amacıyla, pop-up
perakendeciliğin etkinlik olarak daha iyi anlaşılacağı yer ve zamanları seçer (Marciniak ve
Budnarowska, 2009; Surchi, 2011; De Lassus & Anido Freire, 2014).
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Pop-up perakendeciliğin diğer bir karakteristiği, zamansallığının olmasıdır ve bu durum ise
geçici olma özelliğini ortaya çıkararak, “iletişim” açısından “önce” ve “sonrası” unsurlarını
yaratır (Warnaby, 2015).
Pop-up mağazacılığa ilişkin olarak diğer değinilmesi gereken bir özellik ise;
Deneyimsel pazarlama aracı olarak pop-up mağazacılık, “gerilla pazarlaması” nın da etkili bir
aracıdır. Pop-up perakende, aslında, geleneksel basılı ve yayın ortamlarının ötesine geçerek,
halkla ilişkiler ve reklam teknolojilerinin yanı sıra e-posta kullanan mobil teknolojilerden de
yararlanan geleneksel pazarlamaya oranla daha az maliyetli gerilla araçlarından yararlanma
eğilimindedir. Böylelikle markanın bilinirliğini artırmak birincil amaç haline gelmektedir
(Niehm vd., 2007; Marciniak ve Budnarowska, 2009 Pomodoro, 2013).
Unutulmaz alışveriş deneyimini yaratmaya odaklanan deneyimsel pazarlama stratejileri
giderek artan sayıda şirketin (Marciniak ve Budnarowska, 2009; Picot-Coupey, 2014; Surchi,
2010) hem iç hem de uluslararası pazarlar için üstlendiği bir yaklaşımı temsil etmektedir.
Bugün, moda perakendeciliği ve tüketici elektroniği de dahil olmak üzere çok sayıda tüketici
ürününün tanıtımı ve satışı için pop-up perakende kullanımı, deneyimsel bir pazarlama
biçimi haline gelmiştir (de Lassus ve Freire, 2014; Marciniak ve Budnarowska, 2009;
Pomodoro, 2013; Ryan, 2013; Russo-Spena vd., 2012).
Pop-Up Tüketici Kimdir?
Pop-up'lar perakendecilerin kısa bir süre piyasaları test etmelerine ya da yeni markalara ya
da ürünlere ilgi duymasına olanak tanır. Günümüzde pop-up'lar, perakendecilerin nerede ve
ne zaman ortaya çıkacağını ve ortadan kaybolmadan önce nasıl yararlanabileceklerini bilen
bir atmosfer yaratan şık alışverişçilerle ilişkilendirilmektedir. (Burgess, 2012).
Niehm vd., (2007) yapmış oldukları araştırmanın bulguları, yaş, cinsiyet, coğrafi alan ve
topluluk büyüklüğünün tüketicilerin pop-up mağazalarına yönelik algılarını etkilediğini,
özellikle de gençlerin ve kadınların bu alana yöneldiklerini ortaya koymaktadırlar.
de Lassus ve Freire (2014) ise, kendilerini “avangart-öncü” olarak tanımlayan genç kadınların
arketipik pop-up alışverişçileri olduklarını, yenilikçilik eğilimi taşıdıklarını ve deneyimsel
olduklarını göstermiştir.
Bu tür tüketiciler, daha açık bir şekilde göze çarpan tüketimden uzaklaşan ve benzersiz,
anlamlı perakende deneyimleriyle daha fazla ilgilenen “yeni lüks” tüketicilerle olarak da
adlandırılabilir. Yeni lüks tüketicinin ortak demografik özellikleri ise şu şekildedir: bekar,
çalışan, iyi eğitimli, kadın ve genç ve aynı zamanda yüksek düzeyde marka bilinirliği olan,
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modaya uygun hareket eden, bireysel ve bilinçli. Pop-up mağazacılığın müşteri kitlesi de bu
sebeple, yenilik arayan tüketicilerdir (Niehm vd., 2007; Marciniak ve Budnarowska, 2009;
Hurth ve Krause, 2010; Kim vd., 2010; Ryu, 2011; Surchi, 2011; Russo-Spena vd. 2012; Brun
ve Castelli, 2013; de Lassus ve Freire, 2014; Warnaby, 2015; Taube ve Warnaby, 2017).
Niehm vd., (2007) yaptığı araştırmasında bu tüketici kitlesinin modern ve dinamik bir kent
yaşamına sahip, ilk çıkan ve yeni ürünleri satın alan genç ve kadın tüketicilerden oluştuğunu
ifade etmişlerdir (Pomodoro, 2013).
Sonuç
Çalışmada, günümüzde gelişen bir trende sahip olan, dünya markaları tarafından sıklıkla
uygulanan ve ülkemizde de örneklerine rastlanan pop-up mağaza kavramı ile ilgili bilgiler yer
almıştır. Teorik nitelik taşıyan çalışma sonrasında ise yeni bir kavram ve uygulama olan Popup mağaza uygulamalarının tüketici açısından nasıl değerlendirildiğini tespit etmek amaçlı
nitel bir çalışma yapılması planlanmaktadır. Bu mağazalardan alışveriş yapan tüketiciler ile
yapılacak yüz yüze görüşmeler ile alışveriş deneyimlerini tespit etmek planlanmaktadır. Bu
alışverişlerin diğer alışverişlerine göre farklılık yaratıp yaratmadığı, tüketici üzerindeki
etkileri, markaya olan tutumlarına yansımaları ise belirlenmeye çalışılacak olan diğer
noktalardır.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Son yıllarda artan çeşitlilikte tüketicilere sunulmaya başlanan navigasyon ve park yeri
uygulamaları beraberinde getirdiği yeni teknoloji ile tüketicilerin bu teknolojiyi kabul edip
etmeme veya direnç gösterip göstermeme durumunun sorgulanması bu çözümlerin etkinliği
açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, temel olarak tüketicilerin park yeri bulma
sorununa ilişkin olarak tasarlanmış bir mobil navigasyon uygulamasına odaklanılarak
tüketicilerin ilgili teknolojiyi satın alma niyetinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda,
literatür araştırması ve yüz yüze görüşmeler sonucunda Teknoloji Kabul Modeli’nde (TKM)
ele alınan algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı (Davis, 1989) ile birlikte tüketicinin
algıladığı risklere (Dowling, 1986) odaklanılmıştır. Her bir risk faktörünün TKM’de ele alınan
değişkenler üzerindeki etkisi incelenecektir. Çalışma sonuçlarının ilgili teknolojiyi kullanmaya
eğilimli görülen katılımcıların özelliklerine bağlı olarak konumlandırma ve iletişim
faaliyetlerinin planlamasında ve bu alanda yüksek algılanan risk faktörleri ile ilgili yapılacak
çalışmalarda yol gösterici olması beklenmektedir. Mobil navigasyon olarak tasarlanan akıllı
uygulamaya ilişkin tutumların belirlenerek bu teknolojinin diğer pazar bölümlerinde de kabul
edilip yaygınlaştırılarak akıllı şehir kavramına hizmet edecek hale gelmesi ise yaygın etkiyi
içeren uzun dönemli bir hedeftir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabul Modeli (TAM), Algılanan Risk, Mobil Navigasyon, Akıllı
Park Sistemleri
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Literatür Analizi
Metropollerde insanların karşılaştıkları en büyük sorunlar arasında trafik yoğunluğu ve araç
park yeri bulma zorluğu gelmektedir. Son yıllarda teknolojik gelişmelerin etkisi ile bu
sorunlara yönelik akıllı otopark çözümleri ve navigasyon uygulamaları sunulmakta (Wang ve
Hongwei, 2011; Muftah, Fraifer ve Fernström, 2016) ve mobil navigasyon uygulamalarının
indirilip kullanılma oranları da büyük bir ivme ile artmaktadır. Ancak mobil navigasyon
uygulamaları kolaylık sağlasa da özellikle büyük şehirlerde hedef lokasyonlarda park yeri
bulmak hala büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Gidilen yerlerde park yeri
bulamamak insanların zaman kaybetmesine, gereksiz yere fazladan yakıt harcamalarına ve
dolayısı ile strese girmelerine ve gerilmelerine, ayrıca bulundukları çevrenin hava kirliliğine
katkıda bulunmalarına sebep olmaktadır. Aslında bu durum sadece iş verimliliği, etkinliği ve
yaşam kalitesinin düşmesine değil, doğanın kirlenmesine ve kısıtlı kaynakların daha fazla
tüketilmesine yol açmaktadır.
Akıllı park uygulamaları konusunda literatürdeki araştırmaların en geniş kapsamlısı Fraifer ve
Fernström (2016) tarafından gerçekleştirilmiştir; 2001’den başlayarak on beş yılı kapsayacak
şekilde farklı akıllı park sistemleri incelenmiş, özellikle büyük şehirlerde trafik sıkışıklığının
insan hayatında yarattığı olumsuz etkilerin otoparkların akıllandırılması ihtiyacını ortaya
çıkardığı ve bunun üzerine birçok teknolojinin denendiği konu edilmiştir. RFID teknolojisi,
kapalı devre teknoloji, hafif sensörler, akustik sensörler, optik sensörler, ultrason, SMS,
manyetik sensörler ve infrared teknolojileri temel alan çözümler wifi, radyo frekans,
bluetooth, GPS, zig-bee ve LAN gibi farklı iletişim yöntemlerine dayanarak ortaya
konulmuştur. Son gelişmeler arasında ise birçok teknolojiyi hibrid halde kullanarak sunan ve
nesnelerin birbirleriyle haberleşmesi (IoT; nesnelerin interneti) esasına dayalı olarak boş
park yeri saptaması yapan akıllı park çözümleri dikkati çekmektedir. Son yıllarda akıllı
otopark çözümlerine ilişkin ortaya konulan uygulamaların tümünün nesnelerin İnterneti
ilkesini temel aldığı, ancak hepsinde bazı yönleriyle hala teknolojik anlamda eksikliklerin
olduğu, farklı kriterlerde (maliyet, güvenilirlik, doğruluğu, operasyon yöntemi, kullanıcıyla
iletişim, kullanım kolaylığı, vb.) avantajlara sahip olmakla birlikte, farklı noktalarda algılanan
dezavantajlarının da bulunduğu görülmüştür (Fraifer ve Fernström, 2016; Kopetz, 2011;
Coetzee ve Eksteen, 2011). Konu ile ilgili araştırmaları geliştirme yolunda, hareket sensörü
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ile boş park yerlerinin daha hızlı ve kolayca belirlenmesi konusu işlenmiş, bilgisayar hareket
tekniği ve düşük maliyetli video sensörleri ile bu teknolojinin mümkün olduğu kanıtlanmıştır
(Torres, 2013). Park yeri ararken zaman kaybedilmesi, harcanan yakıt sebebi ile gereksiz
maliyete katlanılması, gereksiz trafiğe sebep olunması ve boş otopark yerlerinin boş kalmaya
devam etmesinden dolayı gelir kaybının oluşması gibi sorunlara çözüm olarak rezervasyon
tabanlı akıllı otopark teknolojisine odaklanılan çalışmalar da yapılmıştır (Mathur, vd., 2010;
Shoup, 2006). İlgili çalışmalarda teknolojinin farklılaştığı temel nokta, dinamik fiyat yapısı ile
birlikte özel uygulama üzerinden boş park yerlerinin rezerve edilebilmesidir.
Yukarıda söz edilen araştırmalara rağmen paydaşlar açısından akıllı park sistemlerinin tam
olarak nasıl tasarlanması ve değerlendirilmesi gerektiğinin yeterli derecede incelenmemiş
olduğu belirtilmektedir (Fraifer ve Fernström, 2016). Bu durum özellikle bu yeni
teknolojilerin potansiyel kullanıcıları açısından nasıl karşılandığı ve algılandığı konularının
teknolojinin yayılması açısından kritik olduğuna bağlı olarak önemlidir. Bu çalışmada akıllı
park yeri uygulamasını içeren yeni bir teknolojinin kabulüne ilişkin tüketici tutumlarının ilgili
mobil navigasyonun algılanan faydası, algılanan kullanım kolaylığı boyutları ile TKM
çerçevesinde ele alınmıştır. Mobil uygulamalara dayalı teknolojik yeniliklerin insan hayatını
kolaylaştırdığı açıktır. Ancak, bu teknolojiyi kullanmak konusunda kişilerin farklı boyutlardaki
risk algıları nedeniyle direnç gösterebilecekleri belirtilebilir. Tüketicilerin risk algısı
boyutlarının demografik özellikleri açısından farklılıklarının belirlenmesi önem taşımaktadır.
Çalışmada, algılanan risk faktörleri finansal risk, fiziksel risk, sosyal risk, performans riski,
psikolojik risk ve zaman riski olmak üzere altı boyutta ele alınmıştır. Araştırmadan elde
edilen sonuçlar doğrultusunda, mobil navigasyon uygulamasına yönelik tüketicilerin
algıladıkları risk, bu teknolojiyi kabule yönelik tutumları belirlenerek, tüketicinin satın alma
niyetine ilişkin öngörüde bulunulması hedeflenmektedir.
Tasarım ve Yöntem
Çalışmada TKM’deki algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda (Davis, 1989) ile birlikte
algılanan risk faktörleri (Dowling, 1986) altı farklı alt başlıkta incelenecektir. Teknoloji kabul
modeli ve risk algısı çerçevesindeki tüketici tutumlarının, demografik ve satın alma
davranışlarına göre farklılıkları belirlenecektir. Araştırma modeli ve hipotezler aşağıda
belirtilmiştir.
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Hipotezler
•

H1a: Dış faktörler ve algılanan risk arasında anlamlı bir ilişki vardır.

•

H1b: Dış faktörler ve kullanıma yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki vardır.

•

H1c:Dış faktörler ve algılanan kullanım kolaylığı arasında anlamlı bir ilişki vardır.

•

H1d:Dış faktörler ve algılanan fayda arasında anlamlı bir ilişki vardır.

•

H2:Algılanan risk ve kullanıma yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki vardır.

•

H3a: Algılanan kullanım kolaylığı ve kullanıma yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki
vardır.

