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YEM�N METN� 

 

Doktora Tezi olarak sundu�um “��letmelerin Uygulad�klar� Sosyal 

Sorumluluk Kampanyalar�n�n Mü�teri Ba�l�l��� Yaratmaktaki Rolü Ve Bir 

Uygulama” adl� çal��man�n, taraf�mdan, bilimsel ahlak ve geleneklere ayk�r� dü�ecek 

bir yard�ma ba�vurmaks�z�n yaz�ld���n� ve yararland���m eserlerin kaynakçada 

gösterilenlerden olu�tu�unu, bunlara at�f yap�larak yararlan�lm�� oldu�unu belirtir ve 

bunu onurumla do�rular�m. 
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ÖZET 
Doktora Tezi 

��letmelerin Uygulad�klar� Sosyal Sorumluluk Kampanyalar�n�n Mü�teri 

Ba�l�l��� Yaratmaktaki Rolü ve Bir Uygulama 

 

Nihan ÖZGÜVEN 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimleri Enstitüsü 

��letme Anabilim Dal� 
��letme Doktora Program� 

 

 

Dünya düzeni içinde meydana gelen geli�me ve de�i�meler her alanda 

oldu�u gibi pazarlama alan�n� da yak�ndan etkilemi�, pazarlamada yeni 

kavramlar�n ve yeni uygulamalar�n olu�mas�n� sa�lam��t�r. Bu de�i�im ve 

geli�im i�letmeleri oldu�u kadar tüketicileri de yak�ndan etkilemi�, tüketici 

tercihlerinde ve sat�n almalar�nda farkl�la�ma meydana gelmi�tir.  

 

Teknolojide meydana gelen geli�meler ve küreselle�me ile beraber 

ülkeleraras� s�n�rlar ortadan kalkm��, bunun sonucu olarak da i�letmeler aras� 

rekabet ivme kazanm��t�r. ��letmeler, art�k mal ve hizmet kalitelerini artt�rmak, 

fiyat ayarlamas�na gitmek, tutundurma çabalar�n� yo�unla�t�rmak gibi klasik 

rekabet stratejilerinin yerine daha farkl� rekabet stratejileri geli�tirmektedir. 

Çünkü, bugünün rekabet ortam�nda s�ralanan tüm bu stratejileri, hemen 

hemen her i�letme yerine getirmektedir. Ayr�ca, tüketicilerde art�k 

bilinçlenmi�tir. ��te bu noktada, i�letmelerin rekabette yeni farkl�la�ma strateji 

sosyal sorumluluk kampanyalar�d�r. Sosyal sorumluluk kampanyalar� ile 

i�letmeler toplum yarar�n� gözetmekte ve toplum sorunlar�na destek 

olmaktad�r. Bilinçlenen günümüz tüketicisi, sosyal sorumluluk kampanyalar�n� 

yürüten i�letmenin mal ve hizmetlerini tercih etmeye ba�lam��t�r. 

 

��letmeler uygulad�klar� sosyal sorumluluk kampanyalar� ile i�letmenin 

toplum gözünde kurum imaj�n� artt�rmakta ve böylece tüketiciler i�letmeye 
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kar�� sempati duymaktad�rlar. Tüketicilerin gözünde olu�an olumlu kurum 

imaj� zamanla ba�l��a dönü�mektedir. Sosyal sorumluluk kampanyalar�n� 

uygulayan i�letmelerin mal ve hizmetlerini sat�n alan tüketici, bu mal ve 

hizmetlerden duydu�u memnuniyetin doygunlu�a dönü�mesi ile beraber 

mü�teri ba�l�l��� olu�maktad�r. Bu ba�lamda, mü�teri bir daha ayn� ihtiyaç 

do�du�unda, gene ayn� i�letmenin mal ve hizmetlerine yönelmektedir. Mü�teri, 

sadece mal ve hizmetleri sat�n almakla kalmamakta ayn� zamanda çevresindeki 

ki�ilere de i�letmenin mal ve hizmetlerini tavsiye etmektedir.  

 

Çal��man�n birinci bölümünde, öncelikle sosyal sorumluluk ve sosyal 

sorumluluk kampanyalar� kavram� ayr�nt�l� olarak incelenmi�, sosyal 

sorumluluk kavram�n�n ortaya ç�k���, geli�imi, önemi, yararlar�, sak�ncalar�, 

etkileyen faktörlerine de�inilmi�, daha sonra sosyal sorumluluk 

kampanyalar�n�n ilkeleri, olu�um a�amalar�, uygulama yöntemleri ifade 

edilmi�tir. Kavramsal incelemeler sonucu Dünya’daki ve Türkiye’deki sosyal 

sorumluluk kampanyalar� ve ba�ar� faktörleri belirtilmi�tir.  

 

Çal��man�n ikinci bölümünde, mü�teri ba�l�l��� kavram�, kavram�n 

önemi, boyutlar�, özellikleri, olu�umuna etki eden faktörler, çe�itleri, geli�tirme 

süreci, stratejileri ve sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n mü�teri ba�l�l��� 

yaratmadaki etkisi hakk�nda ayr�nt�l� bilgilere yer  verilmi�tir. 

 

Çal��man�n son bölümünde ise, sosyal sorumluluk kampanyalar�n� ba�ar� 

ile yürüten X bankas�n�n yürüttü�ü bu kampanyalar�n mü�teri ba�l�l��� 

yaratmadaki rolünü belirlemeye yönelik olarak bir anket çal��mas� yap�lm��t�r.  

 

  Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk Anlay���, Sosyal Sorumluluk 

Kampanyalar�, Mü�teri Ba�l�l��� 
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                                            ABSTRACT 

Doctoral Thesis 
Role of Social Responsibility Campaigns in Creating Customer Loyalty and an 

Application 
 

Nihan ÖZGÜVEN 

Dokuz Eylül University 
Institute of Social Sciences 

Department of Management 
Ph.D. in Management 

 
 

Developments in our modern world have profoundly affected the field of 

marketing, like any other profession, and paved the way to the emergence of 

new concepts and practices in marketing. It is not only the business world that 

has gone through a change; customers did also change, by differentiating their 

preferences and purchasing behavior. 

 

Technological developments and globalization abolished the national 

borders and consequently competition became fiercer in the business world. 

Nowadays, almost all companies execute classical competitive strategies such as 

improving product and service quality, adjusting prices and implementing 

customer retention programs. Consequently, today's companies more and more 

have to develop and relay on the new generation competitive strategies in order 

to differentiate themselves from the rest. Moreover, today's customers are 

better informed. In this context, "social responsibility campaigns" come into 

play as a new competitive strategy; via social responsibility campaigns, 

companies express concern on the societal benefits and take a part in the 

resolution of certain social problems. Today's customers tend to prefer the 

products and services of the companies engaged in social responsibility 

campaigns.    

 

Social responsibility campaigns help companies improve their image 

among the customers and thereby customers feel themselves more affiliated 

with those companies. Positive image created by the social responsibility 
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campaigns could trigger product and service trial for those companies and 

could potentially turn into customer loyalty in time provided that customers are 

satisfied with the product and services they have tried. Loyalty means that 

customers will resort to the same product and service each and every time they 

are in need. Moreover, these loyal customers are likely to do peer-marketing by 

recommending the product and services to the people around themselves.        

 

In the first section of this study, I analyzed the social responsibility and 

social responsibility campaign concept in detail by reviewing the following 

topics: emergence of the social responsibility concept; its development, 

importance, benefits and drawbacks; affecting factors as well as the principles 

of the social responsibility campaigns; steps in campaign setup and 

implementation methods. As a result of this conceptual analysis, I identified the 

key success factors in social responsibility campaigns in Turkey and worldwide.  

 

In the second section, I provided detailed information on the concept of 

customer loyalty; its importance, key dimensions, elements and types; affecting 

factors; customer loyalty development process and strategies as well as the 

impact of social responsibility campaigns in creating customer loyalty. 

 

In the final section, I reported the findings of a survey based study which 

analyzes the effectiveness of social responsibility campaigns successfully run by 

an important bank in Turkey. 
 

Keywords: Social Responsibility Concept, Social Responsibility Campaigns, 

Customer Loyalty  
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G�R�� 

 

Günümüz i�letmelerinin ana amaçlar� sadece mal ve hizmetlerini üretmek, bunlar� 

sat�p karlar�n� artt�rmak de�il, ayn� zamanda toplumda olu�an birtak�m sorunlara çözüm 

üretmek ve destek olmakt�r. ��te bu noktada, sosyal sorumluluk kavram� ve kavram�n önemi 

ortaya ç�kmaktad�r. Sosyal sorumluluk anlay���n�n önemini kavram�� i�letmeler, yeni bir 

faaliyet alan�na girmekte ve bu yeni alan� rekabet arac� olarak kullanmaktad�rlar. 

 

��letmelerin uygulad�klar� sosyal sorumluluk kampanyalar�, mü�terilerin i�letmeye 

kar�� olumlu imaja sahip olmalar�n� sa�lamakta, bu olumlu imaj sayesinde, mü�teriler 

i�letmenin sundu�u mal ve hizmetleri daha fazla tercih etmeye ba�lamaktad�rlar. Toplumun 

birtak�m sorunlar�na çözüm üretmeyen i�letmelerin, toplum kar��s�nda imaj� ve itibar� 

zedelenmektedir. ��letmelerin sosyal sorumluluk kampanyalar� uygulamas�n�n gereksiz 

oldu�u, asl�nda i�letmelerin ana faaliyet konusunun ekonomik sorumluluklar olan mal ve 

hizmet üretmek ve bunlar� karl� bir �ekilde satmak oldu�u �eklinde görü�ler de bulunmaktad�r. 

Ancak, pazarlamada meydana gelen de�i�meler, i�letmeler için farkl�l�k yaratarak rekabet 

etme konusunu ön plana ç�karm��t�r. Bunun sonucu olarak da, i�letmenin rekabet stratejileri 

de�i�mi�tir. 

 

��letmelerin yaratt��� kurum imaj�, olu�turduklar� güven ve mü�terilerin bir ba�ka 

i�letmeyi tercih etmelerinin kendilerine yarataca�� ek maliyet, mü�terilerin i�letmeye ve 

i�letmenin sundu�u mal ve hizmetlere olan memnuniyeti etkilemekte, mü�terilerin duydu�u 

memnuniyet hissi zamanla ba�l�l��a dönü�mektedir. Mü�teriler, tekrar ayn� ihtiyaçlar ortaya 

ç�kt���nda, sat�n alma karar süreci a�amalar�ndan pazar ara�t�rmas� a�amas�n� geçmekte 

böylece, yeni bir sat�n alma faaliyeti i�letmeye çok fazla maliyetli ve riskli olmamaktad�r. 

 

Çal��man�n birinci bölümünde, sosyal sorumluluk kavram�n�n tan�m�, amac�, önemi, 

ortaya ç�k���, uygulama alanlar� ve etkileyen faktörlere, daha sonra sosyal sorumluluk 

kampanyalar� kavram�, ilkeleri, a�amalar�, yöntemleri ve uygulamalar�na de�inilmi�tir. 

 

Çal��man�n ikinci bölümünde, mü�teri ba�l�l��� kavram�, önemi, boyutlar�, özellikleri, 

etkileyen faktörler, çe�itleri, geli�tirme süreci, stratejileri ve sosyal sorumluluk 

kampanyalar�n�n mü�teri ba�l�l��� yaratmadaki rolü üzerinde durulmu�tur. 
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Çal��man�n son bölümü olan üçüncü bölümde, bankac�l�k sektöründe faaliyet gösteren 

X bankas�n�n mü�terilerinin bankan�n uygulad��� sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n, 

mü�terilerin bankaya ba�l�l�klar�n�n etkilerini belirlemek amac�yla bir ara�t�rma yap�lm��t�r. 

Ara�t�rma kapsam�nda, X bankas�n�n mü�terilerinin sosyal sorumluluk kampanyalar�na bak�� 

aç�lar� ve bu kampanyalardan dolay� ba�l�l�k durumlar� anket yöntemi ile saptanm��, sonuçlar 

SPSS ve LISREL programlar�nda analiz edilmi� ve yorumlanm��t�r.  
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B�R�NC� BÖLÜM 

SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI VE SOSYAL SORUMLULUK 

KAMPANYALARI 

 

Sosyal sorumluluk anlay��� ve sosyal sorumluluk kampanyalar� son y�llarda 

önemi gittikçe artan kavramlard�r. Bu iki kavram, modern pazarlama anlay���n�n 

gere�i olarak ortaya ç�km��t�r. Modern pazarlama anlay��� kapsam�nda, günümüzde 

i�letme merkezinden mü�teri merkezine do�ru pazarlama karmas�n�n �ekli 

de�i�mi�tir. Bu nedenle, pazarlama anlay���n� toplumsal boyuta ta��yarak, sosyal 

sorumluluk anlay���na önem veren ve bu kapsamda sosyal sorumluluk kampanyalar� 

yürüten i�letmeler, rekabet yar���nda her zaman rakiplerinden bir ad�m önde 

olacaklard�r.  

1.1. SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI 
 

Sosyal sorumluluk anlay��� 20. yy’�n ilk y�llar�nda ortaya ç�km��t�r. Bu 

anlay���n 20.yy’da ortaya ç�kmas�na ra�men geli�imi zaman alm��t�r. Bu süre içinde 

sosyal sorumluluk anlay��� ile ilgili pek çok tan�m geli�tirilmi�tir. Ancak yap�lan 

tan�mlar�n hiçbirinde fikir birli�i sa�lanamam��t�r. Sosyal sorumluluk anlay��� ile 

ilgili çal��malar, kavram� farkl� aç�lardan ve boyutlardan ele alm��t�r. Tan�mlamalar 

içinde, sosyal sorumluluk anlay���n�n yan�nda ve kar��s�nda olan görü�lere dayanan 

tan�mlamalara da yer verilmi�tir. Bu kapsamda, sosyal sorumluluk kavram� ile ilgili 

yaz�n taramas� sonucu elde edilen tan�mlamalar �unlard�r; 

 

Sosyal sorumluluk anlay���, bir i�letme için, mü�terinin istedi�i mal ve 

hizmetleri en az finansal maliyetle, mü�teriler aras�nda mümkün oldu�u kadar e�it 

da��t�lmas� ve en yüksek düzeydeki yarar�n sa�lanmas�d�r (Farmer ve W. Hogue, 

1985: 4). Çevrenin önemini vurgulayan sosyal sorumluluk tan�m�na göre, sosyal 

sorumluluk anlay���n�n öneminin fark�nda olan i�letmeler, ürettikleri mallar�n ve 

uygulad�klar� politikalar�n çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en az düzeye indirmek 

için çaba göstermektedir. Bu i�letmeler, toplumun ya�am kalitesini artt�rmak, 

mü�terilerin, çal��anlar�n ve k�saca tüm toplumun ya�am kalitesini yükseltmek için 
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özel bir sorumlulu�a sahip olmaktad�r. Sahip olunan bu sorumluluk, kaliteli mal 

üretmekten çok daha ötedir. Bu durum, i�letmelerin etik standartlara uygun olarak 

yönetilmesi, çal��anlara adil ve dostça davran�lmas�n� ve toplumun ihtiyaçlar�n� 

kar��lamay� içermektedir (Cutl�p, Center ve di�erleri, 1994:  445). Bir ba�ka tan�ma 

göre, sosyal sorumluluk anlay���, i�letmenin, kaynaklar�n� toplumun yarar�na olacak 

�ekilde kullanmas�d�r (Grigsby ve Stahl, 1997: 4).  

 

Sosyal sorumluluk anlay���, i�letmenin uygulad��� faaliyetlerin toplum 

üzerindeki etkilerinin ciddi olarak incelenmesidir (Carroll, 1999: 270). ��letmelerin 

sosyal sorumlulu�u, üretimden tüketime kadar olan bütün a�amalarda yürütülen 

faaliyetler nedeniyle, topluma zararl� etkiler aç�s�ndan i�letmeyi s�n�rland�ran, 

s�n�rland�rma ile beraber toplumun refah�na katk�da bulunmaya zorlayan ve bunu 

öngören politikalar, prosedürler ve eylemlerin benimsenmesi olarak ifade 

edilmektedir (Bone ve Kurtz, 1999: 73). Sosyal sorumluluk anlay���, Pringle ve 

Thompson’a göre (2000: 3) bir i�letme ya da markayla ilgili sosyal bir amaç ya da 

soruna, kar��l�kl� yarar sa�lamak amac�yla yap�lan stratejik bir konumland�rma ve 

pazarlama arac�d�r. 

 

Sosyal sorumluluk, iyi vatanda� olma anlam�na gelmektedir. Toplumdan 

ald���n� topluma kazand�rma anlay���d�r (Ural ve Y�lmaz, 2005: 248). Bu anlamda, 

sosyal sorumluluk anlay���, iste�e ba�l� i� uygulamalar� ve kurumsal kaynaklar�n 

deste�iyle, toplumun refah�n� iyile�tirmek için üstlenilen bir yükümlülüktür (Kotler 

ve Lee, 2006: 3).  

 

Sosyal sorumluluk tan�mlar�n�n ortak noktas�, i�letmelerin sahip, ortak ve 

yöneticilerinin ekonomik faaliyetlerini yerine getirirken payda�lar ve toplum 

üzerindeki sosyal etkisini dikkate alarak hareket etmesidir. Dikkate alma onlar�n 

ç�karlar�na zarar vermeme anlam�nda dü�ünülmektedir (Dinçer, 2000: 155).  

 

Tüm bu sosyal sorumluluk tan�mlar� �����nda, sosyal sorumluluk anlay���, bir 

i�letmenin, iç çevresinin, faaliyetlerini yürüttü�ü d�� çevresinin beklentilerini 



 5

kar��layacak ekonomik ve yasal ko�ullar� yarat�p, toplumun bilinçlenmesine katk� 

sa�layarak, toplumun refah düzeyini yükselten sosyal bir sorumluluktur. 

1.1.1. Sosyal Sorumluluk Anlay���n�n Amac� ve Önemi  
 

Sosyal sorumluluk anlay��� ile i�letmelerin olu�turduklar� güçlü bir kurum 

imaj�, onlar�n yirmi birinci yüzy�la lider konumda girebilmeleri için gereklidir. Artan 

rekabet ortam�nda fiyat ve hizmet kalitesi i�letmeleri birbirlerinden farkl�la�t�r�c� 

faktörler olmaktan ç�kmaktad�r. Böyle bir ortamda kurum imaj�, büyük önem 

kazanmaktad�r. Güçlü ve uzun dönemli bir kurum imaj� olu�turmak için, i�letmelerin 

sosyal sorumluluk anlay���na sahip bir i�letme olduklar�n�, her faaliyetlerinde 

göstermeleri gerekmektedir. Günümüzde iyi bir kurum imaj�na sahip olmak, sosyal 

sorumluluk anlay���na sahip bir kurum olmaya ba�l�d�r (Güzelcik, 1999: 229). 

 

Ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörlerden olu�an makro çevre faktörlerinin 

etkisiyle i�letmelerin var olu� amaçlar� da geli�mektedir. Bu geli�meler paralelinde, 

i�letmeler için maddi de�erin tek ba��na fazla bir anlam� kalmam��t�r. Maddi de�erin 

yan� s�ra elde etti�i di�er maddi olmayan de�erlerin toplum için, toplumun her 

kesimine, uzun dönemli yarar ve sürdürülebilirlik sa�lamal�d�r. 

 

��letmeler, ekonomik birer birim olarak dü�ünüldü�ünde, i�letmelerin 

karlar�n� maksimize etme çabas� nihaî bir amaçt�r. Ancak bu amaç, tek ba��na yeterli 

de�ildir. Bu amac�n d���nda, topluma yarar sa�lama, toplum için önemli olan 

sorunlara yönelme ve toplum refah�n� yükseltme gibi topluma dönük bir tak�m 

amaçlar�n�n da olmas� gerekmektedir. Bu ba�lamda, sosyal sorumluluk anlay���n� 

benimseyen i�letmeler birçok yarar sa�lamaktad�r.  

 

Saylan (2005) sosyal sorumluluk ile ilgili olan çal��mas�nda, sosyal 

sorumluluk anlay���n�n,  i�letmelere oldukça yararl� bir uygulama oldu�unu ortaya 

koymu� olup, sosyal sorumluluk kavram�n�n i�letmelere yarar�n� �u �ekilde 

s�ralam��t�r; 
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� Sosyal sorumluluk, i�letmenin mü�terilerini tan�mas� ve mü�terilerin 

beklentilerini anlamas�n� sa�lamaktad�r. 

 

� Mal kalitesinde istikrar sa�lamakta, dürüst reklam ve pazarlama 

faaliyetleri sayesinde mü�teri memnuniyetinde art�� sa�lamakta ve 

mü�teri ili�kileri geli�mektedir. 

 

� Sosyal sorumlulu�un bilincinde olan i�letmelerin tedarikçiler ile 

kuracaklar� ortakl�k yakla��m� sayesinde, aralar�ndaki ili�kilerde 

dürüstlük ve adil davran�� artmakta, kar��l�kl� güven sa�lanmaktad�r. 

 

�  ��letmelerin sosyal sorumluluk bilinçleri tedarikçilere de yans�yarak 

onlar� sorumlu ticaret yapmaya te�vik etmektedir. 

 

� Çal��anlar aç�s�ndan ise, bir parças� olduklar� i�letmenin sosyal 

sorumluluklar�n� yerine getirmeleri önemlidir. ��letmenin 

sorumluluklar� çerçevesinde çal��anlar�na verece�i e�itimler ve 

yapaca�� yat�r�mlar, i�letmenin do�ru becerilere sahip çal��anlar�n�n 

olmas�na neden olarak rekabet avantaj� sa�layabilmektedir. Tüm 

bunlar çal��anlar�n �irkete ba�l�l���n� da artt�rmaktad�r. 

 

��letmeler, sosyal sorumluluk anlay���n�, i�letmelerine yerle�tirmeleri ve 

sosyal sorumluluk kampanyalar�n� ba�ar� ile yürütmeleri, hem i�letmenin iç mü�terisi 

olan çal��anlar�n hem de i�letmenin d�� mü�terilerinin, i�letmeye kar�� bir ba�l�l�k 

olu�turmas�na ve i�letmenin toplum içindeki itibar�n�n ve imaj�n�n geli�mesine 

katk�da bulunmaktad�r. Bu nedenle, sosyal sorumluluk kampanyalar� i�letmeler 

aç�s�ndan son derece önemli faaliyetlerdir. 

 

Sparkes (2003)’e göre sosyal sorumluluk anlay���n�n i�letmeler aç�s�ndan 

önemli hale gelmesinin temel nedenleri �öyle s�ralanmaktad�r;   
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� Sosyal sorumluluk yat�r�m fonlar�nda meydana gelen art�� nedeniyle 

yat�r�mc�lar, i�letmeyi sosyal sorumluluk faaliyetleri yapmalar� için 

zorlamaktad�r. 

 

� Sosyal sorumluluk, kurumun kurumsal imaj�n�n güçlenmesine katk�da 

bulunmaktad�r. 

 

� Kurumsal yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk aras�ndaki ba�lant� 

az olmaktad�r. 

 

 Sosyal sorumluluk anlay���n� uygulamaya koyman�n i�letmelere belli bir 

maliyeti bulunmaktad�r. Ancak, bu anlay���n uygulanmas� sonucu i�letmenin elde 

edece�i yararlar katlanaca�� maliyetlerden çok daha fazlad�r. Sosyal sorumluluk 

anlay���n�n i�letmeye sa�layaca�� yarar�n yan�nda bir tak�m sak�ncalar� da bulundu�u 

�eklinde görü�ler vard�r. 

 

Sosyal sorumluluk anlay���n�n uygulanmas�n�n i�letmeye yarataca�� 

sak�ncalar; i�letmenin kaynaklar�n� kanalize etti�i, verimlili�i azaltt���, tüketicinin 

sosyal hareket yüzünden daha fazla fiyat ödemek zorunda kald���, i�letmenin bu 

konularla ilgilenmesini sa�layacak personelinin bulunmamas� durumunda yeni 

personel istihdam etmek zorunda oldu�u, toplumsal sorunlar�n çözümünün 

i�letmelerden beklemenin insafs�zl�k oldu�u �eklinde s�ralanmaktad�r (Özgener, 

2000: 219).    

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�, i�letmelere ek bir maliyet yarat�yormu� gibi 

gözükmesine ra�men, çal��anlar�n ve tüketicilerin bilinçlenmesi ile beraber 

i�letmenin marka kimli�inin ve imaj�n�n toplum gözünde de�erlenmesini 

sa�lamaktad�r. Toplumun bilinçlenmeye ba�lamas� ile beraber tüketiciler, sat�n 

al�mlar�nda sosyal konular� destekleyen i�letmeleri tercih etmeye ba�lam��lard�r. 

Sosyal sorumluluk kampanyalar� ile toplumun bilinç düzeyi yükseltilerek 

sürdürülebilir ya�am ve kalk�nma çabalar�na katk�da bulunulmaktad�r.   
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Sosyal sorumluluk ile i�letmeler, ya�am kalitesini her alanda yükseltmeyi, 

bölgesel kalk�nmay�, toplumsal ya�am� kolayla�t�rmay�, yat�r�mlar�n�n ve 

üretimlerinin her a�amas�nda do�al çevreyi korumay� ve ona yat�r�m yapmay�, yeni 

do�al alanlar yaratmay�, e�itimin her alan�nda katk� sa�lamay�, insan ya�am�n�n 

de�erinden yola ç�karak sa�l�k alan�na destek vermeyi, kültür varl�klar�n�n gelecek 

ku�aklara aktar�m�n� ve bu ba�lamda kültürün kaybolmas�n� önlemeyi amaçlamal�d�r. 

Ancak önemle vurgulanmas� gereken önemli bir konu; i�letmelerin bu sorumlulu�u 

sadece d�� çevreye yönelik olarak de�il ayn� zamanda  iç çevreye (çal��an, tedarikçi 

v.s.) yönelik olarak da uygulamas� gereklili�idir. Dolay�s�yla amaç, bu iki çevreye de 

zarar vermemek ve katk�da bulunmakt�r (Özgen, 2006: 28). Bu kapsamda, topluma 

ve çevreye sa�lanan bu katk�lar� ba��� olarak nitelendirmek yanl�� olmaktad�r. Bu 

faaliyetler, ba���tan çok daha öte ve anlaml� bir deste�i gerektirmektedir. Bu destek, 

i�letmelerin sorumlulu�udur. Bu nedenle, sosyal sorumluluk kampanyalar� sistematik 

bir süreç sonucunda olu�maktad�r. Ayr�ca bu kampanyalar i�letmeleri ba�ar�ya 

götüren önemli bir kriterdir. 

 

Bilim uzmanlar� sosyal sorumluluk konusunu farkl� bak�� aç�lar� ile ele 

alm��lard�r. ��letmelerin sosyal sorumluluk anlay���n� benimsemeleri gerekti�i ve bu 

anlay��� benimsemenin i�letmeye bir yarar� olmayaca�� �eklinde farkl� iki görü� 

bulunmaktad�r. Bu iki farkl� görü�, sosyal sorumluluk anlay���n�n i�letmelere olan 

yararlar�n� ve sak�ncalar�n� olu�turmaktad�r. Bu iki bak�� aç�s� ile ilgili aç�klamalar ve 

gerekçeler a�a��da s�ralanm��t�r. 

 

��letmelerin sosyal sorumluluklar�na önem vermesinden yana olan görü�ler 

�unlard�r (Hatibo�lu, 1993: 332); 

 

� ��letmeler, toplumun bir parças�d�r. Bu nedenle, sosyal sorunlar� 

bilmemeleri söz konusu olamaz. 

 

� ��letmelerin elinde teknik, parasal ve yönetsel kaynaklar vard�r. Bu 

nedenle, karma��k sosyal sorunlar�n üstesinden gelebilir ve gelmelidir. 
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� ��letmeler sosyal sorunlar� çözdü�ü takdirde, daha kararl� bir çevrenin 

ortaya ç�kmas�n� sa�lamaktad�r. Bu çevrenin varl��� i�letmelerin uzun 

dönemli ç�karlar� bak�m�ndan son derece yararl�d�r. 

 

Sosyal sorumluluk anlay���n� benimsemenin i�letmelere yararl� olaca��n� 

destekleyen bu görü�lerin d���nda, sosyal sorumlulu�un kar��s�nda olan görü�ler de 

mevcuttur. Bu görü�ler �unlard�r (Eren, 2005: 108); 

 

� Yönetimin temel ve tek sorumlulu�u hissedarlar�n karlar�n� 

maksimize etmektir. Bu nedenle, sosyal konular hemen ele al�n�p, 

üzerinde durulacak konular de�ildir. 

 

� ��letmeler, sosyal faaliyetleri gerçekle�tirmek için kurulan kurulu�lar 

de�ildir. ��letmelerin kurulu�lar�, çal��ma sistemleri, ekonomik olarak 

üretim yapma ve öncelikleri verimlili�i sa�lamakt�r. 

 

� E�er yöneticiler, sosyal sorumlulu�un gereklili�ini dü�ünüp, bunu 

gerçekle�tirmeye yönelik uygulamalarda bulunurlarsa, i�letmenin 

ekonomik nitelikteki birincil amaçlar�n� ihmal edebilir ve rekabet 

sava��nda yenilebilirler. 

 

� Sosyal sorumluluklar sadece i�letmeleri de�il, tüm toplumu 

ilgilendirir. O halde, bu sorunlar� i� adamlar�n�n ve yöneticilerin 

çözmesi zorunlu olamaz. 

 

� Sosyal görev ve sorumluluklar�n gere�ini yerine getiren i�letmeler bu 

görevlerin gerektirdi�i harcamalar� mallar�n maliyetlerine 

yans�tacaklar, bunun sonucunda ise, mal fiyatlar� yükselecek bu da 

ba�ta tüketici olmak üzere toplumun aleyhine bir durumun ortaya 

ç�kmas�na neden olacakt�r. 
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� ��letmelerin tek sorumlulu�u karlar�n� en yüksek düzeye ç�karmakt�r. 

Bu noktada, i�letme ve toplum ç�karlar� çat��maktad�r. ��letmeler 

karlar�n�n bir k�sm�n� sosyal konular için harcayacak olurlarsa, 

i�letmenin ortaklar� sermayelerinin getirisinden herhangi bir gelir elde 

edemeyecekler ya da gelir elde etseler bile gelirin miktar� az olacakt�r 

(Top ve Öner 2008: 99). 

 

Son y�llarda bilgi teknolojilerinde ya�anan geli�meler, bununla birlikte 

küreselle�me süreci ile i�letmelerin pazar s�n�rlar� de�i�mi� ve geni�lemi�tir. Bu 

kapsamda, çal��an, tüketici ve tüm payda�lar�n daha da bilinçlenmeye ba�lamas� 

i�letmelerin de �effafla�mas�n� beraberinde getirmi�tir. Bu durum, i�letmeler için 

maliyet gibi görünen, topluma katk� sa�layacak sosyal sorumluluk faaliyetlerine daha 

fazla kaynak ay�rmas�, uzun dönemde i�letmeye kar olarak dönecek ayr�ca rekabet 

üstünlü�ü sa�layacakt�r. ��letmelerin �iddetli rekabet ortam�nda varl�klar�n� 

sürdürebilmeleri için rakiplerinden farkl�l�k yaratmalar� gerekmektedir. Bu farkl�l�k, 

art�k mal ve hizmetlerin kalitelerini artt�rman�n, da��t�m kanallar�n� de�i�tirmenin, 

tutundurma yöntemlerini  farkl�la�t�rman�n çok daha ötesinde, toplumun ç�karlar�n� 

gözetme ve topluma yarar sa�layacak faaliyetlerde bulunma ile yarat�lmaktad�r. 

1.1.2. Sosyal Sorumluluk Anlay���n�n Ortaya Ç�k��� ve Geli�imi 
 

Sosyal sorumluluk anlay���n�n öneminin günümüzde artmas�na ra�men, 

kavram�n tarihi çok eskilere dayanmaktad�r. Tarihsel süreç içinde sosyal sorumluluk 

kavram� hep bulunmaktad�r. Sadece zaman içinde kavrama bak�� de�i�mi�tir. Sosyal 

sorumluluk anlay���, eski dönemlerde insanlar aras�ndaki ili�kileri düzenleyen 

dinlerin içinde bulunmaktad�r. Zamanla insanlar aras�ndaki ya�ay�� ve i� ili�kilerini 

belirlemek için bir tak�m yasalar ve kurallar olarak ortaya ç�km��t�r. Daha sonralar� 

ise vak�f ve dernekler arac�l���yla daha sistemli, planl� yürütülen faaliyetler ve 

kampanyalar haline gelmi�tir.   

 

Sosyal sorumluluk anlay���n�n geli�iminin, farkl� dönemlerde incelenmesi 

gerekmektedir. Genel olarak, sosyal sorumluluk anlay���n�n geli�imi dört dönemde 

incelenmektedir. Birinci dönem, sanayi devrimi öncesi dönem, ikinci dönem sanayi 
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devrimi sonras� dönem, üçüncü dönem 1929 dünya krizi sonras� ya�anan 

geli�melerin yer ald��� dönem, dördüncü ve son dönem ise, sosyal sorumlulu�un 

günümüzdeki geli�imini içeren dönemdir. 

