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GİRİŞ 

 

Müşteri tatmini ve marka bağlılığı, üzerinde çok sayıda 

araştırma yapılan ve çalışılan kavramlardır. Algılanan 

değer kavramı ise nispeten yeni olmasına karşın çok 

sayıda araştırmacının ilgi odağı olmuştur.  

Artan müşteri bağlılığı, uzun süreli finansal performans 

için en önemli etkenlerden biri haline gelmiştir. Algılanan 

değer - müşteri tatmini – bağlılık ilişkisi, içinde 

bulunduğumuz zaman sürecinde müşteri değeri meydana 

getirmenin ön koşullarından biri haline gelmiştir. Bunu 

avantaj haline getirmek isteyen firmalar, müşteri için, 

marka için, firmanın tüm kanal üyeleri için piyasa değeri 

oluşturmak durumundadır. Bu açıdan bakıldığında, değer-

tatmin-bağlılık ilişkisi yaklaşımı müşterilere değer 

sunmanın çıkış noktası haline gelmiştir.  

Çalışmamız altı ana bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde değer kavramı, değer temelli pazarlama, 

algılanan değer, algılanan değerin tek ve çok boyutlu 

modelleri, yüksek değerli müşteri ve müşteri yaşam boyu 

değeri konularına yer verilmiştir.  
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Çalışmanın ikinci bölümünde müşteri tatmini başlığı 

altında müşteri tatmini kavramı ve tanımları, müşteri 

tatmininin önemi, teorileri, ölçülmesi, ölçülme nedenleri 

ve müşteri tatmini unsurlarına yer verilmiştir.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde reklam ve şirket imajı 

tarafından desteklenen marka tutumu kavramına, marka 

tutumunu oluşturan kaynaklar, tutumun bileşenleri, 

fonksiyonları, özellikleri, kriterleri, tutumun davranışa 

dönüşmesi, tutum ve davranışı inceleyen kuramlar, 

tutumun bilişsel, duygusal ve davranışsal elemanlarının 

değiştirilmesi, tutumun ilgi düzeyleri farklı ürün 

gruplarında satın alma üzerine etkisi ve pazarlama 

açısından tutumun önemi konularına yer verilmiştir.  

Çalışmanın dördüncü bölümünde marka bağlılığı konusu 

ele alınmıştır. Marka bağlılığı yaklaşımları, avantaj ve 

dezavantajları ile bağlılık ölçümleri, davranışsal ölçüm, 

tutumsal ölçüm, karma ölçüm, marka bağlılığına etki eden 

faktörler ve marka bağlılığı arasındaki ilişki, marka 

bağlılığının gelişimi, marka bağlılığı oluşturma, marka 

bağlılığını etkileyen faktörler, bağlılık faydaları ve marka 

bağlılığı oluşturma programlarına yer verilmiştir.  
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Çalışmanın beşinci bölümünde çalışma konusu 

kavramların birbirileri ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. 

Değer ve tatmin ilişkisi, tatmin ve bağlılık ilişkisi, tutum 

ve bağlılık ilişkisi, reklam, marka imajı ve marka tutumu 

ilişkisi konularına yer verilmiştir. 

Çalışmanın son bölümünde araştırma ile ilgili konular yer 

almaktadır. Çalışmada algılanan değer, müşteri tatmini, 

marka bağlılığı ve marka tutumlarının aracılık etkisini 

ölçmek üzere ölçekler hazırlanmıştır. Söz konusu ilişkiyi 

şekillendiren diğer bir değişken tüketicinin ürünlere 

yönelik ilgi düzeyi olduğu için var olan ilişkileri ilgi 

düzeyinin nasıl etkilediği ölçümlenmiştir. Araştırma 

kapsamında toplam dokuz hipotez belirlenmiştir. 

Araştırma evreni olarak Beykent Üniversitesi Lisansüstü 

öğrencileri seçilmiştir. Örneklem adedi için gerekli 

hesaplama yapılmış ve en az 600 öğrenciye ulaşılması 

hedeflenmiştir. Toplam 604 öğrenciye anket uygulanmış 

ve lisansüstü öğretim programlarının tümünün örnekte yer 

alması sağlanmıştır. 

Ürün ilgi düzeyi literatürde kullanıldığı şekliyle modele 

alınmıştır. Bu amaçla ilgi düzeyi düşük ürün için asitsiz 
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içecek  (meyve suyu); ilgi düzeyi yüksek ürün olarak 

mobil telefon seçilmiştir.  

Katılımcıların ikiden fazla ürün hakkında soru 

cevaplamaması, sadece bir ürün başına bir marka olacak 

şekilde cevaplamaları, ayrıca aynı şirket tarafından 

üretilen birden fazla ürün hakkında da soru 

cevaplamamaları istenmiştir.  

Belirlenen hipotezleri test etmek amacı ile yapılan anket 

uygulamasında değişkenlere ilişkin güvenilirlik analizi 

Cronbach’s Alpha ile meyve suyu ve mobil telefon 

ürünleri için ayrı ayrı ölçülmüştür. Tüm değişkenlerin 

oldukça yüksek güvenilirlikte olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmanın sonuç kısmında ise araştırma bulguları 

ışığında bilimsel alana ilişkin değerleme yapılmış ve 

uygulamacılara yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.  
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Birinci Bölüm 
ALGILANAN DEĞER 
1.1. Değer Kavramı 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren pazarlama anlayışı 

köklü bir değişim geçirmiştir. Bu değişimde üreticiler ürün 

odaklı anlayıştan müşteri odaklı anlayışa geçmek 

durumunda kalmışlardır (Kotler ve Keller 2006’dan Akt. 

Grewal ve Levy, 2010, s.14). Müşteri odaklı yaklaşımda 

pazarlama, çok yönlü bir faaliyet olarak görülse de 

işletmelerin esas amacı “değer” oluşturarak ihtiyaçları 

karşılamak olmuştur (Grewal ve Levy, 2010, s.14). 

Tüm bu değişimlerin sonucunda oluşan acımasız rekabette 

firmaların başarısı, sadık müşteri oluşturma ve onları elde 

tutabilme derecesi ile ölçülmektedir (Akyıldız ve 

Marangoz, 2007, s.201). Söz konusu rekabet işletmeleri 

rakiplerinden daha büyük bir “değer” sunmaya 

yöneltmektedir  (Yükselen, 2014, s.27). Çünkü uzun süreli 

finansal performans için artan müşteri sadakati çok 

önemlidir ve bu durum “değer - tatmin ve bağlılık” 

ilişkisini ön plana çıkarmaktadır. Müşterilerin tercihi 

işletmelerin onlara sunduğu değer üzerine kurulacağından, 
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iyi ve eşsiz müşteri değeri meydana getirebilmek, müşteri 

sadakati sağlayarak rekabetçi avantajı artırabilmek adına 

“değer”, temel faktör olarak düşünülmelidir (Varon, 2009, 

s.2). Keza müşteriler alışveriş tercihlerini bekledikleri 

değere göre oluştururlar ve değer beklentilerini 

karşılayabilen işletmeler, tüketim sürekliliği ve müşteri 

tatmini sağlarlar (Onaran vd.,  2013, s.42). 

Bir işletmenin her bir müşteri için ayrı ayrı sunabileceği 

değer; dürüstlük, müşteri odaklılık, erişilebilirlik, bilgi 

sahibi olmak vb. olabilir. Ancak tüm bu sunulanların 

çerçevesinde müşteri için algılanan değer, toplam müşteri 

değeri ve toplam müşteri maliyeti arasındaki fark olarak 

tanımlanmaktadır. Bu matematiksel denklemin sonucu 

hangi firma tarafından alıcı gözüyle yüksekse o işletmenin 

müşteri değeri ona farklılık kazandıracaktır (Yükselen, 

2014, s.27).  

“Değer” kavramı için literatürde pek çok tanım 

yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şu şekildedir:  

Zeithaml (1988) yakın bir şekilde değer tanımını 

tüketicilerin verilen ödüne karşı faydayı karşılaştırmaları 
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neticesinde, ürün/hizmet hakkında ulaştıkları genel yargı 

şeklinde yapmıştır (Akt. Onaran vd.,  2013, s.42).  

Porter (1985) değeri tamamen fiyat bazlı düşünmüş ve 

“tüketicinin ödemeye razı olduğu fiyat, değeri belirler” 

demiştir(Akt. Bevan ve Murphy, 2001, s.280). 

Porter(1999) bu çalışmasından 14 yıl sonra yapmış olduğu 

bir çalışmada değeri tanımlarken yine fiyatı ön planda 

tutmuş ve değeri “tüketicinin aldığına karşılık ödediğini 

gönüllü kılan istek” olarak tanımlamıştır(Akt.Turan ve 

Çolakoğlu, 2009, s.281).  

Fayda ve fiyat kavramlarını ön planda tutarak benzer bir 

tanımı Anderson ve Narus (1990, s.55) yapmıştır. Yazarlar 

için değer; piyasadaki ikame tüm ürünler ele alındığında 

ürün için ödenen fiyata karşılık algılanan ekonomik, 

teknik, hizmet vb. faydalar bütünüdür. 

Bazı yazarlar değer tanımlarını yaparken fayda - 

fedakârlık karşılaştırması yapmışlardır. Kanıbir ve Nart 

(2006) ve Bolton ve Drew’in (1991) tanımları bu tip değer 

tanımlarına örnek olarak verilebilir. Bolton ve Drew 

(1991, s.376) tüketicinin verdiği ile ödediğini 

karşılaştırması ile değer oluştuğunu ortaya koymuştur.  
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Kanıbir ve Nart’a (2006) göre ise değer, “ürün ve 

hizmetler yoluyla sunulan faydalar ile bu faydalara 

ulaşmak için katlanılan fedakârlıklar arasındaki değiş-

tokuş (trade-off)” olarak tanımlanmaktadır (Akt. Onaran 

vd., 2013, s.38).  Bazı yazarlar çalışmalarında değerin 

pazardaki ikame ürünlerin karşılaştırılması ile oluştuğu 

sonucuna varmışlardır. 

Longman’ın (2004) tanımına göre değer; “ürünün 

kıyaslanarak elde edilen ederidir.”Swenson (2003), değer 

kavramını müşteri tarafından incelemiş ve diğer tanımlara 

benzer çıkarımlar yapmıştır. Yazar müşterilerin mal ya da 

hizmetten tüm beklentilerini alması durumunda bile ikame 

bir mal ya da hizmeti tercih etmesinin nedeninin, tercih 

edilen mal ya da hizmetteki değer algısı olduğunu 

belirtmiştir (Akt.Turan ve Çolakoğlu, 2009, s.281). 

Rokeach (1979) aynı şekilde değeri tercih üzerinden 

açıklamışve belli bir davranışın yada durumun diğerine 

tercih edilmesi inancı olarak tanımlamıştır (Akt. Tek, 

2006, s.65).  

Solomon (2004) çok benzer bir tanımla değeri bazı 

durumların tam zıt durumlara göre tercih edilmesi olarak 
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tanımlamıştır (Akt. Konuk, 2008, s.14). Bu duruma örnek 

olarak tüketicilerin genç görünmek istemesi ve bunun için 

modayı takip etmesi verilebilir. Yani tüketici için değer 

hedeflenen amaca ulaşmak için oluşturdukları fayda ile de 

alakalıdır(Odabaşı ve Barış, 2002, s.212). 

Değer kavramını tüketicilerin amaç ve hedefleri ile 

bütünleştiren tanımında ise Woodruff (1997, s.141), 

tüketicilerin amaç ve hedeflerine ulaşmak için satın almış 

olduğu ürünlerden aldığı performansa göre değer oluştuğu 

sonucuna ulaşmıştır. Holbrook (1996, s.140) değeri, 

tüketicinin etkileşimli ve göreceli deneyimleri şeklinde 

tanımlamıştır.  

İşletmeler için değerin ne olduğunun saptanması ve 

sunulması en az değer kavramının tanımı kadar karmaşık 

bir konudur. Rekabet koşullarının çetin olması ve değişim 

hızı bu karmaşayı daha zor hale getirmektedir. Çünkü 

değer, her bir müşteri için farklı olabilen ve her dönemde 

değişebilen bir gerçekliktir. İşletmeler için değer 

oluşturabilecek durumlara aşağıdaki gibi örnekler 

verilebilir ki, bu örneklerin sayısı binlere çıkabilir(Tek, 

2006, Akt. Yükselen, 2014, s.28): 
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- Değer, müşteriler ile ilişkilerdeki iyi niyet, saydamlık, 

dürüstlük, uzun vadeli ilişki, gerçekçilik ve içtenliktir. 

- Değer, söyledikleriniz ile uygulamalarınızın birbirini 

tutmasıdır. 

- Değer, müşteri odaklı olmak demektir. 

- Değer, sözünde durmaktır. 

- Değer, işletmeye, müşteri temsilcisine, saha 

müdürüne,pazarlama müdürüne ulaşabilmektir. 

- Değer, web sayfasında doğru, yeterli ve istenen bilgiyi 

sunmaktır. 

- Değer, sonuna kadar sunduğunun arkasında durmaktır. 

- Değer, müşterilerin beklediği yararları sunmaktır. 

- Değer, müşterilere doğru, tutarlı ve zamanlı bilgi 

vermektir. 

- Değer, ödenen fiyat/bedel karşılığında algılanan 

yarardır. 

- Değer, rakiplerden daha iyi ürün, hizmet sunmaktır. 

- Değer, ilişkilere değer vermektir. 

Para, zaman ve emek tüketicilerin satın alma karar 

süreçlerinde üç önemli kaynaktır. Zamanın kısıtlı olması 

çağımızda çok önemli hale gelmiştir. Bazı ürünler zaman 
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konusunda tüketicinin kıstasına uygun sunulurken, bazı 

ürün gruplarında bu mümkün olmamaktadır. Emek 

kısıtında ise tüketiciler emek verecekleri eylemleri 

kendileri belirlemektedirler. Örneğin, yemek yapabilen bir 

kadın, sıklıkla dışarıda yemek yiyebilir. Tüketicilerin 

tercih yaparken bu üç kaynağı ne şekilde bölüştüklerinin 

bilinmesi pazarlamacılar için önemlidir (Yasin vd., 

2007,s.38-39).  

Tüketicilerde değeri, satın alımları sonrasında harcadıkları 

para ve zamana değip değmediği olgusu oluşturur 

(Zeithaml, 1988’den Akt. Onaran vd.,  2013, s.42) ve 

değer de aynı imaj gibi bireysel olarak değişebilen bir 

olgudur (Parasuraman, 1997, s.156).  

Grewal ve Levy (2010, s.16) çalışmalarında değeri, 

tüketicilerin beklentilerine yönelik yaklaşımlar ile 

açıklamışlardır.  Tüketicilerin kısıtlı mali durum ve zaman 

içerisinde satın alma durumlarına karşılık olarak makul ve 

iyi bir beklentide olmaları durumunun, değeri belirlediğini 

belirtmişlerdir. Beklenti kişiden kişiye farklılaşmakta, yani 

her bireyin ürün ya da hizmetten beklentisi ayrı 

olmaktadır. Bununla birlikte beklentilerin etkilendiği çok 
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çeşitli unsurlar mevcuttur. Örneğin, bir işletme ile ilgili 

dedikodular kişinin o işletmeden beklentilerini şekillendi-

rebilmektedir veya işletmenin markasının müşteri 

tarafından daha önce kullanılmış olmasından kaynaklı 

beklentiler oluşabilmektedir. 

Tüketiciler satın alma sonrasında algıladıkları maliyet ve 

algıladıkları yarara yönelik değerlendirme yaparlar ve 

yararın maliyetten yüksek olması algılanan değerin yüksek 

olduğu anlamına gelmektedir (Eren ve Eker, 2012, s.460).  

 

1.2. Değer Temelli Pazarlama 

Rakiplerden üstünlük sağlayan “değer” kavramı, 

beraberinde değer temelli pazarlamayı getirmiştir. 

Pazarlama açısından değer konusunda Tek (2006) 

“Pazarlamada değer, rakiplerin ürün ve hizmetleri ile 

karşılaştırıldığında, müşterilerin beklentilerini de aşarak, 

onları mest edecek iş deneyimlerini sürekli olarak 

meydana getirmeyi içeren stratejik bir sürücüdür.” 

ifadelerini kullanmıştır (Tek, 2006’dan Akt. Yükselen, 

2014, s.27). 
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Değer temelli pazarlama, rekabet içerisindeki işletmelerin 

uzun ve devamlılığı olacak şekilde müşteri değeri 

oluşturma amaçlanarak yönetilmesidir.  Bu yönetim 

tarzında tüm işletmeler için öncelikle hissedarlara yönelik 

değer oluşturulması önceliklidir (Güler, 2009, s.63). 

Bu yaklaşımın firmalara pek çok faydası olmaktadır. 

Şirkette sağlanan şeffaflık, rekabete uyum kolaylığı, daha 

verimli planlama ve bütçeleme kararları, kaynakların 

doğru dağılımı, stratejik sürece katkısı bu faydalardan 

bazılarıdır (Güler, 2009, s.63).  

Değer oluşturma sürecinde pazarlama yaklaşımı üç koşul 

üzerine kurulur:  

1. Rekabet koşullarında tüketiciler değer olarak en iyi 

algıladığını seçer. 

2. Tüketiciler satın alam işlemini kendileri için değil, 

ihtiyaçları için yaparlar. Bu ihtiyaçlar, sadece duygusal, 

sadece ekonomik veya ikisinin birleşimi şeklinde olabilir.  

3. Müşteriler ile ilişki bir seferlik değil, uzun dönemli 

kurulmalıdır. 

Değer temelli pazarlamada birbirini takip eden beş 

basamak mevcuttur. bu basamaklar haricinde, işletmenin 
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iş süreçleri, kaynakların ve sermayenin doğru kullanımı da 

yine değer temelli pazarlamanın görevlerindendir 

(DeBonis 2003’den Akt. Güler, 2009, s.64). Bu 

basamaklar şu şekildedir: 

1- Keşfet,   2- Oluştur,  

3- Yorumla,   4- Değerle,  

5- Geliştir.  

Sırasıyla müşteriyi anlama, yorumlama, değer oluşturma, 

geri dönüşleri alma ve ölçümleyerek geliştirme işlemlerini 

içeren bu basamaklar değeri belirleyip, oluşturarak uzun 

zamanlı kar için değer odaklı pazarlama sürecinde 

uygulanmaktadır(Doyle, 2003, s.42). 

Yapılan literatür çalışmalarından da anlaşılacağı üzere 

geleneksel pazarlama anlayışı ile değer temelli pazarlama 

anlayışı arasında önemli farklılıklar vardır. Tablo 1’de bu 

farklılıklar özet halinde listelenmiştir (Doyle, 2003, s.66).  
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Tablo 1. Pazarlamanın Değişen Rolü 

 Geleneksel Pazarlama 
Anlayışı 

Değer Temelli 
Pazarlama Anlayışı 

Pazarlamanın 
Amacı  

Ürün değeri meydana 
getirmek 

Müşteri değeri meydana 
getirmek 

 
Pazarlama 
Stratejisi  

Pazar payını artırmak  Pazarlama varlıklarını 
geliştirip yönetmek 

 
Varsayımlar  

Pozitif pazar performansı  Pazarlama stratejileri 
değer odaklı 
değerlendirilmelidir 

 
Katkı  

Müşteri, rakip ve kanal 
bilgisi  

Pazarlamada müşteri 
değerini nasıl 
artırılacağını bilmek 

Pazarlamanın 
Odağı  

Pazarlama yönlülük  Genel yönetim 

Pazarlama 
Yetenekleri 

Uzmanlık  Uzmanlık ve temel 
yetkinlikler 

 
Savunma  

Müşterileri anlamanın 
önemi  

Müşteri değeri 
yaratmada pazarlamanın 
rolü varlık 
kavramı,somut 
varlıklar,soyut varlıklar 

Mantık  Kârları artırır  Müşteri değerini artırır 
Performans 
Ölçütleri  

Pazar payı, müşteri 
tatmini, yatırımın geri 
dönüsü 

Müşteri değerinin 
ölçümü   

Kaynak:Doyle, (2003).  Değer Temelli Pazarlama. (Çev. G. Barış). İstanbul:  

Mediacat Kitapları. 

 

Literatürde bazı kaynaklara göre değer temelli pazarlama 

stratejisinde önemli iki ilke vardır. Birincisihissedarlar için 

uzun dönemli değer meydana getirmektir. İkincisi ise 
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hedeflerin başarılması yani rakiplerden üstün olacak 

şekilde müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktır.  Planlar uzun 

dönemli kar elde edilecek şekildedir ve firmaya değer 

katmayacak strateji terk edilir (Güler, 2009, s.64).   

 

1.3. Algılanan Değer Kavramı 

Tüketiciler günümüz dünyasında pek çok ürün ve 

markayla karşı karşıyadır.  Bu kadar seçeneğin olduğu 

alışveriş durumunda kararlarını belli kıstas ve 

değerlemeler ile yapmaktadırlar ve bu değerlemeleri 

ürünün veya markanın kendilerine ne ifade ettiğine göre 

yapmaktadırlar. Aslında tüketiciler ürünün maliyeti ve 

kendilerine sunduğu faydaların arasındaki farkı tam ve 

somut olarak algılayamazlar; bu durumda tüketici için 

ifade olunan değer, algılanan değer anlamına gelir 

(Uzunoğlu, 2007, s.13). 

“Algılanan Değer” kavramı ilişkisel pazarlama açısından 

pazarlamanın önemli bir konusudur. Firmaların üstün 

değer sunma çabası 1990’lerden sonra başarılı rekabet 

stratejilerinin başında yer almaya başlamıştır (Woodruff, 

1997, s.141). Bu nedenle “algılanan değer” kavramı ile 
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ilgili çalışmalar 1990’dan sonra hızlı şekilde artmıştır 

(Akt. Konuk, 2008, s.3). Önce Amerika’da dikkat çeken 

değer kavramında, Amerikalıların başlarda algıladıkları 

“değer” sadece fiyat indirimi uygulaması olmuştur (Tek, 

2000, s.18). 

Odabaşı (2000, s.57) çalışmasında değer meydana 

getirerek müşteriler ile uzun süreli kurulan bağlantının 

soyut ve somut yararlar sağladığını ve müşterilerin bu 

yararlar için katlanacağı bedelin ise “algılanan değer” 

içinde görülmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Algılanan değer firmaların sunduğundan ziyade 

tüketicilerin sunulandan ne algıladıkları ile ilintilidir. Bu 

nedenle algılanan değerin derecesinin belirlenmesi için 

belirleyici nokta, tüketicinin ne algıladığı üzerinedir. Yani 

firmaların tüketicilerin talepleri doğrultusunda hareket 

etmesi ve talepleri doğru algılayıp doğru karar vermesi 

gerekmektedir (Huber vd., 2001, s.45). Underhill (2002) 

yaptığı çalışmada yeni ürünlerin %90’lık iyi bir satış ve 

beğeni yakalayamamasının başlıca nedeninin yeterince 

algılanmaması olduğunu bildirmiştir (Akt. Koç, 2012, 

s.71). 
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Değer kavramı, soyut bir kavram olmasına karşın 

müşterinin zihnindeki bir algılama şeklinde de 

tanımlanmıştır. Bu yüzden algılanan değerin farklı 

tanımlarına geçmeden önce algı kavramı üzerinde durmak 

doğru olacaktır.  

Algı; tüketicilerin uyarıcıları seçme, düzenleme ve 

yorumlama sürecidir. Tüketiciler bu süreci anlamlandırma 

amacındadır(Assael, 2004, s.125). 

Underhill (2002) tarafından anlamlandırma, “duyu 

organları vasıtası ile nesne fikir ve düşüncelerin anlamlı 

hale gelmesidir” şeklinde tanımlanmıştır(Akt. Koç, 2012, 

s. 71). 

Kotler (2000, s.193) algılama tanımını, dünya üzerinde 

anlamlı bir resim oluşturmak için bilgilerin seçilmesi, 

organize edilmesi ve yorumlanması şeklinde yapmıştır. 

Tüketici tarafından değer olarak algılanan etmenler her bir 

tüketicide farklılık gösterebilir (Assael, 2004, s.130). 

Çünkü her bir tüketici farklı özelliklere sahiptir ve ürün 

algısı beklentisine göre değişmektedir. Bu farklılığın bir 

nedeni de, tüketici algılamasının ürün ya da hizmetin 

alternatifleri de değerlenerek yapılmasıdır. 
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Huber vd. (2001, s.43)benzer bir düşünce ile algılanan 

değer kavramında işletmelerin sunmuş olduğu değerlerden 

ziyade tüketicilerin bu değerleri zihinlerinde nasıl analiz 

ettiklerinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Yazarlara göre 

algılanan değer; tüm sunulan değerlerin tüketiciler 

tarafından algılandıktan sonra zihinsel analizlerinin 

sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Chen ve Dubinsky (2003, s.324) de tüketici algısının 

önemini vurgulamış ve algılanan değeri, kazanılan net 

faydanın müşteri tarafından algılanması olarak 

tanımlamışlardır. Aynı çalışmada yazarlar algılanan 

değerin rekabetle ilişkisi ile ilgili sonuçlar elde etmişler ve 

daha geniş bir tanımla algılanan değer kavramının rekabet 

için güçlü bir avantaj olduğunu belirtmişlerdir (Croninve 

Dubinsky 2003; Parasuraman ve Grewal 2000; Akt. 

Petrick, 2004, s.29).   

Literatürde Chen ve Dubinsky’nin (2003) çalışmasından 

yedi yıl sonra aynı düşünce ile yola çıkan yazarlar Grewal 

ve Levy (2010, s.18), çalışmalarında işletmelerin 

müşterilerin hangi detayları temel fayda olarak 

algıladıklarını ve değer kavramına önem vermeleri 
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gerektiğini, keza bunun bilinmesinin rekabette önemli 

avantajlar sağlayacağını belirtmişlerdir.  

Bahsi geçen yazarların bu fikirden yola çıkmasının 

nedenlerinden biri ise, Parasuraman’ ın 1997’de yapmış 

olduğu çalışmadır. Parasuraman (1997, s.156) 

çalışmasında algılanan değerin satın almayı etkileyen en 

önemli kavram olduğunu ve bu sonucun ciddi rekabet 

avantajı sağladığını belirtmiştir.   

Kalite ve hizmet kalitesi üzerine çalışan bazı yazarlar ise 

algılanan değeri “kalite” kavramı ile açıklamışlardır. 

Grönross (1984), hizmet kalitesi ile algılanan değeri bir 

tutmuş, hizmet ile ilgili beklentileri değer algılaması 

olarak tanımlamıştır (Akt. Nadiri ve Tümer, 2007, s.298). 

Aynı düşünceden yola çıkan Parasuman ve Grewal (2000, 

s.170), hizmetin kalite ve fiyat unsurlarını algılanan 

değerin ana unsurları olarak kabul etmişlerdir. Yazarlar, 

hizmet kalitesini ve fiyatı, müşterinin algıladığı değerin 

unsurları olarak kabul etmektedir. 

Grewal ile Levy (2010, s.14) yapmış oldukları çalışmada, 

algılanan değerin fayda -  maliyet ya da alınan - verilen 

arasındaki ilişkiyi yansıttığını belirtmiştir. Yani 
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tüketicilerin bu ilişkiler arasında aleni veya gizli bir 

kıyaslama yaparak yüksek fayda sağlayacak yöne eğilimli 

olduklarını belirtmişlerdir. 

Snoj (2004) değeri, fiyat ve kalite kıyası olarak 

betimlemişlerdir ve algılanan değer tanımını; “fiyat olarak 

verilene karşılık, kaliteolarak alınan şeydir” şeklinde 

yapmıştır (Akt. Sarıyer, 2008, s.166). Lam vd.(2004, 

s.299) benzer bir tanım yapmış; algılanan değeri alınan 

hizmet kalitesine karşılık ödenen fiyatın matematiksel 

kıyaslaması şeklinde yapmıştır.  

Woodruff ve Gardial (1996),  algılanan değer tanımına 

tüketicilerin amaç ve hedeflerini de eklemişlerdir (Akt. 

Sarıyer, 2008, s.168). Kullanılan ürün ya da hizmetin 

tüketicinin amaç ve hedeflerine uygunluğuna yönelik bu 

tanımın benzerini Woodruff 1997’deki çalışmasında 

“değer” kavramı için de kullanmıştır. Aynı çalışmada 

Woodruff, algılanan değeri, amaç ve hedeflerine ulaşmak 

isteyen müşterinin ürünün tüm özelliklerini ele alarak 

tercih yapması ve sonuca bakarak değerleme yapması 

şeklinde tanımlamıştır (Woodruff, 1997, s.142).  
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Literatürdeki tanımlamaların bir kısmı algılanan değeri 

sadece maddi kavramlarla açıklarken (Anderson ve Narus 

1990; Hogan 2001), diğer bir kısmı (Sweeney ve Soutar 

2001; Zeithaml 1988) fayda ve fedakârlıkların 

karşılaştırılması ile oluşan çok boyutlu bir yapı olduğunu 

ve bilişsel ve duygusal unsurları da ele alan bir “genel 

algı” olduğunu belirtmektedirler (Akt. Linvd., 2005, 

s.319). 

Algılanan değeri belirlemede fiyat, risk vb. faktörler tek 

başına ele alınmamalı; toplam fayda ve ödün dikkate 

alınmalıdır. Ürünlerin çok fonksiyonel veya kaliteli 

olması, tüketicinin değer algısı için yeterli 

olmayabilir(Zeithaml, 1988, Akt.Onaran vd.,  2013, s.42). 

Anderson ve Narsus (1990, s.57) çalışmalarında algılanan 

değer tanımını, tüketicilerin pazardaki tüm ikame 

ürünlerin fiyatları ve özelliklerini ele alarak, ürün için 

ödediğine karşılık sağladığı faydalar (ekonomik, teknik, 

sosyal vb.) olarak tanımlamıştır. Algılanan değeri zihinsel 

bir süreç olarak ele alan Huber vd.(2001, s.41), diğer 

yazarların kıyaslamalarına yakın şekilde, algılanan 

değerin, müşterilerin fayda maliyet karşılaştırması sonucu 
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Algılanan 
Değer

Algılanan 
Faydalar

Algılanan 
Ödüller

Şekil 1. Algılanan Değer Formülü 

ortaya çıktığını da tanımlarınaeklemişlerdir. Çok benzer 

şekilde “algılanan değeri faydanın maliyete oranı” 

şeklinde betimleyen tanımını 2004 senesinde Khalifa da 

yapmıştır (Khalifa, 2004, s.650).   

Monroe (1990, s.68) değeri algılanan faydanın algılanan 

ödüne oranı şeklinde tanımlamışlardır. Monroe algılanan 

değeri Şekil 1’deki gibi formüle etmiştir: 

 

 

 

 

 
Kaynak:Monroe, (1990). Pricing: Making Profitable Decisions. New York: 

McGraw-Hill. 

 

Benzer bir formülü Day ve Fahey (1990) 

çalışmalarındakullanmış; algılanan değerin, müşteri 

tarafından algılanan maliyet ve fayda arasındaki fark 

olduğunu belirtmiş ve ağılanan müşteri değeriniŞekil 

2’deki gibi formüle etmişlerdir (Akt. Sarıyer, 2008, s.168): 
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Müşterinin 
Algıladığı 

Değer

Toplam 
Müşteri 
Değeri 

Toplam 
Müşteri 
Maliyeti

Algılanan 
Müşteri 
Değeri

Algılanan 
Faydalar

Algılanan 
Maliyetler

Şekil 2. Algılanan Müşteri Değeri Formülü 

Şekil 3. Müşterinin Algıladığı Değer Formülü 

 

 

 

 
Kaynak:Sarıyer, (2008). Gloval Ölçeği İle Belediye Hizmetlerinde 

Müşterinin Algıladığı Değerinin Belirlenmesi - Kayseri Büyükşehir Örneği, 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, 163-185. 

Yükselen (2014, s.28-29) müşterinin elde ettiği gerçek 

değeri yani algılanan değeri, toplam müşteri değeri ve 

toplam müşteri maliyeti arasındaki fark olarak Tablo 2 ve 

Şekil 3’deki gibi formüle etmiştir: 

 

 

 
 

Kaynak:Yükselen, (2014). Pazarlama İlkeler-Yönetim-Örnek Olaylar. (14. 

Baskı).  Ankara:  Detay Yayıncılık. 
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Tablo 2. Müşterinin Algıladığı Değer Belirleyicileri 

Müşterinin Algıladığı DeğerBelirleyicileri 

Toplam Müşteri Değeri Toplam Müşteri Maliyeti  

- Ürün değeri - Psişik maliyet 

- İmaj değeri - Parasal maliyet 

- Hizmet değeri - Zaman maliyeti 

- Personel değeri - Enerji maliyetidir 

Kaynak: Kotler, 2003, Akt. Yükselen, (2014). Pazarlama İlkeler-Yönetim-

Örnek Olaylar. (14. Baskı).  Ankara:  Detay Yayıncılık. 

 

Mobil telefon satın almak isteyen bir tüketici üzerinden 

örnek verilecek olursa, A ve B marka mobil telefon 

arasında karar verecek olan müşterinin: 

- Mobil telefonun fonksiyonlarını (ürün değeri),  

- Markaların satış sonrası bakım hizmetlerini (hizmet 

değeri),  

- Markaların satış elemanlarının davranış şekillerini 

(personel değeri), 

- Her iki markanın pazardaki, çevresindeki ve zihnindeki 

imajını (imaj değeri)  karşılaştıracaktır. 
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Yükselen ’in de üzerinde durduğu şekilde yukarıdaki 

etkenlere dikkat edecek olan müşteriler sadece yüksek 

değer bulmakla yetinmeyecekmaliyetleri de değerlendir-

mek isteyeceklerdir. Müşterinin; 

- Her iki markanın fiyatını (parasal maliyet), 

- Markalar ile ilgili bilgi toplama, görüşme vb. konulara 

harcadığı süre ve emeği (zaman maliyeti, enerji maliyeti), 

- Hangi mobil telefonu seçtiğinde kendini daha iyi 

hissedeceğini (psişik maliyet) değerlendirecektir 

(Yükselen, 2014, s.29). 

Sanchez vd.’nin (2006, s.396) tanımı ise beklenti ve 

sonuçların karşılaştırılması ile edilen sonucun değerlendiği 

yoğun bir yapı şeklindedir. Ayrıca algılanan değerin, 

tüketiciler tarafından farklı özellikler göz önüne alınarak 

değerlenmesi sebebi ile objektif olamayacağı Aaker (1996, 

s.57) tarafından ifade edilmiştir.Yapılan tüm algılanan 

değer tanımlarında ortak olan bazı noktalar vardır. 

Birincisi müşterinin değer algılayabilmesi için malı 

kullanmış olması gerekir ki bu şart, müşterinin algıladığı 

değeri kişisel değerden ayıran başlıca etkenlerdendir.  
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İkincisi; algılanan değer herkes için aynı olmayabilir; bu 

yüzden objektif değildir. Üçüncü olarak ise; müşterinin 

değer algısının ortaya çıkması için fayda elde etmesi 

gerekir. Müşteri elde edeceği bu fayda için birtakım 

fedakârlıklara katlanır. Bu fedakârlık ödenen para, kalite, 

menfaat, deneyim vb. olabilir. Müşteri katlandığı bu 

fedakârlığa karşın fayda elde etmiş hissini duymalıdır 

(Tektaş ve Kavak, 2010, s.60). Ancak tüm bu tanımların 

ortak noktası genelde “fayda” kavramına vurgu yapıyor 

olmasıdır (Konuk, 2008, s.3).Uzunoğlu (2007, s.13), 

yapmış olduğu çalışmasında algılanan değer ile ilgili üç 

tür faydadan söz etmiştir:  

-Ekonomik fayda; ürünün tüketici tarafından uygun olarak 

zihninde kabul ettiği fiyattan daha ucuza alması demektir.  

- Hizmet faydası; birbirine çok yakın ikame ürünlerde 

verilen servis hizmetinin diğerlerine nazaran daha iyi 

olması demektir.  

- Duygusal fayda; ürünlere tüketicilerin duygusal 

ihtiyaçlarına yönelik farklı eklentiler yaparak psikolojik 

gereksinimlerinin karşılanması demektir. 
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Literatürdeki tüm bu çalışmalar göstermektedir ki, 

algılanan değer kavramı fiyat, kalite, sosyal, duygusal, 

imaj vb. pek çok kavramla ilişkilendirilmiştir. Bu yüzden 

algılanan değerin ilintilendirildiği kavramları açıklamak 

doğru olacaktır.  

 

1.4. Algılanan Değer İle İlgili Model ve Boyutlar 

Algılanan değer kavramı literatürde bazı yazarlar 

tarafından tek boyutlu bazı yazarlar tarafından ise çok 

boyutlu olarak ele alınmıştır (Sarıyer, 2008, s.168). Tablo 

3’de bahsedilen çalışmalara bazı örnekler verilmiştir:  

 
Tablo 3. Literatürde Tek ve Çok Boyutlu Algılanan Değer Çalışmaları 

Kaynak:Sarıyer, (2008). Gloval Ölçeği İle Belediye Hizmetlerinde 

Müşterinin Algıladığı Değerinin Belirlenmesi - Kayseri Büyükşehir Örneği, 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, 163-185. 

Tek Boyutlu Çok Boyutlu 

Patterson ve Spreng, 
1997 

Cronin vd., 1997 
Dodds vd., 1991 
Chen ve Dubinsky, 

2003 

Petrick, 2002 
Sweeney ve Soutar, 2001 
Sheth vd., 1991 
Kantamneni ve Coulson, 

1996 
Sanchez vd. 2006 
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2007 yılında yapılan bir araştırma, tek ve çok boyutlu 

algılanan değer arasındaki farklılıkları Tablo 4 ‘deki gibi 

tanımlamışlardır(Tektaş ve Kavak, 2010, s.51): 

 

Tablo 4. Tek ve Çok Boyutlu Algılanan Tek ve Çok Boyutlu Algılanan 
Değer Arasındaki Farklılıklar 

Tek boyutlu yapı Çok boyutlu yapı 

Basit ve yalındır.  Karmaşık ve zengin 

yapıdadır.  

Algılanan değer kavramına bilişsel 

açıdan yaklaşır. 

Bilişsel yaklaşımın yanı sıra 

sosyo psikolojik ve duygusal 

yaklaşımları da ele alır. 

Bu yapının savunucusu yazarların 

uzlaşmaya varamadıkları nokta 

algılanma değeri etkileyen 

unsurların ne olduğudur.  

Bu yapının savunucusu 

yazarlar algılanan değer 

boyutları konusunda 

uzlaşmışlardır.  

Algılama biçimine yönelik veriler 

sunar. 

Değerin artırılmasına 

yönelik ipuçları sunar. 

Kaynak:Tektaş, ve Kavak, (2010). Endüstriyel Ürünlerin Satın Alınması 

Sürecinde Tedarikçi İle Olan İlişki Kalitesinin Algılanan Değer Üzerindeki 

Etkisi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma,  Anatolia: Turizm Araştırmaları 

Dergisi, 21(1), 51-63. 
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1.4.1. Algılanan Değer’in Çok Boyutlu Modelleri 

Algılanan değeri çok boyutlu ele alan literatür 

çalışmalarında üç çalışma temel kaynak teşkil eder ve 

önemli çalışmalar arasındadır (Konuk, 2008, s.3). 

 

1-Tüketim değeri teorisi: Sheth vd. (1991, s.60) değeri 

beş temel boyutta ele almıştır. Bunlar; yenilik değeri, 

fonksiyonel değer, sosyal değer, durumsal değer ve 

duygusal değerdir.  

 

2-Ödünve faydaların karşılaştırılması: Zeithaml 

(1988)algılanan değeri üç bölümde incelemiştir (Akt. 

Onaran vd.,  2013, s.43): 

- İçsel özellikler, 

- Dışsal özellikler, 

- Parasal ve parasal olmayan (kalite ve fiyat). 

 

3- Değer tipolojisi: Holbrook (1996, s.140)algılanan 

değeri üç boyuttan oluşan sekiz bileşenle incelemiştir: 

- İçsel - dışsal, 

- Kendi- diğer odaklı, 
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Tüketici 
Seçim 

Davranışı
Fonksiyonel 

Değer

Sosyal 
Değer

Duygusal 
Değer

Yenilik 
Değeri

Durumsal 
Değer 

Şekil 4. Tüketicinin Seçim Davranışı 

- Aktif-pasif. 

Tüketim değeri teorisitüketici davranışlarının temelini 

oluşturmaktadır. Teoriye göre beş tüketim değeri vardır ve 

bu değerler sayesinde tüketicilerin davranışlarına yönelik 

tahminde bulunmak mümkündür. Tüketim değeri modelini 

Sheth vd., (1991, s.63) üç tür seçim durumuna uygun 

olacak şekilde geliştirmişlerdirŞekil 4’de model sembolik 

olarak gösterilmektedir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak:Sheth, Newmanve Gross, (1991). Why We Buy What We Buy: A 

Theory Of Consumption Values, Journal of Business Research. 22 (1), 59-70. 

 



ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA BAĞLILIĞI  

 /  Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 38 
 

Birinci uygulama; tüketicilerin bir ürün ya da hizmeti satın 

alıp almama durumunda nedenlerin belirlenmesidir. Teori 

sigara kullanan ve kullanmayan tüketiciler üzerinde 

diskriminant analizi ile incelenmiş ve sigara içen ve 

içmeyen tüketicileri ayırıcı tüketim değerleri belirlen-

miştir.  

İkinci uygulama; tüketicilerin belli bir ürün ya da hizmeti 

diğer bir ürün ya da hizmete tercih etme nedenlerinde 

incelenmiştir. Yine sigara içen ancak filtreli ve filtresiz 

sigara tercih eden tüketiciler üzerine yapılan araştırmada 

bu iki tip tüketici türünü ayıran tüketim değerleri 

belirlenmiştir.  

Üçüncü uygulamada; bir markayı başka bir markaya tercih 

eden tüketici tipleri incelenmiştir. İki ayrı marka olarak 

Marlboro ve Virginia Slims sigaralarını kullanan 

tüketicilerde yapılan araştırmada bu iki markayı tercih 

eden tüketiciler arasındaki tüketim değerleri belirlenmiştir. 

Gimpel(2011, s.62) çalışmasında algılanan değeri beş alt 

boyutta incelemiştir: 

• Fonksiyonel değer; tüketicilerin beklentileri ile satın 

alma sonucu faydanın örtüşmesidir. 
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• Duygusal değer; ürün ya da hizmetin duyguları uyarma 

kapasitesidir. 

• Sosyal değer; ürün ya da hizmetin toplum tarafından 

gördüğü kabulleniştir. 

• Yenilik değeri; ürün yada hizmetin tüketicide 

uyandırdığı merak ve sağladığı yarardır. 

• Durumsal değer; ürün yada hizmetin tüketicide 

uyandırdığı özel bir durum yada sağladığı geçici bir fayda 

şeklinde tanımlanmıştır.  Bu beş değerin de bir ürün ya da 

hizmet için maksimum fayda sağlatması durumu söz 

konusu değildir.  

Chegini (2010, s.9), tüketim değer teorisine yönelik 

çalışmasında müşteri değerini beş ayrı boyutta 

incelemiştir. Bunlar; fonksiyonel değer, sosyal değer, 

duygusal değer, tanınma değeri ve koşullu değerdir. 