•

H3b:Algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda arasında anlamlı bir ilişki vardır.

•

H4a:Algılanan fayda ve kullanıma yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki vardır.

•

H4b:Algılanan fayda ve davranışsal niyet arasında anlamlı bir ilişki vardır.

•

H5:Kullanıma yönelik tutum ve davranışsal niyet arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Araştırmanın ana kütlesini İstanbul’daki tüketiciler oluşturmakta olup çalışma kapsamı 18
yaş ve üzeri tüketiciler ile sınırlandırılmıştır. Ana kütleyi %95 güven aralığı %5 önem
düzeyinde temsil etmek üzere 384 kişi örnekleme alınmıştır. Birincil elden veri toplamak
üzere anket yöntemi seçilmiştir. Anketler, yüz yüze uygulanmış, gönüllülük ilkesiyle, kolayda
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Uygulama, bilinirliği yüksek otoparklardan hizmet alan
tüketiciler üzerine hizmet alımı sonrası otopark çıkışında gerçekleştirilmiştir.
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Anketler hazırlanırken altı boyutlu risk algısı ve iki boyutlu teknoloji kabul modeli ölçekleri
kullanılmıştır. Anket soruları boş park yerlerini gösteren mobil navigasyon uygulamasına
göre uyarlanmıştır. Bu uyarlama yapıldıktan sonra 20 kişilik gruba ön test yapılmıştır.
Sorulardaki anlaşılmayan kısımlar yeniden düzenlenerek ankete son şekli verilmiştir.
Ölçeklere ait ifadeler 5’li Likert tipi ölçeğe (1:kesinlikle katılmıyorum...5:kesinlikle
katılıyorum) göre düzenlenmiştir. Elde edilen verilere, ölçekleri doğrulamak amacıyla
doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Diğer değişkenler arasındaki ilişkileri ve etki
düzeylerini tanımlamak üzere korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Büyük şehirlerde, trafikle ilgili sorunların giderek artması, trafikte fazladan geçirilen zaman,
bunun sonucunda yaşanan gerginlik, harcanan fazla yakıt miktarı ile kısıtlı kaynak israfı ve
hava kirliliği gibi birçok başka sorunu da beraberinde getirmekte, şehir planlaması ve
yönetimi açısından sıkıntı yaratmaktadır. Biriken bu ve benzeri sorunların yaşamı doğrudan
etkilemesi akıllı şehircilik kapsamında doğru yatırımların yapılması açısından önem
taşımaktadır. Akıllı şehircilik kapsamına giren ve gereksiz trafiğin önlenmesinde ivedi
çözümlerden biri olarak sunulan akıllı otoparklar üzerine birçok donanım ve yazılım
geliştirmesi yapıldığı görülmektedir (Wang, 2011; Torres, 2013; Fraifer ve Fernström, 2016).
Özellikle otoparkların doluluk durumunu gösteren teknolojiler denenmiş, ayrıca bu durumu
takip edebilecek uygulama üzerinden rezervasyon ile park yeri tutma senaryosu dahi
çalışılmıştır. Bazı mobil uygulamaların tüketici kabul modelini temel alarak incelendiği
çalışmalar olmakla beraber (Shen, 2012), anlık boş park yerlerinin takip edilebileceği bir
mobil uygulamanın tüketiciler tarafından kabulü ile ilgili olarak özellikle hangi noktaları ile
risk durumu oluşturabileceği araştırılmamıştır (Keller, 2013).
Yukarıda söz edilen literatürdeki eksikliklerin giderilmesi açısından bu çalışmada, ilgili mobil
navigasyon uygulamasının TKM çerçevesinde algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda
değişkenleri temelinde tüketici tarafından kabulü tüketici tutum ve satın alma niyeti
açısından sorgulanmakta, ayrıca altı farklı başlık altındaki risk faktörünün tüketici tutumunu
ne şekilde etkilediği incelenmektedir. Farklı demografik özelliklere ve mobil uygulama satın
alma deneyimlerine sahip tüketici gruplarına yönelik bulguların karşılaştırmalı olarak ortaya
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konulup mobil navigasyon operatörlerine ve/veya ilgili alandaki girişimlere pazarlama
önerilerinde bulunulması da ayrıca hedeflenmektedir.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Çalışmanın sonuçlarının işletmeler ve tüketiciler olarak ilgili teknolojiden yararlanacak tüm
paydaşlara fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle bu tür araştırmaların bulgularından
faydalanılarak yeni teknolojilerin kabulünün önünde engel olan risk algısının azaltılmasına
yönelik stratejiler önerileri sunulabilecektir. Böylece, bu teknolojilerin sunduğu kullanım
kolaylığı ve faydanın olumlu yönde algısının oluşturulabilmesi açısından tüketiciye hem en
uygun ürün/hizmet tasarımı ve sunumu gerçekleştirilebilecek hem de pazarlamacılara
konumlandırma ve tutundurma stratejileri önermek mümkün olabilecektir.
İlgili teknolojinin tüketici tarafından kabulü ve firmalar tarafından uygulanması ile işletmeler
arası işbirliği ortamı oluşabilecektir; otopark işletmecileri müşteri ile buluşacak, aynı
zamanda ilgili mobil navigasyon operatörleri veya bu alanda yeni ürün/hizmet geliştirecek
girişimler için ürünlerini uygun şekilde pazarlama fırsatı doğacaktır. Söz konusu mobil
uygulama ile ilgili planlanacak olan tutundurma faaliyetlerinin çalışma kapsamında tüketici
tutumunu etkilemesi öngörülen altı risk faktörüne ilişkin bulgular üzerinden yapılandırılması
bu teknolojik yeniliğin yayılması açısından katkı sağlayacaktır.
Araştırmanın anket süreci kongre tarihine kadar tamamlanıp analiz edilmiş olacağından
sunum esnasında somut sonuçlara yer verilebilecektir.

923

TWITTER KULLANICILARININ UBER – TAKSİ TARTIŞMASINA KATILIMI: İÇERİK ANALİZİ
Ahmet TUZCUOĞLU (İstanbul Üniversitesi)
atuzcuoglu@istanbul.edu.tr
Burak YAPRAK (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)
byaprak@bandirma.edu.tr
PARTICIPATION OF TWITTER USERS IN UBER - TAXI DISCUSSION: CONTENT ANALYSIS
Anahtar Kelimeler: Marka Topluluğu, Üreten Tüketici, Twitter, İçerik Analizi, Marka Aşırımı
Keywords: Brand Community, Prosumer, Twitter, Content Analysis, Brand Hijack
Giriş ve Çalışmanın Amacı
İşletmeler marka yönetimi stratejilerini; marka kimliği oluşturma, marka imajı
geliştirme, konumlandırma ve farklılaşma gibi çeşitli yöntemler etrafında toplamaktadır. Bu
yöntemler ise genellikle işletme merkezli olup ürün veya hizmetlerin faydalarını belirli pazar
dilimlerine açık bir şekilde ifade etme ve “itme” stratejisi üzerine kurulmuştur (Lawer ve
Knox, 2006). Ancak günümüzde bilinçli, haberdar ve aktif tüketiciler artık işletme odaklı
marka yönetimine meydan okumaktadır (Prahalad ve Ramaswamy, 2000; Pitt vd. 2002;
Kotler vd., 2016: 109).
Harcamalarının yarısından fazlasını internet tabanlı teknolojiler aracılığıyla yapan
üreten tüketiciler (prosumers), bu platformlar aracılığıyla bir yandan tüketirken öte yandan
da üretmektedir. Çevrimiçi platformlar yalnızca malların işletmeden nihai tüketiciye (B2C)
sunulduğu geleneksel internet sitelerini değil; tüketiciden tüketiciye (C2C) internet sitelerini
ve mobil uygulamaları da kapsamaktadır. Bu çalışmada, uluslararası ulaşım şebekesi hizmeti
veren çevrimiçi uygulama UBER ele alınmaktadır. UBER’in Türkiye’deki kullanıcı sayısını son
bir yılda altı kat artırmasında, sosyal medyada markaya ilişkin etkileşimin rolü büyüktür.
Çalışmada, işletmenin kendi çabası dışında markanın tüketiciler tarafından “aşırımı (hijack)”
üzerinde durulmaktadır. Tüketicilerin, UBER hakkında kişisel mikro blog platformu
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Twitter’daki paylaşımları yardımıyla oluşturdukları tüketici toplulukları ve bu toplulukların
UBER’in pazarlama faaliyetlerini nasıl “aşırdığı (hijack)” ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Kavramsal Çerçeve
Pazarlamaya işlemsel olarak yaklaşan Bagozzi’ye (1975)göre alıcı ve satıcılar arasında,
“alınan değer karşısında verilen değer” olarak ifade edilebilecek “quid pro quo” ilkesi
sağlanmalıydı. Ancak günümüzde işletmeler ve tüketiciler arasında artık karşılıklı ve uzun
süreli ilişkiler kurulmaktadır (Berry 1983; Agariya ve Singh, 2011). Bir diğer ifadeyle değişim
sürecine dâhil olan “tüketiciler”, işletmeler için yalnızca “alıcı” ya da “satın alan kimse”
olmaktan fazlasını ifade etmektedir. Dahası çevrimiçi tüketiciler, pazarlama stratejisi ve
uygulamalarında her zamankinden daha aktif, katılımcı, dirençli, faal ve toplulukçu olarak yer
almak istemektedir (Kozinets, 1999; Cova ve Dalli, 2008).
İnternet ve sosyal medya ağları “tematik tüketici topluluklarının” oluşmasının önünü
açmaktadır. Bu topluluklar, aynı fiziksel mekânda olmadan tüketicilerin ortak ilgi alanlarını,
ihtiyaçlarını ve en önemlisi deneyimlerini paylaştığı ortamlardır. Bu paylaşımların yanı sıra
tüketiciler, fikirlerini paylaşmakta, ürünlere ilişkin bilgi ve içerik oluşturmakta ve hatta
ürünlerle deneyler yaparak bu malları/hizmetleri kullanmaya niyetli bireylere kolaylık
sağlamaktadır. Bu tür topluluklar, yeni pazarlar oluşturmanın yanında mevcut pazarların da
formunu değiştirmektedir. Birçok açıdan geleneksel -yukarıdan aşağıya- ve işletme odaklı
markalaşma ve pazarlama yaklaşımlarını tersine çevirmektedirler (Kozinets, 1999; Prahalad
ve Ramaswamy, 2004). Kotler vd. (2016) dijital çağ topluluklarını, YWN şeklinde formüle
ederek üç ana başlıkta toplamaktadır. Bunlardan ilki genellikle trend belirleyici olan gençler
(youth); ikincisi nihai karar vericiler olarak kadınlar (women) ve son olarak internet
vatandaşlarıdır (netizens). 2.1 milyar kullanıcısıyla dünyanın en çok nüfusuna sahip ülkesi
“Facebook Birleşik Devletleri” ya da 330 milyon tekil kullanıcısıyla Twitter gibi sosyal medya
platformları düşünüldüğünde genç internet vatandaşlarının işletmeler için önemi göz ardı
edilemeyecek durumdadır. Variety Magazine tarafından 2015 yılında yapılan araştırma
sonuçlarına göre 13-18 yaş grubundaki bireyler, Youtube fenomenlerini Hollywood
yıldızlarından daha fazla tanımaktadır.
Tüketici odaklı ya da başka bir ifadeyle tüketicilerin yönettiği pazarlama stratejileriyle
ilgili geçmiş çalışmalara bakıldığında bazı kavramlar öne çıkmaktadır. Hagel ve Armstrong
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(1997) marka kullanıcıları tarafından oluşturulan alt kültürleri tüketici topluluğu (costumer
community) olarak tanımlamaktadır. Wathieu vd. (2006) tüketici yetkilendirmesi(costumer
empowerment) kavramını, tüketicilere geleneksel pazarlamacılar tarafından önceden
belirlenmiş değişkenlerin kontrolünü ele geçirmeleri hususunda izin verilmesi şeklinde ifade
etmektedir. Prahalad ve Ramaswamy (2000) tüketicilerin pazarlama süreçlerine doğrudan
dahil olduğu durumları karşılayan birlikte geliştirme (co-creation) kavramınıortaya
atmaktadır. Yani markalar tüketiciler için fonksiyonel ve duygusal değer yaratırken
tüketiciler de markalarla etkileşimleri aracılığıyla değer yaratmaktadır (Aaker, 2010). Marka
savunuculuğu (brand advocacy) tüketicilerin değer yaratma formlarından bir diğeridir.
Tüketiciler, marka ile sürekli iletişim ve ilişki halinde olduklarında WOM aracılığıyla marka
hakkında ‘değer’ üretmektedir (Wragg, 2004).
Bu kavramların yanı sıra bu araştırmanın da teorik çerçevesini oluşturan “marka
aşırımı” kavramı ise Wipperfürth (2005) tarafından yazına kazandırılmıştır. Marka aşırımı;
tüketicilerin markanın sembolik değerini, markanın kullanımını ve kişiliğini ele geçirmesi
olarak tanımlanmaktadır. Aşırım iki formda gerçekleşmektedir: birincisi marka yöneticilerinin
organizasyonu dışında ve rastlantısal olarak gerçekleşen yani “rastlantısal (serendipitous)
aşırım” iken ikincisi marka yöneticileri ve tüketicilerin işletmeyle “kasıtlı (co-creation)
aşırım”tir.
Tasarım ve Yöntem
Örnek olay ya da vaka analizi yönteminde bir zaman diliminde gerçekleşen sosyal
olaylar, topluluklar ya da örgütlenmeler üzerinde sistematik araştırma yapılır. Araştırma
sonucunda elde edilen veri setinde ilk bakışta görülemeyen, ancak kavramsal kodlama ve
sınıflandırma yoluyla ortaya çıkan ilişkilere ulaşabilmek için içerik analizi kullanılmalıdır.
İçerik analizi ile araştırma problemi doğrultusunda veriler arasındaki önemli ilişkileri ortaya
çıkarılır, çeşitli grafikler, tablolar ve şekiller aracılığıyla değerlendirmeler yapılır (Saruhan ve
Özdemirci, 2013).
Verilerin kodlanması içerik analizinin ilk aşamasıdır. İçerik analizinde bazen bir kelime
bazen bir resim bazen de bir sayfalık veri kodlanan kavram olabilir (Saruhan ve Özdemirci,
2013: 336). Twitter’da kullanıcıların çeşitli konulara ilişkin duygu ve düşüncelerini
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açıkladıkları tweet iletileri anlamlı veri setleri olarak değerlendirilebilmektedir. Literatürde
çeşitli konulara ilişkin birçok akademik çalışmada Twitter kullanıcılarının tweet gönderileri
üzerinden içerik analizi yöntemi kullanılmaktadır.
Bu çalışmada; UBER kullanıcılarının ya da UBER markasından haberdar olan internet
vatandaşlarının (netizens) tweet içerikleri analiz edilerek ele alınan örnek olayda “rastlantısal
hijack” olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Bu kapsamda, ilk olarak UBER uygulaması ile ilgili Türkiye’deki Twitter paylaşımları
tespit edilmiştir. “uber” kelimesinin farklı kullanımlarından dolayı, incelemeler “uber” ve
“taksi” kelimeleriyle yapılmıştır. Bu çerçevede en fazla etkileşimi olan toplam 8000 tweet
gözden geçirilmiştir. Çalışma amacı doğrultusunda; marka topluluğunun UBER markasının
etrafında Twitter aracılığıyla nasıl organize olduğu izlenmektedir. Temelde bu topluluğun,
markayı nasıl “aşırdığı” ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, UBER’e ilişkin
etiketler (hashtag) incelenmiş ve “#uberedokunma” etiketinin en fazla kabul gördüğü ve bu
etiket ile var olan tweetlerin sayısının diğerlerine kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Twitter üzerinden bu etiket ile paylaşılan ve en fazla etkileşime sahip olan 1100 tweet
Microsoft Excel yardımıyla incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırmalarda kullanılan örnek
olay (vaka analizi) yöntemi kullanılmış ve elde edilen verilerden daha açıklayıcı sonuçlara
ulaşmak için veri analizi yöntemlerinden içerik analizi tercih edilmiştir.
Ek olarak, konuyla ilgili tweetlerin yoğunlaştığı 10 Mart 2018 tarihi ve sonrasında
UBER uygulamasının indirilme sayıları grafikler yardımıyla gösterilmiş ve değerlendirmelere
yer verilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan içerik analizi ilk aşaması sonucunda sık kullanıldığı tespit edilen kelimeler
incelenmiştir. İkinci aşamada; UBER markasıyla ilgili Twitter aracılığıyla oluşmuş en geniş
marka topluluğu olduğu tespit edilen #uberedokunma etiketi ile paylaşılan en popüler 1100
tweet ile yapılan içerik analizi çerçevesinde sık kullanıldığı tespit edilen kelimeler aşağıda
Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1: “#uberedokunma” Etiketiyle Atılan Tweetlerde Geçen Kelimelerin Frekansları