 

Sanayi Devrimi’nden önceki dönemde yani birinci dönemde, sosyal 

sorumluluk anlay���, örf, adet, din ve kültürel yap�lar�n, bask�lar�n ve geli�melerin 

sonucu olarak ortaya ç�km��t�r. 12. yüzy�la kadar olan bu dönem, i�letmecilik öncesi 

dönem olarak adland�r�lmaktad�r. Bu dönemde, kilise i� hayat�nda ve i� felsefesinde 

önemli bir konuma gelmi�tir. Kilisenin belirleyici oldu�u ekonomik düzende ticaret 

ve i�letme uzman� için sosyal sorumlulu�un gerçekle�tirilmesi dinin belirledi�i 

kurallara göre olmaktayd�. M.S. 1100’den 1800’e kadar olan, sosyal sorumlulu�un 

sanayi devrimi öncesi dönemi olarak ifade edilen bu dönem, ticaret burjuvazisi ile 

karakterize edilmektedir. 12. ve 14. yüzy�l aras�nda Avrupa’n�n Bizans ve �slam 

medeniyeti ile ili�kiler kurmas�, ticaret ve sanayinin toplum ya�am�nda önem 

kazanmas�na neden olmu�, ancak dini kurallar, özellikle Bat�’da Katolik kilisesi, i� 

hayat�n� ve felsefesini sahip oldu�u güç ile büyük ölçüde etkisi alt�na alm��t�r. Bu 

dönemde, ba���lar, hibeler ve halk�n emanet etti�i paralar, kilisenin ekonomik 

ya�amda kulland��� fonlar�n büyük bölümünü sa�lamas�na ve güçlenmesine neden 

olmu�tur (Biber, 2002: 73). 
 

Sanayi devrimi öncesi dönemde, dini kurallar, sosyal sorumluluk anlay��� 

ba�ta olmak üzere birçok anlay�� ve kararda daha etkili olmu�tur. Sanayi devrimi ile 

birlikte güçlü i�çi sendikalar� olu�maya ba�lam��t�r. Bunun sonucunda, yönetim ve 

i�letmecilik alan�nda güçlü ilerlemeler meydana gelmi�tir. 

 

Sanayi devriminin gerçekle�mesiyle sosyal sorumluluk anlay���nda ikinci 

döneme geçilmi�tir. Sanayi devrimiyle, fabrika sistemine geçme, h�zl� ve bol 

miktarda üretim gibi olumlu geli�meler meydana gelmi�tir. Bununla birlikte, sanayi 

devrimi sosyal bak�mdan olumsuz sonuçlar da getirmi�tir. Örne�in; erkek i� 

görenlerin yerine, bazen daha ucuza çal��t�klar� için, çocuk ve kad�nlar çal��t�r�lmaya 

ba�lanm��t�r. Günlük yirmi saate kadar ula�an çal��ma saatleri küçük çocuk ve 

kad�nlar� ezmi�tir. Çal��ma saatlerinin fazla olmas�na ra�men, çal��anlara verilen 

ücretler yetersiz kalm��t�r ayr�ca makinelerin basit olmas� nedeniyle herkes 
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taraf�ndan çal��t�r�labilmesi kalifiye çal��anlara olan ihtiyac� büyük ölçüde azaltm��t�r 

(Güven, 1995: 45 ). 

 

Sanayi devrimi üretim miktarlar�nda art�� sa�layan sistemleri geli�tirmi�tir. 

Ancak, çal��anlara fazla önem verilmemi�, onlara adeta bir makine gibi 

davran�lm��t�r. Bu devrimde, önemli olan daha fazla mal üretmek iken, insan haklar� 

ve insani de�erler ihmal edilen konular olmu�tur. 

 

Sosyal sorumluluk anlay���n�n geli�mesinde en büyük etkisi olan olay 1929 

ekonomik bunal�md�r. Sanayi devrimi ile beraber i�letmelerin üretim miktarlar�nda 

meydana gelen art�� ve bunun yans�mas� olarak ekonomideki geli�meler 1929 y�l�nda 

son bulmu�tur. Sosyal sorumluluk anlay���nda da yeni bir döneme geçilmesine neden 

olmu�tur.   

 

1929 ekonomik bunal�m�ndan sonra sosyal sorumluluk anlay���nda üçüncü 

döneme geçilmi�tir. Sanayi devrimiyle, ya�anan geli�melerden sonra 1929 y�l�nda 

ya�anan ekonomik bunal�m�ndan itibaren liberalizmin do�urdu�u toplumsal, siyasal 

ve ahlaki sorunlar�n ortaya ç�kmas�, birçok bat�l� dü�ünürü gelecek ile ilgili 

dü�ünmeye yöneltmi�tir. Dolay�s�yla, yönetimde sosyal sorumluluk felsefesi bu 

dönemde ön plana ç�km��t�r.  

 

1950’lerden sonra özel kesimin kar elde etme ve bunu sürdürme anlay��� 

bütün dünyada de�i�meye ba�lam��t�r. Özel kesimin amaçlar�n�n aras�na kar elde 

etme amac�n�n yan� s�ra, sosyal sorumluluk anlay��� da eklenmi�tir. Toplumsal 

sorumluluk, elde edilen kardan belirli ölçüde fedakarl�k yapma anlam� ta��makta, bu 

durum, gelecekte daha büyük karlar elde edebilmenin temellerini ve nedenlerini 

haz�rlam��t�r. Kurulu�larda kar ile kar d��� amaçlar�n kesi�ti�i bir yerde ortaya ç�kan 

sosyal sorumluluk, sosyal sistem içinde, kurulu�un toplumdaki imaj�n� da 

etkilemektedir. Toplum, daha çok kar elde eden bir i�letmeden ziyade “sosyal” olan 

bir i�letmeyi be�enmektedir. I. Dünya Sava��, 1929-1933 Ekonomik Bunal�mlar� ve 

II. Dünya Sava��’ndan sonra ortaya ç�kan ve bugünkü anlam�yla sosyal sorumluluk 

kavram�na ula��lmas�n� h�zland�ran nedenler �öyle s�ralanabilir (Akyar, 2008: 17); 
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� Devletin ekonomik ya�ama müdahaleleri artm�� ve bu müdahalelerin 

sonucu olarak i� adam�n�n kar��s�na baz� s�n�rlamalar ç�km��t�r. 

 

� Nüfusun h�zla ço�almas� ve nüfus yo�unlu�unun artmas�, insanlar 

aras�ndaki ili�kileri s�kla�t�rm��t�r. Ay�ca i�sizlik sorunu daha da 

önemli bir hale gelmi�tir. 

 

� Demokratikle�me ve insanc�lla�ma e�ilimlerinin giderek güçlenmesi, 

bireyi daha da güçlü bir varl�k haline getirmi�tir. �nsan Haklar� 

Beyannamesi ile bireyin siyasal ve toplumsal gücü artm��t�r. 

 

� Birey çe�itli örgütlerin üyesi olmu�, dolay�s�yla örgütsel gücü 

artm��t�r. 

 

� Dünyan�n iki blo�a ayr�lmas�, uluslararas� ekonomik ve siyasal 

rekabetin beslenmesi, uluslar�n ve kurumlar�n yönetiminde bir tak�m 

de�i�iklikler yaratm��t�r. 

 

Genel olarak, sosyal sorumluluk kavram�n�n geli�imi devletin zorlamas� ve 

büyük krizlerin sonucunda ortaya ç�km��t�r. Üçüncü dönem olan 1929 ekonomik 

bunal�m sonras� dönemde, sosyal sorumluluk anlay��� topluma indirgenerek zorlanan 

de�il, talep edilen bir yap�ya kavu�mu�tur.  

 

1960’larda yay�lan sivil hareketler, ba�ta Vietnam olmak üzere, tüm dünyada 

sava�a kar�� geli�en büyük protesto hareketleri, insani de�erleri bir kez daha 

hat�rlatm��t�r. Bu de�erler ön plana ç�kt�kça toplum, i�letmelerden bu yönde 

davranmalar�n� beklemi�tir. ��letmeler de sosyal sorumlulu�u yerine getirmenin bir 

zorunluluk olmaktan çok daha öte, kendilerine her aç�dan yarar sa�layan ve 

farkl�la�t�ran bir özellik oldu�unu alg�lad�klar� için bu kavram�n geli�imi en h�zl� ve 

etkin bir biçimde 1960’lar�n sonu 1970’lerin ba��nda olmu�tur (Turan, 2004: 88). 
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1960’lardan sonra sosyal sorumluluk anlay���n�, özel sektör kendili�inden 

yerine getirmeye ba�lam��t�r. Ancak zamanla toplum, i�letmelerden sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinde bulunmalar�n� istemi�lerdir. Bu dönemlerde sivil örgütler, 

kad�n haklar� ve çevrenin korunmas�na yönelik önlemler gibi sosyal faaliyetler, 

i�letmelerin sosyal sorumluluklar�na toplumun verdi�i de�erlerin geli�mesini 

sa�lam��t�r.  ��letmeler, toplumdan gelen talepler do�rultusunda, sosyal sorumluluk 

anlay���n�n benimsenmesinin kendilerine de yarar sa�layaca��n� anlamalar� sonucu 

bu anlay��� benimsemi�lerdir. Bu ba�lamda, toplumda, sosyal sorumluluk anlay���n� 

benimseyen i�letmeleri tercih etmeye ba�lam��t�r. 

 

1960’l� y�lar�n sonlar�nda çevre kirlili�i ve do�al kaynaklar�n bozulmas�na 

kar�� hassas olan toplum kesimlerinin gösterdi�i tepki 1970’li y�llarda giderek daha 

fazla artm��t�r. Bütün bu geli�meler, 1980’li y�larda sürdürülebilir kalk�nman�n tüm 

dünya uluslar� taraf�ndan öncelikli politik amaç olarak benimsenmesine yol açm��t�r. 

1987 y�l�nda WCDE (World Commission on Environmental Development); 

sürdürülebilirli�in sosyal, ekonomik ve çevresel yönünü, “insanl���n �imdiki 

ihtiyaçlar�n� gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlar�n� kar��lama yetene�ini tehlikeye 

atmadan kar��layabilir” ifadesiyle aç�klam��t�r. Böylece, sürdürülebilir kalk�nma 

kavram�, i�letmelere ekonomik sorumluluk yan�s�ra çevre ile ilgili ve sosyal 

sorumluluklar� da beraberinde getirmi�tir (Aiking ve Boer, 2004: 8; Jimenos ve 

Lorento, 2001: 15). 

 

Sosyal sorumluluk anlay���, ülkeden ülkeye de�i�en bir kavram olmakla 

birlikte, zaman içinde de�i�ik �ekillerde alg�lanm��t�r. �lk ortaya ç�k��� 1950’lerde 

olmakla birlikte o zamanlar i� dünyas�n�n topluma borcu olarak yorumlanm��t�r. 

1960’larda daha gönüllü bir hale gelirken, 1970’lerde ve 80’lerde toplumla ili�kiler 

i�letmelerde kurumsal anlamda kabul görmeye ba�lam��t�r. 1990’larda yönetim ile 

ilgili pek çok konuya kar��t�r�lm��sa da 2000’lerde hak etti�i niteli�i kazanmaya 

ba�lam��t�r (Özgen, 2006: 24). 

 

Dördüncü dönem olan son dönemde, sosyal sorumlulu�un günümüzde geldi�i 

nokta ifade edilmektedir. Teknolojinin h�zla geli�ti�i ve rekabetin �iddetlendi�i 
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2000’li y�llar�n dünyas�nda i�letmelerin yerine getirmek zorunda oldu�u talepler 

artm��t�r. Art�k tüketiciler, i�letmelerden mal ve hizmet kalitesinin sa�lanmas�n�n 

d���nda insan haklar�na, çevreye, hukuka, ya�am düzeyinin yükseltilmesine kar�� 

duyarl�l�k göstermesini beklemektedir. Tüketicilerin bilinçlenmesiyle ya�anan 

olumlu geli�melerin yan�nda yoksullu�un artmas� ve insan haklar�nda ya�anan 

ihlallerin dünya kamuoyu önünde meydana gelmesi ise günümüz “ça�da�” 

dünyas�n�n di�er yan�n� olu�turmaktad�r (Dereli, 1997: 2).  

 

Sosyal sorumluluk anlay���n�n tarihsel geli�imi üç önemli sosyal sorumluluk 

bak�� aç�s�n� ortaya koymaktad�r. Bu bak�� aç�lar�, gizli el, devlet ve yönetim 

yakla��mlar�d�r. Bu yakla��mlar k�saca �öyle aç�klanabilir (Bartol ve Martin, 1994: 

103-104); 

 

� Gizli El Yakla��m�: Gizli el yakla��m� 18.yy da ekonomist Adam 

Smith’e dayanmaktad�r. Bu yakla��mda, i�letmelerin bir tak�m yasal 

zorunluluklar� oldu�unu ve bu zorunluluklar do�rultusunda karlar�n� 

artt�rmalar� gerekti�ini vurgulamaktad�r. Sosyal sorumlulu�un, 

kaynaklar�n etkin bir biçimde kullan�lmas� ile sa�lanaca��n�, bununla 

birlikte serbest piyasa ekonomisinin kendili�inden sa�layaca��n� 

belirtilmi�tir.  

 

� Devletçi Yakla��m: Devlet taraf�ndan toplumda ihtiyac� olan kesimlere 

yap�labilecek yasal ve politik düzenlemelerle, bir gizli elin verece�i 

hizmetten daha iyi hizmet verilebilece�i ifade edilmektedir. 

 

� Yönetimci Yakla��m: Yönetimci yakla��m, i�letmelerin sosyal 

refah�n�n korunmas� ve yükseltilmesi için kendi ekonomik ç�karlar�na 

mümkün oldu�u kadar uygun davran��lar sergilemesi gerekti�ini 

vurgulamaktad�r.    

 

Sonuç olarak; sosyal sorumluluk anlay��� 21’inci yüzy�lda sürdürülebilir 

kalk�nman�n olmas� gereken zorunlu ö�elerinden biri konumundad�r. ��letmeler belli 
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bir sistem içinde varl�klar�n� sürdürmektedirler. �çinde bulunduklar� sistemin bir 

parças� olarak çevrelerine uyum sa�lamak zorundad�rlar. Bu ba�lamda, toplumsal 

ya�am�n vazgeçilmez ö�esi olan sosyal sorumluluk anlay���, ya�anan geli�melerle 

etkisi, boyutlar� de�i�mi� ve toplumun zaman içinde bilinçlenmesiyle önemi artan bir 

kavram haline gelmi�tir. 

1.1.3. Sosyal Sorumlulu�un Uygulama Alanlar� 
 

Sosyal sorumluluk anlay���n�n birçok uygulama alan� bulunmaktad�r. 

��letmeler yürüttükleri sosyal sorumluluk kampanyalar�nda bu alanlardan birini 

seçebilecekleri gibi, birden fazla alana ayn� anda veya farkl� zamanlarda 

yönelebilirler. 

 
��letmelerin faaliyetleri ile ili�kili bir çok sosyal sorumluluk alan� 

bulunmaktad�r. Sosyal sorumluluklar�n s�n�rlar�n�, kapsam ve konular�n� �u �ekilde 

s�ralamak mümkündür (Eren, 2005: 103-107): 

 

• ��letmenin ve yöneticilerinin, hissedarlar�na veya sermaye sahiplerine kar�� 

olan yükümlülükleridir. 

 

• Yak�n çevreye istihdam olanaklar�n�n teminidir. ��e almada cinsiyete, �rka 

ve sosyal s�n�flara e�it davran�lmal�d�r. 

 

• Tüketicinin korunmas�na yönelik faaliyetlerde bulunulmal�d�r.  

 

• �� ahlak�na sahip olunmal�d�r. Haks�z ve a��r� karlar elde etme rakip i�letme 

mallar�n� kötüleyici ve küçük dü�ürücü reklamlar yapma gibi i� ahlak�na ters 

davran��lar sergilenmemelidir. 

 

• Çevre kirlili�inin önlenmesi ve çevrenin ya�anabilecek bir ortam olarak 

korunmas� için çaba gösterilmelidir. 

 

• �nsanl��a kar�� duyulmas� gereken ihtiyari sorumluluklar dikkate 

al�nmal�d�r. 
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Bu konular; i�letmelerin sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n kapsam�n� 

olu�turmaktad�r. Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n kapsam� zaman içinde 

de�i�ebilir. Ayn� �ekilde alanlar� da zaman içinde geli�ip, çe�itlenebilmektedir. 

 

Bu kapsamda, Kitchen (1999: 131) sosyal sorumluluk kampanyalar� ile ilgili 

çal��mas�nda, ideal i�letmelerin sahip olmas� gereken alt� önemli özelli�in sosyal 

sorumluluk uygulamas�nda da kendini gösterece�ini belirtmi�tir. Bu özellikleri; 

yüksek etik standartlar, iyi/kaliteli çal��anlar, e�itime kendini adam��l�k, e�it 

f�rsatlara kendini adam��l�k, ara�t�rma ve geli�tirmeye yat�r�m olarak s�ralam��t�r. 

 

��letmenin sahip olmas� gereken özelliklerin d���nda yerine getirmek zorunda 

oldu�u baz� sorumluluklar� da bulunmaktad�r. Yap�lan çal��malarda, i�letmelerin 

sorumluluklar� farkl� �ekillerde isimlendirilmi� ve s�n�fland�r�lm��t�r. Bu 

sorumluluklar; temel sorumluluklar, mesle�e kar�� sorumluluklar, i�verene kar�� 

sorumluluklar, mü�terilere ve hedef mü�terilere kar�� sorumluluklar ve yat�r�mc�lara 

kar�� sorumluluklardan olu�maktad�r. Temel sorumluluklar; mevzuat� çok iyi bilmek, 

mevzuata uygun davran��larda bulunmakt�r. Mesle�e kar�� sorumluluklar; dürüstlük, 

güvenilirlik ve yetkinli�e sahip olmakt�r. ��verene kar�� sorumluluklar; i�verene 

rekabet yarat�c� ba�ka bir i� yap�lmamas�, ba�ka i�lerden elde edilen gelirlerin 

yönetime bildirilmesidir. Mü�terilere ve hedef mü�terilere kar�� sorumluluk; mü�teri 

ç�karlar�n�n en üst düzeyde korunmas�, mü�teri gizlili�inin korunmas�, mal ve 

hizmetlerle ilgili yanl�� bilgi verilmemesi konusunda titiz davranmakt�r. 

Yat�r�mc�lara kar�� sorumluluk; yat�r�m yapan ki�ilere belli bir gelir sa�lanmal�d�r. 

Sosyal sorumluluk anlay���n�n kurulu�lar�n çal��ma alan� ile ilgisi yoktur. Sosyal 

sorumluluk bütünü ilgilendiren bir sorumluluktur (www.adinka.com Eri�im Tarihi: 

25.08.2009).  

 

��letmelerin sosyal sorumluluk alanlar� yaz�n taramas� sonucunda yukar�da 

aç�kland��� gibi farkl� ki�iler taraf�ndan farkl� �ekillerde tan�mlanmas�na ra�men, 

genel olarak i�letmelerin sosyal sorumluluk alanlar�n�, çevreye yönelik, tüketiciye 

yönelik, sa�l��a yönelik, ekonomik geli�ime yönelik, e�itime yönelik ve kültürel 

faaliyetlere yönelik sorumluluklar olarak özetlemek mümkündür. 
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Çevreye yönelik sorumluluk; i�letmelerin temel sorumluluklar�ndan biri olan, 

toplumsal normlara, de�erlere ve inançlara sayg�l� olmak ve onlar� dikkate alarak 

faaliyetleri yürütmektir. ��letmelerin içinde bulundu�u toplumun bütün bireylerine en 

iyi �ekilde ya�ama imkan� sa�layacak faaliyetlerde bulunmalar� ve toplumsal katma 

de�eri yükseltmeleri yeni i� anlay���n�n gere�idir (Özüpek, 2005: 62). Çevrenin 

korunmas� konusunda, siyasal ve yerel düzenlemelere uyum, enerji tasarrufu 

politikalar�n�n çok ötesinde bir boyut kazanm��t�r. Birçok ki�i, çevre koruma 

örgütleri ve büyük i�letmeler, art�k çevre koruma çabalar�n�n, daha az kaynak 

harcayan mallar�n, süreçlerin, hizmetlerin geli�tirilmesi, sunulmas�, at�k ve 

emisyonlar�n azalt�lmas�, sürdürülebilir bir küresel kaynak kullan�m� programlar�n�n 

olu�turulmas� yönünde çal��maktad�r (Zoro�lu, 2001: 93). ��letmenin çevreye 

yönelik sorumluluklar�nda toplumsal normlara, de�erlere ve inançlara sayg�l� olmak 

ve onlar� dikkate alarak faaliyette bulunmak yer almaktad�r. ��letmelerin bunun 

d���nda, faaliyette bulundu�u toplumun bireylerine en iyi �ekilde ya�ama ve çal��ma 

imkan� sa�layacak �ekilde baz� konulara katk� vermeleri ve topluma yarar 

sa�lamalar� gerekmektedir. Bu �ekilde, toplumsal katma de�eri yükseltmi� 

olacaklard�r (Rosen, 1998: 35-36). 

 

  ��letmeler, son y�llarda etkisini göstermeye ba�layan küresel �s�nma gibi 

do�al olaylara kar�� tüketicilerini korumak için çevreye yönelik sorumluluklar�n� 

daha fazla dikkate almaya ba�lam��t�r. Bu ba�lamda, küresel �s�nmaya önlem olarak 

mallar�nda farkl�la�maya gitmi�tir. Örne�in; elektrik tasarrufu sa�layan mallar ve 

ampüller üretilmi�tir.

Tüketiciye Yönelik Sorumluluk; ekonomik faaliyetin temelinde tüketicilerin 

tercihleri ve ihtiyaçlar� yer almaktad�r. ��letmeler bu isteklere uymakla hem 

maksimum kar elde edecekler, hem de toplumun kaynaklar�n� gereksiz yere 

harcamam�� olacaklard�r. Mal ve hizmetler hakk�nda do�ru bilgi vermek, mal ve 

hizmetlerle ilgili tüketici �ikayet ve ele�tirilerine aç�k olmak, sosyal pazarlama 

anlay���n�n gereklerindendir. Bu tür bir davran��, hem ahlaka uygun, hem de sosyal 

aç�dan sorumlu bir davran��t�r. Zaten tüketiciler, üretim için üretim yapan i�letmelere 

de�il, toplum için üretim yapan i�letmelere sayg� duymaktad�r. Tüketicilerin 
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beklentilerine cevap vermek özellikle i�letme aç�s�ndan önemlidir (Özgener, 2000: 

184).  

 

Tüketicilerin haklar�n�n korunmas�, tüketiciye yönelik sorumluluklar�n en 

ba��nda gelmektedir. Tüketiciye yönelik sorumlulukta, tüketicinin istedi�i mal�, 

istedi�i yerde ve zamanda bulmas�n�n yan� s�ra dürüst reklam, bilgilendirme, 

tüketicilerin haklar�n� arama imkan� yarat�lmas�, garanti ve servis imkan� sunulmas� 

bulunmaktad�r.  

 

��letmeler, tüketiciye yönelik sorumluluklar� yerine getirmekle, tüketicilerin 

güvenini kazanmaktad�r. Tüketicinin güveninin kazan�lmas� sonucu, i�letmeye kar�� 

mü�terinin  ba�l�l�k duygusu olu�maktad�r.  

 

Sa�l��a Yönelik Sorumluluk: ��letmelerin birço�u toplumun sa�l��� için 

yap�lan yat�r�m�n sadece sosyal yönden sorumluluk olmad���n�, ayn� zamanda 

i�letme, çal��anlar, payda�lar ve toplumun tümünü kapsayan, istenen önemli ve 

gerekli görülen bir sorumluluk oldu�u inanc�n� ta��maktad�r. Sa�l�k ve di�er sosyal 

refah kampanyalar� i�letmelerin toplumda olumlu bir izlenim yaratmas�n� 

sa�layacakt�r. Bu durum, i�letmeyi hem çal��anlar aç�s�ndan cazip k�lacak hem de 

potansiyel yat�r�mc�lar� etkileyecektir (Bovee ve di�erleri, 1993: 111). 

 

Ekonomik Geli�ime Yönelik Sorumluluk: Ekonomik geli�ime yönelik 

sorumluluklar temel olarak, iyi, kaliteli bir mal� uygun fiyata üretip, i�letme sahip ve 

hissedarlar�na kazanç sa�lamakt�r. Yap�lan çal��malarda ekonomik geli�ime yönelik 

sorumluluklar bütünsel olarak �u �ekilde ifade edilmektedir (Lantos, 2001: 6-7); 

 

• ��letmeye yat�r�m yapan ki�ilere, yat�r�m yap�lan fonlardan uygun geri 

dönü�üm sa�lamak, 

 

• Mü�teriyi gerçek de�ere sahip mal ve hizmetler ile memnun etmek, 

 

• Yenilikçili�i te�vik etmek, 
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• �nsanlara maddi anlamda durumlar�n�n geli�ece�i hissini vermek, 

 

• Yeni i� alanlar� sa�lamak 

 

E�itime Yönelik Sorumluluk: ��letmeler e�itime yönelik sorumluluklara 

di�er sorumluluklardan çok daha fazla önem vermektedir. Asl�nda i�letmeler 

çevrelerinde bulunan e�itim kurumlar�na gereken ilgi ve deste�i göstermelidirler. 

��letme, sadece çevresine de�il, ayn� zamanda çal��anlar�na da gereken e�itim 

deste�ini sa�lamal�d�r.  

 

Bu nedenle, i�letme kurum içine dönük e�itim faaliyetlerine gereken 

hassasiyeti göstermeli, e�itim kurumlar�na gerekli maddi ve manevi deste�i vermeli, 

ayn� zamanda toplumsal bilincin geli�imine katk�da bulunan e�itim faaliyetlerinde 

bulunmal�d�r. ��letmelerin e�itim kurumlar�yla i�birli�i yapmas� ve e�itime gönüllü 

destek vermesi hem i�letmenin gelece�i hem de toplumun gelece�i için önem 

ta��maktad�r (Özgener, 2004: 200). 

 

Kültürel Faaliyetlere Yönelik Sorumluluk: ��letmelerin kültürel faaliyetlere 

yönelikte sorumluluklar� bulunmaktad�r. ��letmelerin sosyal sorumluluklar�n� yerine 

getirmelerinin en genel �ekli, yerel ve ulusal yard�m kurulu�lar�, vak�f ve dernek gibi 

organizasyonlar arac�l���yla ba���ta bulunmalar� ve kültürel faaliyetleri finanse 

etmeleridir. ��letmeler kültürel faaliyetlere yapt�klar� katk�lar� artt�rarak toplumun 

ya�am kalitesini yükseltmeye çal��maktad�r (Bayrak, 2001: 113).  

 

Sosyal sorumluluk anlay���n�n uygulama alanlar�n�n �����nda, bir tak�m 

sorumluluklar �ekil 1.1’de gösterilmi�tir;  
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�ekil 1. 1: Sosyal Sorumluluk Piramidi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ekil 1.1’de görüldü�ü gibi Caroll (1991) sosyal sorumluluk ile ilgili 

çal��mas�nda sorumluluklar� bir piramide benzetmi�tir. Piramidin taban� ekonomik 

sorumluluklardan olu�makta, ikinci basamak yasal sorumluluk, üçüncü basamak etik 

sorumluluk ve dördüncü basamak ise gönüllü sorumluluklard�r. Ekonomik 

sorumluluklar, karl� olma ile ilgili ve zorunlu sorumluluklard�r. Yasal sorumluluklar, 

kanuna uyma ile ilgili ve zorunlu sorumluluklard�r. Etik sorumluluklar, etik olma ile 

ilgili ve beklenilen sorumluluklard�r. Gönüllü sorumluluklar ise iyi bir kurumsal 

vatanda� olma ile ilgili ve arzu edilen sorumluluklard�r. 

 

Ekonomik Sorumluluk; ��letmelerin o ülke taraf�ndan kendisine i�letmesi 

için emanet edilen kaynaklar� en etkili ve verimli biçimde kullanmalar� ve toplumun 

ihtiyaçlar�na uygun miktar ve kalitede üretimde bulunmalar� zorunlulu�unu ifade 

etmektedir (Y�lmaz, 2009: 298). ��letmelerin hepsinin ilk düzeydeki sorumlulu�u, 

toplumun ihtiyaç duydu�u ve istedi�i mal ve hizmetleri üretmek, temin etmek için 

kaynaklar� uzun dönemde verimli bir biçimde kullanmak ve üretilenleri karl� bir 

biçimde satmakt�r (Bone ve Kurtiz, 1999: 13). Ekonomik boyut, mallar�n ve 

hizmetlerin üretiminde kullan�lan kaynaklar�n, sosyal bir süreç içinde nas�l bir 

da��l�m gösterdi�i ile ilgilenmektedir (Ferrell ve Friedrich, 1994: 69). Ekonomik 

Ekonomik 
Sorumluluklar 

Yasal 
Sorumluluklar 

Gönüllü 
Sorumluluklar 

Etik 
Sorumluluklar 
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boyutta, i�letmeler, üzerinde do�rudan ya da dolayl� olarak olumlu yönlü etkiyi 

amaçlayan faaliyetleri içermektedir. ��letmelerin yürüttükleri baz� faaliyetler 

do�rudan baz�lar� ise, dolayl� olarak ekonomik faaliyetler içinde 

de�erlendirilmektedir. Do�rudan ekonomik faaliyetlere örnek olarak; i�letmenin 

sat��lar�n� artt�rma faaliyetleri olabilir. Dolayl� ekonomik faaliyetlere örnek olarak; 

çal��anlar� motive edici faaliyetler olabilmektedir (Schwartz ve Carroll, 2003: 508). 

Ekonomik sorumlulukta, i�letme toplumun istedi�i mal ve hizmeti üretmekte ve 

do�ru bir fiyattan satmaktad�r. Ayr�ca, fiyatlar sunulan mal ve hizmetlerin gerçek 

de�eri olmal�d�r. ��letmeler aç�s�ndan da i�letmenin sürdürülebilirli�ini sa�layacak, 

yat�r�mc�lar�na kar��l���n� verecek yeterlilikte kar sa�lamal�d�r (Carroll ve Buchholtz, 

2000: 33). 

 

Yasal Sorumluluk; Yasal sorumluluk, i�letmelerin belli ölçülerde kanunlara 

ba�l�l���n� gerekli k�lmaktad�r. ��letmeler sadece temel kanunlara ba�l� kalmamakta, 

bu kanunlarla beraber ekonomik bir tak�m sorumluluklar�n gerektirdi�i kanun ve 

düzenlemelere de uymaktad�rlar (Joyner ve Payne, 2002: 307). Toplum, i�letmenin, 

içinde bulundu�u ülkenin kanunlar�na göre faaliyette bulunmas�n� beklemektedir. 

Ayr�ca, taraf olarak i�letmenin, i�letme ve toplum aras�ndaki sosyal sözle�meye 

uygun davranmas�n� talep etmektedir (Carroll, 1991: 41). ��letmeler, tüketici 

güvenli�i ve çevre korumas� gibi alanlarda tek ba��na yeterli duyarl�l��a sahip 

de�ildir. Bu nedenle, devlet sosyal sorumluluk anlay���n� yasalarla garanti alt�na 

almakta ve uygulanmas�n� sa�lamaktad�r (Ferrell ve Friedrich, 1994: 73).  

 

��letmelerin faaliyetlerini yürütürken göz önünde bulundurmalar� gereken 

kurallar kanunlarla belirlenmi�tir. ��letmelerin bu belirtilen kurallara uymalar� yasal 

bir zorunluluktur. ��letmeler, bu yasal zorunluluklar�n� yerine getirmedikleri zaman 

kanun kar��s�nda suçlu duruma dü�mektedirler. 

 

Etik Sorumluluk; Sosyal sorumlulu�un etik boyutunda, kanuna ba�lanmad��� 

halde, örgütsel üyeler, topluluk ve toplum taraf�ndan beklenen veya yasaklanan 

davran�� ve faaliyetleri ifade etmektedir. Etik sorumluluklar, mü�teriler, çal��anlar, 

hissedarlar ve toplumu kapsayan temel ç�kar gruplar�n�n bir endi�esini yans�tan 
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standartlar, normlar ve beklentilerdir (Gülo�lu, 1998: 405). Etik sorumluluklar hak 

ve adalet kavramlar�na ili�kin sorumluluklard�r. Örne�in; çal��anlar�n haklar�, kurum 

içi adaletin sa�lanmas� v.s. gibi. Ayr�ca, hemen her toplumda yalan, hile, h�rs�zl�k ve 

ba�kalar�na zarar veren davran��lar etik olmayan davran��lard�r. Etik sorumluluklar 

yasalarda yer almasalar da, toplumun i�letmelerden bekledi�i do�ru ve adil 

davran��lar� kapsamaktad�r (Ay, 2003: 59). Bu sorumluluklar, i�letmelerin toplumun 

de�erleri ile uyum içinde faaliyet göstermesi üzerine odaklanmaktad�r (Ferrell ve 

Friedrich, 1994: 81). Etik sorumluluklar, etik davranmay�, dürüst olmay�, do�ru olan� 

yapmay�, toplumun haklar�na sayg�y�, yap�lan faaliyetlerin toplumun üzerinde 

yaratt��� etkiyi dikkate almay� gerektirmektedir (Uzkesici, 2005: 69). 

 

��letmelerin etik sorumluluklar�, hukuki sorumluluklarda oldu�u gibi 

yasalarla belirlenmi�tir. Ancak i�letmeler, bu sorumluluklar� toplum normlar� olarak 

kabul edip, yerine getirmek zorundad�r. Rekabetin ivme kazand��� pazarlarda etik 

sorumluluklar� tam anlam� ile yerine getiren i�letmeler ön plana ç�kacakt�r. 