Ancak daha sonra tanınma ve koşullu değerin, müşteri 

değerini tam açıklayamadığı ve fonksiyonel olarak yeterli 

olmadığı düşüncesinden dolayı bu boyut değiştirilmiş ve 

yerine müşterinin algıladığı fedakârlıklar (zaman, çaba ve 

para kayıpları gibi) boyutu eklenmiştir. 
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Sweeney ve Soutar (2001, s.205) PERVAL (perceived 

value model) model olarak adlandırdığı modelinde değeri 

farklı alt boyutlara ayırmış ve özellikle dayanıklı ürün 

grubunda fonksiyonel değeri kalite ve fiyat olmak üzere 

iki ayrı boyutta incelemiştir. Yazarlar çalışmalarında genel 

anlamda algılanan değerin dört altı boyuttan oluştuğunu 

ifade etmişlerdir: 

• Duygusal değer; ürüne karşı oluşan hissediş. 

• Sosyal değer; kişinin ürünü kullandığında kendine 

güveninin artması. 

• Kalite değeri; ürünün performansının yeterli hatta fazla 

görülmesi. 

• Fiyat değeri; ödenenin karşılığını verme performansı 

olarak tanımlanabilmektedir. 

Zeithaml (1988), algılanan değer konusunda çok kapsamlı 

çalışmalar yapmıştır. Yazara göre algılanan değer, 

tüketicilerin verilen ödüne karşı faydayı karşılaştırmaları 

neticesinde, ürün/hizmet hakkında ulaştıkları genel yargı 

şeklindedir. Ayrıca tüketicilerin değeri dört farklı şekilde 

tanımladığı yine Zeithaml’ın çalışmalarında belirtilmiştir 

(Akt. Onaran vd.,  2013, s.44). 
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• “Değer düşük fiyattır”:Tüketicilerin bir kısmı ürünün 

değeri ilgili en önemli unsurun fiyat olduğunu 

belirtmişlerdir.   

• “Değer üründen beklenen şeydir”:Bu düşünce 

yaklaşımında olan tüketiciler ürünün değerini fiyat ile 

değil üründen sağlanan fayda ile bir tutmuşlardır.  

• “Değer ödenen fiyata karşı alınan kalitedir”:Bu kısım 

tüketiciler değeri kalite ile kıyaslamışlardır.  

• “Değer verilene karşı alınan her şeydir”:Bu düşünce 

tarzındaki tüketiciler değeri para, zaman, çaba vb. tüm 

alınan fayda ile bir tutmuşlardır. 

Aynı çalışmada Zeithaml (1988)algılanan değeri; fiyat, 

kalite ve değer alt kavramlarına ayırmış ve farklı araştırma 

alanları olarak çalışmaya başlamıştır. Keza algılanan 

değer, kalite, fiyat ve fayda konuları ile çok fazla 

karıştırılan karmaşık bir konudur (Akt. Onaran vd.,  2013, 

s.44).  

Değer üzerine yapmış olduğu ilk çalışmalarda algılanan 

değeri; ödün ve faydaların karşılaştırılmasına yönelik 

tanımlayanZeithaml, özellikle zaman, çaba, enerji gibi 

parasal olmayan faktörlerin parasal faktörlerden daha 
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önemli olduğunu ve parasal değere ilave olarak ele 

alınması gerektiği vurgusunu yapmıştır(Lin, vd., 2005, 

s.320). Tüm bu çalışmaların sonucunda algılanan değerin 

dört alt boyutta incelenebileceğini ortaya koymuştur.  

Literatürde farklı yazarlar yine benzer şekilde algılanan 

değeri sosyal ve fonksiyonel olarak incelemişler ve 

tanımlamalar yapmışlardır.  

Fonksiyonel Değer:Müşterilerin ürün ya da hizmetten 

bekledikleri ve satın alma işleminden sonraki 

kazançlarıdır. Bu değer fiziki ve psikolojik ihtiyaçların 

karşılanması ile orantılı oluşan değeri ifade eder(Zeithaml, 

1988, Akt. Onaran vd.,  2013, s.42). 

Sosyal Değer: Müşterilerin ürün ile ilgili elde ettikleri 

sosyal etkilerdir. İmaj, aidiyet duygusu vb. hisler buna 

örnek olarak verilebilir. Bu değer tarzında müşterilerin 

içerisinde yer almak istedikleri grup veya topluluklar 

tarafından tanınması ve bilinmesi, satın alma davranışına 

pozitif yönde etki etmektedir (Ivanauskiene vd.,  2012, 

s.79).  

Gegez vd. (2003, s.124) çalışmalarında sosyal değeri,ürün 

yada hizmetin sosyal kabullenme sağlama derecesi olarak 
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tanımlamıştır. Ürünü kullanan tüketicinin toplum 

tarafından istediği algılamada kabul görmesi, iyi izlenim 

bırakmasını sağlaması ve sosyal anlamda kabul edilmesi 

gibi kavramlar, sosyal değeri oluşturmaktadır.Bir ürün ya 

da hizmetin sosyal değer ifade etmesi için belli grup ya da 

gruplarla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Yani bazı 

ürünlerin sosyal değeri diğerlerinden daha fazla ön 

plandadır. Örneğin, cep telefonunun yeni pazara girdiği 

günlerde cep telefonu kullanıcısı olmak belirli bir statüyü 

simgelemiştir ve ürünün kabullenilmesinde önemli rol 

oynamıştır (Türker ve Türker, 2013, s.52).  

Duygusal Değer:Satın alınan ürün ya da hizmet 

müşterinin duygularında değişim meydana getiriyorsa 

oluşur (Onaran vd., 2013, s.42). Bu tanımın haricinde 

duygusal değer Yasin vd. (2007, s.38) tarafından, 

tüketicinin ürünü kullandığındaki mutluluğu, kullanma 

isteğinin olması, kullandığında hissedeceği iyi duyum, 

alacağı haz gibi kavramlar şeklinde tanımlanmıştır. 

Tüketiciler genellikle seçimlerinde geçmiş deneyim-

lerinden çok etkilenmektedirler. Bu nedenle tüketicilerde 

belirli bir marka bağlılığı oluşumu söz konusudur. 
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Oluşagelen bu marka bilincinde duygusal değer aktif rol 

oynamaktadır. 

 

Müşterinin Algıladığı Fedakârlıklar:  

Müşterinin katlan-dığı ve paradan daha fazla ön plana 

çıkan maliyetlerdir. Müşteri bir ürün ya da hizmet satın 

alırken sadece maddi külfet altına girmez. Satın almadan 

önce, satın alma esnasında ve satın aldıktan sonra 

harcanan emek, çaba, zaman vb. bedellere katlanmaktadır.   

Kotler 2000 yılında değer kavramını Zeithaml’a çok yakın 

şekilde alt kavramlara ayırmıştır. Kotler’e (2000, s.141) 

göre algılanan değer; 

• Ürün değeri (parasal maliyet), 

• Hizmet değeri (zaman maliyeti), 

• Kişisel değer (enerji maliyeti), 

• İmaj değeri (fiziksel maliyet) olarak dört grupta ifade 

edilir.  

Khalifa (2004, s.650) çalışmasında benzer şekilde 

algılanan değeri üç başlıkta toplamıştır: 
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Değer bileşenleri:  

Müşterinin algıladığı değeri sınıflan-dırarak alt değer 

unsurları oluşturmaktadır.  

 

Araç sonuç modelleri:  

Bu modelde araçlar: Mal ve hizmetler, sonuçlar tüketici 

tarafından önemli görülen değerlerdir. Tüketiciler 

istenmeyen sonuçlardan uzak duracak şekilde istenen 

sonuçların oluşmasına yönelik tercihte bulunurlar.  

Tüketicilerin algıladıkları değer bu tercihlerin yönünü 

belirlemektedir.  

 

Fayda – fedakârlık modelleri:  

Bu modellerde ise algıla-nan değer, müşterinin elde ettiği 

fayda – müşterinin katlandığı fedakârlık olarak 

tanımlanmaktadır. (Fayda; fiziksel özellikler, alınan 

hizmet, teknik destek, ürün kullanımına yönelik faydalar, 

fiyat kalite vb. olarak tanımlanırken, katlanılan fedakârlık; 

ürün/ hizmetin fiyatı, taşıması, bakımı vb. şekilde 

karşılaştığı tüm maliyetler olarak tanımlanmaktadır) 
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Woodruff (1997, s.142) algılanan değeri müşterinin ürün 

veya hizmetin kullanımı ile amaçlarına ulaşması ile 

bağdaştırmakta olup, değeri; itibar, değişim veyarar değeri 

olarak sınıflandıran modeller de vardır. Bu modeller 

tüketicinin ürünü satın alıp kullanmış olduğu varsayımına 

dayanmaktadır.  

Lin vd. (2005, s.318), çok benzer alt kavramlar 

kullanmakla beraber algılanan değeri beş alt boyutta 

incelemiştir. Bunlar; sosyal, duygusal, fonksiyonel, 

finansal ve durumsal değerdir.  

Algılanandeğeri çok boyutlu ele alan bazı literatür 

çalışmalarının listesi Tablo 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Algılanan Değerin Çok Boyutlu Yapısı: Yazarlar ve Değer 
Boyutları 

YAZAR BOYUT 
Sheth vd. (1991,s.57-90) Sosyal değer 

Ekonomik değer 
Fonksiyonel değer 
Bilgisel değer 
Durumsal değer 

Zeithaml vd. (1996, s.31-
46) 

Güvenilirlik 
Yanıt Verebilirlik 
Güvence 
Empati 

Kantamneni ve Coulson  
(1996, s.72-86) 

Fiziksel Varlıklar 
Çekirdek Değer 
Kişisel Değer 
Duyusal Değer 
Ticari Değer 

Grewal vd. (1998, s.46-
59) 

Kazanım değeri 
Değişim değeri 

Sweeney vd.(1999, s.77-
105) 

Sosyal değer 
Duygusal değer 
Fonksiyonel değer (fiyat) 
Fonksiyonel değer (kalite) 
Fonksiyonel değer (çok yönlülük) 

Parasuman ve Grewal  
(2000, s.168-174) 

Kazanım Değeri 
Değişim Değeri 
Kullanım Değeri 
Elde Etme Değeri 

Sweeney ve Soutar  
(2001, s.203-220) 

Fonksiyonel değer (Fiyat) 
Fonksiyonel değer (Kalite) 
Sosyal değer 
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Duygusal değer 
Petrick (2004, s.29-38) Kalite 

Duygusal Yanıt 
Parasal Fiyat 
Davranışsal Fiyat 
İtibar 

Sanchez vd.. (2006, s.394-
409) 

Turizm Acentesinin Fonksiyonel 
Değeri (Kuruluş) 
Personelin Fonksiyonel Değeri 
(Profesyonellik) 
Turizm Paketinin Fonksiyonel Değeri 
(Kalite) 
Fiyatın Fonksiyonel Değeri 
Satın Alımın Duygusal Değeri 
Satın Alımın Sosyal Değeri 

 

Tüketicilere yönelik marka değerini inceleyen bir 

araştırma yapan Varinli vd. (2006, s.374), dayanıklı 

tüketim mallarında dört algılanan değer boyutunun 

davranışlara etkisini ölçümlemişlerdir. Çalışmada 

algılanan değer boyutları olarak, duygusal değer, sosyal 

değer, parasal değer (fiyat), fonksiyonel değer (kalite) 

temel alınmıştır. Çalışma sonuçlarında sadece sosyal değer 

ile davranışsal niyetler arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

çıkmıştır. Yazarlar katılımcıların sadece demografik 

özelliklerinin incelendiğini ve kişilik özelliklerine 
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bakılmadığını öne sürerek böyle bir sonucun 

çıkabileceğini belirtmişlerdir (Varinli vd., 2006, s.374). 

 

1.4.2. Algılanan Değer’in Tek Boyutlu Modelleri 

Literatürde müşteri değerini müşterinin kazanç ve 

kayıpları ile ilişkilendirerek açıklayan modeller de olduğu 

gibi algılanan değeri tek boyutlu ele alıp sadece algılanan 

fiyat, algılanan risk, algılanan kalite vb. kavramlarla 

açıklayan yazarlar da mevcuttur (Kotler, 2000, s.141). 

Zeithaml (1988, Akt. Onaran vd., 2013, s.38), algılanan 

değeri; fiyat, kalite ve değer alt kavramlarına ayırmış ve 

farklı araştırma alanları olarak çalışmaya başlamıştır. Keza 

algılanan değer, kalite, fiyat ve fayda konuları ile çok fazla 

karıştırılan karmaşık bir konudur. Değer üzerine yapmış 

olduğu ilk çalışmalarda algılanan değeri; ödün ve 

faydaların karşılaştırılmasına yönelik tanımlayan 

Zeithaml’dan sonra pek çok araştırmacı algılanan değer 

kavramına pek çok tanım getirmiştir (Konuk, 2008, s.5).  
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Algılanan kalite: 

Parasuraman’a (1997, s.155) göre bir ürün yada hizmetin 

tüketici tarafından üstün ve mükemmel görme derecesi 

olarak tanımlanmıştır. Zetihaml 1988 yılında yaptığı 

çalışmada ise algılanan kaliteyi benzer şekilde ürünün 

gerçek kalitesi değil, tüketicinin ürün hakkındaki 

değerlemesi olarak açıklamıştır(Akt. Onaranvd., 2013, 

s.40). 

Ayrıca algılanan kalite ile algılanan değer ve müşteri 

tatmini yakın ilişkilidir (Kotler,2000, s.284).Ürünün rengi, 

boyutu, ambalajı vb. fiziksel özellikleri de ürünün 

kalitesini belirlemede önemli rol oynamaktadır. Fiziksel 

özellikler, aynı zamanda ürünün kullanımı ile ilgili 

değerleme yapma olanağı vermektedir ki kalite değeri en 

çok ürünün kullanımında ortaya çıkan bir kavramdır. Her 

kullanıcı için farklı yorumlanabilen kalite kavramı satın 

alma davranışını etkileyen ciddi unsurlardan biri olmuştur 

(Yaşin, 2011, s.35).  

Satın almadan sonraki sürece bakıldığında, algılanan 

değer, tüketicinin sağladığı fayda ve satın alma için 

yapılan fedakârlığın karşılaştırması olarak tanımlanır. 
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Satın alma sonrası tatmin ise sonuçla önceki sonuçların 

karşılaştırılması olarak tanımlanabilir (Zeithaml vd., 1996; 

Grönroos 1984, Akt. Nadiri ve Tümer, 2007, s.301). 

 

Algılanan fiyat: 

Ürünün fiyat bakımından uygun olması, verilen fiyata 

karşılık verdiğinin düşünülmesi, ekonomik olması vb. 

özellikler ürünün fiyat algısını oluşturur. Parasal değer 

tamamen fayda ile paraleldir. Tüketiciler bir ürün için 

ikameler arasında seçim yapacaklarında diğer tüm 

özellikler aynı kabul edildiğinde, finansal duruma göre 

seçim yapmaktadırlar (Yaşin, 2011, s.35). 

Algılanan fiyat, tüketicinin aldığı ürün yada hizmete 

yönelik fiyat algılamasıdır (Assael, 2004, s.176). 

Zeithaml’a(1988, Akt. Onaran vd., 2013, s.39) göre 

algılanan fiyat; bir ürün elde edilirken feda edilen şeydir.  

Yazar fiyat kavramını nesnel ve algılanan fiyat olmak 

üzere ikiye ayırmıştır. Yazara göre nesnel fiyat ürünün 

gerçek fiyatı, algılanan fiyat ise nesnel fiyatın tüketiciler 

tarafından yorumlanmış şekli olarak ifade etmiştir. Farklı 

bir tanıma göre algılanan fiyat tüketicilerin karşılaştıkları 
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fiyata yönelik algılamalarıdır ve satın alma sürecinde 

önemli bir role sahiptir(Kurtuluş ve Okumuş, 2006, 

s.4).Tüketicinin fiyat hakkındaki fikri hem satın alma 

niyetine hem de algılanan değere etki etmektedir 

(Schiffman ve Kanuk, 2000, s.193). Algı ile fiyat arasında 

dikkat edilmesi gereken bir önemli nokta ise, fiyatın kalite 

ile paralel bir algı oluşturduğudur. Yapılan çalışmalar 

tüketicilerin fiyat ile kalite arasında bir ilişki kurulduğunu 

göstermektedir (Assael, 2004, s.176). 

Algılanan fiyatın satın alma davranışı üzerine literatürde 

pek çok çalışma yapılmış ve tüketicinin fiyat algısının, 

fiyat kalite ilişkisi, fiyat bilinci, değer bilinci, fiyat 

uzmanlığı, indirim duyarlılığı, saygınlık duyarlılığı ve 

yerli yabancı ürün duyarlılığı ile ilintisi olduğu sonucuna 

varılmıştır. Yapılan çalışmaların bazıları Tablo 6’daki 

gibidir. 
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Tablo 6. Algılanan Fiyatın Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi 
Çalışmaları 

Fiyat 

Kalite 

İlişkisi 

Kalite belirlemede fiyatın ipucu olarak 

kullanıldığını ve kalite fiyat arasında paralel bir algı 

olduğunu göstermektedir (Odabaşı ve Oyman, 

2002,Akt. Kurtuluş ve Okumuş, 2006, s.4). 

Fiyat 

Bilinci 

Tüketicilerin düşük fiyat ödeme yönelimidir. Bu 

tarz tüketiciler daha fazla araştırma yapmakta ve 

daha az ödeyerek maksimum fayda sağlama 

eğilimindedirler (Alford ve Biswas, 2002; Akt. 

Kurtuluş ve Okumuş, 2006, s.5). 

Değer 

Bilinci 

Tüketicilerin aldığı ile verdiği arasında yaptıkları 

karşılaştırmayı ifade eder (Zeithaml, 1988, Akt. 

Onaran vd., 2013, s.42).  

Fiyat 

Uzmanlığı 

Tüketici pek çok ürün ya da mağazanın fiyat 

bilgisine sahip olması ve bunu diğer tüketiciler ile 

paylaşmasıdır (Feick ve Price, 1987,Akt. Kurtuluş 

ve Okumuş, 2006, s.5). 

İndirim 

Duyarlılığı 

Yapılan indirim ve promosyonların tüketicilerin 

satın alma süreçlerini olumlu yönde etkilemesi 

olayıdır (Lictenstein vd., 1991;Krishna, 2001;Akt. 

Kurtuluş ve Okumuş, 2006, s.5). 
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Prestij 

Duyarlılığı 

Psikolojik bir durumdur. Tüketicilerin yükse fiyatlı 

ürün almalarının ardında diğer insanların 

düşüncelerinin ve olumlu imaj oluşturmak 

istemelerinin yattığını ifade etmektedir (Kurtuluş ve 

Okumuş, 2006, s.6). 

Yerli 

Yabancı 

Ürün 

Duyarlılığı 

Tüketicilerin terli ve yabancı ürünlere sembolik 

anlamlar yüklemeleri ve yerli ve yabancı ürünlerin 

fiyat farklılıklarını bu sembolize ile 

anlamlandırdıklarını ifade etmektedir (Kurtuluş ve 

Okumuş, 2006, s.6). 

 

Algılanan Risk:  

Müşterinin üründen beklediği faydayı alamaması 

durumuna karşı alınan risktir (Zeithaml, 1988, Akt. 

Onaran vd., 2013,s.42). Bir başka tanıma göre ürüne ait 

kalite değerlenirken belirli özelliklerin göz önünde 

bulundurulması algılanan risk olarak tanımlanmaktadır 

(Schiffman ve Kanuk, 2000, s.195).  

Riskin büyüklüğü satın alma kararını ciddi düzeyde 

etkilemektedir. Shiffman ve Kanuk (2000, s.201) bu riskin 

tüketiciler tarafından sonucun tahmin edilememe 

durumunda karşı karşıya kaldıkları belirsizlik ortamı 

olarak tanımlamışlardır. Bu riski göze almak istemeyen 
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tüketici grubu bunu minimize edebilmek adına bilinir 

markaları tercih etme veya ürün hakkında bilgi toplama 

gibi çeşitli davranış şekilleri sergilemektedirler 

(Kotler,2000, s.284). Tüm bu bilgiler ışığında daha az risk 

taşıyan ürünün algılanan değeri daha yüksektir, denebilir. 

 

1.5. Yüksek Değerli Müşteri 

Yukarıda belirtildiği üzere, müşteri için değerin ne 

olduğunu belirleyebilmek, rekabet avantajı elde etmek 

açısından işletmeler için son derece önemlidir(Onaran vd., 

2013, s.39). Müşteri için üstün nitelikli değerin bulunması 

ise yüksek maliyetlere yol açabilmektedir. Bu anlamda 

müşterinin algıladığı değer müşterinin ürün ya da hizmeti 

elde etmek için katlandığı külfetler ile ürün ve hizmetten 

elde ettiği faydaların farkı ile ortaya çıkar. Bazı 

durumlarda bu maliyetin çok yüksek olacağı endişesi 

yaşanabilir (Uzunoğlu, 2007, s.13). Ancak yapılan 

araştırmalar yeni bir müşteri elde etme maliyetinin mevcut 

müşteriyi elde tutma maliyetinden çok daha fazla olduğu 

sonucunu vermiştir (İslamoğlu, 2006, s.26).   
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Oliver (1999, s.38), işletmelerin sadece tatmin sağlamak 

peşinde koştuğunu, ancak müşteri tatmininden marka 

sadakati oluşturmak için stratejilerinde kayda değer bir 

değişikliğin olması gerektiğini vurgulamıştır.  

İşletmelerin sahip olduğu sınırlı kaynaklar yöneticileri, 

mevcut ve potansiyel müşterilerin yapısını analiz etmeye 

ve onları büyüme potansiyellerine göre gruplandırmaya 

yöneltmektedir. Bütün müşterilerine ayrıcalık tanıyacak 

kaynaklara sahip olmayan işletmelerin yöneticilerinin 

temel görevi, en büyük değere sahip müşterilere 

odaklanmaktır. Bu bağlamda önemli olan, “değerli 

müşteriyi tespit etmek, elde tutmak ve marka sadakati 

oluşturmaktır” (Yükselen, 2014, s.32). 

Değer meydana getirme, tüketiciler için değer oluşturma 

yani değer temelli bir pazarlama felsefesinde “müşteri 

yaşam boyu değeri” kavramının da irdelenmesi 

gerekmektedir. 

 

1.6. Müşteri Yaşam Boyu Değeri 

Müşteri yaşam boyu değeri işletmeler için en yüksek ve en 

düşük karlı müşterilerini tanımlamaya yarayan bir 
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ölçümdür. Her bir müşterinin firmaya karının net bugünkü 

değeri göz önüne alınarak hesaplanan müşteri yaşam boyu 

değeri, işletmelerin doğru stratejiler belirleyebilmesi 

açısından çok önemlidir (Yapraklı ve Keser, 2008, s.485).  

Bir müşterinin firma ile ilişkide bulunduğu ve bulunacağı 

tüm dönemler boyunca o müşteriden elde edilen/edilecek 

kar toplamına müşteri yaşam boyu değeri denir (Watson 

ve Kale, 2003, s.90; Sargeant, 2001, s.430; Schneider ve 

Sağlam, 2007, s.33;Akt. Yapraklı ve Keser, 2008, s.484). 

Bir başka grup yazarın tanımı ise; bir müşteriden gelecekte 

beklenen katkının şimdiki değeridir şeklinde literatürde 

yer almaktadır (Hoekstra ve Huizingh, 1999, s.259; 

Hwang vd., 2004, s.182; Karaca, 2003, s.66; Tarokh ve 

Sekhavat, 2006, s.401; Wu vd., 2005, s.138; Voss, 1998, 

s.7; Fletcher, 1995, s.314;Akt. Yapraklı ve Keser, 2008, 

s.484). 

Tanımların genel ortak noktası; müşterinin bir işletme ile 

ilişkisi süresince işletmeye sağladığı/sağlayacağı gelirden, 

o müşteri için yapılan/yapılacak masrafların düşülmesi ile 

elde edilen değer müşteri yaşam boyu değeridir, 

denilebilir. 
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Algılanan değer ve müşteri tatmini birebirinden farklı 

ancak birbirini tamamlayan iki kavramdır.  İşletmeler için 

değeri bulmak sadece müşteriyi cezbetmek değil, aynı 

zamanda müşteriler ile iyi ilişkiler geliştirerek tatmin 

sağlama yoluna gitmekten geçmektedir. Çünkü 

müşterilerde değer algısı oluşması için katlanılan 

fedakârlığa karşı alınan faydanın fazla olması 

gerekmektedir. Bu koşul sağlandığı sürece tatmin olma 

durumu artacak ve müşteri fiyat duyarlılığını azaltarak 

hem bağlı müşteri hem de yaşam boyu değeri yüksek 

müşteri haline gelecektir.  
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İkinci Bölüm 
MÜŞTERİ TATMİNİ 
2.1. Müşteri Tatmini Kavramı ve Tanımı 

Tatmin kavramı ilk kez 13. Yüzyılın ortalarında ortaya 

çıkmıştır. Zaman içerisinde oluşan küreselleşme ve 

teknolojinin ilerlemesi ile eş zamanlı şekilde 20. Yüzyılın 

ortalarından sonra gittikçe değer kazanmıştır. Değişen 

koşullarla birlikte değişen rekabet “müşteri” kavramını ve 

önemini ön plana çıkarmış ve işletmeler müşteriyi “kral” 

olarak kabul ederek “müşteriyi tatmin ettiğim takdirde 

satarım” felsefesini benimseyerek hareket etmişlerdir 

(Naktiyok ve Küçük, 2003, s.2).  

Literatür incelendiğinde, tatmin konusunun iki farklı 

açıdan ele alındığı görülmektedir. Bu farklı açılardan 

birincisi satış deneyimleri ile diğeri ise ilişkisel 

yönlendirme ile ilintilidir. Sadece satış deneyimini ele alan 

yaklaşım tekrar satın alma davranışlarını açıklayabilmede 

yetersiz kalmıştır. İkinci açı ise bütünsel tatmini ele aldığı 

için günümüz koşullarına daha uygun düşmektedir (Egan, 

2001, s.57).  
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Pek çok yazar tatmin tanımını beklentiler ve algılanan 

performans ile açıklama yoluna gitmiştir.  Tüm bu 

perspektifler göz önüne alınarak yapılan bazı tatmin 

tanımları aşağıdaki gibidir:  

Kotler’e (1999, s.40) göre beklenti müşterinin ürünün 

performansına yönelik zihnindeki varsayımlarıdır. Tatmin 

ise bu beklentiler ile var olan performans arasındaki fark 

sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Eggert ve Ulaga’ya (2002, s.110) göre tatmin, yine benzer 

bir tanımla ürün ya da hizmet satın alınmadan önceki 

beklenti ile satın alındıktan sonraki çıktının oransal 

değerlemesi ile elde edilir.  

Çok benzer bir tanım Leblanc (1992, s.10) tarafından 

yapılmıştır ve tatmin alım öncesi ve alım sonrasındaki 

beklenti ve performansın farklılığı olarak tanımlanmıştır. 

Yakın tanımla Caruana (2002, s.812) bahsi geçen 

farklılığın değerlenmesi ve bu değerlemeye yönelik oluşan 

tepkiyi tatmin olarak yorumlamıştır. 

 

Kotler ve Keller’a (2009, Akt. Grewal ve Levy, 2010, 

s.15)  göre tatmin kişilerin ürünlerden beklentileri ve 
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gerçekleşen performans karşılaştırmasında oluşan hayal 

kırıklığı veya memnuniyettir. Engel vd. ’ne (1993, s.154) 

göre, tatmin beklenti ve performans farkına oluşan 

duygusal tepkidir.  

Beklenti ve performans kavramları ile ilintili bir diğer 

tatmin tanımı ise Darsano ve Junaedi’ye (2006, s.326) 

aittir. Yazarlara göre tatmin, beklenti ve performans 

arasındaki uyumdur. Bu uyumun sağlanabilmesinin tek 

yolu ise beklentinin ve performansın tahmin 

edilebilmesidir. 

Uzun yıllar üzerinde çalışmalar yapılmış olan tatmin 

kavramını Hunt (1977, Akt. İslamoğlu, 2006, s.54) ise 

ürünün en azından umulduğu kadar iyi olması şeklinde 

tanımlamıştır.  Tatmin kavramının tanımını duygusallıkla 

bağdaştıran tanımlardan bir başkası literatürde karşımıza 

şu şekilde çıkmaktadır: Müşteri tatmini, satın alımlarda 

tüketim süresince müşterinin umduğunu yada beklediğini 

bulması sonucunda oluşan iyi hissetme duygusudur (Pizam 

ve Ellis, 1999, s.330).  Ayrıca yazarlar tatmin olgusunun 

pazarlama anlamında ortak nokta oluşturan bir kavram 

olduğunu vurgulamışlardır.  
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Baker ve Crompton’a (2000, s.787) göre tatmin bir 

davranış değil, algı ve beklenti sonucunda oluşan bir 

hissediştir. Oliver (1999, s.37) ise tanımında müşteriyi 

tatmin etmenin sadece sonuçla değil, süreç ile de alakalı 

olduğunu vurgulamıştır ve tatmini, tüketicilerin tüketim 

esnasında veya sonrasında üründen tatmin olması veya 

olmaması durumunda oluşan tepki olarak tanımlamıştır.   

Parasuraman vd. (1997, s.158), tatmini kısa bir süreçte ele 

almış ve bir seferlik satın almada oluşan hoşnutluğa 

müşteri tatmini demiştir. Benzer şekilde tatmini satın 

alımın öncesi ve sonrasındaki sürece göre tanımlayan 

Karpat’a (2002, s.22) göre tatmin satın almadan önceki 

beklenti ile satın alma sonrasındaki yeterlilik olarak 

tanımlamıştır. 

Levrik ve Johnson’a (2003, s.189) göre tatmin bugüne 

kadar yapılan satın alma deneyimlerinin birikmiş 

değerlemesidir. Maliyet kavramının da göz önüne alındığı 

farklı bir tanımda Chadha ve Kapoor (2009, s.25) tatmin 

için satın almadan önce beklenen performans ile katlandığı 

maliyet karşılaştırması sonucu elde edilen çıktı olarak 

ifade etmişlerdir.  
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Şekil 5. Müşteri Tatmini Genel Modeli 

Şu Anki 
Beklentile

r: 
Ürün 

Kalitesi
Özellikler 

Hizmet

Rekabet

Deneme/Tekrar
Deneme/Yargı

Özellik 
Değerlendirmesi

Tatmin Olma 
Olamama

Ürün Kaitesi
Problemli/Probl

emsiz

Tümsel 
Değerlendirme
Genel Tatmin
Tavsiye Etme 

İsteği
Tekrar Alma 

Eğilimi

Demografi:
Cinsiyet

Gelir
Yaş Vb.

Geçmiş Tecrübe: 
Ürün Kalitesi

Özellikler/Önem
Preoblem/
Problemsiz

Tavsiyeler

Müşteri tatmini Şekil 5’deki gibi gösterilebilir. Şekilde 

müşterilerin geçmişte kullanmış oldukları bir hizmet veya 

ürün sonucu geçmiş dönemde tatmin düzeyi gösterilmiştir. 

Bazı müşterilerin tatminsizlik nedeni ile ürün ya da 

hizmeti tekrar kullanmamış olmaları model dışı 

bırakılmıştır (Odabaşı, 2000, s.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak:Odabaşı, (2000). Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi. 

İstanbul:  Sistem Yayıncılık. 

 

Tatmini pek çok değişkenle bağdaştıran Bayuk ve Küçük 

(2008, s.1579) ise tatmin tanımını beklenen fayda, 

müşterinin beklediği performans, ödediği külfet ve 

özellikle de sosyal ve kültürel değerleri ile açıklamışlardır. 
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Yazarların tanımında müşterinin kültürü, aile yaşamı, 

zevkleri, önyargıları, yaşam tarzı ve statüsü gibi 

kavramları içeren bu sosyal ve kültürel değerler, tatminin 

oluşmasında önemli etkisi olan kavramlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tatmini mağaza deneyimleri kavramıyla 

açıklayan Machintosh ve Lockshin (1997, s.489) 

tanımlarında tatminin mağaza değerlemelerinin toplamı 

olduğunu belirtmişlerdir.  

Literatürdeki farklı tanımları inceleyen Vavra (1999, s.18) 

çalışmasında tatminin belli noktalarda değiştiğini 

belirtmiştir.  Bu noktalar şunlardır: 

• Ürün 

• Satın alma sonrasındaki deneyim 

• Performans özelliği 

• Tüketim deneyimi 

• Mağaza ya da kurum 

• Satın alma öncesi bir deneyim. 

Tüm tanımların ortak sonucu ise tatminin oluşması için 

kullanılan ürün ya da hizmetin beklentiyi aşması, en 

azından karşılaması yönündedir.  
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2.2. Müşteri Tatmininin Önemi 

Zaman içerisinde hızla oluşan değişimler ile birlikte 

müşteri bilincinin ve miktarının artması, tatmineyönelik 

çalışmaların da paralel şekilde gelişmesini zorunlu 

kılmıştır. Günümüz “bilgi çağı” olarak nitelendirilmek-

tedir. İletişim dünyasındaki gelişmeler beraberinde 

ekonomiyi olumlu yönde etkilemiş ve tüm bu değişimler 

bireylerin yaşam kalitelerini iyileştirmiştir. Bu koşullar 

altında müşterileri tatmin etmek için sadece ihtiyaçları 

karşılamak yeterli olmamakta, işletmeleri mevcut veya 

henüz var olmayan ihtiyaç durumlarını ortaya çıkarmaya 

yönlendirmektedir (Gelb, 2004, s.314). 

 Küreselleşme ile birlikte toplumsal sistemlerin alt 

sistemleri etkilemesi, uluslararası rekabetteki artış, kalite 

ve ilişkisel pazarlama kavramlarının gelişmesi, kitlesel 

iletişim araçları ile birlikte eğitimdeki iyileşmeler 

sonucunda daha bilinçli müşterilerin var olması, müşteri 

tatmini kavramının işletmelerde en ön sıralarda yer 

almasına neden olmuştur (Gelb, 2004, s.314). 

Yapılan teorik ve deneysel çalışmalar, rekabetin artması 

ile üretim maliyetlerinin de öne plana çıktığını 
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göstermektedir. Yakın kalitede ancak fiyatı daha uygun 

olan ürün ve hizmetler, bu özellikleri ile şüphesiz ilk tercih 

sebebi haline gelmişlerdir ve bu durum mevcut müşteriyi 

elde tutmanın yani sadık müşteri oluşturabilmenin önemini 

ilk sıralara yükseltmiştir (Oliver, 1999, s.34).  

Herhangi bir müşterinin herhangi bir üründen tatmin olma 

durumu sadece ürünün fonksiyonel özellikleri ile alakalı 

değildir. İşletmenin imajı, satış elemanlarının tutumu, 

işlem hızı vb. pek çok etmeni içinde barındırır (Altıntaş, 

2000, s.37). 

Günümüzün pazarlama anlayışı olarak kabul gören 

modern pazarlama anlayışında müşteri tatmini temel 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alandaki 

araştırmacılar tatmini tüketici davranışlarının mihenk taşı 

olarak kabul etmektedirler. Bu nedenle tatmin süreci 

yapılan tüm araştırmalarda ön planda tutulmuştur.  

Tatmin olmuş müşteri sayısı pazar payını artırıp hayatta 

kalmaya çalışan her bir işletmenin rekabet avantajı elde 

etmesi için ilk koşul haline gelmiştir. Bu koşulu 

sağlamanın yanı sıra değişen koşullara hızlı şekilde ayak 

uydurabilen işletmeler uzun süreli ve tutarlı karlılığı 
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sağlamayı başarabilmektedir. Keza işletmeleri ayakta tutan 

bir hana uğrarmışçasına gelip geçen müşteriler değil, 

sürekli satın alım yapan müşterilerdir (Casson, 1999, 

s.90). Yani tatmin olma durumu işletmelerin şimdiki ve 

ilerideki hayatta kalma mücadelesini ilgilendiren bir 

konudur (Vavra, 1999, s.23). 

Küreselleşme ve gelişen teknoloji işletmelere daha geniş 

pazar olanağı sunmuştur. Eskiye bakılacak olursa pazar, 

müşteri sayısı, profili, kültürü, satın alma alışkanlığı ve 

isteği birbirinden farklı pek çok müşteri ile dolu bir hale 

dönüşmüştür. Hal böyle olunca işletmeler, her bir 

müşterinin neyle tatmin olacağını bulmaları gereken dev 

bir bulmaca ile karşı karşıya kalmışlardır. Rekabetin bu 

denli zorlu olduğu piyasada müşteriler aynı zamanda 

kendi düşüncelerinin öneminin ve kazanan tarafı 

kendilerinin belirleyeceğinin farkındadırlar(Kotler, 1999, 

s.30).  

Geçmiş döneme bakıldığında, bilgi seviyesi artmış 

müşteriler firmaları ve fiyatları araştırmayı şart olarak 

görmektedirler. Aynı şekilde firmalar müşterileri dinlemek 

ve anlamak zorunda olduklarının, tatmin oluşturmanın 
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ayakta kalabilmek için gerekli olduğunun bilincindedirler. 

Ancak firmalar müşteri tiplerinin tamamen değiştiğini zor 

yollarla öğrenmişlerdir. Eskiden işletmeler “kim” ile değil 

“ne” ile ilgilenip kimin aldığını dikkat etmeden tamamen 

ürün merkezli düşünüp sadece satışa odaklanıp 

olabildiğince çok satış yapacak stratejiler 

geliştirmekteydiler (Kotler, 1999, s.32). 

Tatmin kavramına işletmelerin tarafından bakılacak 

olursa, işletmelerin nihai amacının sürdürülebilir kâr 

olduğu kabul edilebilir. Tatmin olmuş müşteri, bu durumu 

çevresindekiler ile paylaşarak hem kârlılığı artıracak hem 

de işletme yeni müşterileri maliyetsiz şekilde elde 

edecektir.  

Tatmin olmuş müşteriler “iyi niyet elçileri” veya 

taraftarları olarak bu memnuniyetlerini dile getirerek yeni 

müşteriler kazandırırlar. Tatmin olmayan müşteriler ise 

tatminolan müşterilere oranla daha fazla konuşurlar ve 

konuşmaları propaganda niteliği taşır (Oliver, 1999, s.34). 

Yani tek bir mutsuz müşteri kaybı beklenenden çok daha 

kötü sonuçlara yol açabilir. Tatmin olma durumu 
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müşterilerin çevrelerine olumsuz düşünce yaymalarını 

engeller.  

Araştırmalar tatmin olmamış müşterilerin %90’dan 

fazlasının şikâyetini dile getirmek yerine rakip işletmelere 

yöneldiği ve şikâyetlerini diğer potansiyel müşterilere 

anlattığı sonucunu vermiştir. Yine araştırmalar mutsuz her 

bir müşterinin dokuz başka müşteri veya müşteri adayı ile 

konuşabileceği sonucunu ortaya koymuştur (Vavra, 1999, 

s.30). Günümüzde internetin ve sosyal ağların gücü 

dikkate alındığında, bu sayının milyonlarla ifade 

edilebileceği düşünülmelidir. 

Bu bağlamda amaç, sadece müşteri gereksinimlerini 

karşılamak değil, müşteriyi mutlu etmektir. Mutlu olan 

müşterinin geri gelip tekrar alım yapma olasılığı çok 

yüksek olacaktır. Endüstriyel açıdan önemine bakılacak 

olursa, müşterinin tatmin düzeyi arttıkça endüstriye güven 

artacaktır. Olaya toplumsal açıdan bakılacak olursa tatmin 

olmuş müşteriler toplumun yaşam kalitesini artıracaktır 

(Oliver, 1999, s.34).  
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2.3. Müşteri Tatmini Teorileri 

Müşteri tatmininin çıktığı ve oluştuğu durumlar ile ilgili 

pek çok kuram bulunmaktadır. Bu kuramlarda beklentiler 

bazen bilişsel bazen duygusal bazen de her ikisinin 

karması şeklinde ele alınmıştır. Yani bazı modellerde 

değerlemenin sadece zihinsel boyutta olduğu ileri 

sürülürken, bazı modellerde duygusal boyut ayrıca ele 

alınmıştır (Oh ve Parks, 1997, s.40). 

Literatürde tatmin ile ilgili pek çok teori şu şekilde 

özetlenmiştir: 

 

1. Beklenti- Beklenti Teorisi:  

Teoriye göre tatmin algılanan performans ile önceden olan 

beklentilerin kıyaslanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Kıyaslama sonucunda beklenti performanstan az ise 

müşteri tatmininin arttığı sonucuna varılır. Kıyasta 

standart olarak kullanılan şey beklentidir.  

Teoride aynı zamanda müşteri beklentilerini yönlendiren 

bazı etkiler vardır (Altıntaş, 2000, s.42-43). Bunlar;  

- Asimilasyon stratejisi; müşterinin beklentilerine 

güvenmesidir.  
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- Zıtlık etkisi; müşteri tarafından performansın 

algılanandan daha yüksek gösterilmesidir.   

 

2. Karşılaştırma Seviyesi Teorisi:  

Teoride iki standart vardır:  

- Karşılaştırma seviyesi, tatmin seviyesinin ne derecede 

olduğunu değerlemeye yönelik bir standarttır. 

- Alternatifleri karşılaştırma seviyesi; birey için ürün ya 

da marka ile ilgili ilişkiyi sürdürüp sürdürmeme kararını 

vermesi için kullanılan standarttır.  

Teoride müşterinin karşılaştırma seviyesi var olan çıktıları 

aşıyorsa, müşteri tatminsizlik yaşayacaktır. Ayrıca var 

olan çıktılar alternatiflerle karşılaştırılması durumunda 

aşağıda kalıyorsa, müşteri ikame ürün yada grupları 

değerleme eğilimine girecektir (Altıntaş, 2000, s.42-43). 

 

3. Beklentilerin Onaylanması Teorisi: 

Beklentilerin onaylanması teorisi, alanında kabul oranı en 

yüksek olan teoridir (Özer, 1999, s.162).Uygulanabilme 

özelliğinden dolayı yaygın şekilde kabul gören kuramın 

kurucusu olarak Oliver kabul edilmektedir. 1970’lerin 
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başlarından itibaren yapılan tatmin araştırmalarının çoğu 

beklentilerin onaylanması kuramının farklı aktarımları 

şeklinde olmuştur. Şekil 6’da gösterilen modele göre 

müşterinin beklediği performans ile sunulan performansın 

karşılaştırılması ile özellikle hizmet tatmini oluşmaktadır 

(Özer, 1999, s.172). 

 

 

Şekil 6. Beklentilerin Onaylanması Teorisinde Tatmin Oluşma Süreci 

Kaynak:Özer, (1999). Müşteri Tatminine Yönelik Literatürdeki Kuramsal 

Tartışmalar. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, 17 (2),s.159-180. 

Modelde satın alma öncesi performans ile satın alma 

sonrası performans karşılaştırılmakta, kıyaslama sonunda 

her iki performans birbirine eşitse onaylama olmaktadır. 