“#uberedokunma” etiketi ile etkileşimi en fazla olan 1100 tweetin içerik analizi
kapsamında en fazla kullanılan kelimeler; benzer şekilde “Bedel/Ödeme” koşulları, “Yasal
Altyapı”, “İnsan”, “Sıfatlar”, “UBER/Taksi Çatışması”, “Alternatifler” ve “Taksi Şikayetleri”
başlıkları altında toplanmıştır. Bu başlıklar altında da genel incelemedekine benzer
paylaşımlar yer almaktadır. Özellikle UBER kullanıcılarına ait paylaşımların yer aldığı bu
etikette;

daha

önceki

memnun

olmadıkları

taksi

deneyimlerinden

bahsettikleri

görülmektedir. Kullanıcılara göre UBER uygulamasının bu memnuniyetsizliğe neden olan
problemlerin üstesinden geldiği ve yasal olarak da engel olmadığı, özellikle taksicilerin
UBER’e karşı saldırıların engellenmesi gerektiği konusunda paylaşımlar yer almaktadır.
“#uberedokunma” etiketiyle paylaşılan tweetlerin 10 Mart 2018 ve sonrasında
yoğunlaştığı görülmektedir. Bu dönemde Türkiye’de UBER uygulamasının indirilme sayılarına
ilişkin veriler Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’te yer almaktadır.
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Şekil 1: UBER’İN Türkiye’de İndirilen Ücretsiz Uygulamalar Arasındaki Sıralaması (90 Gün)

Yukarıdaki şekilde App Store ve Google Play üzerinden Türkiye’den en fazla indirilen
uygulamalar arasında UBER uygulamasının ilgili zaman dilimlerindeki sıralamaları yer
almaktadır. Bu tabloya göre; Ocak aylarında 70’li sıralarda yer alan UBER, Şubat ayında 50’li
sıralara yükselmiş, Mart ayı başında yaşanan Kadıköy’de taksicilerin UBER sürücüsüne
saldırması olayı ile hızlı bir şekilde yükseldiği ve yukarıda bahsedilen paylaşımların en fazla
olduğu 10-15 Mart arasında ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.
Şekil 2: UBER’İN Türkiye’de İndirilen Ücretsiz Uygulamalar Arasındaki Sıralaması (10 Gün)
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Bu durum Şekil 2’de daha detaylı olarak yer almaktadır. Buna göre, 5 Martta 51.
sırada olan UBER’in Türkiye’deki uygulama indirmelerinde 13 ve 14 Martta 1. Sırada olduğu
görülmektedir. Bu yükselişte; yaşanan olayın ulusal medyada yer almasının yanında; sosyal
medyadaki

paylaşımların

da

yukarıdaki

tespitler

çerçevesinde

etkili

olduğu

söylenebilmektedir. Bu paylaşımlarda, sarı taksi ve UBER karşılaştırmaları gerek yazılı
paylaşımlar gerekse de esprili içerikler yoluyla yapılmakta, ve UBER memnuniyeti
belirtilmektedir. Bu şekilde paylaşım yapanlar UBER kullanımını çevrelerine tavsiye
etmektedir.
Şekil 3: UBER’in Türkiye’de İndirilme sayıları (10 Gün)

UBER uygulaması App Store ve Google Play aracılığı ile 5 Mart’ta günde 5000 kişi
tarafından indirilirken 14 Martta 25000 seviyesine kadar ulaşmıştır. Bunların yanında,
Twitter kullanıcıları paylaşımlarında ilgilendikleri konularında Twitter üzerinden anket yapma
olanağına sahiptir. Bu çerçevede, UBER ve sarı taksi tercihi konusunda birçok anketin
yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan bu anketlerden genel itibariyle %80 gibi yüksek bir oranla
UBER’in tercih edildiği görülmektedir. Anketlerdeki bu değerlendirmelerin, uygulamanın
indirilme sayılarına da yansıdığı yukarıdaki grafikler itibariyle de söylenebilmektedir. UBER
uygulamasını indirip, kullanmaya başlayan kişilerin bu paylaşımlarına devam etmesi ile
sosyal medyada oluşan bu topluluk aracılığı ile markanın algısının, kullanıcıları tarafından
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daha da güçlendirileceği ön görülmektedir. Buradan hareketle, UBER’in Türkiye’de
tutundurulması noktasında kullanıcılarının çok büyük bir rol aldığını söylenebilmektedir.
Sonuç, Öneri ve Kısıtlar
Markaların pazarlama faaliyetlerine daha aktif olarak katılan tüketiciler bunu elbette
farklı formlarda yapabilmektedir. Tüketicilerin, marka etrafında oluşturduğu “topluluklar” bu
formların en tipik örneklerinden birisidir. Hatta tüketiciler, bu topluluklar aracılığıyla
işletmenin haberdar olmadığı ve pazarlama çabası olarak değerlendirilebilecek faaliyetlere
dahil olmaktadır. “Marka Aşırımı” kavramı, tam olarak tüketicilerin dahil olduğu bu tür
faaliyetler ile ilgilidir. Yani markanın herhangi bir çabası olmaksızın, tüketicileri tarafından
sosyal medya gibi çeşitli araçlarla markanın tutundurma faaliyetlerinin yapılması “marka
aşırımı” kapsamında kabul edilebilmektedir.
Bu çalışmada, tüketicilerin Twitter aracılığıyla markaya ait pazarlama faaliyetlerinde
ne kadar önemli bir rol oynadığını görmek adına yapılan analizler sonucunda, UBER
firmasının Türkiye’de tüketicileri tarafından savunulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hatta
savunmanın da ötesinde tüketicilerin UBER’i yakınlarına tavsiye ettiği yargısına varılmıştır.
Türkiye pazarında UBER, son bir yıldaki büyümesinin önemli bir kısmını tüketici temelli
pazarlama çabaları neticesinde elde etmiştir. Buna kanıt olarak, UBER sürücüsünün darp
edildiği 7 Mart 2018 tarihinden itibaren sosyal medya ve özellikle Twitter üzerinden atılan
tweet sayısının artışı ve UBER’in hem Apple Store’da hem de Google Play’de indirilme
sayılarının hızlı bir şekilde yükselmesi gösterilebilir. Ayrıca Twitter’da on binlerce takipçisi
olan kullanıcıların, diğer kullanıcılara UBER ya da taksi tercihleri hakkında gönderdiği
anketlerin sonucu da bu durumu destekleyici niceliktedir. UBER’in pazarlama yöneticileri,
tüketicilerin yaptığı “aşırım”ı planlı bir biçimde gerçekleştirmek istese şüphesiz milyonlarca
liraya mal olabilirdi, burada bir kez daha tüketicilerin pazarlama süreçlerine dahil oluşunun
önemi ortaya çıkmaktadır. “Aşırım” kavramını yazına kazandıran Wipperfürth’e (2005) göre
işletmeler, pazarlama faaliyetlerinde tüketiciler ile ortaklık kuramasa da onların markaya
ilişkin savunma ve yeniden konumlandırma gibi faaliyetlerine izin vermelidir. Bu çalışma,
sadece bir sosyal medya aracı üzerinden yapılmış ve belirli sayıdaki gönderi analize
edilmiştir. Diğer sosyal medya kanallarındaki gönderiler dahil edilerek ve analize tabi tutulan
içeriğin arttırılması yoluyla daha kapsayıcı sonuçlara ulaşılabilecektir.
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Dijitalleşme, en yalın hali ile bilgiyi dijital formda ele almak şeklinde ifade edilebilir. Bugün
akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve internet tamamen dijital teknolojiye dayalı olarak
çalışmaktadır. Bu cihazların temel özelliği, bilgiyi sayı şeklinde sınıflandırması, depolaması,
değiştirmesi ve işlemesidir. İşte bu cihazlar, bahsedilen dijital dili kullanmak sureti ile
birbirleri ile çalışır ve iletişim kurarlar. Elbette insanlar, resim, kelime ya da sesler kullanarak
iletişim kurmayı daha kolay bulurlar. Bu nedenle, bu cihazlar dijital bilgiyi bizim
anlayabileceğimiz ve kullanabileceğimiz bir forma, yani ekranda gördüğümüz bir resme,
kulaklıktan veya hoparlörden gelen bir sese, kelimelere ve sayılara dönüştürürler. Bizler
dijital sinyalleri gerçekte göremediğimiz için, dijital teknolojiyi kullandığımızın da farkına
varamayız. Ancak dijital teknoloji, bir işi, geleneksel yöntemlerden hem daha hızlı, hem daha
güvenli, hem de daha uygun yapmayı sağlar (Woodford, 2006).
Brynjolfsson and McAfee (2014), iki yüz yıldan daha uzun zaman önce yaşanan köklü
teknolojik gelişmeler döneminden yani sanayi devriminden “ilk makine çağı” olarak
bahsederken; bugün dijital ve diğer teknolojilerde yaşanan çarpıcı gelişmelerin toplumu
derinden değiştirmesini “ikinci makine çağı” diye adlandırmaktadır.
Daha çok üretim yönetimi alanında adını duyuran Endüstri 4.0 kavramı da, dördüncü sanayi
devrimi ya da dijitalizasyon olarak da ifade edilmektedir. Son on yılda yaşanan sosyal,
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küresel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ve değişimler, firmaları dijital dönüşüme
zorlamaktadır. Endüstri 4.0 terimi ilk kez Almanya’da 2011 yılının Kasım ayında dile
getirilmiştir (DFKI, 2011). Bu anlamda bakıldığında sanayi devrimlerini dört ana başlıkta
toplamak mümkün olmaktadır.
Birinci sanayi devrimi, 1760 yılında buhar makinesinin icadı ile başlamış ve 1840’lı yıllara
kadar sürmüştür. Buhar makinesinin icadı ile üretim el işçiliğinden makine gücüne doğru
evrilmiş ve odun yerine kömürün ana enerji kaynağı olarak kullanılması ile demiryollarının
inşası ve mekanik üretim yaygın hale gelmiştir (Xu ve diğ., 2018; Schwab, 2016).
İkinci sanayi devrimi,19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında ivme kazanmış ve
elektriğin ve montaj hattının desteği ile dünya seri üretim kavramı ile tanışmıştır (Schwab,
2016).
Üçüncü sanayi devriminin temelleri ikinci dünya savaşının bitmesi ve dijital teknolojilerin
gelişmesi ile başladı.