 

Gönüllü Sorumluluk; Gönüllü sorumluluklar, yöneticiler için gerek yasal 

aç�dan gerekse etik aç�dan üstlenmek zorunda olmad�klar� sorumluluklard�r. Bu 

aç�dan de�erlendirildi�inde, i�letmelerin faaliyet gösterdi�i sosyal çevrede iyi bir 

birey olarak alg�lanmas�na yard�m eden faaliyetleri içermektedir (Ay, 2003: 39). 

Gönüllü sorumlulukta, i�letmelerin zorunlu olmad��� halde yerine getirdikleri ve 

toplumun da bu sorumluluklar� yerine getirmelerini bekledikleri sorumluluklar� ifade 

etmektedir. Bu boyut, i�letmeye olumlu bir imaj kazand�rarak, uzun dönemde 

i�letmenin karl� çal��mas�n� ve ya�am�n� sürdürmesini sa�lamaktad�r (Ferrell ve 

Friedrich, 1994: 81). Bu sorumluluklar, tamamen i�letmenin seçimine ve iste�ine 

ba�l� olan sosyal faaliyetleri içermektedir. Bunlar�n yerine getirilmesi hem 

kanunlarla zorunlu k�l�nmaz hem de toplum taraf�ndan net bir �ekilde talep edilmez. 

Toplum, i�letmelerin bu tür davran��larda bulunmas�n� ister ancak böyle 

davranmayan i�letmeleri etik d��� olarak nitelendirmez. Gönüllü sorumluluklar, iyi 

bir i�letme, iyi bir birey olmak, toplum için kaynak yaratmak ve ya�am kalitesini 

artt�rmak için gereklidir (Carroll, 1991: 42).  ��letmelerin yüksek düzeyde üretim 

gerçekle�tirmesi için çal��anlar�n e�itimli olmalar�, yeterli düzeyde fiziksel altyap�ya 
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sahip olmalar�, kullan�labilir do�al kaynaklar�n�n bulunmas� gerekmektedir. Tüm bu 

ko�ullar�n sa�lanabilmesinde gönüllü sorumluluklar önemli bir yere sahiptir (Porter 

ve Kramer, 2002: 61).   

1.1.4. Sosyal Sorumluluk Anlay���n�n Yararlar� ve Sak�ncalar�  
 

Sosyal sorumluluk anlay���, toplumsal kesimlerin davran��lar�n� olumlu 

etkileme potansiyeline ve sosyal aç�dan de�i�im yaratmada önemli bir etkiye sahiptir. 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�nda davran�� de�i�ikli�i hem temel nokta hem de 

hedeflenen sonuçtur. Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n en temel ba�ar� kriteri, mal 

sat��lar�n�n art�� gösterme potansiyelidir. Bu ba�ar� kriterinin, gerçekle�ebilmesi için 

i�letmenin yürüttü�ü sosyal hareket ile mal ve hizmet aras�nda belli bir ba� olmal�d�r. 

 

Sosyal sorumluluk, i�letmelerin toplumun bir parças� olmalar�n�n gere�i 

olarak yerine getirmek durumunda olduklar� anlay��t�r. Sosyal sorumluluk anlay��� 

i�letmelere önemli yararlar sa�lamaktad�r. 

 

Sosyal sorumluluk anlay���n� yerine getirmenin i�letmelere sa�layaca�� 

yararlar �unlard�r (Özgener, 2000: 216); 

 

� Toplum aç�s�ndan bak�ld���nda, sosyal sorumluluklar�n yerine 

getirilmesiyle daha iyi bir çevre ve daha iyi i� f�rsatlar� yarat�lm�� 

olacakt�r. ��letme aç�s�ndan bak�ld���nda, toplum taraf�ndan 

benimsenen bir i�letme daha fazla i�gücü kayna��, mal ve 

hizmetlerine daha kolay mü�teri bulacakt�r. Özetle, daha iyi bir sosyal 

çevre yaratmak hem topluma hem de i�letmeye yarar 

sa�layabilmektedir. 

 

� Sosyal hareketlere i�letmenin gönüllü olarak kat�lmas�, sosyal 

sorumluluk konusunda devletin daha az düzenleme ve müdahalesine 

yol açacakt�r. Bunun sonucunda, i�letmeler daha fazla esnekli�e ve 

ba��ms�zl��a kavu�acaklard�r. 
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�  ��letmeler modern toplumla ba��ml� sistemlerdir ve i�letme ile 

toplum aras�ndaki kar��l�kl� etkile�im, i�letmenin uygulamalar�n� 

büyük ölçüde etkilemektedir. ��letmenin çevresinde bulunan ç�kar 

gruplar�n�n beklentileri memnun edildi�i ölçüde, i�letmenin ya�am� 

tehlikeye girmez. ��letmenin sosyal kat�l�m� desteklemesinde 

kamuoyunun görü�ü önemli rol oynamaktad�r.  

 

� ��letmenin yenilikçi kapasitesi, sosyal sorunlara uygulanabilirse, 

geleneksel anlamda i�letmeye maliyetli gibi görülen bir tak�m 

faaliyetler i�letmeye kar getirebilir. Örne�in; bo� teneke kutular�n�n 

tekrar kullan�ma sokulmas�n� sa�lama veya at�klar�n tekrar üretime 

kazand�r�lmas� i�letme için maliyet tasarrufu sa�layabilmektedir. 

Bazen sosyal sorunlara kar�� tepki göstermek yerine, önlem almak 

daha tutarl� ve daha az maliyetli olmaktad�r. Örne�in; sular� kirletip 

kullan�lamaz hale getirdikten sonra temizlemek, hem maliyetli hem de 

uzun y�llar alan, güç bir i�tir. Sular� kirletip, temizlemek yerine, 

önceden önlem al�p, sular� kirletmemek daha az maliyetli olacakt�r. 

 

� Sosyal sorumluluk, kurum imaj�na katk�da bulunmaktad�r. Böyle bir 

imaj yaratan i�letmeler mü�terileri, çal��anlar� ve yat�r�mc�lar� 

i�letmeye çekmektedir. Daha iyi çevre, i�letmenin gelecekteki refah� 

ve ba�ar�s� için daha yap�c� bir rol oynamaktad�r. 

 

� ��letmeler güçlü be�eri ve maddi kaynaklara sahiptir. Özellikle, 

toplumun baz� sorunlar�n� çözmek için kendi kaynaklar�n� kullanan 

i�letmeler, sosyal sorunlar� çözebildikleri ölçüde kararl� bir çevrenin 

olu�mas�na katk�da bulunacaklar ve bu durum uzun dönemde i�letme 

için yararl� olacakt�r. 

 

�  ��letme sosyal aç�dan güçlü ise,  sosyal sorumluluk duyusunu da buna 

e� de�er düzeyde geni�letecektir. 
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� Her aç�dan sayg�n ili�kileri amaçlayan i�letme, iyile�tirilmi� bir 

çevrede ba�ar�l� olabilir ve kazanç sa�layabilir. Sosyal aç�dan sorumlu 

davran��, ç�kar gruplar�n�n (özellikle hissedarlar�n) uzun dönemli 

ç�karlar�n� en iyi �ekilde gözetebilir. 

 

� Sosyal sorumluluklar�n� yerine getiren i�letmeler ahlaki 

yükümlülüklerini tan�mlayarak, kamuoyunun de�i�en istek ve 

beklentilerini kar��lamakta ve i�letmelerin yol açt��� sosyal sorunlar� 

çözmektedir. 

 

Sosyal sorumluluk anlay���n� benimsemenin i�letmeye sa�lad��� yararlar �u 

�ekilde s�ralanm��t�r: Genel olarak, sosyal sorumluluk anlay���, i�letmenin 

kaynaklar�n� etkin kullanmas�n� sa�lar, verimlili�i artt�r�r, mü�teri ba�l�l���n� sa�lar, 

kurum imaj�n�n olu�mas�na katk�da bulunur. Bu ba�lamda, tüm i�letmeler taraf�ndan 

yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur. 

 

Argüden (2002)’e göre sosyal sorumluluk anlay���n�n i�letmelere sa�lad��� 

yararlar �u �ekilde s�ralanabilir;  

 

� Kurumsal ö�renme ve yarat�c�l�k potansiyeli artmaktad�r. 

 

� Verimlilik ve kalite art��lar� ya�anmakta, risk yönetimi daha etkin hale 

gelmektedir. 

 

� Yeni pazarlara girmekte ve mü�teri ba�l�l���n� sa�lamada önemli 

yararlar elde edilmektedir. 

 

� Daha nitelikli personel cezbetme, motive etme ve tutma imkan� 

sa�lamaktad�r. 

 

� Sosyal sorumluluk kampanyalar�n� yürüten i�letmelerin marka 

de�erleri ve dolay�s�yla piyasa de�erleri artmaktad�r. 
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� Kamuoyunun ve kural koyucular�n i�letmenin görü�lerine önem 

vermesi sa�lanmaktad�r. 

 

� Sosyal sorumluluk konular�nda hassas yat�r�mc�lara ula�ma imkan� 

olu�tu�undan, gerek hisse de�erleri artmakta, gerekse borçlanma 

maliyeti dü�mektedir. 

 

Conc Inc (1994)  yapt��� ara�t�rmaya göre, sosyal sorumluluk kampanyalar�n� 

uygulayan i�letmeler, faaliyetlerinde, karlar�nda ve sat��lar�nda bir dizi art�� elde 

etmektedir. Conc Inc’n�n çal��mas�nda bu art��lar; marka konumunda güçlenme, 

güçlü kurum imaj� ve etkisi, sat��larda, pazar pay�nda art��, çal��anlar� çekme, 

heveslendirme, elde tutma becerisinin art���, yat�r�mc�lara kar�� cazibenin artmas� ve 

i�letme maliyetlerinin azalmas� �eklinde s�ralanmaktad�r. �im�ek (2003) ve 

Barutçugil (2004) çal��malar�nda maliyet olarak görünen düzenlemelerin kar 

olabilece�i, çal��anlar�n ve mü�terilerin daha fazla güven duyabilece�i, bunun 

sonucunda da i�letmeye ba�l�l�k duygular�n�n geli�ece�i, ayr�ca i�letmelerin mü�teri 

ba�l�l��� sa�lamada önemli avantajlar elde edebilecekleri sonucuna ula�m��lard�r. 

 

Sosyal sorumluluk anlay���n�n sak�ncalar� olarak getirilen ele�tiriler geçmi�te 

oldu�u gibi bugün içinde geçerlili�ini sürdürmektedir. Genel olarak, sosyal 

sorumluluk konusundaki ele�tiriler, tüketiciler üzerindeki, toplum üzerindeki ve 

rakipler üzerindeki etkiler aç�s�ndan üç farkl� �ekilde s�n�fland�r�lmaktad�r.  

 

Tüketiciler üzerindeki etkiler; maliyetlerdeki art�� nedeniyle yüksek fiyat 

uygulamalar�, mallar�n ambalajlar�ndaki, fiyatlar�ndaki aldat�c� faaliyetler, sat�� 

elemanlar�n�n mal ve hizmetleri satmak için bask�c� tav�rlar� ve kalitesi dü�ük, 

güvensiz mallar satarak tüketicinin sa�l���n� tehdit edilmesi olarak s�ralanmaktad�r. 

Toplum üzerindeki etkiler; tüketicilerin yanl�� bir tak�m isteklere yönlendirilmesi, 

tutundurma araçlar�n�n bilinçsizce kullan�lmas� sonucu toplumda yarat�lan kültürel 

kirlenme ve pazarlama çabalar�n�n parlamento üzerinde olu�turdu�u siyasal güçler 

�eklinde s�ralanabilir. Rakipler üzerindeki etkiler ise; rekabeti ortadan kald�rmak için 
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yap�lan birle�meler, pazara girmede ortaya ç�kan engeller ve rakipleri yok etmek 

amac�yla yap�lan çabalard�r (Kotler ve Armstrong, 1999: 666). 

 

Sosyal sorumluluk anlay��� sadece i�letmenin faaliyetleri üzerinde etkili 

de�ildir. ��letmenin çal��anlar�n�, mü�terilerini ve yat�r�mc�lar�n� da etkilemektedir. 

Sosyal sorumluluk anlay���n�n i�letmede uygulanmas�ndan herkes olumlu yönde 

etkilenmektedir.  

1.1.5. Sosyal Sorumluluk Kavram�n� Etkileyen Faktörler 
 

Sosyal sorumluluk kavram�n� etkileyen faktörlerin yan� s�ra, i�letmelerin i� 

ba�ar�lar� ancak çevresel desteklerin ba�ar�s�yla sürdürülebilmektedir. ��letmelerin i� 

ba�ar�s�na etkisi olan bu faktörler �ekil 1.2’de görülmektedir.  

�ekil 1. 2: ��letmenin �� Ba�ar�s�n� Etkileyen Faktörler 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Kaynak: Özgen, 2006 s. 26 

 

�ekil 1.2’de i�letmenin ba�ar�s�nda etkili olan faktörler gösterilmektedir. Bu 

faktörler; hukuksal düzen, sektörel itibar, medya, bireysel davran��, bask� gruplar�, 

kamuoyu, politik dü�ünceler, endüstri ve pazar standartlar� olarak s�ralanmaktad�r. 

Hukuksal düzen; kanunlara uygun olmay� ve kanunlar çerçevesinde faaliyetleri 
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yürütmeyi içermektedir. Sektörel itibar ile i�letme, ili�ki içinde bulundu�u tüm 

kesimlerin zihninde olumlu bir imaj yerle�tirmektedir. Medya, pazarlama 

faaliyetlerini yürütürken hem topluma duyurmak hem de tan�tmak için medyay� etkin 

olarak kullanmakt�r. Kamuoyu boyutunda i�letme, sosyal sorumluluk kampanyalar� 

ile kamuoyunun deste�ini almal�d�r. Endüstri ve pazar standartlar�, endüstri ve 

pazarda bulunan bir tak�m standartlar� bilmelidir.  ��letme, her zaman çevresi ile 

uyum içinde olmal�d�r. Çevresinden soyut bir i�letme için ba�ar� söz konusu olamaz. 

��letmeler tüm bu s�ralanan gruplar ile i� ili�kisi içindedir. Bu gruplara kar�� 

sorumluluklar�n� ne ölçüde yerine getirirse, i� etkinli�i de o ölçüde yüksek olur. 

 1.1.5.1. Kültür  
 

Kültür, bir toplumun davran���n� �ekillendiren, her topluma ayr� bir çevre 

olma özelli�ini kazand�ran ve her topluma kendi �eklini veren kural ve 

sorumluluklar�n meydana getirdi�i bir bütündür (Mutlu, 2008: 201). Bir ba�ka 

tan�ma göre kültür, toplumun bireyleri taraf�ndan bilinen ve payla��lan tüm 

ö�renilmi� davran��sal özelliklerin bütünle�ik toplam�d�r (Bradley, 2002: 91). Kültür; 

materyal kültür (teknoloji, ekonomi), sosyal kurumlar (sosyal örgütlenme, e�itim, 

politik yap�), din ve inançlar, aestetis (grafik sanatlar, folklor, müzik, tiyatro ve 

resim) ve dil olmak üzere be� ö�eden olu�maktad�r (Karafakio�lu, 2000: 13). Kültür 

ve kültürler aras� farkl�l�klar tüm pazarlanan mal ve hizmetler ile pazarlama 

yöntemlerini etkilemektedir (Akat, 2004: 6).  

 

Kültür, insanlar�n inan��lar�ndan, rollerinden, davran��lar�ndan, de�er 

yarg�lar�ndan, örf, adet ve geleneklerinden olu�an bir bütündür (Gürbüz, 1999: 27-

28). Ba�ka bir ifade ile kültür, geçmi�ten günümüze gelen, bir nesilden di�erine 

aktar�lan, payla��lan gelenek, görenek, de�er yarg�lar� (zaman, ya�, e�itim, statü), 

inanç, dil, e�itim ve davran��lar toplulu�udur (Ula�, 2009: 51). Kültür zaman içinde 

de�i�ir. Bu de�i�im, ayn� zamanda çevre ko�ullar�na kültürün uyum sa�lamas� ile 

olu�maktad�r. 

 

Kültür tan�mlar� makro aç�dan ele al�nmaktad�r. Mikro aç�dan i�letme kültürü; 

i�letmenin çevresinin, faaliyetlerinin ve kimli�inin toplum aç�s�ndan önemini ifade 
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eden ilkeler bütünüdür. Tan�mda bulunan i�letmenin kültürel profili ve kimli�i, 

sosyal sorumluluk anlay���n�n belirlenmesinde etkin rol oynamaktad�r. ��letmenin 

sürdürülebilirli�inin sa�lanmas�, devam ettirilmesi ve i�letmenin toplumun niteli�ini 

geli�tirmesi için belirli bir kültüre sahip olmas� gerekmektedir (Hardjono ve 

Marrewijk, 2001: 8). 

 

Kültür, insanlar taraf�ndan yarat�l�r ve kültürler kendi özelliklerini 

ta��maktad�r. �yi kültür veya kötü kültür gibi kavramlardan bahsetmek mümkün 

de�ildir. Her kültürün kendine özgü iyi ve kötü taraflar� bulunmaktad�r. ��letme, 

yönetim fonksiyonlar�ndan baz�lar� kültür konusunda daha fazla duyarl�d�r. Belli bir 

fonksiyonun kültürel etkilere duyarl�l��� söz konusu fonksiyonla kültürel çevre 

aras�nda do�rudan al��veri�in yo�unlu�una ba�l� olarak de�i�mektedir. Pazarlama, 

pazarlama alt bile�enleri olan halkla ili�kiler ve sosyal sorumluluk üretim ve finans 

gibi fonksiyonlarla kar��la�t�r�ld���nda, yerel kültürle daha fazla etkile�im 

gerektirmektedir (Gegez, 2008: 124).  

 

��letmelerin sosyal sorumluluklar�n�n dayand��� temel nokta; toplumsal 

de�erlerdir. Toplumsal de�erler içinde kültürün önemli bir pay� bulunmaktad�r. 

Kültür içinde yer alan gelenekler, görenekler, din, örf ve adetler her geçen gün 

unutulmakta ve ihmal edilmektedir. Toplum, bu de�erlerden uzakla�maktad�r. 

��letmelerin, sosyal sorumluluklar� bugün ifade edildi�i gibi toplumsal de�erlerle, 

kültürle yak�ndan ilgilidir. ��letmeler, sosyal sorumluluklar�n� yerine getirirken kültür 

alt bile�enlerine uygun faaliyetler içinde bulunmal�d�r. 

         1.1.5.2. Karl�l�k  
 

Sosyal sorumluluk anlay��� ile karl�l�k aras�nda ili�ki bulunmaktad�r. Bu 

ili�ki, sosyal sorumluluk anlay���na sahip i�letmelerin, sosyal sorumluluk anlay���n� 

daha büyük kredibilite ve kar elde etmede önemli bir araç olarak kullanmas�ndan 

kaynaklanmaktad�r. 

 

��letmeler, sosyal sorumluluk kampanyalar�n� yerine getirmekle, i�letmenin 

vergilerinde bir azalma sa�l�yorsa, o zaman i�letmenin karl�l��� artacakt�r. Bunun 
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aksine, i�letme örne�in, pahal�, kirlilik önleyici ya da azalt�c� ekipmanlar 

kullan�yorsa ve bunlar�n yaratt��� maliyetleri mü�terilere yans�tam�yorsa, i�letmenin 

karl�l�k düzeyinde azalma meydana gelmektedir (Mosley, P�etr� ve Megg�nson, 1996: 

1).  ��letmeler, ekonomik birer birim olduklar� için, sosyal sorumluluk kampanyas�n� 

yürütmeden önce kar aç�s�ndan bir de�erlendirme yapmaktad�rlar. ��letmeler için 

kampanyan�n hem kar getirmesi, hem de sosyal olarak toplumdan kabul görmesi 

önem ta��maktad�r. 

 

Sosyal sorumluluk anlay��� ile karl�l�k aras�ndaki ili�kiyi ortaya koymaya 

yönelik pek çok ara�t�rma yap�lm��t�r. Bu ara�t�rmalarda, benzer sonuçlar ortaya 

ç�km��t�r. Genel olarak yap�lan ara�t�rmalarda sosyal sorumluluk anlay���n�n 

i�letmenin karl�l���na olumlu yönde etkisi oldu�u ortaya konulmu�tur. 

 

ABD’deki 20 �irket üzerinde yürütülen, i�letmelerin karl�l��� ve sosyal 

sorumluluk anlay��� aras�ndaki ili�kiyi incelemeye yönelik bir ara�t�rmaya göre, 

mü�teri, çal��an ve di�er payda�lar�n ç�karlar�n� gözeten i�letmelerin sat��lar�nda %68 

art�� meydana geldi�i sonucuna ula��lm��t�r (Mosley, P�etr� ve Megg�nson, 1996: 12). 

    1.1.5.3. Halkla �li�kiler  
 

Halkla ili�kiler, i�letmenin iç ve d�� çevresiyle iyi ili�kilerin kurulmas�n� ve 

kurulan bu ili�kilerin yönetimini sa�lamakta ve kamuoyunun görü� ve dü�üncelerini 

etkilemek için yöntem ve taktikler geli�tirmektedir (Odaba��, 1995: 84). Halkla 

ili�kiler, ki�i ya da kurulu�un, di�er ki�i ya da kurulu�larla bir ç�kar elde etmek 

amac�yla ili�kiler kurmak veya var olan ili�kilerini geli�tirmek için gerçekle�tirdi�i 

faaliyetlerin tamam�d�r (Budak ve Budak, 2004: 8). Halkla ili�kiler faaliyetlerinde 

uygulanacak stratejiler, i�letmenin uygulad��� stratejiler ile uyumlu olmal�d�r. Halkla 

ili�kiler, i�letme faaliyetlerinden ba��ms�z olamayaca�� gibi i�letme faaliyetlerinden 

do�rudan etkilenmekte ve onu etkilemektedir (Üzün, 2000: 62).  

 
Pazarlama karmas�n�n tutundurma ö�esinin alt bile�eni olan halkla ili�kiler ile 

sosyal sorumluluk aras�nda yak�n bir ili�ki bulunmaktad�r. Baz� durumlarda bu iki 

kavram birbiri içine geçmi� durumdad�r. Bu nedenle kar��t�r�labilmektedir. Ancak 

benzerliklerin yan� s�ra iki kavram aras�nda farkl�l�klar da bulunmaktad�r.    
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Halkla ili�kiler ile sosyal sorumluluk anlay��� aras�ndaki farkl�l�klar; 

mü�teriler, çal��anlar ve payda�lar aras�nda ili�ki kurmaktan kaynaklanabilmektedir. 

Farkl�l�klardan biri, i�letme davran���, di�eri ise payda�larla ili�kilerdir. Halkla 

ili�kilerde, i�letme, standart halkla ili�kiler dü�üncesiyle payda�lara kar�� davran���n� 

biçimlendirirken, ileti�im yöntemini kullanmaktad�r. Sosyal sorumluluk anlay���nda 

ise,  payda�lar�na kar�� davran��lar�n� etiksel i�letme anlay���yla biçimlendirirken, 

hesap verilebilirli�i dikkate almaktad�r (Black ve Hartel, 2003: 4). Bu farkl�l�k 

önemlidir. Halkla ili�kiler sosyal sorumluluk anlay���na göre ileti�im ve ileti�im 

ö�elerini daha ön planda tutmaktad�r. Sosyal sorumlulukta hesap verme daha 

önemlidir. 

 

Halkla ili�kiler ve sosyal sorumluluk aras�ndaki ili�ki benzer amac� 

gütmelerinden kaynaklanmaktad�r. Her iki kavramda, i�letmenin çevreyle olan 

ili�kilerini güçlendirmektedir. Ayr�ca hem halkla ili�kiler hem de sosyal sorumluluk 

i�letmenin etkinli�ini ve karl�l���n� artt�rmaktad�r (Clark, 2000: 12). 

          1.1.5.4. �� Ahlak�  
 

Ahlak, herhangi bir kültürde do�ru ve yanl�� kavramlar�n� tan�mlayan sosyal 

anlamdaki norm ve kurallar toplulu�udur (Crane ve Desmond, 2002: 566). �� ahlak� 

ise, her kesim taraf�ndan farkl� �ekilde alg�lanan bir kavramd�r. �� ahlak� konusunda 

çal��an sosyologlar, i�letmeciler ve di�er ara�t�rmac�lar i� ahlak�n� farkl� �ekillerde 

tan�mlam��lard�r. Bu tan�mlardan baz�lar� �öyledir (Özgen, Öztürk ve Yalç�n 2001: 

60); 

 

“�� ahlak�, bütün ili�kilerde dürüstlük, güven, sayg� ve hakça davranmak 

anlam�na gelmektedir”. 

 

“�� ahlak� genel ahlak kurallar�n�n i� hayat�ndaki uygulamas�d�r”. 

 

“�� ahlak�, dürüstlük ve do�ruluk üzerine kuruludur ve toplumun 

beklentilerinden adil rekabete, reklamc�l�ktan halkla ili�kilere, sosyal sorumluluktan 

tüketicinin ba��ms�zl���na kadar çok farkl� boyutta bulunmaktad�r”.  
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Yap�lan tan�mlamalar i� ahlak�n� basit ve dar kapsamda ele almaktad�r. Bu 

tan�mlamalar�n d���nda i� ahlak� ile ilgili daha geni� tan�mlamalar da bulunmaktad�r. 

Bu tan�mlar, kavram�n farkl� boyutlar�n�, türlerini ve ili�kilerini de ortaya 

koymaktad�r. 

 
�� ahlak�, genellikle özel i�letmelerin mal ve hizmet üretiminde ve sat���nda 

ahlaki davranmalar�n�n önemi üzerinde durmaktad�r. Ahlak, ayn� zamanda �irket 

ahlak�, firma ahlak�, i�letme ahlak�, ticaret ahlak� gibi isimler ile de 

tan�mlanmaktad�r. Bununla birlikte,  esnaf ahlak�, üretici ahlak�, i�veren ahlak� ve 

benzeri tan�mlamalar da i� ahlak� içerisinde de�erlendirmek gerekmektedir (Aktan, 

2004: 1). Ayr�ca i� ahlak�, belirli bir zaman diliminde evrensel kabul görmü� ya da 

belirli bir toplumda geçerlili�i olan ahlaki de�erler ve normlar çerçevesinde i� 

ya�am�na ait i�letme içi ve d��� çevresel faktörlerle etkile�ime aç�k her türlü faaliyet 

ve davran��a yön verecek ahlaki yarg�lar geli�tirme ve uygulama biçimidir (Torlak, 

2007: 108). 

 

�� ahlak� kavram� ile sosyal sorumluluk anlay��� aras�nda ili�ki vard�r. Bu 

ili�ki, sosyal sorumluluk anlay���n�n, i� ahlak�n�n bir gere�i olmas�ndan 

kaynaklanmaktad�r. �� ahlak� kavram�, sosyal sorumluluk anlay���ndan daha geni� bir 

kavramd�r. Bu durum, i� ahlak�n�n sosyal sorumlulu�u da içeren bir kavram 

oldu�unu ortaya koymaktad�r. �� ahlak�yla, i�letmelerin sosyal sorumluluk 

anlay���n�n ayr�ld��� baz� noktalar bulunmaktad�r. ��letmeler, ekonomik bir birim 

oldu�undan öncelikli amac� kar elde etmektir. Bu aç�dan de�erlendirildi�inde, 

i�letmelerin karlar�n� maksimize edecek kararlarda bulunmas� rasyoneldir (Aktan, 

1999: 25).  

 

�� ahlak� konusu yöneticilerin sosyal sorumluluk bilincinden yoksun olarak 

toplumun geneline ve hatta gelecek ku�aklara ait kaynaklar� etkin kullanamamas�, 

israf etmesi ve onlara gelecekte kullan�lamayacak derecede zarar vermesi, i� 

ahlak�n�n i�letme d���na yönelik boyutunu olu�turmaktad�r. Sosyal sorumluluk ile 

ilgili bu boyutun d���nda, i�letme yöneticileri ve çal��anlar�n�n birbirlerine, 

mü�terilerine, sat�c�lar�na ve rakiplerine kar��, genel ahlak konular�n� da içerdi�i, 
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dürüstlük, do�ruluk gibi ahlak d��� davran��lar� da bulunmaktad�r (Torlak, 2007: 

112). 

 

��letme  i� ahlak� ve sosyal sorumluluk anlay���n� dengeleyebilmek için 

a�a��daki �ekil 1.3’de gösterildi�i gibi belli bir noktay� seçmek durumundad�r. 

 

�ekil 1. 3: Ahlaksal Çaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Ivancev�ch, 1994 s. 155 

 

�ekil 1.3’de görüldü�ü gibi, dikey eksende yer alan egoizm, yöneticinin elde 

etmek istedi�i en üst düzeydeki ki�isel yarar� ifade etmektedir. Bu noktada, 

i�letmenin sosyal yarar� s�f�r olacakt�r. Yatay eksende yer alan Altruizim ise, en üst 

düzeydeki sosyal yarar� göstermektedir. Bu noktada ise, ki�isel yarar s�f�rd�r. Bu 

nedenle, i�letme etiksel hareket ederken, kar�n� da gözetecek ve “X” gibi bir noktay� 

yakalamaya çal��acakt�r. Bu nokta, etiksel çaba bile�imidir.  

          1.1.5.5. Kurumsal Sürdürülebilirlik 
 

Sürdürülebilirlik kavram�, farkl� yazarlar taraf�ndan tan�mlanm��t�r. Kavram, 

ilk ortaya ç�kt���ndan beri de�i�ik anlamlar yüklenmi�tir. Sürdürülebilirlik 

konusunda farkl� yakla��mlar bulunmaktad�r. Genel olarak ekonomik, çevresel, 

sosyal ve kurumsal olarak dört grupta özetlenmektedir. 

 

Egoizm 
(Ki�isel Yarar) 

Altruizm (Sosyal Yarar) 

Etiksel çaba bile�imi 
            X 
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Çevresel sürdürülebilirlik, do�a ile çevrenin, dünya üzerindeki tüm canl�lar�n 

ve onlar�n gelecekteki nesillerinin ya�amlar�n� sorunsuz devam etmesini sa�layan 

davran��larla gerçekle�tirilebilir. Çevresel sürdürülebilirli�in temelinde, i�letmelerin 

belli bir çevre içinde yer almalar�, içinde bulunduklar� do�al ortamdan ayr�lmas�n�n 

mümkün olmad��� ve o ortamda faaliyetlerini �ekillendirdi�i yatmaktad�r. Bu 

yüzden, i�letmeler çevresel sürdürülebilirli�i gerçekle�tirmek için çabalamal�d�rlar 

(Sharma, 2003: 208). 

 

Ekonomik sürdürülebilirlik, insanlar�n ya�amlar�n� sürdürebilmesi için 

verimlilik ve karl�l�k ilkeleri çerçevesinde üretim sistemlerinin kurulmas� ve sistemin 

sa�l�kl� çal��mas� için gerekli yat�r�mlar�n yap�labilmesiyle ilgilidir. Ekonomik 

sürdürülebilirli�in temeli, i�letmelerin karlar�n� maksimize etmesi ve sahiplerinin 

ç�karlar�n� korumas�na dayanmaktad�r (Fowler ve Hope, 2007: 2).  

 

Sosyal sürdürülebilirlik, insanlar, kurumlar, kurulu�lar ve devlet aras�ndaki 

kar��l�kl� ili�kilerin adil ve ahlaki kurallar çerçevesinde yürütülmesi, sa�l�kl�, kabul 

edilebilir düzeyde ya�am kalitesinin sa�lanmas�, toplumsal huzurun çat��malara yer 

vermeyecek �ekilde devam ettirilebilmesi olarak tan�mlanmaktad�r. Sosyal 

sürdürülebilirlik anlay���na göre, i�letmeler çal��anlar�n�n geli�imi, e�itimi ile 

yak�ndan ilgilenmeli, payda�lar� ile yak�n ili�ki içinde olmal� ve onlar�n tüm 

ç�karlar�n� koruyacak faaliyetlerde bulunmal�d�r (Linnenluecke, Russell ve Griffiths, 

2007: 4).  

 

Kurumsal sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlar�n�n kar��lanabilmesi 

için i�letmenin imkanlar� ölçüsünde bugün itibar�yla mevcut tüm payda�lar�n�n 

ç�karlar�n�n do�rudan kar��lanmas� ve gelecek ku�aklar�n daha iyi bir ortamda 

ya�amas� için yat�r�m yap�lmas� olarak ifade edilmektedir (Dyllick ve Hockerts, 

2002: 132). Kurumsal sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk anlay��� gibi tarihsel bir 

süreçte ilerlemi�, farkl� dönemlerde farkl� anlamlar yüklenilmi� bir kavramd�r. 

Kurumsal sürdürülebilirlik, yasal zorunluluk olmaktan, gönüllü olmaya geçi�te 

zamansal evrimini tamamlam��t�r. Günümüzde ve gelecekte ya�am�n devam�n�, 

kalitesini artt�rmay� hedefleyen bir kavramd�r (Marrewijk, 2003: 20). 
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Kurumsal sürdürülebilirlik, sosyal sorumlulu�un bir parças�, sosyal 

sorumluluk da ahlak�n temelini olu�turmaktad�r. Sosyal sorumluluk, tüm insanl��� 

ilgilendiren bir kavramd�r. Dolay�s�yla, tüm insanl���n ortak ç�karlar�n� koruyan 

sorumluluklar�n yerine getirilmesinde bireyler, yerel örgütler, i�letmeler ve uluslar 

aras� kurulu�lar olmak üzere her birimin güç ve yetenekleri ölçüsünde sorumlulu�u 

bulunmaktad�r. Uzun dönemli toplumsal ç�karlar�n dikkate al�nmas�n� gerektiren 

sürdürülebilirlik felsefesi toplum yarar�na üstlenilen sorumluluk anlam�na 

gelmektedir. Sorumluluk ise ahlak�n temelini olu�turmaktad�r. Dolay�s�yla, sosyal 

sorumluluk kavram�, tamamen ahlaki ve etik uygulamalarla ilgilidir (Aky�ld�z, 2007: 

39). Sorumluluklar�n tam anlam� ile yerine getirilmesi, kurumsal sürdürülebilirlik 

aç�s�ndan önem ta��maktad�r.     