Ayrıca satın alma sonrası karşılaşılan performans 

Onaylama Tatmin

Algılanan 
Performans

Beklentiler
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beklentiden fazlaysa pozitif, azsa negatif onaylama 

olmaktadır (Pizam ve Ellis,  1999, s.328).  

 

4. Bilişsel Çelişki Teorisi:  

Kuram 1952 yılında Festinger tarafından ortaya 

konmuştur. Kuram bireylerin sürekli tutarlı olma yönünde 

eğilimlerinin var olduğunu ortaya koymuştur. Kuram,  

herhangi bir kişide var olan inanç ya da tutum yine aynı 

kişinin başka bir inanç ve tutumu ile ters düşüyor ise bu 

iki inanç ya da tutum arasında bilişsel bir çelişki 

olduğundan bahseder. Bu durum kişide sıkıntılı bir durum 

oluşturduğundan, kişi bu durumdan kurtulmak adına 

güdülenecektir (Kılınç ve Torun, 2011, s.4). Kişinin bu 

durumdan kurtulmak adına atacağı adımlardan biri, 

kendisini bu durumun çok önemli olmadığına inandırması; 

ikincisi ise kişinin davranışlarına göre tutumlarını 

değiştirmesidir (Oh ve Parks, 1997, s.43). 

 

5. Benzeşim-Zıtlık Teorisi:  

Kuramın temeli Sherif’in Sosyal Yargı mantığına 

dayanmaktadır. Kurama göre müşterilerin kabul edilebilir 
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bir performans eşikleri vardır. Bu eşiklerin bireysellik 

derecelerine göre kişi bazen performansa kayıtsız kalır 

bazen ise reddetmez durumda olur.  Benzeşim kuramı 

müşterilerin herhangi bir performans ile ilgili çok tatmin 

olmasa dahi kabul edilebilir eşik içerisinde ise görmezden 

gelebileceği yönündedir (Vavra, 1999, s.61).  

Zıtlık kuramında performans kabul edilebilir bölgede değil 

ise farklılıklar müşteri tarafından abartılarak zıtlık ön 

plana çıkacak ve ürün kabul edilmeyecektir. Yani beklenti 

ve görülen deneyimlenen arasındaki farklılık, farklılığın 

olduğu yönde abartılmaktadır (Kılıç vd., 2013, s.825).  

 

2.4. Müşteri Tatmininin Ölçülmesi 

Tatmin ölçümü, zorlu rekabet koşullarında yaşamı devam 

ettirebilmek, var olan başarılarını değerlemek ve arttırmak 

üzere işletmeler için gerekli hale gelmiştir. Amerika’da 

yapılan pek çok araştırma firmaların yaklaşık %90’ının bu 

ölçüme değer verdiğini ve ölçüm için eylemde olduklarını 

göstermektedir (Türkyılmaz vd., 2004). 

İşletmeler kaybedilen müşteri analizleri, şikâyet-dilek 

kutuları, tatmin araştırmaları gibi pek çok yolla müşteri 
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tatminini ölçmek istemişlerdir (Kılıç vd., 2013, s.825). 

Tatmin ölçüm yöntemlerinden biri, tamamlayıcı 

istatistiklerdir (Oliver, 1999, s.35). Yöntemde müşterilere 

ilişkin verilerin ortalama ve dağılımları istatistiki 

yöntemler vasıtası ile bulunur. Yöntem aynı zamanda daha 

önce yapılan çalışmalarla kıyaslaması sayesinde belirli bir 

eğilim bulunmasını mümkün kılar.  

İkinci bir tatmin ölçüm yöntemi, önem-performans 

analizidir (Oliver, 1999, s.35). Bu ölçümde Likert 

kullanılır. Müşterilerin ürün ile ilgili önem 

derecelendirmesi “çok önemli” ve “hiç önemli değil” 

olmak üzere, benzer şekilde performans değerlemesi “ 

mükemmel” den “çok kötü” ye doğru numaralandırılır.  

Fornellvd. (1996, s.12) tarafından geliştirilen bir başka 

ölçüm yöntemi ise Amerikan Müşteri Tatmini Endeksidir. 

Fornell yöntemi, İsveç’teki İsveç Müşteri Tatmini 

Barometresine benzer şekildedir ve Amerikan Kalite 

Kontrol Derneği ve Michigan Üniversitesi ortak projesi 

sonucu geliştirilmiştir.  

Tatmini ölçme şekilleri bir başka şekilde şöyle 

özetlenebilir (Elitok, 2003, s.62): 
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• Pazar ihtiyaçlarının anlaşılması:Müşterilerin istek ve 

ihtiyaçlarının tahmin ve tespiti, pazarın ihtiyaçlarını 

belirlemede yadsınamaz bir öneme sahiptir.  

• Ziyaretler ve görüşmeler: İşletmeler pazar ihtiyacının 

tespiti için müşterileri belirli periyotlarla ziyaret ederler. 

Yüz yüze yapılan bu görüşmelerde müşterilerden ürün ya 

da hizmetle ilgili olumlu ve olumsuz görüşleri alınır. Aynı 

görüşmelerin benzer şekilde telefonla da yapılabildiği de 

görülmektedir.  

• Odak grupları:Belirli özelliklere sahip seçilmiş müşteri 

grupları ile ürün ya da hizmet üzerine istişare edilerek 

bilgi elde edilmesidir.  

• Pazar araştırmaları: Pazar araştırma direkt firma 

tarafından ya da uzman kuruluşlarca yapılabilmektedir.  

• Saha çalışmaları: Saha çalışmaları genellikle 

müşterilerin memnuniyetsizlik durumu ortaya çıkmadan 

önce sorunların tespitine yöneliktir. İşletmeler saha 

çalışmalarını ürün ve hizmetlerini hedef pazarlarında 

rakipleri ile karşılaştırmaları sonucunda oluşan performans 

göstergelerinin ölçümleri ile yaparlar.  
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• Müşteri başvuruları: Ürün/hizmetle ilgili şikâyet ve 

önerileri kapsayan bu çalışmalar, müşterilerin 

başvurularının iyi şekilde değerlenmesi sonucu oluşur.  

• Kıyaslama: İkame şirket müşterilerini tatmin etmek 

için daha iyi yapılan ürün/hizmetlerden yararlanılmasıdır.  

• Literatür: İşletmelerin faaliyet alanlarındaki yayınları 

izleyerek pazarın şimdi ve gelecekteki gelişmelerine 

yönelik elde edilen bilgilerdir.  

• Anket: Müşterilere ürün/hizmet ile ilgili sorular 

sorulmasıdır.  

• Çalışan görüşleri: Çalışanların bilgi birikimlerinden 

faydalanarak yapılan iyileştirme yöntemleridir.  

Tüm bunlara ilaveten tatmin ölçümü ile literatürde 

karşımıza çıkan başka bir bilgi, ölçümün iki farklı 

değerleme ile olabileceği yönündedir(İslamoğlu, 2006, 

s.75).  

1 – İşlem bazlı maliyet 

2 – Kümülatif maliyet 

İşlem bazlı maliyette tamamlanmış bir işlemden sonra 

tatmin derecesinin ölçülmesi şeklindedir. Son zamanlarda 
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bu tip ölçüme müşterinin duygularının da tatmin 

üzerindeki etkisi eklenmiştir.  

Diğer ölçüm şeklinde ise müşterinin genel tercihlerini 

içeren ölçme metotları kullanılarak yapılmaktadır. 

Müşterilerin genel bilgilerini kullanan bu modelin en 

büyük avantajı şimdiki ve gelecekteki müşterilerin olası 

davranışları üzerine tahminde bulunabilmektir 

(Türkyılmaz vd., 2004).  

 

2.5. Müşteri Tatminini Ölçme Nedenleri 

Müşteri tatminini ölçme nedenleri müşteri kaybı ve 

maliyeti, kârlılık ve müşteriyi elde tutma maliyetidir (Hill, 

2000, s.6-13).  

Müşteri Kaybı ve Maliyeti: Yapılan araştırmalar işletmele-

rin yılda ortalama %30 müşterilerini kaybettiği sonucunu 

vermiştir. İşletmeler bu kaybın hangi müşteri gruplarında 

olduğunu, neden kaynaklandığını bilmemektedir. Pek çok 

işletme bu durum karşısında kaybedilen müşteriyi geri 

kazanma çabası yerine yeni müşteri elde etme çabasına 

girmektedir. Ancak yeni müşteri elde etme maliyeti var 

olan müşteriyi elde tutma maliyetinden daha fazladır ve 
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işletmelerin bu yüzden yeni müşteri kazanma maliyetini 

bilmeleri gerekmektedir.  

Müşteriyi Elde Tutma Maliyeti: Müşteriyi elde tutma 

mali-yeti yeni müşteri elde etme maliyetinden çok daha 

azdır. Müşteriyi elde tutmak ise mutlak müşteri tatmini ile 

mümkündür.  

Kârlılık: Hiç şüphesiz tüm işletmelerin amacı kârı 

maksimize etmektir. Bu yüzden müşteri tatmininin doğru 

şekilde ölçümü ve sonuçlara uygun şekilde stratejiler 

hazırlanması, kârlılık oranını artırmaktadır. Tatmin olan 

müşterilerin fiyat duyarlılığı azalacak; paralelinde kâr 

marjı yükselme eğilimi gösterecektir. 

 

2.6. Müşteri Tatmininin Unsurları  

Müşteri tatmininin işletmeler için bu derece önemli 

olmasının sebeplerine müşteriler açısından bakıldığında, 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Oliver, 1999, s.36):  

• Tatmin arzulanan bir sonuçtur ve elde edilmesi 

sonucunda zevkli bir deneyim sunacaktır. 
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• Tatmin olmuş bir müşteri daha fazla araştırıp zaman ve 

emek harcamayacak; aynı zamanda kötü bir deneyimin 

sonuçlarına maruz kalmayacaktır.  

• Tüketici aldığı karardan memnun kaldığı sürece yani 

her bir tüketim sonunda tatmin sağlandığı sürece 

pekişecektir. 

Literatürde farklı yazarlar müşteri tatmininin belirleyici 

etmenlerini farklı alt başlıklarda incelemişlerdir. 

1- Beklentiler: Tatminin belirleyicisi beklentidir. Beklenti, 

bir ürünün şimdiki veya gelecekte istenen özelliklerine 

ilişkin inançlardır. Müşteriler açısından pek çok anlam 

içerebilecek beklenti kavramı, umma, ümitlenme, 

gereklilik vb. kelimeler ile tarif edilebilir. Beklentiler, 

önceki deneyimler, ürün hakkındaki dedikodular vb. pek 

çok etmenden etkilenebilir (Suher ve İspir, 2008, s.448). 

Müşterilerin önceki deneyimlerdeki tatmini arttıkça 

geleceğe yönelik beklentileri de artmaktadır. Yani önceki 

deneyimler negatif ise beklenti düşük, pozitif ise yüksek 

olmaktadır. Beklentiler reklamlardan ve diğer satış 

tutundurma araçlarından da etkilenebilmektedir (karpat, 

2002, s.15).Müşteri beklentisini ürün ya da hizmetin 



ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA BAĞLILIĞI  

 /  Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 81 
 

niteliği ve müşterinin kişilik özellikleri de belirler. 

Kullanım sonrasında ise bu iki değişkenin etkileşimi ile 

müşteri tarafından değerleme yapılır (Casson, 1999, s.92). 

Yuan ve Wu’ ya (2008, s.390) göre müşteri beklentilerini 

etkileyen dört önemli faktör vardır. Bunlar;  

- Kulaktan kulağa iletişim, 

- Kişisel ihtiyaçlar, 

- Geçmiş deneyimler, 

- Dış etkilerdir.  

Yazarlar müşteri beklentilerini şu şekilde özetlemişlerdir: 

- Eşitlikçi performans: Bireyin ödediği bedel ve beklenen 

performans arasındaki standarttır.  

- İdeal ve optimal ürün performansı:Önceki 

deneyimlerle, reklam mesajları ile veya kulaktan dolma 

duyumlarla oluşan performanstır. 

- Beklenen ürün performansı: Ürünün başarısı 

performansını belirler.  

Benzer şekilde, Kotler (1999, s.40) beklentilerin, daha 

önceki satın alımları, kişi tavsiyeleri rakiplerin bilgi ve 

vaatlerinden etkilenerek oluştuğunu belirtmiştir.   
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Şekil 7. Beklenti Seviyeleri 

Mümkün Olan En Düşük 
Beklenti Seviyesi

Kabul edileiblir 
Minimum beklenti 
Seviyesi

Yüksek 
Beklenti 
Seviyesi

Gerekli 
Görülen 
Beklenti 
Seviyesi

İdeal 
Beklenti 
Seviyesi

Zetihaml ve Bitner’e (2003, s.217) göre beklentiler 

değişebilen öznel ve tam olarak ifade edilebilmesi güç bir 

durumdur. Bazılarını gözlemleyerek anlayabilmek 

mümkünken, bazılarının keşfedilmesi gerekebilir. 

Beklentinin oluşmasında katkısı olan bir kavram da 

müşterinin satın alma kapasitesidir.  Yazarlar beklentiyi 

Şekil 7’deki gibi derecelendirmişlerdir.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Kaynak:Zeithaml ve Bitner, (2003). Services Marketing: Integrating 

Customer Focus Across The Firm, New York: McGraw-Hill. 

Oliver (1999, s.33) ise tüm bunlara ilaveten ürünün kendi 

özelliklerinin, satıcıların kişisel özelliklerinin veya firma 
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ile sosyal iletişiminde beklentileri etkileyebileceğini 

belirtmiştir. Oliver’ in görüşlerine karşın literatürde bazı 

yazarlar beklentiyi süreç bazlı ele almışlardır.  

Xu vd. (2007, s.84) beklenti kavramını iki süreçte 

açıklamışlardır. Birinci süreçte ürün ve hizmete duyulan 

beklentilerin, ikinci süreçte ise beklentiler ile 

performansın karşılaştırıldığını belirten yazarlar, 

tatminsizliği bir uyumsuzluk paradigması olarak ele almış; 

performansın beklentinin altında olduğu durumlarda 

negatif yönde uyumsuzluk; tam aksi durumda ise pozitif 

yönde uyumsuzluk var olduğunu belirtmişlerdir. Bahsi 

geçen durum literatürde “Uyumsuzluk Modeli” adı ile 

karşımıza çıkmaktadır.  

Literatürde karşımıza çıkan diğer iki model ise “İdeal 

Nokta Modeli” ve “Sadece Deneyimlere Dayalı” modeldir 

(Brown vd. 2005, s.35). Uyumsuzluk modelinin aksine, 

ideal nokta modeli uyumluluk ana fikrine dayanır. Model, 

beklenti ve deneyim arasında ister olumlu ister olumsuz 

herhangi bir farklılık olması durumunda, müşteri 

tarafından olumsuz değerleneceğini savunmaktadır (Sutton 

ve Griffin, 2004, s.498).Sadece deneyimlere dayalı 
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modelde ise beklenti ve performans arasındaki farklılıklar 

deneyim yolu ile şekillenebilmektedir. Yani bir değerleme 

sonucunu etkileyen en önemli faktör deneyimlemektir 

(Lambert vd., 2003,Akt. İnceoğlu, 2010, s.19).  

2- İstekler: Literatürdeki müşteri tatmini modellerinde 

çoğunlukla beklenti ve istek, aynı anlama gelen ikikavram 

gibi kabul edilmektedir. Ancak bazı yazarlar bu 

kavramların aynı kabul edilmemesi gerektiğini 

savunmaktadır. Yazarlara göre istekler beklentilerin 

içerisinde rol alabilir. Örneğin, otel lobisinde belboyun 

yardım etme talebi bazı müşteriler tarafından istenirken, 

bazı müşteriler için rahatsız edici olabilir. Buradaki isteyip 

istememe durumu, beklenti oluşumunda rol oynar (Fornell 

vd., 1996, s.8). 

3- Performans: Performans çoğu yazara göre hedeflenen 

amaca ulaşma derecesi olarak tanımlanmaktadır. 

Literatürde iki tür performans karşımıza çıkmaktadır. 

Birincisi nesnel performanstır. İkinci tür ise, algılanan 

performans yani müşterinin performansı nasıl gördüğüdür 

(Vavra, 1999, s.57). Fornell vd., (1996, s.8) algılanan 
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performans ile tatmin arasında anlamlı yönde pozitif bir 

ilişki olduğunu belirtmişlerdir. 

4- Üretim kalitesi:  Kalite kavramı ürün ya da hizmet 

anlamında kullanıcıların düşüncesini gösteren, 

kullanıcıların beklenti ve ihtiyaçlarının ne derece 

karşılandığının bir göstergesidir. Öte yandan müşterinin 

yargıya vardığı kalite ödediği maliyete oranla daha fazla 

ise tatmin olmuş olacak ve ikame ürün ya da markalara 

nazaran tercih sebebi sayacaktır (Vavra, 1999, s.58). 

2.7. Tatminsizlik: Müşteri tatmini sağlamak, tatminsizlik 

sebeplerini bilmek ve gidermeye çalışmak, satış 

sonrasında etkili müşteri ilişkileri geliştirmek, yani 

müşteriyi elde tutmak, sadık müşteri elde etmek çok 

önemlidir. Tatmin sağlanamadığı durumlarda ise bu 

tatminsizliğin nedenlerini ve tatminsizlik sonucunda 

müşteriden gelebilecek tepkiyi belirlemek, çözüm 

getirmek ve bu süreci etkili yönetebilmek de önemlidir. 

Böylelikle müşterinin tekrar markaya veya ürüne dönmesi 

sağlanabilecektir. Bu tarz çabalar hem müşterilere verilen 

önemi ortaya koymakta hem de kaliteli ürün veya hizmet 
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üretilmesini sağlamakta; yanı sıra satış sonrası hizmetleri 

arttırmaktadır (Özer vd, 2010, s.125). 

Tatminsizlik kavramı ile ilgili tanımlar ve tatminsizliğe 

verilen tepkilerin çeşitliliği literatürde farklı şekillerde 

betimlenmiştir.  Aşağıda bu tanım ve tepkilerin bazıları ele 

alınmıştır. 

Bölümün başında tatmin olgusunun özetle müşteri 

tarafından seçilen ve kullanılan ürün ya da hizmetin 

beklentiyi karşılaması veya beklentiyi aşması durumu 

olduğu belirtilmişti. Tatminsizlik ise tatmin olma 

durumunun aksine beklentilerin negatif şekilde onanması 

durumudur (Tek, 2000, s.87). Oliver’e (1999, s.35) göre 

ise, tatmin olmama negatif bir durumdur ve müşteri 

ihtiyacı karşılanmadığı durumlarda ortaya çıkar. Woodruff  

(1997, s.141) Oliver’in tanımına yakın şekilde 

tatminsizliği, tüketim sonrasındaki negatif duygu olarak 

tanımlamışlardır. Tatminsizlik durumunda ortaya 

çıkabilecek tepkiler literatürde çeşitli şekillerde irdelenmiş 

ve geniş şekilde ele alınmıştır. 

Müşterilerin bir kısmı tatminsizlik sonucunda tepki 

sergilerken, diğer bir kısmı tepkisiz kalmaktadır (Richins, 
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1982; Mcdoughall ve Levesque, 1999; Wysocki vd. 2001; 

Crie, 2003, Akt. Kılıç vd.,  2013, s.820).  Çok geniş bir 

yelpazeyi inceleyen yazarlar, tepkileri belirli kriterlerle 

gruplandırmışlardır.  

Bazı yazarlar bu tepkileri davranışsal ve davranışsal 

olmayan tepkiler olarak ayırırken (Day ve London, 1976; 

Broadbridge ve Marshall, 1995; Day ve Bodur, 1978, Akt. 

Özer vd.,2010, s.125), bazı yazarlar tepkileri toplu ve 

bireysel olarak gruplandırmışlardır (Bearden ve Ason, 

1984; Bearden ve Teel, 1983; Bearden ve Oliver, 1985; 

Akt. Özer vd., 2010, s.125). Şekil 8’de yapılan bu 

gruplandırmaya bir örnek gösterilmektedir. 
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Taminsizlik

Davranışsal 
Tepki

İşletmeye Yönelik
İşletme Tarafından Fark 

Edilebilir.

Şikayet

Basit
Şikayet

Yasal
Eylem

Telafi
Ödemesi

Pazara Yönelik: 
İşletme Tarafından Fark 

Edilemez

Ayrılma Olumsuz
Duyurum

Davranışsal 
Olmayan Tepki

Hareketsizlik

Tekrar Satın Alma Ve 
Davranışsal Sadakat

Tutum
Değiştirme

Şekil 8. Tatminsizlik Tepkileri 

 

 

 

 

 
 

  

 

Kaynak: Crie, (2003). Consumers’ Complaint Behavior. Taxonomy, 

Typology and Determinants: Towards a Unified Ontology, Database 

Marketing &Customer Strategy Management, 11(1), 60-79. 

Tatminsizlik konusunda yapılan bazı çalışmalarda ise 

verilebilecek tepkiler farklı gruplandırmalara maruz 

kalmıştır. Tablo 7’de bu gruplandırmalarla ilgili örnekler 

gösterilmiştir.  
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Tablo 7. Tatminsizlik Sonucu Oluşan Tepki Grupları 

Zeelenberg Ve 
Pieters  

Richins,  Singh  MC 
Doughall Ve 

Levesque  
Terk Etme 

Şikâyet Etme 
Kulaktan Kulağa 

İletişim 
Terk Etme 

Kulaktan Kulağa 
İletişim 
Şikâyet 

Etme/Etmeme 

Bireyse Tepki 
İşletmeye 

Şikâyet Etme 
Üçüncü 

Tarafa Tepki 

Sessiz 
Kalma 

Kaynak: Zeelenberg ve Pieters, 2004;Richins, 1983;Singh 1988;MC 

Doughall ve Levesque, 1999, Akt. Özervd, 2010, s.125. 

 
Özellikle 1900’lü yıllardan itibaren pek çok gelişme ile 

değişen müşteri profili işletmelere müşteri ile güçlü bir 

iletişim kurma gerekliliği getirmiştir. Müşterilerinvar olan 

ve olabilecek istek ve ihtiyaçlarını tespit edilmesi ve 

beklentileri tam olarak karşılanması sonucunda oluşacak 

müşteri tatmini, bağlı müşteri elde etme açısından gittikçe 

önemli hale gelmiştir. Bağılık, tutumsal ve davranışsal 

olabilmektedir. Tutumsal bağlılık müşterilerde firma ile 

ilgili olumlu olumlu düşünceler oluşmasını sağlarken 

davranışsal bağlılık satın alma davranışına yöneltmektedir. 

Özetle müşterilerde tatmini sağlamak olumlu tutum 
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geliştirmek, bağlı müşterileri daha da sadık hale getirmek 

ve yeni bağlı müşteriler elde etmek için çok önemlidir.  

Markaya karşı olan tutum bireyin markaya bağlanma 

olasılığını yükseltmektedir. Marka bağlılığı olan bireyler 

ikame ürün ya da markaları ya çok az dikkate alırlar ya da 

hiç dikkate almazlar. Guest (1944) bağlılık kavramını 

bireylerin uzun süreli tercihleri kapsamında incelemiş ve 

bireyin psikolojik tutumu sonucunda oluştuğunu ifade 

etmiştir. Yazar çalışmasında bağlılık kavramından tutum 

olarak bahsetmiştir (Akt. Ishida ve Taylor, 2012, s.320). 

Literatürde tutum ve bağlılık ilişkisini inceleyen pek çok 

çalılma yakın sonuçlara ulaşmıştır. Bu yüzden bağlı 

müşteri oluşturmak için tutum çok önemlidir ve tutum 

yaşamın ilk dönemlerinden başlayarak zaman içerisinde 

şekillenmektedir (Sutherland ve Sylvester, 2004, s.24). 
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Üçüncü Bölüm 
MARKA TUTUMU 
3.1. Marka Tutumu Kavramı, Özellikleri ve 

Kaynakları 

Markalaşmanın etkilerini fark eden ve tüketicilerin satın 

alma tercihlerini etkilemek isteyen işletmeler, markalaşma 

ile ilgiliöncelikle; marka farkındalığı, algılanan marka 

kalitesi, marka imajı, algılanan risk, marka güveni, tutumu 

ve sadakati kavramlarına önem vermelidirler. 

Marka işletmeler için kimlik niteliği taşır. Ürünü veya 

işletmeyi rakiplerinden ayıracak bir terim, sembol, isim, 

şekil veya bunların kombinasyonundan oluşan geniş bir 

kavramdır. Marka aynı zamanda müşteri ve firma arasında 

oluşabilecek güveni geliştirmeye, ürün ya da hizmete 

değer katmaya, ürün farklılaşmalarının problemlerini aza 

indirmeye, marka-müşteri ilişkisini şekillendirmeye 

yardımcı olan bir kimlik olarak da tanımlanabilmektedir 

(Kıyan, 2012, s.425).  
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3.1.1. Marka Tutumunun Tanımı 

Tutum kavramının odağında “nesne” vardır ve tutumlar, 

bu nesneye karşı olumlu ya da olumsuz gelişirler. 

Tutumun yöneldiği nesne soyut, somut, bazen ise herhangi 

bir olay olabilir. Ayrıca tutumlar gözlemlenebilen veya 

gözlemlenemeyen bazı davranışlara yol açan eğilimlerdir 

(Loudon ve Bitta, 1988, s.505). 

Alport, tutumu bir kavram olarak literatürde ilk ele 

alanlardandır ve yazara göre tutum, bireyleri herhangi bir 

şeye yönelik akılcı veya duygusal bir davranışta 

bulunmaya hazır eden deneyim ve bilgiler sonucunda 

oluşan tepkileridir. Yani bireyin tepkisini yönlendirerek 

davranışlarını belirlemektedir (Akt. Evans vd., 2010, 

s.105). 

Keller’a (1993, s.5) göre tutum, tüketici davranışının 

temelini oluşturan bir etmendir. Yazara göre tutum, marka 

sayesinde sağlanan yarar ve marka niteliklerinin 

birleşmesi ile meydana gelir.  

İslamoğlu’na (2006, s.107) göre tutum; nesneler ya da 

olaylar karşısındaki olumlu veya olumsuz ifadedir. 

Herhangi bir nesne ile ilgili psikolojik kökenli hissedilen 
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bir duygu ve düşünce topluluğunun davranışlara 

yansımasıdır. 

Kempf ve Smith’e (1998, s.328) göre tutum, ürünün 

tüketici tarafından kapsamlı şekilde değerlenmesidir. 

Tutum tüketicilerin markaya karşı hissettiği duygular ve 

düşünceleridir. Tutumu, değerleme kavramı ile 

açıklamaya çalışan bir başka yazar ise Katz’dır. Yazara 

göre tutum, bireyin çevresindeki herhangi başka bir birey, 

olay ya da nesneyi pozitif veya negatif şekilde değerleme 

eğilimidir (Katz, 1960, s.173). Sutherland ve Sylvester’ da 

(2004, s.27)tutumu bileşenler dâhilinde markayı 

değerleme olarak tanımlamışlardır. 

Değerleme kavramının pazarlama açısından önemini 

vurgulayan Wilkie (1994, s.6)  pazarlama açısından 

tutumu şu şekilde tanımlanmıştır: “Markayı tutum nesnesi 

olarak kabul edecek olursak tutum, “tüketicilerin markaya 

yönelik his ve değerlemeleridir.” 

Lambert’a (2003) göre tutum bir tepki ve duygu biçimidir. 

Bu duygu veya tepki herhangi bir çevresel olay ile 

örgütlenebilmektedir. Yazar tutumun sadece bir tepki 

olmadığını; aynı zamanda bireylerin duygu ve 
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düşüncelerini yansıttığını vurgulamıştır (Akt. İnceoğlu, 

2010, s.19). 

Tutum, herhangi bir kişi ya da nesneye yönelik zaman 

içerisinde oluşan, genel olumlu /olumsuz oluşan hislere 

yönelik bir varsayımdır (Petty ve Cacioppo, 1983, s. 137). 

Tutum, bireylerin herhangi bir şey üzerine hakkında hissi 

veya zihinsel bir duruş şeklidir (Koç, 2012, s.234). 

Evans vd.’ne (2010, s.106) göre tutum, durumlara karşı 

tavrımızı oluşturan zihinsel bir durumdur. Tutumlar bir 

uyarana yönelik gelişmektedirler. Bu uyaran herhangi bir 

kişi, marka, fikir, fiziksel nesne veya bir reklam olabilir. 

Fishbein ve Ajzen’e (1975, s.6) göre tutum öğrenilmiş bir 

eğilimdir ve herhangi bir nesneye karşı tutarlı şekilde 

olumlu/olumsuz tepki gösterme eğilimidir. Maier’e (2007) 

göre ise tutum çok farklı ele alınmış, tutumu “danışma 

çerçevesi” olarak tanımlamıştır. Yazara göre tutumlar 

belirli kanılar oluşturacak şekilde ön eğilimleri temsil eder 

(Akt. İnceoğlu, 2010, s.18). 

Tutumu etkileyen konulardan biri de değerdir. Değer, 

bireylerin davranışlarını diğer davranış ve şekillerden 

ayıran ve sürekliliği olan bir olgudur. Bireyin yaşamını 
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şekillendirir ve belirlenen amaçlar ile yakından ilintilidir. 

Yapılan araştırmalarda değer olgusunun özellikle 

otomobil, bilgisayar ve sağlıklı gıda alışverişinde etkisi 

olduğu ispatlanmıştır (Odabaşı ve Barış 2002, s.156). 

Loudon ve Bitta’ya (1988, s.505) göre tutumun odak 

noktasını nesne olarak kabul ettiklerinden bahsedilmişti.  

Yazarlara göre, her tutum belirli bir nesneye yöneliktir. Bu 

nesne soyut veya somut bir kavram olabilir. Tutum bireyin 

nesneye yönelik hissettiklerini açıklar. Bu hislerin pozitif 

veya negatif olması ise tutumun yönünü belirler. Nesnenin 

sevilmesinin veya sevilmemesinin oranı ise tutumun 

derecesidir. Yoğunluk kavramı ise bireyin nesneye karşı 

olan hislerinden emin olma düzeyidir. Örneğin, spora karşı 

ya da herhangi bir takıma karşı tutum sergilenebileceği 

gibi, bir otomobil markasına karşı da tutum sergilenebilir. 

Aynı kişi aynı nesneye farklı durumlarda farklı tutumlar 

sergileyebilir. Bu davranışlar göreceli olarak sabit kabul 

edilerek tutarlı olarak tanımlanabilmektedir. Örneğin, bir 

milletvekiline oy verilebilir, onun için oy toplanabilir veya 

seçim ofisinde gönüllü çalışılabilir. Bu davranışların hepsi 

milletvekiline yönelik olumlu davranışlardır. Herhangi bir 
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zamanda birey bu davranışların hepsini veya sadece birini 

gerçekleştirebilir. Ancak bu durum toplam olumluluk 

olarak sabit kabul edilerek bireyin milletvekiline karşı 

olumlu tutumu var şeklinde kabul edilir (Fishbein ve 

Ajzen, 1975, s.10). 

Tutum ve davranış birbirlerinden farklı şeylerdir. 

Herhangi bir tüketici Ferrari arabalara karşı çok olumlu 

tutuma sahip olsa dahi onu almayabilir (Hanna vd., 2006, 

s.193). Daha önce de bahsedildiği üzere tutumlar, aslında 

birer eğilimdir. Tutum gerçekte gözlenemeyip 

davranışlarla gözlenen, davranışı yönlendiren veya 

etkileyen gizli bir değişkendir. Sosyal bilimciler birey 

davranışlarını geçmiş yaşanmışlıklar ile açıklamaya 

çalışmışlardır. Yaşanan tecrübelerin, davranışların 

üzerinde etkisi olduğunu, hatta davranışı değiştirebildiğini 

öne sürmüşlerdir. Bireyin tüm geçmişi an ve an 

bilinemediğinden, tecrübelerden kalanların yansımalarını 

incelemişlerdir. Özetle tutumların tecrübelerden edinilen 

öğrenilenler ile oluştuğunu savunmaktadırlar (Fishbein ve 

Ajzen, 1975, s.10). 
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Zaman süreci içinde gelişebilen olay veya koşullar bireyin 

tutumunun aksi yönde davranış sergilemesine neden 

olabilmektedir. Bireylerin bütçeye dikkat etmesi gereken 

durumlarda her zamanki marka tercihinde değişiklik 

göstermesi, buna örnek olarak verilebilir (Loudon ve Bitta, 

1988, s.506). 

Tutumların en belirgin üç özelliği (Fishbein ve Ajzen, 

1975, s.10); 

• Davranışları etkilemesi,  

• Göreceli olarak devam etmesi,  

• Öğrenilebilmeleridir. 

Bireylerin zaman içerisinde yaşadıkları ve öğrendikleri 

sonucunda oluşan tutumlar, aksi bir duruma ikna 

edilmedikleri sürece devam etmekte ve davranışlarını 

tutumları doğrultusunda pozitif veya negatif şekilde 

etkilemektedirler. 

Yine tanımların bir kısmında tutumun öğrenilebileceği 

konusunda ortak kanıya varılmıştır. İnsanlar tutumlar ile 

doğmazlar. Zaman içerisinde yaşadıklarımız ve 

öğrendiklerimiz sonucunda gelişirler. Amerika’da 

meydana gelen 11 Eylül saldırısından sonra Amerikalıların 
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teröristlere karşı takındığı aşırı olumsuz duygular buna 

örnek verilebilir (Evans vd., 2010, s.106). Sosyal 

bilimciler genelde birey davranışlarını bireyin 

yaşanmışlıkları ile açıklamaya çalışmışlardır. Tutum 

oluşma sürecinde de buna paralel şekilde geçmiş 

deneyimlerin sonucunda olduğunu kabul etmektedirler 

(Fishbein ve Ajzen, 1975, s.10). 

Pazarlamacılar açısından tutum pek çok amaç için çok 

önemlidir. Bunlardan birincisi, tutum sayesinde pazarlama 

eyleminin başarısının ölçülebilmesidir. Herhangi bir 

kampanya öncesinde ve sonrasında ölçümlenen tutum, 

kampanya başarısını da ölçmeye yarayacaktır.  

İkinci amaç, tutumun pazarlama planlama sürecine vermiş 

olduğu destektir. Pazara sunulacak bir yenilik veya 

iyileştirmeden önce ölçülen tutum, yeniliğin piyasaya en 

uygun şekilde sunulabilmesini sağlayabilir. Örneğin 

ambalaj değişimine gidecek bir firma, değişimden önce 

tutum ölçümü yaptığı takdirde piyasaya sunacağı yeni 

ambalaj ile ilgli daha doğru bir karar verecektir.  

Tutumun üçüncü faydası Pazar bölümlendirme ve hedef 

Pazar seçiminde sağlayacağı yarardır. Pazar bölümlere 
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ayrılacağı zaman ölçeklendirme tüketicinin hoşuna giden 

ve gitmeyen gruplara göre yapılarak bölümlere ayrılabilir 

(Engel vd., 1993, s.160). Tutumun Pazar açısından bir 

diğer faydası, marka konusundadır. Tüketici-marka değeri 

ilişkisi markaya karşı tutum ile doğrudan ilintilidir (Peter 

ve Olson, 2010, s.136). Sonuçta ürün ya da markalara 

ilişkin tüketici tutumu ve tutumlardaki değişimin ölçümü, 

pazarlamalar için çok önem taşımaktadır (Odabaşı ve 

Barış, 2002, s.178). 

 

3.1.2.Marka Tutumunu Oluşturan Kaynaklar 

Tutum pek çok kaynaktan etkilenir. Tutumlar hem 

medyadan hem de çevrede bulunulan kişilerden 

etkilenirler.  Tüketiciler hem spesifik hem de genel 

ihtiyaçlarını temin ederken tutumlarının etkisi altındadırlar 

(Solomon, 2007, s.256).  

Bu ihtiyaçlar karşılanırken tutumlar zihinde nesneleri 

beğenme, beğenmeme, ona yaklaşma veya ondan 

uzaklaşma şeklinde yer alırlar. Ancak literatürde 

genellikle karşımıza üç sebep çıkar. Bu sebepler aşağıdaki 

gibi sıralanabilir (Hanna vd., 2006, s.195): 
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1- Sosyal Etkileşim: İnsanlar çevrelerinin ve ailelerinin 

kendilerine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini arzu 

ederler. Ürünlerle ilgili oluşan tutumlarında ise bu durum 

oldukça önemlidir. Gençlerin dövme yaptırması veya 

yöneticilerin genellikle takım elbise giymesi örnek olarak 

verilebilir.  

2- Nesnelere Yönelik Bireysel Deneyim: İnsanlar nesne-

lere dokunarak, tadarak ve hissederek onları değerlemeye 

tabi tutarlar. Bu yüzden pazarlamada numune dağıtarak 

kişilerin deneyimlemelerini sağlayan bir strateji 

mevcuttur. Otomobil firmalarının yeni modelleri kiralama 

şirketlerine pazarlaması buna örnek olarak verilebilir.  

3- Kitle İletişim Araçlarına Maruz Kalma:  

Günümüzde iletişim araçlarının fazlalaşması sayesinde 

müşteriler bilgiye maksimum seviyede ulaşabilmek-

tedirler. Bilginin çokluğu ve bilgiye rahat ulaşılabilmesi, 

tutumların oluşması ve gelişmesinde medyanın etkisini 

arttırmıştır (İnceoğlu, 2010, s.29). 

Tutumun bir insan davranışı olduğu gerçeğini bilmeliyiz 

ki bu durumda davranış bilimleri ile yakından ilintili 

olduğunu da belirtebiliriz. Yani insanın her türlü 
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davranışın altındaki nedeni sorgulayarak tutum 

oluşturmanın nedenini de elde etmiş olabiliriz (İnceoğlu, 

2010, s.15).  

Literatür incelendiğinde tutum özelliklerinin dört kavram 

üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir (Koç, 2012, s.252):  

- Tutumun güç derecesi  

- Tutumun karmaşıklığı 

- Tutum unsurları arasındaki uyum  

- Tutumlar arasındaki tutarlılık 

1- Güç derecesi: Her tutumun bir güç derecesi vardır ve 

bu derece daha önce bahsettiğimiz bileşenlerin toplamı 

olarak düşünülebi-lmektedir.  Eğer tutum yerleşmiş bir 

tutum sayılırsa, bahsedilen bileşenlerin güçleri yüksek 

demektir. Siyasal tutumlar veya futbol taraftarlığı bu 

duruma örnek olarak verilebilir (Odabaşı ve Barış, 2002, 

s.164). 

Derece aynı zamanda bireyin bahsedilen nesneyi ne kadar 

sevip sevmediğinin de derecesidir. Derecenin haricinde 

yoğunluktan bahsedilebilir ki bu da bireyin var olan 

yargısından emin olma düzeyini ifade eder (Loudon ve 

Bitta, 1988, s.505). 
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Sosyal psikoloji anlamında güçlü olarak nitelendirilen 

tutumun derecesi, literatürdeki yazarlar tarafından genel 

olarak 10 özellik ile ölçülmektedir. Bunlar; doğrudan 

tecrübe, önem, aşırılık, yoğunluk, aşırılık, bilgi, inanç, 

kesinlik, duygusallık-bilişsellik tutarlılığı ve kişisel 

uygunluktur. Güçlü tutumlar güçsüz olarak tanımlanan 

tutumlara nazaran çok daha fazla etkide bulunmaktadır 

(Krosnick vd., 1993, s.1132). 

2- Tutumun Karmaşıklığı: Tutum bileşenlerinin karma-

şıklığı tutumları farklılaştıra-bilirler. Aynı derecede 

bileşenlerin karmaşıklığı oranında tutum da karmaşıklaşır. 

Örneğin, sigara içmeye yönelik tutumda bilişsel bileşene 

göre sigara kanserojen madde içerir; ama duygusal 

bileşende birey sigarayı içmek ister; bu nedenle sigarayı 

bırakmak güç olabilir (Odabaşı ve Barış, 2002, s.164).   

Bir örnek de Müslüman kesimin domuz eti ile ilgili 

tutumu üzerine verilebilir. Bu tutumu değiştirmek, tutumu 

oluşturan bileşenlerin karmaşıklığı ölçüsünde zordur. Yani 

kişinin inanç ve değerlerini de değiştirmesi gerekebilir. Bu 
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yüzden bu tutumun değiştirilebilmesi neredeyse 

imkânsızdır (Koç, 2012, s.254). 

3- Tutum Unsurları Arasındaki Uyum: Bireylerin sahip 

oldukları tutumların alt unsurları kendi içerisinde ne kadar 

uyumlu ise o tutumu değiştirmek o denli zordur. Kişiler 

bazen kendilerine zararı olduğu ve faydası olmadığını bile 

bile bazı davranışlar sergileyebilirler. Sigara kullanan 

bireyler bu duruma örnek olarak verilebilir. Bu tutumu 

değiştirmek için bireyin mevcut tutumunun unsurları 

hakkındaki düşüncelerinin değiştirilmesi gerekmektedir 

(Krosnick vd., 1993, s.1132). 

 

3.1.3.Marka Tututmunun Özellikleri: İnsan davranışları 

tutumlardan çok etkilenir; ancak aynı içgüdüsel 

davranışlar ve tepkiler gibi tüm davranışların tek nedeni 

tutum değildir. Sheriff tutumları diğer davranış ve düşünce 

yapılarından ayırt edici belli kriterler olduğunu belirtmiştir 

(Akt. İnceoğlu, 2010, s.31). Bu kriterler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:  
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1-Tutumlar doğuştan olmaz,sonradan oluşurlar: Tutum-

lar belirli bir öğrenme süreci sonrasında oluşurlar ve diğer 

tüm davranışlar, zihinsel yetiler ve beceriler gibi süreç 

içerisinde tutumlar da çevresel ögelerden etkilenirler. 

İnsanların bazılarının arabesk tarzını fanatik şekilde 

sevmesi, diğer bir grubunun arabesk müziğe karşı 

neredeyse nefret edecek kadar olumsuz yaklaşması, buna 

örnek olarak verilebilir.  

2-Tutumlar genelde kalıcıdırlar: Tutumlar aşamalı olarak 

biçimlendiği için bir kere ortaya çıktıktan sonra kısa 

sürede yok olup gidemezler; hatta bazı tutumlar birey için 

yaşam boyu devam edebilir. Kişilerin siyasal partilere 

karşı veya futbol takımlarına karşı tutumu buna örnek 

olarak verilebilir. Ancak bu durum tutumların hiç 

değişmeyeceği anlamına gelmez. Bazen edinilen önemli 

bir bilgi nadir de olsa kişinin desteklediği siyasi partiden 

başka bir partiye oy vermesi olarak sonuçlanabilir.  

 

 

3-Tutumlar nesneler ve bireyler arasında tutarlı, düzenli 

ve kararlı bir ilişki kurmaya yardımcı olurlar:  



ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA BAĞLILIĞI  

 /  Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 105 
 

Öğrenme süreci içerisinde biçimlenen tutumlar insanlar ile 

nesneler arasında ilişki kurdurmanın yanında insanın 

çevresini algılamasına, denge kurmasına ve uyum 

sağlamasına yardımcı olurlar (Evans vd., 2010, s.115).    