1960’lı yıllarda yarı iletkenlerin, ana bilgisayarların ve kişisel

bilgisayarların gelişmesi ile elektroniğin ve bilgi teknolojilerinin üretime uygulanması ile
üretim sürecinin otomasyonu şeklinde karşımıza çıkan üçüncü sanayi devrimi başlamış oldu
(Xu ve diğ., 2018; Schwab, 2016).
Günümüzde yaşanan ve etkileri hissedilen dördüncü sanayi devrimi ise bu yüzyılla başlamış
olup, dijital devrim olarak ifade edilen mobil internet, daha ucuz, daha küçük ama daha
güçlü sensörler, yapay zeka ve makine öğrenmesi ile karakterize edilmektedir (Schwab,
2016).
Bugünün küresel dünyasında, işletmeler rekabet avantajı yaratmak ve/veya var olan rekabet
güçlerini korumak için teknoloji kullanmak ve teknolojide meydana gelen hızlı ilerlemelere
uyum sağlamak zorundadırlar (Berman, 2012; Westerman ve diğ. (2014). Bir başka ifade ile
günümüzde, organizasyonların pazarda ve içinde bulundukları sektörde varlığını
sürdürebilmesi; çağa ayak uydurmalarına; dijital dönüşüm gerçekleştirerek çoğunlukla
manuel olarak yürütülen eski yöntemleri bırakarak, güncel metodolojilere kucak açmasına
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bağlıdır. Bilindiği üzere bugün, hem endüstriyel ürün hem de hizmet üreten işletmeler,
dördüncü sanayi devrimi diye ifade edilen Endüstri 4.0 stratejisinin etkisi altındadır.
Dijital dünyada, müşteri değer önermelerini yeniden şekillendiren ve süreçlerini dijital
teknolojileri kullanarak dönüştüren firmalar pazarda lider konumundadırlar (Berman, 2012).
Buradan hareketle, dijital dönüşümün müşteri deneyimi, operasyonel süreçler ve iş
modelinin

iyileştirilmesine

yönelik

olarak

dijital

teknolojilerin

uygulanması

diye

tanımlayabiliriz (Matt ve diğ., 2015). Westerman ve diğ. (2014), dijital dönüşümü
gerçekleştirmek ve rakiplerinin önüne geçmek üzere firmaların Dijital Ustalığa erişmesi
gerektiğine dikkat çekmektedir. Ustalık bilindiği üzere bir meslekteki en yüksek mertebedir.
Bu anlamda bir şirketin Dijital Usta olarak tanımlanabilmesi için hem Dijital Yeterliliğe hem
de Yönetsel Yeterliliğe sahip olması gerekir. Eğer ilgili yeterlilikler sağlanabilirse Dijital Ustalık
ulaşılabilir bir hedef olacaktır (Westerman ve diğ., 2014).
İlk yeterlilik olan Dijital Yeterlilik, firmanın sahip olduğu dijital altyapıya, kullanılan yazılım ve
donanımın kalitesine ve çalışanların bilgi ve kalifikasyonuna bağlıdır (Bögel, 2017). Firmalar,
iş süreçlerini, müşterileri ile olan ilişkilerini ve iş modellerini göz önünde bulundurarak dijital
yeterliliklerini oluşturmak durumundadırlar (Westerman ve diğ., 2014).
Firmaların sahip olması gereken diğer bir yeterlilik ise Liderlik Yeterliliğidir. Bu yeterlilik, bir
vizyon geliştirmeyi ve uygulamayı, kritik projeleri başlatmayı ve piyasaya sunmayı, değişimi
yönetmeyi, hız kandırmayı ve tüm çalışanların katılımını sağlamayı gerektirir (Bögel, 2017).
Kısacası, Liderlik Yeterliliği, dönüşüm yaratmak ve başlatmak için gerekli güçlü liderlik
göstermeyi gerektirir (Westerman ve diğ., 2014).
Westerman ve diğ. (2014), firmaların Dijital ve Liderlik Yeterliliklerini kombine etmek sureti
ile organizasyonları “yeni başlayanlar”, “modaya uyanlar”, “tutucular” ve “dijital ustalar”
olarak dört ana başlıkta toplamıştır. Yeni başlayanlar, sadece temel dijital yeterliliklere sahip
ve birçok finansal ölçüt bakımından da zayıf olan organizasyonları temsil etmektedir.
Bunların bazıları dijital fırsatın kendilerine göre olmadığını düşündüğünden, bazıları ise
liderlik yeterliliğinden yoksun olduklarından bekleyip görmeyi tercih ederler. Modaya
uyanlar, beklemeyi tercih etmezler. Dijital teknolojilere uymakla övünürler, ancak liderlik
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yeterlilikleri olmadığından, ya da yeterliliklerini birleştiremediklerinden yaptıkları boşa gider.
Tutucular ise modaya uyanların tersine, liderlik yeterliliği olmasına karşın, aşırı temkinli
yaklaştıklarından dijital yeterliliklerini gerçekleştiremezler. Dijital ustalar ise nereye, nasıl
yatırım yapacaklarını bilirler ve liderlik yeterlilikleri geleceğe yön verecek niteliktedir
(Westerman ve diğ., 2014).
Literatür incelemesinin sonucunda, müşterilere sunulan hizmet kalitesini arttırabilmek ve
kusursuz hizmet sunabilmek için, organizasyonlarda sahip olunması gereken anahtar
yetkinliklerden birinin dijital dönüşüm olduğu söylenebilir. Dijital dönüşüm ise, tasarım,
üretim ve pazarlama ile ilgili tüm süreçleri etkilemekte ve yeni iş modelleri yaratmaktadır.
Dijital dönüşümün etkileri bugün perakendeden, sağlığa, şehir planlamadan endüstriyel
ürünlerin üretimine kadar pek çok sektörde görülmektedir. Özellikle hızla dijitalleşmeye
giden küresel ekonomide, firmaların sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri açısından bu
noktalarda konumlarını belirleyebilmeleri ve gereken değişimleri benimseyebilmeleri yüksek
önem taşımaktadır. Türkiye de dünyayla birlikte hızlı bir şekilde teknoloji alanında
değişmektedir. Gelişmekte olan pazarlar gibi Türkiye de dijitalleşmeyi, gelişmiş ülkeleri
yakalayabilmek, hatta önüne geçebilmek için kullanmakta ve son yıllarda pek çok sektörde
ve kamusal alanda teknolojiye yatırım yapmaktadır. Bunun yanında, Türkiye’nin gelişmiş
ülkeleri yakalamasının yolu Dijital Ustalar yaratmasından geçmektedir. Bu nedenle bu
çalışmada, perakende alanında faaliyet gösteren şirketlerin, Dijital ve Yönetsel Yeterliliği
ölçmek üzere bir anket çalışması yapılacak ve anket sonuçlarına dayanarak genel bir
değerlendirme ile perakende sektörünün güçlü ve zayıf yönleri tartışılacaktır.

935

3. BÖLÜM
DOKTORA KOLOKYUMU

936

Psikolojik Mesafe İhracat Performansı İlişkisinde Yabancı Pazar Bilgisi Rolünün İncelenmesi
Fatma DEMİRAĞ (Dumlupınar Üniversitesi)
fatma.demirag@dpu.edu.tr
Anahtar Kelimeler:Psikolojik Mesafe Öncülleri, Psikolojik Mesafe, Pazarlama Karması
Adaptasyonu, Yabancı Pazar Bilgisi, İhracat Performansı
Tez aşaması: Araştırma Tasarım Aşaması
Giriş ve Amaç
Dünya çapında piyasaların küreselleşmesi ve ekonomilerin birbiriyle olan sıkı ilişkileri
işletmeleri geleneksel iç pazarlarının ötesinde fırsatlar aramaya zorlamış, büyümek, hayatta
kalmak, karlılığı arttırmak, rekabet edebilmek gibi amaçlar için uluslararasılaşmayı önemli
derecede zorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla işletmelerin dış pazaradaha kolay adapte
olabilmesini sağlayacak yaşam tarzı, tüketici tercihleri, dil, eğitim gibi yurtiçi ve yurtdışı
pazarlar arasındaki farklara veya benzerliklere dayandırılan etkin ve verimli pazarlama
stratejileri geliştirerek ihracat performanslarını arttırmaları gerekmektedir.
Bu doktora tez çalışmasındafaaliyet gösterilen pazar ve yabancı pazar arasındaki farklılıklar
ve benzerlikler olarak tanımlanan psikolojik mesafe, yabancı pazar bilgisi ve ihracat
performansı arasındaki ilişki incelenecektir.Bu kapsamda

psikolojik mesafe öncüllerinin

algılanan psikolojik mesafeye etkisini ve algılanan psikolojik mesafenin pazarlama karması
adaptasyonuna, ihracat performansına etkisinde yabancı pazar bilgisinin rolü analiz edilmeye
çalışılacaktır. Araştırmanın bulguları temelinde aktif ihracat yapan ve yapmak isteyen
işletmeler için faaliyetlerinde tehlike oluşturabilecek önemli bir kavram olan psikolojik
mesafenin olumsuz etkilerini azaltacak ve ihracat performansını arttırabilecek önerilerde
bulunulacaktır.Ayırca psikolojik mesafe ile ilgili yapılan önceki çalışmalarakatkı sağlayarak
bütünsel bir resim ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
Literatür analizi
Küreselleşmenin yoğunluğu ve rekabet şiddetinin artmasıyla işletmelerin hayatta kalabilmesi
için yurtdışında fırsatları değerlendirme yollardan biri olan ihracat (Sousa, 2004) işletmelere
bir referans noktası şeklinde hizmet etmektedir (Kayabaşı vd.,2014). İhracatın işletmeler için
önemli hale gelmesiyle birlikte ihracat performansı kavramı da önem kazanmıştır (Sousa,
2004).Psikolojik mesafe, işletmelerin amaçları doğrultusunda dış pazara adapte olmasını
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sağlayarak performansını artırmada etkili olabilecekyaşam tarzı, tüketici tercihleri, dil, eğitim
gibi yurtiçi ve yurtdışı pazarlar arasındaki farklar veya mesafeler olarak ifade edilmektedir.
Kavramı ilk olarak Beckerman (1956) ileliteratüre girmiştir (Beckerman, 1956).
•

Johanson

ve Vahlne, (1977) psikolojik mesafe kavramını pazardan bilgi akışını

engelleyen dil, eğitim, ticaret uygulamaları, kültür ve sanayi gelişimi arasındaki
farklılık gibi faktörlerin toplamı,
•

Evans vd., (2000) psikolojik mesafe kavramını uzaklık algısı yaratan faktörlerin ne
olduğu ve işletme yöneticilerinin farklı olguları açıklamada kullandığı bir kavram,

•

Sousa ve Bradley, (2005) ana ülke ile yabancı ülke arasındaki farkların algılaması,

•

Sümer ve Üner (2012; 2014) psikolojik mesafe kavramını işletmelerin neden, nasıl
uluslararasılaştıklarını açıklamada ve uygulayacakları pazarlama stratejilerinde
belirlenmesinde önemli bir kavram,

•

Hakanson, (2014) psikolojik mesafeyi doğrudan bireylerin kendi ülkesi ve yabancı
ülkeler arasındaki farklılık ve benzerlik algıları şeklinde tanımlamıştır.

Levin, (1939) alan teorisinde davranışların gelişmesinde birey ve psikolojik çevrenin etkili
olduğunu savunmaktadır. İşletmelerde karar verici konumundaki bireyler stratejik roller
üstlendikleri için ihracat davranışlarını yönlendiren ve etkili olan niteliklerinin incelenmesi
kritik bir öneme sahiptir (Nas, 2017).Literatürde psikolojik mesafe üzerinde etkili olan ve en
çok incelenen unsurlar arasında yöneticilerin yabancı kültürü bilmesi , uluslararası deneyim,
merkezileşme ve uluslararası deneyim değişkenleri yer almaktadır (Mlinarič1 ve Trąpczyński,
2016, Fletcher ve Bohn, 1998, O’Grady ve Lane, 1996, Sousa ve Bradley,2006, Mlinarič1 ve
Trąpczyński, 2016).
Yöneticinin iç ve dış pazarlar arasındaki farklılıklara ilişkin algılamaları, pazarlama karmasını
uluslararası politikalara ne ölçüde adapte etmesini belirlemesi açısından önemlidir.
Uluslararası pazarda işletmenin spesifik kaynaklarının hedef pazara göre adaptasyonu,
işletmelerin faaliyette bulunduğu pazarlarda rekabetin artması nedeniyle daha belirgin bir
hâle gelmiştir (Yücel ve Kara, 2014).Pazarlama karması adaptasyonu kültürel farklılıklara,
rekabete ve dış piyasa düzenlemelerine karşı tepki gösterme ihtiyacını vurgulamaktadır(Helm
ve Gritsch, 2014).Ayrıca pazarlama karması adaptasyonu ihracat performansının temel taşı
ve performansın potansiyel belirleyicisi olarak görülmektedir (Garcia, 2015, Ruzo vd.,2011).
Mevcut pazar ve hedef pazar arasındaki algılanan farklılıklara yönelik adaptasyon için yabancı
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pazar bilgisi gerekmektedir (Garcia, vd. 2015).Yabancı pazar bilgisi ihracat literatüründe
anahtar bir kavram ve ön şart olarak görülmektedir (Denis ve Depelteau, 1985).Yabancı
tüketici ihtiyaçları ve potansiyeline ilişkin bilgi edinmeyi, bu bilginin kararların alınması
gereken ihracatçı işletmenin işlevsel alanlarına aktarılmasını ve dolayısıyla işlevler arası
koordinasyonun yapılmasını sağlar.Yabancı pazar bilgisi aracılığıyla ürün geliştirme, fiyat
belirleme ve tanıtım ve dağıtım faaliyetlerinde olumlu, etkin, başarılı bir adaptasyon
yapılarak ihracat performansının arttırılması sağlanır (Pham, vd., 2015).
Tasarım ve Yöntem
Araştırma