 

Kurumsal sürdürülebilirlik ile sosyal sorumluluk anlay��� tarihsel geli�im 

aç�s�ndan de�erlendirildi�inde, paralellik gösterdi�inden, birbirinin e� anlaml�s� gibi 

dü�ünülmektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik ile ilgili üç farkl� yakla��mdan söz 

edilebilinir. Bu yakla��mlar; toplumsal hesap verilebilirlik yakla��m�, hiyerar�ik 

yakla��m ve ikiz yakla��md�r. 

                1.1.5.5.1.Toplumsal  Hesap Verilebilirlik Yakla��m�  
 

Bu yakla��m ilk defa Gobbels taraf�ndan ortaya at�lm��t�r. Yakla��m, zamanla 

geli�mi�tir. Toplumsal hesap verilebilirlik yakla��m� ile ilgili farkl� görü�ler 

bulunmaktad�r. Bu görü�lerin tümünün ortak noktas�, i�letmelerin topluma yönelik 

yürütülen faaliyetler kapsam�nda hesap vermesidir.  

 

Sosyal sorumluluk anlay��� yerine modern bir kavram olarak, toplumsal hesap 

verilebilirlik yakla��m� ortaya at�lm��t�r. Ancak genel kabul görmü� bir kavram 

yerine, toplumsal hesap verilebilirlik gibi yeni bir kavram�n kullan�lmas�n�n idareci 

ve politikac�lar için zor olaca�� ileri sürülmü�tür. Bununla birlikte, bu yakla��m� ilk 

defa ortaya atan Göbbels ise, i�letme sosyal sorumlulu�unun bir belirsizlik ve 

tutars�zl�k bar�nd�rd���n�, bunun da dil sorunlar�ndan kaynakland���n� ileri sürmü�tür 

(Marrewijk, 2003: 25). 
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                 1.1.5.5.2. Hiyerar�ik Yakla��m  
 

Hiyerar�ik yakla��m, i�letmelerin ihtiyaçlar�n�n, mevcut kaynaklarla 

kar��lanmas�d�r. Bu yakla��mda, kurumsal sürdürülebilirlik nihai amaç iken, sosyal 

sorumluluk ara amaçt�r. Kurumsal sürdürülebilirli�in sa�lanabilmesi için sosyal 

sorumluluk anlay��� gereklidir.  

 

Hiyerar�ik yakla��ma göre, kurumsal sürdürülebilirlik ile sosyal sorumluluk 

aras�ndaki ili�ki a�a��daki �ekil 1.4’de özetlenmi�tir. 

 

�ekil 1. 4: Kurumsal Sürdürülebilirlik Ve Sosyal Sorumluluk Aras�ndaki 

�li�ki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 
Kaynak: Wempe, Kaptein, 2002 s. 450 

 

�ekil 1.4’de görüldü�ü gibi i�letme sosyal sorumlulu�u kar, toplum ve 

çevreden olu�an 3P (Profit, Public, Planet)’yi içine almaktad�r. Kurumsal 

sürdürülebilirlik ise, hepsinin üzerinde t�pk� bir evin çat�s� gibi tümünü korumakta ve 

kapsamaktad�r. 
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   1.1.5.5.3. �kiz Yakla��m 
 

Günümüzde kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk anlay��� 

birbirine benzemektedir. Geçmi�te, sürdürülebilirlik ile sadece çevre, sosyal 

sorumluluk ile de insan haklar� ifade edilmi�ti. Ancak son zamanlarda bu iki 

anlay���n birbirine yak�nla�t��� görülmektedir. Bu yak�nla�man�n bir sonucu olarak 

ikiz yakla��m ileri sürülmü�tür.  

 

Marrewijk (2003) çal��mas�nda, kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal 

sorumluluk anlay���n�  bir metal paran�n iki yüzüne benzetmi�tir. Çünkü, bu 

yakla��m�n gere�i bu iki kavram birbiriyle bütünle�ik, yan yana olmakta yani 

birbirini tamamlamaktad�r.  

       1.1.5.6. Sosyal Pazarlama 
 

Sosyal pazarlama, geleneksel pazarlama yöntemleri kullan�larak ki�i ve 

toplum sa�l���n� geli�tirmek amac�yla, hedef kitlenin sahip oldu�u davran��� 

etkilemek için olu�turulan programlar�n planlanmas�, analiz edilmesi, uygulanmas� 

ve de�erlendirilmesi olarak tan�mlanmaktad�r (Bright, 2000: 2). 

 

Sosyal pazarlama ile ilgili verilen bu tan�m genel bir tan�md�r. Sosyal 

pazarlama ile sosyal sorumluluk anlay��� birbirine kar��t�r�lmaktad�r. Bu iki 

kavramdan sosyal pazarlama sosyal sorumluluk anlay��� içinde bir alt ba�l�kt�r. 

 

Sosyal pazarlama, sosyal bir dü�üncenin nedenini ya da bir uygulaman�n 

hedef gruplar�nda benimsenmesini sa�lamak üzere gerekli programlar�n 

geli�tirilmesi, uygulanmas� ve kontrolü sürecidir (Uslu ve Marangoz, 2008: 116). 

Sosyal pazarlama, belirli tüketici veya tüketici gruplar�n�n özel isteklerinden çok 

daha geni� bir tüketici kitlesinin daha ortak, genel ve mümkün oldu�unca uzun 

dönemli ihtiyaç ve isteklerine cevap vermeye çal��maktad�r. Sosyal pazarlama, mal 

planlama, fiyatland�rma, ileti�im, da��t�m ve pazar ara�t�rmas� gibi araçlardan 

yararlanarak sosyal fikirlerin kabul edilmesini kolayla�t�racak, etkileyecek 

faaliyetlerin yürütülmesidir. Bu pazarlama türü, destekleyen ki�i, örgüt ve 

kurulu�lardan ba��ms�z olarak, belirli bir fikri ve davay� olu�turmak, devam ettirmek 
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veya bu fikir ve davaya kar�� tutum ve davran��lar� de�i�tirme çabalar�n� 

içermektedir (Tek ve Özgül, 2005: 19). Örnek olarak, Turkcell taraf�ndan ba�lat�l�p, 

yürütülen “Kardelenler” projesine destek vermek amac�yla, Sezen Aksu’nun albüm 

ç�kart�p, bütün gelirini kampanyaya aktarmas� verilebilir.  

 

Sosyal pazarlamada amaç, genellikle toplumsal refah düzeyini artt�rmak üzere 

sa�l�k (düzenli sporu yayg�nla�t�rmak, alkol ve uyu�turucu kullan�m�n� önlemek vb.), 

çevre bilinci (geri dönü�üm sistemleri kurma, do�ay� koruma, nesli tükenen 

hayvanlar� koruma vb.), e�itim (okur yazarl�k oran�n� artt�rma, vb.) gibi alanlarda 

dü�ünce ve davran��larda olumlu yönde bir de�i�im sa�lamaksa da bu amaçlar 

temelde ö�retme, toplumda yeni bir e�ilim olu�turma, inanç de�i�tirme ve davran�� 

de�i�tirme �eklinde s�ralanabilmektedir (Velio�lu ve Çoknaz, 2008: 457). Örne�in; 

ülke çap�nda ba�lat�lan “Çocuklar Gülsün Diye” projesi, toplumda yeni bir e�ilim 

olu�turma amac�na yönelik iken, k�z çocuklar�n�n okumalar�n� sa�lamak üzere 

“Haydi K�zlar Okula” program� ile ailelerin tutumlar�n� de�i�tirme amaçlar�na 

yöneliktir. 

 

Sosyal pazarlama, hedef tüketicilere daha sa�l�kl� bir ortam, daha 

ya�an�labilir bir çevre ve daha kaliteli bir ya�am sa�lamay� amaçlamaktad�r. Sosyal 

pazarlama, özel bir biçimde, davran�� de�i�tirme amac�na katk� sa�layabilecek di�er 

alanlardaki kavram ve araçlar� kullanmaktad�r (Andreasen 1998: 45). 

 

Sosyal pazarlama belli bir süreç sonucu olu�maktad�r. Bu süreç içerisinde 

belirli a�amalar�n planlanmas� gerekmektedir. Planlanan a�amalarda cevaplanmas� 

gereken sorular bulunmaktad�r. Genel anlamda sosyal pazarlama süreci �ekil 1.5’de 

gösterilmektedir. 
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�ekil 1. 5:  Sosyal Pazarlama Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Kotler, Roberto ve Lee, 2002 s. 34 

 

�ekil 1.5’de görüldü�ü gibi sosyal pazarlama süreci dört a�amadan 

olu�maktad�r. Sürecin ilk sorusu “neredeyiz” sorusudur. Bu a�ama, sorunun 

tan�mland��� ve çevre analizinin yap�ld��� a�amad�r. �kinci a�aman�n sorusu 

“Gidilmek istenen yer neresi” sorusudur. Bu a�amada amaç, hedefler belirlenir ayr�ca 

hedef pazar seçimi ve pazar bölümlendirmesi yap�lmaktad�r. Üçüncü a�amada 

“Gidilecek yere ula�abilmek için neler yap�lacak?” sorusu sorulmaktad�r.  Bu 

a�amada, sosyal pazarlama karmas� olu�turulmaktad�r. Dördüncü ve son a�amada ise, 

“Bulunulan nokta nas�l korunacak?” sorusu yöneltilmektedir. Bu a�amada art�k 

program uygulanmakta ve de�erlendirme yap�lmaktad�r. 

 

Son 30 y�ld�r sosyal pazarlama uygulamalar� özellikle sa�l�k sektöründe 

yayg�n bir biçimde kullan�lmaktad�r. En çok kullan�ld��� alanlar; kalp sa�l��� 

Neredeyiz? 
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Gidilecek Yere 
Ula�abilmek 

�çin Neler 
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A�AMA 3 

Bulunulan 
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A�AMA 2 
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hakk�nda toplumu bilinçlendirme, obeziteyi önleyici sa�l�kl� beslenme politikalar�n�n 

olu�turulmas�, sigara tüketimine kar�� kampanyalar, AIDS/HIV virüsünden korunma 

ve yay�lmas�n� önleme gibidir. Ayr�ca, günümüzde sosyal pazarlama, madde 

ba��ml�s� gençlerin topluma geri kazand�r�lmas�, suni/kimyasal gübrelerin su 

kaynaklar�na etkileri hakk�nda bilinç yarat�lmas�, dolay�s�yla çevre ve do�al 

kaynaklar�n korunmas�, mülteci kamp�ndaki çocuklar�n e�itimi, s�n�rl� olanaklara 

sahip kad�nlar�n ekonomik ba��ms�zl�klar�n� elde edebilmesi için yap�lan faaliyetler 

gibi birçok farkl� konuda uygulanmaktad�r (Bayraktaro�lu ve �lter, 2007: 119). 

1.2. SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI 
 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�, i�letmeler taraf�ndan topluma sosyal yarar 

kazand�rma amac�na dönük olarak gerçekle�tirilen faaliyetlerdir. ��letmelerin bu tür 

kampanyalar� samimi ve dürüst olarak gerçekle�tirdi�ini gören tüketiciler, i�letmeye 

kar�� güven duymakta ve sat�n almalarda bulunmaktad�r. 

1.2.1. Sosyal Sorumluluk Kampanyalar� Kavram� ve Özellikleri 
 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�, i�letmeleri ya da markalar� belli bir sosyal 

amaca, kar��l�kl� yarar sa�lamak üzere stratejik bir konumland�rma arac� olarak 

tan�mlamaktad�r (Co�kun, 2010; 61). Sosyal sorumluluk kampanyalar�, toplumun 

refah�n� sa�lamak, toplum için sorun yaratan konulara destek olmak amac�yla 

yürütülen, ayr�ca mü�terinin marka fark�ndal��� sa�lamas�n�, markaya dikkat 

çekmesini sa�layan, markan�n ya da i�letmenin sosyal bir konunun yan�nda 

gerçekten bulundu�unu duyurmas� sürecidir (Ti�li, Pirtini ve Çelik, 2007: 4). 

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n en belirgin özelli�i, kampanya yap�l�rken 

kampanya dahilinde tutundurma yap�lmas�, uzun ömürlü olmas�, hem marka imaj�n�n 

olu�turulmas�nda hem de sosyal sorun ve amac�n çözüme kavu�mas�nda kal�c�, 

gerçek ve uzun dönemli bir de�i�im pe�inde olmas�d�r. Bu nedenle, sosyal 

sorumluluk kampanyalar� taklitçi de�il, stratejiktir (Pringle ve Thomson, 2000: 101-

102).  
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Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n bir di�er özelli�i, ölçümlenebilir 

sonuçlar hedeflemesi, do�rudan ticari boyutunun olmamas� ve kampanyan�n kendi 

içinde tan�t�m�n�n yap�lmas�d�r. Ölçümlenemeyen performans iyile�tirilemez ilkesi 

do�rultusunda kampanyan�n ba�ar� kriterlerinin belirlenmesi ve bu hedeflere ne 

kadar ula��ld���n�n saptanmas� kampanyan�n geli�tirilmesi anlam�na gelmektedir. Bir 

ba�ka önemli özellik, ünlülerin deste�i kampanyay� geni� kitlelere duyurmada etkin 

bir araçt�r (Karahan, 2006: 62). 

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n süreklili�i söz konusu olmaktad�r. Sosyal 

sorumluluk kampanyalar� en az iki y�l süreyle, aral�ks�z olarak devam etmektedir. 

Ayr�ca, sosyal sorumluluk kampanyalar�nda toplumsal yarar� gözetip, bu anlamda 

kurumsal bir beklenti içine girilmemesi gerekmektedir. Bununla birlikte, sosyal 

sorumluluk yard�mseverli�in ötesinde bir kavramd�r. Bir i�letmenin sosyal 

sorumlulu�unu yerine getirmesi, tüm payda�lar�na, çal��anlar�na, mü�terilerine, 

tedarikçilerine, ortaklar�na, bulundu�u çevreye ve yat�r�mc�lar�na kar�� sorumlu 

olmas� ve tüm kararlar�nda bu unsurlar� göz önüne almas� anlam�na gelmektedir 

(Özgen, 2006: 39).  

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n özellikleri uygulanan her alan için ayn� 

önemi ta��maktad�r. Tüm yürütülen sosyal sorumluluk kampanyalar�, hedef kitlelere 

bir tak�m mesajlar iletmek amac�yla yap�lmaktad�r. Bunun için kampanyan�n 

uygulama alan�n�n hangi konu ve kapsam� içerdi�inin do�ru bir biçimde belirlenmesi 

gerekmektedir. Kampanya tek bir uygulama alan�n� kapsayaca�� gibi birden fazla 

alana da yönelik olabilmektedir. 

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n s�ralanan özelliklerinin d���nda, 

kampanyalar�n i�letmelere sa�lad��� çe�itli yararlar bulunmaktad�r. Bu yararlar�n 

fark�na varan i�letmeler, kampanya geli�tirme sürecine karar vermekte ve 

uygulamaktad�r. Genel olarak de�erlendirildi�inde, sosyal sorumluluk kampanyalar�, 

i�letmenin kurum imaj�n� geli�tirmekte, marka bilincini ve mü�teri ba�l�l���n� 

artt�rmakta, sat�� miktarlar�nda, karlarda önemli art��lar sa�lamakta ve ayr�ca bu tür 

kampanyalar medyan�n ilgisini çekmektedir.  
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Sosyal sorumluluk ba�l� ba��na i�letmeler aç�s�ndan do�ru konumland�r�lmas� 

gereken bir ileti�im stratejisidir. Çünkü sosyal sorumlulu�a ili�kin uygulamalar� 

asl�nda bir çe�it itibar yönetimi uygulamas� olarak kabul etmek gerekmektedir. 

Asl�nda, kurumsal itibar�n yönetilmesine ili�kin uygulamada dikkate al�nmas� 

gereken en önemli etkenler; çal��an, kurumsal kimlik, vizyon, etik de�erler ve elbette 

sosyal sorumluluk uygulamalar�d�r (Özgen, 2006: 25).   

1.2.2. Sosyal Sorumluluk Kampanyalar�n�n Temel �lkeleri 
 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n bir tak�m ilkeleri bulunmaktad�r. Bu 

ilkeler içinde en önemlileri, düzenlenecek kampanyan�n uzun ömürlü olmas� ve 

kampanya yürütülürken i�letmenin de reklam�n�n yap�lmas�d�r. Sosyal sorumluluk 

kampanyas� hem kurum imaj�nda, mü�teri ba�l�l���n�n sa�lanmas�nda hem de sosyal 

bir soruna çözüm getirilmesinde uzun dönemli bir de�i�imle ilgilenmektedir. Bu 

noktada, sosyal sorumluluk kampanyas�n�n stratejik yönü önem ta��maktad�r. 

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n bir tak�m ilkelere sahip olmas� 

gerekmektedir. Bu ilkeler; bencil olmama, bütünlük, nesnellik, tutarl�l�k, süreklilik, 

7x24 saat ileti�im, hesap verme, aç�kl�l�k, onur ve liderlik olarak s�ralanabilmektedir 

(Özgen, 2006: 29-30).  

 

S�ralanan ilkelere sahip olan, i�letmelerin yürüttükleri sosyal sorumluluk 

kampanyalar� itibara ve kurum imaj�na etki eden en önemli faaliyetlerdir. Sosyal 

sorumluluk kampanyalar� toplumsal yat�r�m projeleri olarak 

de�erlendirilebilmektedir. 

 

Toplumsal yat�r�m projelerinin ba�ar�s� için, yarat�c�l�k, süreklilik ve kurum 

imaj� ile uyumu büyük önem ta��maktad�r. Toplumsal yat�r�m uzun dönemli bir 

yat�r�md�r. Sonuçlar� da uzun dönemde kurumsal itibara katk� sa�lamaktad�r. 

Yürütülen sosyal sorumluluk kampanyas�n�n, kurumun kimli�i, kültürü ve 

de�erleriyle uyumlu olmas� gerekmektedir. E�er bu uyum yoksa, yürütülen 

kampanya i�letmeye yarar sa�lamamaktad�r. Bu durumda, i�letmenin itibar� olumsuz 

etkilemektedir. Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n etkin uygulanabilmesi için, 
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kurum ve çal��anlar�n�n gönüllü deste�i, kampanyan�n ba�ar�s� için sa�lanan maddi 

destek kadar önemlidir (Aydede, 2007: 46). 

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n� yürüten i�letmenin sosyal amac� ile 

i�letmenin misyonunun, vizyonunun, kültürünün ve hedeflerinin uyumlu olmas� 

gerekmektedir. Tüketiciler, bu bütünle�ik anlay��a inan�rlarsa, kampanyaya destek 

olurlar. 

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n ilkeleri �öyle s�ralanabilir (Argüden, 

2002: 13-14); 

 

� Toplumun ç�karlar�n� kendi ç�karlar�n�n önünde tutmak, 

 

� Kendilerini finansal olarak ba�kalar�na ba��ml� hale getirecek 

ba�lant�lara girmemek 

 

� Tarafs�z olmak 

 

� Gerekti�inde hesap verebilmek 

 

� �effaf olmak 

 

� Aç�k ve dürüst olmak 

 

Bu temel ilkeler çerçevesinde sosyal sorumluluk kampanyalar�nda yarat�c�l�k, 

beceriklilik ve uygulama aç�lar�ndan ba�ar�n�n dört anahtar� (Aydede, 2007: 47-49); 

 

� Hedef Kitlenin Tan�mlanmas� 

 

� ��letmenin Çal��anlar�n� Tan�mas� 

 

� Misyonun Tan�mlanmas� 
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� Limitlerin Belirlenmesi 

 

olarak s�ralanabilir. 

 

Sosyal sorumluluk kampanyas� yürütülürken, hedef kitle ile ileti�imde 

olunmas� çok önemlidir. ��letme yöneticileri kampanya ile ilgili yürütece�i 

çal��malarda, hedef kitle olarak tan�mlad��� ki�ilerin kat�l�m�n� ve deste�ini 

beklemektedir. Bu ki�ilerin gönüllülük ve yard�m giri�imi ile kampanyalar ba�ar�ya 

ula�maktad�r. Hedef kitlenin önemi her geçen gün artmaktad�r. E�er i�letmeler, hedef 

kitlesi ile de�er payla��m�n� ihmal ederlerse, kendilerini hiç istemedikleri bir 

durumda bulurlar. Bu konuda gerek i�letmeler, gerekse çal��anlara büyük görevler 

dü�mektedir. ��letme yöneticileri hem yürüttükleri kampanyaya çal��anlar�n tümünün 

kat�l�m�n� te�vik etmeli, hem de çal��anlar�n kar amac� gütmeyen bir i�letmeye 

gönüllü olarak kat�lmas�n� ve çal��mas�n� sa�lamal�d�r. Bunlara ilaveten, i�letmenin 

misyonunun yürütülen kampanya ile uyumlu olmas� gerekmektedir. E�er i�letmenin 

tan�mlanan misyonu ile bir uyumsuzluk var ise, bu durumda bir tutars�zl�k söz 

konusu olmaktad�r. Bu noktada, toplum kar��s�nda i�letmenin itibar� ve kurum imaj� 

zedelenecektir. ��letmenin misyonunun ve vizyonunun net olmas� gerekmektedir. 

Yürütülen kampanyada limitlerin belirlenmesi gerekmektedir. Kampanyaya 

ba�lamadan önce bir plan yap�lmal�d�r. Bu planda, nelerin yap�laca�� ve bunlar�n ne 

zaman yap�laca�� belirtilmelidir. ��letme yöneticileri, çal��anlar� ve hedef kitle 

yapmas� gerekenleri ve yapabileceklerini iyi bilirse, kampanya o kadar ba�ar�l� olur.  

1.2.3. Sosyal Sorumluluk Kampanyalar�n�n Olu�um A�amalar� 
 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n olu�turulmas� ve uygulanmas�nda en çok 

dikkat edilmesi ve üzerinde önemle durulmas� gereken konu, kampanyan�n topluma 

kar�� olumlu mesaj vermesidir. �leti�imin çift yönlü olmas� nedeniyle, i�letme 

topluma olumlu mesaj verdi�inde, toplumun da bu mesaj� olumlu olarak alg�lamas� 

gerekmektedir. Bu noktada, i�letmenin topluma iletti�i mesaj�n, toplum taraf�ndan 

olumlu olarak alg�lanmas�n� sa�lamal�d�r. Aksi takdirde, ba�ar�s�z bir ileti�im 

olacakt�r. Yürütülen kampanyan�n temel hedefi olan toplum da de�er verildi�ini 
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hissedecektir. Ba�ar�l� bir sosyal sorumluluk kampanyas�n�n yürütülebilmesi için bu 

�artt�r.  

 

Sosyal sorumluluk kampanyas�n�n olu�turulmas� için izlenmesi gereken bir 

tak�m a�amalar bulunmaktad�r. Bu a�amalar �unlard�r (Argüden, 2002: 25); 

 

� Alan� tan�mlama 

 

� �� plan� belirleme 

 

� Yarat�c� özetin haz�rlanmas� 

 

� Do�ru orta�� seçme 

 

� Kampanya sürecinde ortaya ç�kabilecek her türlü riski ölçme 

 

� Ortakl��� kurma 

 

� Ortakl�k mesaj�n� ifadelendirme 

 

� Kampanyay� tamamlamak 

 

� Sonuçlar� takip etmek ve kamuoyuna duyurmak 

 

S�ralanan bu a�amalardan geçtikten sonra sosyal sorumluluk kampanyas�n� 

geli�tirme süreci güven içinde ba�layabilmektedir. 

 

Süreç içindeki a�amalar� �öyle s�ralamak mümkündür (Pringle ve Thompson, 

2000: 154); 

 

Alan� Tan�mlama: Sosyal sorumluluk kampanyas�n�n haz�rlanaca�� 

zemindir. Kampanya bu zemin üzerinde yükselecek ve geli�ecektir. Alanlar, mallar�n 
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sahip oldu�u özellikleri anlayarak, tüketici dü�üncelerini alg�layarak ve marka 

karakteri ile bütünle�erek tan�mlanmaktad�r. Pazarlama bilimi ile u�ra�anlar, sosyal 

sorumluluk kampanyas� arac�l���yla i�letmeye ve markaya bir ruh vermektedir. 

Tan�mlanan alan üzerinde i�letme ile sosyal sorumluluk kampanyas� 

uyumla�t�r�lmaktad�r. 

 

�� Plan� Belirleme: Sosyal sorumluluk kampanyas� ile ilgili konu bu a�amada 

görü�ülmektedir. Kampanyan�n yöntemine karar verilir. Do�rudan amaca m� yönelik 

olacak yoksa sivil toplum kurulu�lar� ile mi ortakl�k kurulacak ona karar verilir. 

��letmenin güçlü, zay�f yönleri bu a�amada ortaya konulmaktad�r. 

 

Yarat�c� Özetin haz�rlanmas�: Sosyal sorumluluk kampanyas�n�n hedef 

kitlesi, beklenen tepki, medya bütçesi, zamanlama, kurulu�un teklifi ve faaliyetler bu 

a�amada ortaya konulmaktad�r. Kampanyan�n hedefi ile i�letmenin hedefi uyumlu 

olmal�d�r. 

 

Do�ru Orta�� Seçme: ��letme, sosyal sorumluluk kampanyas�n� ortakl�k 

kurarak yürütmeye karar verirse, bu noktada do�ru orta��n seçilmesi gerekmektedir.  

 

Kampanya sürecinde ortaya ç�kacak her türlü riski ölçme: Kampanya 

ba�lamadan önce ortak olarak seçilen kurulu�un i�letmeye getirece�i riskin 

ara�t�r�lmas� ve gözlemlenmesi gerekmektedir. 

 

Ortakl��� kurma: Kampanya yürütülürken ortakl�k kurulmas�na karar verilen 

kurulu�tan hangi konularda destek al�naca�� belirlenmelidir.  

 

Ortakl�k mesaj�n� ifadelendirme: Kampanyan�n ula�mak istedi�i amaç 

belirtilmelidir. 

 

Kampanyay� tamamlama: Kampanyaya son �ekli verilip, uygulamaya 

konulmal�d�r. 
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Sonuçlar� takip etme ve kamuoyuna duyurma: Sonuçlar� de�erlendirmek 

aç�s�ndan kampanya önceden belirlenen kriterlere uygun olarak de�erlendirilmelidir. 

De�erlendirme a�amas�nda kampanyadaki aksakl�klar ortaya konulmal�d�r.  

1.2.4. Sosyal Sorumluluk Kampanyalar�n�n Uygulanma Yöntemleri  
 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n uygulama yöntemleri ikiye 

ayr�lmaktad�r. Bu yöntemler; do�rudan amaca yönelme ve sivil toplum kurulu�u ile 

ortakl�k kurma �eklindedir. 

   1.2.4.1. Do�rudan Amaca Yönelme Yöntemi 
 

Do�rudan amaca yönelme yönteminde, sosyal sorumluluk kampanyas�n� 

uygulayan i�letme, kampanyan�n ba��ndan sonuna kadar tüm faaliyetleri kendisi 

yönetmektedir. ��letme hiçbir sivil toplum kurulu�u ile i�birli�i yapmamaktad�r. 

 

�ngiltere’de sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n öncüsü olarak tan�nan Pizza 

Express, kurucusu Peter Boizot’un Veneziana pizzalar�n�n sat��lar�ndan 20 y�l 

boyunca toplad��� parayla, Venedik’in sorunlar�na do�rudan e�ilmi�tir. Ayr�ca 

Tesco’nun  yeti�kinler üzerine uygulad��� yard�m hat�rlanma ara�t�rmas�nda 

yeti�kinlerin %48’i Tesco’nun yürüttü�ü, �ngiltere’nin en çok tan�nan sosyal 

sorumluluk kampanyas� haline gelen ve son derece ba�ar�l� olan “Okullara 

Bilgisayar” kampanyas�n� hat�rlam��lard�r. Bu kampanyada, Tesco arac�s�z hareket 

etmi�tir. Tüm kampanya sürecini kendisi �ekillendirmi�tir. Bir ba�ka örnek olarak, 

SmithKline Beecham, yüz milyonlarca ki�inin zarar gördü�ü fil hastal���na 

yönelerek, bu garip hastal��a neden olan lenf parazitlerini yok etmek için giri�ti�i 

sa�duyulu kampanyayla konuya do�rudan girmeyi amaçlamaktad�r (Pringle ve 

Thompson, 2000; 4). Bu örneklerden de yola ç�k�ld���nda, do�rudan amaca yönelme 

yönteminin yarar�, sosyal sorumluluk kampanyas�n�n mülkiyetinin, i�letmeye veya 

markaya ait olmas�d�r. Tüketicilerin içinde ya�ad�klar� ve her geçen gün biraz daha 

karma��k hale gelen medya ortam�nda bu ba�l�l�k büyük önem ta��maktad�r. 

 

“McDonalds firmas� sa�l�kl� ve dengeli ya�am çal��malar� sosyal sorumluluk 

kampanyas� ile fast-food restoranlar�n�n sa�l��a verdi�i olumsuz etkilerin 
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konu�ulmaya ba�land��� dönemlerde bu olumsuz görü�lerin markaya zarar 

vermemesi için menülerine sa�l�kl� beslenmeye yönelik yeni menüler eklemi�tir. 

Örne�in; salata menüleri bunlardan biridir. Bu menüleri “yedi�in kadar yak” gibi 

sloganlarla sunmu�tur. Bununla beraber, beslenme konusunda düzenlenen birçok 

panel, kongre ve sempozyumlara do�rudan destek olmu�tur” 

www.mcdonalds.com.tr. Eri�im Tarihi: 06.07.2010.  

 

Do�rudan amaca yönelme yönteminin baz� yararlar� bulunmaktad�r. 

Öncelikle herhangi bir kurulu�la ortakl�k içine girilmedi�inden ili�ki yönetmeye de 

gerek yoktur. Ayr�ca i�letmeyi, markay� tüketicilere duyurmak ve tan�tmak çok daha 

kolayd�r.   

   1.2.4.2. Sivil Toplum Kurulu�u �le Ortakl�k Yöntemi 
 

��letme, sosyal sorumluluk kampanyas�n� yürütmek üzere sivil toplum 

kurulu�lar� ile ortakl�k kurma yöntemine gitmektedir. ��letme, topluma yararl� 

olabilece�ini dü�ündü�ü hangi toplumsal amaca yönelmeyi planl�yorsa, bu amaca 

uygun sosyal bir kurulu� ile i�birli�ine gitmektedir.   

 

Türkiye’de i�letmelerin sosyal sorumluluk kampanyalar�nda i�birli�i yapt��� 

sivil toplum kurulu�lar�ndan ba�l�calar; Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�i 

(ÇYDD), E�itim Gönüllüleri Vakf� (TEGV) ve Anne Çocuk E�itim Vakf� (AÇEV) 

d�r. Genelde i�letmeler, Turkcell’in Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�i ile 

yürüttü�ü Kardelenler projesinde oldu�u gibi konu ile ilgili tek bir Sivil Toplum 

Kurulu�u ile ortakla�a çal���r. Fakat Arçelik E�itimde Gönül Birli�i projesinde 

yayg�n örneklerin aksine Anne Çocuk E�itim Vakf� (AÇEV), E�itim Gönüllüleri 

Vakf� (TEGV), Vehbi Koç Vakf� (VKV), Özel Sektör Gönüllüler Derne�i (ÖSGD), 

Türk Anneler Derne�i (TAD) gibi farkl� alanlarda faaliyet gösteren Sivil Toplum 

Kurulu�lar� ile i�birli�ine girmi�tir (Karahan, 2006: 72). 

 

Sosyal sorumluluk kampanyas�n� kar amac� gütmeyen bir kurulu� ile beraber 

yürütmek i�letmelere kampanyadan daha etkin bir sonuç almalar�n� sa�lamakta, 
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tüketiciler üzerinde daha fazla güven ve itibar yaratmaktad�r. Ayr�ca, kar amac� 

gütmeyen bir kurulu� ile kampanya daha sistematik i�lemektedir.  

 

Kar amac� gütmeyen kurulu�lar çok farkl� alanlarda ve düzeylerde 

örgütlenebilmektedir. Bu kurulu�lar, yukar�da s�raland��� gibi sa�l�ktan e�itime, 

insan haklar�ndan sürdürülebilir kalk�nmaya, kriz yönetiminden diplomasiye kadar 

uzanan çok geni� bir alanda faaliyet gösterebilmektedir (Uslu ve Marangoz, 2008; 

110). Sivil toplum kurulu�lar (kar amac� gütmeyen kurulu�lar), küçük yerel 

derneklerden, çok geni� ve oldukça profesyonel kurulu�lara kadar farkl� gruplardan 

olu�maktad�r (Özdemir, 2004: 101-102).  