4-Tutumlar objektifliği değiştirebilirler: Nesneler ile 

insanlar arasındaki ilişkide denge kurmaya yardımcı olan 

tutumlar, güdülenme süreci oluşturmaktadır. Yani bir 

birey herhangi bir nesneye karşı tutum geliştirmişse artık o 

nesneye objektif şekilde ve yansız bakamaz. Bahsedilen 

durum nesnelere karşı değil de toplumsal değer yargıları 

ile alakalı ise en yoğun yanlılığı meydana getirebilir 

(Berkman vd., 1997, s.235). Bu yüzden de insan ve çevre 

arasındaki ilişki hiçbir zaman objektif ve yansız değildir.  

5-Tutumlar oluşurken pek çok öğe bir arada olmak 

zorundadır: Herhangi bir şeye karşı olumlu veya olumsuz 

bir düşüncenin oluşması için o nesne ile yakın ilişkiler 

içerisinde olan başka nesnelerin karşılaştırılması 

gerekmektedir.  
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6- Bireysel tutum oluşması ile ilgili ilkeler toplumsal 

tutum oluşumu için de geçerlidir: Toplumsal tutumlar 

tüm toplumu ilgilendiren bayrak, vatanseverlik gibi nesne 

ya da konular ile ilgilidir. Bireysel tutumlar ise çoğunlukla 

birebir ilişkiler sonucunda oluşurlar; ancak her ikisinin de 

oluşma mekanizması aynıdır.  

İkisinin arasındaki en belirgin fark ise, toplumsal tutumda 

bitaraf olmanın en belirgin nedeninin toplumsal bir 

geçerlilik nedeni ile olmasıdır. Yine de bu ikisini 

birbirinden ayırt etmek çoğu olayda çok zordur. Çünkü 

utangaçlık, saldırganlık vb. pek çok bireysel düzeyde 

geçerliliği olan tutum, toplumsal düzeyde de geçerlilik 

gösterir (İnceoğlu, 2010, s.32). 

 

3.2. Marka Tutumunun Bileşenleri 

Tutum bireylerin herhangi bir şey üzerine değerleme 

yapmasıdır (Sheth ve Mittal, 2004, s.200). Pek çok tutum 

ölçüm çalışmasının sonucunda, literatür tanımlarındaki 

“değerleme kavramı” tutumun en önemli göstergelerinden 

biri olarak kabul edilmiştir (Fishbein veAjzen, 1975, s.11). 

Ancak Sheth ve Mittal (2004, s.201) gibi bazı yazarlar 
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değerlemeye dayalı tanımları tek boyutlu olarak görmüş, 

bireyin tutumlarının altında kalan nedenler konusunda 

bilgi vermediğini belirtmiş ve tutumu üç boyutlu bir model 

ile açıklamaya çalışmışlardır.   

Literatürde bazı yazarlar modele üç bileşenli model derken 

bazı yazarlar (Solomon, 2007, s.227) “ABC modeli” gibi 

farklı isimlendirmişlerdir. Günümüzde ise model “klasik 

kavram” olarak tanımlanmaktadır. Bu üç bileşenden 

herhangi birinin değişmesi durumunda diğerleri de 

dengeleyecek şekilde değişmektedir. Bu bileşenler 

tutarlılık, değerlilik ve şiddetten etkilenir. Değerlilik 

bireyin olumlu şeyler düşündüğü eylemi yapmak istemesi 

ve bu eyleme karşı da olumlu hisler duyması ile ilgilidir.  

Şiddet ise üç bileşenin gücünü temsil eder. Bireylerin bazı 

düşünceleri güçlü bazıları ise zayıf olabilir (Fishbein ve 

Ajzen, 1975, s.15). 

Yakın düşünce içerisinde olan başka bir yazar Breckler’e 

(1984) göre tutumu belirleyen üç önemli öğe; bireylerin 

duygu, düşünce ve davranış eğilimleridir (Akt. Eroğlu ve 

Bayraktar, 2008, s.185). Ancak herhangi bir tutumun 
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oluşabilmesi için bu üç öğrenin üçünün birden olması şart 

değildir.  

Onur vd. (2000, s.17-28) düşünce öğesinin yani bilişsel 

eğilimin tutum oluşmasında ön planda olduğunu yaptıkları 

çalışmalarda öne sürmüşlerdir. 

Üç bileşenli modelde aşağıdaki bileşenlerden söz 

edilebilir:  

1- Bilişsel Bileşen: Nesneye ilişkin inançları kapsar. Bu 

inançlar kişiye göre değiştiği için gerçek olması şartı 

yoktur. Bireyin herhangi bir mağazaya karşı tutumu buna 

örnek verilebilir. Bu inancın doğru ya da yanlış olması 

önemli değildir. Ancak bilgilerin gerçeğe yakın olması ile 

kalıcılığı arasında bir paralellik vardır.  

Bireyin inancı değişirse satın alma davranışı da 

değişebilir. Örneğin, Android sistem ve Apple ürünleri 

arasında hangisinin kullanışlı olduğuna dair inanç ortaya 

çıkması halinde iki grup arasında seçim yapması veya 

birini kullanan müşterinin diğerini seçmesi mümkündür.  

Odabaşı ve Barış’a  (2002, s.210) göre kişilerin nesnelerle 

ilgili tutumu inançlarından çok etkilenmektedir. Örneğin, 

kişinin camilere karşı tutumu ile camiler ile ilintili 
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inançları paralellik göstermektedir. İnancı olumlu ise 

tutumu da olumlu olacaktır. Aynı zamanda bireyler 

nesnelere yönelik hem olumlu hem de olumsuz tutuma 

sahip olabilir. Bu durumda tutum, inançla bağlantılı 

duygular toplamı ile ortaya çıkar (Fishbein ve Ajzen, 1975, 

s.14).  

Benzer bir durum da davranış sonrasında oluşan geri 

besleme ile de ortaya çıkar. Geri besleme sonrasındaki 

tatmin olma durumuna dayalı olarak kişi tutumunu var 

olanın aksi yönüne çevirebilir (Fishbein ve Ajzen, 1975, 

s.16). Bilişsel bileşeni bireylerin inanç ve bilgileri 

oluşturmaktadır.  Bu inançlar her zaman gerçeği 

yansıtmayıp gerçekle arasında fark olsa dahi çok 

önemlidir. Çünkü bu bileşen birey algılamalarının gerçek 

şekilde yansımasıdır (Evans vd., 2010, s.106).  

2- Duygusal Bileşen: Duygusal içeriklidir ve nesneye 

karşı duyulan duygusal tepkilerin toplamı olarak 

düşünülebilir (Odabaşı ve Barış, 2002, s.159). Bahsedilen 

tepkiler olumlu ya da olumsuz olabilir (Evans vd., 2010, 

s.106).  
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Bilişsel bileşene nazaran daha basit olan duygusal bileşen 

kişi değerleri ile alakalıdır. Yapılan araştırmalar genellikle 

tüketicilerin inanç ve duygularının birbiri ile bağdaştığı 

sonucuna ulaşmıştır (Odabaşı ve Barış, 2002, s.159).  

Tüketiciler duygusal anlamda yoğunluk yaşadığı 

zamanlarda o anki ruh halinden etkilenmektedir. Kişinin 

mutlu olduğu bir zaman diliminde yapmış olduğu 

alışveriş, eylemi gerçekleştirdiği yere karşı olumlu tutum 

geliştirmesine neden olabilmektedir (Schneider, 2004, 

s.18).   

3- Davranışsal Bileşen: Üç bileşenli tutum modelinin en 

son bileşeni olan davranışsal bileşen, herhangi bir nesne 

veya olaya cevap eğilimidir. Kişilerin bu tepkiyi vermeye 

hazır olma ölçüleri bu bileşen için önemlidir (Evans vd., 

2010, s.107). Bir başka tanımla davranışsal bileşen mevcut 

davranışı da kapsayan ve duygusal bileşene uygun olarak 

hareket etme eğilimidir (Odabaşı ve Barış, 2002, s.160).  

Davranışsal bileşen eylem içerir. Örneğin, Samsung marka 

mobil telefon alma ihtimali olduğunu belirten bir bireyin 

satın alma kararında Samsung markayı tercih etmesi 

beklenir. Ancak unutulmaması gereken şey, davranışsal 
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bileşenin sadece bir eğilimi ifade ettiğidir; yani her zaman 

karar anında eğilimle aynı yönde karar verilmeyeceği 

bilinmelidir. Örneğin; mobil telefon alma niyetindeki 

birinin ekonomik gücü yetmeyebilir (Odabaşı ve Barış, 

2002, s.160).  

Davranışsal bileşenden bahsederken iki tür davranışı 

birbirinden ayırmak gereği vardır. Bunlardan biri 

duygusal, diğeri de kuralcı davranıştır. Bu iki davranış 

çeşidinin tutumları oluşturma sürecinde birbirinden kesin 

çizgilerle ayrılması mümkün değildir. Ancak tutumu 

oluşturan davranışın hangi tür davranışta ağırlık 

sergilediğini tespit etmek önemlidir (İnceoğlu, 2010, s.28). 

Şekil 9’da tutum oluşturma ve geliştirme sürecinde etkisi 

olan bileşenler gösterilmiştir. 
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Kaynak: İnceoğlu, (2010). Tutum, Algı, İletişim. 5 Baskı. İstanbul: Beykent 

Üniversitesi Yayınevi. 

 

Tüketici davranışında tutumun önemli olmasının  

kaynağında tüketici duygu ve düşüncesini yansıtması ve 

tüketicinin yapmak istedikleri konusunda bilgi vermesi 

yatmaktadır (Arnould vd., 2002, s.159). Tüketicilerin 

bilişsel ve davranışsal yaklaşımlarının birbirinden 

ayrılmasında tutum önemli bir role sahiptir (Katz, 1960, 

s.172). Yazarlara göre tutum bilişsel bakış açısında karar 

Şekil 9. Tutum Geliştirme Süreci ve Bileşenleri 
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verme aşamasında karar verdirici etmenken, davranışsal 

bakış açısında görmezden gelinmektedir. 

3.3.Marka Tutumunun Fonksiyonları 

Tutumların psikolojik sürece hizmet ettiğini düşünsek de 

bazı tutuların birden fazla amaca hizmet ettiği söylenebilir 

(Katz, 1960, s.172). Tutumlar birey davranışlarını 

kolaylaştırırlar. Daniel Katz’a ait olan “Fonksiyonel Tutum 

Teorisi” bunu çok net şekilde açıklamaktadır. Teoriye göre 

tutumların var olmasının nedeni bireylerin işlevsel 

fonksiyonlarını yerine getirmektir. Tüketiciler yaşadıkları 

deneyimlerin benzenlerini gelecekte de yaşayacaklarını 

düşündüklerinde, olay ya da nesne ile ilgili tutum 

oluşturmaya daha çok meyillidirler. Her bir müşteri aynı 

nesne ya da olaya karşı farklı bir tutum geliştirebilir. Bu 

yüzden işletmelerin görevi öncelikle tutumun nedenini 

bulmak, ikinci adımda tutumu değiştirmeye çalışmak 

olmalıdır. Literatürü incelendiğinde, dört adet tutum 

fonksiyonu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır (Solomon, 

2007, s.283). Bu fonksiyonlar pozitif tutumu motive edici 

yöndedir:  
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• İşlevsel Fonksiyon 

• Ego Savunma Fonksiyonu 

• Bilgi Fonksiyonu 

• Değer İfade Etme Fonksiyonu 

1- İşlevsel Fonksiyon: İşlevsel öğrenme ile bağlantılıdır. 

Tatmin nedeni ile tekrar edilen bir satın alma örnek olarak 

verilebilir (Evans vd., 2010, s.114). İnsanlar ihtiyaçlarını 

kolay tatmin etmek için özellikle ihtiyaç dahilindeki satın 

almalarında olumlu tutum oluşturma eğilimindedirler. 

Tam aksi şekilde ihtiyacı tatmin etmeyen hatta zarar verici 

durumlarda negatif tutum oluşturabilirler. Bu, bireylere 

yaşam içindeki ihtiyaçlarını temin ederken daha kolay ve 

daha az zahmetli bir süreç sunar.  

İşlevsel fonksiyon kişilerin geçmiş tecrübelerine dayalı 

olabileceği gibi geleceğe yönelik amaçlarına da araç 

olarak görülebilir. Birey, nesne ya da olay ne kadar 

faydacı ise bir o kadar işlevsel olacaktır. Tam aksine birey 

için işlevsel değeri olmayan durumlarda negatif tutum 

geliştirme mümkündür. Fiyat duyarlılığı olan tüketicilerin 

pahalı ürünlere karşı oluşturduğu tutum veya bir hava 
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yolunun valizi kaybetmesi gibi durumlar, buna örnek 

olarak verilebilir.   

Bir turistin ilk defa Türkiye’de ayran içip ayrana karşı 

olumlu bir tutum geliştirmesi, buna örnek olarak 

verilebilir. Reklamlarda ürünün satın alınması durumunda 

getireceği faydalara vurgu yapılması, işlevsel fonksiyon 

kategorisindedir. Diş macunlarının dişe sağladığı faydalara 

yönelik reklamlar, bu duruma örnek olarak verilebilir 

(Solomon, 2007, s.282). 

2- Faydacı Fonksiyon: Faydacı fonksiyonbireylerin 

ödülleri en çoğa cezaları ise en aza indirmeye çalışması 

gibi istenmeyen amaçlardan kaçma ve istenen amaca 

ulaşmayı hedefler. Bu yaklaşımda bireyler geçmiş 

yaşanmışlıkları göz önüne alarak onlara sunulan faydaları 

değerlemeye alırlar (Katz, 1960, s.170).  

Olayı pazarlama açısından değerlediğimizde ise, kişinin 

herhangi bir ürüne ya da markaya karşı tutumu, kulanım 

sonucu oluşan fayda oranı ile alakalıdır (Solomon, 2007, 

s.234).  
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Özetle faydacı fonksiyon ödül ceza mekanizmasına 

dayanır. Kişilerin tutumu, acı vermesi veya tatmin 

etmesine göre şekillenir. 

3- Ego Savunucu Fonksiyon: Kişinin kendine fazla 

zaman ayırıp önem verdiği bu fonksiyonda, kişinin egosu 

karşılaşma ihtimali olan herhangi bir sıkıntılı durum 

olasılığına karşı savunma halini alır (Katz, 1960, s.171). 

Bir başka deyişle tutum, bireyin egosunu hem dış 

dünyadan hem de iç dünyasındaki düşüncelerinden 

savunmak için oluşur (Arnould vd., 2002, s.162). 

Fonksiyonun temeli Freud’un kişilik yapısı kuramına 

dayanmaktadır. Ünlü psikolog Freud’a göre kişiler 

kendileri ile ilgili gerçekleri ve inancı dış dünya ile karşı 

karşıya getirmekten çekinmektedir. Bu yüzden de bir ego 

savunma mekanizması geliştirir. Ego savunucu 

fonksiyonda Freud’un kişilik yapısı kuramına benzer 

şekilde birey kendi ile ilgili gerçekleri reddederek egosuna 

olan güveni korumaya çalışır. Bireyler birtakım satın 

alımlar ile kendilerinde bilinçaltı veya bilinç üstü 

eksikliklerini tamamlamış hissedebilirler. Satın alacağı 

ürünün toplum karşısında kendisine saygı ve itibar 
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kazandıracağını düşündüğünde alım yapabilir veya tam 

aksi durumda toplum tarafından kınanacağını düşündüğü 

durumda ürüne karşı olumsuz tutum geliştirebilir (Koç, 

2012, s.237).  

Müşteriler bazı ürünlere karşı olumlu tutumları olsa hatta 

satın almayı çok istiyor olsa dahi satın alım yapamayabilir. 

Pahalı bir spor arabayı almak isteyip de buna gücü 

yetmeyen bir müşteri örnek olarak verilecek olursa, 

müşteri bu durumda arabanın kendisi için çok şatafatlı ve 

yaşına uygun olmadığını savunarak egosunu korumaya 

çalışabilir. Bu durumda müşterinin olumlu tutumu 

olumsuz hale dönüşecektir (Evans vd., 2010, s.115).  

Fonksiyona göre tutumu oluşturan duygusal nedenlerdir. 

Örnek olarak ev hanımlarının hazır kahveye yaklaşımları 

verilebilir. Yetersizlik hissi uyandırabilecek olan hazır 

kahve makinelerine karşı ev hanımları olumsuz bir tutum 

geliştirmişlerdir (Solomon, 2007, s.235).   

Egoyu endişe ve tehlikeden koruyan ürünler yine bu 

amaçla satın alınırlar. Deodorant kullanılmadığında 

oluşabilecek sonuçların gösterildiği reklamlar, deodoranta 
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karşı olumlu tutum gelişmesine yardımcı olmuştur 

(Solomon, 2007, s.235). 

4- Değer İfade Etme Fonksiyonu: Fonksiyonun özünde 

bireylerin değerleri vardır (Loudon ve Bitta, 1988, s.507). 

Fonksiyona göre kişi var olmak istediği şekle yönelik 

değerler oluşturur ve tutumları bu değerler yönünde oluşur 

(Katz, 1960, s.173). Yani fonksiyon tutumun oluşmasını 

faydaya göre değil, tamamen bireye ifade ettiği değere 

göre açıklamaktadır (Solomon, 2007, s.225).  

Bu fonksiyonda tutumu oluşturan en önemli etken 

bireylerin kim oldukları, kim olmak istedikleri ve 

değerlerini dışa vurmak istemeleridir (Koç, 2012, s.238). 

Bu fonksiyonda ele aldığımız tutumlar özellikle ana 

değerleri ifade etme için yardımcı olurlar (Hanna vd., 

2006, s.196). Örneğin, Harley Davidson motor alan kişi 

onun işlevselliğinden çok markanın kendisi için ifade 

ettiği değeri yansıtmak için almaktadır (Evans vd., 2010, 

s.115).   

Pazarlama anlamında fonksiyona bakılacak olursa tutumu 

ürün ya da markanın faydasından çok değerler ve kişiliğe 
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uygunluk oluşturur ki bu da tamamen bireyin yaşam tarzı 

ile ilgilidir (Solomon, 2007, s.234).    

Odabaşı ve Barış, (2002, s.142) fonksiyona paralel şekilde 

değer kavramının tutumu önemli ölçüde etkilediğini 

belirtmişlerdir. Değer bireyler için devamlı bir olgudur ve 

birey davranışlarını diğer davranış şekillerinden 

ayırmaktadır. Yazarlar yapılan araştırma sonuçlarına göre 

özellikle bilgisayar, sağlıklı gıda ve otomobil sektöründe 

değer olgusunun ön plana çıktığını belirtmişlerdir.  

5- Bilgi Fonksiyonu: Bilgi fonksiyonu kişi veya nesneler 

ile ilgililerin bireyler tarafından anlamlandırılmasına 

yardımcı olur. Kişiler ihtiyaçlarına yönelik bilgilere 

yönelirler. Bebek bekleyen bir ailenin bebek eşyaları ile 

ilgili bilgilenmek istemesi buna örnek olarak verilebilir. 

Tutum ise bilgi edinme sürecinde karmaşık bir durum 

ortaya çıktığında oluşmaktadır. Bireyin olumlu tutumuna 

karşılık olumsuz bilgiler yok sayılır. Tam tersi olumsuz 

tutumda ise olumlu bilgiler yok olmaktadır (Odabaşı ve 

Barış, 2002, s.169). 

Kişiler yaşamları boyunca pek çok bilgi ile karşı 

karşıyadırlar. Herhangi bir şeye karşı olan tutumları bu 
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bilgi dağı ile karşı karşıya olan kişilerde tutumları olan 

nesne ya da vaka ile ilgili edindiği bilgileri anlamlandırıp 

organize etmesinde ve bir karara varmasında kolaylık 

sağlar. Özetle bu fonksiyon sayesinde hayatımızdaki her 

şey ile ilgili tutum oluşturmaktayız (Hanna vd., 2006, 

s.198). 

Kişiler algıları dâhilindeki tüm pazarlama mesajlarına açık 

değildir. Hatta fazlalaşan pazarlama mesaj saldırılarına 

karşın zaman içerisinde olumsuz düşünceler edinebilirler.  

Ürün veya markalara yönelik zaman içerisinde kişilerde 

oluşan tutumlar, bu mesajlar içerisinde işe yarayanları 

ayıklamayı sağlar. Örneğin, ev almayı düşünen bir kişi bu 

mesajlar içerisinden ev ile ilgili olanlara karşı bir seçicilik 

gösterir (Evans vd., 2010, s.115).   

Özetle bilgi fonksiyonu, yeni bir ürünle karşılaşıldığı 

zaman veya belirsiz bir durum karşısında bilgi ihtiyacı 

hissedilmesi sonucunda tutum oluşmasıdır (Arnould vd., 

2002, s.162). 
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3.4. Marka Tutumu ve Tüketici Davranışı İlişkisi 

Modelleri 

Pazarlama alanında literatürde ve sahada pek çok 

pazarlamacının merak konusu, tutumların satın alma 

davranışını neden tam olarak izah edemediğidir. 

Günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda tutumun 

davranışı öngörebilmesi için gereken kriterlerde aşağıdaki 

sonuçlar çıkmıştır (Peter ve Olson, 2010, s.28-35): 

1- Katılım derecesi: Tüketicinin katılım derecesi satın 

alma davranışı için ne kadar fazla ise tutumun o kadar 

satın alma davranışına dönüşeceği tahmin edilmektedir.  

2- Tutum ölçümü: Tutum geçerli ve güvenilebilir yöntem 

ile ölçülmelidir. Hem tutum hem de davranışın ölçüm 

seviyeleri birbirleri ile aynı düzeyde olmalıdır. Örneğin, 

bir yardım kuruluşuna bağış yapılıp yapılmayacağını ölçen 

bir firma, X kurumuna bağış yapıp yapmayacağını direkt 

sormaktadır. Aynı durum tutum ölçümünde de direkt 

spesifik şekilde sorularak ölçülmelidir.  

3- Diğer insanların etkisi: Çevredeki insanların satın alma 

davranışı tüketiciyi etkilemektedir. Herhangi bir ürünün 

moda olup satın alınması, buna örnek olarak verilebilir.  
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4- Durumsal faktörler: Zamanla ilgili kısıtlar, hastalık, 

tatil vb. etmenler tutumun davranışa dönüşmesini 

engellemekte ve satın alma davranışının tahmin 

edilememesine neden olmaktadır.  

5- Tutumun erişilebilir olması: Tutumun davranışı etkile-

mesi hafızada yer etmiş olması gerekmektedir; bu da 

tutumun gücü ile doğru orantılıdır. Tutum ve tutum 

geliştirilecek nesne arasında zaman içerisinde değişim 

olur. Sürecin bir ucunda nesneye karşı olumlu veya 

olumsuz duygulara, diğer ucunda ise nesne ile ilgili güçlü 

duygulara sahip bir tüketici olduğunu düşünecek olursak, 

bu diğer uçtaki güç ne kadar fazla ise satın alma 

davranışını o kadar etkileyecektir. 

Literatürde tutumu inceleyen genelde dört kuram 

bulunmakta olup açıklamaları şu şekildedir: 

1- Fishbein Kuramı: En çok karşılaşılan kuramdır (Sheth 

ve Mittal, 2004, s.216; Solomon, 2007, s.240; Engel vd., 

1993, s.161; Arnould vd., 2002, s.172; Peter ve Olson, 

2010, s.142). Kurama göre inançlara yönelik tüm 

değerlemeler, bireyde genel bir tutum oluşturur. İnanç 
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kişilerin nesneler ve düşünceler ile ilgili tanımlayıcı 

düşünceleri olarak tanımlanabilmektedir. 

İnsanlar iyi olduğuna inandıkları şeyleri sevme 

eğilimindedir. Yani tutum, belirgin inançlar ve bunlara 

yönelik değerleme şeklinde iki temel etmen sonucunda 

oluşur (Peter ve Olson, 2010, s.142). Tanımdaki “belirgin” 

kavramının varlık nedeni bireylerin yaşamları boyunca 

pek çok ürün/hizmet kullanmış olması ve bu 

ürün/hizmetlere yönelik pek çok inancın bireyin zihninde 

birbirleri ile ilişkili şekilde bulunmasıdır. Ancak kişilerin 

bilişsel kapasitesi sınırlı olduğu için bu zihindeki bilgilerin 

sadece belli bir kısmı kullanılmak istendiğinde etkinleşir. 

Etkinleşen kısma belirgin inançlar denmektedir ve 

kuramda da bu inançlar ele alınmaktadır (Peter ve Olson, 

2010, s.140). Fishbein ve Ajzen (1975, s.14) belirgin 

inançlar yerine “erişilebilir” sözcüğünü kullanmışlardır.  

Bu modelde hedef, herhangi bir nesneye ilişkin 

olumlu/olumsuz sonuçların tespitidir. Tutum bahsi geçen 

sonuçlara ait inançlar ve değerlemelerin çarpımı ile elde 

edilir (Sheth ve Mittal, 2004, s.216).  
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Modelin kullanıldığı pazarlama alanları aşağıdaki 

gibidir(Peter ve Olson, 2010, s.145; Arnould vd., 2002, 

s.173): 

• Tüketicilerin anlaşılması: Yeni çıkacak ürünün hangi 

özeliklerinin beğenileceği öğrenilmektedir.  

• Pazarlama stratejileri ile ilgili geri besleme: 

Pazarlamacılar belirgin inançları değerleyip stratejilerinin 

sonuçlarını yorumlarlar.  

• Durumsal etkilerin anlaşılması: Ürünün kullanım 

sürecinde var olan durumsal değişkenler  (tüketicilerin 

duygusal durumları, hava durumu, günün hangi saati 

olduğu vb.) esnasında ürünün hangi özelliklerinin tüketici 

tarafından hafızadan çağırılıp tutuma etki ettiği 

ölçümlenir.  

2- Mantıksal Eylem Kuramı: Davranışı belirleyen etmen-

lerin incelendiği kuramların başında yer almaktadır (Peter 

ve Olson, 2010, s.150). Çıkış noktası Fishbein modelidir 

(Sheth ve Mittal, 2004, s.216). Hatta bazı yazarlar ise 

modeli Fishbein’ın Genişletilmiş Modeli olarak 

isimlendirmişlerdir (Sheth ve Mittal, 2004, s.217; Arnould 

vd., 2002, s.474).  
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Modelin ortaya çıkması ve Fishbein Modelinin yeterli 

görülmemesinin nedeni, modelin öngörüde yetersiz kalmış 

olmasıdır. Modeli Fishbein modelinden ayıran en önemli 

özellik, değişken olarak inancın yanı sıra sosyal normatif 

baskının modelde olmasıdır (Sheth ve Mittal, 2004, s.218).  

Modele göre kişi davranışını etkileyen iki temel etmen 

vardır. Bunlardan birincisi kişinin doğasından kaynakla-

nan kişisel etmen ki bu etmen, eylem sonucunda bireyin 

pozitif veya negatif değerlemesidir ve davranışa yönelik 

tutum olarak adlandırılmaktadır. Diğeri ise sosyal 

etmenden kaynaklanan yansımadır. Çevresel baskıdan 

oluşan bu etmen işin içinde birey algısı olduğu için özel 

norm olarak adlandırılır (Fishbein ve Ajzen, 1975, s.16).  

3-Planlı Davranış Kuramı: Kuram Ajzen tarafından 

1991’de geliştirilmiştir. Kuramda ana değişken davranışsal 

niyettir ki bu kişinin belli şekilde davranma isteğini bu 

eylemi gerçekleştirmek için çabasını belirtir. Kurama göre 

niyetin davranışı öngörebilmesi için irade sınırları 

içerisinde olması gerekmektedir; yani eylemin 

gerçekleşmesi için bireyin istekli ve imkân sahibi olması 

gerekmektedir (Sheth ve Mittal, 2004, s.218). 



ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA BAĞLILIĞI  

 /  Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 126 
 

 

3.5.Marka Tutumunu Değiştirme Yöntemleri 

Pazarlama çalışmalarının kökeninde tutum değiştirme 

yatmaktadır. Çünkü pazarlama ikna etmeye yönelik bir 

çalışmadır ve bu da davranış değiştirme ile 

sağlanmaktadır. Ancak bu iş pazarlamacılar için oldukça 

zordur (Evans vd., 2010, s.115).  

Daha önce bahsettiğimiz tutum bileşenleri herhangi bir 

tutumda dengelilik arz ediyorsa bu, söz konusu tutumun 

yerleşik bir tutum olduğunu gösterir ki bu durumda tutumu 

değiştirmek daha da zor bir hal alır (İnceoğlu, 2010, s.32). 

Doğaldır ki, ürün ya da nesne ile ilgili henüz bir tutumu 

olmayan müşteri gruplarında ikna daha da kolaydır; çünkü 

tutumun olmadığı durumlarda tüketici savunma 

pozisyonuna geçmez. Tutumu değiştirmek demek tutumu 

oluşturan bileşenleri değiştirmek demektir (Berkman vd., 

1997, s.328). 

 

3.5.1.Bilişsel Elemanın Değiştirilmesi 

Pazarlamacılar bir tutumu değiştirmek için üç temel 

strateji kullanabilirler (Koç, 2012, s.255):  
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1- Güçlü bir inancın değerlemesinin değiştirilmesi: 

Tüketicinin tutumunu oluşturan bilginin tüketiciye ifade 

ettiği şeyin değiştirilmesi işlemidir. Örneğin ŞOK firması 

hem ucuz ve hem de kaliteli ürünler sunduğunu 

vurgulamış ve tüketicilerin ucuz ürünlere karşı inancını 

değiştirmeye yönelik çalışmıştır (İslamoğlu, 2006 s.167). 

2- Mevcut olumlu inancı güçlendirme: Bu stratejide var 

olan olumlu düşünce daha da olumlu alanda bilgilendirme 

ile pekiştirilmeye çalışılır ve var olan inanç ve tutumun 

gücünü artırıcı yöndedir. Örneğin, güneş kremi ürününde 

kanserden koruma veya kırışık önleme vurgulanarak, 

kullanılmadığında oluşan riske vurgu yapılmıştır. Bu 

sayede ürünün güneşten koruyucu özelliğine inanç 

artırılmaya çalışılmıştır (Peter ve Olson, 2010, s.143). 

3- Yeni ve belli bir inanç oluşturma:  En yaygın strateji-

lerden biridir. Bazen bu inancı değiştirmek için ürünün 

fiziksel bir özelliğinde değişiklik yapmak gerekebilir 

(Peter ve Olson, 2010, s.141). 
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3.5.2.Duygusal Elemanın Değiştirilmesi 

En etkili yöntemlerden biri klasik koşullanmadır. Buna 

örnek olarak tüketicinin sevdiği müzik tarzı ile markanın 

eşleştirilmesi verilebilir. Eşleştirme sonucunda müziğe 

karşı olan olumlu his markaya karşı da oluşabilmektedir 

(Odabaşı ve Barış, 2002, s.181). 

 Duygusal bileşen inançlarımızı değerlemede 

kullandığımız hislerle oluşur. Bazen bu hislerimiz alınan 

yeni bilgiler ile değişip bazen çok spesifik şekilde 

görülebilir. Buna örnek olarak “alışveriş yapmaktan nefret 

ediyorum” diyen bir müşteri verilebilir (Berkman vd., 

1997, s.232). 

Tüketicinin tutum oluşturmaya çalışılan ürün grubu ya da 

markaya karşı herhangi bir hissinin olmadığı durumlarda 

duygu değişimine gerek yoktur; bu durumda yeni ve 

olumlu bir duygu geliştirilmeye çalışılarak sonraki adımda 

bu duygu güçlendirilmeye çalışılmalıdır (İslamoğlu 2006, 

s.168).  
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3.5.3.Davranışsal Elemanın Değiştirilmesi 

İndirim, promosyon, numune dağıtımı vb. stratejiler bu 

değişim için çok sık kullanılan yöntemlerdir (Odabaşı ve 

Barış, 2002,181).  

Davranışsal bileşen ile duygusal bileşeni 

karşılaştırıldığında, çoğu zaman duygusal bileşen 

hoşlanma ya da hoşlanmama durumunu sergilerken, 

davranışsal bileşen o markaya ya da ürüne karşı tutumu 

değil, o markayı satın almaya yönelik tutumu ifade 

etmektedir.  

Örneğin, Sony Ericsson marka mobil telefonun ucuz 

olması, tamirinin kolay olması, servis ağının geniş olması 

gibi nedenler ile markaya öğrenciler tarafından olumlu 

hisler oluşabilir. Ancak bu olumlu hisler Sony Ericsson 

marka mobil telefonun alınacağı anlamına gelmez. 

Markanın kalitesizlik imajı vb. nedenlerle marka tercih 

edilmeyebilir. Yani bir pazarlamacı tutumu oluşturan her 

bir bileşene karşı stratejilerini geliştirmelidir (Berkman 

vd., 1997, s.235). Şekil 10’da tutumun değişme süreci 

gösterilmiştir.  
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Pozitif 
Pazarlama 
Uyaranları: 

Reklam
Ambalaj
Dizayn

Ürün veya 
Markaya 
Yönelik 

Duygusal 
Tepkiyi 

Artırmak

Pozitif 
İnancı 

Artırmak

Davranış

Davranış

Pozitif 
İnancı 

Artırmak

Tutumun 
Değişmesi

Şekil 10. Tutum Değişme Süreci 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Berkman, vd., (1997). Assessing The Predictive Validity of Two 

Methods of Measuring Self-İmage Congruence. Journal of The Academy of 

Marketing Science, 25(3), 229-241. 

 

3.6. Marka Tutumu ve Ürün İlgi Düzeyi İlişkisi 

Literatürde pek çok çalışma satın alma kararı, marka ve 

tutum ilişkisini irdeleme üzerine yapılmıştır. Markaya 

yönelik tutum, satın alma kararı için zaten etkili bir 

nedendir ve tutum ister olumlu ister olumsuz olsun, 

tutundurma faaliyetleri tutumun olumlu yönde gelişmesine 

ve satın alma eğiliminin artmasına neden olur (Spears and 

Singh, 2004, s.57). Pope ve Voges’e (2000, s.99) göre, 

satın alma eğilimi ile markaya karşı olan tutumun ve 



ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA BAĞLILIĞI  

 /  Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 131 
 

marka farkındalığının arasında önemli bir ilişki vardır.  

Sadece bahsedilen ilişkideki olumlu tutum bile tek başına 

satın alma kararı verdirebilmektedir.  

Literatürde tüketici seçimini inceleyen pek çok çalışmanın 

iki grupta toplandığı görülmektedir. Birinci grupta ilgi 

düzeyi yüksek olan karmaşık ve pahalı ürünlere ait 

çalışmalarda tutumlar ile seçimler arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu sonucu çıkmıştır. Bu çalışmaların bazıları 

Tablo 8’de gösterilmiştir (Sığınsı, 2015, s.113). 
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Tablo 8. Yüksek İlgi Düzeyindeki Ürünlerde Tutumun Etkisi Üzerinde 
Yapılan Literatür Çalışmaları 

Yıl/Yazar Çalışma  

Kotler ve 

Armstrong 

(2004) 

Ürün ilgilenim düzeyi yüksek ve karmaşık pahalı 

ürünlerde tutum ve seçim arasında tutarlılık 

yüksek bulunmuştur.  

Mannetti vd. 

(2002) 

Cep telefonu satın alma üzerine yapılmış bir 

çalışmada tutumun satın alma niyetinin 

öngörülmesine katkısı olduğu tespit edilmiştir.  

Grimm 

(2005) 

Bankacılık hizmeti üzerine yapılan bir çalışmada 

tutumun 3 bileşeni incelenmiş hem teker teker 

hem de toplu şekilde bileşenlerin satın almayı 

öngörmeye katkısı olduğu tespit edilmiştir. 

Chiu vd. 

(2005) 

Ünlü kişilerin eşyalarına yönelik yapılan bir 

çalışmada bahsi geçen ünlü kişilere hayran olan 

ve hayran olmayan farklı tüketici grupları 

üzerinde yapılan çalışmada hayran olanların satın 

alma niyeti yüksek bulunmuştur.  

Kaynak: Sığındı, ve Kavak , (2015). Satın Alma Niyetinin Öngörüsünde 

Planlı Davranış Modeli’nin Farklı Ürün Sınıfları İçin Denenmesi . Anadolu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 111-127. 

 

Tüketici seçimini etkileyen ikinci ürün grubu ise ilgi 

düzeyleri düşük ve kolayda alım yapılabilen ürün 
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grubudur ve bu alanda da pek çok çalışma mevcuttur. Bu 

çalışmalarda genelde ürün grubu kolay satın alınabilen ve 

güdülenmesi düşük ürünler olduğu için bu tip ürün 

gruplarında satın alma davranışının otomatikleşebileceği 

tartışma konusu olmuştur. Ancak bu tür ürünlerde de 

zaman ve para kullanılıyor olması, karar verme sürecinde 

ve az da olsa belirli düzeyde bilişsel kararın rol oynadığı 

görüşü ile örtüşmektedir.  

Dekimpe vd., (1997, s.507-533) yiyecek endüstrisinde, 

marka bağlılığı ve zaman ilişkisine bakarak bağlılığı 

incelemişler ve dayanıksız ürün grubundaki markalara 

karşı bağlılığın zaman içerisinde azaldığı sonucuna 

varmışlardır. Benzer şekilde Bhattacharya (1994, s.425) 

dayanıksız ürün endüstrisinde ambalajlı ürünlere duyula 

marka bağlılığını yeniden satın alma davranışını 

ölçümleyerek incelemişlerdir. 

Çeşitli ürün gruplarında yapılmış bazı literatür çalışmalar 

Tablo 9’da gösterilmiştir (Sığındı ve Kavak, 2015, s.115). 
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Tablo 9. Düşük İlgi Düzeyindeki Ürünlerde Tutumun Etkisi Üzerinde 
Yapılan Literatür Çalışmaları 

Yıl/Yazar Ürün 

Derbaix ve Leheut, 2008; 

Smith vd., 2008 

Alkolsüz içecek  

Ryan, 1978, Wilson vd., 

1975 

Diş macunu  

Ryan ve Bonfield, 1975; 

Hoyer, 1984; Leong 1993 

Deterjan  

Hoyer ve Brown, 1992 Yer fıstığı ezmesi 

Kaynak: Sığındı, ve Kavak, (2015). Satın Alma Niyetinin Öngörüsünde 

Planlı Davranış Modeli’nin Farklı Ürün Sınıfları İçin Denenmesi . Anadolu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), s.111-127. 

 

Guest(1944), bağlılık kavramını tüketicilerin uzun süreli 

tercihleri kapsamında incelemiş ve bireylerin psikolojik 

tutumları sonucunda oluştuğunu ifade etmiştir. Hatta 

çalışmasında bağlılık kavramından tutum olarak 

bahsetmiştir (Akt. Ishida ve Taylor, 2012, s.320). 

Literatürde pek çok çalışmanın sonucu da benzer şekilde 

markaya karşı olan tutumun, o markaya bağlanma 

olasılığını yükselttiğini doğrulayıcı yönde çıkmıştır. Bu 

sebeple işletmelerin bağlı müşteri elde etmeleri için marka 



ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA BAĞLILIĞI  

 /  Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 135 
 

tutumu önemli bir yere sahiptir ve tutum yaşamın ilk 

dönemlerinden başlayarak, zaman içerisinde şekillenen bir 

olgudur (Sutherland ve Sylvester, 2004, s.24). 
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Dördüncü Bölüm 
MARKA BAĞLILIĞI 
4.1.Marka Bağlılığı Kavramı ve Gelişimi 

İşletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, satış ve kâra 

süreklilik kazandırmaları önemli ölçüde mevcut 

müşterilerini korumalarına bağlıdır. Müşterilerinin mevcut 

ve değişen ihtiyaç, istek ve beklentilerine rakiplerinden 

önce cevap verebilen işletmeler, markalarına uzun 

dönemde bağlılık oluşturmuş olurlar.  

Bu açıdan müşterilerini tanımak, onlara uygun şekilde 

markayı tanımlayarak sunmak büyük bir önem 

taşımaktadır (Palumo ve Herbig, 2000, s.118). 

Tüketiciler satın alma kararı verirken pek çok etmenden 

etkilenirler. Bu nedenlerden bazıları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Kumar ve Shah, 2004, s.318): 

- Fonksiyonel risk;  

beklenen performansın karşılanamaması, 

- Finansal veya fiziksel risk;  

ödenecek tutar veya harcanan zaman gibi bedellere 

karşılık vermemesi, 
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- Sosyal risk;  

çevre tarafından beğenilmemesi, 

- Psikolojik risk;  

tüketicinin tatmin olmamasıdır. 

Tüm bu risk faktörleri arttıkça tüketiciler marka 

değiştirmek yerine aynı markayı tercih yönüne 

gitmektedirler. Ancak özellikle finansal risk düşükse, 

tatmin durumu değiştiği anda tüketici tercihi değişebilir. 

Günümüze kadar farklı bağlılık tanımları yapılmıştır. 

Marka bağlılığı “marka komutanları” olarak da 

isimlendirilmektedir (Kumar ve Shah, 2004, s.318). 

Marka bağlılığı tüketicilerde markaya karşı gelişen 

arkadaşlığa benzer bir tür psikolojik bağlanmadır (Taşkın 

ve Akat, 2012, s.132). Jacoby’e (1971) göre, marka 

bağlılığı, bir markayı diğerlerine nazaran daha sık satın 

alma eğilimi ve değişik markalar arasında satın alınma 

periyodudur (Akt. Demir, 2012, s.106). 

Hallberg’e (2004, s.231) göre marka bağlılığı,  tüketicinin 

markaya duygusal bağlanması ve devamlı satın alma 

davranışı göstermesidir. Sirdeshmukh vd. (2002, s.15) 

tüketicinin, bir firmanın markasına bağımlı ise tüketicinin 
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bu firma ile ilişkisini geliştirecek yönde olumlu 

söylemlerde bulunma ve tekrar satın alma eğiliminde 

olmasını marka bağlılığı olarak tanımlamışlardır.  

Benzer şekilde Agustin ve Singh (2005, s.96) marka 

bağlılığını tekrar satın alma kavramı ile açıklamış ve 

bağlılığı daha çok tüketme veya tekrar satın almanın 

sürekli devam etmesi şeklinde tanımlamışlardır. 

Chaudhuri (1999, s.2) marka bağlılığını tüketicilerin fiyata 

aldırmaksızın algıladıkları kalite neticesinde aynı markayı 

seçmesi olarak tanımlamıştır.  

Moschis vd. (1984) marka bağlılığını, iki farklı zaman 

süreci içerisinde aynı markanın satın alınmasının belirli 

hali olarak tanımlamışlardır (Akt. Demir, 2012, s.106). 

Oliver’e (1999, s.34) göre bağlılık, tüketicilerin 

davranışlarını değiştirmesi için pek çok uyaranla karşı 

karşıya kalmasına rağmen, satın alma davranışını 

değiştirmemesi olarak tanımlamıştır. Yani tüketiciler 

düşük fiyat, promosyon vb. cazip teklifler karşısında dahi 

şimdi ve gelecek zamanda tekrar satın alma konusunda 

kararlı haldedirler (Palumbo ve Herbig, 2000, s.116).  
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Bandyopadhyay ve Martell (2007, s.35) benzer tanımlara 

belirli bir zaman dilimi eklemiş ve marka bağlılığını bir 

sene içerisinde tüketicinin sadece bir markayı satın alması 

olarak yorumlamıştır. 