uygulamalı

bir

araştırma

olup

nedensel

araştırma

modeli

türünde

yapılandırılmıştır.
Araştırmanın amacına ve kapsamına uygun olarak geliştirilen temel araştırma sorusu;
“Algılanan psikolojik mesafenin yabancı pazar bilgisi ile birlikte pazarlama stratejileri
adaptasyonuna ve ihracat performansına etkisi nedir?”
Bu yönde geliştirilen alt sorular ise aşağıdadır:
• Algılanan psikolojik mesafe öncüllerinin algılanan psikolojik mesafe üzerinde nasıl bir etkisi
vardır?
• Algılanan psikolojik mesafenin pazarlama karması adaptasyonu üzerinde nasıl bir etkisi
vardır?
• İhracat performansını arttırmada pazarlama karması adaptasyonunun nasıl bir etkisi
vardır?
• İhracat performansını arttırmada yabancı pazar bilgisinin nasıl bir düzenleyici etkisi vardır?
Araştırma Modeli
Araştırma kapsamında ele alınan değişkenler ve aralarındaki ilişkinin gösterildiği model
aşağıda verilmiştir.
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Araştırmanın Hipotezleri;
Kavramsal modelde yer alan yapılar arası ilişkiler ile ilgili aşağıdaki hipotezler üretilmiştir.
Literatürde psikolojik mesafe öncülleri ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; Reid, (1981)
eğitim seviyesi, denizaşırı seyahati, yabancı dil konuşabilmesi gibi özelliklerin yöneticilerinin
psikolojik mesafe algısına ve yabancı pazar seçimine olan etkisini, Fletcher ve Bohn, (1998)
demografik özelliklerin, uluslarası deneyimin, stratejik yönelimin psikolojik mesafeye ve
uluslararasılaşmaya etkisini, O’Grady ve Lane, (1996) ve Sousa ve Bradley, (2006)
yöneticilerin uluslararası deneyinin psikolojik mesafeye etkisini incelemişlerdir. Smith vd,
(2011) bireysel özellikleri objectif (uluslararası deneyim, kültürel geçmiş, eğitim, yabancı dil
yeteneği) ve subjectif (risk, esneklik, uygunluk) olarak ayırmış, kavramsal bir çerçeve
oluşturmuştur. Eriksson ve Chetty (2003) deneyimin derinliği ve çeşitliliğinin, işletmenin yeni
bilgileri belirlemesi ve kullanışlı hale getirmek için önceden bilinen ilgili bilgileri ve geçmişini
kullanma kabiliyetini nasıl etkilediğine, Santos, (2016), Evans vd.,(2000), Virvilaite ve
Seinauskiene, (2015) uluslararası deneyim, kültürel farklılıkların bilinmesi ve farklı kültürlerin
deneyimi gibi unsurların önce algılanan psikolojik mesafe ve sonrasında ihracat performansı
üzerinde etkisini incelemişlerdir. Mevcut çalışmalardan yola çıkarak;
H1: Yöneticilerin kültürel farklılıkları bilmesi algılanan psikolojik mesafe üzerinde etkisi vardır
H2: Yöneticilerin yabancı pazar deneyiminin algılanan psikolojik mesafe üzerinde etkisi vardır
H3: İşletmenin uluslararası deneyiminin algılanan psikolojik mesafe üzerinde etkisi vardır
H4: İşletmenin merkezileşmesinin algılanan psikolojik mesafe üzerinde etkisi vardır
940

Algılanan psikolojik mesafe ve adaptasyon ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; Sausa ve
Bradley, (2005) algılanan psikolojik mesafenin ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejileri
üzerinde etkisini, Sausa ve Lages, (2011) algılanan psikolojik mesafenin her iki boyutunun da
ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım stratejilerinin dış pazara adaptasyonunun etkisini, Sümer
ve Üner, (2012) psikolojik mesafenin ürün stratejilerini etkisini incelemişlerdir.Mevcut
çalışmalardan yola çıkarak;
H5: Algılanan psikolojik mesafenin pazarlama karması adaptasyonu üzerinde etkisi vardır
Pazarlama karması adaptasyonu ve ihracat performansı ile ilgili yapılan çalışmalar
incelendiğinde; Çavuşgil ve Zou, (1994) pazarlama stratejilerinin ihracat performansına
etkisini, Sousa ve Bradley, (2008) ürün adaptasyonunun ihracat performansına etkisini, Ruzo
ve vd, (2011) pazarlama karması stratejilerinin adaptasyonun ihracat performansına etkisini
incelemişlerdir. Sousa ve Lengler, (2010), Park vd., (2014), Garcia vd., (2015) yaptıkları
çalışmalarında pazarlama stratejilerinin yöneticilerin algıladıkları psikolojik mesafeye göre
adaptasyonu ve ihracat performansına etkisini incelemişlerdir.Mevcut çalışmalardan yola
çıkarak;
H6: Pazarlama karması adaptasyonun ihracat performansı üzerinde etkisi vardır
Yabancı pazar bilgisi ve ihracat performansı ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; Plam
vd., (2015) yüksek düzeyde yabancı pazar bilgisinin işletmelerin ihracat performansını
etkisini, Gargia vd., (2015) yabancı pazar bilgisi pazarlama karmasının adaptasyonunda ve
ihracat performansı üzerinde etkisini incelemişlerdir.Mevcut çalışmalardan yola çıkarak;
H7: Yabancı pazar bilgisi, pazarlama karmasının adaptasyonunda algılanan psikolojik
mesafenin etkisini azaltmaktadır
Pazarlama karması adaptasyonu, ihracat performansı ve yabancı pazar bilgisi ile ilgili yapılan
çalışmalar incelendiğinde; Eriksson ve Chetty (2003) dış pazar bilgi eksikliğinin devam eden
ticari faaliyeti gerçekleştirirken bir engel olarak algılanma biçimini nasıl etkilediğine ilişkin bir
modeli geliştirip deneysel olarak test etmiştir. Ling-yee (2004) ihracat yapan işletmelerde
yabancı pazar bilgisini inceleyerek, yabancı pazar bilgisinin ihracat yoğunluğuna etkisi ve bir
belirleyicisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Tayauova, (2012) yöneticilerin yabancı dil
bilmelerinin ve yabancı pazar bilgilerinin işletmenin başarısına etkisini, Magnusson,vd.,
(2013) ihracat yöneticilerinin yabancı pazar bilgisi, pazarlama karması adaptasyonu ve
ihracat performansı arasındaki ilişkiyi ve çevresel farklılıklar ile pazarlama karması
adaptasyonu arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Garcia vd., (2015) pazarlama karması
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adaptasyonun ihracat performansına etkisinde yabancı pazar bilgisinin moderatör rolünü
incelemişlerdir. Mevcut çalışmalardan yola çıkarak;
H8: Pazarlama karması adaptasyonu ve ihracat performansı arasında yabancı pazar bilgisinin
olumlu moderatör etkisi vardır.
Araştırmanın evrenini Türkiye’deki ihracat yapan KOBİ’ler oluşturmaktadır.Araştırmada nitel
ve nicel araştırma yöntemi birlikte kullanılacaktır.Nitel araştormada psikolojik mesafe
öncülleri unsurları incelenektir.Görüşme yöntemi ile veriler elde edilecektir.Nitel araştırma
için Türkiye’de ihracat faaliyeti gösteren araştırmaya katılmaya istekli ve gönüllü olan
işletmelerin ihracat departmanlarında istihdam edilen 4 yönetici seçilecektir.Nicel araştırma
için Türkiye’de 2017 yılı itibariyle TİM’e kayıtlı 69.140 işletme bulunmaktadır
(tim.org.tr.).p=0.05 ve q=0.05 örnekleme hatası ile 383 işletme yöneticisinden anket yoluyla
elde edilecek veriler araştırma kapsamında ana kütleyi temsil edecektir (Yahşioğlu ve
Erdoğan,2007, Altunışık vd., 2007). Nicel veri toplama yöntemi olarak anket yönteminin
kullanılması planlanmıştır.Araştırma kapsamında psikolojik mesafe öncülleri ile ilgili
hazırlanacak anket soruları nitel araştırma sonucunda elde edilecektir. Psikolojik mesafe,
pazarlama karması adaptasyonu ve yabancı pazar bilgisine ait ankette yer alan maddeler
Garcia vd., (2015), ihracat performansına ait anket maddeleri ise Okpara, (2009) ve Navarro
vd., (2010), Kayabaşı ve Mtetva, (2016) çalışmalarından uyarlanmaya çalışılacaktır.
Bulgular
Litaretürde yapılan çalışmalarda psikolojik mesafe öncüllerinin psikolojik mesafenin doğru
algılanmasında, yabancı pazara giriş stratejisinin uyarlanmasında önemli etkenlerden biri
olduğu ifade edilmektedir (Eriksson ve Chetty, 2003). Ayrıca psikolojik mesafenin pazarlama
karması unsurlarını adaptasyonun ihracat performansında etkili olduğu, yöneticilerin
algıladıkları psikolojik mesafenin stratejik uyarlamaları etkilediği ve stratejik uyarlamaların
ihracat performansı üzerindeki etkisini pozitif yönde ılımlı hale getiren pazar istihbarat
yeteneğinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Garcia, 2015). Bu araştırmada toplanan veriler
analiz edildiğinde psikolojik mesafe öncüllerinin yöneticilerin algıladıkları psikolojik mesafeyi
etkilediği, psikolojik mesafenin ve pazarlama karması adaptasyonun ihracat performansında
etkili olacağı beklenmektedir. Yabancı pazar bilgisinin pazarlama karmasının adaptasyonunda
algılanan psikolojik mesafe ve ihracat performansı üzerindeki etkisi olacağı düşünülmektedir.
Ortaya çıkacak sonuçlar doğrultusunda araştırmanın temel amacı olan ‘Algılanan psikolojik
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mesafenin yabancı pazar bilgisi ile birlikte pazarlama stratejileri adaptasyonuna ve ihracat
performansına etkisi nedir’ sorusunun cevabı açıklık kazanacaktır.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Psikolojik mesafe ihracat performansı üzerine yapılan geçmiş araştırmalar yabancı literatürde
psikolojik mesafe öncülleri ele alınmamış, Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise sadece
psikolojik mesafe ihracat performansı veya psikolojik mesafe ürün adaptasyonu ilişki ele
alınmıştır. Bu araştırma ile teorinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve yapılan katkı ile
bütünsel bir resim ortaya çıkarılma, psikolojik mesafe ve ihracat performansı araştırmalarının
geliştirilmesine katkıda bulunma, ihracat performansı etkisinin önemini ortaya koyma,
ihracat performansını arttırmada yabancı pazar bilgisinin önemini ortaya koymaya
çalışılacaktır.
Bu çalışmanın kısıtları arasında bilgilerin sadece belirli bir zaman diliminde elde edilmesi,
sadece Türkiye merkezli işletmelerin ankete katılmasıaraştırma kısıtları olarak ifade edilebilir.
Buradan hareketle; çalışmanın değişimi ve gelişimi izlemek için daha uzun bir zamanda
yapılması, çalışma geniş bir coğrafyada uygulanıp kıyaslama yapılarak daha faydalı sonuçlar
çıkarılabilecektir.
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Türkiye’deki Kadınların Moda Yaşam Tarzları Ve Moda Ürün Satın Alma İlişkisi
Hilal ÖZTAY (Anadolu Üniversitesi)
hoztay@kastamonu.edu.tr

Anahtar Kelimeler: Yaşam tarzları, Moda yaşam tarzları, Moda yaşam tarzı grupları.
Doktora Tez Aşaması: Araştırma Tasarımı Aşaması.
Giriş ve Amaç
Moda, göreneğe bakarak daha kısa süreli olan, çabuk değişebilen, öykünme yoluyla yayılan,
temelinde