 

Sayg�n bir gönüllü kurulu� ile i�birli�i yapmak, itibar, da��t�m çemberinin 

geni�lemesi ve gönüllülerin yard�m� gibi önemli yararlar sa�layabilmektedir. Bu 

kurulu�lar, kendi faaliyet alan�nda önemli ölçüde deneyim biriktirmi� bir 

organizasyonun zaten sahip oldu�u ve haz�r olarak sundu�u de�erlerdir. Bununla 

beraber, birçok gönüllü kurulu�un kendisi zaten güçlü bir markad�r. Bu markalar, 

ticari mal ve hizmetlere yeni de�erler ekleme konusunda önemli bir yarar 

sa�lamaktad�r (Pringle ve Thompson, 2000; 4). Sivil toplum kurulu�u ile ortakl�k 

yönteminin uygulanmas�na Dünya’dan �öyle bir örnek verilebilmektedir. Örne�in; 

Norwich Union ve St. John Ambulance i�birli�inde bu yöntem kullan�lm��t�r. Sigorta 

sektöründe faaliyet gösteren i�letme, ilkyard�m konusunda çok tan�nan ve sevilen bu 

gönüllü kurulu�la gerçekle�tirdi�i i�birli�i sayesinde kendi faaliyet alan�n�n en 

önemli unsuruna “korumaya” gönderme yapm�� ve çok önemli yarar sa�lam��t�r 

(www.aviva.co.uk. Eri�im Tarihi: 06.07.2010). 

 

“Mercedes firmas� yürüttü�ü “Her K�z�m�z Bir Y�ld�z” kampanyas� ile k�z 

ö�rencileri mesleki e�itime te�vik etmek amac� gütmektedir. Mercedes firmas� bu 

kampanyay� Ça�da� ya�am� destekleme derne�i ile ortakla�a yürütmü�tür 

(www.mercedes-benz.com.tr Eri�im Tarihi: 06.07.2010).” Ayr�ca “Eczac�ba�� 

firmas� Türkiye E�itim Gönüllüleri Valf� (TEGV) ile ortakla�a gençleri matematik ve 

fen alan�nda güçlendirmeyi hedefleyen “Genç Mucitler” adl� e�itim kampanyas� 

yürütmü�tür ( www.eczacibasi.com.tr Eri�im Tarihi: 06.07.2010).” 
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Sivil toplum kurulu�lar� ile ortakl�k yönteminde, her iki tarafta, aç�kça 

benimsenmi� amaçlarla, �effafl�k ilkesi çerçevesinde ve uzun dönemli ortakl�k 

niyetiyle kampanyay� yürütmelidir. 

1.2.5. Uygulamada Sosyal Sorumluluk Kampanyalar� ve Ba�ar� Faktörleri 
 

Rekabetin h�zland��� günümüzde, tüketicilerin i�letmelerden ya da 

markalardan beklentileri, mal ve hizmetin kalitesi, performans� ya da markan�n 

ki�ili�i, de�eri gibi unsurlardan çok daha fazlas�d�r. Tüketiciler art�k i�letmelerin 

toplumdaki yerini ve topluma olan katk�lar�n� sorgulamaktad�r. Bu nedenle, 

i�letmeler sosyal sorumluluk kampanyalar�na daha fazla yönelmekte ve kampanyalar 

yürütmektedir. 

1.2.5.1. Dünya’da Sosyal Sorumluluk Kampanyalar�  
 

Dünya’da yürütülen birçok sosyal sorumluluk kampanyas� bulunmaktad�r. Bu 

sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n en temel ba�ar� faktörü, kampanyan�n kendisi 

için de tutundurma çabalar�n�n yürütülmesidir. 

 

Dünya’daki sosyal sorumluluk kampanyalar�na �unlar örnek 

verilebilmektedir; 

 

“Peter Boizot, Pizza Express restoran zincirini kurmu�tur. Pizza Express 

restoranlar�ndan birine gidildi�inde, menüde Veneziana ad�nda bir pizza 

bulunmaktad�r. Bu pizzadan yap�lan her sipari�te, “Venedik Tehlike’de fonuna 25 

penslik ba��� yap�laca�� yazmaktad�r. Bu kampanya halktan büyük ilgi görmü�tür 

(Pringle ve Thompson, 2000: 99).” 

 

“PETsMART dernekleri, yuvas� olmayan evcil hayvanlar�n hayatlar�n� 

kurtaran programlar� yaratmakta ve desteklemektedirler. Bu dernek ile ortak sosyal 

sorumluluk kampanyas� yürüten, ma�azalarda mü�terilere, bir �ey sat�n ald�klar�nda, 

sadece bir dolar (ya da daha fazla) ba��� yapmak isteyip, istemedikleri sorulmaktad�r. 

10 dolar ya da daha fazla ba��� yapan mü�terilere bir hat�ra ti�örtü, 15 dolar ba��� 
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yapanlara ise al��veri� çantas� verilmektedir. Kanada’da 650’den fazla ma�azan�n 

tümü bu kampanyaya kat�lm��t�r (Kotler ve Lee, 2006: 58)” 

 

“Avon �irketinin meme kanseri ile mücadelesi �ngiltere’de ba�lam��t�r. �irket 

meme kanseri ve di�er hayati önem ta��yan kad�n sa�l�k konular� için dünya çap�nda 

50’den fazla ülkede yürütülen kampanyalar� desteklemektedir. Yürüttü�ü kampanya 

kapsam�nda sat��a sunulan pembe kurdeleli mallar�, rujlar�, kalemleri, kupalar�, 

ajandalar�, mumlar�, kozmetik kutular�n�, �emsiyelerini ve kalp rozetini içermektedir. 

Bu mallar� sat�n alan mü�terilerden elde edilen gelirler do�rudan Avon meme kanseri 

haçl� seferi ba��� fonuna gitmektedir  

(http://www.avoncompany.com/women/avoncrusade/index.html. Eri�im Tarihi: 

16.10.2009).” 

 

“LYSOL markas� hastal��a neden olabilecek mikroplar� önlemek ve 

temizlikte alt�n standart getirebilmek için bir kampanya yürütmü�tür. Kampanya 

kapsam�nda, gazeteye verilen ilanda yer alan kuponlar�n geri dönü�ümünde Lysol 

mallar�ndan be� centlik bir ba��� sa�lanmaktad�r. Mal portföylerinde be� centlik 

ba��� sa�layan be� mal bulunmaktad�r. �irket hem mallar�n daha fazla sat�lmas�n� 

sa�lamakta hem de elde edilen gelirin bir k�sm� ba���lanmaktad�r 

(http://www.kab.org/who1.cfm Eri�im tarihi: 03.09.2009).” 

 

“Target ma�azas� kendi özel visas� olan target visa kart� ç�karan mü�teriler bu 

visa kart�n� her kulland�klar�nda, harcamalar�n�n yüzde 1’ine e�it bir miktar, 

mü�terinin kendi seçebilece�i bir okula ba���lanmaktad�r 

(http://bizyahoo.com/prnews/030929/cgm048-1.html Eri�im Tarihi:16.10.2009)” 

   

Dünya’da yürütülen sosyal sorumluluk kampanyalar�ndaki temel ba�ar� 

faktörleri �u �ekilde s�ralanabilir (Kotler ve Lee, 2006: 77); 

 

� ��letmelerin topluma olan hizmetlerinde mal�n üzerine odaklanmas� 

 

� Çal��anlar�n ba���lara aktif olarak kat�l�m�n�n sa�lanmas� 
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� Kampanyan�n sahipli�inin yerel seviyelere do�ru itilmesi 

 

� Kampanyan�n güçlü ve tek bir kimlik ile markalanmas� 

 

� Ortakl�klar kurulmas� ve kurulan ortakl�klar�n peki�tirilmesi 

 

� Kampanyan�n hedeflerinin belirlenmesi, iletilmesi ve izlenmesi 

 

1.2.5.2.Türkiye’de Sosyal Sorumluluk Kampanyalar�  
 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n� ba�ar�ya götüren bir tak�m faktörler 

bulunmaktad�r. Bu faktörler genel faktörlerdir. Hem Dünya’da uygulanan 

kampanyalar için hem de Türkiye’de uygulanan kampanyalar için geçerlidir. 

Dünya’da yürütülen kampanyalar�n temel ba�ar� faktörleri daha dar kapsamda ele 

al�nm��t�r. Türkiye’de uygulanan kampanyalar�n ba�ar� faktörleri daha kapsaml� 

incelenmektedir. 

 

Türkiye’de uygulanan sosyal sorumluluk kampanyalar�na �unlar örnek olarak 

verilebilir; 

 

“Petrol Ofisi, Milliyet Gazetesi’nin düzenledi�i Baba Beni Okula Gönder 

projesine 2005 y�l�ndan bu yana destek vermektedir. Petrol Ofisi kampanya 

kapsam�nda bugüne kadar 500 ö�rencinin e�itimine destek vermi�tir. 68 k�z ö�renci 

de Petrol Ofisi bayileri ve çal��anlar�n�n deste�i ile e�itim alm��t�r. Petrol Ofisi, Baba 

Beni Okula Gönder kampanyas� kapsam�nda burs sa�lad��� ö�rencileri e�itimlerine 

kararl�l�kla devam etmeye te�vik etmek, e�itim ya�amlar� boyunca onlar�n yan�nda 

olaca��n� göstermek amac�yla çe�itli programlar, etkinlikler düzenlemektedir. 

Böylelikle, ö�rencilerin sosyal hayatta aktif olarak yer almalar�na da desek 

sa�lamaktad�r (http://www.poas.com.tr. Eri�im Tarihi: 20.10.2009).” 

 

“Visa Europe, 2007 y�l�ndan beri Türkiye E�itim Gönüllüleri Vakf� (TEGV) 

ve 23 üye Türk bankas� ile birlikte “Renkli Ufuklar” kampanyas�n� yürütmektedir. 
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Bu kampanya ile çocuklara hayatta farkl� meslek seçenekleri oldu�unu göstererek, 

onlar�n ufuklar�n� geni�letmeyi ve çok yönlü dü�ünebilen, sorgulayan, kendi 

kararlar�n� alabilen ve gelece�ini planlayabilen çocuklar yeti�tirmeyi 

amaçlamaktad�r. Bu kampanya kapsam�nda, Türkiye’nin çe�itli yerlerinde 

kütüphaneler açmakta, laboratuarlar kurmakta ve ö�rencilere kitaplar 

da��tmaktad�rlar (http://www.renkliufuklar.com.tr/  Eri�im Tarihi: 20.10.2009).”   

 

“YKM’nin çevre duyarl�l���n� art�rmak ve küresel iklim de�i�ikli�ine dikkat 

çekmek için WWF-Türkiye (Do�al Hayat� Koruma Vakf�) ile ba�latt��� kampanya 

kapsam�nda, panda logolu ürünler YKM ma�azalar�nda kurulan özel WWF-Türkiye 

standlar�nda sat�lmaktad�r. Bayanlar için mavi ve turuncu renklerde ask�l� t-shirtler, 

plaj çantalar�, panda logolu �apkalar, rengarenk unisex t-shirtler; farkl� ya� 

gruplar�ndaki çocuklar için k�rm�z�, mavi ve ye�il renklerde panda logolu t-shirtler; 

küçük pelu� oyuncak Caretta Caretta’lar; mü�terilerin sevdiklerine hediye olarak 

verebilecekleri panda logolu klasik ve  süzgeçli kupalar, bileklikler bulunmaktad�r. 

Mü�teriler, bu mallardan sat�n ald�klar�nda projeye katk�da bulunmaktad�rlar 

(http://www.ykm.com.tr Eri�im Tarihi: 21.10.2009).” 

 

“Turkcell, “Türkiye’de nitelikli insan kayna�� olu�turulmas�na katk�da 

bulunma” vizyonuyla “Kardelenler” projesine destek vermektedir. Turkcell bu 

kampanya kapsam�nda, ailelerinin maddi yetersizli�i nedeniyle ö�renimlerine devam 

edemeyen k�z çocuklar�na e�itimde f�rsat e�itli�i sa�lanmas�, meslek sahibi, ufku 

aç�k “birey” ler haline gelmeleri amaçlamaktad�r. Kardelenler kapsam�nda, burs alan 

k�zlar�n e�itimlerine ek destek sa�lamak  amac�yla, Ay�e Kulin, fiyat� 5 TL olan 

kitab�n sat���ndan kaynaklanan haklar�n gelirini, “Kardelenler” projesine 

ba���lam��t�r. Yine bu projeden etkilenen ünlü sanatç� Sezen Aksu, “Kardelen” 

ad�yla bir albüm haz�rlam��, bu albümden elde edilen gelirlerde kampanyaya 

ba���lanm��t�r (http://www.turkcell.com.tr Eri�im Tarihi:21.10.2009)” 

 

“Aygaz, “Dikkatli Çocuk Kazalara Kar�� Bilinçlendirme” kampanyas� ile 

çocuklara e�lenceli diyaloglar ile kaza ve do�al afetler kar��s�nda nas�l davranmalar� 
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gerekti�ini ö�retmek amac�yla e�itimler düzenlemi�tir. Çocuklara e�itim sonunda 

çe�itli hediyeler da��t�lm��t�r (www.aygaz.com.tr. Eri�im Tarihi: 06.07.2010).” 

 

“Opet, “Tarihe Sayg�” kampanyas� ile Gelibolu’da on iki köyde yenileme, 

çevre düzenleme ve e�itimi kapsayan çal��malar yürütmü�tür (www.opet.com.tr. 

Eri�im Tarihi: 06.07.2010).” 

 

Türkiye’de sosyal sorumluluk kampanyalar�n� ba�ar�ya götüren faktörler �u 

�ekilde s�ralanmaktad�r (Aydede, 2007: 50); 

 

� Kampanyan�n içeri�inin, i�letmenin sundu�u mal veya hizmetle 

çeli�memesi 

 

� Kampanyan�n hedeflerinin kurum de�er ve vizyonuna uygun olmas� 

 

� Kampanya hedefinin ula��labilir bir hedef olmas� 

 

� Kampanyan�n hedef kitlenin kolay anlayabilece�i net bir mesaj 

içermesi 

 

�  Kampanyan�n toplumsal ihtiyaç ve duyarl�l�klara uygun olmas� 

 

� Kampanyan�n hem i�letmeye hem tüketiciye yarar sa�lamas� 

 

� Kampanya bütçesinin i�letme kaynaklar�na ve yetkinliklerine göre 

önceden belirlenmesi 

 

� Üst düzey yönetimin kampanyaya sahip ç�kmas� 

 

� ��letme çal��anlar�n�n kampanyay� içselle�tirmesi, çal��malar�na dahil 

etmesi ve bölümler aras�nda i�birli�i sa�lanmas� 
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� Kampanyan�n hedefine en etkin �ekilde ula�mas� için uygun 

kampanya ortakl�klar� kurulmas� 

 

� Tedarikçilerin gerekli yetenek ve bilgiye sahip, konusunda uzman 

ki�iler olmas� 

 

� Kampanyan�n toplumun geneli taraf�ndan benimsenmesi 

 

� Kampanyan�n sürdürülebilir olmas� 

 

� Kampanyan�n yenilikçi fikirler içermesi 

 

� Kampanyan�n sistematik uygulanmas� 

 

� �leti�im faaliyetlerinin do�rulu�u ve yo�unlu�u 

 

� Kampanyan�n konusunun ve uygulamas�n�n etik standartlara uygun 

olmas� 

 

�  Kampanyan�n ölçülebilir olmas� 

 

� Kampanyan�n özellikle hedef kitle üzerinde istenilen etkiye ve bir 

davran�� de�i�ikli�ine yol açmas� 

 

��letmelerde ya�anan de�i�imler, uzmanla�ma e�iliminin artmas�, daha 

bilinçli yöneticilerin devreye girmesi, i�letmelerin kaynaklar�n�n k�tla�mas�, iç 

mü�teri ve d�� mü�teri memnuniyetinin önem kazanmas�, i�letmelerin sorumluluk 

alanlar�n�n geni�lemesi ve tüketicilerin bilinçlenmesi i�letmeleri sosyal sorumluluk 

kampanyalar�n� yürütmeye yöneltmi�tir. Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n 

önemini anlayan i�letmeler bu kampanyalara daha fazla önem vermeye 

ba�lam��lard�r.   
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1.2.5.3. Sosyal Sorumluluk Kampanyalar�n�n Gelece�i  
 

Pazarlamada ya�anan geli�meler do�rultusunda, zaman içinde i�letmelerin 

önem verdi�i de�erler de de�i�mi�tir. ��letmeler için toplumsal yarar ön plana 

ç�km��t�r. ��letmeler, pazarlama çabalar�nda toplumsal yarar� göz önüne ald�klar�nda 

daha fazla kar elde etmektedirler. 

 

Ya�ad���m�z dönemde, i�letmelerin sosyal sorumluluk anlay��� de�i�mi�tir. 

15-20 y�l öncesine kadar i� adamlar�, yöneticiler ve i�letmeler sosyal sorumluluk 

kampanyalar�n�n yürütülmesine “harcama” gözüyle bakmaktayd�lar. Son dönemlerde 

ise, iyi bir i�letme olman�n gere�i olarak kabul edilmektedir. ��letmelerin sosyal 

sorumluluklar� yerine getirmesi, i�letmeleri sosyal payda�lar�, mü�terileri, çal��anlar� 

ve toplumun gözünde “daha de�erli” k�lmaktad�r (Büyük, 2005: 60). 

 

Son zamanlarda hemen herkesin s�kça kulland��� kavram güvendir. Ya�anan 

son ekonomik kriz bu kavram�n önemini daha da artt�rm��t�r. Günümüzde i�letmeler 

güven sa�lamak için daha �effaf ve sa�l�kl� bir ileti�im altyap�s�na sahip olmak 

zorundad�rlar ve yürütülen kampanyay� her kesime ileti�im araçlar�n�n deste�iyle 

duyurmaktad�rlar. 

 

Sosyal sorumluluk anlay���, gelecekte daha önemli hale gelecektir. Hedef 

kitle gruplar�n�n sosyal sorumluluk kampanyalar�ndan haberdar olma �ekilleri ve 

alg�lay��lar� da önemlidir. Sosyal sorumlulu�un de�i�en boyutunda, internet ve 

teknolojinin de önemli yeri vard�r.  

 

Teknoloji, sosyal sorumluluk alan�nda, hedef kitle gruplar�na daha çok bilgi 

sa�lamaktad�r. �nternet, mü�terileri bilinçlendirmi�tir. �nternet kanal�yla yürütülen 

kampanyaya destekler i�letmenin web sitesinden sa�lanabilmeli, kampanya ile ilgili 

bilgilendirmelere yer verilmeli ve i�letmeler sosyal sorumluluk raporlar�n� 

yay�nlamal�d�rlar. Teknolojik geli�meler ve küreselle�me gelecek y�llarda sosyal 

sorumlulu�u daha fazla etkileyecek, i�letmelerin ve tüketicilerin bak�� aç�lar�n� 

de�i�tirecektir. 
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�K�NC� BÖLÜM 

MÜ�TER� BA�LILI�I VE SOSYAL SORUMLULUK 

KAMPANYALARININ MÜ�TER� BA�LILI�I YARATMADAK� ETK�S� 

 

Günümüzün de�i�en ve geli�en pazarlama anlay���, rekabet ko�ullar� ve 

küreselle�me ile beraber i�letmelerin toplum yarar�n� gözetmesi anlay��� artm��t�r. 

��letmeler, rakiplerinden rekabette bir ad�m önde olabilmek ve rekabet üstünlü�ü 

sa�layabilmek için sosyal sorumluluk kampanyalar�na daha fazla önem vermeye 

ba�lam��t�r. ��letmeler, toplum yarar�n� gözetmenin yan� s�ra mü�terileri ile de 

birebir, uzun dönemli ve kar��l�kl� yarar sa�layan ili�kiler yürütebilmek için mü�teri 

ba�l�l��� yaratma konusu üzerinde daha fazla durmaya ba�lam��lard�r. ��letmelerde 

uygulanan sosyal sorumluluk kampanyalar� i�letmelere, kurum imaj� yaratmada, 

mü�teri ba�l�l��� sa�lamada ve i�letmenin karlar�nda art�� sa�lamada önemli rol 

oynamaktad�r.  

2.1. MÜ�TER� BA�LILI�I KAVRAMI 
 

Pazarlaman�n tarihsel geli�imi boyunca ya�anan geli�meler tüketicilerin istek, 

ihtiyaç ve beklentilerinin geli�mesine ve de�i�mesine neden olmu�tur. Bu süreç 

içinde, i�letmelerde pazarlama stratejilerini tüketicilere uyarlamaya ba�lam��lard�r. 

Pazarlama stratejileri art�k üretilen mallar�n sat�lmas� de�il, mü�terilerin istek, ihtiyaç 

ve beklentilerine uygun mallar�n üretilip, sat�lmas�na odaklan�lm��t�r. Bu noktada, 

mü�teri memnuniyeti ve mü�teri ba�l�l��� kavramlar� önem kazanm��t�r. Art�k, 

i�letmelerin nihai hedefi olan karl�l��a, sadece sat�� yaparak ula�ma gibi ekonomik 

amaçlar ortadan kalkm��, mü�terilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerini anlaman�n 

de�eri fark edilmi�tir.  

 

��letmelerin hitap etti�i mü�teri çe�itleri yedi farkl� gruba ayr�lmaktad�r. Bu 

yedi grup, yedi a�ama olarak de�erlendirilebilinir. Mü�teri ba�l�l��� olu�turma 

sürecinde, mü�teriler bu farkl� yedi grup a�amadan geçmektedir (Griffin, 1995: 34). 

 
D��lanm�� olan mü�teriler; i�letmenin sundu�u mal ve hizmetlere ihtiyaç 

duymayan ya da bu mal ve hizmetlere ihtiyaç duydu�u halde yeterli al�m gücüne 

sahip olmayan mü�terilerdir.  
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Potansiyel mü�teriler; i�letmenin sundu�u mal ve hizmetlere ihtiyac� olan ve 

bu mal ve hizmetleri sat�n alma gücüne sahip olan mü�terilerdir.  

 

Mevcut mü�teri grubu; mü�teri ba�l�l��� sürecinin ilk a�amas�nda bulunan ve 

i�letmenin mal ve hizmetlerini sat�n alma olas�l��� bulunan tüm mü�terilerdir 

(Griffin, 1995: 34). ��letmelerin ço�u potansiyel mü�terilerine yat�r�m yapmakta ve 

tutundurma çabalar�n� bu mü�teri grubunu kazanmak için harcamaktad�rlar. Oysa ki, 

i�letmeler için bu mü�teri grubuna yat�r�m yapmak oldukça maliyetli ve risklidir. Bu 

nedenle, i�letmeler daha çok mevcut, tekrar gelen, ba�l� ve taraftar mü�teri 

gruplar�na odaklanmal�d�rlar. 

 

 �lk kez gelen mü�teri grubu ise;  i�letmenin sundu�u mal ve hizmetleri 

yaln�zca bir kez sat�n alm�� olan mü�terilerdir. Bu mü�teriler, daha sonraki 

al��veri�lerinde ayn� i�letmeden tekrar mal ve hizmet sat�n alabilecekleri gibi rakip 

i�letmeleri de tercih edebilirler (Griffin, 1995: 34). �lk kez gelen mü�teri grubu, 

i�letme ile ilk kez ili�kisi olan gruptur. Bu mü�teri grubunun i�letmeye 

kazand�r�lmas� önemlidir. ��letmenin yürüttü�ü pazarlama faaliyetleri bu mü�teriyi 

i�letmeye ba�l� hale getirme yönünde olmal�d�r. Ancak bu oldukça maliyetlidir. 

 

Tekrar gelen mü�teri grubu; i�letmenin mal ve hizmetlerini iki ya da daha 

fazla kez sat�n alm�� olan mü�terilerdir.  

 

Ba�l� mü�teri grubu ise;  ihtiyaçlar� olan tüm mal ve hizmetleri, i�letmenin 

sundu�u mal ve hizmetler aras�ndan kar��layan mü�terilerdir (Griffin, 1995: 34). 

Ba�l� mü�teriler, ayn� zamanda mal ve hizmetlerin reklam�n� yapmada i�letmeye 

yard�m edecektir. Bu mü�teri grubu, güçlü sözler söyleyerek i�letmeye i� yaratacak, 

i�letme için referans sa�layacak ve tavsiyeleriyle i�letmeye hizmet edecektir. Ba�l� 

mü�terilerin sözleri en iyi reklam �irketinin yapaca�� çal��malar kadar etkili olacakt�r 

(Çal��kan, 2008: 61). Ba�l� mü�teriler, i�letmelerin mal ve hizmet sat��lar�n� artt�ran 

gruptur. Bu mü�teri grubu, daha önce i�letmenin mal ve hizmetlerini sat�n al�p, 

kulland��� için sat�n alma sürecinde daha az bilgiye ihtiyaç duymakta dolay�s�yla 
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mal�n mü�teriye olan maliyeti azalmaktad�r. Ba�l� mü�teriler, i�letmenin di�er 

potansiyel mü�terilerine, i�letmenin sundu�u mal ve hizmetleri ile ilgili bilgi verirler. 

 

 Taraftar mü�teriler; ba�l�  mü�teriler gibi, ihtiyaçlar� olan tüm mal ve 

hizmetleri ayn� i�letmeden sat�n almakta ve di�er ki�ileri de o i�letmenin mü�terisi 

olmalar� için te�vik etmektedirler. Taraftar mü�terilerin, i�letme hakk�nda yapt�klar� 

olumlu ele�tirilerden etkilenerek o ma�azaya gelen mü�teriler, sat�n almaya haz�r 

olduklar� için, bu mü�terilere sat�� eleman�n�n sat�� yapma amac� ile çok fazla çaba 

göstermesine gerek yoktur. Çünkü, bu mü�teriler, mal ve hizmetleri sat�n almak için 

di�er mü�terilere göre daha az zaman harcamaktad�r. Ayr�ca, bu mü�terilerin ba�l�l�k 

e�ilimi de di�er mü�terilere göre çok daha fazla olmaktad�r (Money, Gilly ve 

Graham, 1998: 76-87). 

 

��letmenin hitap etti�i mü�teri gruplar� genel olarak yat�r�m ve karl�l�k 

aç�s�ndan de�erlendirildi�inde a�a��daki �ekil 2.1’de ortaya ç�kmaktad�r; 

 

�ekil 2. 1: ��letmenin Hitap Etti�i Mü�teri Gruplar� �le Yat�r�m/Karl�l�k �li�kisi 

 

Potansiyel Mü�teriler 

 

Mü�teriler 

 

Sürekli Mü�teriler 

 

Ba�l� Mü�teriler 

                                             Mü�teri Karl�l���               Pazarlama Yat�r�m� 

 

Kaynak: Odaba��, 2000 s. 59 

 

�ekil 2.1’de görüldü�ü gibi i�letme için en fazla kar getiren grup ba�l� 

mü�terilerin oldu�u gruptur. En dü�ük kar ise potansiyel mü�terilerden gelmektedir. 
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��letmeler en fazla pazarlama yat�r�mlar�n� potansiyel mü�terilerine yapmaktad�r. 

Ba�l� mü�terilere yap�lan pazarlama yat�r�m� ise en dü�ük seviyededir. 

 

Yo�un rekabet ortam�nda varl�klar�n� sürdürmek isteyen i�letmelerin, mü�teri 

ba�l�l��� olu�turmak suretiyle mevcut mü�terilerini elde tutarak, pazar pay�n� 

korumas�, bunun yan�nda sahip oldu�u ba�l� mü�teriler arac�l��� ile yeni mü�teriler 

elde etmesi kaç�n�lmaz bir zorunluluk olmaktad�r (Selvi ve Ercan, 2006: 181). Bunun 

öneminin fark�na varan i�letmeler, mü�teri ba�l�l��� konusu üzerinde daha fazla 

durmaya ba�lam��lard�r. Mü�teri ba�l�l��� kavram� daha fazla konu�ulmaya ve 

tan�mlanmaya ba�lanm��t�r. 

 

Ba�l�l�k kavram� ile ilgili çok fazla tan�m bulunmaktad�r. Ancak bu tan�mlar 

sonucunda genel kabul görmü� tam bir fikir birli�i söz konusu de�ildir. Bu nedenle 

kavram�, farkl� yazarlar farkl� boyutlarla ele alm��t�r. Tan�mlamalar içinde mü�teri 

ba�l�l��� boyutlar� olan tutum ve davran�� boyutlar�na da yer verilmi�tir. Baz� 

tan�mlamalar sadece kavram� ele alm��t�r. 

 

Mü�teri ba�l�l���, mü�terinin kendisi için gerekli olan mal ve hizmetlere 

ili�kin olarak, ihtiyac�n giderilmesi gerekti�inde mü�terinin ayn� maldan ya da 

i�letmeden sat�n alma e�ilimidir (Walters ve Bergiel, 1989: 497). Bununla birlikte, 

mü�teri ba�l�l���, mü�terinin kendisi ve ailesi için önemli bir maldan devaml� olarak 

memnuniyet duymas�n�n do�urdu�u sonuçtur (Assael, 1990: 119). Mü�teri ba�l�l���, 

bireyin sat�n alma davran��� ile tekrar sat�n alma aras�ndaki güçlü ili�ki �eklinde 

tan�mlanmaktad�r. Bu ili�kide, sosyal kurallar ve içinde bulunulan duruma ba�l� olan 

faktörler etkili olmaktad�r (Dick ve Basu, 1994: 99). E�er mü�terinin tekrar sat�n 

alma davran��lar� mal ve hizmetleri sat�n ald�klar� ma�azadan kaynaklanm�yorsa, bu 

mü�teriler sadece durgun bir tekrar sat�n alma davran��� sergiliyorlard�r. Bu 

mü�teriler asl�nda ba�l� mü�teriler de�ildir (Bleomer ve De Ruyter, 1998: 500). Bir 

ba�ka tan�ma göre, mü�teri ba�l�l���, “memnuniyet doygunlu�u” olarak 

tan�mlanmaktad�r (Alt�nta�, 2000: 40). Mü�teri ba�l�l���, tüketicilerin bir ma�azaya 

ya da markaya kar�� olumlu e�ilimini ifade etmektedir (East ve di�erleri 2000: 307). 

Ayr�ca, mü�teri ba�l�l���; mü�terinin mal ve hizmeti tekrar sat�n alma, mal ve hizmet 
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sa�lay�c�s�yla ili�kilerini sürdürme iste�idir (Rauyruen ve Miller, 2007: 23). Bu 

tan�m, Bandyopadhyay  ve Martell, (2007: 36) taraf�ndan da desteklenmektedir.  

 

Mü�teri ba�l�l���, mü�terinin, tüm rekabetçi etkilere ne ölçüde direndi�i ve 

i�letmenin ürün ve hizmetlerini kullanmakta ne kadar kararl�l�k gösterdi�idir 

(Baytekin, 2005: 49).  Genel olarak ba�l� mü�teriler, bir markay� tekrar sat�n alan ve 

bu sat�n al�nan markayla ilgili bilgi aramayan mü�terilerdir.  

 

Mü�teri ba�l�l���, mü�terilerin markalar, hizmetler, ma�azalar, mal 

kategorileri ve çe�itli faaliyetlere kar�� olu�turduklar� al��kanl�klar�d�r. Mü�teri 

ba�l�l���, sadece marka ba�l�l���ndan olu�mamaktad�r. Marka ba�l�l���n�n yan� s�ra 

insan�n özelliklerinden kaynaklanan bir kavramd�r. Mü�teri ba�l�l��� ile ilgili genel 

kabul görmü� bir tan�m bulunmamakla beraber genel olarak mü�teri ba�l�l���n�n 

tan�mlanmas� ile ilgili üç popüler yakla��m bulunmaktad�r. Bunlar (Uncles, Dowling 

ve  Hammond, 2003: 295); 

 

� Mü�teri ba�l�l���, öncelikle marka ile ili�ki kurmaya yönlendiren bir 

tutumdur. 

 

� Mü�teri ba�l�l���, temel olarak geçmi� sat�n almalar gibi ortaya 

ç�kar�lm�� davran��lard�r. 

 

� Mü�teri ba�l�l���, mü�terinin karakteristik özellikleri ve sat�n almas� 

ile ilgilidir.   

 

Mü�teri ba�l�l��� ile aç�klanan kavramsalla�t�rmalar� ve mü�teri ba�l�l���n�n 

boyutlar�n� �ekil 2.2 ile özetlemek mümkündür. 
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�ekil 2. 2: Mü�teri Ba�l�l���n�n Kavramsalla�t�r�lmas� 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kaynak: Uncles, Dowling ve Hammond, 2003, s.296 

 

�ekil 2.2’de görüldü�ü gibi mü�teri ba�l�l��� üç farkl� aç�dan incelenmi�tir. 

Buna göre, mü�terinin markaya kar�� olumlu tutumlar� ve markaya kar�� pozitif 

inançlar�, toplum üyeli�inin ve kimli�inin önemli etkisi markaya kar�� tutumsal 

ba�l�l��� olu�turmakta, al��kanl�klara ba�l� gösterilen davran��, deneyimden duyulan 

memnuniyet ve markaya kar�� zay�f söz verme markaya kar�� davran��sal ba�l�l��� 

olu�turmakta ve son olarak kullan�m s�kl��� ve de�i�iklik arama ihtiyac� ile 

mü�terinin karakteristik özellikleri sat�n al�nan markalar�n ortak belirleyicileri 

olmaktad�r.  

 

Markaya kar�� olumlu tutumlar 
ve pozitif inançlar 

Toplum üyeli�inin ve 
kimli�inin önemli etkisi 

Al��kanl�klara ba�l� gösterilen 
davran�� 

Deneyimden duyulan 
memnuniyet ve markaya kar�� 
zay�f söz verme 

Kullan�m s�kl��� ve de�i�iklik 
arama ihtiyac� 

Mü�terinin karakteristik 
özellikleri 

Sat�n al�nan markalar�n ortak 
belirleyicileri 

Markaya kar�� davran��sal ba�l�l�k 

Markaya kar�� tutumsal 
ba�l�l�k 
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Tüm bu tan�mlar ����� alt�nda, mü�teri ba�l�l���, mü�terilerin geçmi� 

deneyimlerine ba�l� olarak ili�ki içinde bulundu�u i�letmelerle ili�kilerini 

sürdürmeleri ve tekrar sat�n almalar�nda ayn� i�letmeyi tercih etmeleri davran���d�r. 