Çalışmada bağlılık kavramı ile ilgili şimdiye kadar 

yaptığımız tüm tanımlar marka bağlılığını tekrar satın 

alma açısından tanımlamaktadır ki bu durum, aslında 

ileride de bahsedileceği üzere davranışsal marka bağlılığı 

kavramını oluşturmaktadır.  

Literatürde bazı yazarlar davranışsal tanımların bağlılığın 

oluşma nedenlerini açıklamada yetersiz kaldığını 

düşünmüşlerdir. Tekrar satın alma davranışına içsel 

nedenlerin sebep olduğu görüşü savunulmuş, bu yaklaşım 

“tutumsal marka bağlılığı” diğer ismi ile “psikolojik 

bağlılık” olarak ortaya konmuştur (Gounaris ve 

Stathakopoulos, 2004, s.284; Day, 1969, s.30; Odin vd., 

2001, s.76). 

Devrani de (2009, s.409) benzer şekilde tekrar satın alma 

davranışının tek başına bağlılık göstergesi olmadığını, 

bireylerin markaya olumlu tutum geliştirmesi gerektiğini 

savunmaktadır. 
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Aşağıda tutumsal yaklaşıma yönelik bazı tanımlar yer 

almaktadır:  

Psikolojik bağlılık olarak da adlandırılan tutumsal bağlılık, 

davranışsal bağlılığın tekrar satın alma davranışına ilave 

markaya ait içsel eğilimi de içermektedir (Gounaris ve 

Stathakopoluos, 2004, s.284).   Marka bağlılığı 

tüketicilerin ürüne, firmaya, faaliyetlere göstermiş olduğu 

bir tepkidir (Uncles vd., 2003, s.295) 

Raj (1982) marka bağlılığını tanımına spesifik şekilde 

sayısal verilerle yaklaşmış ve marka bağlılığını,  herhangi 

bir ürün kategorisinde yapılan satışlarda %50’den fazla bir 

markanın tercih edilmesi şeklinde tanımlamıştır (Akt. 

Demir, 2012, s.105). Kumar ve Shah’a (2004, s.317) göre 

marka bağlılığı bir markaya karşı zamanla oluşan 

çekimdir. 

Villas-Boas (2004, s.135) marka bağlılığının oluşması için 

satın alma eyleminin gerçekleşmesi gerektiğini savunmuş 

ve bağlılığı satın alım sonrası tüketicinin marka hakkında 

bilgi sahibi olması şeklinde yorumlamıştır.  Cunningham’ 

a (1956) göre toplam satın alınan markalar arasında en 
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fazla satın alınan markaya karşı bir marka bağlılığı vardır 

(Akt. Demir, 2012, s.106). 

Marka bağlılığı, tüketicilerin daha önceden satın alıp 

denedikleri bir markayı satın almayı sürdürme eğilimi ya 

da tüketicinin belirli bir süre içerisinde bir ürün sınıfı 

içinde yer alan bir ya da daha çok markaya karşı takındığı 

olumlu tutum ve davranışsal tepkidir (Yılmaz, 2005, 

s.260). 

Odabaşı ve Barış (2002, s.85) marka bağlılığı ile ilgili altı 

özellikten bahsetmiştilerdir: 

1. Bağlılık bilinçlidir; tesadüfi değildir. 

2. Davranışsal bir tepkidir. 

3. Karar alıcılar tarafından gerçekleştirilir. 

4. Belli bir zaman diliminde oluşur. 

5. Alternatif markalar varken meydana gelir. 

6. Psikolojik bir süreç sonucu oluşur. 

Copeland (1923) tarafından ilk defa “marka ısrarı” 

kavramı ortaya atılmıştır. Yani 1920’lerden beri önemli 

olan bağlılık kavramı değişen ekonomik koşullar, sosyal 

yapı vb. nedenler ile birbirinden çok net şekilde 

ayrılabilen safhalarda gelişmiştir. Literatürde bu safhalar 
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beş ayrı dönem içinde incelenmiştir (Akt. Benneth ve 

Sharyn; 2005, s.251-254): 

Bağlılığın Doğuşu (1870-1914): Bu dönemde marka 

kimlik işlevindedir; ürünlerin farklılaşmasını sağlar ve 

müşterilere ürünü tanıtır.  Ürün kalitelerinde değişkenlik 

çok olduğu için müşteri risklerle karşı karşıyadır; markalar 

risk faktörünü azaltmaktadır. Coca-Cola, Gilette gibi 

markalar pazara giriş yapmıştır ve bunlar dâhil pek çok 

markaya karşı müşterilerde bağlılık oluşmaya başlamıştır. 

Müşteriler ve perakendeciler tarafından markalara karşı 

direnç olan dönemde pazar payını artırmak için reklam, ön 

planda kullanılmaktadır. 

Altın Dönem (1915-1929): Bu dönemde markaların 

hatırlanma oranı yüksektir; çok alternatif olmadığı için ve 

markaya erişilebilme kolaylaştığı için tüketiciler 

tarafından marka bağlılığı yüksek derecededir. Markaya 

karşı olan direniş hem tüketiciler hem de perakendeciler 

tarafından ortadan kalkmış; yerine markalaşmadan tatmin 

olma durumu gelmiştir. Çünkü tüketiciler kaliteden, 

perakendeciler ise markalaşmanın getirdiği yüksek satış 

hacminden memnundur.  Dönemin sonlarına doğru 
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reklama karşı bir iticilik oluşmaya başlamış; reklamlar 

aynı zamanda fiyatı artırdığı için reklamlara inanılmamaya 

başlanmıştır. 

Gizli Bağlılık Dönemi (1930-1945):  

Süreçte İkinci Dünya Savaşı olduğu için (1939) markaya 

dikkat azalmıştır. Karne ile satın alınma dönemi 

olduğundan “marka kıtlığı” yaşanmış; yani davranışsal 

faktörler bu dönemde ön plana çıkmıştır. Aslında markaya 

güven ve önem artmıştır. Ancak ekonomik koşullardan 

dolayı müşteriler satın alamamışlardır. 

Çoklu Bağlılık Dönemi (1946-1970): Savaşın etkilerinin 

ortadan kalkması ile birlikte müşteriler eski marka 

alışkanlıklarına geri dönmeye başlamışlardır. Ürün 

sayısının çok arttığı bu dönemde perakendeciler, fiyatın ön 

planda olduğu fiyat rekabeti ortaya çıkaracak şekilde 

kendi özel markalarını çıkarmaya başlamışlardır. Bu 

durum büyük üreticilerde endişe yaratmış; müşterilerin 

seçenek sayısı artmış, çoklu marka bağlılığı gelmiştir. 

Azalan Bağlılık Dönemi (1971 ve sonrası): 1940-1960 

arasında nüfusun hızla artmış olması, bu dönemi etkileyen 

önemli etmenlerdendir. Bu dönemde müşteriler hemen 
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tatmin olmak isteyen ve kullandığı markayı hemen 

değiştirme eğiliminde olan gruptur. Ürün kalitesinin 

yüksek olduğu ve markalar arasındaki farklılaşmanın az 

olduğu bu dönemde fiyat duyarlılığı artmıştır. Dönemde 

ürün ilgi düzeyi düşük ürünlerde bağlılık kavramı 

azalmışken, ilgi düzeyi yüksek ürünlerde bağlılık artmıştır. 

Bu dönemde marka toplulukları oluşmaya başlamıştır ve 

tek markaya bağlılıktansa başarılı topluluklara bağlılık 

daha çok artmıştır. 

 

4.2.Marka Bağlılığı Yaklaşımları 

Hem tutumsal hem de durumsal yaklaşım literatürde pek 

çok kez ele alınmıştır. Çalışmaların çoğunda tutumun 

davranıştan önce geldiği, psikolojik yani tutumsal marka 

bağlılığının davranışsal bağlılığı olumlu yönde etkilediği 

konusunda fikir birliğine varılmıştır (Bentler ve Speckart, 

1981, s.228; Dick ve Basu, 1994, s.100). 

Jacoby (1971), literatürde tekrar satın alma ile gerçek 

bağlılık arasındaki farkları incelemiş ve gerçek bir marka 

bağlılığı için altı koşulun sağlanması gerektiğini 

savunmuşlardır (Akt. Demir, 2012, s.106): 
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1. Rastlantısal bir bağ olmaması; yani markaya karşı 

önyargı olması.  

2. Sadece sözlü değil davranışsal tepki. Örneğin, hep 

Apple’ın iyi olduğunu savunan bir müşterinin mobil 

telefon satın alacağı zaman da Apple tercih etmesi.  

3. En az iki satın alım olması koşulu ile satın alımların 

belli zaman içerisinde tekrarlanması.  

4. Gerçek bağlılıktan söz etmek için karar verici birimde 

oluşması gerekir. Eşinin kararı sonucunda hep aynı marka 

meyve suyu alan bir müşteri buna örnek verilebilir.  

5. Seçim yapılabilecek ikamelerin olması gerekir.  

6. Psikolojik bir süreç sonunda ve düşünülerek tercih 

edilmiş olması gerekmektedir. 

Uncles vd. (2003, s.296) bağlılık yaklaşımlarını; 

davranışsal, tutumsal ve karma yaklaşım şeklinde Şekil 

11’deki gibi göstermişlerdir.  
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Şekil 11. Uncles' in Bağlılık YaklaşımlarıKaynak: Uncles, Dowling, ve 
Hammond, (2003). Customer Loyalty And Customer Loyalty Proğrams. 
Journal of Consumer Marketing, 20(4), 294-316. 

 

Davranışsal Marka Bağlılığı: Davranışsal marka 

bağlılığı, tüketicilerin tutarlı ve tekrarlı şekilde markayı 

satın alması olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlılık türü 

müşterinin ürün ile olan ilişkisini kademeli şekilde 

güçlendirdiğini ileri sürmektedir (Kotler, 2000, s.78). 

Yaklaşımın savunucuları yaklaşımı basit şekilde “markayı 

sistemli şekilde alan tüketiciler markaya bağlı 

tüketicilerdir” şeklinde açıklamaktadır (Odin vd., 2001, 

s.76).   

 

Model 1 
Davranışsal 

Yaklaşım
•Gözlemlenebil
ir Rutin 
Davranış

•Markaya 
Zayıf Bir 
Bağlılık 
Vardır ve 
Deneyim 
Tatmin 
Edicidir. 

Model 2 
Tutumsal 
Yaklaşım

•Pozitif İnanç 
Ve Markaya 
Karşı Güçlü 
Tutum

•Gruplara 
Üyelik, 
Kimlikle 
Özdeşleşme 
Gibi 
Unsurların 
Etkisi

Model 3 
Karma 

Yaklaşım

•Alternatif 
Arama, 
Kullanım 
Fırsatları

•Karakteristikle
r ve Bireysel 
Şartlar



ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA BAĞLILIĞI  

 /  Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 147 
 

Tutumsal Marka Bağlılığı: Tutumsal bakış açısında 

markaya bağlılığın nedenlerini var eden tutumlar üzerinde 

de durulmaktadır. Bu yaklaşımda çoğu zaman tekrar satın 

alma ikinci plana atılmış, satın alma esnasında tüketicinin 

psikolojik durumu açıklanmaya çalışılmıştır (Odin vd., 

2001, s.76).Day (1969, s.32) benzer şekilde marka 

bağlılığı konusunda tüketici tutumlarının önemini 

vurgulayarak tutumsal bağlılığın öncülüğünü yapmıştır. 

Karma Yaklaşım: Her iki yaklaşım da tek başına 

düşünüldüğünde, eksik yönleri mevcuttur. Bowen ve 

Chen’e (2001, s.213) göre, tutumsal bağlılık sadece satın 

alma değil, bağlı müşterilerin markayı etrafına tavsiye 

etmesidir.  Bu yaklaşımda bağlılığın nedenleri 

araştırılmaktadır ve sahte bağlılık ve gerçek bağlılığın 

birbirinden ayrılması önemlidir. Tutumsal yaklaşımda 

ölçüm gözlem yolu ile değil, tüketicilerin verdiği bilgiler 

ile yapıldığı için bu ayrımın yapılması güçtür (Kurtuldu ve 

Çilingir, 2009, s.251). 

Yılmaz’a (2005, s.261), göre, marka bağlılığı ve alışkanlık 

arasında yakın bir bağ vardır. Bu bağın markaya karşı olan 

sürekli ve olumlu tutum olduğunu belirten yazarlar, 
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tüketicinin bu davranış şekli sayesinde hem zaman 

tasarrufu sağladığını hem de beklenen performansa 

ulaştığını belirtmişlerdir. Sürekli aynı şampuanı alan 

birinin az zaman harcayarak istediği saçlara kavuşması 

buna örnek verilebilir.  

Solomon (2004, Akt. Odabaşı ve Barış, 2002, s.212)  ise, 

aynı konuda tam ters bir fikri savunmuşlardır. Yazarlar 

tüketicilerin hep aynı markaya yönelmesini “eylemsizlik” 

olarak adlandırmış ve tüketicilerin bunu daha az çaba 

gerektirdiği için tercih ettiğini savunmuşlardır. Yazarlara 

göre aradığı markayı bulamayan müşteri daha avantajlı bir 

markayı tereddütsüz tercih edecektir. Bu avantajlı durumu 

iyi kullanan pazarlamacılar alışkanlık olarak yapılan 

tekrarlı satın almayı dondurup başka marka satın 

alınmasını sağlayabilirler ki, gerçek bağlılıkta böyle bir 

durum gözlenmemektedir.  Yapılan yorumlara göre 

alışkanlık ile oluşan durum sadece olumlu bir tutumdur ve 

marka bağlılığında bunun yanı sıra markaya karşı bir tutku 

olması gerekmektedir. 
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4.3. Marka Bağlılığı Dereceleri ve Bağlılık Oluşturma 

Yöntemleri 

4.3.1.Marka Bağlılığı Dereceleri 

Dyson vd., (1996, s.13) marka bağlılığının farklı 

düzeylerini belirtecek şekilde “marka dinamikleri” 

modelini geliştirmiştir. Süreç beş aşamadan oluşmaktadır. 

Şekil 12’de gösterildiği üzere, piramitte yükselen her 

basamak bağlılığın bir seviye daha üstte olduğunu 

göstermektedir ve piramitteki her bir dilimin genişliği, 

bağlı müşteri sayısını belirtmektedir. 

 
Şekil 12. Dyson vd.' nin Marka Dinamikleri Modeli 

Kaynak: Dyson, Farr, ve Hollis, (1996). Understanding, Measuring, and 

Using Brand Equity, Journal of Advertising Research, 36(6), s.9-21. 

Şekil 12’deki piramit biçimlendirilmiştir; gerçek piramitte 

aşamalar arasındaki aralıklar farklıdır. Ayrıca piramidin 

Bağlılık

Avantaj

Performans

İlgililik 

Varlık
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genişliği ürün grubuna göre değişmektedir. Çok satılan 

ürün gruplarında piramit daha geniş olmaktadır. Piramidin 

aşamalarının açıklaması ise şöyledir: 

Varlık: Bu aşama tüketicinin zihninde bir pozisyon 

oluşturulup yerleştirilme aşamasıdır. Bu durum, 

reklamlarla veya mağaza ile ilgili kulaktan kulağa iletişim 

ile sağlanabilir.  

İlgililik: Markanın sunduğu maliyetler bu aşamada 

tüketicinin ilgisini çekecek seviyede olmalıdır.  

Performans: Markanın sunduğu yararların pazar 

standartları ile uyumlu olup olmadığı ile alakalı olan 

aşamada müşteriler bekledikleri ile elde ettikleri kalitenin 

karşılaştırılmasını yapmaktadır.  

Avantaj: Bu aşamada markanın rekabet gücü ön plandadır. 

Aşamaya çıkmak için tüketicilerin markadan gerçekçi 

veya duygusal fayda elde etmesi gerekmektedir.  

Bağlılık: Bu aşamada tüketicinin markanın üstünlüğüne 

inancı ve markayla yakın bir bağı vardır. Bu aşamada 

tüketiciler markanın bir temsilcisi konumundadırlar. 
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Marka bağlılıkları çok farklı seviyelerde olabilir. Aaker 

(1996, s.53) bu bağlılık seviyelerini Şekil 13’deki gibi 

göstermiştir. 

kendini 
adamış  

tüketiciler
markayı arkadaş 

gibi görenler

değişik maliyetle tatmin 
olan tüketiciler

marka değiştirmek için neden 
görmeyenler

marka bağlılığına sahip olmayıp fiyat 
duyarlılığı gösteren tüketiciler

Şekil 13. Aaker' in Bağlılık Seviyeleri  
Kaynak: Aaker, (1996). Güçlü Markalar Yaratmak, (Çev.E. Demir), 

İstanbul: MediaCat Kitapları. 
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Çok basit bir genelleme ile müşteriler sadık ve sadık 

olmayan şeklinde ikiye ayrılabilir. Ancak Uztuğ  (2003, 

s.20) bağlılık oranlarına göre müşterileri Şekil 14’deki gibi 

yedi ayrı grupta incelemiştir. 

Kaynak: Aaker, (1996). Güçlü Markalar Yaratmak, (Çev.E. Demir), İstanbul: 

MediaCat Kitapları. 

Kotler (2000, s.27)  müşterileri bağlılık düzeylerine göre 

Şekil 15’deki gibi dört gruba ayırmıştır. Diğer yazarlardan 

farklı olarak Kotler, seviyeleri ters yönde sıralamaktadır: 

- Katı sadıklar; sürekli aynı markayı satın alırlar. 

- Bölünmüş sadıklar; birden fazla (2-3) markaya 

sadıktırlar. 

- Değişken sadıklar; belli bir süre markaya sadıktırlar. 

• Yalnızca bir markayı satın alma.Uzun dönemli bağlılık

• Birden fazla marka satın alırken her bir markayı kısa 
ya da uzun dönem kullanma.

Kısa dönemli bağlılık

• Peşpeşe birden fazla markanın alınması.Devingen- değişken

• Genellikle alışveriş sırasında sınırlı sayıda marka 
arasında satın alma.

Alışveriş sırasında seçici

• Bir çok farklı markayı pazarlıkla satın alma.Fiyat yönelimli satın alma

• Temel olarak jenerikli ya da özel nitelikli markaları 
satın alma.

Fiyat yönelimli mağaza 
markası satın alma

• Satın alma kalıbı ölçüğlemeyecek kadar az miktarda 
satın alanlar. 

Hafif kullanıcılar

Şekil 14. Uztuğ' un Bağlılık Seviyeleri 
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- Değiştiriciler; herhangi bir marka bağlılıkları yoktur. 

 

 
Kaynak: Kotler, (2000). Kotler ve Pazarlama, (Çev. A. Özyağcılar), İstanbul: 

Sistem Yayıncılık. 

Day (1969, s.30) tarafından oluşturulan marka bağlılığı 

seviyeleri ise Şekil 16’daki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

değiştiriciler

değişken sadıklar

bölünmüş sadıklar

katı sadıklar

Şekil 15. Kotler' in Müşteri Düzeyleri 
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Tekrarlı Satın Alma 

Yüksek   Düşük                                                                

  

 

 

 

 

 

 
 

Kaynak: Day, (1969). A Two-Dimensional Concept of Brand Loyalty.  

Journal of Advertising Research, 9(3), s, 29-35. 

Sahte Bağlılık: Düşük tutum düzeyinde tekrar satın alma 

davranışı yüksek olsa dahi bu sahte bağlılıktır. Day (1969, 

s.32) bu tip tekrarlı satın almaların zorunluluk veya 

alışkanlık sonucu olduğunu belirtmiştir.  

Gelişmemiş Bağlılık: Göreceli tutumun yüksek tekrarlı 

satın almanın ise düşük olduğu durumdur.  

Gerçek Bağlılık: Hem göreceli tutum hem de tekrarlı satın 

almanın yüksek olduğu durumdur. Gerçek bağlılık 

Gerçek 
Bağlılık

Gelişme
miş 

Bağlılık

Sahte 
Bağlılık

Bağlı 
Olmama

Şekil 16. Day' in Marka Bağlılığı Seviyeleri 

Yüksek 

Göreceli 
Tutum 

Düşük 
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markanın özellikle alındığı hatta olmadığı durumlarda 

satın alma davranışından vazgeçildiğinde, marka ile 

tamamen duygusal bir bağ kurulduğunda ortaya 

çıkmaktadır (Day, 1969, s.31).  

Bağlı Olmama: Göreceli tutumun düşük, tekrarlı satın 

alma faaliyetinin az olduğu durumdur. Bu seviyede 

tüketici markaya tamamen ilgisiz ve kayıtsızdır.  

Day’in bağlılık seviyelerine karşılık Rowley ve Dawes 

(2000, s.541) Şekil 17’deki gibi “sadakatsizlik” tablosu 

üretmiştir. 

 

 
Davranış 

Eylemsiz           Negatif 

 

  
Eylemsiz           

Tutum  

Negatif 
Kaynak: Rowley ve Dawes,  

(2000). Disloyalty: A Closer Look 

at Non- Loyals, Journal of Consumer Marketing, 17(6), 538–547. 

Serbest İnancını 
Yitirmiş

Rahatsız 
Edilmiş Yıkıcı

Şekil 17. Rowley ve Dawes' in Sadakatsizlik Tablosu 
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Rowley ve Dawes (2000, s.541)  Şekil 17’deki kategorileri 

aşağıdaki gibi açıklamışlardır:  

Serbest: Tüketicilerin marka ile ilgili bir deneyiminin 

olmadığı ve satın alma niyetinin olmadığı kategoridir. 

Ürün hakkında bilgisi olmayan müşterinin markaya 

bağlanması için promosyon, ücretsiz deneme vb. imkanlar 

sunulması gerekir.  

Rahatsız Edilmiş: Bu kategorideki müşteriler eski müşte-

rilerdir ve yeniden satın alma olasılığı vardır. Tüketici son 

deneyimlerinden tatmin değildir. Bu müşterilerin geri 

kazanılması gerekmektedir. Bunu sağlamanın yolu, 

müşterinin zararını karşılamak ve iyi müşteri ilişkileri 

yönetimidir.  

İnancını Yitirmiş: Yine bu kategoride markayı geçmişte 

kullanmış olan müşteri vardır; ancak diğer kategoriden 

farkı müşterinin gelecekte ürünü kullanmayacağıdır. 

İnancını kaybeden müşteriler için rahatsız olmuş 

müşterileri geri döndürmeye yönelik çalışmaların 

aynısının yapılması, tüketicide şüphe uyandırır. Bu 

gruptaki müşteri sayısının artması, şirketi yenilik yapmaya 

yöneltebilir.  
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Yıkıcı: İnancını yitirmiş müşteri kategorisindeki gibi 

gelecekte de ürünü kullanmayacak olan müşteri, bu 

kategoride çevresine kesinlikle ürünün kullanılmaması 

gerektiği söylemini gerçekleştirmektedir. Bu müşteriler 

artık bağlı müşteri grubuna geri dönmemektedir.  

Bu durumda işletmenin yapması gereken şey, negatif 

tutumun aza indirilmesidir. Şirket zayıf yönlerini 

iyileştirecek yönde yenilik yapmalı ve bunu tüketicilerin 

dikkatini çekecek şekilde sunmalıdır. 

Bahsedilen seviyeler literatürde farklı yazarlar tarafından 

farklı şekillerde isimlendirilmişlerdir. Aaker’in (1996, 

s.57) “sadakat piramidi”, Knox’un (1997, s.50) “sadakat 

karesi” olarak açıkladığı seviyelendirmelerde, seviyelerin 

isimleri farklı olsa da anlam itibari ile aynıdır.  

Knox’un sadakat karesinde fiyat yüzünden kullandığı 

markayı değiştirebilecek olan müşteri grubu “geçiş 

yapanlar” olarak adlandırılmıştır. Aaker (1996) aynı 

gruptaki müşteri grubunu “kayıtsız-marka sadakatsizliği” 

olarak isimlendirmiştir.  

Elitok (2003, s.62) bağlılık seviyelerini aşağıdaki şekilde 

isimlendirmiştir: 
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Markaya Kendini Adamış Alıcılar: Bu gruptaki müşteriler 

markanın meydana getirdiği yaşam şeklini benimserler. 

Hello Kity markasını hayatındaki her noktaya taşıyan 

müşteriler veya Apple markasını vücudunun çeşitli 

yerlerine dövme yaptıranlar, buna örnek olarak verilebilir 

ki, müşterilerdeki bu durum markayı dinselleştirmeye 

kadar gidebilir.  

Marka Dostu Alıcılar: Bu grupta müşterilerin önem 

verdiği hususlar markanın fonksiyonelliği ve prestijidir. 

Bunları elde eden müşteri ile marka arasında satın almaya 

yönelik dostluk başlamaktadır.  

Fiyat Değişimi İle Tatmin Olan Alıcılar: Bu gruptaki 

müşteriler için önemli olan, fiyattır. Fiyata duyarlı müşteri 

grubu fiyat cazip hale geldiğinde markayı tercih 

etmektedir.  

Memnun Alışmış Müşteriler: Aynı zaman süreci 

içerisinde birden çok marka ile ilgilenen bu grup 

müşteriler tek bir markaya bağlı kalmazlar.  

Marka Bağlılığı Olmayan Müşteriler: Markaya karşı 

ilgileri ve marka hakkında bilgileri olmayan müşteri 

grubudur.    
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Görüldüğü üzere literatürde marka bağlılığı ile ilgili pek 

çok sınıflandırma yapılmıştır. Örneğin, bir sınıflandırma, 

yatay ve dikey şeklindedir. Yatay bağlılık aynı markanın 

farklı ürünlerinin alınması, dikey bağlılık ise aynı 

markanın aynı ürününün tekrar satın alınmasıdır. Örneğin, 

her telefon değiştirmede Samsung alınması dikey bağlılık, 

Samsung marka televizyon, mobil telefon vb. alımı ise 

yatay bağlılığa örnektir (Taşkın ve Akat, 2012, s.136).  

Bu sınıflandırmanın haricinde bir diğer sınıflandırmaya 

göre bağlılık beş sınıfa ayrılmış durumdadır. Bu sınıflar 

aşağıdaki gibidir: 

Tam Bağlılık: Taşkın ve Akat’a (2012, s.136) göre 

“bölümlenmiş bağlılık” olarak da adlandırılan tam 

bağlılık, tüketicinin her defasında aynı markayı satın 

alması durumudur.  

Kararsız Bağlılık: Bazı nedenler ile marka bağlılığının 

başka bir marka bağlılığına dönüşmesi durumudur (Taşkın 

ve Akat, 2012, s.136). Azmak’a (2006, s.136) göre 

tüketicinin marka değiştirmesinden sonra tekrar 

dönmesidir. Örneğin, X markasını satın alan müşteri 
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çeşitli nedenler ile Y markasını aldıktan sonra tekrar X 

markasına geri döner.  

Bağımsız bağımlılık: Tüketicinin herhangi bir markaya 

bağımlı olmadığı ve her defasında farklı bir markayı 

seçebileceği durumdur (Taşkın ve Akat, 2012, s.136). 

Durum literatürde “marka kayıtsızlığı” olarak da 

adlandırılmıştır (Azmak, 2006, s.135).  

Ara sıra bağımlılık: Tüketicinin bir markaya karşı bağımlı 

olduğu, ancak bir takım nedenler ile bazen diğer markaları 

da denediği durumdur (Taşkın ve Akat, 2012, s.136).  

Bölünmüş bağımlılık: Tüketicinin aynı ürün kategorisinde 

birden fazla markaya bağımlı olduğu durumdur (Taşkın ve 

Akat, 2012, s.136). 

Assael’e (2004, s.172) göre marka bağlılığının altı nedeni 

vardır. Bunlar:  

1. Kullanılan markadan daha iyi bir alternatif olmaması, 

2. Riskten kaçma, 

3. İkame markalar arasında çok belirgin farklar olmadığı 

için seçim yapılan markanın alışkanlık oluşturması, 

4. Alternatif markanın sağlayacağı faydanın marka 

değiştirme maliyeti yüzünden önemsiz hale gelmesi, 
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5. Marka bağlılığı geliştirme programlarının sürekli 

kullanılan markayı daha da avantajlı hale getirmesi, 

6. Eğer ürün paket halde gelmişse tüketicinin paketin 

unsurlarından dolayı ürünü tercih etmesi. 

Aydın vd., (2007, s.229) Türkiye’de GSM sektöründeki 

abonelerin değiştirme maliyetlerinin hem doğrudan 

bağlılığı hem de tatmin ve güven faktörleri üzerinden 

dolaylı etkisi olduğu sonucuna varmışlardır. 

Aaker’e (1996, s.75) göre pazarlama başarısının yolu 

marka bağlılığı oluşturmaktır. Bunu sağlamanın yolunu 

Şekil 18’deki gibi göstermiştir.  

 
Şekil 18. Aaker' in Marka Bağlılığı Oluşturma Şartları  

Kaynak: Aaker, (1996). Güçlü Markalar Yaratmak, (Çev.E. Demir), İstanbul: 
MediaCat Kitapları. 
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Tüketiciye Yakın Durma ve Doğru Davranma: Marka 

değiştirmek tüketicilerin istediği bir şey değildir. 

İşletmelerden gelecek herhangi bir olumsuzluk, 

istemeseler de marka değiştirmelerine neden olabilir. 

İşletmeler kendilerine davranılmasını istediği gibi 

tüketicilere yaklaşmak zorundadır. Örneğin, Japonya’da 

bir bankaya veznedar olacak olan memur farklı 

müşterilere nasıl davranacağına dair haftalarca eğitim alıp 

pratik yapmaktadır. Çünkü negatif bir etkileşim işletmeler 

için tehlike oluşturmaktadır.  

Aynı şekilde müşteriye yakın durmak da önemlidir. 

Örneğin, IBM’de üst düzey yöneticilerin dahi müşterileri 

ve sorumlulukları vardır. Bu duruma güzel bir örnek de 

Wortingon Steel’in çalışanlarını ürünü kullanan müşteriler 

ile tanışmaya göndermesidir. Şirket böylelikle hem 

müşterilerinin kendilerini önemli ve özel hissetmesini hem 

de çalışanlarının müşteri beklentilerini birebir görmesini 

sağlamaktadır.  

Tatmini Ölçme ve Yönetme: Müşteri tatmininin düzenli 

şekilde yapılması, ürünlere yapılacak düzenlemeler 

açısından önemlidir. Ancak bu bilgiler alınırken doğru 
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zamanda ve kapsamlı şekilde yapılması gerekmektedir. 

Araştırma dönemleri arasında değişiklik saptanmıyorsa, bu 

araştırmanın çok sık yapıldığı veya duyarsız olduğunun 

göstergesidir. İkinci bir önemli nokta ise, tatmin edici 

faktörlerde devam edilmesi ve tatmin etmeyen 

faktörlerden uzaklaşılmasıdır.  

Değiştirme Maliyeti Oluşturma: İşletmelerin müşterile-

rinin marka değiştirmesi durumunda katlanacağı maliyetl-

eri yüksek tutmak suretiyle marka bağlılığını sürekli 

tutmaya çalışabilirler. Bunun bir yolu, müşteriler için 

problem çözecek yollar geliştirmektir.  

Örneğin, ilaç sektörü bir zamanlar pazarlığın yoğun 

yaşandığı bir sektördür. Ancak işletmelerin perakendeciler 

için stok ve maliyet kontrolü sağlayan program 

geliştirmesi ile perakendeciler için değişimi kısıtlayacak 

bir maliyet oluşturmuşlardır. Maliyeti artırma için diğer 

bir yöntem ise, bağlılığı direkt ödüllendirmektir. Hava 

yollarının sık seyahat eden müşterilere mil kazandırma 

yolu ile elde tutma çalışmaları buna örnek olarak 

verilebilir. Bu yöntem hava yolları şirketleri ile başlamış 
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ve daha sonra perakendecilikte, GSM ve benzeri 

sektörlerde sıklıkla kullanılmıştır.  

Ekstralar Sunma: İşletmeler tüketicilere ekstra hizmetler 

sunarak müşterilerini elde tutmayı başarabilirler. Bu 

hizmetler sayesinde müşteriler kendilerini özel ve önemli 

hissetmekte; bu da marka bağlılığı oluşturmaktadır. 

Demir’e (2012, s.107) göre marka bağlılığını oluşturan altı 

kaynak vardır: 

1. Tatmine dayalı bağlılık, 

2. Müşteri ile marka arasındaki ilişkiye dayalı bağlılık, 

3. Şirketin imajına yönelik bağlılık, 

4. Marka imajına bağlı bağlılık, 

5. Devam eden müşterinin marka ilişkisi esnasında 

tatmininin de devam etmesine ve markanın ailenin bir 

parçası hale gelmesine dayalı bağlılık, 

6. Markanıntüketicinin duygusal bağ kurduğu kişilerle 

ilişkilendirilmesine yönelik bağlılık. 

Altan ve Engin (2004, s.586) marka bağlılığı oluşturmak 

için dört koşul öne sürmüştür: 

1. Müşterilere istekleri karşılayacak ürün/hizmetlerin 

sunulup ilişkinin sürekli kılınması, 
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2. Tüketicilerin satış sonrası hizmetlerine de önem vererek 

önce ve sonraki süreçte isteklerinin karşılanması, 

3. Sürekli şekilde tatmine yönelik araştırma yapılması, 

4. Eğer ürün/hizmette kusur varsa bunun zaman 

kaybetmeden düzeltilmesi. 

Tüm bu çalışmaların haricinde literatürde genelde marka 

bağlılığının yedi öncülü olduğu belirtilmektedir. Bunlar şu 

şekilde sayılabilir (Yoon ve Kim, 2000, s.123; Şimşek ve 

Noyan, 2009, s.125;Çiftyıldız ve Sütütemiz, 2007, s.47):  

1. Marka imajı. 

2. Markaya güven; markanın belli işlevleri yerine 

getirebileceğine inanma isteğidir.  

3. Müşteri tatmini. 

4. Algılanan değer.  

5. Değiştirme maliyeti (tüketicinin bir markadan diğerine 

geçiş yapacağı zaman bir seferlik katlanacağı maliyete 

değiştirme maliyettir). 

6. Algılanan kalite. 

7. Beklenti düzeyi (beklentileri yüksek olan müşterilerin 
tatmin edilmesi zordur ve eğer beklenti karşılanmazsa 
tatmin negatif yönde etkilenmektedir). 
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4.3.2. Marka Bağlılığı Oluşturma Yöntemleri 

1980’lerde Amerikan Havayolları, Amerika’daki tüm 

havayollarını içerecek şekilde bir bağlılık programı 

kullanmaya başlamıştır.  

Daha sonrasında bu hareket, oteller, araç kiralama 

şirketleri vb. hizmet sektörlerinde uygulanmıştır (Wansink 

ve Seed, 2001, s.211). ABD’de 2003 yılında yaklaşık 

atmış milyon kişi bu programlara katılmış ve program için 

yaklaşık 2 milyar USD harcandığı kayda geçmiştir 

(Wreden vd., 2005, s.1410). Aaker, (1996, s.38) 

işletmelerin bağlılık geliştirmek için çok çeşitli stratejiler 

geliştirdiklerini, bu yöntemlerin başında marka bağlılığı 

programları, veritabanlı pazarlama ve müşteri kulüplerinin 

geldiğini çalışmasında belirtmiştir. 

Aaker (1996, s.36) marka bağlılık programlarını “sık alım 

programları” olarak tanımlamıştır. Daha önce de 

belirtildiği üzere, programa Amerikan Havayolları 

öncülük etmiştir. United Airlines, Mileage Plus Programı, 

American Airlines, Advantage Programı devamında 

İngiliz Havayolu olan British Airlines’in Frequent 

Traveler Programı ilk bağlılık programlarına örnek olarak 
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verilebilmektedir. Bu programları takiben pek çok firma 

program geliştirmiştir. Örneğin, GM 1992 yılında GM 

Master-Card programı ile kendi ürünlerinde indirim 

sağlamıştır. GM bu program sayesinde yaklaşık iki yıl 

içerisinde 12 milyon GM Master Card ve 140.000 araba 

satmıştır (Aaker, 1996, s.37). 

Marka Bağlılığı Programları: Davranışsal bağlılık 

savunucuları marka bağlılık programlarını tekrar satın 

alma davranışı için önemli bir araç olarak görmüş ve pek 

çok endüstride kullanmışlardır (Hallberg, 2004, s.232). 

Bazı işletmeler müşterilerini satın alım sıklığı veya 

miktarına göre ödüllendirerek daha çok satın alım için 

teşvik ederken (Wreden vd., 2005, s.1411), bazı işletmeler 

havayollarının uçuş puanları gibi,  puan toplama yöntemi 

ile satın alım miktarına paralel ödüllendirme yöntemini 

kullanmışlardır (Kotler, 2000, s.154).  Uygulamaya başka 

bir örnek yöntem ise, sürekli alışveriş yapan müşteriye 

indirim yapma veya kota koyma yöntemidir.  

Müşteri Kulüpleri: Müşteri kulüpleri literatürde “marka 

toplulukları” olarak da geçmektedir. Bu kulüpler 

müşterilerden yıllık belli oranda aidat alarak karşılığında 
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özel üyelik sonucunda indirim vb. avantajlar sunulmasını 

sağlayan birliklerdir (Wreden vd., 2005, s.1410). 

Aaker (1996, s.37) çalışmasında marka kulüpleri aracılığı 

ile daha kuvvetli bir bağlılık oluşturulabileceğini, bunun 

nedeninin kulüpler sayesinde müşterilerin markayla ürünle 

ve ürünü kullanan diğer müşteriler ile ilişki içeresinde 

olduğunu savunmuştur. Bazen de marka grupları 

müşteriler tarafından kurulmaktadır. Bu durumda 

müşteriler marka ile ilgili yorum yapabilen, çeşitli 

organizasyonlar düzenleyebilen bir ilişki içerisine 

girmektedirler.  

Veritabanlı Pazarlama: Veritabanında müşterilerin 

isimleri, adresleri ve daha da önemlisi satın alma 

davranışları gibi bilgilerin toplanmasıdır (Marangoz, 2001, 

s.40).  İşletmelerin doğru adımlar atabilmesi için çok 

gerekli olan bu bilgilerin kullanıldığı veritabanlı 

pazarlamanın işletmelere faydaları aşağıdaki gibidir: 

Bilgiler sayesinde müşterilere doğru kampanyalar 

oluşturulur. Bu sayede müşteriler de kendilerini özel 

hissederek markaya karşı önce tutumsal, sonra davranışsal 

bağlılık meydana gelir. Bilgiler müşteriler ile işletmelerin 
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iletişime geçmesi için önemidir ve bu sayede 

müşterilerinse satın alma davranışı tahmin edilebilmek-

tedir.  

Bilgiler aynı zamanda uzun dönemli ilişki için önemlidir. 

Bu ilişki hem tutumsal hem davranışsal bağlılığın 

oluşması için önemlidir. 

Bahsedilen programlar pek çok eleştiri almıştır. Başlıca 

eleştiriler programın sahte bağlılık gösteren müşterilere 

yönelik olduğu üzerinedir (Day, 1969, s.31). Eleştirilere 

göre gerçek bağlılık marka ile müşteri arasındaki gerçek 

ilişki ile alakalıdır; bu yüzden indirim promosyon vb. 

rüşvet(!) unsurları olmamalıdır. İkinci bir eleştiri ise 

müşterinin markaya aşık olabileceği durumda bireyin 

markaya sanki bir arkadaşıymış gibi davranma eğilimi 

göstermesi üzerinedir (Fournier ve Yao, 1997, s.453). 

 

4.4.Marka Bağlılığını Ölçme Yöntemleri 

Gerek uygulamacılar gerekse akademisyenler marka 

bağlılığını açıklamaya çalışan iki yaklaşımın da bir arada 

kullanılması ve ölçümün de yine birlikte yapılması 
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konusunda hemfikirdirler (Solomon vd., 2004, Akt. 

Odabaşı ve Barış, 2002, s.212). 

Literatürde marka bağlılığı, yaklaşımlarına paralel üç 

farklı şekilde ölçülmüştür (Gounaris ve Stathapoulos, 

2004, s.284): 

• Davranışsal  

• Tutumsal 

• Bileşik ölçüm 

 

4.4.1.Davranışsal Ölçüm 

Bu yöntemde ölçüm, müşterilerin gerçek satın alma 

davranışlarının incelenmesi ile yapılmaktadır (Dekimpe 

vd., 1997, s.508) ve bu ölçümde kullanılan sayısal 

göstergeler aşağıdaki gibidir (Aaker, 1996, s.44): 

1- Yeniden Satın Alma Oranı:  Oran markayı hali hazırda 

kullanan müşterilerin gelecekte de markayı tercih 

etmesinin oranıdır.  

2- Satın Alma Yüzdesi: Müşterinin markayı satın alma 

sıklığını göstermektedir.  

3- Satın Alınan Marka Sayısı: Müşterinin kaç adet 

markaya bağlılığının olduğunu gösterir.  
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Davranışsal yaklaşım işletmelere birtakım avantajlar 

sunmaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki gibidir (Dekimpe 

vd., 1997, s.510):  

- Sadece verilere dayanması, hem objektifliğinin 

göstergesidir hem de işletmelerin performansı ile ilişkili 

olmasını sağlar.  

- Bu ölçekler belli zaman içindeki davranışı ölçümlediği 

için tesadüfi değildir.  

- Bu verilerin toplanması tutumsal verilere nazaran daha 

kolaydır.  

- Sayısal değerler elde edildiği için kıyas yapma imkânı 

sunar. 

Davranışsal yaklaşımda işletmeler için tekrarın sağlanması 

güçtür. Çünkü işletme satın alma davranışının nedenini 

bilmemektedir (Odin, 2001, s.76) Bu ölçüm yönteminde 

veri toplama işlemi için çok uzun zaman gerekmektedir. 

Verilerin toplandığı süreç şu anki süreçtir. Bu yüzden 

gelecekteki satın alma davranışı hakkında tahmin 

yürütülmesi zordur (Dekimpe vd., 1997, s.508; Aaker, 

1996, s.44). 
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Aaker (1996, s.45), davranışsal yaklaşıma farklı bir bakış 

açısı getirmiştir. Yazara göre tüketici davranışını alış veriş 

şablonları ile ölçümlemek gerekmektedir. Bu şablonlarda 

satın alma oranı, alınan marka adedi vb. sayısal verilere ait 

hesaplamalar bulunmalıdır. Ancak bu hesaplamalar rakip 

firmalar ve ikame ürünler de işin içine girdiğinde farklılık 

gösterebilir.  

Ölçüme sadece markayı satın almış müşteriler 

katılabilmektedir. Markayı hiç kullanmayan müşteri 

ölçüme girmemektedir. Ancak gerçek marka tutum 

ölçümünde hiç kullanmamış olsa dahi markaya karşı 

tutumun ölçülmesi esas olmalıdır (Knox, 1997, s.51). 

Markayı henüz kullanmamış olan kısım göz ardı edilemez 

ve gerçek bağlılık oluşturabilecek derecede etkilidir. 