değişiklik,

özgünlük

dürtüsü

yatan

geçici

davranış

biçimleri

olarak

tanımlanabilir(Örnek, 1977). Modern tüketim toplumlarında görünür olan bütün ürünler
üzerinde etkili(Sproles, 1977) olmakla birlikte, günümüzde giyim alanındaki modaya yönelik
ilgi yoğun biçimde artış göstermektedir. Moda değişim, yaratıcılık ve pazarlama olmak üzere
üç temel üzerine kurulmuştur(Dal, Gürpınar, 2010).Modanın başlıca ögesi olan “giysi”, yazı
ve konuşma benzeri bir iletişim aracıdır. Giysinin sahip olduğu örgütlü kimliğe başka hiçbir
moda ürünü sahip değildir(İşbilen, 2007). Giyim sektörü 2016 yılı itibariyle 442 milyar dolar
ihracat geliri ile dünya çapında önemli bir yere sahiptir(THD Sektörleri Raporu, 2017). Türkiye
ise dünyanın 8. büyük hazır giyim ihracatçısıdır(Ekonomi Bakanlığı Sektör Raporları, 2016) ve
dünya ihracatından %3’ün üzerinde pay almaktadır(Sezgin, 2017). 21. yüzyılda birçok
endüstride olduğu gibi bu sektörde de tüketici ihtiyaçları değişmiş, çeşitlenmiş ve
hızlanmıştır.Başarılı bir moda markası yaratılması için, tüketicilerin hassas biçimde
belirlenmesi en önemli unsurlardan biridir(Cholachatpinyo, 2013). Bunu fark eden öncü
firmalar trend analizleri, öngörü çalışmaları, müşteriyi yakından tanıma, müşterinin ne
giymek istediği bilme, müşteri isteklerini ondan önce bilme ve sunma üzerine
yoğunlaşmışlardır(Dal, Gürpınar, 2010). Moda bağlamında yaşam tarzları(fashion life style)
ise perakendecilikte, ürün ve markaları satın alma davranışı açısından önemli bir
değişkendir(Ko, Kim, Taylor, Kim, Kang, 2007) Genel yaşam tarzı kavramının insanların
gündelik yaşam pratiklerini ortaya koymasından farklı olarak moda bağlamında yaşam tarzı
tüketicilerin moda ürün satın almasına yönelik tutumlarını, ilgilerini ve düşüncelerini ifade
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eder(Ko, Kim, Kwon, 2006’dan aktaran Li, Li, Kambele, 2013).
Bu çalışma ile “Türkiye’de kadın tüketiciler özelinde moda yaşam tarzı açısından farklı pazar
bölümleri nelerdir?”, “Farklı moda yaşam tarzlarına sahip kadın tüketiciler demografik açıdan
benzer özellikler taşımakta mıdır?”, “Moda yaşam tarzları ile moda giyim ürünleri satın alma
niyeti arasında ilişki var mıdır?” sorularına cevaplar aramak amaçlanmaktadır. Kadınların
moda ile ilişkisi üzerine çeşitli araştırmalar vardır. Örneğin, bazı araştırmalar kadınlardaki dış
görünüş kaygısının erkeklere oranla daha fazla olduğunu(Burton, Netemeyer, Lichtenstein,
1995; Lee, Workman, 2014; Harris, Car, 2001) belirtmektedir. Bu çalışmada kadın
tüketicilerin araştırma birimi olarak ele alınmasına kaynaklık eden unsur bu tür araştırma
bulgularından ziyade, araştırmayı orta sınıf kapsamındaki kadın tüketiciler ile sınırlayarak,
daha derin veri ve bilgilere ulaşabilmektir.
Literatür Analizi
Modernizmin mantığı, modanın akla aykırı bir sömürü olmayıp, tamamen dünyevi bir
kültürde, fark edilebilmek için sürdürülen varoluşçu bir anlayış olduğu şeklindedir(Chaney,
1996).O’Cass(2001) sosyal ve kültürel açıdan moda kadar, modern insan ruhunu ve aklını
egemenliği altına alan başka tek bir konunun daha olmadığını ifade etmektedir. Moda
kavramının gelişmesinde rol oynayan birincil unsur giyim-kuşam ve aksesuarlardır.
(Kasapoğlu Akyol, 2010) ve hızlı moda perakendecilerinin ortaya çıkması ile pek çok
araştırmacının ilgisi modaya yönelmiştir(Hu, Shıau, 2015).
Moda kısa süreli yeniliklerden oluşan, insanın yaşam tarzı bakımından kendini ifade etmesine
yardımcı olan toplumsal bir olgudur(Sayın, 1994). Sadece insanın bedeniyle değil aynı
zamanda düşünce ve davranışıyla, sahip olduğu bilgi ve meydana getirdiği eserleriyle de
alakalı bir kavramdır(Çivitçi, 2013). Bu kavramlar yaşam tarzlarının unsurları ile paralellik
gösterdiğinden tüketicilerin değerleri ve satın alma davranışlarının yorumuna yönelik
farklılıklar için pazarı bölümlendirmede kullanışlı bir değişkendir(Sung, Jeon, 2009). Moda
yaşam tarzları tüketicilerin moda ürün satın almasına yönelik tutumları, ilgileri ve düşünceleri
olarak tanımlanabilir(Ko, Kim, Kwon, 2006’dan aktaran Li, Li, Kambele, 2013). Demografik
özellikleri benzer olmasına karşın, bireyin satın alma sürecinde modaya yönelik ilgileri ve
alışveriş eylemleri farklılık gösterebilir(Sung, Jeon, 2009). Moda yaşam tarzlarının
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belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli alt gruplar meydana gelmektedir
ve bu gruplardan her biri pazar bölümü olarak tanımlanabilmektedir. Yapılan bir araştırmada
modaya yönelik beş ayrı yaşam tarzı ortaya çıkmıştır. Bunlar; modayla ve marka isimleriyle
çok ilgilenmeyen ve alışveriş yapmaktan çok hoşlanmayan “ekonomik müşteriler”, moda
ürünler satın almaktan hoşlanan ve parasal değerleri göz önünde bulunduran ayrıca iyi
tanınmış markalara ilgisi olan “eğlence odaklı müşteriler”, moda ve markaların kendisiyle
ilgilenen ancak alışverişin keyif yönünü ve parasal boyutunu önemsemeyen “moda-marka
müşterileri”, az da olsa moda-marka ilgilenimi olan “moda takipçileri” ve yüksek kişilik ve
marka bilincine sahip olan “bireyci müşteriler”dir(Sung, Jeon, 2009). Bir başka çalışmada ise
moda yaşam tarzları açısından “teşhir-marka yönelimliler”, “fayda peşindekiler”, “moda
yönelimliler” ve “gelenekselciler” olmak üzere dört grup elde edilmiştir(Ko, Koh, 2009);Bir
diğer araştırmada, “moda yönelimliler”, “modaya kayıtsız kalanlar”, “muhafazakar
bireyciler”, “muhafazakar pratikler” olmak üzere dört grup ortaya çıkmıştır(Park, 2014). “Bilgi
arayışındakiler”, “heyecan peşindekiler”, “faydacılar” ve “dikkat çekenler” gruplarının ortaya
konduğu bir başka çalışmanın sonuçlarına göre ise bilgi arayanlar grubu, güçlü bir şekilde
alışveriş ve modayla ilgili araştırma yapmaya isteklidirler. Heyecan peşindekiler, giysilerdeki
estetik ögelere değer verirken, faydacıların, konfor ve işlevsellik ile ilgilendiği belirlenmiştir.
Dikkat çekenlerin ise, prestij ögeleri içeren ve yüksek fiyatlı ürün ve markalarla ilgilendikleri
bulunmuştur(Ko E. , Kim, Taylor, Kim, Kang, 2007); Gutman ve Mills’in moda yönelimli yaşam
tarzı bölümlemesi sonucu ortaya çıkan gruplar ise; “liderler”, “takipçiler”, “yansızlar”,
“ilgisizler”, “olumsuzlar”, “bağımsızlar”, “reddedenler” olarak sıralanabilir(1982). Güney
Kore’de yapılmış bir çalışmanın sonuçlarına göre; moda liderliği, alışveriş ilgilenimi, moda
imajı, ekonomi ve anti moda tutumu faktörlerine bağlı olarak “estetik yönelimli”, “tutumlumoda yenilikçiliği yönelimli”, “dikkat çeken tüketim yönelimli” ve “anti moda” olmak üzere
dört farklı hedef gruba ulaşılmıştır(Lee, Park, Chung, 2004).
Moda yaşam tarzları perakende ürün ve markaları satın alma davranışını tahmin etmede
önemli değişkenlerdir(Ko, Kim, Taylor, Kim, Kang, 2007). Moda yaşam tarzları ile reklamların
etkileri, renk tasarımı, çeşitli ürün kategorileri açısından satın alma niyeti, lüks markalara
yönelik satın alma istekliliği ve satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çeşitli
araştırmalar bulunmaktadır(Ko, Mok, 2001; Shin, Lee, 2016; Lee, Park, Chung, 2004; Li, Li,
Kambele, 2013; Jao, 2015).
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Tasarım ve Yöntem
Bu araştırma uygulamalı bir alan araştırmasıdır ve amaçlarla uyumlu olacak şekilde nitel ve
nicel yöntemler birlikte kullanılarak sürdürülmektedir. Moda yaşam tarzlarına ait önemli
temaların belirlenmesi ve ölçek geliştirme aşamasında, bu temaların neler olduğu
keşfedilmeye çalışılacağından ölçek geliştirme aşaması keşifsel bir araştırmadır ve nitel
yöntem kullanılmaktadır. Bunun için öncelikle literatürde yaşam tarzları ve moda yaşam
tarzları ile ilgili yapılmış çalışmalar incelenerek(Wells, Tigert 1971; Belch, 1982; Kaynak, Kara,
2001; Sung, Jeon, 2009; Ko, Kim, Taylor, Kim, Kang, 2007; Gutman, Mills, 1982; Cassil, Drake
1987; Reynold, Crask, Wells, 1977; Küçükemiroğlu, 1997), Türkiye’de uygulanacak moda
yaşam tarzları ölçeği uyarlaması için “modanın kişiler için anlamını, kişinin yaşamı içindeki
yerini” açığa çıkarabilmek amaçlı sorular hazırlanmış ve kadın tüketicilerle yapılan
görüşmelerde bu soruların kullanılması planlanmıştır.
Görüşme

yapılacak

kadın

tüketici

örneklemi

maksimum

çeşitlilik

örneklemesiyle

belirlenecektir. Literatürdeki mevcut ölçekler ve görüşmeler sonucu elde edilen temalar
yardımıyla nicel araştırmada kullanılacak moda yaşam tarzı ölçeği son halini alacaktır. Nicel
araştırmanın kapsamına %41 ile Türkiye’de en geniş gelir grubunu oluşturan orta gelir
sınıfındaki bireyler dâhil edilecektir. Orta sınıfı oluşturan bireyler belirlenirken, meslek ve
eğitim gibi değişkenleri temel alan yaklaşımlar kullanılmakla birlikte göreli bir gelir ölçütü de
kullanılmakta ve gelir dağılımının ortasında kalan bireyler orta sınıf olarak tanımlanmaktadır.
Bu gelir grubundaki hane halklarının yaşadıkları yer çoğunlukla kentsel bölgeler
olduğundan(Balıkçıoğlu, Dalgıç, 2015), araştırma örneklemi şehir merkezlerinde ikamet
edenler ve % 60 ile bu grubun çoğunluğunu oluşturan 25-55 yaş arasındaki(Balıkçıoğlu,
Dalgıç, Fazlıoğlu, 2016) bireylerden seçilecektir.
Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde kümeleme analizi, faktör analizi ve hipotez
testleri kullanılması planlanmaktadır.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Araştırma konusu mevcut durumda tez izleme komitesinden onay almıştır ve okumalar
çerçevesinde görüşme soruları belirlenmektedir. Araştırma sonucunda moda yaşam tarzı
bölümleri ve her bir bölümün demografik özelliklerinin ortaya çıkması; yaşam tarzı ile moda
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ürün satın alma ilişkisinin belirlenmesi beklenmektedir.
Araştırmanın genelleyici

bir örnekleme ulaşamaması

muhtemel kısıtlardan birini

oluşturacaktır. Gelecek çalışmalarda araştırmada kullanılan ölçeğin erkek, yaşlı, ergen gibi
farklı demografik özelliklerdeki tüketicilerin moda yaşam tarzları için uygulanabilirliği
sınanabilir. Mevcut araştırmanın sonuçları moda ilgilenimi ve moda yaşam tarzı arasındaki
ilişki; moda yaşam tarzı ve materyalizm ilişkisi; genel yaşam tarzı ve moda yaşam tarzı ilişkisi
hakkındaki araştırmalara temel oluşturabilir. Araştırma bulguları ülkemizde giyim
sektöründeki üreticilere ve

perakendecilere hedef pazar seçimi, konumlandırma ve

pazarlama programı oluşturma konusunda ipuçları sağlayabilir.
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Hatırlanabilir Deneyim Yaratmak: Deneyim Kalitesinin Müşteri Katılımına Etkisi
Ayşe Bengi ÖZÇELİK (İstanbul Teknik Üniversitesi)
bengi.ozcivan@bilgi.edu.tr
Anahtar Kelimeler: Müşteri deneyimi, hasta deneyimi, müşteri katılımı, deneyim kalitesi
Tez Aşaması: Araştırma tasarımı aşaması
Giriş ve amaç
Geleneksel pazarlamadaki ürün odaklı mantık; tüketicileri yalnızca satın alma yapmayan,
işletmeyle etkileşim kurarak birlikte değer üreten bireyler olarak benimseyen hizmet odaklı
mantığa dönüşmüştür (Brodie ve diğ., 2011). Tüketicilerin pazarlama faaliyetlerine olan
etkilerinin güçlenmesini sağlayan bu dönüşümü; pazarlamacılar, “hatırlanabilir” hizmet
deneyimi sağlayarak kullanma yoluyla rekabet avantajı yaratabilirler.Deneyimin tüm tüketim
sistemlerinin kalbine yerleştirilmesiyle artık deneyim odaklı mantıktan söz etmek
mümkündür. Deneyim odaklı mantıkta her ürün ve hizmet, müşterinin memnuniyeti yoluyla
değer üretilmesini sağlayabilecek deneyimler olarak kabul edilebilir.
Bu araştırmanın amacı, müşteri deneyimi kalitesi, taahhüt, güven ve müşteri katılımı
arasındaki ilişkiye farklı bir yaklaşım sağlamaktır.Araştırma soruları "Hastane deneyiminin
kritik temas noktaları nelerdir?", "Deneyim kalitesi, müşterinin katılımını nasıl etkiler?" ve
"Hangi faktörler, deneyim ve katılım arasındaki ilişkiye aracılık eder?" şeklindedir. Bu
araştırma ile; (1) Nitel araştırma aşaması ile deneyim kalitesindeki kritik temas noktaları
belirlenecektir, (2) Müşteri deneyimi ve müşteri katılımı ilişkisinin araştırılması yeni bir
yaklaşım olacaktır ve (3) Karmaşıklık teorisi ışığındaki nicel analiz, tüketicilerin doğrusal
olmayan davranışlarını incelemeyi sağlayacaktır.
Literatür analizi
Müşteri katılımı (customer engagement), işletme ile müşteri arasında deneyim sonrasında
oluşan ilişki (Vivek ve diğ., 2012) ve satın almanın ötesindeki davranışlardır (Brodie ve diğ.,
2011). Müşteriler olumlu deneyim yaşadıklarında daha çok para harcamaya, geribildirim
vermeye ve işletmeyi diğer müşterilere önermeye eğilimli olurlar (Kumar ve Pansari, 2016).
Söz edilenler müşteri katılımını oluşturan davranışlara en temel örneklerdir. Tüketici
949

Değerleri Teorisi’ne (Sheth ve diğ., 2006) göre tüketicilerin deneyimden bekledikleri değer ile
katılım niyetleri arasında olumlu bir ilişki vardır (Vivek ve diğ., 2012). Katılım sağlayan
müşteriler, sürekli satın alma yapan sadık müşterilerden bir adım ileride (van Doorn, 2011)
ve daha karlıdırlar (Harmeling ve diğ., 2017). Vivek ve diğ.’e göre (2012) katılım ile güven
arasında olumlu bir ilişki vardır, çünkü katılıma izin veren firmalar müşterilerine fikirlerine
önem verildiğini hissettirmektedir. Taahhüt ise tıpkı güven gibi katılımı olumlu etkilemektedir
(Bateman ve diğ., 2011).
Karşılıklı Eylem Teorisi’ne göre, basit bir internet yorumu yazarken de, çaba harcayarak
markanın etkinliğine katılırken de müşteriler kendi kazançları için katılım göstermektedirler
(Bagozzi, 1995; Li ve Dant, 1997; Baird ve Parasnis, 2011; Vivek ve diğ., 2012). Bu kazançlar
finansal veya duygusal olabileceği için katılım niyeti içsel veya dışsal motivasyonlara bağlı
olabilmektedir. Finansal kazanç karşılığındaki katılım dışsal motivasyonlara (Rehnen ve diğ.,
2017;Shi ve diğ., 2014; van Doorn ve diğ., 2010), marka topluluğuna dahil olmak gibi
duygusal kazançlar (Ryan ve Deci, 2000; van Doorn ve diğ., 2010) ise içsel motivasyonlara
bağlı olabilmektedir.
Tüm bunların ışığında, bu araştırma, deneyim ile katılım arasındaki ilişkiyi taahhüt, güven ve
bireysel motivasyonlar açısından inceleyecektir.
Tasarım ve yöntem
Bu çalışma, betimsel bir uygulamalı araştırmadır. Bir hastane içindeki müşteri deneyimi
kalitesini belirleyen temas noktalarına odaklanan araştırma modeli (Şekil 1); deneyimin
katılım üzerindeki etkisini, taahhüt ve güven ara değişkenleri ve kişisel motivasyonlar
düzenleyici değişkeni üzerinden ölçmeyi hedeflemektedir.
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Şekil 1.Araştırma modeli