Mü�teriler ba�l� hale geldikçe, mevcut i�letme ile i� yapmaya devam etmekte ayr�ca 

di�er i�letmelerin de�er paketi sunumlar�na ve pazarlama ileti�imlerine kar�� direnç 

göstermektedirler.   

2.2. MÜ�TER� BA�LILI�I KAVRAMININ ÖNEM� 
 

Mü�teriyi elde tutma, günümüzün yo�un rekabet �artlar�nda önemli bir konu 

haline gelmi�tir. Rekabetin ivme kazanmas�, i�letmeleri mü�terileri ile daha fazla 

ilgilenmeye yöneltmi� ve mü�teri ba�l�l��� yaratmaya zorlam��t�r. Bu ba�lamda, 

i�letmeler mü�terileri elde tutma ve mü�teri ba�l�l���n� sa�laman�n yollar�n� aramaya 

ba�lam��t�r. Ayr�ca, mü�teri ba�l�l���  i�letmelerin ekonomik ba�ar�lar� için de çok 

önemlidir.  

 

��letmelerin ekonomik ba�ar�lar�nda mü�teri ba�l�l���n�n önemi a�a��daki 

�ekil 2.3’de gösterilmektedir. 

�ekil 2. 3: ��letme Ba�ar� Zinciri 

 

 

 

 

Kaynak: Türky�lmaz ve Özkan, 2005 s. 73 

 

�ekil 2.3’de görüldü�ü gibi, i�letmenin performans�n�, ekonomik anlamda 

ba�ar�l� oldu�unu ortaya koyan boyutlar her geçen gün de�i�mektedir. Ancak, 

i�letmelerin ekonomik ba�ar�lar�nda önemli paya sahip olan mal ve hizmetlerin 

kalitesi, üretilen kaliteli mal� sat�n alan mü�terinin bu sat�n alma sonucunda hissetti�i 

memnuniyet duygusu ve memnuniyetin sonucunda ula��lan, doygunluk hissi olan 

mü�teri ba�l�l��� ekonomik ba�ar�n�n gereklilikleridir.  

 

Kalite Mü�teri 
Memnuniyeti 

Mü�teri 
Ba�l�l��� 

Ekonomik 
Ba�ar� 
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Mü�teri ba�l�l��� olu�turma hem i�letmeler hem de mü�teriler için önemlidir. 

Bu nedenle kavram�n önemini i�letmeler ve mü�teriler için ayr� ayr� incelemek 

gerekmektedir.     

 2.2.1. Mü�teri Ba�l�l���n�n ��letmeler için Önemi 
 

��letmelerin varl�klar�n� sürdürmeleri, karl�l�klar�n� artt�rmalar� ve mü�teri 

ba�l�l���n� gerçekle�tirmeleri için mü�terilerine de�er paketi sunmalar� 

gerekmektedir. Bu ba�lamda, de�er temelli pazarlama uygulamalar�na a��rl�k 

verilmektedir (Tekin ve Çiçek, 2005: 68). 

 

��letmelerin pazarlama karmas� elemanlar�n�n tüketiciye yönelik olmas� 

gerekmektedir. ��letmeler tüketicilere yaratt�klar� de�eri, üretim s�ras�nda ya da 

pazarlama hizmetlerinin üretimi ile yaratabilmektedir. ��letmelerin mü�terilerine 

de�er paketi sunup, de�er temelli pazarlama uygulamalar�na a��rl�k vermeleri 

mü�teri ba�l�l��� olu�mas� için önemlidir. 

 

Mü�teri ba�l�l���, i�letmelere, rekabetçi bir üstünlük sa�lamaktad�r. Mü�teri 

ba�l�l���n�n olu�mas� i�letmenin mü�terileri ile ili�kilerini do�ru bir biçimde 

yönetmesine ba�l�d�r.  Mü�teri ba�l�l��� ile karl�l�k aras�nda pozitif yönlü güçlü bir 

ili�ki bulunmaktad�r. Ba�l� mü�teriler, i�letme ile tekrarlanan sat�n alma davran��� 

gerçekle�tirecekleri için ve rakip i�letmelere yönelme olas�l�klar�n�n daha dü�ük 

olmas�ndan dolay�, mü�teri ba�l�l���, i�letme karl�l���n� olumlu ve güçlü yönde 

etkileyecektir (Bowen ve Chen, 2001: 213-217).   

 

Günümüzde pazarlaman�n kazand��� yeni anlamla beraber mü�teri ba�l�l��� 

kavram� i�letmeler için çok daha önemli hale gelmi�tir. Modern pazarlama anlay���n� 

karl� mü�terileri bulmak, karl� mü�terileri i�letmeye ba�l� hale getirmek ve 

mü�terilerin sat�n almalar�n� artt�rma bilimi ve sanat� olarak tan�mland���nda, mü�teri 

ba�l�l���n�n önemi ön plana ç�kmaktad�r. 

 

��letmenin memnun edilmi� mü�terilere sahip olmas� rakipleri ile rekabet 

edebilmesini kolayla�t�rmaktad�r. Çünkü memnun edilmi� mü�terinin, i�letmede 
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tutulmas� ve tekrar mal ve hizmet sat�n almas�n�n sa�lanmas� di�er ki�ilerin 

i�letmeden mal ve hizmet sat�n almas�ndan çok daha kolay olacakt�r. Ba�l� 

mü�teriler, i�letmeyle bütünle�mi� ve i�letmeyle aralar�nda duygusal ba� olu�mu� 

mü�terilerdir (Avc�kurt ve Köro�lu, 2006: 6).  

 

Ba�l� mü�teriler, i�letmenin finansal ve pazarlama faaliyetleri aç�s�ndan zay�f 

oldu�u zamanlarda bile i�letmenin yan�nda olan mü�terilerdir. Ba�l� mü�teriler, 

çevrelerindeki ki�ilere i�letme hakk�nda olumlu tavsiyelerde bulunarak, i�letmenin 

ad�n�n duyulmas�n� ve tan�nmas�n� sa�lamaktad�r. Ba�l� mü�teriler, i�letme için 

gönülden harcama yapt�klar� ve olumsuz durumlarda bile i�letmeyi terk etmedikleri 

için, i�letmeler aç�s�ndan bu mü�teri grubuna yat�r�m yap�lmas� ve ilgi gösterilmesi 

çok önemlidir. 

 

Mü�terisinin yeni istek ve ihtiyaçlar�n� ö�renen i�letme, mü�teri beklentisine 

uygun mal ve hizmeti daha uygun fiyatlarda sunmas� ve yeni teknolojiyi yakalamas� 

sayesinde, pazarda kal�c� ba�ar�lar elde edebilmektedir (Pine, Peppers ve Rogers, 

1995: 103). Ayr�ca, mü�teri ba�l�l��� elde etmek için kendini yenileyen, rakiplerinden 

farkl�la�t�ran i�letme, ikame mal ve hizmetler kar��s�nda rakiplerinden daha iyi 

konumlanm�� olmaktad�r. ��letmenin bu farkl�la�t�rmay� ba�arabilmesi için yo�un 

ara�t�rma, yüksek kalite ve mü�teri deste�i sa�lamas� gerekmektedir (Porter, 2000: 

47-48). ��letmeler aç�s�ndan yap�lmas� gereken, mü�teri pay�n� art�rmak olmal�d�r. 

Bir ba�ka ifade ile, ayn� mü�teriye birden fazla mal satabilmek, onu aktif ve ba�l� 

mü�teri olarak tutabilmek ve böylece ayn� mü�terinin bütçesinden i�letmeye 

aktar�lacak pay� en üst düzeye ç�karmak i�letmelerin öncelikli hedefi olmal�d�r 

(K�r�m, 2001: 102). 

 

Rakiplerine göre farkl�l�k yaratan i�letmeler, mü�terinin zihninde de�er 

yaratmakta, mü�teri memnuniyeti, dolay�s�yla, mü�teri ba�l�l��� sa�lamaktad�r 

(Tüfekçi ve Tüfekçi, 2006: 180). Bu ba�lamda mü�teri memnuniyeti ve mü�teri 

ba�l�l���, de�er önerisini sunman�n yan ürünleridir (Treacy ve Wiersama, 2001: 13-

49). Mü�teri memnuniyeti ve dolay�s�yla mü�teri ba�l�l��� sa�land���nda, i�letme 

mü�teriye sunaca�� de�er önerisinin büyük k�sm�n� tamamlam�� olacakt�r. Mü�teriye 
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sunulan de�er önerisinin tamamlanmas�nda i�letmede çal��anlar�n deste�i ve katk�s� 

önemlidir. 

 

��letmede çal��an tüm personel ortak bir amac� payla�mal�d�r. Bu ortak amaç; 

mü�terileri memnun etmek, dahas� memnuniyetin de ötesinde mü�terileri ba�l� birer 

i� orta�� haline getirmektir. Bu noktada, i�letmelerin, uzun dönemde büyüme ve 

karl�l�klar�n� art�rmalar�n�n odak noktas�nda mü�teriler yer almaktad�r (Swift, 2001: 

1). Bu nedenle, i�letmelerin nihai amaçlar� olan karlar�n en büyüklenmesi amac�n� 

gerçekle�tirebilmesi için mü�terilerine önem vermeleri ve mü�teri ba�l�l���n� 

sa�lamalar� gerekmektedir. 

 

Gerson’�n (1997) mü�teri memnuniyeti ile mü�teri �ikayetleri aras�ndaki 

ili�kiyi belirlemeye yönelik olan çal��mas�nda ortaya konulan istatistiklerden elde 

edilen bulgular �öyle s�ralanabilir;  

 

� Mü�terilerin yaln�zca %4’ü �ikayetlerini dile getirmektedir. Bu rakama 

göre mü�terilerin %96’s�ndan hiç haber al�namamaktad�r. Haber al�namayan 

mü�terilerin yani %96’l�k k�s�m içinden %91’i “�ikayet etsekte bir �ey de�i�mez” 

dü�üncesi ile �ikayetlerini iletmezler.  

 

� ��letmeye ula�an her �ikayet kar��l���nda, �ikayeti ya da sorunu 

çözümlenmemi� 26 tane mü�teri kazan�lmas� söz konusudur.  

 

� �ikayet eden mü�terilerin %54 ila %70’i e�er �ikayetlerine çözüm 

getirilirse, i�letmeyle i� yapmaya devam edeceklerdir. 

 

� ��letmenin mal ve hizmetlerinden memnun kalmayan bir mü�teri bunu 10 

ki�iye anlatmaktad�r. Memnuniyetsizli�i dinleyen 10 ki�iden her biri sorunu 20 

ki�iye aktarmaktad�r. 

 

� ��letmenin mal  ve hizmetlerinden memnun kalm�� ya da 

memnuniyetsizlik ya�ay�p, �ikayet etmi� ve �ikayetleri giderilmi� mü�teriler, bu 
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olumlu tecrübelerini yakla��k olarak 3 ila 5 ki�iye söyleyeceklerdir. 

 

� Yeni mü�teri elde etmenin maliyeti, tekrar aray�p, sorup, temas kurmaya 

çal��mak da dahil olmak üzere eski mü�terileri elde tutma maliyetinin 5 ila 6 kat� 

kadard�r. 

 

� ��letmeler mü�terilere iyi hizmet verip, mü�terileri memnun edip, elde 

tutmay� ba�ararak, pazar paylar�n� y�lda yakla��k %6 oran�nda artt�rmalar� 

mümkündür. 

 

Eke’nin (2004) mü�teri memnuniyeti ile mü�teri ba�l�l��� aras�ndaki ili�kiyi 

ortaya koymaya yönelik olan çal��mas�nda elde etti�i bulgulara göre; yeni 

mü�terilerden gelir elde etmek, mevcut mü�terilerden gelir elde etmeye göre 10 kat 

daha maliyetlidir. Mü�terilerle ça�r� merkezleri arac�l���yla kurulan ileti�im, internet 

ile sa�lanan ileti�ime göre 6 kat daha maliyetlidir. ��letmenin ba�l� mü�terilerinin 

di�er yeni mü�terileri i�letmeye tavsiye ettiklerinde mü�teri maliyeti yoktur. Ba�l� 

mü�teriler, genellikle i�letmede daha uzun süre kal�rlar, daha fazla mal� kullan�rlar ve 

daha karl� mü�teri olmaktad�rlar. Mü�teri ba�l�l��� oran�ndaki %5’lik bir art��, 

i�letmenin kar�n�n %60 ila 100 oran�nda artmas�n� sa�lamaktad�r. 

 

Çal��malarda görüldü�ü gibi, i�letmeler için mü�teri ba�l�l���, gelecekte elde 

edilecek karlar ve sürdürülebilirlik için önemlidir. Mü�teriler, genellikle al��veri� 

yapt�klar� i�letmelerde, kendilerinin tan�nmas�n� ve özel ilgi gösterilmesini beklerler. 

Ayr�ca mü�teriler, i�letmelere ula�abilecekleri ve kendilerini dinleyecek ileti�im 

kanallar�n�n olmas�n� beklemektedir. Mü�teri ili�kilerine gereken önemi veren 

i�letmeler, hem ba�l� mü�teri elde edecekler hem de mal ve hizmetlerinin geli�mesi 

için mü�terilerden sa�lad�klar� bilgileri kullanacaklard�r. 

 

Yaz�n taramas� sonucu ortaya konulan istatistikleri destekler nitelikte, 

i�letmeye ba�l�l�k duyan mü�teriler a�a��da belirtilen yararlar� sa�lamaktad�r 

(Ka��kç�, 2002: 134); 
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� Etkin bir reklam yaparak, çevrelerindeki ki�ileri etkilemektedirler. Bu 

etkileme sonucunda, mü�terileri o mal� kullanmalar� konusunda 

yönlendirmektedirler. 

 

� Ba�l� mü�teriler, i�letme aç�s�ndan en az maliyetli mü�terilerdir. Çünkü 

yeni mü�teri yaratman�n maliyeti oldukça yüksek iken, ba�l�l�k duyan bir 

mü�teriyi elde tutman�n maliyeti oldukça azd�r. 

 

� Ba�l� mü�teriler, düzenli olarak o mal�n kullan�c�s�d�rlar. Dolay�s�yla o 

mal�n pazardaki pay�n� koruyan ki�ilerdir. 

 

� Ba�l� mü�teriler, i�letmeye duyduklar� ba�l�l�ktan dolay� o i�letmenin 

sundu�u di�er mallara da sempati duymaktad�rlar. 

 

Dowling ve Uncles (1997) mü�teri ba�l�l��� ile ilgili olan çal��mas�nda, 

de�i�en ve geli�en rekabet ko�ullar� ile birlikte i�letmeler için ba�l� mü�terilerin en 

karl� mü�teriler haline geldi�ini ortaya koymu�tur. Bu durumun temel nedenlerini �u 

�ekilde s�ralamaktad�r;  

 

� Ba�l� mü�terilerin, demografik, ekonomik, sosyal özellikleri ve 

harcama bilgileri i�letmenin veri taban�nda bulunmaktad�r. ��letme bu 

bilgilerden yararlanarak pazarlama sunumunu mü�teriye özel 

gerçekle�tirmektedir. 

 

� Fiyata kar�� duyarl�l�k azd�r. 

 

� Sadece belli bir markay� sat�n al�rlar. 

 

� ��letmelerin fazla harcama yapan mü�terileri aras�nda yer almaktad�r.  

 

� A��zdan a��za ileti�im yoluyla i�letmeye yeni mü�teriler kazand�r�rlar. 
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Ba�l� mü�terilerin i�letmeye sa�lad��� yukar�da s�ralanan yararlar� nedeniyle 

i�letmeler ba�l� mü�terilere daha fazla önem vermektedirler. ��letmelere kar getiren 

mü�teri grubu ba�l� mü�terilerdir. Daha önce de belirtildi�i gibi, mü�teri ba�l�l���n�n 

i�letmenin büyümesi üzerindeki etkisi çok fazlad�r.  

    2.2.2. Mü�teri Ba�l�l���n�n Mü�teriler için Önemi 
 

Mü�teri ba�l�l���, i�letmelere say�s�z yararlar sa�lamakla birlikte, mü�teriler 

aç�s�ndan da oldukça önemli bir kavramd�r. Çünkü mü�teriler, sat�n alma karar� 

verirken, o mal veya hizmetle ilgili baz� beklentilere sahiptir. Sat�n alman�n 

getirece�i sonuçlar�n mü�terilerin beklentilerine uymamas� durumunda ise, 

mü�teriler aç�s�ndan alg�lanan risk faktörü ortaya ç�kmaktad�r. E�er mü�teriler, 

markan�n kendileri için uygun oldu�una inan�rlarsa ve sat�n alma konusunda söz 

verirlerse (tutumsal ba�l�l�k), bu mü�terilerin tekrar sat�n alma (davran��sal ba�l�l�k) 

olas�l��� oldukça yüksek demektir (Selvi, 2007: 29).  

 

Mü�teri ba�l�l���n�n tutumsal boyutunda geçmi� deneyimler önemlidir. 

Geçmi� deneyimler, markan�n ve i�letmenin tercih edilmesinde etkilidir. Mü�terilerin 

i�letmenin mal ve hizmetlerini sat�n almas� ile beraber fikirleri �ekillenmekte ve 

olu�maktad�r. Bu tutumlar, tekrar sat�n almalarda yol gösterici olmaktad�r. Mü�teriler 

bir sonraki al�mlar�nda sat�n alma karar sürecinin a�amas� olan pazar ara�t�rmas� ve 

bilgi toplama a�amas�n� gerçekle�tirmi� olmaktad�r. 

 

Mü�teri ba�l�l���n�n yarat�lmas� sonucunda, mü�terilerin mal ve hizmetleri 

sat�n al�rken ya�ad��� sat�n alma karar sürecindeki a�amalar k�salmakta ve 

al���lagelen sat�n alma gerçekle�mektedir. Mü�teri ald��� mala kar�� güven 

duymaktad�r. Bu noktada, sat�n alma sürecinde alg�lanan riskler azalmaktad�r. 

2.3. MÜ�TER� BA�LILI�I KAVRAMININ BOYUTLARI 
 

Mü�teri ba�l�l��� kavram�, davran�� ve tutum aç�s�ndan iki farkl� boyutta 

incelenmektedir. Ba�l�l���n davran��sal boyutu, mü�terinin i�letmenin mal ve 

hizmetlerini tekrar sat�n almas� ile ilgilidir. Ba�l�l���n tutumsal boyutu ise, 



 71

mü�terinin, i�letmenin mal ve hizmetlerini di�er mü�terilere tavsiye etmesi ile 

ilgilidir.  

2.3.1. Tutum Boyutu 
 

Tutum boyutu, mü�terinin i�letmenin mal ve hizmetleri ile ilgili fikirlerinden 

ve dü�üncelerinden olu�maktad�r. Tutum zay�f oldu�unda, mü�terinin marka için 

herhangi bir olumlu fikri veya tercihi bulunmamaktad�r.  Davran��sal boyut ise  

tutumsal boyuta göre daha soyut bir boyuttur. 

 

Tutumsal ba�l�l�k, mü�teri sat�n alma eylemini tekrarlamasa bile i�letme 

hakk�nda olumlu konu�mas�, tavsiye etmesi, ba�kalar�n� i�letmeden al��veri� yapmas� 

için ikna etmesi �eklinde tan�mlanmakta ve bu durum i�letmeler için önemli 

olmaktad�r. Çünkü i�letmenin yapt��� reklamlar�n etkisi ba�kalar�n�n i�letme 

hakk�nda olumlu konu�mas�ndan daha etkili de�ildir. Dolay�s�yla i�letme, tutumsal 

ba�l�l��a sahip mü�terileri sayesinde ücretsiz ve daha etkili reklam faaliyetinde 

bulunmaktad�r (Çat� ve Koço�lu, 2008: 172). Dick ve Basu (1994) mü�teri ba�l�l��� 

ile ilgili çal��mas�nda mü�teri ba�l�l���n�, i�letmeye ya da markaya olan tutumla 

birlikte ele alm��lard�r.  

 

Mü�teri ba�l�l���n�n tutum boyutu, mü�teri ba�l�l���n�n yap�s�nda do�al olarak 

bulunan psikolojik ve duygusal ba�l�l��� tan�mlamak için tutumsal verilerin 

kullan�ld��� bir boyuttur (De�ermen 2006: 78). Mü�teri ba�l�l���n�n tutumsal boyutu 

bir mü�terinin, ba�l� bir mü�teri olmas�n�n temel göstergesi olan tekrar sat�n alma ve 

çevresine yapt��� tavsiye etmeleri ifade etmektedir (Bennett ve di�erleri, 2005: 98). 

Mü�teri ba�l�l���n�n tutum boyutu, daha çok mü�terinin söz verme düzeyiyle ilgilidir. 

Yani mü�teri, tekrar o i�letmeyi tercih edece�i konusunda i�letmeye söz vermektedir 

(Lin ve Wang, 2006: 272).  

 

Tutumsal boyutta mü�teri, i�letmeye kar�� olumlu bir tutum (dü�ünce) 

olu�turmakta ve bu dü�üncelerini çevresine aktarmaktad�r. Mü�teri, i�letmenin 

sürekli mü�terisi olmayabilir, yani i�letmenin mal ve hizmetlerini sat�n almaya 

devam etmeyebilir ancak i�letmeye kar�� olan ba�l�l��� devam etmektedir. Mü�teri, 
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i�letme ile ilgili çevreye olumlu a��zdan a��za ileti�imde bulunmaktad�r. Mü�teri, 

i�letme ile aras�nda duygusal bir ba�l�l�k kurmu�tur. Ya�ad��� duygusal ba�l�l�ktan 

dolay� i�letme ile ilgili olumlu a��zdan a��za ileti�im yapmaya devam etmektedir.  

2.3.2. Davran�� Boyutu 
 

Mü�teri ba�l�l���n�n davran�� boyutunda, davran���n zay�f olmas� markan�n 

daha az sat�n al�nmas�n� ifade etmektedir. Bu durum, ayn� markan�n sürekli olarak 

sat�n al�nmamas� anlam�na gelmektedir. Tutum ve markan�n güçlü olmas� 

durumunda güçlü ba�l�l�k söz konusu olmaktad�r. Davran���n yüksek ancak tutumun 

dü�ük oldu�u durumda mü�terinin ba�l�l��� sahte ya da tesadüfidir. Mü�teri ayn� 

markay� tekrar tekrar sat�n almakta veya sürekli ayn� ma�azada al��veri� yapmakta, 

markaya ve ma�azaya kar�� tercihli bir tutum hissetmektedir. Bu mü�teri grubunu 

ba�l�l�k boyutuna geçirmek için mü�terinin marka imaj�ndaki alg�lamas�n� 

güçlendirmesi gerekmektedir. Yüksek tutum ve zay�f davran��, mü�terinin gizli 

ba�l�l���n�n oldu�u anlam�na gelmektedir. Mü�teri markay� sevmekte ancak onu sat�n 

almamaktad�r. Bunun nedeni; belki fiyat�n çok yüksek olmas� ya da mü�terinin 

markaya ya da ma�azaya ula�amamas� olabilir (Sheth, Mittal ve Newmon, 1991: 

701). Mü�teri ba�l�l���n�n davran��sal boyutu, mü�terilerin, i�letmenin mal ve 

hizmetlerini tekrar sat�n almas�n� sa�lamakt�r (Çat� ve Koço�lu, 2008: 172). 

 

Davran��sal boyut, mü�terinin bir marka ya da hizmet için tercihini gösteren 

tekrar sat�n alma davran���n� ifade etmektedir. Mü�teri ba�l�l���n�n davran��sal 

boyutunun de�erlendirilmesinde, sat�n alma miktar� ve sat�n alma s�kl��� gibi 

davran��sal ölçümler kullan�lmaktad�r (Chang ve Chen 2006).  

 

Bu boyutta, i�letmenin tekrarlanan sat��lar� her zaman mü�terinin psikolojik 

ba�l�l���ndan kaynaklanmamaktad�r. Örne�in; mü�teri bir perakendeci i�letmeye 

belli bir markay� sat�n almak üzere gider, ancak rakip bir markan�n etkileyici bir 

promosyonu ya da daha uygun bir fiyat teklifi ile kar��la��nca, ba�ka markaya 

yönelebilmektedir. Bu nedenle, mü�teri ba�l�l���n�n davran��sal boyutuna etki etmek 

için rakip i�letmeler fiyat indirimleri uygulayabilmektedir. 
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Mü�teri ba�l�l���n� sa�lamaya ve artt�rmaya yönelik fiyat indirimleri her ne 

kadar k�sa sürede ba�l� mü�teriler üzerinde bir olumsuz etki (sabit maliyetleri 

kar��lama pay�nda azalma) yap�yor gibi görünse de, genel olarak artan talep, bu 

durumu dengeleyebilir ve telafi edebilir boyuttad�r (Gülçubuk, 2008: 25). 

2.4. MÜ�TER� BA�LILI�ININ ÖZELL�KLER� 

 
Mü�teri ba�l�l��� kavram�n�n i�letmeler ve tüketiciler aç�s�ndan artan önemi 

i�letmeler aç�s�ndan bu kavram�n ve özelliklerinin daha iyi anla��lmas�n� zorunlu 

k�lmaktad�r. Pazarlama anlay���nda meydana gelen de�i�meler ile birlikte 

i�letmelerin bak�� aç�lar� sat�� odakl�l�ktan mü�teri odakl�l��a do�ru kaymaya 

ba�lam��t�r. Bunun bir sonucu olarak da i�letmeler aras�nda mü�teri ba�l�l���na olan 

ilgi artmaya ba�lam��t�r. Mü�teri ba�l�l���n�n genel olarak birtak�m karakterisitik 

özellikleri bulunmaktad�r. Bu özellikler �öyle özetlenebilir; 

 

� Mü�teri ba�l�l��� ölçülebilir niteliktedir. Mü�teri ba�l�l���, i�letmenin  

mal ve hizmet, marka sat��lar�n� do�rudan etkileyen mü�terilerin bir 

markay� tekrar sat�n alma e�iliminin olu�mas�n� sa�lamaktad�r 

(Hammond, East ve Ehrenberg, 1996: 85). 

 

� Mü�teri ba�l�l���, mü�terilerin davran��sal ve tutumsal tercihlerde 

bulunmas�n� sa�lamaktad�r (Wallace, Giese ve Johnson, 2004: 249).  

Mü�teri ba�l�l���, mü�terilerin i�letmeye kar�� olumlu tutum ve 

davran��lardan olu�maktad�r. 

 

� Mü�teri ba�l�l���, bir i�letmede memnuniyet, ba�l�l�k ve bunlar�n 

sonucu mü�teri karl�l���n�n optimum olmas�n� sa�lamak amac�yla tüm 

i�letmenin bilinçli, sürekli ve etkin çaba göstermesi sonucu 

olu�maktad�r (Uncles, Dowling ve Hammond, 2003: 298). 

 

� Mü�teri ba�l�l���, ili�ki geli�tirmenin bir sonucu olarak sat�n alma 

davran���n� geli�tirmekte, hemen kendini göstermemekte ve sistematik 

bir planlamay� gerektirmektedir (Büyük, 2006). 
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Mü�teri ba�l�l���, i�letme ile mü�teri aras�nda uzun dönemli ili�ki kurmay� 

sa�lamaktad�r. Ayr�ca, i�letmenin mü�terilerinin tutumsal ve davran��sal tepkilerini 

ayarlamaktad�r. Mü�teri ba�l�l���n�n artan önemi sahip oldu�u s�ralanan özelliklerden 

kaynaklanmaktad�r. 

2.5. MÜ�TER� BA�LILI�ININ OLU�TURULMASINDA ETK�L� OLAN 
FAKTÖRLER 
 

Mü�teri ba�l�l���n�n olu�umunda etkili olan faktörler, mü�teri memnuniyeti, 

kurum imaj�, de�i�tirme maliyeti, güven, �ikayet davran��� ve  hizmet kalitesi 

�eklinde s�ralanmaktad�r. 

 

 Mü�teri ba�l�l���n�n olu�umunda; mü�teri memnuniyeti, pazar pay�, hizmet 

kalitesi gibi çok say�da unsurun yan�nda, duygusal unsurlar�n da etkileri dikkate 

al�nmaktad�r. ��letmeler kurumsal imajlar�n� ya da mallar�n�n imajlar�n� ya�am 

biçimleri ile özde�le�tirerek, mallar�na yada kurumsal imajlar�na simgesel anlamlar 

yüklemekte ve bu �ekilde mü�terileri ile duygusal ba�l�l�k yaratmaya çal��maktad�r 

(Yurdakul, 2007: 284). Mü�teri ba�l�l��� için uygun kalite ve mü�teri memnuniyeti 

vazgeçilmez unsurlard�r. A�a��daki �ekil 2.4 mü�teri ba�l�l���ndaki ili�kileri 

göstermektedir. 

�ekil 2. 4: Mü�teri Memnuniyeti, Mü�teri Ba�l�l��� Ve Mü�teri De�eri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Odaba��, 2000 s. 49 
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�ekil 2.4’de görüldü�ü gibi, mü�terilerini memnun ederek bunun sonucunda 

kar sa�lama yolunu tercih eden çok say�da i�letme, mü�teri memnuniyetinden 

mü�teri ba�l�l���na ula�makta daha sonra  mü�teri de�eri sa�lamaya do�ru 

yönelmektedir. 

 

Yönetim felsefecisi Peter Drucker’a göre “��letmelerin misyonlar� ve 

amaçlar� mü�teri yaratmak ve onlar� memnun etmektir” ayn� �ekilde pazarlama 

bilimcisi T. Levitt’e göre ise “��letmenin amac�, mü�teri bulmak ve kurulu�a ba�l� 

kalmas�n� sa�lamakt�r” (�nteraktivite, 2000). 

 

Drucker ve Levitt’in görü�lerinde ifade edildi�i gibi günümüz pazarlama 

anlay���nda “mü�teri odakl�l�k”, “mü�teri memnuniyeti”, “mü�teri de�eri” ve 

“mü�teri ba�l�l���” kavramlar� ön plana ç�km��t�r. Bu kavramlar�n temelinde 

“mü�teri” yer almaktad�r.  

 

Yaz�ndaki çal��malar incelendi�inde, özellikle hizmet i�letmeleri için, 

memnuniyete ve ba�l�l��a neden olan farkl� faktörlerin tart���ld��� görülmektedir. 

Genellikle, mü�teri memnuniyetinin boyutlar� olarak alg�lanan hizmet kalitesi 

(Kristensen ve di�erleri,1999), kurum imaj� (Clow ve di�erleri, 1997; Eskildsen ve 

di�erleri, 1999) gibi i�letmeyle ilgili kavramlar ele al�nm��t�r.  Kristensen ve di�erleri 

(1999) alg�lanan hizmet kalitesinin mü�teri memnuniyetini etkiledi�ini, Clow ve 

di�erleri (1997) ve Eskildsen (1999) ise kurum imaj�n�n mü�teri memnuniyetinin 

boyutu oldu�unu belirtmi�lerdir. Clark ve Wood (1998) hizmet i�letmelerinde 

özellikle restoranlarda mü�teri ba�l�l��� ile ilgili yapt�klar� çal��mada mal ve hizmet 

kalitesinin mü�teri ba�l�l���n� etkileyen en önemli ö�elerden birisi oldu�u bulgusuna 

ula�m��lard�r. Ayr�ca, Butcher, Sparks ve O’Callaghan (2001) ise, mü�teri 

memnuniyetinin mü�teri ba�l�l���n�n olu�mas�nda önemli rol oynad���n�, hizmet 

kalitesi, hizmet de�eri ve mü�teri ba�l�l��� ili�kisinde mü�teri memnuniyetinin 

önemli bir görevi oldu�unu ortaya ç�karm��t�r. Duman, Aydu�an ve Koçak (2007) 

çal��mas�nda, mü�terilerin de�er alg�lar� yükseldikçe i�letmeye kar�� geli�tirdi�i 

ba�l�l�k duygusunun artt���n�, ayr�ca mü�terilerinin kalite alg�s�n� artt�r�rken 

katland�klar� maliyetleri azaltmay� ba�aran i�letmeler daha yüksek mü�teri ba�l�l��� 
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sa�layabilecekleri sonucuna ula�m��lard�r. Buradan hareketle, mü�teri ba�l�l��� 

olu�turmada kalite alg�s�, memnuniyet ve de�er alg�lar�na göre daha öncelikli bir 

konu oldu�unu vurgulam��t�r. �tler ve Gökmen (2009) mü�teri memnuniyeti 

yaratman�n en önemli getirisinin ba�l� mü�teriler kazanmak oldu�u, mü�terinin 

i�letme ile ilgili olumlu konu�mas�n�n, i�letme ile i�lerini sürdürme iste�i ile mü�teri 

memnuniyeti aras�nda pozitif yönlü bir ili�ki oldu�u ve mü�teri memnuniyetinin 

sa�lanmas� için i�letmenin mü�teriler üzerinde güven yaratmaya öncelik vermesi 

gerekti�i sonucuna ula�m��t�r. 

 

Mal ve hizmet kalitesi ile ba�l� mü�teriler olu�turulmas�, i�letmelerin ana 

örgütsel amaçlar�ndan biri olan varl�klar�n� devam ettirmesi amac�na ula�mas�na 

destek olmaktad�r. A�a��daki �ekil 2.5 bu ili�kiyi ortaya koymaktad�r. 