Ayrıca bir marka terk edilip aynı şirket ailesinin diğer bir 

markasına geçiş olabilir. Örneğin, Ülker ürünlerinden 

Halk ürünlerine geçen bir müşteri bu iki markanın aynı 

şirketler grubuna ait olması nedeni ile bu geçişi yapmış 

olabilir. Tüm bu etkenler göz önüne alındığında ise, 

gerçek bir tahmin böyle hem çok pahalı olur hem de hiçbir 

şekilde doğruluğu garantilenemeyebilir. 
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İkame ürün grupları arasında sürekli olarak tek bir 

markanın seçilip satın alınması, davranışsal yaklaşıma 

göre marka bağlılığıdır (Devrani, 2009, s.408). Marka 

bağlılığı ölçümü davranışsal yaklaşım ile yapıldığı zaman 

maliyetinin daha düşük olduğu söylenebilir. Ancak sürekli 

satın almanın kesinlikle bağlılık kaynaklı olduğu 

söylenemez ki, bu yüzden ulaşılan sonuçlar biraz keyfi 

yapılmaktadır, denebilir (Kurtuldu ve Çilingir, 2009, 

s.251). 

Yaklaşım sadece tekrar eden davranışlara yöneliktir. 

Ancak her tekrar eden davranış marka bağlılığından 

kaynaklanmayabilir; bazen müşteriler kısıtlardan dolayı 

veya şartlar öyle elverdiği için aynı markayı satın alma 

davranışı gösterebilmektedir (Bowen ve Chen, 2001, 

s.213). Buna örnek olarak markanın tercihinin sadece fiyat 

yüzünden olabileceği verilebilir. Yani müşteri sadece 

uygun fiyatlı olduğu için sürekli aynı markayı tercih etmiş 

olabilir. Bu durumda fiyattaki artış markayı terk etmeye 

neden olacaktır ki, bu durumda tekrar satın almaya yönelik 

ölçüm güvenilirliğini yitirebilir (Dick ve Basu, 1994, 

s.100). 
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4.4.2.Tutumsal Ölçüm 

Tutumsal yaklaşım davranışsal yaklaşımın eleştirilerine 

istinaden geliştirilmiştir ve satın alma davranışından çok 

“bir markanın niye satıldığı” sorusu üzerine 

yoğunlaşmaktadır.  Bu sorunun cevabının verilebilmesi, 

müşterilerin marka hakkındaki tutumlarının bilinmesi ile 

mümkündür. Bu ise marka hakkında bilinenler, 

inanılanlar, markaya hissedilen duygusal bağın tespiti ile 

sağlanabilmektedir (Knox, 1997, s.50). Bu ölçüm 

yönteminde genellikle anket kullanılır. Ölçüm yöntemleri 

ise aşağıdaki gibidir: 

Tatminin Ölçülmesi: Bazı soruların cevaplanması ile 

ölçülebilir ki, bu sorulara şu örnekler verilebilir (Aaker, 

1996, s.45): 

- Müşterinin rahatsızlık duyduğu şeyler nelerdir? 

- Marka ile ne gibi problemler yaşamaktadır? 

- Müşterilerin tercih ettiği markayı değiştirme nedenleri 

nelerdir? 

İşletmeler bu soruların gerçek cevaplarını bulabildikleri 

takdirde tatmin ve dolayısıyla bağlılık oluşturabile-

ceklerdir.  
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Markadan Hoşlanma:  

Markayı seven müşteriler, paralelinde markaya bağlı 

müşteriler olacaklardır. Bu ölçümde müşterilerin markaya 

karşı sevgi, hoşlanma, güven duyma, saygı veya 

arkadaşlık vb. duygular içerisinde olup olmadığı 

ölçümlenmektedir.  

Marka Bağlılığının Ölçümü:  

Yine anket kullanılan yöntemde aşağıdaki sorular yer 

almaktadır (Aaker, 1996, s.46): 

- Müşteri başka müşteriler ile marka hakkında 

konuşmaktan hoşlanır mı? 

- Müşteri markayı başkalarına tavsiye eder mi? 

- Müşteri markayı tavsiye ediyorsa, bunun nedenleri ile 

ilgili açıklama yapar mı? 

- Müşteri için önemli olan markalar hangileridir?  

Bu soruların cevapları marka bağlılığının seviyesini tespit 

etmekte ve buna göre strateji belirlenebilmektedir. 

Bu grubun yazarları zihinsel etkilerin bağlılık üzerindeki 

etkilerini ön plana çıkarmışlardır. Alışkanlığın bağlılık 

anlamına gelmediğini belirten yazarlar, sürekli satın alma 

davranışının kasıtlı ve niyetli yapılması gerektiğini 
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savunmuşlardır (Demir, 2012, s.108). Üniversite 

öğrencilerinin kot pantol markasına bağlılığını tekrarlı 

satın alma davranışına bakarak ölçmek isteyen Odin 

vd.’nin (2001, s.75-84) bu ölçüm için araştırma soruları, 

markaya karşı olan duyarlılığın satın alma davranışıı yani 

davranışsal bağlılığı etkileyip etkilemediği üzerine 

olmuştur. Yazarlar araştırma sonucunda duyarlılık seviyesi 

ve tekrar satın alma davranışını birbirinden ayırmışlardır. 

Bowen ve Chen’e (2001, s.213) göre, tutumsal bağlılık 

sadece satın alma değil, bağlı müşterilerin markayı 

etrafına tavsiye etmesidir. Bu yaklaşımda bağlılığın 

nedenleri araştırılmaktadır ve sahte bağlılık ve gerçek 

bağlılığın birbirinden ayrılması önemlidir. Tutumsal 

yaklaşımda ölçüm gözlem yolu ile değil, tüketicilerin 

verdiği bilgiler ile yapıldığı için bu ayrımın yapılması 

güçtür (Kurtuldu ve Çilingir, 2009, s.251). 

Markanın tercih edilme nedeni üzerine odaklandığı için 

tekrar satın alma davranışı ve sadık davranış arasında 

ayrım yapabilmektedir. Fiyat değişimi, promosyon vb. 

kısa süreli dalgalanmalardan etkilenmez.  
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Davranışsal yaklaşım sadece tekrar satın almaya 

odaklanmıştır. Ancak bir ürünü satın alan kişi ile satın 

alınan ürünü tüketen kişi birbirlerinden farklı olabilir. 

Tutumsal yaklaşımda markaya karşı bağlılığı olanlar tespit 

edilebilmektedir. Bu nedenle tutumsal yaklaşım daha 

doğru karar alma birimine ulaşabilmektedir (Dekimpe vd., 

1997, s.510).Bowen ve Chen (2001, s.215) tutumsal 

yaklaşımın ani ekonomik sonuçlarının olmayacağı, 

tüketicinin tutumu davranışa dönüşünceye kadar finansal 

anlamda ölçülemediğinden, yaklaşımın eksik olduğu 

eleştirisini yapmıştır. 

Ölçüm sadece anket ile olduğu için gerçek davranışı 

göstermeyebilir. Örneğin, müşteri bir markayı çok 

sevmesine rağmen satın alma davranışı göstermeyebilir 

veya hiç sevmediği bir markayı satın alma eğiliminde 

olabilir. Anket yöntemi ile veri toplamada ankette olan 

birtakım hatalar, eksiklikler, cevaplayan kişilerin 

cevaplama esnasındaki fiziksel veya psikolojik durumu 

vb. nedenler ile anketlerin geçerlilik ve güvenilirliği 

değişebilir. Müşteriler satın alma kararı verirken sadece 

tutumları ile hareket etmeyebilirler. Anket yöntemi ile bu 
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durumun tespit edilmesi zordur (Dekimpe vd., 1997, 

s.511). 

 

4.4.3.Karma Ölçüm 

1980’lerde Ajzen ve Fishbein “nedensel hareket teorisi” 

isimli bir yöntem geliştirmişlerdir.  Yöntem, müşterilerin 

satın alma davranışını ve satın alım esnasındaki tavırları,  

sübjektif normları, çevredeki sosyal baskıdan etkilenip 

etkilenmediği vb. etmenleri incelemiştir. Akabinde hem 

davranışsal hem de tutumsal yaklaşımın daha önce 

bahsettiğimiz eksiklikleri nedeni ile araştırmacılar “karma 

ölçüm yöntemini” geliştirmişlerdir  (Stern, 1997, s.9).  

Karma ölçüm yönteminin kaynağını oluşturan yöntemde 

yazarlara göre müşteriler eğer çevresel baskı veya başka 

nedenle bir markayı satın alma davranışı gösteriyorsa, bu 

durum müşterinin markaya karşı yüzeysel bir bağlılık 

geliştirdiğinin göstergesidir. Aksine müşteri bir markayı 

satın alma davranışı göstermese dahiçevresindekilere 

övmesi, marka inancı neticesinde gerçek marka bağlılığı 

göstergesidir (Oliver, 1999, s.35). Yani her iki yöntemin 

de avantajı ve dezavantajı olduğu için her iki yöntem de 
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tek başına ölçüm için yeterli değildir. Bunun en büyük 

nedenlerinden bir tanesi, marka bağlılığı tanımlarındaki 

farklılıktır.  

Bu ölçüm yöntemini savunan yazarlar, zihinsel etkilerin 

bağlılık üzerindeki etkilerini ön plana çıkarmışlardır. 

Alışkanlığın bağlılık anlamına gelmediğini belirten 

yazarlar, sürekli satın alma davranışının kasıtlı ve niyetli 

yapılması gerektiğini savunmuşlardır (Demir, 2012, 

s.108). 

Daha önce de belirtildiği üzere, bazı tanımlarda marka 

bağlılığı tamamen tekrarlı satın alma eylemi ile 

bazılarında ise markaya yönelik tutum ve duygularla 

tanımlanmıştır. Her iki yaklaşımın da eksik yönleri 

birleşik tanımda bertaraf edileceğinden, birleşik ölçüm 

yöntemi ile daha doğru sonuçlar elde edilmektedir. 

 

4.5.Marka Bağlılığının Sonuçları 

Rekabetin yoğunlaşması, belirsizliğin arttığı ve arzın çok 

olduğu piyasada tüketici bağlılığını sürdürme ve artırma, 

işletmeler için pazarlama planlarının odak noktası 

olmuştur (Fournier ve Yao, 1997, s.452). Bu durum sadık 
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müşteriler sayesinde işletmeye sağlanan faydalar sonucun-

da oluşmuştur. 

Marka bağlılığı, işletmeler için oldukça önemli bir 

kavramdır. Bağlılık oluşturduğu tüketici tabanı sayesinde 

daha net bütçeleme imkânı sunar; pazarlama masraflarını 

azaltır ve stratejik plan yapılmasına ışık tutar (Oliver, 

1999, s.35). 

Dick ve Basu’ya (1994, s.102) göre bağlılığın üç sonucu 

vardır. Bunlar:  

Arama Güdüsünü Engelleme:  

Marka bağlılığı arttıkça ikame markalara yönelik bilgi 

edinme eğilimi azalmaktadır. 

Ağızdan Ağıza İletişim:  

Westbrook (1987) satın alım sonrası müşterilerin tatmin 

olup olmama durumuna göre ürünle duygusal bağ kurması 

sonucu bu iletişimin kurulduğunu belirtmiştir (Akt. Dick 

ve Basu, 1994, s.104).  

Ters İknaya Direniş:  

Tüketiciler bir markaya karşı bağlılık oluşturduğunda, 

ikna girişimlerine direnmektedirler. 
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Zeithaml vd.’ne(1996, s.32) göre, sadık müşteriler, sadık 

olmayan müşterilerden farklı davranırlar ve işletmeyle 

ilişki kurmaya ve sürdürmeye eğilimlidirler. Sadık 

müşteriler, işletmelerin finansal performansına da katkıda 

bulunurlar. Fiyatlara karşı duyarlılık göstermemeleri ve 

sürekli alımları ve tavsiyeleri, finansal açıdan olumlu 

çıktılardır. Çalışmalar, üstün bir müşteri değeri yaratma ve 

sunmanın hedef müşterilerle yakın duygusal bağlar 

kurmada işletmelere yardımcı olduğunu göstermektedir 

(Fournier ve Yao, 1997, s.452).  

Aaker (1996, s.35) bağlı müşterilerin kazandırdığı rekabet 

avantajları için aşağıdaki yorumları yapmıştır:  

- Literatürde pek çok yazarın da belirttiği üzere, yeni 

müşteri kazanma maliyetinden daha düşük bir gider 

avantajı sağladığı için paralelinde pazarlama giderlerini 

azaltır. 

- Rakiplerin pazara girişine engel teşkil eder. 

- Ürünlerin raf garantisini sağlar. Özellikle marketlerde 

çok tercih edilen ürünlerin raflarda bulunmaması, 

marketler için tehlike oluşturur.  
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- Kabul görmüş marka imajı başarılı ve kalıcı ürün 

görüntüsü sağlar ve ürün ve hizmetlerin sürekli geliştiği 

izlenimini verir.  

- Rekabet sonucunda atılması gereken adımlar için 

işletmelere zaman kazandırır. 

Pek çok yazar marka bağlılığının işletmelere katkıları 

üzerinde çalışmışlardır. Aşağıda bu çalışmalara yönelik 

çıkan sonuçlardan bazıları gösterilmektedir:  

Mevcut müşteriyi elde tutmanın, yeni müşteri elde 

etmekten çok daha az maliyetli olduğu için işletme 

karlılığını artırmaktadır (Palumbo ve Herbig, 2000, s.118; 

Aaker, 1996, s.52).   

Otomobil servislerinde beş yıllık kar ölçümlemesi ile 

yapılan bir çalışmada mevcut müşterilerden gelen kârın üç 

kat arttığı sonucu elde edilmiştir. Bir başka örnek ise 

Northwestern Manual sigorta şirketi için verilebilir. Şirket 

yeni sigorta sözleşmelerinin %55’ini mevcut müşterileri 

ile gerçekleştirmiştir (Reichheld vd, 2000, s.136). 

Marka bağlılığına sahip müşterileri elde tutma ve bunların 

sayısını arttırma, işletmeler için nefes kadar önemlidir. 

Bağlı müşterileri elde tutmada %2 artış olması, genel 
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giderlerde %10’luk azalmaya neden olmaktadır. 

Kaybedilen bağlı müşterinin ikamesini yerine koymak ise 

beş kat daha fazla zaman ve enerji gerekmektedir (Odabaşı 

ve Barış, 2002, s.115 ) 

Reichheld (2000, s.137) bağlılığın maliyet bazlı katkılarını 

aşağıdaki gibi sıralamıştır:  

Sürekli Karlılık: Tek bir müşteriden gelen gelir, tekrar 

satın almalar ile artacaktır. Bu bağlamda bağlılıktan gelen, 

birikimli ve uzun vadeli olacaktır.  

Azalan Pazarlama Maliyetleri: Yeni müşteri elde etmek 

için gereken tutundurma işlemleri maliyetlidir. Bağlı 

müşteriler içinse bu maliyet gerekmemektedir.  

Müşteri Başına Artan Gelir: Müşteriler zaman içerisinde 

daha fazla harcama yaparlar. Örneğin, tatil için sürekli 

aynı oteli tercih eden müşteriler, otelin tüm ürün hattında 

alışveriş edeceklerdir.  

İşletmeler İçin Azalan Maliyet: Gelişen teknoloji sayesin-

de bağlı müşteriler için veritabanlarında bilgiler 

mevcuttur. Ancak yeni müşterilerin bilgilerinin 

veritabanına girilmesi için veya yeni müşteriler ürünle 
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hakkında bilgi sahibi olmadığı için bilgilendirecek bir 

elemana gerek yoktur.  

Artan Tavsiye: Bağlı müşteriler ürün veya hizmetleri 

çevrelerine tavsiye etmektedirler. Tavsiye ile gelen yeni 

müşterilerin, bağlı müşteri olma eğilimi daha fazla 

olmaktadır.  

Rekabet Avantajı: Bağlı müşterilerde fiyat duyarlılığı 

yoktur. Bu sayede işletmeler fiyat farklılaştırarak rekabet 

avantajı sağlayabilir. Bağlı müşteriler diğer markaların 

promosyonlarına ilgi duymazlar (Giddens, 2002, 

s.1).Bağlı oldukları markayı satın almak için daha fazla 

ödeme yapabilirler ve bu durum işletmelere fiyat açısından 

ciddi rekabet avantajı sağlar (Dekimpe vd., 1997, s.508). 

Fiyata duyarlı olmayan müşteriler pazarlık yapmazlar ve 

diğer müşterilere nazaran fiyatı ne olursa olsun markayı 

daha çok satın alırlar (Benneth ve Sharyn, 2005, s.253). 

Delgado vd.’ne  (2001, s.1240) göre bağlılık ile şu 

kazanımlar elde edilmektedir: 

- Rakip firmaların pazara girişleri için engel, 

- Daha fazla satış ve gelir, 
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- İşletmelerin rakiplerden kaynaklanan tehditlere cevap 

verme hızı ve yeteneğindeki artış, 

- Rakiplerin pazarlama stratejilerine daha az duyarlı 

hedef pazar. 

Rowley ve Dawes (2000, s.540) ise bu faydalara ilave 

olarak aşağıdaki maddeleri sunmuştur:  

- Müşteride fiyat duyarlılığının düşük olması, 

- Müşteri kazanmak için yapılan harcamanın azalması, 

- Örgütsel karlılığın gelişmesi. 

Marka bağlılığının tüketicilere faydaları ise aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:  

- Bağlı müşteri diğer markaları araştırmak için zaman 

harcamak zorunda değildir (Kotler, 2000, s.42). 

- Bağlı müşteri için markayı tüketmek bir tarzdır (Fournier 

ve Yao, 1997, s.453). 

- Aynı markaya sahip tüketiciler birtakım gruplar kurarak 

aidiyet duygusu geliştirir (Madrigal, 1995, s.206). Bu 

takım gruplarda oluşabilecek enerji birliği markaya 

bağlılığı arttırmaktadır. 

Aaker (1996, 57-59) ise marka bağlılığının şu stratejik 

sonuçlarına vurgu yapmaktadır: 
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Azaltılmış pazarlama maliyeti ve yeni müşteri elde etme:  

Bağlı müşterilerin yaptığı reklam sayesinde tutundurma 

maliyetleri azalmaktadır. 

Ticari kaldıraç: Bağlılık oranı artan markalar, tercih 

edilme oranı da artan markalardır. 

Rekabetçi tehditlere karşılık verme zamanı: Rakip 

firmalar daha gelişmiş bir ürün geliştirdiklerinde markaya 

olan bağlılık işletmelere zaman kazandırmaktadır. 

İşletmelerin başarılı stratejiler oluşturabilmesi markaya 

güven duyulması ilk koşullardandır ve bunu sağlamanın 

yolu işletmenin markasının arkasında durmasıdır. 

İşletmelerin ikamesi olmayan ürünler üretmesi 

gerekmektedir. Tekrar satın alma davranışı için 

ödüllendirme sistemi önemlidir. Satın alım sonrası 

yapılacak geri bildirim sağlayacağı hizmet sayesinde 

bağlılık geliştirmeye yardımcı olacaktır. 
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Beşinci Bölüm 
ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ 

TATMİNİ,MARKA TUTUMU VE 

BAĞLILIK İLİŞKİLERİ 
5.1.Değer ve Tatmin İlişkisi 

Değeri bulmak sadece müşteriyi cezbetmeyi değil, aynı 

zamanda müşteriler ile iyi ilişki geliştirerek müşteriler için 

tatmini sağlar (Onaran vd., 2013, s.39). Bu davranış 

beraberinde müşteri bağlılığı getirmektedir (Oliver, 1999, 

s.38). Bu nedenle üstün müşteri değeri sunumu, müşteri 

ilişkileri yönetimi performansının itici gücü olarak 

sürdürülebilir rekabetçi avantajın sağlanmasında önemli 

bir rol oynamaktadır. Müşterilerin alışveriş tercihlerini 

bekledikleri değere göre oluşturmaları nedeniyle 

müşterilerin değer beklentilerini karşılayan bir işletmenin 

tüketimin sürekliliğini ve müşteri tatminini artırması 

olasıdır (Onaran vd.,  2013, s.42).  

Müşterinin üründen tatmindüzeyi üründen ya da hizmetten 

duyulan tatmin ve rakiplere oranla kullanıcılarda oluşan 

huzur ve rahatlamayla alakalıdır (Hellier vd., 2003, s.765). 
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Başka bir tanımla, müşterilerin ürün ya da hizmeti 

kullandıktan sonra tatmin olma derecelerine göre 

yaptıkları değerlemeye müşteri tatminini oluşturmaktadır 

(Zeithaml 1988, Akt. Onaran vd., 2013, s.42).  

Müşteri tatmininin oluşması için müşterinin ürün ya da 

hizmetle ilgili deneyiminin olması yani ürün ya da hizmeti 

kullanmış olması şarttır (Eren ve Eker, 2012, s.460). 

Tatmin durumu tüketicinin beklediği ile ürün 

performansını kıyaslaması ile ortaya çıkar. Beklenti 

performansı geçtiğinde tatmin ortaya çıkarken, beklenen, 

performansın altında kalırsa tatminsizlik oluşur. Her iki 

durumda da müşteri etrafını ruh hali ile ilgili 

bilgilendirmektedir (Akyıldız ve Marangoz, 2007, s.203). 

Müşteri bir ürün ya da hizmet satın aldığında karşılığında 

maliyetinden daha fazlasına karşılık gelecek fayda 

beklemektedir. Bu sağlandığı takdirde müşteri gözünde 

algılanan değer akabinde tatmin artacak, sağlanamadığı 

takdirde değer akabinde memnuniyet ve buna bağlı olarak 

tatmin düzeyi azalacaktır.   
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Algılanan değer tatminden farklıdır; ancak onu 

tamamlayan bir kavram olarak karşımıza çıkar (Woodruff, 

1997, s.143). Tatmin tüketicinin kullandığı ürünün istek ve 

ihtiyaçlarına uygunluk derecesinin ölçüsüdür. Yani 

kullanım sonrası ortaya çıkmaktadır. Algılanan değer ise 

kullanımdan önce ve sonra oluşan bir durumdur (Assael, 

2004, s.145; Sanchez vd., 2006, s.396). 

Herhangi bir ürün ya da hizmeti yüksek bir maliyet 

ödeyerek satın alan müşteri, ürün ya da hizmetten tatmin 

olmuş olsa dahi maliyetinden dolayı değeri düşük olarak 

görebilir. Öte yandan olağandan düşük bir maliyetle satın 

alınan bir mal veya hizmet, tatmini düşük olsa da maliyeti 

dolayısıyla yüksek değerli kabul edilebilir (Petrick, 2004, 

s.30). 

Değer ve tatmin arasındaki ilişkiye yönelik yapılmış bazı 

çalışma sonuçları Tablo 10’da gösterilmiştir.  
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Tablo 10. Değer ve Tatmin Arasındaki İlişki 

Parasuraman 1997 Tatmin oluşmasında değer 
önemli, belirleyici ve kritik bir 
etkendir. 

Cronin vd. 2000 Değer ve tatmin birbirleri ile 
doğrudan ilişkilidir. 

Eggert ve Ulaga 2002 Değer tatmin meydana getirmede 
oldukça olumlu ve önemli bir 
etkisi vardır tekrar satın alma ve 
ağızdan ağıza iletişimi meydana 
getirir.  

Dodds vd. 1991  
 
Algılanan değerin tatmin üzerinde 
pozitif bir etkisi vardır.  

Sweeney vd. 1999 
Sirdeshmukh 2002 
Swaddling ve Miller 2002 
Chen ve Dubinsky 2003 
Chen 2008 

Kaynak:Eren ve Eker, (2012). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Marka 

İmajı, Algılanan Değer, Müşteri tatmini ve Marka Sadakatine Etkisi Üzerine 

Bir Saha Araştırması: X Markası Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 451-472. 

 

Şekil 19 ve Şekil 20’de İsveç ve Amerikan müşteri 

memnuniyet indeks modelleri gösterilmiştir. Bu 

sistemlerin amacı, sadakat belirlemek, mevcut ve 

potansiyel sadık müşteri sayısını artırmaktır. Modele göre 

memnuniyete etki eden faktörler;  

- Müşteri Beklentileri,  
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- Algılanan Kalite ve  

- Algılanan değerdir.  

-  
 
Şekil 19. İsveç Müşteri Memnuniyeti Ölçme İndeksi Modeli (SCSB) 

Kaynak:http://www.fatih.edu.tr/~aturkyilmaz/documents/ummikultur.pdf 20 / 
08 / 2015.  

Müşteri 
Memnuniye

ti

Müşteri 
Beklentileri

Algılanan 
Performans

Müşteri 
Şikayetleri

Müşteri 
Sadakati

http://www.fatih.edu.tr/%7Eaturkyilmaz/documents/ummikultur.pdf%2020%20/%2008%20/%202015
http://www.fatih.edu.tr/%7Eaturkyilmaz/documents/ummikultur.pdf%2020%20/%2008%20/%202015
http://www.fatih.edu.tr/%7Eaturkyilmaz/documents/ummikultur.pdf%2020%20/%2008%20/%202015
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Şekil 20. Amerikan Müşteri Memnuniyeti İndeksi Modeli (ACSI) 

Kaynak:http://www.fatih.edu.tr/~aturkyilmaz/documents/ummikultur.pdf 20 / 

08 / 2015. 

 

İki modelin farkı, birinde algılanan kalite ve değerin ilave 

edilmiş olmasıdır. Bu katılımın kalite fiyat karşılaştırıl-

masının yapılabilmesi gibi değişik avantajları olmuştur 

(http://www.fatih.edu.tr/~aturkyilmaz/documents/ummikul

tur.pdf 20 / 08 / 2015).  

Algılanan değer tatminden farklıdır; ancak onu 

tamamlayan bir kavram olarak karşımıza çıkar (Woodruff, 

Müşteri 
Memnuniyeti

Algılanan 
kalite

Müşteri 
Şikayetleri

Müşteri 
Sadakati

Müşteri 
Beklentileri

Algılanan 
Değer

http://www.fatih.edu.tr/%7Eaturkyilmaz/documents/ummikultur.pdf%2020%20/%2008%20/%202015
http://www.fatih.edu.tr/%7Eaturkyilmaz/documents/ummikultur.pdf%2020%20/%2008%20/%202015
http://www.fatih.edu.tr/%7Eaturkyilmaz/documents/ummikultur.pdf%2020%20/%2008%20/%202015
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1997, s.143). Müşteri bir ürün ya da hizmet satın 

aldığında, karşılığında maliyetinden daha fazlasına karşılık 

gelecek fayda beklemektedir. Bu sağlandığı takdirde 

müşteri gözünde algılanan değer akabinde memnuniyet 

artacak, sağlanamadığı takdirde değer akabinde tatmin 

azalacaktır (Woodruff, 1997, s.150). Ayrıca tatmin 

memnun olmama ve olma arasındaki tek boyutlu bir yapı; 

algılanan değer ise birden fazla boyutlu bir yapı olarak 

nitelenebilir (Sweeney ve Soutar, 2001, s.216). 

 

5.2.Tatmin ve Bağlılık İlişkisi 

Tatmin ve bağlılık, işletme başarılarının anahtarı 

sayılabilecek iki ayrı kavramdır. İşletmeler müşterilerini 

tatmin etmenin ötesinde bir de bağlılıklarını 

kazanabilirlerse, hem sürdürülebilirliklerini sağlamakta 

hem de kararlılıklarını tutarlı hale getirmektedirler (Bayuk 

ve Küçük, 2008, s.1579).  

Araceli vd. (2014, s.748) çalışmalarında tatminin ürüne 

veya işletmeye karşı oluşturduğu olumlu tutumun tekrar 

satın alma davranışı oluşturduğunu, gerçekten sadık 

müşteri elde etmek isteyen işletmeler için tatmin sayesinde 
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oluşan olumlu tutumu zorunlu görmeleri gerektiğini 

bildirmişlerdir.  Yazarlara göre tatmin sonucunda oluşan 

tutum, sadık müşteri oluşturmaktadır.  

İşletmeler için müşteri bağlılığını artırmak, önemli bir 

pazarlama hedefidir. Bunu sağlamanın yolu ise müşterilere 

sürekli kaliteli ürün ve hizmet sunmaktan geçer. 

Tatminsağlamak için yapılan yatırımlar başlangıçta 

maliyet olarak gözükse de zaman içerisinde kazanılan 

bağlı müşteri sayısı arttığında, reklam, tanıtım gibi 

maliyetleri azaltacak, aynı zamanda firmanın fiyat 

belirleme stratejisine esneklik kazandıracaktır. Ayrıca her 

bağlı müşteri etrafındaki kişileri de bağlı müşteri olma 

yönünde teşvik edecek; dolayısıyla bağlı müşteri elde 

etme süreci hızlanacaktır (Türkyılmaz vd., 2004).  

Literatür incelendiğinde, tatmin ve bağlılık arasındaki 

ilişkinin sıklıkla konu olduğu görülmektedir. Pek çok 

yazar, (Hallowell, 1996; Methlie ve Nysveen, 1999; 

McDougall ve Levesque, 2000; Suh ve Yi, 2006) tatminin 

marka bağlılığını doğrudan ya da dolaylı şekilde etkilediği 

sonucuna varmışlardır (Akt. Onaran vd., 2013, s.42).  
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Bazı yazarlar ise tatmin tanımını sadakat ile 

bütünleştirerek yapmıştır. Song’a (2012, s.463) göre 

tatmin; müşteriyi elde tutma ve tekrar satın alma oranını 

artırmaktır. Tatmine bağlı olarak müşteri tekrar satın alma 

eylemleri göstererek sadık müşteri haline gelebilmektedir.  

 

5.3.Reklam, Marka İmajı ve Marka Tutumu İlişkisi 

Pek çok araştırma reklama karşı olan tutumun marka 

tutumu üzerine etkisi olduğu sonucuna varmıştır (Lutz vd., 

1983; Mitchell, 1986; MacKenzie ve Lutz, 1989;  Lutz ve 

Belch, 1986; Edell ve Burke, 1987; Muehling ve 

Laczniak, 1988; MacInnis ve Jaworski, 1989; Edell ve  

Burke, 1989; Homer Yoon, 1992; Biel ve Bridgewater, 

1990; Stapel, 1994; Walker ve Dubitsky, 1994; Kempf ve 

Smith, 1998, Akt. Çakır, 2009, s.170). 

Reklama karşı tutum, reklam esnasında uyarana maruz 

kalındığında cevap verme eğilimidir ki bu cevap olumlu 

ya da olumsuz olabilmektedir (MacKenzie vd., 1986, 

s.135). MacKenzie ve Lutz 1989’da birlikte yaptıkları 

başka bir çalışmada ise reklam tutumunu reklam esnasında 
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pozitif tepki vermeye yönelik bir ön hazırlık olarak 

tanımlamışlardır (MacKenzie ve Lutz, 1989, s.52).  

Pek çok çalışma  (Larkin 1977; Muehling 1987; Pollay ve 

Mittal 1993; Shavitt vd., 1998; Alwitt, Prabhaker, 1992), 

reklamlar hakkındaki değerlendirmeleri ölçeklerken tutum 

kavramını kullanmıştır. Aynı zamanda tutum ile marka 

imajı dolayısıyla satın alma ile ilişkisine dair çalışmalarda 

tüketicinin reklamlar ile ilgili olumlu ve olumsuz 

düşünceleri temel alınmıştır (Belch ve Belch, 2009;Akt. 

Kazancı ve Başgöze, 2014, s.35).   

Pek çok farklı çalışma ise reklamın tüketici üzerinde farklı 

etkileri olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Mittal (1994, 

s.23) çalışmasında, tüketicinin inançlarının reklama karşı 

tutum oluşturabileceği sonucuna varmıştır. Bazı 

çalışmalarda ise reklamın tüketici tarafından bir eğlence 

olarak algılandığı sonucu çıkarken, diğer bir gruba göre 

reklamın tüketicilere karmaşa ve tedirginlik oluşturduğu 

sonucu çıkmıştır (Pollay ve Mittal 1993, s.104). 

Literatürdeki bazı çalışmalar reklamın tutuma etkisinin 

bilişsel ve duygusal olmak üzere iki yönde olduğunu 

savunurken (Homer ve Yoon 1992; MacInnis ve Jaworski, 
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1989; Burke ve Edell, 1989; MacKenzie ve Lutz, 

1989),birtakım çalışmalar ise reklama karşı tutumu 

duygusal ve bilişsel olmak üzere iki boyutta 

açıklamışlardır (Edell ve Burke,1987; Shimp, 1981). 

Duygusal boyut reklamın tüketicilere hissettirdiği 

duygular (ör: reklam sırasında sıkılmak, sinirlenmek, 

eğlenmek vb.), bilişsel boyut ise reklam esnasındaki 

yargılar, çıkarımlar gibi düşünceleri içermektedir (Akt. 

Çakır, 2009, s.175). 

Tutum, reklam uyaranına maruz kaldığımızda 

olumlu/olumsuz cevap verme eğilimi olarak tanımlamıştır 

(Fishbein ve Ajzen, 1975, s.15). Reklamlar genelde pozitif 

duyguları güçlendirme ve negatifleri değiştirebilme amacı 

ile yapılmaktadır. Ürünün reklamına olumlu duygular 

besleyen tüketici, o ürünü almaya daha hevesli olacaktır 

(Pollay ve Mittal 1993, s.104). Mitchell (1986), benzer 

çalışmasında reklama karşı tutumu, marka tutumunun 

önemli bir ölçütü olarak göstermişlerdir. Walker ve 

Dubitsky (1994, s.10) de pozitif reklam tutumunun 

tüketiciyi reklamı yapılan markaya karşı pozitif tutuma 

götürdüğüne inananlardandır(Akt. Çakır, 2009, s.170). 
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Reklamın etkililiğinin değerlenmesinde “beğeni”nin bir 

kriter olup olamayacağı, beğenilen reklamların 

beğenilmeyenlerden daha etkili olup olmadığı konusu 

reklam endüstrisinde ve akademik literatürde bir süredir 

tartışılmaktadır (Zeitlin ve Westwood, 1986; Biel ve 

Bridgewater, 1990; Haley ve Baldinger, 1991; Stapel, 

1994; Walker ve Dubitsky, 1994; Biel, 2004, Akt. Çakır, 

2009, s.170). 

Ancak bir yandan da bilinir ki, reklamın en önemli 

hedeflerinden biri hedef kitle üzerinde olumlu bir marka 

tutumu meydana getirmektir. Bu bağlamda reklamın 

beğenilme düzeyi, amaca ulaşmayı sağlayacak önemli 

faktörlerden biridir. Pek çok araştırma, beğenilen 

reklamların beğenilmeyen reklamlara göre daha olumlu 

marka tutumları meydana getirdiği sonucuna varmıştır 

(Biel ve Bridgewater, 1990; Walker ve Dubitsky,1994; 

Stapel, 1994; Gierl ve Satzinger, 2000; Joyce, 2004; Biel, 

2004, Akt. Çakır, 2009, s.171). 

Tüketicinin maruz kaldığı reklamlarda özellikle de görsel 

reklamlara rol alan kişilere karşı tüketicilerin tutumu 

marka değerlemede yüksek etki göstermektedir. Kazancı 
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ve Başgöze’nin (2014, s.30) çalışmalarında, standart 

reklamların yanı sıra televizyon dizilerindeki yerleştirilmiş 

reklamlara ilişkin tutumların olduğu ayrıca tüketicinin 

reklamlara karşı tutumlarının satın alma eğilimini ve 

marka imajını anlamlı şekilde etkilediği sonuçları 

çıkmıştır.   

Tüketicilerin tepkilerinin olumlu veya olumsuz olması, 

kişisel beğenileri ile ve etkinliğin algılanma şekli ile 

yakından alakalıdır (Speed and Thompson, 2000, s.227). 

Benzer şekilde Crimmins ve Horn (1996, s.12)’da kişisel 

beğeninin olumlu tepkilere yol açtığı sonuçlarına 

varmışlardır.  

Lutz vd., (1983); Mitchell ve Shimp (1981), reklam – 

marka- satın alma üzerine yapmış oldukları çalışmalarda 

bu kavramlar arasında reklamın marka tutumuna, 

dolayısıyla satın alma davranışına olumlu etkisi olduğu 

sonucuna varmışlardır. MacKenzie ve diğerleri 1986’da 

yapmış oldukları çalışmada ise aynı ilişki incelenmiş ve 

aralarında paralel bir etki olduğu sonucuna varılmıştır 

(Akt. MacKenzie, 1986, s.132).   



ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA BAĞLILIĞI  

 /  Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 200 
 

Düşük ilgilenim ürünlerine ait markalar ve onların 

reklamlarını kapsayan deneysel çalışmalar reklamların 

beğenilme oranları arttıkça marka tutumlarının olumluluk 

düzeyinin de arttığını göstermektedir. Ayrıca deneylerin 

neticesinde, düşük ilgilenim düzeyindeki markaların 

kullanım düzeyi arttıkça, reklamların beğenilip 

beğenilmemesinin marka tutumlarında önemli bir 

değişiklik meydana getirmediği, bununla birlikte marka 

daha önce denenmişse reklamın beğenilip beğenilmeme-

sinin marka tutumu üzerinde daha fazla etkisi olduğu 

sonuçlarına varılmıştır. Bazı yazarlar reklama olan 

tutumların marka tutumlarını düşük tüketici ilgilenimi söz 

konusu iken etkilediği görüşünü (Petty, Cacioppo ve 

Schuman, 1983; Muehling ve Laczniak, 1988) 

benimsemişse de, bazıları hem düşük hem de yüksek 

tüketici ilgilenimi durumlarında reklam tutumlarının 

marka tutumlarını etkilediği sonucuna varmıştır (Lutz, 

MacKenzie ve Belch, 1983; Park ve Young 1986; 

MacInnis ve Jaworski 1989, Akt. Çakır, s.171). 

Reklam Araştrma Kurulu 1990’da Metin Araştırması 

Geçerlilik Projesi başlığı altındaki çalışmasında reklamın 
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beğenilmesininölçüm sonuçları ile satış etkinliğinin çok 

geçerli şekilde ölçülebildiği sonucuna ulaşmıştır. 

Çalışmada reklamın beğenilmesi basit şekilde sevimlilik 

skalası ile ölçülmüş ve ölçümün satış liderlerini %87 

oranında kestirebildiği görülmüştür.  Ayrıca reklamın 

beğenilmesinin ölçülmesinin, ertesi gün hatırlanma, ana 

fikir hatırlanması, ikna gibi vb. detayların ölçümlerinden 

çok daha iyi bir belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(Biel ve Brigewater, 1990, s.40).   

Decock ve De Pelsmacker (2001), eğer reklam 

tüketicilerde pozitif duygular uyandırıyorsa pozitif reklam 

tutumu oluştuğunu, bunun da reklamın beğenilmesi ile 

aynı anlama geldiğini, reklamın beğenilmesinin ise 

markanın beğenilmesine yol açtığını ve en sonunda satın 

alma niyetinin ortaya çıktığını iddia etmektedirler (Akt. 

Çakır, 2009, s.172).  

Haley ve Baldinger (1991) yapmış oldukları çalışmada 

beğenilen reklamlar ile reklamı yapılan ürünlerin satışları 

arasında güçlü bağ olduğunu bildirmişlerdir. Genelde 

satışı fazla olan ürünlerin, reklamı beğenilen ürünler 
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oldukları tespit edilmiş bir gerçektir (Akt. Çakır, 2009, 

s.170).  

Reklamın beğenilmesi duygusal bileşeni etkileme yolu ile 

ikna etmeyi kolaylaştırmaktadır. Tüketicilerin reklamı 

beğenmesi ile basit şekilde bir şartlanma olup markayı da 

paralelinde beğenme eğilimi görülmektedir (Biel ve 

Bridgewater, 1990, s.38). 

Beğenilmeyen reklamlarında ikna edici olduğuna dair 

görüşler vardır. Zeitlin ve Westwood’a (1986, s.36) göre 

bazen tüketiciyi sinirlendiren reklamlar da başarılı 

olabilirler. Bu başarı ürünün reklamdaki iddiası ve negatif 

duygunun geçici yakınlığına bağlıdır.  Aynı düşünceyi 

savunan diğer bir başka yazar Homer ve Yoon, (1992) 

reklamın negatif duyguların tutum ve davranış üzerinde 

pozitif etkiye sahip olduğunu, hatta bazen negatif 

duyguların daha uyarıcı olduğunu belirtmektedirler(Akt. 

Çakır, 2009, s.175). 

Beğenilmediği halde işe yarayan reklamlar, genelde haber 

veren bilgilendirici reklamlardır. Haber ve günün 

olaylarını içeren programlar genelde bilgi alma amaçlı 

izlenmektedir. Aynı şeyin reklamlar için de geçerli 
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olduğuna dair kanıtlar oluşmaya başlamıştır. Eğer reklam 

gerekli ve önemli bilgi aktarıyorsa izlenimden hoşlanma 

durumu gerekmemektedir. Bu durum bazı hoşa gitmeyen 

reklamların işe yarama sebebini açıklamaktadır 

(Sutherland ve Sylvester, 2004, s.27). 

Reklamın beğenilmesinin marka tutumuna etkisini 

belirlemede ürünün yeni olması da önemli bir etkendir. 

Brown ve Stayaman’a (1992, s.37) göre piyasaya yeni 

çıkan ve bilinmeyen ürünlerin reklamlarının beğenilmesi, 

bu ürünler için oluşacak marka tutumu için çok önemlidir. 

Daha önce bilinen ürünler için hazırlanan reklamların ise 

marka tutumuna etkisi daha azdır.  

Kempf ve Smith’e (1998, s.329) göre ise marka tutumu 

için tek belirleyici etken reklam değildir. Ürünün 

denenmesi de en az reklam kadar etkilidir. Burada 

reklamın alt unsurları olarak bahsedilen kavramlardan 

içerik, yani reklamdaki iddiaların gücü, güvenilirlik, 

reklam iddialarının ne kadar inandırıcı olduğu, uygulama 

ise fotoğraf, resim gibi görsel kavramlardır.   

Marka imajı, ürünün pazarda oluşturduğu izlenimlerin 

toplamıdır ve duygusal izlenimlerinin ve sonucundaki 
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değerlemelerinin toplamı, kişinin o markaya ilişkin bakış 

açısını dolayısıyla kişideki marka imajını oluşturur 

(İslamoğlu, 2006, s.174).  

Tüketicilerin markaya karşı tutumu ve markanın kalitesine 

güven derecesi marka imajını oluşturmaktadır ve 

tüketiciler imajları ile uyumlu hareket eden markalara 

karşı olumlu tutum içerisindedirler. Mittal’e (1994, s.15) 

göre tüketiciler markalar ile insan ilişkisine benzer şekilde 

uzun süreli ilişki sürdürebilirler; hatta bu ilişki evlilik- 

kölelik gibi geniş bir skalada değişebilir. Bu ilişki 

sürecinde tüketiciler markalara karşı tutum ve davranış 

şekli geliştirirler.   

Güçlü bir marka imajı kurumlara birçok yönden fayda 

sağlamaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan bazı çalışmalar ve 

işletmeye katkıları Tablo 11’de gösterilmiştir. 
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Tablo 11. Marka İmajının Faydalarına Yönelik Literatür Çalışmalar 

Devam ettirilebilir rekabet avantajı sağlamak  Zyglidopoulos 
2005, s.254. 