Öncelikle hastanedeki deneyim sürecinin hasta açısından önemli temas noktaları, uzmanlar
ve hastalarla birebir görüşmeler aracılığıyla belirlenecek; sonra nicel yöntemle buralardaki
deneyim kalitesi algısının taahhüt, güven ve katılım üzerindeki ayrı ve bütüncül etkileri
ölçülecektir.
H1: Algılanan müşteri deneyimi kalitesi, müşteri katılımını olumlu yönde etkilemektedir.
H2: Algılanan müşteri deneyimi kalitesi, a)taahhütü b)güveni olumlu yönde etkilemektedir.
H3: Müşteri katılımı, a)taahhüt, b)güven tarafından olumlu etkilenmektedir.
H4: Müşterilerin katılıma karşı kişisel motivasyonları a) taahhüt ve katılım b)güven ve katılım
c)algılanan müşteri deneyimi kalitesi ve katılım arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir.
Uzman

görüşmeleri

belirlenecektir.Deneyim

sonucu

hastane

yolculuğundaki

içinde

hangi

birimde

tüm

temas

noktaları

araştırma

yapılacağı

araştırmaya

dahil

edilemeyeceğinden, belirlenen birimde hastalarla derinlemesine görüşmeler yapılarak
önemli noktalara odaklanılacaktır.Hasta görüşmelerinin analizi QDA Miner yazılımı
aracılığıyla yapılarak kelime sıklıkları üzerinden kritik temas noktaları belirlenecektir.Bunu
izleyen nicel aşamada tüm değişkenler için literatürden ölçekler kullanılacaktır. Müşteri
katılımı çok başlıklı bir değişken olduğundan (Kumar ve Pansari, 2016; Brodie ve diğ., 2011;
van Doorn ve diğ., 2010), birkaç gruplu bir ölçek oluşturulacaktır (örn. tavsiye etme, tekrar
ziyaret etme, sosyal medyada katılım gösterme, geribildirim verme, müşteri vatandaşlık
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davranışı). Anket yöntemi ile toplanan veriler, SPSS Amos yazılımı kullanılarak Yapısal Eşitlik
Modeli ile analiz edilecektir. Bunların yanı sıra, tüketicinin doğrusal olmayan davranışını
görebilmek için Karmaşıklık Teorisi (Woodside, 2014) doğrultusunda fsQCA(fuzzy set
qualitative comparative analysis) yazılımı kullanılarak aykırı olay analizi yapılması
hedeflenmektedir.
Bulgular
Hastaneler karmaşık yapılar olduğundan, bu araştırmanın belirli birim/lere odaklanması
planlanmaktadır.Bu doğrultuda öncelikle uzman görüşmeleri yapılmaktadır. Şimdiye kadar
10’a yakın hastane yöneticisi, akademisyen ve hekim ile görüşülmüş ve bu görüşmeler
sonucunda, hastanelerin çoğunlukla belirli bir odak alanları olduğu ve müşteri deneyimini bu
alandaki birimlerde iyileştirerek hastaları kazanmaya çalıştıkları anlaşılmıştır. Hastaların
hastanede geçirdikleri tedavi sürelerinin sürekliliği ve tekrarlılığı dikkate alındığında,
araştırma kapsamı için Onkoloji ve Kadın Doğum birimleri öne çıkmıştır.Bu birimlere gelen
hastalar hastane ile ilgili farklı noktalarda deneyim yaşadıklarından bu kişilerin araştırma
sorularına daha geniş bir bakış açısıyla cevap verebilecekleri tahmin edilmektedir.Uzman
görüşmelerinin devamında, belirlenmiş birim ya da birimlerde hastalarla derinlemesine
görüşmeler yapılacak ve müşteri deneyimi kalitesi için kritik olan temas noktaları
belirlenecektir. Kritik temas noktaları araştırmasının sonucunda, çalışan (hekim, hemşire,
idari çalışan) ve hasta iletişimi, hekim uzmanlığı, hastane atmosferi gibi hastanın doğrudan
temas ettiği konuların yanı sıra; otopark, çalışanların kendi içlerindeki iletişimi, randevu
sistemi gibi tahmin edilmesi zor alanların da kritik temas noktası olarak üzerinde
durulabileceği düşünülmektedir.
Yapılacak anketler ile deneyim kalitesinin güven, tahhüt ve katılımı olumlu etkileyeceği
tahmin

edilmektedir.Deneyim

kalitesi

müşterilerin

kendi

aralarındaki

kalite

değerlendirmesini de içerdiğinden (Lemke ve diğ., 2011); algılanan deneyim kalitesinin,
hastaların kendi aralarında işletmeyi önerme niyetlerini artırması beklenmektedir. Ayrıca,
sağlık sektöründe hastaların memnun oldukları bir hizmetin ardından aynı doktora ve/veya
hastaneye geri dönme olasılıkları çok yüksek olduğundan (Mittal ve Baldasare, 1996),
yeniden ziyaret etme niyeti üzerinde de olumlu etki beklenmektedir. Müşteri katılımı,
hastalara, doktorlara, hastane müşteri ilişkileri ve idari personeline içgörü sağlamaktadır
(Rehnen ve diğ., 2017), dolayısıyla yüksek bir deneyim kalitesi hastaların geri bildirim verme
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niyetlerini de arttıracaktır.
Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Ülkemizde sağlık sektöründe gittikçe artan rekabet hastanelerin olumlu hasta deneyimleri
yaratmak üzerine yatırım yapma konusunda daha bilinçli ve kararlı olmalarını
gerektirmektedir. Hastaların tedavi süreçleri boyunca hastane ile etkileşimlerinde kritik
önemde olan temas noktalarının belirlenmesi kadar hasta deneyiminin katılıma olumlu
etkisinin araştırılması da önemlidir. Hastaların iç değerlendirme süreçlerinde hastanenin
ürettiği değeri yıkıcı bir etki oluşturmaları ihtimaline karşı hastane yöneticileri müşteri
katılımını çok iyi yönetmelidirler. Bu doğrultuda, bu çalışmanın sonuçları hem pazarlama
literatürüne deneyim-katılım ilişkisi anlamında yeni yaklaşım kazandırmayı hem de
yöneticilere deneyim kalitesinin süreç bakış açısı ile ele alınması konusunda rehberlik etmeyi
amaçlamaktadır. Bu çalışma, sağlık sektörü dışında da uygulanabilir olmasıyla; hem sağlık
yönetimi ve pazarlaması hem de hizmet pazarlaması literatürüne katkı sağlayacaktır. Temel
bir kısıt; bulguların hastanenin geneline yayılan bir deneyim anlayışını yorumlamaya imkan
vermemesi şeklinde belirtilebilir.
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TÜKETİCİLERİN MASKOT KULLANAN MARKALARA YÖNELİK TUTUMLARINDA
ANTROPOMORFİZM ROLÜ
Kadir DELİGÖZ (Atatürk Üniversitesi)
kadirdeligoz@gmail.com
TEZ AŞAMASI
“Tüketicilerin Maskot Kullanan Markalara Yönelik Tutumlarında Antropomorfizm
Rolü” başlıklı tez çalışması literatür incelemesi ve ön çalışma aşamasındadır.
ÖZET
Antropomorfizm, insanı özelliklerin başka bir varlığa atfedilmesidir.Antropomorfik
karakterler, ilgi çekicidir ve araştırmacıların söylediği gibi insana ait özelliklerin başka bir
varlığa aktarılması genelde olumlu tepkilere yol açmaktadır.Antropomorfizm eğilimi ile
alakalı üç bakış açısı bulunmaktadır.Birincisi, tüketiciler ilişki ya da arkadaşlık kurduklarında
rahatlamaktadırlar, günlük yaşamlarında daha fazla ilişki kurmak isteyen tüketiciler bu
boşluğu

antropomorfik

etraflarındaki

dünyayı

duymaktadırlar.Tüketiciler

ürünler
daha

iyi

kullanarak

doldurmaktadırlar.İkincisi,

anlamlandırabilmek

antropomorfik

nesneleri

bu

için

bazı

boşlukları

tüketiciler

nesnelere

ihtiyaç

doldurmak

için

kullanmaktadırlar. Üçüncüsü ise, Guthrie (1993)’nin iddia ettiği gibi antropomorfizm,
dünyanın bir insan olduğuna dair algısal bir strateji üzerine kuruludur. Yani ürünler,
tüketiciler tarafından bilinçleri ya da ruhları olan bir varlık olarak görülmektedir.Hatta
tüketiciler, bu ürünlerde karakterlerinden bir şeyler olduğuna dair söylemlerde
bulunmaktadırlar.Bu nedenle özellikle antropomorfik maskot kullanımının tüketiciye
ulaşmada veya tüketici tercihini yönlendirmede daha etkili olduğu ileri sürülmektedir.Bu
doğrultuda, çalışmamızda antropomorfik özellik taşıyan maskot kullanan markalar ile
antropomorfik özellik taşımayan maskot kullanan markalara yönelik tüketici tutumlar
arasında farklılık olup olmadığı incelemek amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda
antropomorfik maskot kullanan ve kullanmayan markaların hatırlanması ve tanınması
açısından farklılık olup olmadığını test etmek amaçlanmıştır. Böylece antropomorfik
maskotların diğer maskotlara göre ayırıcı bir özelliğinin olup olmadığını belirlemek
hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: antropomorfizm, maskot, marka, tutum
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A. GİRİŞ VE AMAÇ
Günümüzde teknolojinin hızla gelişimi, ürünlerin özelliklerinin standartlaşması, ürün
ve hizmetlerin üstünlüklerini vurgulayan yöntemlerin kolay taklit edilmesi işletmeler için
dezavantaj oluşturmaktadır.Pazarlama karması elemanları her ürün için nispeten birbirine
benzer biçimde kullanılmaya başlanmış, reklamlar potansiyel müşteriler tarafından hızla
geçilir olmuş, tüketiciyle iletişimde bambaşka araçlar kullanılır olmuştur.Artan rekabet
koşulları ve sürekli değişen tüketici tutumları, rakipler arasında rekabet avantajı elde etmek
ve farkındalık yaratmak için işletmelere, tüketiciler ile duygusal bir bağ kurmaya
yönlendirmektedir.Bu doğrultuda işletmeler, pazarlama iletişimi kapsamında çeşitli
tutundurma elemanları kullanmaktadırlar.Bu tutundurma elemanları içerisinde maskotlar
önemli bir yere sahiptir.
Maskot kullanımı, tanımlanmış bir tüketici grubunu harekete geçiren bilgi ve düşünce
biçiminin oluşumuna katkıda bulunmaktadır.İşletmeler, ürünleri ile tüketici arasında sürekli
bir duygusal bağ kurmayı hedeflemektedir.Bu nedenle işletmeler, ürünlerini en iyi şekilde
temsil edecek ve tüketiciler ile duygusal bağ oluşturacak marka maskotları yaratmak
istemektedirler.Maskotlar, antropomorfik karakter kullanımına göre; antropomorfik karakter
kullanılan maskotlar ve antropomorfik karakter kullanmayan marka maskotları olarak ikiye
ayrılmaktadır.Antropomorfik maskotlar; insana ait özelliklerin başka bir varlığa aktarılması
yoluyla tasarlanan maskotlardır.Tüketiciler genelde satın almak istedikleri ürünler ile
duygusal bir bağ kurmak ve ürünler ile kendi benlikleri arasında bir bağ olmasını
istemektedirler.Tüketiciler, ürün yada markaya baktıklarında onu zihinlerinde canlandırmak
isterler.Örneğin, arabada samimiyet algısı aracın ızgarasıyla (ağız) agresiflik hem ızgarayla
hem de farlarla (göz) alakalıdır.Bu iki duygunun en iyi kombinasyonu kalkık ızgaralı (dostça)
ürün ya da marka tasarımı ile olmaktadır (Aggarwal, A., Mcgill, A.L., 2007).
Tüketiciler, antropomorfizme iki şekilde yönelmektedirler.Birincisi insana ait fiziksel
özelliklerin aktarılması, diğeri ise insana ait soyut özelliklerin (akıl, niyetler, bilinç gibi)
aktarılmasıdır.Tüketiciler genellikle bu özelliklerin başka bir varlığa aktarılmasına
yönlendirilmiştir (Hellen, K., Saaksjarvi, M., 2013).Tüketiciler, satın almak istedikleri
ürünlerde benliklerinden bir şeyler bulmak isterler.Antropomofik ürünler tüketicilere bu hissi
vermektedir.Satın alınan ürüne bir insan olgusu olarak bakarlar. Tüketiciler satın almak
istedikleri ürünü sadece fonksiyonel faydaları açısından değil soyut açıdan da kendilerini
tatmin etmesini beklerler. Bu nedenle antropomorfizm tüketiciler için oldukça önemli bir
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kavramdır.Araştırmamızın amacı, maskot kullanımının, maskot kullanan markaların tanınırlığı
ve bilinirliğine etkisi ile antropomorfik özellik taşıyan maskot kullanan markalar ile
antropomorfik özellik taşımayan maskot kullanan markalara yönelik tüketici tutumlar
arasında farklılık olup olmadığı incelenecektir.
B. LİTERATÜR ANALİZİ
Maskot büyücü anlamına gelen “masco” kelimesinden türetilerek dilimize
geçmiştir.Dilimizde şans getirdiğine inanılan nesneler anlamını taşımaktadır.Maskotların
oldukça eskiye dayanan bir tarihi geçmişi vardır.1880 yılında Edmond Audran tarafından
yazılan Le Mascotte isimli bir operada ilk maskotlardan bahsedildiği bilinmektedir. Operada
bir genç kız birlikte olduğu erkeklere şans getirmektedir (İlisulu, 2012). Doğru maskot
çalışmasının getirdiği faydayı ilk maskotlardan olan ve Planters Peanut firmasının 1917’de
yarattığı Mr.Peanut (Bay Fıstık) maskotunu kullanması beş yıl içerisinde 1 milyon dolardan 7
milyon dolara çıkardığı cirosuyla yakından görebiliriz.
Maskotlar, reklam maskotları ve marka maskotları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.İki
maskot türünün arasındaki en büyük fark reklam maskotları sadece ürünü kullanmaya teşvik
ederken marka maskotlarının en önemli görevi tüketiciyle duygusal bağ kurmaktır (Aktepe ve
Baş,