 

�ekil 2. 5: Mal ve Hizmet Kalitesi, Mü�teri Memnuniyeti, Mü�teri Ba�l�l��� ve 
Örgütsel Amaçlar 

 
 
 
 
 
 

Kaynak: Arnould, Price ve Zinkhan., 2002 s. 759 

 

�ekil 2.5’de görüldü�ü gibi, mü�teri ba�l�l��� yaratmak isteyen ve mü�teri 

ba�l�l��� sonucunda i�letmeye kar�� ba�l� mü�teriler yaratmay� amaçlayan 

i�letmelerin kalite kavram�n� anlamalar� ve tepe yönetimden ba�layarak tüm örgüt 

kademelerine kaliteli mal ve hizmet üretmek için inanç yaratmal�, sürekli 

iyile�tirmeyi benimseyen toplam kalite yönetimi bilincini yerle�tirmelidir.  

2.5.1. Mü�teri Memnuniyeti 
 
Mü�teri memnuniyeti en genel ifade ile mal ve hizmetin tercih sonras� 

de�erlendirilmesine ili�kin yarg�lama biçimidir (Cronin ve Taylor, 1992: 58). 

Mü�teri memnuniyeti, mü�teri ba�l�l���n�n en önemli unsurlar�ndan biridir. Mü�teri 

memnun olmam�� ise veya ald��� maldan yarar sa�lamam��sa ayn� maldan tekrar 
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sat�n almayacakt�r. Mü�teri memnuniyeti mal ve hizmetin kendisinden olabilece�i 

gibi ma�aza atmosferi, çal��anlar�n davran���, sat�� sonras� hizmetlerin kalitesinden 

de kaynaklanabilmektedir.  

 

Mü�teri memnuniyeti ile mü�teri ba�l�l��� aras�ndaki ili�kiyi ortaya koymak 

amac� ile yap�lan ara�t�rmalarda bu iki kavram aras�nda ili�ki oldu�u saptanm��t�r. 

Örne�in; Fornell 27 farkl� i� kolunu inceleyerek yapt��� ara�t�rmas�nda memnuniyet 

ile mü�teri ba�l�l��� aras�nda %17 ile %66 aras�nda de�i�en oranlarda güçlü bir 

korelasyon oldu�unu tespit etmi�tir (Fornell, 1996: 7-18). Bir di�er ara�t�rmada ise 

Cronin ve Taylor dört farkl� i� kolunda yapt�klar� ara�t�rma sonucunda memnuniyet 

ile ba�l�l�k aras�nda 0. 36 (fast food restaurantlarda) ile 0. 83 (kuru temizlemede) 

aras�nda ba�lant�lar oldu�unu saptam��lard�r (Cronin ve Taylor, 1992: 55-68). Yaz�n 

taramas�nda, mü�teri memnuniyetinin mü�teri ba�l�l�k düzeyini belirleyen bir anahtar 

oldu�u konusunda geni� bir fikir birli�i bulunmaktad�r (Wangenheim, 2003: 145). 

Ara�t�rmalar sonucunda, mü�teri ba�l�l��� ile mü�teri memnuniyeti aras�nda ili�ki 

oldu�u belirlenmi� ancak bu ili�kinin sektörden sektöre de�i�ti�i görülmü�tür. 

 

��letmelerin gelece�ini belirleyen temel unsur, mü�teridir. ��letmelerin 

gelece�ini belirleyen temel unsurun mü�teri olmas�na ra�men, mü�teri memnuniyeti 

i�letmenin tek amac� de�il, amaca ula�mas� için gerçekle�tirmek zorunda oldu�u bir 

alt amac�d�r. E�er tek amac� mü�teri memnuniyeti olsayd�, bütün i�letmeler en üst 

nitelikli mallar� kars�z satarlard� (�slamo�lu, 2000: 20). 

 

Mü�teri memnuniyeti, mü�terilerin sat�n ald�klar� mal veya hizmetin 

beklentilerini kar��lamas�d�r (K�l�ç, 1993). Mü�teri memnuniyeti, mal veya hizmetleri 

mü�terilere sunarken sadece güler yüzlü olmak de�ildir. Sat�n alma sürecinde yer 

alan bütün unsurlar�n de�erlenmesi sonucu ortaya ç�kmaktad�r. Ça�da� mü�teri, son 

y�llarda ya�anan geli�melerle beraber art�k bir mal ve hizmetin ihtiyaçlar�n� 

gidermesi ile yetinmemektedir. Bu ihtiyaçlar�n giderilmesinin yan� s�ra bir tak�m 

isteklerin de giderilmesi gerekmektedir. Bu isteklerden baz�lar� �u �ekilde 

s�ralanabilir (Bayuk, 2005); 
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� Mü�teri, ili�ki kurdu�u i�letmenin sosyal sorumluluk bilincinde olmas�na 

dikkat etmektedir. 

 

� Mü�teri, kulland��� mal ve hizmetlerin insan sa�l���na zarar vermemesi 

konusuna önem vermektedir. 

 

� Mü�teriler, enerji ve yak�t tasarrufu sa�layan mallar� öncelikle tercih 

edilmektedir. 

 

� �maj olu�turulmas�na a��rl�k verilmektedir. 

 

� Mü�teri, yüzde yüz mükemmel mal de�il, fark yaratan ve e�siz mallar� tercih 

etmektedir. 

 

� Mü�teri, ayn� paraya daha fazlas�n� sunan mal veya i�letmeleri tercih 

etmektedir. 

 

� Mü�teriler, kulland��� mallar�n çevreye zarar vermemesini istemektedir. 

 

� Mü�teriler, sat�n ald�klar� mallar�n ya�amlar�n� kolayla�t�rmas�n� istemektedir. 

 

Bir mü�terinin sat�n alma deneyimi sonras�nda memnun olmas�, her zaman o 

i�letmenin mallar�n� tercih edece�inin garantisini vermemektedir. �ngiltere Oglivy 

Centre’�n yapt��� bir ara�t�rmada, otomotiv sektöründeki tüketicilerin % 85’i sat�n 

ald�klar� markadan memnun olmalar�na ra�men, bu mü�terilerin yaln�zca % 40’�n�n 

yeniden ayn� markay� sat�n ald��� ortaya ç�km��t�r (Oyman, 2002). Bu sonuç, mü�teri 

memnuniyetinin mü�teri ba�l�l���n� tek ba��na sa�lamada yetersiz oldu�unu, 

memnuniyetin yan� s�ra mü�teri ile duygusal bir ba� kurulmas� gerekti�ini 

vurgulamaktad�r. 

 

Mü�teri memnuniyeti ile beraber mü�teri ba�l�l���n�n olu�mas�n� sa�layan 

de�i�tirme maliyeti, güven ve kurum imaj� faktörlerinin de bütünle�ik bir sistem 
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içinde çal��mas� gerekmektedir. Bu faktörlerin etkisi ile mü�teri memnuniyeti ve 

mü�terinin memnuniyetten sonraki doygunluk hissi ile ba�l�l��� olu�maktad�r. 

 

Mü�terinin sat�n alma öncesi beklentileri ile sat�n alma sonras� elde etti�i 

performans aras�nda, üç farkl� durum ortaya ç�kmaktad�r. Bu durumlar �öyledir 

(Türk, 2005: 199); 

 

1. Performans, beklentilerinden daha yüksek ç�kabilir. Bu durum, 

mü�terinin yüksek bir memnuniyet düzeyine ula�mas�n� sa�lar 

 

2. Performans, beklentileri kar��layamayacak düzeyde (dü�ük) ç�kabilir. 

Beklentilerine cevap alamayan mü�teri, do�al olarak memnun olamaz. 

 

3. Performans, beklentilerine e�it ç�kabilir. Böyle bir durum da �l�ml� 

memnun veya ilgisizlikle sonuçlan�r. Ba�ka bir ifade ile mü�teri, memnuniyet 

bak�m�ndan nötr bir durumdad�r.  

 

Mü�terinin sunulan mal ve hizmetten memnuniyet düzeyi ile hizmet deneyimi 

aras�ndaki ili�ki ve ortaya ç�kan yukar�da s�ralanan üç farkl� durum �ekil 2.6 üzerinde 

�u �ekilde ifade edilebilir; 
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�ekil 2. 6: Mü�teri Memnuniyeti ve Sat�n Alma Sonras� Deneyim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Jon ve Natalie, 2002 s. 11 

 

��letmeler için mü�teri memnuniyetini sa�lamak hayati öneme sahip bir 

faaliyettir. Sürekli de�i�en ve geli�en mü�teri beklentilerinin neler oldu�unu sürekli 

ara�t�rmak ve hizmetleri bu istek ve ihtiyaçlara göre yeniden yap�land�rmak 

gerekmektedir. Günümüz i�letmeleri aç�s�ndan mü�teri memnuniyetinin önemi 

giderek artmaktad�r. Sat�n ald��� mal ve/veya hizmetten memnun kalan mü�terinin 

i�letmeye olan ba�l�l��� artmakta ve mü�terinin i�letmeye olan ba�l�l���n�n artmas� 

sonucunda i�letmelerin gelirlerinde art��lar görülmektedir (Tütüncü ve Do�an, 2003: 

130).  

 

Mü�teri ba�l�l��� sa�lanabilmesi için öncelikle mü�terinin mal ve 

hizmetlerden memnun kalmas� gerekmektedir. Memnuniyet ve ba�l�l�k ardarda 

geli�en kavramlard�r. 

 

��letmeler için mü�teri memnuniyeti ve mü�teri ba�l�l��� üzerinde önemle 

durulan konulard�r. Bir i�letmenin hizmetinden sadece memnuniyet ya�ayan 
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mü�terilerin o i�letmeye ba�l� kalma olas�l���, çok memnun olan mü�terilere göre çok 

daha azd�r. Bu demek oluyor ki, bir i�letmeden çok memnun oldu�unu ifade eden 

mü�terilerin, gelecekteki al��veri�lerini ayn� yerden yapma olas�l���, toplam 

memnuniyetlerini kötü olarak de�erlendirenlere göre iki buçuk kat daha fazlad�r 

(Michelli, 2008: 179).     

 

Memnuniyet ile kalite kavramlar� da birbirleriyle yak�ndan ili�kilidir. Bu 

noktada, mal�n özellikleri, mü�teriye sa�layaca�� yarar, sunulan hizmet, sat�n alma 

sonras� garantiler ve hizmet kalitesinin belirlenmesinde önemli de�i�kenlerdir. 

Mü�terilerin kaliteyi alg�lay��lar� ile memnuniyet aras�nda ili�ki bulunmaktad�r. 

 

Bir mal ve/veya hizmetin kaliteli olmas�, onun mü�teriyi ne düzeyde memnun 

etti�i ile orant�l� olmaktad�r (Uyguç, 1998: 44). Yap�lan tüm çal��malarda mü�terinin 

memnuniyetsizli�inin yay�lmas� ile ilgili benzer sonuçlar ç�km��t�r. Örne�in; 

memnun olmam�� mü�terilerin %90’� i�letmeyle ili�kisini kesmekte, bir daha ki 

sefere hizmeti ayn� i�letmeden sat�n almamaktad�r. Ayr�ca, bu memnuniyetsizli�ini 

en az 10 ki�iyle payla�maktad�r. Gene ayn� çal��man�n sonucuna göre, 

memnuniyetsizlik duyan mü�terilerin %13’ünün bu durumu 20 ki�iye aktard��� 

saptanm��t�r. Ba�ka bir çal��ma “3-33” kural�n� ortaya ç�karm��t�r. Buna göre, 

ya�anan tecrübelerle ilgili olumlu izlenime sahip 3 ki�iye kar��l�k, kötü tecrübesini 

ba�kalar�na anlatmaya haz�r 33 ki�i vard�r (Kaya, 2000: 429). Bu çal��malardan elde 

edilen sonuca göre, kötü bir �eyin a��zdan a��za dola�mas�, iyi bir habere göre çok 

daha yayg�n ve çok daha h�zl� gerçekle�mekte ve insanlar�n i�letme hakk�ndaki 

dü�üncelerini etkilemektedir. Di�er taraftan, mü�teri yönlü olmak sadece kendini 

mü�teri yerine koyarak beklentileri kar��layacak mallar ve hizmetler geli�tirmek 

de�il; beklentilerin önüne geçerek onlara yeni mallar ve ihtiyaçlar da yaratmakt�r. Bu 

ba�lamda, istenen mallar�n verilmesinin ötesinde yeni pazarlar da yaratmak 

gerekmektedir. Bu durum, i�letmenin geli�mesini ve rakiplerinin önüne geçmesini 

sa�layacakt�r (Uzuno�lu, 2007: 12). 
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Mü�teri memnuniyetinin ve ba�l�l���n�n sa�lanmas�n�n yolu düzenli olarak 

mü�teri beklentilerini ölçmek ve mü�terilerin beklentileri do�rultusunda mal ve 

hizmetleri geli�tirmeyi gerektirmektedir (Çat� ve Koço�lu, 2008: 174). 

 

Mü�teri memnuniyetinin i�letmeler için son derece önemli oldu�u modern 

pazarlama anlay��� kapsam�nda i�letmeler, rakiplerinden farkl�l�k yaratabilmek için 

bu konuyu daha fazla önemsemekteler ve düzenli olarak çe�itli ölçüm yöntemleri ile 

de�erlendirmek zorundad�rlar. ��lemenin mal ve hizmetlerinden memnun olan ya da 

olmayan mü�terilerin i�letmeye kar�� davran��lar� farkl�d�r.  

 

Memnun olan ve memnun olmayan mü�teri davran��lar� �u �ekilde 

özetlenebilir (Kavas, Katrinli ve Özmen, 1995: 58): 
 

Memnun olan  mü�teri davran��lar� �unlard�r: 

 

� �irketin mal ve hizmetlerine kar�� olumlu tutum geli�tirir. 

 

� Mal ve hizmetler hakk�nda di�er mü�terilere olumlu ve güzel �eyler 

söyler. 

 

� Rakip mallarla fazla ilgilenmez. 

 

� Mal ve hizmeti tekrar sat�n alarak “marka ba�l�l���” geli�tirilir. 

 

� �irketin di�er mallar�n�n potansiyel al�c�s� olur. 

 

Memnun olmayan  mü�teri davran��lar� �unlard�r: 

 

� �irketin mal ve hizmetlerine kar�� olumsuz tutum geli�tirir. 

 

� “Marka ba�l�l���” yerine “ marka kaymas�” olu�ur. 

 

� Mal ve hizmetler hakk�nda di�er mü�terilere olumsuz �eyler iletilir. 
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� �ikayetçi bir tav�r tak�n�r. 
 

Mü�teri memnuniyeti ve mü�teri ba�l�l��� aras�ndaki ili�kiyi ortaya koyan 

birçok çal��ma bulunmaktad�r. Çal��malar�n ço�unda benzer bulgular ortaya 

konulmu�tur. 
 

Erevelles ve Leavitt (1992) çal��mas�nda mü�teri memnuniyetinin, mü�teri 

ba�l�l���n�n olu�turulmas�nda ve i�letmenin pazarlama karmas�n� �ekillendirmesinde 

önemli bir de�i�ken oldu�unu vurgulam��t�r. Ayn� �ekilde Oliver (1993) ise yüksek 

düzeyde sa�lanan memnuniyetin mü�teri ba�l�l���nda önemli bir de�i�ken oldu�unu 

ortaya koymu�tur. Anderson (1994) mü�terilerin i�letmeyle ili�kilerinden ortaya 

ç�kan memnuniyeti artt�kça, mü�terilerin ba�l�l�k düzeylerinin artaca�� sonucuna 

ula�m��t�r. Oliva (1992) mü�teri memnuniyeti ile mü�teri ba�l�l��� aras�nda ili�ki 

bulundu�unu ancak bu ili�kinin do�rusal olmad���n� belirtmi�tir. Mü�teri 

memnuniyeti ile ba�l�l�k aras�ndaki ili�kiler ise memnuniyet/ba�l�l�k matrisi ile ifade 

edilmektedir;  

 

�ekil 2. 7: Mü�teri Memnuniyeti/ Mü�teri Ba�l�l��� �li�ki Matrisi 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                    

 

 

Kaynak: Kalder, 2000 s. 19 
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�ekil 2.7’de görüldü�ü gibi 1. grup mü�teriler memnuniyetleri yüksek ancak 

ba�l�l�klar� dü�ük mü�terilerdir. Kazan�lmas� çok zor mü�teri grubudur. 2. Grup 

mü�teriler, memnuniyetleri ve ba�l�l�klar� yüksek gruptur. Sadece memnun olmakla 

kalmay�p bu memnuniyetlerini ba�kalar� ile payla�maktad�r. 3. Grup mü�teriler, en 

tehlikeli mü�teri grubudur. Memnuniyetsiz ve ba�l� olmayan bu grup 

memnuniyetsizli�ini ba�ka ki�ilere anlatmaktad�r. 4. Grup mü�teriler ise, 

memnuniyetleri dü�ük olmas�na ra�men genelde zorunluluklardan dolay� i�letmeye 

ba�l� kalmaktad�r.  

 

Mü�teri memnuniyeti ili�kilerini ortaya koyan temel iki model 

bulunmaktad�r. Bu iki model Amerikan ve �sveç mü�teri memnuniyeti modelleridir. 

A�a��daki �ekil 2.8’de gösterilen Amerikan Mü�teri Memnuniyet �ndeksi modelinde, 

mü�teri memnuniyeti ile mü�teri ba�l�l��� aras�ndaki ili�ki ortaya konulmu�tur. 

�ekil 2. 8: Amerikan Mü�teri Memnuniyet �ndeksi Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Fornell, Johnson ve Eugene, 1996 s. 8 

 

�ekil 2.8’de görüldü�ü gibi genel mü�teri memnuniyetini en çok etkileyen üç 

de�i�ken bulunmaktad�r. Bu de�i�kenler; Alg�lanan Kalite, Alg�lanan De�er ve 

Mü�teri Beklentileridir. En son tüketim deneyimini içeren alg�lanan kalitenin, genel 

mü�teri memnuniyetine do�rudan ve pozitif etkisi vard�r. Genel mü�teri 

memnuniyetinin ikinci de�i�ken, alg�lanan de�er veya ödenen fiyata göre alg�lanan 

mal kalite seviyesidir. Alg�lanan kalite için, mü�teri memnuniyeti ve alg�lanan de�er 
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art��lar� aras�nda pozitif bir ili�ki beklenmektedir. Üçüncü de�i�ken, mü�terinin ya da 

pazar�n beklentileridir. Mü�teri Memnuniyeti sonucunda, mü�teri �ikayetleri ya da 

mü�teri ba�l�l��� olu�maktad�r. Bir di�er model olan �sveç mü�teri memnuniyeti 

modeli a�a��daki �ekil 2.9’da gösterilmi�tir. 

 

�ekil 2. 9:  �sveç Mü�teri Memnuniyeti Ölçme Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Bruhn ve Grund, 2000 s. 35 

 

�ekil 2.9’da görüldü�ü gibi �sveç mü�teri memnuniyet ölçme modeli ile 

Amerikan mü�teri memnuniyet indeksi modeli birbirine çok benzemektedir. Her iki 

modelin de ortak amac�; mü�teri ba�l�l���n� belirlemek, ba�l� mü�teri say�s�n� ve 

mevcut mü�terinin ba�l�l���n� artt�rmakt�r. Bu iki modelin temel farkl�l���, Amerikan 

mü�teri memnuniyeti modelinde Alg�lanan Kalite yer almaktad�r. Amerikan mü�teri 

memnuniyeti modelinde alg�lanan kalite ve alg�lanan de�erin yer almas� kalite ile 

fiyat kar��la�t�rmas� yap�lmas�na imkan sa�lamaktad�r. Bununla birlikte, kalitenin 

model içinde yer almas� modele güvenilirlik katmakta ve uygunlu�u ölçmeyi 

sa�lamaktad�r.   

 
Mü�teri ba�l�l��� pazar ve rekabet ko�ullar�ndan etkilenmektedir. Pazarda mal 

ya da markan�n alternatifi mevcut de�ilse, bu durumda mü�terinin izlemesi gereken 

iki yol vard�r. Mü�teri mevcut olan mal ya da markaya ba�l� kal�p, o mal ya da 

markay� sat�n al�r ya da mü�teri hiçbir mal ya da markay� sat�n almamaktad�r. 
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Rekabetin ivme kazand��� pazar ko�ullar�nda, mü�terilerin daha deneyimli ve 

karma��k istek ve beklentilerinin bulunmas�, pazarda bulunan rakip say�s�n�n her 

geçen gün daha da artmas�, i�letmeleri mü�teri odakl� ve mü�teri de�eri yaratabilen 

mal ve hizmetler üretmeye yöneltmektedir. Mü�terinin sat�n ald��� mal ve hizmetin 

yan�nda, duyulan memnuniyet ile elde edilen de�erin birbirine e�it olmas� 

gerekmektedir. E�er bu e�itlik sa�lanamazsa, ba�l�l�k gerçekle�mez (Christopher, 

1996: 65).   

 

Mü�terinin mal ya da markay� de�i�tirmesinin en temel nedenlerinden biri, 

mü�terinin mal ya da markadan memnuniyet duymamas�ndan kaynaklanan 

uyumsuzluktur. ��letmeler, mü�terilerden gelen geri bildirim sonucunda mal ya da 

markalarda arad�klar� özelliklere göre bir tak�m de�i�ikliklere gidebilmektedir. Bu 

nedenle, i�letmeler mü�terilerden gelen geribildirimleri dikkatlice yönetmelidir. 

2.5.2. Kurum �maj� 
 
Günümüzde rekabetin �ekli de�i�mi�tir. ��letmeler art�k sadece mallar�, 

i�levleri, özellikleri ve kalite boyutlar� ile de�il, kurum imaj� ve itibar� boyutuyla da 

rekabet etmektedir. Bu nedenle, kurum imaj� konusunun stratejik önemi her geçen 

gün artmaktad�r. Kurum imaj� farkl� �ekillerde tan�mlanm��t�r. 

 

Kurum imaj�, i�letmenin hedef kitleleri taraf�ndan alg�lanan ya da hedef 

kitlelerin zihninde olu�an resimdir (Pelteko�lu, 1997: 128; Ak, 1998: 20). Kurum 

imaj�, hedef kitlenin kurum hakk�nda duygusal ve ak�lc� dü�ünce ve alg�lamalar�n�n 

tümüdür (Önal, 2000: 47). Bir ba�ka tan�ma göre, kurum imaj�, i�letmelerin profili, 

payda�lar� meydana getiren bireylerin zihninde olu�an i�letmeyle ilgili alg�lar�n ve 

beklentilerin tümüdür (Topalian, 2003: 56).  

 

Tüm tan�mlar ����� alt�nda, kurum imaj�, i�letmeyle ili�ki içinde bulunan  tüm 

payda�lar, çal��anlar ve i�letmenin mü�terilerinin kurum ve kurumun sahip oldu�u 

de�erler hakk�nda zihinlerinde olu�an dü�üncelerin, duygular�n ve alg�lar�n 

bütünüdür. 
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Kurum imaj� ile ilgili yap�lan ikincil veri taramas� sonucunda kurum imaj� 

kavram�n�n 1950’lerde kullan�lmaya ba�land��� sonucuna ula��lm��t�r. A�a��daki 

tablo 2.1’de kurum imaj� ile ilgili yap�lan çal��malar� ve kurum imaj� kavram�n�n 

geli�imini göstermektedir. 

Tablo 2. 1: Kurum �maj� Kavram� ve Geli�imi 

YIL YAZAR ÇALI�MANIN 

ODA�I 

KURUM �MAJINA BAKI� 

1955 Newman Ki�ilik Özellikleri Kurum imaj� ve insan ki�ili�inin 

kar��la�t�r�lmas�. 

1956 Boulding Alg� Kurum imaj� ve davran��� aras�nda 

ili�ki bulunmaktad�r. �maj alg�ya 

dayanmaktad�r. 

1957 Swanson Tüketici Tüketici alg�s�n�n önemi ve 

hedeflenen imaj kavram�d�r. 

1958 Martineau Toplum ve payda�lar Toplumun kurumu hem duygusal hem 

de fonksiyonel olarak 

de�erlendirilmesidir.  

1958 Haris Çe�itleri Yedi farkl� imaj çe�idi 

incelenmi�tir.Bu imaj çe�itleri; 

kurumsal imaj, kurulu�un kendi 

alg�lad��� imaj, yabanc� imaj, transfer 

imaj, istenen imaj, olumlu/olumsuz 

imaj, marka/ürün imaj� �eklindedir. 

1961 Tucker Toplum Toplumun kuruma olan tutumudur. 

1961 Spector Toplum ��letmenin ki�ili�i konusunda 

toplumun alg�s�n�n toplam�d�r. 

1962 Hill Birey Bireyin i�letme konusunda 

olu�turdu�u duygusal izlenimlerdir. 

Kurum imaj� toplumdan topluma 

farkl�la�maktad�r. 
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1971 Britt Toplum ��letmenin toplum içinde farkl� 

imajlar� bulunmaktad�r. 

1978 Marton ve 

Boddewyn 

�maj�n �z dü�ümleri Kurum imaj� nitelikseldir. ��letmenin 

yaratt��� izlenim, alg� ve itibar� içinde 

bulundurmaktad�r.  

1979 Sethi Payda�lar Kurum kimli�inin hissedarlar, 

çal��anlar, tüketiciler, tedarikçiler ve 

olas� yat�r�mc�larda yaratt��� imajd�r.  

1982 Pharoah Tüketiciler Kurum imaj� tüketicilerin kurum 

kimli�i ile temsil edilen i�letme ile 

ilgili olu�mu� olan beklentiler, 

yakla��mlar ve duygulard�r. 

1984 Topalian Kamuoyu Kurum imaj�, bir örgütün profili veya 

çevresindeki bireylerde olu�turdu�u 

izlenim ve beklentilerinin bütünüdür. 

1984 Gronroos Tüketici Kurum imaj�, tüketicilerin i�letmeyi 

nas�l alg�lad�klar�n�n bir sonucudur.  

1984 Gurol ve 

Kaynak 

Tüketiciler Kurum imaj�, tüketiciler gözündeki 

itibard�r. 

1986 Dowling Kamuoyu �maj, i�letmenin çevresinde nas�l 

bilindi�i, tan�mland��� ve 

özde�le�tirildi�i ile ilgili anlamlar�n 

tümüdür. 

1986 Kilbourne 

ve Mowen 

Toplum �maj toplumun i�letme hakk�ndaki 

alg� ve duygular� ile ilgilidir. 

1987 Abrat, 

Clayton 

ve Pitt 

Toplum Toplumun i�letme hakk�ndaki 

alg�s�d�r. 

1988 Cottle Ki�i Ki�inin i�letme hakk�nda sahip oldu�u 

bili�sel resimdir. 
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1988 Dowling Ki�i Kurum imaj� bir i�letmenin ki�ilerin 

zihinlerinde olu�turdu�u resimdir. 

Kurum ki�ili�i ile ili�kilidir. 

1988 Selame ve 

Selame 

Toplum �maj toplum taraf�ndan tekrar tekrar 

olu�turulan resimdir. 

1990 Johson ve 

Zinkhan 

Toplum Toplumun farkl� kesimleri taraf�ndan 

i�letme hakk�nda ta��nan, bütünlük 

olu�turan resimdir. 

1991 Gregory Toplum Toplumun i�letme hakk�nda alg�s�d�r. 

1993 Fearnleey Çal��anlar ve mikro 

çevre 

�maj, i�letme çal��anlar�n�n ve i�letme 

ile ilgili olan ki�ilerin olu�turdu�u 

toplu deneyimlerdir. 

1998 Garone Davran�� ve ilettikleri ��letmenin sahip oldu�u itibar�, 

markalar� ve mesajlar�n�n birle�imidir. 

 

Kaynak:  Köktürk, Yalç�n ve Çobano�lu, 2008, s. 30-31 

 

Kurum imaj�, mü�teri ba�l�l���n�n olu�mas�nda etkili olan faktörlerden biridir. 

Kurum imaj�n�n etkiledi�i di�er de�i�kenler; sat�n alma davran���, ili�kiler, duygular 

ve karl�l�k �eklinde s�ralamak mümkündür (Köktürk, Yalç�n ve Çobano�lu, 2008: 

69). 

 

Kurum imaj� bazen olumlu bazen de olumsuz olabilmektedir. ��letmenin 

sundu�u mal ve hizmetler iyiyse, hedef kitlenin deneyimi ile kuruma kar�� olumlu 

imaj olu�ur. Ancak, i�letmenin yürüttü�ü faaliyetler sonucu tüketicilerin zihninde 

olumsuzluklar yarat�yorsa o zaman i�letmeye kar�� olumsuz imaj olu�ur. Kurum 

imaj�n�n olu�mas�nda özellikle hizmet sektöründe çal��anlara önemli görevler 

dü�mektedir. Örne�in; sinirli ve ters cevap veren, sald�rgan sat�� eleman� i�letmeyi 

çevreye yanl�� tan�tmaktad�r. Yine i�letme, çevreye zarar veriyorsa, çevreyi 

korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmuyorsa, toplumun gözünde olumsuz imaj 

olu�maktad�r.  
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Kurum imaj� olumlu ise, i�letmeye kazanç sa�lamaktad�r. Mü�terilerin ayn� 

i�letmeyi tercih etmesini sa�layarak, mü�teri ba�l�l���na katk�da bulunmaktad�r. 

Ancak kurum imaj� olumsuz ise i�letme için çok tehlikelidir. Bu nedenle, kurum 

imaj� i�letmeler için çok önemlidir. Baz� olumsuz imaj örnekleri de bulunmaktad�r. 

Bunlardan biri “Cehennem Melekleri” gibi olumsuz bir imaj geli�tirmi� bir marka 

olan Harley Davidson d�r. Harley Davidson, katk�da bulundu�u sosyal sorumluluk 

kampanyalar� ile olumsuz kurum imaj�n� düzeltmi�tir. Harley Davidson, insanlarda 

hareket yetene�ini k�s�tlayan kas erimesi hastal���na kar�� mücadele eden gönüllü 

kurulu�lar� destekleyerek olumlu ça�r���mlar kazanm��t�r. Harley Davidson’�n 

toplant�lar�nda tekerlekli sandalyeleriyle görülen hastalar, bir yandan motorsiklet 

kullan�c�s�n�n yol özgürlü�ünün etkin bir hat�rlamas� olurken, di�er yandan bu 

hastal��a yönelik daha fazla t�bbi ara�t�rma ihtiyac�na dikkat çekmi�tir. Ayr�ca, fon 

toplama çabas�na te�vik etmi�tir. Harley Davidson gibi kurum imaj� ile sosyal 

sorumluluk kampanyalar� aras�ndaki ili�kiyi kuran bir di�er örnek; �ngiliz tuvalet 

ka��d� markas� Andrex, ünlü reklam ikonu sar� labrodar yavrusuyla, e�itimli 

labradorlar� sayesinde birçok görmeyene hem göz hem can yolda�� olan Guide Dogs 

For the Blind-Körler için Rehber Köpekler derne�i aras�nda anlaml� bir ba� 

kurmu�tur. Austin Reed (erkek giyim markas�) kent sokaklar�nda s�kça kar��la��lan 

evsizlerin kötü ya�am ko�ullar�n� düzeltmeyi amaçlayan etkinlikler düzenleyen 

Shelter-Bar�nak ile gerçekle�tirdi�i “Giysi De�i�imi” kampanyas�yla itibar�n� 

artt�rm��t�r (Pringle ve Thompson, 2000: 5).  

 

Örneklerde görüldü�ü gibi, i�letmenin yürüttü�ü sosyal sorumluluk 

kampanyalar� ile kurum imaj� aras�nda ili�ki bulunmaktad�r. ��letmeler, yürüttükleri 

sosyal sorumluluk kampanyalar� ile olumsuz kurum imaj�n� olumluya çevirebilir, 

kurum imaj� yaratabilir ya da kurum imaj�n�, itibar�n� artt�rabilir. 

2.5.3. De�i�tirme Maliyeti 
 
Mü�terilerin yeni bir mal sat�n ald�klar�nda risklerle kar��la��labilme 

olas�l���n�n yüksek olmas�, mü�terilerin daha önceden kulland�klar� mallar� sat�n 

almaya devem etmelerini sa�lamaktad�r. Burada önemli olan nokta, riskin mü�teri 

taraf�ndan nas�l alg�land��� ve bu riski önlemenin mü�teri için ne kadar önemli 
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oldu�udur. Mal ve hizmetin sat�n al�nmas�nda alg�lanan risk düzeyi mü�teriden 

mü�teriye de�i�ebilmektedir. Belli bir mal ya da markay� sat�n alan mü�terinin 

alg�lad��� risk düzeyi ayn� mal ya da markay� sat�n alan bir ba�ka mü�terinin 

alg�lad��� risk düzeyinden farkl� olmaktad�r. 

 
Mü�teriler sat�n alma karar� verirken do�ru karar vermek ve sonuçtan 

memnun olmak istemektedir. Ancak, bu karar ya da kararlar�n kendilerine farkl� 

yönlerden zarar verebilece�ini dü�ünmekte ve çe�itli riskler alg�layabilmektedir. Risk 

alg�s�, mü�terinin bireysel özellikleri, malla ilgili deneyimi, al��veri� yapt��� yer, 

mallar�n baz� özellikleri vb. gibi bir çok faktöre göre de�i�ebilmektedir. Geleneksel 

pazarlama anlay��� içinde alg�lanan risk, türlerine göre grupland�r�lmaktad�r. Mü�teri 

odakl� pazarlama anlay���nda ise, mü�terinin bu riski alg�larken hangi süreçten 

geçti�i ve alg�lanan risklerin sat�n alma karar�n� nas�l etkiledi�i önem ta��maktad�r. 