Ürün/hizmetlere ilave değer kazandırmak, 

Müşteriler satın alım yaparken algılanan riski 
azaltmak, Müşterilere ikame ürünler arasında 
seçim yapmasına yardım etmek 

Dowling 2002, 
s.12. 

Olumlu müşteri tutumu sağlamak, satış artırmak Chun 2006, s.64. 

Pazar payı arttırmak, yatırımcı çekmek, 
medyanın dikkatini çekmek. 

Fombrun ve Van 
Riel 2003, s.5. 

Toplumun kurumun kusurlarını daha kolay hoş 
görmesini sağlamak. 

Beder, 2002, s.63. 

Kaynak:Koç, (2012). Tüketici Davranışları ve Pazarlama Stratejileri: Global 

ve Yerel Yaklaşım, 4. Baskı, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, s. 115. 

 

Tüketiciler yeni çıkan ürünün reklamı ile bir marka 

tutumuna sahip olurlar ki yazarlar bu geçici marka 

tutumuna “reklam tabanlı marka tutumu” adını 

vermektedir. Reklamla oluşan marka tutumu pozitif ise 

ürünün bir kere alınıp denenmesine vesile olur. “Kesin ve 

kalıcı marka tutumu” ise bu aşamadan sonra ortaya çıkar 

(Çakır, 2009, s.175). 
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Meenaghen (1995, s.25), marka imajını tüketicilerin 

markaya ilişkin sahip oldukları algılama olarak 

tanımlamıştır. Marka imajı tüketicilerin markaya ilişkin 

olarak sahip oldukları algılamadır. 

Keller (1993, s.3) çalışmasında tüketici davranışının 

temelinde marka tutumunun olduğunu, bu olumlu 

yaklaşımın markanın yararları ve niteliklerinin 

toplamından oluştuğunu ifade etmişlerdir. Keller 

çalışmasının özünde marka tutumunun özellikle ürünle 

alakalı olmayan konularda imajı etkilediğini savunmuştur. 

Birbirine yakın ikame ürünlerde reklam, marka imajını, 

beraberinde marka bağlılığını yaygınlaştıracak şekilde 

marka tutumunu etkileyen önemli unsurların başında 

gelmektedir (Biel ve Bridgewater, 1990, s.39). 

Tüketiciler farklı kanallardan (Televizyon, radyo vb.) 

çeşitli zamanlarda gelen mesajları zaman içerisinde 

değerleyerek kendilerine bir marka imajı şekillendirirler. 

Marka imajı oluştururken reklam oldukça önemlidir; 

çünkü görseller markanın tüketici zihninde oturmasını ve 

markanın hatırlanmasını kolaylaştırmaktadır (Loudon ve 

Bitta, 1988, s.504). 
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İmaj, marka ve reklam üçlüsü ve bunların birbirleri ile 

ilişkisi pek çok defa literatüre konu olmuştur. Martinez vd. 

(2009, s.307) çalışmasında belli bir ürüne veya markaya 

karşı yoğun reklam gösteriminin ürünün marka imajını 

koruduğu ve artırdığı sonucuna varmıştır.  

Gwinner ve Eaton (2000, s.49) benzer bir çalışmada yakın 

bir sonuca varmış ve bu durumunun nedenini reklama 

karşı olan tutumun olumluluğunun markaya karşı olan 

tutumu pozitif etkilemesi ve hatırlatmayı kolaylaştırması 

olarak açıklamıştır. Bu alanda pek çok çalışması olan 

Mittal (1994, s.21) marka imajı ile reklama karşı tutum 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. Park ve 

Young (1986, s.13) çalışmasında reklamdan kaynaklanan 

olumlu tutumun marka imajını artırabileceğini ortaya 

koymuştur.  

 

5.4.Marka Tutumu ve Bağlılık İlişkisi 

Tüketicilerin markaya duyduğu güven olumlu bir tutum 

oluşmasına ve tekrar satın almaya yöneltmektedir. Tutum 

aynı zamanda markanın denenmesi, etraftan alınan bilgiler 

ve reklamlar sayesinde oluşur. Tüm bu girdilerin 
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sonucunda tüketiciler olumlu / olumsuz duygulara, 

düşüncelere sahip olur ve birtakım davranışlar sergilerler 

(Odabaşı ve Barış, 2002, s.79).  Markaya yönelik tutumun 

marka bağlılığı üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri 

vardır (Ishida ve Taylor, 2012, s.317).   

Literatürde yazarlar bağlılıkla alakalı herkesin fikirbirliği 

içinde olduğu bir tanımının olmadığını savunmaktadırlar 

(Jacoby ve Kyner, 1973; Dick ve Basu, 1994; Oliver,1999; 

Akt. Kıyan, 2012, s.432).  

Wilkie’ye  (1994, s.39) göre bağlılık, sadece tüketicinin 

markaya karşı tutumu ve davranışı sonucunda markayı 

seçmesi ile var sayılmaktadır. Yazara göre bu şartların 

sağlanması durumunda bile bağlılığın seviyesi 

belirlenememektedir. Tüketicinin aynı markayı satın aldığı 

durumlarda dahi tutumun değişebileceğini belirten yazar 

böyle durumlarda bağlılığın derin olmadığını savunmak-

tadır.   

Yapılan araştırmalarda marka tutumu ile marka bağlılığı 

(Ishida ve Taylor, 2012) ve marka bağlılığı ile tekrar 

ziyaret etme niyeti arasında (Hsu ve Cai, 2009; Kim vd., 
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2008) ilişki tespit edilmiştir (Akt. Ishıda  ve Taylor, 2012, 

s.320). 

Süregelen zaman içerisinde bağlılık kavramının çok farklı 

boyutlarda olması nedeniyle çalışmaların sadece 

“davranış” boyutu ile incelenmesi uygun görülmemiştir. 

Davranış boyutuna gelen eleştiriler beraberinde “tutumsal 

davranış” kavramını getirmiştir. Hatta literatürdeki bazı 

çalışmalarda “tutumsal bağlılık” olarak adlandırılan bu 

yaklaşım markaya ve ürüne yönelik olumlu tutumun 

devamlılığı şeklinde tanımlanmıştır (Guest, 1944, s.17). 

Literatürde bağlılık kavramını hem tutum hem de davranış 

kavramları ile ele alan pek çok yazar da mevcuttur(Jacoby 

ve Kyner, 1973; Dick ve Basu, 1994, Akt. Kıyan 2012, 

s.425).  

Marka imajının tüketicinin zihnindeki çağrışımlar 

sayesinde oluştuğundan önceki bölümlerde bahsdilmişti. 

Bu tanımdan yola çıkarak tüketicinin markaya karşı 

tutumunun marka imajını oluşturdupu söylenebilir. Bu 

tutum olumlu olduğu takdirde beraberinde marka 

bağlılığını getirebilmektedir Dolayısıyla reklamın 
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oluşturduğu tutum ile marka imajının ve paralelinde marka 

bağlılığının aynı yönde etkileşimleri mümkündür. 

 

5.5.Marka Bağlılığına Etki Eden Faktörler İle Marka 

Bağlılığı Arasındaki İlişki 

Kotler’ e (2000, s.70) göre marka bağlılığı aileden, satıcı 

ile ilişkilerden, tüketici tutumlarından vb. pek çok 

etmenden etkilenir. 

Genelde satın almalarda tüketicilerin markalı ürünleri daha 

çok tercih ettikleri söylenebilmektedir. Özellikle uzun 

süreli kullanılacak yüksek fiyatlı bir ürünse, yani fiyat 

riski yüksekse markalı ürünlerin tercih oranı daha fazla 

olmaktadır. Bunun nedeni, markanın sunduğu faydalardır 

(Yılmaz, 2005, s.259). 

Literatürde yer alan marka bağlılığı ile ilişkili kavramlar, 

şu şekilde özetlenebilir: 

1- Davranışsal Bağlılık Ve Psikolojik Bağlılık İlişkisi: 

Sosyal bilimcilere göre tutumlar üç alt başlıkta 

incelenmelidir: Duygu, düşünce, davranış niyeti (Back, 

2005, s.449). Bu sınıflara benzer ve paralel şekilde Oliver 

da (1999, s.33) yaptığı çalışmada tutumun davranışsal 
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bağlılığı üç aşamada etkilediği sonucunu çıkarmıştır: 

Duygusal süreç (hoşlanma), bilişsel süreç (inanma), 

konatif süreç (bağlılık). Oliver bu üç aşama 

tamamlandıktan sonra dört aşama olarak davranışsal 

bağlılığın oluştuğunu söylemektedir ki, çalışmalarında 

Bentler ve Speckart’a (1981, s.229) göre de tutumlar, 

davranıştan daha önce gerçekleşir. Dick ve Basu (1994, 

s.100) ise tutum için bağlılığın ön habercisi deyimini 

kullanmışlardır. 

Tüm bu bilgilerin ışığında tutumun yani psikolojik 

bağlılığın davranışsal bağlılığa öncü olduğu, hatta 

davranışsal bağlılığın önemli nedenlerinden biri olduğu 

söylenebilir.  

2- Özdeşleşme ve Marka Bağlılığı İlişkisi: Özdeşleşme 

bireylerin marka ile bütünleşmesi, marka adına gönüllü 

emek vermesi, markayı kullanan diğer bireyler ile bir olup 

markayı koruyup kollayan kişi halinegelmesidir (Back, 

2005, s.449) 

Marka ile özdeşleşmiş bireyler markanın kimliği ile kendi 

kimliklerini şekillendirip markayı kendilerinin bir parçası 

olarak görmektedirler. Bu duruma en iyi örnek futbol 
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takım taraftarları verilebilir. Takımı ile özdeşleşen birey 

hem takımını savunucu pozisyondadır hem de markayı 

kullanan diğer kişiler ile birlik şekilde hareket etmektedir 

(Madrigal, 1995, s.205).  

3- Demografik Faktörler ve Marka Bağlılığı İlişkisi: 

Literatürde sadece demografik faktörlerin bağlılığa 

etkisinin ölçüldüğü çalışma sayısı azdır. Genelde diğer 

faktörler ölçümlenirken yan faktör olarak ölçüldüğü 

görülmektedir. Tablo 10’da Uncless vd’nin (2003)’ nin 

sadece demografik faktörü ölçümlediği bir çalışmanın 

bilgilerine yer verilmişti. Literatürde buna benzer bir 

çalışmayı Kurtuldu ve Çilingir, (2009, s.247-263) de 

yapmıştır. Yazarlar çalışmalarında sigara kullanımındaki 

bağlılığın yaş, cinsiye, medeni durum gibi faktörler ile 

ilişkili olup olmadığını araştırmışlar ve söz konusu 

demografik özelliklerde pek bir etki olmadığı sonucuna 

varmışlardır.  

Flavian vd.’de (2001, s.86-89) hizmet sektöründe mağaza 

ve markalara bağlılığı incelemişler, ölçümü mağazayı 

ziyaret sayısı ve satın alma sıklığı üzerine yapmışlardır. 

Ayrıca demografik özellikler ve bağlılık ilişkisini de 
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inceleyen yazarlar bağlılıkla etkisini ortaya koymuşlardır. 

Demografik faktörlerden yaş etkisini inceleyen bir başka 

araştırmayı ise Uncles vd. (2003, s.294-316) yapmıştır. 

Araştırma sonucunda yaşlı müşterilerin tek bir markaya 

bağlı olduğu çıkmıştır. Yazarlar bu sonucun sebeplerinin 

yaş ilerledikçe tüketim miktarının azalması, dolayısıyla 

daha az markanın satın alınması ile ilgili olduğunu öne 

sürmüşlerdir. 

4- Marka Çağrışımları ile Marka Bağlılığı İlişkisi: 

Marka çağrışımları tüketicilerin zihninde marka ile ilgili 

akla gelen ilk şeydir (Aaker, 1996, s.59). Benzer şekilde 

marka imajının da marka ile ilgili algılamalar olduğu göz 

önüne alınırsa, marka çağrışımları ile marka imajı 

arasındaki ilişki yadsınamaz hale gelmektedir, diyen 

Keller (1993, s.3-5) imajı oluşturan çağrışımların ürünle 

ilgili olan ya da olmayan özellikler, faydalar ve 

tutumlardan oluştuğunu belirtmiştir.  

Alt başlıklar halinde bu faktörler incelenecek olursa fayda-

bağlılık ilişkisi için bahsedilen faydalar; işlevsel, 

deneyimsel ve sembolik olmak üzere üçe ayrılmaktadır:  
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• İşlevsel faydalar, ürüne ait işlevsel özelliklerdir ve 

güvenlik, fizyolojik vb. ihtiyaçların giderilmesi ile 

alakalıdır. Demir, (2012, s.103-128)Cep telefonu 

ürünlerine yönelik risk algısının bağlılığa etkisini 

ölçümlemiş, etkisinin olduğunu ancak farklı risk 

seviyelerine göre bu etkinin farklılaştığı sonucuna 

varmıştır.  

• Deneyimsel fayda için ürünle ilgili olmayan 

özelliklerdir, denilebilir. Bu faydalar tüketicilerde eğlence, 

çeşitlilik vb. ihtiyaçları karşılamaktadır.  

• Sembolik faydalar da direkt ürünle ilgili olmayıp sosyal 

kabul, müşterinin kendini ifade edebilmesi, kendine olan 

güveni sağlamlaştırması vb. güdülerle alakalıdır (Odabaşı 

ve Barış, 2002, s.130).  

5- Marka Bağlılığı ve Ürünle İlgili Olan/Olmayan 

Özelliklerin İlişkisi: Keller’e (1993, s.3) göre ürünle ilgili 

olan özellikler tüketicinin beklentisinin 

gerçekleşebilmesine yönelik faktörlerin toplamından 

ibarettir. Yazar ürünle ilgili olmayan özellikleri ise ürün 

performansı üzerinde etkisiz, ancak ürünün tercih 

edilmesini etkileyen faktörler olarak tanımlamıştır. Ürünle 
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ilgili olan özellikler iç faktörler, ürünle ilgili olmayan 

faktörler ise satın alımı sağlayan dış faktörlerdir. Pek çok 

literatür çalışmasında ürünle ilgili olsun ya da olmasın bu 

iki faktörün bağlılık üzerine etkisi olduğu sonucuna 

varılmıştır. Bauer vd. (2005, s.16) çalışmasında her iki 

grubun marka bağlılığına etkisini incelemiş ve ürünle ilgili 

olmayan özelliklerin bağlılığa ürünle ilgili olan 

özelliklerden daha fazla etkisi olduğu sonucuna varmıştır. 

6- Değer Bağlılık İlişkisi: Wang vd. (2004, s.601) 

çalışmasında, müşteri değerinin marka bağlılığı üzerinde 

doğrudan anlamlı bir etkisinin olmadığı, müşteri tatmini 

aracılığıyla marka bağlılığını etkilediği belirlenmiştir. Lin 

vd.’nin (2009) çalışmasında ise yalnızca fonksiyonel 

değerin marka bağlılığı üzerinde pozitif bir etkisi olduğu, 

buna karşın fonksiyonel değerin müşteri tatmini üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olmadığı ortaya konmuştur. Bu 

nedenle bu çalışmada müşteri değerini oluşturan 

boyutların müşteri tatmini aracılığıyla marka bağlılığı 

üzerindeki etkisi de incelenmiştir (Akt. Onaran vd., 2013, 

s.38). 
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Altıncı Bölüm 
MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA 

TUTUMLARININ BAĞLILIĞA ETKİSİ 

ARAŞTIRMASI 

6.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, marka bağlılığı yaratılmasında 

müşteri tatmininin ve marka tutumlarının etkisini 

ölçmektir. Müşteri tatmininin marka bağlılığı 

yaratılmasında doğrudan veya marka tutumları aracılığıyla 

etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Literatürde bu 

konuda çeşitli bulgular yer almaktadır.  

Müşteri tatmininin en önemli belirleyicisinin algılanan 

değer olduğu saptamasından hareketle bu iki değişken 

arasındaki ilişki de çalışmada incelenmiştir. Öte yandan 

marka tutumlarının da literatürde işletmenin yaptığı 

reklam ve yarattığı imaj ile şekillendiği yer almaktadır. 

Dolayısıyla çalışmada marka tutumlarının oluşmasında bu 

iki değişkenin etkisi de ölçülmüştür. 
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Karar verme sürecinde söz konusu değişkenlerin teorik 

kısımda anlatıldığı üzere, ürün ilgi düzeyine göre farklı 

etkileri olabileceği dikkate alınarak çalışmaya özgün değer 

katmak üzere bu farklılık da dikkate alınmıştır. Bu 

konudaki sorunsal şudur: “Müşteri tatmininin doğrudan 

veya marka tutumları aracılığıyla marka bağlılığı 

yaratılmasında etkisi, ürün ilgi düzeyine göre farklılık 

göstermekte midir?” 

 

6.2. Araştırmanın Kavramsal Modeli 

Çalışma, aşağıda belirtilen model çerçevesinde 

yürütülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

Modelde yer alan değişkenlerden marka bağlılığı, müşteri 

tatmini ve marka tutumlarına ilişkin değişkenlerin 

ölçekleri, Suh ve Yi (2006, s.145-155)’ten yararlanılarak 

Reklam 

Algılanan 
Değer 

Müşteri 
Tatmini 

Marka 
Bağlılığı 

Şirket 
İmajı 

Marka 
Tutumları 
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hazırlanmıştır. Algılanan değer ölçeği için Tümen (2011, 

s.31-42)’ den yararlanılmıştır. 

Hazırlanan anket formu, ön teste tabi tutulmuş; sorularda 

herhangi bir düzeltme gerekmediği görülmüştür. 

Sonrasında asıl veri toplama aşamasına geçilmiştir. 

Ürün ilgi düzeyi literatürde kullanıldığı şekliyle modele 

alınmıştır. Bu amaçla ilgi düzeyi düşük ürün için asitsiz 

içecek  (meyve suyu); ilgi düzeyi yüksek ürün için akıllı 

cep telefonu seçilmiştir. 

Algılanan değer ile ilgili itemler; algılana kalite, parasal 

değer ve duygusal değer olmak üzere üç başlık altında 

topanmıştır. Algılanan kalite ile ilgili itemler şu 

şekildedir(Tümen, 2011, s.148; Ayangil, 2008, s.162): 

• Tercih ettiğim marka mobil telefon / meyve suyu her 

zaman kaliteli ürünler sunar. 

• Tercih ettiğim marka mobil telefon sağlam yapılmıştır.  

• Tercih ettiğim marka mobil telefonun kalitesi 

standarttır.  

• Tercih ettiğim marka mobil telefon uzun süre dayanır.  

• Tercih ettiğim marka cep telefonu işlevlerini istikrarlı 

bir şekilde yerine getirmektedir. 
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• Tercih ettiğim marka meyve suyu kaliteli meyvelerden 

yapılmıştır.  

• Tercih ettiğim marka meyve suyu her zaman içmeden 

önce beklediğim tadı verir.  

Algılanan parasal değer ile ilgili itemler şu şekildedir 

(Işık, 2011, s.161; Tümen, 2011, s.148):  

• Tercih ettiğim marka mobil telefonun /meyve suyunun 

fiyatı makuldür. 

• Tercih ettiğim marka mobil telefon / meyve suyu  

ödediğim paranın karşılığını veriyor. 

• Tercih ettiğim marka mobil telefon / meyve suyu 

ödediğim paraya değer. 

Algılanan duygusal değer ile ilgili itemler şu şekildedir 

(Onaran vd., 2013, s.50; Tümen, 2011, s.148): 

• Tercih ettiğim marka mobil telefonu kullanmak hoşuma 

gidiyor. 

• Tercih ettiğim marka meyve sularının tadı hoşuma 

gidiyor. 

• Tercih ettiğim marka mobil telefon bende kendisini 

kullanma isteği uyandırıyor. 
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• Tercih ettiğim marka meyve suları bende içme isteği 

uyandırıyor. 

• Tercih ettiğim marka mobil telefonu kullanmak beni 

rahatlatıyor. 

• Tercih ettiğim marka meyve suyunu içmek susuzluğumu 

gideriyor. 

• Tercih ettiğim marka mobil telefon bana kendimi iyi 

hissettiriyor. 

• Tercih ettiğim marka meyve suyunun rengi tadı ve 

kıvamı güzeldir. 

• Tercih ettiğim marka mobil telefonun sahip olduğu 

özellikleri kullanmak zevklidir. 

Marka bağlılığı ile ilgili itemler şu şekildedir (Suh ve Yi, 

2006, s.150): 

• Bu markayı (Meyve suyu ve mobil telefon) satın 

almaya devam edeceğim. 

• Bu markayı (Meyve suyu ve mobil telefon) yakınlarıma 

tavsiye ederim. 

Reklam ile ilgili itemler şu şekildedir (Suh ve Yi, 2006, 

s.150): 
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• Tercih ettiğim mobil telefon markasının/ meyve suyu 

markasının reklamlarını ikna edici buluyorum. 

• Tercih ettiğim mobil telefon markasının/ meyve suyu 

markasının reklamlarını beğeniyorum. 

• Tercih ettiğim mobil telefon markasının/ meyve suyu 

markasının reklamlarını dikkat çekici buluyorum. 

• Tercih ettiğim mobil telefon /meyve suyu markasının 

reklamları diğer markalardan daha iyidir. 

Marka imajı ile ilgili itemler şu şekildedir (Uyarlama): 

• Tercih ettiğim mobil telefon / meyve suyu markasının 

uzman olduğunu düşünüyorum. 

• Tercih ettiğim mobil telefon /meyve suyu markasına 

güveniyorum. 

• Tercih ettiğim mobil telefon / meyve suyu markasının 

yeniliklerini beğeniyorum. 

• Tercih ettiğim mobil telefon / meyve suyu markası 

alanında kendini kanıtlamıştır. 

Marka tutumu ile ilgili itemler şu şekildedir (Suh ve Yi, 

2006, s.150): 

• Tercih ettiğim mobil telefon / meyve suyu markası 

favori markamdır. 
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• Tercih ettiğim mobil telefon / meyve suyu markasını 

seviyorum. 

Ürün ilgi düzeyi ile ilgili itemler şu şekildedir 

(Zaichkowsky, 1985; Ratchford B.T., 1987, Akt. Çiftyıldız 

ve Sütütemiz, 2007, s. 46): 

• Mobil telefon /meyve suyu almadan önce alacağım 

ürün markası ile ilgili bilgi toplarım. 

• Mobil telefon /meyve suyu almadan önce tüm 

alternatifleri değerlendiririm. 

• Mobil telefon /meyve suyu almadan önce tüm 

markaları araştırırım. 

• Mobil telefon /meyve suyu alırken marka tercihim ön 

plandadır. 

• Mobil telefon / meyve suyu seçmek çok önemli bir 

karardır. 

• Mobil telefon / meyve suyu alırken hangi marka 

olacağını çok düşünmek gerekir. 

• Mobil telefon / meyve suyu alırken yanlış bir markayı 

seçersem kaybım çok olur. 

• Sık sık yeni mobil telefon / meyve suyu markaları 

hakkında bilgi ararım. 
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• Mobil telefon / meyve suyu ile ilgili sık sık yeni ürün 

deneyimleri ararım. 

 

6.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir:  

H1: Algılanan değer ile müşteri tatmini arasında aynı 

yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Algılanan değer, müşteri tatminini olumlu yönde 

etkiler.  

H3: Müşteri tatmini marka bağlılığını doğrudan etkiler. 

H4: Reklam müşterinin marka tutumunu etkiler. 

H5: Marka imajı, müşterinin marka tutumunu etkiler. 

H6: Müşteri tatmini marka bağlılığını marka tutumları 

aracılığıyla etkiler. 

H7: Algılanan değer ürün ilgi düzeyine göre farklıdır. 

H8: Müşteri tatmini ürün ilgi düzeyine göre farklıdır. 

H9: Marka tutumu ürün ilgi düzeyine göre farklıdır. 

H10: Marka bağlılığı ürün ilgi düzeyine göre farklıdır. 
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6.4. Anakütle ve Örneklem Seçimi 

Araştırmanın anakütlesi, İstanbul Beykent Üniversitesi 

Lisansüstü öğrencileridir.  Örnek büyüklüğü şu şekilde 

belirlenmiştir: 

n= p * q * (Z/e)² 

p=0,5; q= 0,5; Z=1,96 ve e=±0,04 olmak üzere 

n= 0,5 * 0,5 * (1,96/0,04)² = 600 öğrenci 

Belirlenen sayıdaki öğrencilere kolayda örnekleme 

yöntemi ile ulaşılmıştır. Lisansüstü öğretim programları-

nın tümünün örnekte yer alması sağlanmıştır. 

 

6.5. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmış 

olup kişisel görüşme tekniği ile anket formları 

doldurtulmuştur. Anket formu Ek1’de yer almaktadır. 

 

6.6. Verilerin Analizi 

6.6.1. Tanımlayıcı Bilgiler 
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Araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ilişkin 

frekans ve yüzde dağılımları Tablo 12 ve Tablo 13’ de 

verilmiştir.  

 
Tablo 12. Cevaplayıcıların Cinsiyete Göre Dağılımı 

  n % Geçerli % Kümülatif% 

Erkek  276 45,7 45,7 45,7 

Kadın 328 54,3 54,3 100,0 

Toplam 604 100,0 100,0   
 
Tablo 13. Cevaplayıcıların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 
n % Geçerli % Kümülatif % 

20-25 208 34,4 34,4 34,4 
26-30 183 30,3 30,3 64,7 
31-35 135 22,4 22,4 87,1 
36 ve 

üstü 78 12,9 12,9 100,0 
Toplam 604 100,0 100,0 

  

Araştırmaya katılanların demografik özelliklerine göre 

katılımcıların %45,72’si erkek, %54,3’ü kadındır. 

Katılımcıların %34,4’ü 20-25 yaş, %30,3’ü 26-30 yaş, 

%22,4’ü 31-35 yaş aralıklarında ve %12,9’u 36 yaşın 

üstündedir. 
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Araştırma modeli ile ilgili testte kullanılan önemli 

değişken, tüketicilerin ürüne karşı ilgi düzeyidir.  Söz 

konusu değişken dokuz maddeden oluşmuş olup ürün ilgi 

düzeyi düşük olan meyve suyu ile ürün ilgi düzeyi yüksek 

olan mobil telefon arasında bu farklılığın bilimsel olarak 

kanıtlanması gerektiğinden, bu konu ile ilgili analiz 

bağımlı iki ana kütle aritmetik ortalama testi ile test 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 14 ve Tablo 15’de 

yer almaktadır. 
 

Tablo 14. Ürünlerin İlgi Düzeyi Ortalama ve Dağılım Değerleri 

  
Aritmetik 
Ortalama n 

Standart 
Sapma 

Standart 
Hata 

Madde 1 Mobil telefon 
almadan önce 
alacağım ürün 
markası ile ilgili bilgi 
toplarım 

3,97 604 1,169 ,048 

Meyve suyu almadan 
önce alacağım ürün 
markası ile ilgili bilgi 
toplarım 

3,08 604 1,296 ,053 

Madde 2 Mobil telefon 
almadan önce tüm 
alternatifleri 
değerlendiririm 

3,82 604 1,167 ,047 

Meyve suyu almadan 
önce tüm 

3,25 604 1,283 ,052 
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alternatifleri 
değerlendiririm 

Madde 3 Mobil telefon 
almadan önce tüm 
markaları araştırırım 

3,77 604 1,229 ,050 

Meyve suyu almadan 
önce tüm markaları 
araştırırım 
 
 
 

3,07 604 1,305 ,053 

Madde 4 Mobil telefon alırken 
marka tercihim ön 
plandadır 

3,87 604 1,185 ,048 

Meyve suyu alırken 
marka tercihim ön 
plandadır 

3,55 604 1,199 ,049 

Madde 5 Mobil telefon 
seçmek çok önemli 
bir karardır 

3,76 604 1,279 ,052 

Meyve suyuseçmek 
çok önemli bir 
karardır 

3,24 604 1,303 ,053 

Madde 6 Mobil telefon alırken 
hangi marka 
olacağını çok 
düşünmek gerekir 

3,64 604 1,304 ,053 

Meyve suyu alırken 
hangi marka 
olacağını çok 
düşünmek gerekir 

3,25 604 1,333 ,054 

Madde 7 Mobil telefon alırken 
yanlış bir markayı 
seçersem kaybım çok 
olur 

3,64 604 1,308 ,053 
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Meyve suyu alırken 
yanlış bir markayı 
seçersem kaybım çok 
olur 

3,04 604 1,374 ,056 

Madde 8 Sık sık yeni mobil 
telefon markaları 
hakkında bilgi ararım 

3,38 604 1,373 ,056 

Sık sık yeni meyve 
suyu markaları 
hakkında bilgi ararım 

2,67 604 1,330 ,054 

Madde 9 Mobil telefon ile 
ilgili sık sık yeni 
ürün deneyimleri 
ararım 

3,26 604 1,398 ,057 

Meyve suyu ile ilgili 
sık sık yeni ürün 
deneyimleri ararım 

2,88 604 1,340 ,055 

 

Tablo 15. Ürünlerin İlgi Düzeyi Farklılığı Anlamlılık Testi Sonuçları 

  

 

t sd p 

Arit-
metik 
Orta-
lama 

Stan-
dart 

Sapma 

Stan-
dart 
Hata 

%95 Güvenlik 
Düzeyinde 

Farkın Aralığı 

En 
Düşük 

En 
Yük-
sek 

Mad
de 1 

Mobil telefon / 
meyve suyu 
almadan önce 
alacağım ürün 
markası ile 
ilgili bilgi 
toplarım  

,889 1,600 ,065 ,761 1,017 13,657 603 ,000 

Mad
de 2 

Mobil telefon / 
meyve suyu 
almadan önce 
tüm 
alternatifleri 
değerlendiriri
m  

,566 1,466 ,060 ,449 ,683 9,491 603 ,000 

Mad
de 3 

Mobil telefon 
/meyve suyu 
almadan önce 

,704 1,583 ,064 ,577 ,830 10,921 603 ,000 
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tüm markaları 
araştırırım  

Mad
de 4 

Mobil telefon / 
meyve suyu 
alırken marka 
tercihim ön 
plandadır  

,318 1,336 ,054 ,211 ,425 5,846 603 ,000 

Mad
de 5 

Mobil telefon 
/meyve suyu 
seçmek çok 
önemli bir 
karardır  

,522 1,553 ,063 ,397 ,646 8,252 603 ,000 

Mad
de 6 

Mobil telefon / 
meyve suyu 
alırken hangi 
marka 
olacağını çok 
düşünmek 
gerekir  

,384 1,526 ,062 ,262 ,506 6,185 603 ,000 

Mad
de 7 

Mobil telefon 
/meyve suyu 
alırken yanlış 
bir markayı 
seçersem 
kaybım çok 
olur  

,598 1,631 ,066 ,467 ,728 9,008 603 ,000 

Mad
de 8 

Sık sık yeni 
mobil telefon 
/meyve suyu 
markaları 
hakkında bilgi 
ararım  

,710 1,562 ,064 ,585 ,835 11,179 603 ,000 

Mad
de 9 

Mobil telefon 
/meyve suyu 
ile ilgili sık sık 
yeni ürün 
deneyimleri 
ararım  

,381 1,590 ,065 ,254 ,508 5,886 603 ,000 

 

Tablolarda görüldüğü üzere dokuz madde itibari ile mobil 

telefon ilgi düzeyi meyve suyu ilgi düzeyinden daha 

yüksektir. Dolayısıyla bu konu ile ilgili varsayımın doğru 

olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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6.6.2. Algılanan Değer Değişkenine İlişkin Yargılara 

Katılma Düzeyi 

Algılanan değer üç alt bileşenden oluşmaktadır: 

1. Kalite değeri 

2. Duygusal değer  

3. Parasal değer 

Cevaplayıcıların bu üç alt bileşen ile ilgili verilen yargılara 

katılma düzeyi ilgi düzeyi düşük ürün olarak meyve suyu, 

ilgi düzeyi yüksek ürün olarak mobil telefon için Tablo 16, 

Tablo 17, Tablo 18, Tabo 19, Tablo 20 ve Tablo 21’de 

ayrı ayrı sunulmuştur; 
Tablo 16. İlgi Düzeyi Düşük Ürün Grubu Algılanan Kalite Yargılarına 
Katılma Düzeyi 

 İfadeler 

Kesinlikle  
Katılmı-
yorum 

Katılmı-
yorum Kararsızım Katılıyo-

rum 

Kesinlikle 
Katılı-
yorum 

n % n % n  % n % n % 
Tercih ettiğim 

marka   
meyve suyu her 
zaman kaliteli 
ürünler sunar 

53 8,8 24 4,0 159 26,3 267 44,2 101 16,7 

Tercih ettiğim 
marka  

meyve suyu, 
kaliteli  

meyveden 
yapılmıştır 

52 8,6 49 8,1 235 38,9 190 31,5 78 12,9 
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Tablo 17. İlgi Düzeyi Yüksek Ürün Grubu Algılanan Kalite Yargılarına 
Katılma Düzeyi 

İfadeler 

Kesinlikle  
Katılmı-
yorum 

Katılmı-
yorum 

Kararsızı
m 

Katılıyo-
rum 

Kesinlikle 
Katılı-
yorum 

n % n % n  % n % n % 
Tercih ettiğim 
marka mobil 
telefon her 

zaman kaliteli 
ürünler sunar 

26 4,3 51 8,4 87 14,4 243 40,2 197 32,6 

Tercih ettiğim 
marka mobil 

telefon sağlam 
yapılmıştır 

28 4,6 49 8,1 76 12,6 277 45,9 174 28,8 

Tercih ettiğim 
marka mobil 

telefonun 
kalitesi 

standarttır 

32 5,3 68 11,3 81 13,4 246 40,7 177 29,3 

Tercih ettiğim 
marka mobil 
telefon uzun 
süre dayanır 

27 4,5 59 9,8 101 16,7 243 40,2 174 28,8 

Tercih ettiğim 
marka mobil 

telefon 
işlevlerini 

istikrarlı bir 
şekilde yerine 
getirmektedir 

27 4,5 44 7,3 94 15,6 260 43,0 179 29,6 

 

Tercih ettiğim 
meyve suyu her 
zaman içmeden 

önce  
beklediğim tadı 

verir 

55 9,1 36 6,0 158 26,2 270 44,7 85 14,1 
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Tablo 16 ve Tablo 17’de görüldüğü üzere araştırma 

sonuçlarında, her iki ürün grubunda da algılanan kalitenin 

ağırlıklı olumlu olduğu sonucu çıkmıştır. Algılanan kalite 

ile ilgili sorulan sorularda ilgi düzeyi yüksek olan mobil 

telefon ürününde cevaplayıcılar %40’ın üstü oranla en 

fazla “katılıyorum” ifadesini seçmişlerdir. İlgi düzeyi 

düşük olan meyve suyu ürününde ise cevaplayıcılar, 

ağırlıklı “kararsızım” ve “katılıyorum” ifadelerini 

seçmişlerdir.  

Tablo 16’da en çok dikkat çeken sonuç, cevaplayıcıların 

tükettikleri meyve sularına yönelik meyvelerin tazeliği 

konusunda %26,2 oranla kararsız olması ancak markanın 

sunduğu ürünlerin kaliteli olduğuna %44,2 oranla 

katılmalarıdır. 

Tablo 17’de ise en yüksek katılım oranı mobil telefonun 

sağlamlığına yönelik olmuştur. Cevaplayıcılar kullanılan 

mobil telefonun sağlamlığına yönelik soruya %45,9 oranla 

katıldıklarını ifade etmişlerdir.  

 

 

 



ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA BAĞLILIĞI  

 /  Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 233 
 

Tablo 18. İlgi Düzeyi Düşük Ürün Grubu Algılanan Fiyat Yargılarına 
Katılma Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

İfadeler 

Kesinlikle  
Katılmı-
yorum 

Katılmı-
yorum Kararsızım Katılıyo-

rum 

Kesinlikle 
Katılıyo-

rum 

n % n % n  % n % n % 

Tercih ettiğim 
marka meyve 
suyun fiyatı 
makuldür 

60 9,9 73 12,1 141 23,3 278 46,0 52 8,6 

Tercih ettiğim 
marka meyve 

suyu ödediğim 
paranın 

karşılığını 
veriyor 

47 7,8 40 6,6 152 25,2 279 46,2 86 14,2 

Tercih ettiğim 
marka meyve 

suyu ödediğim 
paraya değer 

55 9,1 47 7,8 154 25,5 267 44,2 81 13,4 
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Tablo 19. İlgi Düzeyi Yüksek Ürün Grubu Algılanan Fiyat Yargılarına 
Katılma Düzeyi 

 

Tablo 18 ve Tablo 19’da cevaplayıcıların algılanan fiyata 

katılım düzeyleri verilmiştir. Düşük ürün ilgi düzeyli grup 

olan meyve suyu ile ilgili verilen cevaplarda fiyatın 

uygunluğuna dair ortak bir kanı olduğu sonucuna 

varılmıştır. %46,2 çıkan en yüksek oran, tercih edilen 

meyve suyunun ödenen paraya değdiğine yönelik sorulan 

sorunun cevabında elde edilmiştir. 

İfadeler 

Kesinlikle  
Katılmı-
yorum 

Katılmı-
yorum Kararsızım Katılıyo-

rum 

Kesinlikle 
Katılıyo-

rum 

n % n % n  % n % n % 

Tercih ettiğim 
marka mobil 

telefonun 
fiyatı 

makuldür 

96 15,9 127 21,0 128 21,2 159 26,3 94 15,6 

Tercih ettiğim 
marka mobil 

telefon 
ödediğim 
paranın 

karşılığını 
veriyor 

44 7,3 52 8,6 118 19,5 226 37,4 164 27,2 

Tercih ettiğim 
marka mobil 

telefon 
ödediğim 

paraya değer 

47 7,8 64 10,6 125 20,7 229 37,9 139 23,0 
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İlgi düzeyi yüksek olan mobil telefon ürününün algılanan 

fiyat yargılarına katılım sonuçlarında en çok dikkat çeken, 

%37,4 olan en yüksek oranın, ürüne ödenen paranın 

karşılığını alıp alınmadığı sorusuna karşılık verilen 

“katılıyorum” seçeneğinde çıkmış olmasıdır. Pahalı ürün 

grubunda olan mobil telefonların ödenen paranın 

karşılığını verdiğine yönelik çıkan bu sonucun sebepleri 

mobil telefonların günümüzde bilgisayar yerine 

kullanılabiliyor olması ve fonksiyonlarının gün geçtikçe 

gelişmesidir. 
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Tablo 20. İlgi Düzeyi Düşük Ürün Grubu Algılanan Duygusal Değer 
Yargılarına Katılma Düzeyi 

 

Tablo 20’de görüldüğü üzere algılanan değer yargılarından 

duygusal değer kavramına ilişkin ağırlıklı “katılıyorum” 

cevabı verilmiştir. 

İfadeler 

Kesinlikle  
Katılmı-
yorum 

Katılmı-
yorum Kararsızım Katılıyo-

rum 

Kesinlikle 
Katılıyo-

rum 

n % n % n  % n % n % 

Tercih ettiğim 
marka meyve 
sularının tadı 

hoşuma gidiyor 

47 7,8 31 5,1 100 16,6 303 50,2 123 20,4 

Tercih ettiğim 
marka meyve 
suyunu içmek 
susuzluğumu 

gideriyor 

94 15,6 74 12,3 123 20,4 222 36,8 91 15,1 

Tercih ettiğim 
marka meyve 

suları bende içme 
isteği uyandırıyor 

58 9,6 44 7,3 128 21,2 272 45,0 102 16,9 

Tercih ettiğim 
marka meyve 
suyunun rengi 
tadı ve kıvamı 

güzeldir 

53 8,8 24 4,0 126 20,9 303 50,2 98 16,2 
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Tercih edilen meyve suyunun susuzluğu giderip 

gidermediğini ölçen soru hariç meyve suyuna yönelik 

algılanan duygusal değer sorularına cevaplayıcılar 

tarafından  %45’in üstünde “katılıyorum” seçeneği 

işaretlenmiştir.   

 
Tablo 21. İlgi Düzeyi Yüksek Ürün Grubu Algılanan Duygusal Değer 
Yargılarına Katılma Düzeyi 

İfadeler 

Kesinlikle  
Katılmı-
yorum 

Katılmı-
yorum Kararsızım Katılıyo-

rum 

Kesinlikle 
Katılıyo-

rum 

n % n % n  % n % n % 

Tercih ettiğim 
marka mobil 

telefonu 
kullanmak 

hoşuma gidiyor 

36 6,0 39 6,5 59 9,8 252 41,7 218 36,1 

Tercih ettiğim 
marka mobil 
telefon bende 

kendisini 
kullanma isteği 

uyandırıyor 

41 6,8 39 6,5 66 10,9 264 43,7 194 32,1 

Tercih ettiğim 
marka mobil 

telefonu 
kullanmak beni 

rahatlatıyor 

38 6,3 59 9,8 99 16,4 263 43,5 145 24,0 
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İlgi düzeyi yüksek ürün grubu algılanan duygusal değer 

yargılarına katılma düzeyi ölçümünün verilerine gösteren 

Tablo 21’dede görüldüğü üzere cevaplayıcılar tarafından 

ağırlıklı “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” ifade-

leri seçilmiştir. 

Her iki farklı ilgi grubundaki ürün için cevaplar birbirine 

yakın çıkmıştır. Düşük ürün ilgi düzeyi grubunda en 

yüksek değerin %50,2, yüksek ürün ilgi düzeyi 

grubundaki en yüksek değerin %45,2 oranla “katılıyorum” 

ifadesinde olduğu görülmüştür. 

 

 

 

Tercih ettiğim 
marka mobil 
telefon bana 
kendimi iyi 
hissettiriyor 

49 8,1 55 9,1 97 16,1 249 41,2 154 25,5 

Tercih ettiğim 
marka cep 

telefonunun 
sahip olduğu 

özellikleri 
kullanmak 
zevklidir 

38 6,3 33 5,5 80 13,2 273 45,2 180 29,8 
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6.6.3. Müşteri Tatmini Değişkenine İlişkin Yargılara 

Katılma Düzeyi 

Her iki ürün grubu için tatmin tek bir soru ile ölçülmüştür. 

Bu yüzden çalışmamızda birleştirilen bir tablo ile 

gösterilmesi uygun bulunmuştur.  

Ölçümde en yüksek değer %43,7 oranla ilgi düzeyi düşük 

ürün grubuna yönelik olan meyve suyu ürününe yönelik 

çıkmıştır. İlgi düzeyi yüksek olan mobil telefon ürününe 

yönelik tatmin ölçümü sonucu ise yakın bir oranla %38,7 

çıkmıştır. Her iki ürün grubunda cevaplayıcıların tatmin 

olma durumu ağırlıklı “katılıyorum” seçeneği 

işaretlenerek olumlu sonuçlanmıştır.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 



ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA BAĞLILIĞI  

 /  Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 240 
 

Tablo 22. Müşteri Tatmini Değişkenine İlişkin Yargılara Katılma Düzeyi 

 

6.6.4. Marka Tutumu ve Belirleyicilerine İlişkin 

Yargılara KatılmaDüzeyi 

Her iki ürün grubunda da marka tutumu belirleyicilerine 

ilişkin yargılara katılma düzeyleri reklam ve şirket imajı 

yargılarını da içermektedir. Tablo 23’de görüleceği üzere 

en yüksek oran %44 ile kullanılan meyve suyu markasına 

duyulan güven ile alakalı olan değişkende çıkmıştır. 