2008).Marka

maskotları

logo,

amblem

ya

da

ticari

karakterlerle

karıştırılmamalıdır.Marka maskotları tüketiciye bir ürün, hizmet ya da fikir hakkında bilgi
vermek için kullanılan marka sözcükleridir.Marka maskotları insan doğasına ve markanın
ihtiyaçlarına göre değişir (Smith, 1993).
Antropomorfik maskotlar literatürümüz de oldukça yenidir.Yapılan çalışmaların büyük
bir kısmı Antropomorfik maskot kavramını teorik olarak incelemiş ve önemi üzerinde
durmuşlardır. Günümüze kadar yapılan çalışmaların kısa özeti Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Yapılan Çalışmalar
Yazarlar

Yapılan Çalışma

Yusra Khalid Khogeer, 2013 (Tez)

Brand Anthropomorphısm: The Literary Lıves of
Marketing Mascots

Stephen Brown, 2010

Where The Wild Brands Are: Some Thoughts on
Anthropomorphic Marketing

Pankaj Aggarwal Ann L. Mcgıll, 2007

Is That Car Smiling At Me? Schema Congruity As
A Basis For Evaluating Anthropomorphized
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Products
Marjorie Delbaere, Edward F. Mcquarrie, And Personification in Advertising
Barbara J. Phillips, 2016
Nicholas Epley And Adam Waytz, Scott Akalis, When We Need A Human: Motıvatıonal
John T. Cacioppo, 2008

Determınants Of Anthropomorphısm

Phillip M. Hart, Shawn R. Jones, Marla B. Royne, The Human Lens: How Anthropomorphic
2013

Reasoning Varies By Product Complexity And
Enhances Personal Value

Çiğdem Başfırıncı, Zuhal Çilingir, 2015

Anthropomorphism

and

Advertising

Effectiveness: Moderating Roles Of Product
Involvement And The Type Of Consumer Need
Anne-Marie Hede, Torgeir Watne, 2013

Leveraging The Human Side Of The Brand Using
A Sense Of Place: Case Studies Of Craft
Breweries

Sameer Hosany, Girish Prayag, Drew Martin, Theory And Strategies Of Anthropomorphic
Wai-Yee Lee, 2013

Brand

Characters

From

Peterrabbit,

Mickeymouse And Ronald Mc Donald, To
Hellokitty
Jan R. Landwehr, Ann L. Mcgill, & Andreas Itʼs Got The Look: The Effect Of Friendly And
Herrmann, 2011

Aggressive “Facial” Expressions On Product
Liking And Sales

Collin R. Payne, Michael R. Hyman, Mihai Anthropomorphic

responses

to

new

to

Niculescu, Bruce A. Huhmann, 2013

Marketlogos

Katarina Hellén, Maria Sääksjärvi, 2013

Development Of A Scale Measuring Childlike
Anthropomorphism İn Products

Gianluigi Guido, Alessandro M. Peluso, 2014

Brand Anthropomorphism: Conceptualization,
Measurement,

And

İmpact

On

Brand

Personality And Loyalty
Aggarwal, P., & Mcgill, A. L., 2012

When Brands Seem Human, Do Humans Act
Like Brands? Automatic Behavioral Priming
Effects Of Brand Anthropomorphism

Chandler, J., & Schwarz N., 2010

Use Does Not Wear Ragged The Fabric Of
Friendship: Thinking Of Objects As Alive Makes
People Less Willing To Replace Them.
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Delbaere, M., Mcquarrie, E. F., & Philips, B. J., Personification in Advertising Using A Visual
2011

Metaphor To Trigger Anthropomorphism.

Di Salvo, C. F., & Gemperle, F., 2003

From Seduction To Fulfillment: The Use Of
Anthropomorphic Form İn Design. Designing
Pleasurable Products And Interfaces

Miesler, L., Landwehr, J. R., Herrmann, A., & Consumer
Mcgill, A. L., 2010

Antecedents

And

Product

And

Face-Toface:

Consequences

Of

Spontaneous Face-Schema Activation.
Miesler, L., Leder, H., & Herrmann, A., 2011

Affective Consumer Responses To Babies İn
Non-Faces And Non-Babies: An Evolutionary
Perspective Of Baby-Schema Effects İn Product
Designs. Imitating Human Forms İn Product
Design: How Does Anthropomorphism Work,
When Does It Work, And What Does It Affect,
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Maskotlar ve marka maskotları ile ilgili hem pazarlama hem de pazarlama iletişimi
alanında birçok çalışma bulunmaktadır. Tüm bu çalışmalar incelendiğinde, antropomorfizm
ve

antropomorfik

maskotlar

kavramının

özellikle

teorik

açıdan

incelendiği

belirlenmiştir.Yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu antropomorfizmi teorik açıdan
incelemiştir.Uygulamaya yönelik çalışmalar ise antropomorfizmin ürünler üzerinde gösterimi
üzerine yapılan çalışmalardır.Ancak antropomorfik maskot kullanımının tüketici tercihinde
veya tüketiciye ulaşmada antropomorfik maskot kullanmayan markalara göre etkisine
değinilmemiştir.Yukarıda bahsedilen çalışmaların, antropomorfizm kavramını genellikle nitel
yöntemler ile inceledikleri görülmüştür.
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C. ÇALIŞMANIN KAPSAMI
1. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları
Bu çalışmanın kapsamı, İstanbul ilinde yaşayan tüketicilerden oluşturulması
planlanmaktadır.Bu nedenle araştırmadan elde edilen sonuçlar diğer yaş grupları ve Türkiye
için genellenemez.Katılımcıların, değerlendirmeleri anketler resimleri gösterilen ürünler
üzerinden ölçülmeye çalışılacaktır.Tüketiciler ürünlere dokunamadıkları, kullanmadıkları,
sahip olamadıkları için katılımcıların o anki durumlarına ilişkin değerlendirmeleri elde
edilir.Ayrıca, antropomorfik maskot kullanan marka ya da ürünler de birbirlerine yakın
ürünler arasında açık değişiklikler olabilir.Örneğin bir tüketici çocuksu cep telefonu almak
isteyebilir ancak çocuksu DVD Player almak istemeyebilir.
2. Araştırmadan Beklenen Yaralar
Antropomorfik maskotların literatürde yer edinmesi 2000’li yıllarında başında
olmuştur.Ancak antropomorfik maskot kullanımı markalar düzeyinde oldukça yeni bir
kavramdır. Antropomorfik maskot kullanan marka sayısı ülkemizde oldukça az sayıdadır.
Bununla birlikte antropomorfik maskot kullanımı gerek Türkiye’de gerekse dünyada hızla
yayılmaktadır.Antropomorfik maskot kullanımına yönelen işletmeler büyük başarılara imza
atmaktadırlar.Dolayısıyla işletmeler antropomorfik maskot kullanımı anlayışı doğrultusunda
stratejiler geliştirerek rekabette taklidi zor ve önemli avantajlar sağlamak istemektedirler.Bu
nedenle işletmeler antropomorfik maskot kullanımına büyük hassasiyet gösterip dikkatle
takip etmektedirler.
Antropomorfik maskot kavramına teorik açıdan bakıldığında kavramın literatüre yeni
girmesinden

dolayı

konu

ile

ilgili

cevaplanması

gereken

birçok

soru

bulunmaktadır.Antropomorfik maskot kavramı ile ilgili yapılmış çalışmalar literatüre önemli
katkılar sağlamışlardır.Ancak konu ile ilgili literatürün desteklenmeye ve zenginleştirilmeye
ihtiyacı vardır.
Bu tez çalışması ile gerek uygulamaya gerekse literatüre katkı sağlamak
amaçlanmıştır.Çalışma ile yapılacak olan sonraki çalışmalara ve uygulamacılara yardımcı
olmak, ışık tutmak amaçlanmıştır. Böylelikle hem uygulamacılara hem de literatüre katkıda
bulunmak hedeflenmektedir.
3. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın amacı doğrultusunda geliştirilen model Şekil 1’de gösterilmiştir.

959

Şekil 1.Araştırma Modeli
4. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.
H1: Maskot kullanımı, markanın tanınırlığı üzerine etkilidir.
H2: Maskot kullanımı, markanın hatırlanması üzerine etkilidir.
H3: Maskot kullanımı, marka kişiliğinin algılanışı üzerinde etkilidir.
H4: Marka kişiliği, antropomorfik maskot kullanan/kullanmayan markaya yönelik
tutum üzerinde etkilidir.
H5: Marka imajı antropomorfik maskot kullanan/kullanmayan markaya yönelik tutum
üzerinde aracı etkisine sahiptir.
5. Araştırmanın Metodolojisi
Bu

çalışmanın,

maskot

kullanan

markalar

üzerinde

yapılması

amaçlanmaktadır.Maskot kullanan markalar, genel olarak ikiye ayrılmaktadır.İlk olarak
antropomorfik maskot kullanan markalar, diğeri ise antropomorfik maskot kullanmayan
markalardır.Günümüz marka sektöründe oldukça fazla sayıda maskot bulunmaktadır.
Kullanılan tüm marka maskotlarının bilinirliği/hatırlanması aynı derecede olmadığı için
maskotlar ile ilgili ön çalışma yapılması planlanmaktadır. Araştırmanın örneklem kütlesini
oluşturan İstanbul ilinde 100 kişiye ulaşılarak maskotların bilip, hatırlanması ile ilgili sorular
sorulacak ve bu soruların analizi sonucunda elde edilecek maskotlar ile araştırmaya devam
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edilecektir.
Çalışmanın ana kütlesi İstanbul ili merkezde yaşayan tüketicilerden oluşmaktadır.
Örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme
yöntemi kullanılacaktır.Araştırmada, birincil elden veriler yüz yüze anket tekniği kullanılarak
toplanacaktır.Marka kişiliği ölçeğinin oluşturulması açısından farklı kültürlerde yapılan
çalışmalar arasında, Türkiye’de yapılan marka kişiliği ölçeğiyle ilgili Aksoy ve Özsomer’in 2007
yılında yaptıkları çalışma örnek olarak gösterilebilmektedir.Aksoy ve Özsomer, Aaker’ın
marka kişiliği ölçeğinden farklı olarak, geleneksellik ve androjenlik boyutlarını Türkiye’ye
özgü boyutlar olarak tanımlamaktadırlar. Severi ve Ling (2013) tarafından Atilgan vd. (2005)
ile Yoo vd. (2000) çalışmalarından derlenerek geliştirilmiş olan marka tanınırlığı ve marka
hatırlanması ölçeği kullanılmıştır. Marka imajını ölçmek için, Aaker (1997) ve Sung ve Kim’in
(2010) çalışmaları birleştirilerek Özüpek ve Diker (2013) tarafından geliştirilen “marka imaj
algısı ölçeği” kullanılacaktır. Antropomorfik maskot kullanan/kullanmayan markalara yönelik
tutumun ölçülmesi için Shaouf, Lü ve Li’nin (2016) makalesinden uyarlanan markaya yönelik
tutum ölçeği kullanılacaktır.Verilerin analizin SPSS ve AMOS paket istatistik programları ile
analiz edilecektir.Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, doğrulayıcı faktör analizi,
bağımsız t testi, korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modelinden yararlanılacaktır.
D. SONUÇ VE ÖNERİLER
Tüketicilerin tercihleri, beklentileri ve buna bağlı olarak tüketim tarzları sürekli
değişmektedir. Tüketiciler ürün ve hizmetlerin sadece fonksiyonel faydası üzerinde değil
ürünün kendisine hissettirdikleri üzerine de düşünmeye başlamıştır. Tüketicilerin değişen bu
beklenti ve tarzları yeni bir rekabet alanı ortaya çıkarmıştır.Bu nedenle işletmeler strateji ve
politikalarını müşterilerinin hissedecekleri, yaşayacakları, hatta kendilerini içinde bulacakları
antropomorfik

maskotlar

antropomorfizmin,

ile

geliştirmeleri

tüketicilerin

oluşturmadığıdır.Antropomorfik

maskot

gerekmektedir.Bu

benliklerinde
kullanan

bir

markalara

çalışmadaki
duygu

karşı

amaç

oluşturup

tüketiciler

daha

duyarlıdırlar. Çalışma ile bu duyarlılık test edilmek istenilmektedir. Elde edilecek sonuçlar
doğrultusunda antropomorfik özellik taşıyan maskot kullanan markalar ile antropomorfik
özellik taşımayan maskot kullanan markalara yönelik tüketici tutumları, farkındalıkları ve
bilinirlikleri üzerinde etki olup olmadığı test edilecektir.Yapılacak sonraki çalışmalarda farklı
hizmetler ele alınarak konu ile ilgili literatürün zenginleştirilmesine yardımcı olunabilir.Yerel
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marka ya da ürünler ile ilgili çalışmalar yapılabilir.Önceden ifade edildiği gibi antropomorfik
maskot

literatürü

nispeten

yenidir

ve

cevaplanması

gereken

birçok

konusudur.Sonuçlar işletmelere ve pazarlama literatürüne katkı sağlayacaktır.
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soru

söz