 

Her iki ürün grubu karşılaştırıldığında en dikkat çekici 

sonuç kullanılan mobil telefon reklamlarının ikna edici 

İfadeler 

Kesinlikle  
Katılmı-
yorum 

Katılmı-
yorum 

Kararsızı
m 

Katılıyo-
rum 

Kesinlikle 
Katılıyo-

rum 

n % n % n  % n % n % 

Tercih ettiğim 
meyve suyu markası 
beklentilerime tam 

olarak cevap 
vermektedir 

45 7,5 61 10,1 144 23,8 264 43,7 90 14,9 

Tercih ettiğim mobil 
telefon markası 

beklentilerime tam 
olarak cevap 
vermektedir 

53 8,8 18 3,0 109 18,0 234 38,7 190 31,5 
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olup olmadığına dair sorunun cevaplarında diğer tüm 

değişkenlerden farklı olarak %40,6 oranla “kesinlikle 

katılıyorum” seçeneğinin %23,7 oranla “katılıyorum” 

seçeneğinden yüksek çıkmış olmasıdır.  
 

Tablo 23. İlgi Düzeyi Düşük Ürün Grubu Marka Tutumu Yargılarına 
Katılma Düzeyi 

İfadeler 

Kesinlikle  
Katılmı-
yorum 

Katılmı-
yorum Kararsızım Katılıyo-

rum 

Kesinlikle 
Katılıyo-

rum 

n % n % n  % n % n % 
Tercih ettiğim 
meyve suyu 

markası favori 
markamdır 

46 7,6 75 12,4 126 20,9 222 36,8 135 22,4 

Tercih ettiğim 
meyve suyu 
markasını 
seviyorum 

42 7,0 56 9,3 131 21,7 242 40,1 133 22,0 

Tercih ettiğim 
meyve suyu 
markasının 

reklamlarını ikna 
edici buluyorum 

60 9,9 83 13,7 169 28,0 203 33,6 89 14,7 

Tercih ettiğim 
meyve suyu 
markasının 
reklamlarını 
beğeniyorum 

61 10,1 85 14,1 152 25,2 224 37,1 82 13,6 

Tercih ettiğim 
meyve suyu 
markasının 
reklamlarını 
dikkat çekici 
buluyorum 

60 9,9 108 17,9 181 30,0 173 28,6 82 13,6 

Tercih ettiğim 
meyve suyu 
markasının 

reklamları diğer 

61 10,1 95 15,7 196 32,5 169 28,0 83 13,7 
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markalardan daha 
iyidir 

Tercih ettiğim 
meyve suyu 

markasının uzman 
olduğunu 

düşünüyorum 

45 7,5 54 8,9 157 26,0 210 34,8 138 22,8 

Tercih ettiğim 
meyve suyu 
markasına 

güveniyorum 

44 7,3 57 9,4 119 19,7 266 44,0 118 19,5 

Tercih ettiğim 
meyve suyu 
markasının 
yeniliklerini 
beğeniyorum 

43 7,1 59 9,8 162 26,8 243 40,2 97 16,1 

Tercih ettiğim 
meyve suyu 

markası alanında 
kendini 

kanıtlamıştır 

36 6,0 46 7,6 141 23,3 266 44,0 115 19,0 

 
Tablo 24. İlgi Düzeyi Yüksek Ürün Grubu Marka Tutumu Yargılarına 
Katılma Düzeyi 

İfadeler 

Kesinlikle  
Katılmı-
yorum 

Katılmı-
yorum 

Kararsızı
m 

Katılıyo-
rum 

Kesinlikle 
Katılıyo-

rum 
n % n % n  % n % n % 

Tercih ettiğim mobil 
telefon favori 

markamdır 
48 7,9 35 5,8 123 20,4 210 34,8 188 31,1 

Tercih ettiğim mobil 
telefon markasını 

seviyorum 
52 8,6 26 4,3 91 15,1 206 34,1 229 37,9 

Tercih ettiğim mobil 
telefon markasının 
reklamlarını ikna 
edici buluyorum 

40 6,6 62 10,3 114 18,9 245 40,6 143 23,7 
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Her iki ürün grubunda dikkat çeken başka bir sonuç, 

reklamların yüksek ürün ilgi grubunda daha dikkat çekici 

olmasıdır.  Düşük ürün ilgi grubunda reklamların dikkat 

çekiciliğine yönelik sorulansoruya verilen cevaplarda 

cevaplayıcıların %30’u “kararsızım” seçeneğini 

işaretlerken, aynı soru için yüksek ürün ilgi grubunda 

Tercih ettiğim mobil 
telefon markasının 

reklamlarını 
beğeniyorum 

45 7,5 60 9,9 112 18,5 249 41,2 138 22,8 

Tercih ettiğim mobil 
telefon markasının 
reklamlarını dikkat 
çekici buluyorum 

52 8,6 46 7,6 126 20,9 253 41,9 127 21 

Tercih ettiğim mobil 
telefon markasının 

reklamları diğer 
markalardan daha 

iyidir 

54 8,9 52 8,6 165 27,3 199 32,9 134 22,2 

Tercih ettiğim mobil 
telefon markasının 
uzman olduğunu 

düşünüyorum 

49 8,1 35 5,8 79 13,1 220 36,4 221 36,6 

Tercih ettiğim mobil 
telefon markasına 

güveniyorum 
47 7,8 24 4 83 13,7 235 38,9 215 35,6 

Tercih ettiğim mobil 
telefon markasının 

yeniliklerini 
beğeniyorum 

41 6,8 22 3,6 102 16,9 236 39,1 203 33,6 

Tercih ettiğim mobil 
telefon markası 
alanında kendini 

kanıtlamıştır 

49 8,1 25 4,1 79 13,1 212 35,1 239 39,6 
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karşımıza çıkan oran %41,9 oranında “katılıyorum” 

seçeneği olmuştur.   

 

6.6.5. Marka Bağlılığı Değişkenine İlişkin Yargılara 

Katılma Düzeyi 

Marka bağlılığına ilişkin yargılara katılma düzeyine 

yönelik cevaplayıcıların sonuçları yine iki ayrı ürün grubu 

için ayrı ayrı tablolarda gösterilmiştir. Her iki ürün 

grubunda da ağırlıklı cevaplar kullanılan ürünlere bağlılık 

olduğunu göstermektedir. Markanın satın alınıp 

alınmayacağına dair sorulan soruya düşük ürün ilgi grubu 

için cevaplayıcılar %42,2 oranında “katılıyorum”, %19,2 

oranında “kesinlikle katılıyorum” seçeneğini 

işaretlemişlerdir.  

Aynı soruya verilen cevap yüksek ürün ilgi grubundaki 

ürünler için verilen cevaplarda %36,9 oranında 

“katılıyorum” ve %29,8 oranında “kesinlikle katılıyorum” 

olmuştur. Marka bağlılığı için önemli bir kavram olan 

ürünü tavsiye etme oranı ise yüksek ürün ilgi grubunda 

%32,8 oranında çıkmıştır.  
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Tablo 25. İlgi Düzeyi Yüksek Ürün Grubu Marka Bağlılığı Yargılarına 
Katılma Düzeyi 

 

Tablo 26. İlgi Düzeyi Düşük Ürün Grubu Marka Bağlılığı Yargılarına 
Katılma Düzeyi 

 

İfadeler 

Kesinlikle  
Katılmı-
yorum 

Katılmı-
yorum 

Kararsızı
m 

Katılıyo-
rum 

Kesinlikle 
Katılıyo-

rum 

n % n % n  % n % n % 

Bu markayı satın 
almaya devam 

edeceğim 

55 9,1 35 5,8 111 18,4 223 36,9 180 29,8 

Bu markayı 
yakınlarıma 

tavsiye ederim 

51 8,4 24 4,0 105 17,4 226 37,4 198 32,8 

İfadeler 

Kesinlikle  
Katılmı-
yorum 

Katılmı-
yorum Kararsızım Katılıyor-

um 

Kesinlikle 
Katılıyo-

rum 

n % n % n  % n % n % 

Bu markayı 
satın almaya 

devam 
edeceğim 

51 8,4 49 8,1 133 22,0 255 42,2 116 19,2 

Bu markayı 
yakınlarıma 

tavsiye ederim 

56 9,3 61 10,1 133 22,0 231 38,2 123 20,4 
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6.6.6. Değişkenlere İlişkin Güvenilirlik Analizi 

Değişkenlere ilişkin güvenilirlik analizi Cronbach’s Alpha 

ile ölçülmüştür. Ölçüm meyve suyu ve telefon ürünleri 

için ayrı ayrı yapılmıştır. Müşteri tatmini tek değişkenden 

oluştuğu için bu değişkene yönelik güvenilirlik analizi 

yapılmamıştır. Diğer değişkenlere ilişkin güvenilirliğin 

Tablo 27’de görüleceği üzere tüm değişkenler için yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. 

 
Tablo 27. Değişkenlere İlişkin Güvenilirlik Analizi 

  

Meyve Suyu Mobil Telefon 

Madde  
Sayısı Katsayı 

Madde  
Sayısı Katsayı 

Algılanan Değer 10 0,936 13 0,927 

Tutum 2 0,855 2 0,907 

Reklam 4 0,942 4 0,926 

İmaj 4 0,929 4 0,921 

Marka Bağlılığı 2 0,917 2 0,920 
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6.6.7. Değişkenler Arası İlişkilerin Analizi 

6.6.7.1. Algılanan Değerin Müşteri Tatminine Etkisi 

Mobil telefon ürününde algılanan değer ve müşteri tatmini 

ilişkisini incelediğimizde, korelasyon katsayısı 0,58 

çıkmıştır.  Sonuca göre algılanan değer ve müşteri tatmini 

arasında ortanın üstü düzeyde güçlü bir ilişki olduğu 

söylenebilir. Analizde çıkan belirlilik katsayısı ise 

bağımsız değişken olan algılanan değerin bağımlı 

değişken olan müşteri tatmininin %34’ünü açıkladığını 

göstermektedir. 

 
Tablo 28. Mobil Telefon Ürününde Algılanan Değerin Müşteri Tatminine 
Etkisinin Anlamlılık Testi Sonuçları 

 

Karelerin 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Karelerin 
Ortalaması F p 

 Regresyon 
280,720 1 280,720 309,646 ,000 

Artık 545,763 602 ,907     
Toplam 826,483 603       
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Tablo 29. Mobil Telefon Ürününde Algılanan Değerin Müşteri Tatminine 
Etkisi Regresyon Katsayıları 

 

Regresyon 
Katsayıları 

Standardize 
Regresyon 
Katsayıları 

t p B 
Standart 

Hata Beta 
 Sabit 

,743 ,179   4,158 ,000 

ALGDEG 
,822 ,047 ,583 17,597 ,000 

 

Tablo 28’de görüldüğü üzere mobil telefon ürünü ile ilgili 

model anlamlı çıkmıştır. Modelle ilgili regresyon 

katsayıları da Tablo 29’da verilmiştir. 

 

Meyve suyu ürününde algılanan değer ile tatmin ilişkisini 

incelediğimizde, korelasyon katsayısı 0,62 çıkmıştır.  

Algılanan değer ile müşteri tatmini arasında ortanın üstü 

düzeyde güçlü bir ilişki olduğu söylenebilir.  Tablo 29’da 

görüldüğü üzere, meyve suyu ürünü ile ilgili model 

anlamlı çıkmıştır. Modelle ilgili regresyon katsayıları 

Tablo 30’da verilmiştir. Analizde çıkan belirlilik 

katsayısına göre bağımsız değişken olan algılanan değer, 

bağımlı değişken olan müşteri tatmininin %38’ini 

açıklamaktadır. 
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Tablo 30. Meyve Suyu Ürününde Algılanan Değerin Müşteri Tatminine 
Etkisinin Anlamlılık Testi Sonuçları 

 

Karelerin 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Karelerin 
Ortalaması F p 

 Regresyon 
278,652 1 278,652 377,631 ,000 

Artık 444,213 602 ,738     
Toplam 722,866 603       

 

Tablo 31. Meyve Suyu Ürününde Algılanan Değerin Müşteri Tatminine 
Etkisi Regresyon Katsayıları 

 

Regresyon 
Katsayıları 

Standardize 
Regresyon 
Katsayıları 

t p B 
Standart 

Hata Beta 
 Sabit ,827 ,141   5,855 ,000 

ALGDEG 
,766 ,039 ,621 19,433 ,000 

 

Ürünler ile ilgili regresyon katsayıları karşılaştırıldığında 

mobil telefona ait olan katsayı daha yüksek çıkmıştır. 

Dolayısıyla mobil telefon ürününde algılanan değerin 

tatmin üzerindeki etkisi meyve suyu ürününden daha 

yüksektir.  
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Bununla birlikte her iki ürün için algılanan değer ile 

müşteri tatmini arasında aynı yönde anlamlı bir ilişki 

olduğundan H1 hipotezi kabul edilmiştir. Algılanan değer 

müşteri tatminini etkilediğinden her iki ürün için H2 

hipotezi de kabul edilmiştir.  

 

6.6.7.2. Müşteri Tatmininin Marka Bağlılığına Etkisi 

Yüksek ürün ilgi düzeyi grubundaki mobil telefon 

ürününde tatminin marka bağlılığına etkisinin ölçümüne 

yönelik sonuçlar Tablo 32 ve Tablo 33’de verilmiştir. 

Korelasyon katsayısı 0,51 çıkmıştır.  Müşteri tatmini ile 

marka bağlılığı arasında orta düzeyde güçlü bir ilişki 

olduğu söylenebilir. Analizde çıkan belirlilik katsayısı ise 

bağımsız değişken olan müşteri tatmininin bağımlı 

değişken olan marka bağlılığını %26 oranında açıkladığını 

göstermektedir.  
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Tablo 32. Mobil Telefon Ürününde Tatmini Marka Bağlılığına Etkisi 
Anlamlılık Testi Sonuçları 

 

Karelerin 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Karelerin 
Ortalaması F p 

 Regresyon 208,526 1 208,526 213,709 ,000 

Artık 587,400 602 ,976     
Toplam 795,925 603       

 

Tablo 33. Mobil Telefon Ürününde Tatminin Marka Bağlılığına Etkisi 
Regresyon Katsayıları 

Model 

Regresyon 
Katsayıları 

Standardize 
Regresyon 
Katsayıları 

t p B 
Standart 

Hata Beta 
 Sabit 1,859 ,137   13,569 ,000 

TATMIN ,502 ,034 ,512 14,619 ,000 

 

Tablo 32’de görüldüğü üzere ilgi düzeyi yüksek ürün 

olarak alınan mobil telefonda tatmininin marka bağlılığına 

etkisi anlamlı çıkmış olup ilişkinin parametrelerini veren 

regresyon denklemine ilişkin katsayılar Tablo 33’de yer 

almaktadır. Düşük ürün ilgi grubundaki meyve suyu 

ürününde korelasyon katsayısı 0,52 çıkmıştır.  Bu ürün 

grubunda da müşteri tatmini ile marka bağlılığı arasında 

orta düzeyde güçlü bir ilişki olduğu söylenebilir. Analize 
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göre bağımsız değişken olan müşteri tatmini bağımlı 

değişken olan marka bağlılığının %27’sini açıklamaktadır.  
 

Tablo 34. Meyve Suyu Ürününde Tatminin Marka Bağlılığına Etkisi 
Anlamlılık Testi Sonuçları 

 

Karelerin 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Karelerin 
Ortalaması F p 

 Regresyon 204,805 1 204,805 223,090 ,000 

Artık 552,659 602 ,918     
Toplam 757,464 603       

 
Tablo 35. Meyve Suyu Ürününde Tatminin Marka Bağlılığına Etkisi 
Regresyon Katsayıları 

 

Regresyon Katsayıları 

Standardize 
Regresyon 
Katsayıları 

t p B 
Standart 

Hata Beta 
 Sabit 1,675 ,130   12,865 ,000 

TATMIN ,532 ,036 ,520 14,936 ,000 

 

Tablo 34’de görüldüğü üzere ilgi düzeyi düşük ürün olarak 

alınan meyve suyu ürününde tatminin marka bağlılığına 

etkisi anlamlı çıkmış olup ilişkinin parametrelerini veren 

regresyon denklemine ilişkin katsayılar Tablo 35’de yer 

almaktadır. 
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Ürün ilgi düzeyi düşük ve yüksek her iki ürün için müşteri 

tatmininin marka bağlılığını olumlu yönde etkilediği 

görülmektedir. Buna göre her iki ürün için H3 hipotezi 

kabul edilmiştir. 

 

6.6.7.3. Reklamın Marka Tutumuna Etkisi 

Mobil telefon ürününde reklam ve maka tutumu ilişkisini 

incelediğimizde, korelasyon katsayısı 0,57 çıkmıştır.  

Reklam ve marka tutumu arasında ortanın üstü düzeyde 

güçlü bir ilişki olduğu söylenebilir. Analizde çıkan 

belirlilik katsayısına göre ise bağımsız değişken olan 

reklam bağımlı değişken olan marka tutumunun %33’ünü 

açıklamaktadır. Model katsayıları Tablo 37’de 

verilmektedir.  
Tablo 36. Mobil Telefon Ürününde Reklamın Marka Tutumuna Etkisi 
Anlamlılık Testi Sonuçları 

 

Karelerin 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Karelerin 

Ortalaması F p 

 Regresyon 264,897 1 264,897 302,883 ,000 

Artık 526,501 602 ,875     

Toplam 791,399 603       
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Tablo 37. Mobil Telefon Ürününde Reklamın Marka Tutumuna Etkisi 
Regresyon Katsayıları 

 

Regresyon Katsayıları 

Standardize 

Regresyon 

Katsayıları 

t p B 

Standart 

Hata Beta 

 Sabit 1,551 ,136   11,425 ,000 

REKLAM ,632 ,036 ,579 17,404 ,000 

 

Meyve suyu ürününde reklam ve marka tutumu ilişkisini 

incelediğimizde, korelasyon katsayısı 0,55 çıkmıştır.  

Reklam ve marka tutumu arasında ortanın üstü düzeyde 

güçlü bir ilişki olduğu söylenebilir. Analizde çıkan 

belirlilik katsayısı ise bağımsız değişken olan reklamın 

bağımlı değişken olan marka tutumunun %31’ini 

açıkladığını göstermektedir. Her iki ürün grubunda da 

model anlamlıdır. Meyve suyu ürününe ait model 

katsayıları Tablo 39’da verilmektedir.  
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Tablo 38. Meyve Suyu Ürününde Reklamın Marka Tutumuna Etkisi 
Anlamlılık Testi Sonuçları 

 

Karelerin 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Karelerin 

Ortalaması F p 

 Regresyon 219,980 1 219,980 271,653 ,000 

Artık 487,491 602 ,875     

Toplam 707,471 603       

 
Tablo 39. Meyve Suyu Ürününde Reklamın Marka Tutumuna Etkisi 
Regresyon Katsayıları 

 

Regresyon Katsayıları 

Standardize 

Regresyon 

Katsayıları 

t p B 

Standart 

Hata Beta 

 Sabit 1,760 ,116   15,170 ,000 

REKLAM ,559 ,034 ,558 16,482 ,000 

Bu sonuçlara göre her iki ürün için reklamın marka 

tutumunu olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmış olup H4 

hipotezi her iki ürün için de kabul edilmiştir.  

 

6.6.7.4. Marka İmajının Marka Tutumuna Etkisi 

Mobil telefon ürününde marka imajınınmarka tutumuna 

etkisini incelediğimizde, korelasyon katsayısı %79 
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çıkmıştır. Çıkan oran imaj ile tutum atasında güçlü bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda imaj 

tutumun %62’sini açıklamaktadır. Tablo 40’da görüldüğü 

üzere model anlamlıdır. Modelle ilgili regresyon 

katsayıları Tablo 41’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 40. Mobil Telefon Ürününde Marka İmajının Marka Tutumuna 
Etkisi Anlamlılık Testi Sonuçları 

 

Karelerin 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Karelerin 

Ortalaması F p 

 Regresyon 497,921 1 497,921 1021,370 ,000 

Artık 293,477 602 ,488     

Toplam 791,399 603       

 
Tablo 41. Mobil Telefon Ürününde Marka İmajının Marka Tutumuna 
Etkisi Regresyon Katsayıları 

 

Regresyon Katsayıları 

Standardize 

Regresyon 

Katsayıları 

t p B 

Standart 

Hata Beta 

 Sabit ,444 ,109   4,062 ,000 

IMAJ ,865 ,027 ,793 31,959 ,000 
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Meyve suyu ürününde aynı etki incelendiğinde korelasyon 

katsayısı 0,68 çıkmıştır. Belirlilik katsayısı ise marka 

imajının tutumu %46,5 oranında açıkladığını 

göstermektedir. Tablo 42’de modelin anlamlı olduğu 

Tablo 43’de ise modelinregresyon katsayıları 

görülmektedir.  

 
Tablo 42. Meyve Suyu Ürününde Marka İmajının Marka Tutumuna 
Etkisi Anlamlılık Testi Sonuçları 

 

Karelerin 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Karelerin 

Ortalaması F p 

 Regresyon 328,753 1 328,753 522,575 ,000 

Artık 378,719 602 ,629     

Toplam 707,471 603       

 
Tablo 43. Meyve Suyu Ürününde Marka İmajının Marka Tutumuna 
Etkisi Regresyon Katsayıları 

IMAJ 

Regresyon 

Katsayıları 

Standardize 

Regresyon 

Katsayıları 

t p B 

Standart 

Hata Beta 

 Sabit ,956 ,119   8,034 ,000 

IMAJ ,734 ,032 ,628 22,860 ,000 
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Her iki ürün grubu incelendiğinde imajın tutuma etkisinde 

mobil telefon ürününün %79 oranla güçlü bir etkiye sahip 

olduğunu, meyve suyu ürününün etkisinin ise %68 oranla 

ortalamanın üstünde güçlü olduğunu ancak mobil telefon 

ürününe göre daha düşük bir etkiye sahip olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Bununla birlikte olumlu etkinin her iki ürün için geçerli 

olduğu sonucuna göre H5 hipotezi kabul edilmiştir. 

 

6.6.7.5. Marka Tutumunun Marka Bağlılığına Etkisi 

Mobil telefon ürününde marka tutumun marka bağlılığına 

etkisinin ölçüm sonuçlarına göre korelasyon katsayısı %61 

çıkmış ve ortalamanın üstünde güçlü bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Mobil telefon ürününde marka tutumu, 

marka bağlılığını %38 oranında açıklayabilmektedir. 

Tablo 44’e göre anlamlı olduğu görülen modelin 

regresyon katsayıları Tablo 45’de gösterilmektedir. 
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Tablo 44. Mobil Telefon Ürününde Marka Tutumunun Marka 
Bağlılığına Etkisi Anlamlılık Testi Sonuçları 

 

Karelerin 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Karelerin 

Ortalaması F p 

 Regresyon 305,139 1 305,139 374,285 ,000 

Artık 490,786 602 ,815     

Toplam 795,925 603       

Tablo 45. Mobil Telefon Ürününde Marka Tutumunun Marka 
Bağlılığına Etkisi Regresyon Katsayıları 

 

Regresyon 

Katsayıları 

Standardize 

Regresyon 

Katsayıları 

t p B 

Standart 

Hata Beta 

 Sabit 1,402 ,128   10,957 ,000 

TUTUM ,621 ,032 ,619 19,346 ,000 

 

Meyve suyu ürününde marka tutumu ve marka bağlılığı 

ilişkisini incelediğimizde, korelasyon katsayısı 0,66 

çıkmıştır. Çıkan sonuç, marka tutumu ve marka bağlılığı 

arasında ortanın üstü düzeyde güçlü bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Analizde çıkan belirlilik katsayısı ise 

bağımsız değişken olan marka tutumunun bağımlı 
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değişken olan marka bağlılığını %43 oranında açıkladığını 

göstermektedir. 

 
Tablo 46. Meyve Suyu Ürününde Marka Tutumunun Marka Bağlılığına 
Etkisi Anlamlılık Testi Sonuçları 

 

Karelerin 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Karelerin 

Ortalaması F p 

 Regresyon 328,753 1 328,753 522,575 ,000 

Artık 378,719 602 ,629     

Toplam 707,471 603       

 
Tablo 47. Meyve Suyu Ürününde Marka Tutumunun Marka Bağlılığına 
Etkisi Regresyon Katsayıları 

 

Regresyon Katsayıları 

Standardize 

Regresyon 

Katsayıları 

t p B 

Standart 

Hata Beta 

 Sabit ,956 ,119   8,034 ,000 

TUTUM ,734 ,032 ,628 22,860 ,000 

 
 

Tablo 46’da görüldüğü üzere ilgi düzeyi düşük ürün olarak 

alınan meyve suyunda marka tutumunun marka bağlılığına 

etkisi anlamlı çıkmış olup ilişkinin parametrelerini veren 
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regresyon denklemine ilişkin katsayılar Tablo 47’de yer 

almaktadır.   

Araştırmanın hipotezlerinden birisi de müşteri tatmininin 

marka bağlılığına etkisinde marka tutumunun aracılık rolü 

olduğu şeklindedir. Söz konusu hipotezin testi için gerekli 

koşullar sağlanmış olup müşteri tatmininin marka 

tutumuyla birlikte marka bağlılığına etkisini ortaya koyan 

çoklu regesyon analizi yapılmıştır.  

Müşteri tatmininin ve marka tutumunun bağlılığa etkisini 

incelediğimizde, ilgi düzeyi yüksek ürün grubu olan mobil 

telefon ürününde çoklu korelasyon katsayısı %63 

çıkmıştır. Tablo 48’de modelin anlamlı olduğu 

görülmektedir.   

 
Tablo 48. Mobil Telefon Ürününde Müşteri Tatmini ve Marka 
Tutumunun Marka Bağlılığına Etkisi Anlamlılık Testi Sonuçları 

 

Karelerin 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Karelerin 

Ortalaması F p 

 Regresyon 320,417 2 160,208 202,489 ,000 

Artık 475,509 601 ,791     

Toplam 795,925 603       
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Tablo 49. Mobil Telefon Ürününde Müşteri tatmini ve Marka 
Tutumunun Bağlılığa Etkisi Regresyon Katsayıları 

 

Regresyon Katsayıları 

Standardize 

Regresyon 

Katsayıları 

t p B 

Standart 

Hata Beta 

 Sabit 1,178 ,136   8,658 ,000 

TUTUM 

TATMİN 
,499 

,181 

,042 

,041 

,498 

,184 

11,892 

4,394 

,000 

,000 

 

 

İlgi düzeyi düşük olan ürün grubunda müşteri tatmini ve 

marka tutumunun marka bağlılığına etkisini incelediğimiz-

de, çoklu korelasyon katsayısı %67 çıkmıştır. Yani her iki 

ürün grubunda da ortanın üstünde güçlü bir ilişki olduğu 

söylenebilir.   

 
Tablo 50. Meyve Suyu Ürününde Müşteri Tatmini ve Marka Tutumunun 
Marka Bağlılığına Etkisi Anlamlılık Testi Sonuçları 

 

Karelerin 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Karelerin 

Ortalaması F p 

 Regresyon 348,895 2 174,448 256,610 ,000 

Artık 408,569 601 ,629     

Toplam 757,464 603       
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Tablo 51. Meyve Suyu Ürününde Müşteri tatmini ve Marka Tutumunun 
Bağlılığa Etkisi Regresyon Katsayıları 

 

Regresyon 

Katsayıları 

Standardize 

Regresyon 

Katsayıları 

t p B 

Standart 

Hata Beta 

 Sabit ,829 ,126   6,567 ,000 

TUTUM 

TATMİN 
,565 

,195 

,039 

,038 

,547 

,191 

14,559 

5,079 

,000 

,000 

 

 

Müşteri tatmininin marka bağlılığına etkisinde müşteri 

tatmininin regresyon katsayısını yüksek ilgi düzeyi ürün 

olan mobil telefon için 0,502, düşük ilgi düzeyi ürün olan 

meyve suyu için 0,532 olarak elde etmişken, marka 

tutumuyla birlikte çoklu regresyon analizi sonucunda 

regresyon katsayıları sırasıyla 0,181 ve 0,195 

bulunmuştur. Başka bir anlatımla, marka tutumunun ve 

müşteri tatmininin marka bağlılığına etkisinde kısmen 

aracılık etkisine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla H6 hipotezi kabul edilmiştir.  
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6.6.8. Model Değişkenlerinin Ürün ilgi Düzeyine Göre 

Farklılık Analizleri 

Tablo 52’ de görüldüğü üzere, algılanan değer, müşteri 

tatmini, marka tutumu ve bağlılık değişkenlerine ilişkin 

mobil telefon ürününe ait ortalamaların, meyve suyu 

ürününe göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Özellikle tatmin değişkenine ait farkın diğerlerine nazaran 

daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Bu sonuçlara göre 

H7, H8, H9 ve H10 hipotezleri kabul edilmiştir.  

 

Tablo 52. Model Değişkenlerinin Ürün İlgi Düzeyine Göre Farklılık 
Analizleri Sonuçları 

Değişken Ürün n 

Aritmetik  

Ortalama 

Standart  

Sapma t p 

Algılanan 

Değer 

Mobil Telefon 604 3,7342 0,83033 

5,287 ,000 Meyve Suyu 604 3,4727 0,88801 

Müşteri 
Tatmini 

Mobil Telefon 604 3,81 1,171 

5,001 ,000 Meyve Suyu 604 3,49 1,095 

Marka Tutumu 

Mobil Telefon 604 3,8187 1,14562 

3,82 ,000 Meyve Suyu 604 3,5737 1,08317 

Marka Bağlılığı   

Mobil Telefon 604 3,7732 1,14889 

3,727 ,000 Meyve Suyu 604 3,5298 1,12078 
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SONUÇ 

Müşteri tatmini ve marka bağlılığı kavramları işletmelerin 

başarısını sağlayan iki anahtar kavramdır. Modern 

pazarlama anlayışının hedeflediği müşteri tatmini, etkin 

pazarlama stratejilerinin uygulanmasını zorunlu 

kılmaktadır. Değer temelli pazarlama kavramı ışığında, 

müşteriye yapılan sunumların, onun algıladığı değeri 

maksimize etmeye yönelik olması, işletmeler için önemli 

kritik karar haline gelmiştir. 

Genel kabul görmüş bir tanımı bulunmamakla birlikte, 

müşteri tatminini belirleyen önemli faktörlerden birisi 

olarak algılanan değer, fayda ve fedakarlık karşılaştırması 

ile müşterinin yaptığı değerlemedir. Öte yandan, müşteri 

tatmini ise üründen beklenen fayda ile gerçekleşen 

arasındaki farkın olumlu olmasıdır. Dolayısıyla, algıladığı 

değer ne kadar yüksek olursa, müşterinin tatmin düzeyi de 

o denli yüksek olmaktadır.  Müşteri tatmin düzeyinin 

yüksek olması ise, tekrar satın alma davranışını getirirken, 

süreç marka bağlılığı ile şekillenmektedir. 
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Öte yandan, marka tutumu da bağlılık yaratma sürecinde 

literatürde üzerinde çok sayıda araştırma yapılan bir 

kavramdır. Marka tutumu, tüketicilerin, satın alma 

davranışını yönlendiren deneyim ve bilgileri sonucunda 

oluşan tepkileri olarak değerlenmektedir. Dolayısıyla 

tüketici tutumunu marka lehine oluşturmak ve 

güçlendirmek de işletmeler için önem taşımaktadır.  

Literatürde müşteri tatminin marka bağlılığını etkilediğine 

ilişkin bulguların yer aldığı araştırmalar görüldüğü gibi, 

marka tutumunun da bağlılıkta önemli bir etkiye sahip 

olduğunu ortaya koyan araştırmalar da yer almaktadır. 

Nitekim, çalışma kapsamında yapılan araştırmada da 

müşteri tatmininin, marka tutumu aracılığıyla bağlılığı 

etkilediği görülmektedir. 

Marka tutumunun çeşitli belirleyicileri bulunmaktadır. 

Araştırma kapsamında reklam ve marka imajı, tutumun 

belirleyicileri olarak değerlenmiş olup her iki kavramın 

literatürde yer alan araştırma bulgularına paralel olarak 

etkilerinin bulunduğu saptanmıştır. 
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Bu bağlamda işletmeler, müşterilerinin algıladıkları değeri 

pazarlama stratejileri ile yükselterek ihtiyaç, istek ve 

beklentilerini karşılamaya, hatta aşmaya çalışmalıdırlar. 

Bu çalışmaların müşteri tatmini yaratacağı açıktır. Ancak 

bununla birlikte reklam çabalarını sürekli şekilde 

yürütmeleri, yanı sıra marka imajına yatırım yapacak 

çalışmalar içinde olmaları da ayrı bir önem taşımaktadır. 

Bu şekilde olumlu yönde marka tutumunu oluşturacak; 

pekiştirecek ve marka bağlılığı yaratma konusunda önemli 

avantaj elde edeceklerdir. 

Literatürde ürün ilgi düzeyinin de marka literatüründe 

araştırmalarda dikkate alındığı görülmektedir. Bu 

bağlamda ürün ilgi düzeyinin marka bağlılığı oluşturma 

sürecinde önemli bir değişken olduğu görülmektedir. 

Müşteri tatmini, marka tutumu ve bağlılık ilişkisini ortaya 

koyan araştırma modeli, ürün ilgi düzeyi yüksek ve düşük 

olmak üzere iki ürün için test edilmiştir. Ürün hakkında 

daha çok bilgilenmeyi ifade eden ilgi düzeyi yüksek ürün 

olarak mobil telefon, ürün ilgi düzeyi olarak da meyve 

suyu, anlamlı farklılıkları test edildikten sonra araştırmaya 

alınmış olup, elde edilen bulgulara göre ilgi düzeyi farkı 
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gözetmeksizin, model değişkenleri arasındaki ilişkiler 

doğrulanmıştır. Başka bir anlatımla, ürün ilgi düzeyi 

düşük veya yüksek olsun, tüketicilerin tatmininde 

algıladıkları değer önem taşımakta; tatmin olan müşteri 

reklam ve marka imajının etkisiyle sahip oldukları olumlu 

marka tutumu ile tekrar satın alma yoluna giderek marka 

bağlılığı yaşamaktadırlar. 

Rekabetin yoğun yaşandığı günümüzde, tüketicilerin her 

geçen gün bağlılık gösterme konusunda daha isteksiz 

olmaya başladıkları ortamda işletmeler, yaşamlarını 

sürdürebilmek için markaların yatırım yapmak 

zorundadırlar. Bu yatırım, uzun dönemli olup pazarlama 

stratejileri bir bütün olarak bu çerçevede planlanmalı ve 

yürütülmelidir.  

Değer temelli pazarlama kavramı ışığında işletmeler, 

müşterileri için “değer” kavramının neleri kapsadığını 

araştırmalı, algıladıkları değeri yükseltecek şekilde 

sunumlarını hayata geçirmelidirler. Modern pazarlama 

anlayışının hedefi olan müşteri tatmininde önemli bir 

çalışma alanı olarakpazardaki gelişmeleri sürekli 

izleyerek, rakiplere göre farklılığı sağlayacak; “değer” 
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paketi içinde yer alması gereken başka sunumları 

işletmeler, sürekli bir şekilde çalışmalıdır. 

Marka imajına yatırımı ihmal etmemeleri gereken 

işletmeler, bu nedenle bütünleşik tutundurma araçlarını 

kullanarak etkin ve verimli araçlarla bağlılık yaratma ve 

bağlılığı sürdürme konusunda müşterileriyle sürekli 

iletişim içinde olmalıdır. 

Yapılan araştırmanın, farklı tüketici grupları, ürün ilgi 

düzeyinde farklı ürünlerle yapılması, kavramlar arasındaki 

ilişkinin genelleştirilebilmesine de olanak sağlayacaktır. 

Tatmini belirleyen diğer değişkenler, marka tutumunun 

diğer belirleyicileri ile model, daha geniş bir çerçevede 

ileride yapılacak araştırmalarla test edilebilir. 
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EKLER 

Ek – 1: Meyve Suyu ve Mobil telefon Ürünlerine 

Yönelik Anket Formu 

Bu anket formu, “ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ 

TATMİNİ VE MARKA BAĞLILIĞI İLİŞKİSİ, 

MARKA TUTUMLARI VE ÜRÜN İLGİLENİM 

DÜZEYLERİNDE FARKLILIĞIN ROLÜ ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA”konulu araştırmanın uygulama kısmı 

ile ilgilidir. Bu anket, Beykent Üniversitesi Lisansüstü 

öğrencileri tarafından doldurulacaktır. Elde edilecek 

sonuçlar sadece akademik amaçlı kullanılacaktır. Anketi 

oluşturan soruları cevaplandırmak şüphesiz çok kıymetli 

zamanınızın bir kısmını alacaktır. Bütün soruların 

cevaplandırılması değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi 

için büyük önem arz etmektedir. İlginiz için 

teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN       

Öğr. Gör. Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU 
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Cinsiyetiniz  Erkek Kadın  

  

Yaşınız 19 ve altı 20-25 26-30 31-35 36 ve üstü 

     

 
Aşağıdaki soruları MEYVE SUYU ürünlerine yönelik 

kesinlikle katılmıyorum dan kesinlikle katılıyorum ölçeğine göre 

cevaplayınız. 

(1=Kesinlikle Katılmıyorum;   2=Katılmıyorum;   3=Kararsızım;   

4=Katılıyorum;   5=Kesinlikle Katılıyorum) 

Tercih ettiğim marka meyve suyu her zaman kaliteli 
ürünler sunar. 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka meyve suyu, kaliteli meyveden 
yapılmıştır. 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim meyve suyu her zaman içmeden önce 
beklediğim tadı verir. 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka meyve suyun fiyatı makuldür. 1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka meyve suyu ödediğim paranın 
karşılığını veriyor. 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka meyve suyu ödediğim paraya 

değer. 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka meyve sularının tadı hoşuma 

gidiyor. 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka meyve suları bende içme isteği 

uyandırıyor. 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka meyve suyunu içmek 

susuzluğumu gideriyor. 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka meyve suyunun rengi tadı ve 

kıvamı güzeldir. 

1 2 3 4 5 

Bu markayı satın almaya devam edeceğim 1 2 3 4 5 

Bu markayı yakınlarıma tavsiye ederim 1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim meyve suyu markasının reklamlarını 

ikna edici buluyorum 

1 2 3 4 5 
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Tercih ettiğim meyve suyu markasının reklamlarını 

beğeniyorum 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim meyve suyu markasının reklamlarını 

dikkat çekici buluyorum 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim meyve suyu markasının reklamları 

diğer markalardan daha iyidir 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim meyve suyu markası favori markamdır 1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim meyve suyu markasını seviyorum 1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim meyve suyu markasının uzman 

olduğunu düşünüyorum 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim meyve suyu markasına güveniyorum 1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim meyve suyu markasının yeniliklerini 

beğeniyorum 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim meyve suyu markası alanında kendini 

kanıtlamıştır 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim meyve suyu markası beklentilerime 

tam olarak cevap vermektedir. 

1 2 3 4 5 

Meyve suyu almadan önce alacağım ürün markası ile 

ilgili bilgi toplarım 

1 2 3 4 5 

Meyve suyu almadan önce tüm alternatifleri 

değerlendiririm 

1 2 3 4 5 

Meyve suyu almadan önce tüm markaları araştırırım 1 2 3 4 5 

Meyve suyu alırken marka tercihim ön plandadır 1 2 3 4 5 

Meyve suyu seçmek çok önemli bir karardır 1 2 3 4 5 

Meyve suyu alırken hangi marka olacağını çok 

düşünmek gerekir 

1 2 3 4 5 

Meyve suyu alırken yanlış bir markayı seçersem 

kaybım çok olur 

1 2 3 4 5 

Sık sık yeni meyve suyu markaları hakkında bilgi 

ararım 

1 2 3 4 5 

Meyve suyu ile ilgili sık sık yeni ürün deneyimleri 1 2 3 4 5 
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ararım 

Aşağıdaki soruları CEP TELEFONU ürünlerine yönelik kesinlikle 

katılmıyorum dan kesinlikle katılıyorum ölçeğine göre cevaplayınız. 

(1=Kesinlikle Katılmıyorum;   2=Katılmıyorum;   3=Kararsızım;   

4=Katılıyorum;   5=Kesinlikle Katılıyorum) 

Tercih ettiğim marka cep telefonu her zaman kaliteli 

ürünler sunar 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka cep telefonu sağlam yapılmıştır 1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka cep telefonunun kalitesi 

standarttır 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka cep telefonu uzun süre dayanır 1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka cep telefonu işlevlerini 

istikrarlı bir şekilde yerine getirmektedir 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka cep telefonun fiyatı makuldür 1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka cep telefonu ödediğim paranın 

karşılığını veriyor 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka cep telefonu ödediğim paraya 

değer 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka cep telefonunu kullanmak 

hoşuma gidiyor 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka cep telefonu bende kendisini 

kullanma isteği uyandırıyor 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka cep telefonunu kullanmak beni 

rahatlatıyor 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka cep telefonu bana kendimi iyi 

hissettiriyor 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim marka cep telefonunun sahip olduğu 

özellikleri kullanmak zevklidir 

1 2 3 4 5 

Bu markayı satın almaya devam edeceğim 1 2 3 4 5 

Bu markayı yakınlarıma tavsiye ederim 1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim cep telefonu markasının reklamlarını 1 2 3 4 5 
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ikna edici buluyorum 

Tercih ettiğim cep telefonu markasının reklamlarını 

beğeniyorum 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim cep telefonu markasının reklamlarını 

dikkat çekici buluyorum 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim cep telefonu markasının reklamları 

diğer markalardan daha iyidir 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim cep telefonu markası favori 

markamdır 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim cep telefonu markasını seviyorum 1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim cep telefonu markasının uzman 

olduğunu düşünüyorum 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim cep telefonu markasına güveniyorum 1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim cep telefonu markasının yeniliklerini 

beğeniyorum 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim cep telefonu markası alanında kendini 

kanıtlamıştır 

1 2 3 4 5 

Tercih ettiğim cep telefonu markası beklentilerime 

tam olarak cevap vermektedir 

1 2 3 4 5 

Cep telefonu almadan önce alacağım ürün markası 

ile ilgili bilgi toplarım 

1 2 3 4 5 

Cep telefonu almadan önce tüm alternatifleri 

değerlendiririm 

1 2 3 4 5 

Cep telefonu almadan önce tüm markaları araştırırım 1 2 3 4 5 

Cep telefonu alırken marka tercihim ön plandadır 1 2 3 4 5 

Cep telefonu seçmek çok önemli bir karardır 1 2 3 4 5 

Cep telefonu alırken hangi marka olacağını çok 

düşünmek gerekir 

1 2 3 4 5 

Cep telefonu alırken yanlış bir markayı seçersem 

kaybım çok olur 

1 2 3 4 5 

Sık sık yeni cep telefonu markaları hakkında bilgi 1 2 3 4 5 
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ararım 

Cep telefonu ile ilgili sık sık yeni ürün deneyimleri 

ararım 

1 2 3 4 5 
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