Dolay�s�yla, alg�lanan risk süreç içerisinde ele al�nmas� gerekmektedir (Özer ve 

Gülp�nar, 2005: 50). 

 

Sat�n alma karar sürecinin hemen hemen her a�amas�nda risk bulunmaktad�r. 

Tüketici davran���n�n sonuçlar� daha önceden kesin olarak tahminlenememekte ve 

tahminlenemedi�inden bu sonuçlar�n bir k�sm� istenmeyen durumlara neden 

olabilmektedir. Dolay�s�yla risk içermektedir. Risk, arzu edilmeyen bir olay ve 

tehlikeyi temsil etmenin yan�nda bir tak�m f�rsatlar� da içermektedir. Bu nedenle, risk 

ve yarar birbiri ile ili�kilidir (Finucane, 2000: 5).  

 

Alg�lanan risk, yeni mallarda bilgi ve deneyim eksikli�inden dolay� daha 

yüksek olmaktad�r. Bu nedenle, yeni bir mal�n mü�teriye olan maliyeti yüksektir. 

Mü�teriler, bu maliyetten kaç�nmak için daha önceden bildikleri mal ve hizmetleri 

sat�n al�rlar. Kulland�klar� mal ve hizmeti de�i�tirmenin de mü�teriye maliyeti vard�r. 

 

Alg�lanan risk farkl� aç�lardan ortaya ç�kmaktad�r. Genel anlamda risk, 

fiziksel, sosyal, finansal, psikolojik ve zaman riski olmak üzere be�e ayr�lmaktad�r 

(Stone ve Gronhaug, 1993: 46). Fiziksel risk, i�letmelerin ürettikleri bir tak�m 

mallar�n ba�ar�s�z kullan�m� tüketicinin sa�l��� veya güvenli�i için tehlikeli olmakta 

ve bu tehlikeli durum fiziksel risk olarak ortaya ç�kmaktad�r. Sosyal risk, yanl�� mal 
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seçiminin toplumda yaratt��� sosyal utançla sonuçlanmaktad�r. Bu noktada 

tüketicinin çevresine kar�� utanç duymas� tüketici aç�s�ndan sosyal risk olarak 

alg�lanmaktad�r. Finansal risk, tüketicinin belli bir mal� sat�n al�rken bu mal� sa�lama 

maliyeti veya yerine ba�ar�l� bir mal ikame edebilme maliyetidir. Tüketicinin sat�n 

alma sürecinde, mala ödemeye raz� oldu�u fiyat artt�kça bu süreçte verece�i yanl�� 

bir karar, daha yüksek miktarda para kaybetmesine neden olabilecektir. Psikolojik 

risk, tüketicilerin tercih ettikleri marka ya da mal özelliklerini do�ru olarak 

de�erlendirememekten korkmalar� psikolojik risk olarak tan�mlanmaktad�r. 

Psikolojik risk, güven ve imajla ili�kilendirilmektedir. Zaman riski ise, tüketicinin 

sat�n ald��� mallar yeterli memnuniyet sa�layamad���nda, tüketicinin uygun mal� 

bulmak ya da sat�n ald��� mal� de�i�tirmek için ek bir süre harcamas� gerekmektedir. 

Tüketicinin harcad��� bu ek süre, tüketici aç�s�ndan zaman riskini do�urmaktad�r 

(Schiffman ve Kanuk, 2000: 122-158).  

 

Tüketiciler, sat�n al�mlar�nda bu risklerden bir ya da birkaç�n� 

ya�amaktad�rlar. Psikolojik ve sosyal risk birbirine yak�n ve kar��t�r�labilecek risk 

türleridir. Bu iki risk grubunun aralar�ndaki fark, sosyal riskte tüketicinin alg�lad��� 

risk içinde bulundu�u toplumdan kaynaklanmaktad�r. Psikolojik riskte ise, 

toplumdan de�il de tüketicinin kendisinin riski alg�lamas�ndan kaynaklanan bir 

durum söz konusudur. Sosyal riskte, toplumsal bir bask� söz konusudur. Tüketici, 

toplum “ne der” kayg�s� ya�amaktad�r. Psikolojik risk, daha bireysel oldu�u için 

tüketicinin içinde ya�ad��� duygudur. 

 

��letmelerin mallar�n�n çe�itlili�i ve yo�un pazarlama faaliyetleri mü�terilerin 

karar vermesini etkilemekte veya karar vermesini zorla�t�rmaktad�r. Bu noktada, 

mü�teri ba�l�l���na önem veren ve mü�teri ba�l�l��� konusunda uygulamalar� bulunan 

i�letmeler kar elde edeceklerdir. Yap�lan ara�t�rmalarda, tüketicilerin ihtiyaçlar�n� 

kar��larken çok say�da karar almaktan kaç�nd�klar� görülmü�tür. ABD’de yap�lan bir 

ara�t�rmaya göre, tüketicilerin %60’� önceki sat�n alma kararlar�na ba�l� kald�klar�n� 

göstermektedir (Walters ve Bergiel, 1989: 505). Tüketiciler, ara�t�rma yapmay� 

sevmemektedirler. Daha önceki sat�n al�mlar�n� tekrarlamak onlar için kolay 
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olmaktad�r. Böylelikle, tüketici sat�n alma karar süreci k�salmakta ve alg�lanan 

riskler azalmaktad�r. 

2.5.4. Güven 
 
Mü�teriler, kulland�klar� mal ya da markan�n en iyi alternatif oldu�unu 

do�rulamak için farkl� bir mal ya da markay� denemektedir. Birçok durumda, 

mü�teriler kulland�klar� mal ya da markalar� düzgün bir biçimde kar��la�t�rabilmeleri 

için tan�nm�� markalar� tercih etmektedir. Birçok mü�teri eski mal ya da markaya 

güven duydu�u için eskiye geri dönmektedir. Mü�terilerin zaman içinde istek, 

ihtiyaç, beklentilerinin, al��kanl�klar�n�n ve ya�am tarzlar�n�n de�i�mesi, bu 

de�i�melere en çok uyan mal ya da markaya yönelmelerine neden olmaktad�r.   

 

Mü�teriler, güven duyduklar� i�letmeleri ve bu i�letmenin sundu�u mal ve 

hizmetleri tercih etmektedir. Yarat�lan güven ile beraber, mü�terinin, i�letmenin mal 

ve hizmet sat�n al�rken alg�lad�klar� riskler de azalmaktad�r. 

 

Mü�teri ile i�letme aras�ndaki ili�ki ne kadar güçlü olursa, duyulan güven 

duygusuyla beraber mü�terinin ki�isel ve gizli bilgilerini i�letme ile payla�ma 

olas�l��� o kadar fazla olmaktad�r. Daha sonra elde edilen bu bilgiler, di�er 

i�letmelerin yapamayaca�� ve finanse edemeyece�i mallar�n ve hizmetlerin 

geli�tirilmesinde kullan�labilmektedir (Rudolph, 2009). Örne�in;  FedEx, DHL ve 

UPS gibi i�letmeler dünyan�n etraf�nda yay�lan lojistik a�lar� ile mü�terilerin mal ve 

hizmetlerini güvenli bir biçimde ta��maktad�r (Keçecio�lu, 2008: 7).  

 

��letmelerin yaratt�klar� güven ile mü�terilerin i�letmeye kar�� ba�l�l��� 

artmaktad�r. Mü�teriler, i�letmeye güven duydu�unda ki�isel bilgilerini i�letmeyle 

daha fazla payla�maya ba�lamaktad�r. ��letmenin mü�teriye, mü�terinin i�letmeye 

duydu�u güven her iki taraf içinde yarar sa�lamaktad�r. ��letme güven yaratarak, 

mü�teri ba�l�l��� sa�lamakta, mü�teri de güven duyarak ödedi�i bedelin tam 

kar��l���n� alaca��n�, sat�n al�m�n�n ek bir maliyet yaratmayaca��n� ve verdi�i karar�n 

do�ru oldu�unu bilmektedir. 
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2.5.5. �ikayet Davran��� 
 
��letmelerin mü�terilerinden sa�layacaklar� geribildirim önemlidir. Bu 

geribildirim do�rultusunda, i�letme yöneticileri, i�letmenin eksikliklerini ve 

hatalar�n� görebilmektedir. Mü�teriler, i�letmeye yapacaklar� �ikayet ile asl�nda 

i�letmenin eksikliklerini tamamlayabilmesi için i�letmeye bir f�rsat tan�maktad�r. 

Mü�teriler, genel olarak �ikayet etmekten kaç�nmaktad�rlar. Asl�nda, mü�terinin 

�ikayet etmesi i�letme için iyi bir f�rsatt�r. Çünkü i�letme, mü�terinin �ikayeti ile 

zay�f yönlerini görmekte ve düzeltme yolu aramaktad�r. Mü�teri i�letme ile ya�ad��� 

soruna tepkisini i�letmeyi terk etmek ile ortaya koymaktad�r. Mü�terinin i�letmeyi 

terk etmesi i�letmeye maliyetli olmaktad�r. 

 
��letme ile ilgili �ikayette bulunan mü�terinin, i�letmeden istedi�i ilk �ey, 

i�letmenin yapm�� oldu�u hatal� davran���ndan dolay� özür dilemesidir. ��letme, özür 

diledi�i takdirde, mü�teri, kendisini mutlu hissedecektir. Kamu ve özel sektör 

aç�s�ndan ayr� ayr� incelendi�inde, kamu sektöründe bürokrasiden dolay� özür dileme 

davran���n� gerçekle�tirmek zordur. Fakat, özel sektörde sorunlar�n tekrarlanmamas� 

için i�letmeler uzun dönemli çözümler yerine, k�sa dönemli anl�k çözümleri tercih 

etmektedir. Bu noktada, her iki sektöründe gözard� etti�i önemli nokta, mü�terinin 

ayn� sorunla ikinci kez kar��la�t��� zaman o i�letmeyi tamamen terk edece�idir 

(Jones, 2002). Mü�teri, i�letmenin yapm�� oldu�u hatal� davran��tan dolay� özür 

dilemesi ile yetinmemekte ayn� zamanda bu hatal� davran���n düzeltilmesini de 

beklemektedir. E�er sat�n alm�� oldu�u malda bir kusur var ise, o mal�n yenisi ile 

de�i�tirilmesini ya da ödedi�i bedelin iade edilmesini istemektedir. 

 

Mü�terilerin �ikayet davran��� ile ilgili Technical Assistance Research 

Programs (TARP) taraf�ndan yap�lan ara�t�rman�n sonucuna göre; i�letmeyle sorun 

ya�ayan mü�teri, i�letmeden bir daha mal sat�n almamakta yani i�letmeyi tamamen 

terk etmektedir. Ayr�ca, mü�terilerin %95’i, bir sorun ya�ad�klar�nda sessiz kalmay� 

tercih etmektedir (Strauss ve Hill, 2001: 64). 

 

Mü�teriler mal ve hizmetlere ili�kin olumlu ve olumsuz deneyimlerini di�er 

mü�terilerle payla�maktad�r. Mü�terilerin di�er mü�terilerle gerçekle�tirdi�i olumlu 
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ileti�im, pazar pay� ve gelir art��� olarak etkisini göstermektedir. Ancak mü�terilerin 

di�er mü�terilerle gerçekle�tirdi�i olumsuz ileti�im, pazar�n zarar görmesine ve gelir 

kayb�na yol açmaktad�r. Bununla birlikte, memnun olmayan mü�terilerin, memnun 

olan mü�terilerin yapt�klar� olumlu ileti�imlerin iki kat� kadar olumsuz ileti�imde 

bulunmaktad�r (Goodman ve Newman, 2003: 55). Buradan ç�kan sonuca göre, 

mü�terilerin olumsuz ileti�imi daha etkili olmaktad�r. Bu durum i�letmenin, mü�teri 

kaybetmesine yol açmaktad�r. ��letme hakk�ndaki olumsuz bilgiler daha h�zl� bir 

biçimde yay�lmaktad�r. 

 

Mü�teri �ikayetlerinin etkilerini anlamak için birtak�m faktörler 

bulunmaktad�r. Bu faktörler �u �ekilde s�ralanabilir (O�uzlar, 2007: 124); 

 

1- Ho�nut kalmayan mü�teriler, ba�lang�çta �ikayet etme e�iliminde 

de�ildirler. 

 

2- �ikayetler, sorunun neden veya kayna��n� do�rudan göstermez. 

 

3- Perakende alanda yap�lan sat��lar ve servis sistemleri �ikayetleri 

filtrelemekte ve önlemektedir. 

 

4- Marka ba�l�l���, mü�terilerin aç�k bir biçimde sorunlar�n� belirlemelerini 

engellemektedir. 

 

5- Sa�lay�c�ya eri�im kolayl��� artt��� ölçüde, �ikayet oran� azalmaktad�r. 

 

6- �ikayet etme e�ilimi, sorunun alg�lanan önemi ve muhatap olan�n u�rad��� 

hasar ile do�rudan orant�l�d�r. 

 

7- �ikayet eden mü�teriler, mal ve hizmetin en yo�un kullan�c�lar� olma 

e�ilimindedirler. 
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8- Özellikle �ikayetlerinin ard�ndan ho�nut olmayan mü�teriler, çevrelerine 

olumsuz sözler söylemektedirler. 

 
Hirschman taraf�ndan 1970 y�l�nda ortaya konulan Exit-voice teorisine göre, 

artan mü�teri memnuniyetinin ilk sonucu olarak, mü�teri �ikayetleri azal�r ve mü�teri 

ba�l�l��� artar. Mü�teri memnuniyetindeki art��, mü�teri �ikayetlerini azalt�r. Mü�teri 

�ikayetleri ile mü�teri ba�l�l��� aras�ndaki ili�ki incelendi�inde,  ba�l� mü�teri mal� 

almaya devam eden ve ba�kalar�na mal� öneren mü�teri olarak ifade edilmektedir. 

��letme ile mü�teri aras�ndaki ili�ki pozitif oldu�unda i�letme, �ikayet eden 

mü�terilerini, ba�l� mü�teri durumuna getirmekte ba�ar�l� olabilmektedir. �li�kiler 

negatif oldu�unda ise mü�terilerin bu �ikayetlerini yaymalar� ve ba�kalar�n� da 

memnuniyetsiz duruma getirmeleri söz konusu olmaktad�r. Ba�l� mü�teri, ayn� 

zamanda �ikayetlerini i�letmeye iletebilen mü�teridir. Burada mü�teri ili�kilerinin 

çal��malar� devreye girmektedir (Türky�lmaz ve Özkan, 2005: 76-77). ��letmeler 

geli�tirdikleri mü�teri ili�kileri ile mü�terilerden geribildirim almal�d�rlar. 

 

Mü�teri beklentilerine ve memnuniyetine ili�kin geri bildirimin 

sa�lanmas�nda, i�letmeler aç�s�ndan en yayg�n olarak kullan�lan ölçüm yöntemleri, 

mü�teri anketleri ve mü�teri dan��ma hatt�d�r. Mü�teri anketleri, mü�teri memnuniyet 

düzeyini ölçmek ve buradan ç�kan sonuca göre eksiklikleri giderebilmek amac�yla 

uygulanmaktad�r. Mü�teri anketleri üç a�ama izlenerek gerçekle�tirilen bir 

çal��mad�r. Bunlar; anketlerin haz�rlanmas�, anketin uygulanmas� ve sonuçlar�n 

de�erlendirilmesi a�amalar�d�r. Mü�terilerin �ikayetlerinin izlenmesinde kullan�lan 

di�er yöntem, mü�teri dan��ma hatt�d�r. Mü�terilerin memnuniyetsizlik ya�ad�klar� 

konular� yak�ndan takip edebilmek, mü�terileri ile daha sa�l�kl� ili�kiler kurabilmek, 

onlar�n istek ve önerilerini de�erlendirmek ve gerekli iyile�tirmeleri yapabilmek 

amac�yla, i�letmeler mü�teri dan��ma hatt� hizmetini mü�terilerine sunmaktad�r. Bu 

hizmet yard�m�yla i�letmeler, mü�terilerine 24 saat ve 365 gün kesintisiz ve ücretsiz 

dan��ma hizmeti verebilmektedir (Küheylan, 2002: 22-27). 

 

Mü�terilerin, mal ve hizmetlerden duyduklar� memnuniyetsizlik sonucu 

�ikayet etmeleri, olumsuz deneyimleri sonucunda, birtak�m olumsuz davran��larda 

bulunmalar�na neden olmaktad�r. Bu olumsuz davran��lar genel olarak; mü�terilerin 
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ba�ka markaya yönelmeleri, a��zdan a��za olumsuz ileti�imde bulunmalar�, tüketici 

haklar�n� koruyan kurulu�lara �ikayette bulunulmas�, sat�n al�nan mallar�n iade 

edilmesi ya da de�i�tirilmesi ve olumsuz dü�üncelerin bas�n arac�l���yla duyurulmas� 

�eklinde s�ralamak mümkündür. Genel olarak, mü�teri i�letme ile ili�kisini 

kesmektedir. ��letmeler de �ikayetleri, �ikayet ortaya ç�kt��� anda çözümlemelidir. 

2.5.6. Hizmet Kalitesi 
 

Ekonomiye katk� sa�layan iki önemli sektör üretim ve hizmet sektörüdür. 

Kaliteyi geli�tirmeye yönelik çabalar önceleri üretim sektöründe yap�l�yor olmas�na 

ra�men, hizmet sektörünün büyüyüp geli�mesi sonucu bu sektöre de uyarlanm��t�r.  

 

Kalitenin iyile�tirilmesi için ölçülebilir olmas� gerekmektedir. Üretim 

sektöründe kalite düzeyinin ölçülmesi nispeten kolayd�r. Nitekim, mal�n fiziksel 

özellikleri, dayan�kl�l��� ve kendisinden beklenen i�levi yerine getirip getirmedi�i 

gibi de�erlendirmede ipucu olarak kullan�labilecek özellikler kolayca 

ölçülebilmektedir. Ancak, hizmetlerin kendine özgü bir tak�m özellikleri olmas� 

nedeniyle, bu ölçüm zorla�maktad�r. ��letmeler kaliteli hizmeti farkl�l�k yaratmak, 

rekabet üstünlü�ü sa�lamak, verimlili�i art�rmak, mü�teri ba�l�l���n� sa�lamak, fiyat 

rekabetinden korunmak ve kamuoyunda olumlu bir imaj yaratmak için 

kullanmaktad�r (Atlan, Atan ve Ediz, 2003: 3). 

 

Hizmet kalitesinin belirlenmesinde mü�terilerin sunulan hizmetten 

beklentileri ve istekleri önem ta��maktad�r. Beklentilerin ve isteklerin ortaya 

konulmas� hizmet kalitesinin belirlenmesi ve ölçülmesi için gereklidir. Ancak bu 

beklentiler belirlense bile mallar kadar somut ölçümler söz konusu olmamaktad�r. 

 

Hizmet kalitesi, mü�teri ile hizmeti sunanlar aras�nda etkile�imin 

gerçekle�ti�i hizmetin sunumu sürecinde de�erlendirilmektedir. Hizmetin kalitesi, 

sunulan hizmetin kalitesinden mü�terilerin memnuniyeti, hizmet alg�lar� ile hizmet 

beklentilerinin kar��la�t�r�lmas�d�r. Beklentilerin kar��lanmas� durumunda hizmetin 

kalitesi yüksek olarak alg�lanmakta iken beklentilerin kar��lanmamas� durumunda 
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hizmet kalitesi kabul edilemez olarak de�erlendirilmektedir (Oral ve Yüksel, 2006: 

23). 

 

Mü�terilerin hizmet beklentileri iki farkl� a�amada olu�maktad�r. Bu 

a�amalar; arzulanan hizmet a�amas� ve yeterli hizmet a�amas� �eklindedir. Arzulanan 

hizmet a�amas�; mü�terinin almay� bekledi�i “diledi�i” hizmet performans� olarak 

tan�mlanmaktad�r. Arzulanan hizmet, mü�terinin “alabilece�ine inand���” ve “almas� 

gerekti�ini dü�ündü�ü” hizmet performanslar�n�n bir kar���m�d�r (Brown ve Swartz; 

1989: 95).  

 

Mü�teriler arzulan hizmet seviyesine ula�may� istemektedir. Ancak, arzulan 

hizmet seviyesine, her zaman ula�man�n mümkün olmayaca��n�n bilincindedir. Bu 

nedenle, daha alt seviyede kabul edilebilir e�ik de�erde bir beklenti seviyesine 

sahiptir (Woodruff, Cadotte ve Jenkins, 1987: 305). Bu dü�ük beklenti seviyesi, 

ikinci a�ama olan yeterli hizmet a�amas�d�r. Yeterli hizmet a�amas�; mü�terinin kabul 

edebilece�i hizmet seviyesi olarak adland�r�lmaktad�r. Yeterli hizmet, kabul edilebilir 

minimum hizmeti temsil etmektedir. Alt düzeydeki performans mü�teriye göre kabul 

edilebilmektedir (Berry ve Parasuraman, 1991: 58). 

 

�ekil 2. 10:  En Alt ve Üst S�n�rdaki �ki Beklenti Standard�n�n Gösterimi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Berry ve Parasuraman, 1991 s. 57 
 

�ekil 2.10’da mü�terilerin hizmet beklentilerinin iki a�amas� olan arzulanan 

ve yeterli hizmet a�amalar� görülmektedir. En üst s�n�rda arzulanan hizmet yer 

almaktad�r. En alt s�n�rda ise yeterli hizmet yer almaktad�r. 

Arzulanan Hizmet 

Yeterli Hizmet 
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Arzulanan hizmet ile yeterli hizmet düzeyi aras�nda kalan bölüm ise tolerans 

alan� olarak adland�r�l�r. Mü�terilerin kabul edebilece�i çe�itliliklerin bulundu�u alan 

tolerans alan� olarak adland�r�lmaktad�r. Hizmet yeterli de�ilse, yeterli hizmetin 

kabul edilebilir minimum düzeyin alt�na dü�erse, mü�teriler hayal k�r�kl���na 

u�rayabilir. Bu durumda, mü�terilerin i�letmeye duyduklar� memnuniyetsizlik 

belirsizle�ebilmektedir (Berry ve Parasuraman, 1991: 58). 

 

�ekil 2. 11:  Arzulanan Hizmet Düzeyi, Tolerans Alan� ve Yeterli Hizmet 

Düzeyinin Gösterimi 

Arzulanan Hizmet 

Tolerans Alan� 

Yeterli hizmet 

 

Kaynak: Berry, Parasuraman, 1991 s. 58 

 

�ekil 2.11’de mü�terinin almay� diledi�i hizmet performans� olarak 

tan�mlanan arzulan hizmet düzeyi ile mü�terinin kabul edebilece�i hizmet seviyesi 

olarak adland�r�lan yeterli hizmet düzeyi aras�nda kalan tolerans aral���d�r. Örne�in; 

bir havayolu �irketinde mü�terinin biletini almas�yla bagaj�n� teslim etmesi aras�nda 

geçen ortalama süre be� ile on dakikad�r. �ki ile üç dakika aras�nda bagaj� al�nan 

mü�teri, hizmet kalitesini fark edecektir. Mü�teri sunulan bu hizmeti mükemmel 

hizmet olarak nitelendirecektir. Bu durumun aksine, mü�terinin bagaj�n� almak için 

on be� dakika beklemesi durumunda, tüm mü�teriler hizmeti kötü hizmet olarak 

nitelendirilecektir. 

 

Tolerans alan�, mü�teriden mü�teriye de�i�mektedir. Örne�in; yo�un i� 

hayat�na sahip bir mü�terinin beklemeye ba�l� tolerans alan�; çal��mayan, i�siz bir 

mü�teriye göre daha dar olacakt�r. Bunun d���nda, tolerans alan� hizmetin boyutlar�na 

göre de de�i�mektedir. Genel olarak, mü�teriler güvenilir olmayan hizmete 

(tutulmayan sözler, hizmet hatalar�) di�er hizmet aksakl�klar�ndan daha az tolerans 

göstermektedir. Ayr�ca, tolerans alan�n�n daralmas�yla birlikte, arzulanan hizmet 
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beklentisi ile yeterli hizmet beklentisi aras�ndaki uzakl�k da k�salmaktad�r 

(Parasuraman, Berry ve Zeithaml, 1991: 42). 

 

�ekil 2. 12: Parasuraman, Zeithaml, Berry’nin Ara�t�rmalar� Sonucunda Elde Edilen 
Bulgular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kaynak: Atlan, Atan ve Ediz, 2003 s. 5 

 

Hizmet kalitesinin on boyutu bulunmaktad�r. Bu boyutlar �u �ekilde 

aç�klanmaktad�r (Atlan, Atan ve Ediz, 2003: 5);  

 

Somut Özellikler: Binalar�n, kullan�lan teçhizatlar�n, ileti�im malzemelerinin 

ve personelin görünümü 

Güvenilirlik: Söz verilen hizmetlerin do�ru olarak yerine getirilme yetene�i 

Heveslilik: Mü�terilere yard�m etmek ve h�zl� hizmet verme isteklili�i 

Yeterlilik: Hizmeti yerine getirmek için gereken bilgi ve yetene�e sahip 

olunmas� 
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Nezaket: Mü�teri ile do�rudan ili�ki kuran personelin nazik, sayg�l�, dü�ünceli 

ve samimi olmas� 

�nan�labilirlik: Hizmet sunan ki�inin güvenilir ve dürüst olmas� 

Güvenlik: Tehlike, risk veya �üphenin olmamas� 

Eri�im: Gerekti�inde ileti�im kurma kolayl��� ve eri�ilebilirlik 

�leti�im: Mü�terinin anlayabilece�i dilden bilgilendirilmesi ve sorunlar�n 

dinlenmesi 

Empati: Mü�terileri ve ihtiyaçlar�n� tan�mak için çaba sarf edilmesi  

 

�ekil 2.12’de görüldü�ü gibi hizmet kalitesinin s�ralanan on boyutu ve 

alg�lanan hizmet kalitesi beklenen ve alg�lanan hizmete etki etmektedir. Sözlü 

ileti�im, ki�isel ihtiyaçlar, geçmi� deneyimler ve d��sal ileti�imler beklenen hizmet 

kalitesine etkilemektedir.  

 

Hizmet kalitesinin ölçümü için yap�lacak ara�t�rmalara yard�mc� olacak bir 

bo�luklar modeli geli�tirilmi�tir. Bu model a�a��daki gibidir; 
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�ekil 2. 13: Kavramsal Hizmet Kalitesi Modeli 

 

 

 

 

 

   
   

   
 M

ü�
te

ri 

 

   
   

   
   

H
iz

m
et

 S
un

an
 ��

le
tm

e 

 

 

 

 

Kaynak: Zeithaml ve Bitner, 2003 s.31; Oral ve Yüksel, 2006 s.28 

 

�ekil 2.13’de görüldü�ü gibi, bo�luk 1, mü�terinin ne bekledi�ini bilmemek, 

bo�luk 2, do�ru hizmet tasar�mlar�n� ve standartlar�n� seçmemek, bo�luk 3, hizmet 

standartlar�na uymamak, bo�luk 4, performans�n verilen sözlerle e�le�memesi, bo�luk 

5 ise, beklenen hizmet ile alg�lanan hizmet aras�ndaki farkt�r. 

 

Cronin ve Taylor (1992) hizmet kalitesinin mü�teri memnuniyet arac�l��� ile 

tekrar sat�n alma niyetini etkiledi�ini ortaya koymu�tur. Bununla birlikte, Boulding 

(1993) ise hizmet kalitesi, tavsiye etmesi ve tekrar sat�n alma aras�nda olumlu 

ili�kiler oldu�unu belirtmi�tir. Dick ve Basu (1994) mü�teri ba�l�l���nda alg�lanan 

hizmet kalitesinin belirleyici bir unsur oldu�u sonucuna ula�m��t�r. Cronin, Brady ve 
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Hult (2000) çal��mas�nda benzer bulgular� ortaya koymu� olup,  hizmet kalitesinin 

mü�teri memnuniyeti, de�er alg�lar� ve mü�teri ba�l�l��� bak�m�ndan önemli ve 

belirleyici oldu�u görü�ünü desteklemi�tir.  

2.5.7. Uyma Davran��� (Sürü Davran���) 
 

Bir ki�inin davran���, baz� durumlarda dü�ünce ve duygular�n� somut (gerçek) 

ya da sosyal bir etki arac�l��� ile de�i�tirmesi ve bask� yönüne do�ru uyum 

göstermesidir. Uyma davran���n�n derecesi bask�n�n �iddetine göre artmakta ya da 

azalmaktad�r (Usal, 1997: 205).  Uyma davran��� mal�n, markan�n imaj�n�n 

tüketicinin yak�n çevresindeki ki�ilerce memnun edici olarak de�erlendirilen 

normlarla uyumluysa, mü�teri “gruptan ayr�lmamak için” bu mala, markaya kar�� 

ba�l�l�k geli�tirebilme e�ilimine uyma davran��� denilmektedir. Bu ba�lamda, 

mü�teri sadece çevreye uyum sa�layabilmek için iyi oldu�unu dü�ünmedi�i bir mala 

ya da markaya kar�� ba�l�l�k geli�tirebilmektedir (Metiner, 1997: 16).  Bu kapsamda, 

günümüzde a��zdan a��za ileti�im, en önemli pazarlama ileti�im arac� olmaktad�r. 

Bireyler, belli bir mal ya da markay� tercih ederken en güvendikleri ki�inin bilgi ve 

deneyimlerine ba�vurmaktad�r. Bilgi ve deneyimine ba�vurduklar� ki�inin fikirleri 

do�rultusunda hareket etmektedirler. Bu nokta da uyma davran��� ile a��zdan a��za 

ileti�im aras�ndaki ili�ki ortaya ç�kmaktad�r. 

 

Uyma davran���nda, mü�teriler genellikle çevreden gelen bask�ya göre uyma 

e�ilimi göstermektedir. Mü�terinin kendi tercihlerinin çok fazla önemi olmad��� 

görülmektedir. Bu e�ilim, mü�terilerin hayatlar�n� kolayla�t�rmaktad�r. Çünkü, 

mü�teriler sat�n alma s�ras�nda risk ya�amamaktad�r. Ayn� zamanda zaman tasarrufu 

da sa�lamaktad�rlar. Risk ya�aman�n ve zaman tasarrufunun nedeni; daha önce 

denenmi� bir mal ve hizmeti sat�n ald�klar� için sat�n alma sürecinin ilk a�amas�ndaki 

pazar ara�t�rmas� a�amas�n�n geçilmesinden kaynaklanmaktad�r. Bununla birlikte, 

mal ve hizmet daha önce kullan�ld���ndan sosyal, fiziksel ve psikolojik riskler 

ortadan kalkmaktad�r.  
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2.6. MÜ�TER� BA�LILI�I ÇE��TLER� 
 

Mü�teri ba�l�l���, tekrar sat�n alma olas�l��� ve ba�l�l�k derecesine göre dört 

grupta incelenmektedir. Bunlar; gerçek ba�l�l�k, gizli ba�l�l�k, yapay ba�l�l�k ve 

ba�l�l���n olmamas� �eklinde s�ralanmaktad�r. 

2.6.1. Gerçek (Esas) Ba�l�l�k 
 

��letmenin hedefledi�i, amaca ula��labilmesini sa�layan, en güçlü ba�l�l�k 

türü gerçek ba�l�l�kt�r. Bu ba�l�l�k çe�idinde, mü�teri gruplar� tüm sektörler için 

tercih edilen gruplard�r. Gerçek ba�l�l�kta, mü�teriler mal� sat�n al�p kulan�rlar ve 

mal� a��zdan a��za ileti�im yoluyla tan�d�klar�na, dostlar�na tavsiye ederler (Griffin, 

1995:  32-38). Gerçek ba�l�l�k, i�letmenin mal ve hizmetlerini yüksek düzeyde tekrar 

sat�n alma davran��� göstermesini sa�lamakta ve i�letmeye ya da markaya güçlü bir 

tutumsal ba�l�l�k gösteren mü�terileri temsil etmektedir. Bu mü�teri grubunda yer 

alan mü�teriler, gerçekten ba�l� olan mü�terilerdir. Bu mü�teriler, belli bir i�letmeye 

ya da markaya kar�� yüksek düzeyde ba�l�l�k ya�ad�klar� için di�er i�letmelerin 

sunumlar�ndan daha az düzeyde etkilenmektedirler (Balo�lu, 2002: 48). Mü�terilerin 

bir i�letmenin mal ve hizmetlerine kar�� olumlu bir tutum içinde olmas� ve ayn� 

i�letmenin sürekli mü�terisi olma durumundaki ba�l�l�k düzeyidir. ��letmeler 

taraf�ndan en çok tercih edilen ba�l�l�k türü gerçek ba�l�l�k türüdür (Dick ve Basu, 

1994: 100). Gerçek ba�l�l���n temelinde, mü�terinin  hem duygusal hem de mant�ksal 

ihtiyaçlar�n�n, ki�isel ili�kinin önemli oldu�u durumlarda kar��lan�p, 

kar��lanamayaca�� bulunmaktad�r (Hançer, 2003: 40). 

 

Gerçek ba�l�l�kta, ba�l�l���n tutum boyutu daha çok ön plana ç�kmaktad�r. 

Mü�teri, i�letmenin mal ve hizmetlerini tekrar sat�n almasa bile, i�letmeye duygusal 

bir ba� ile ba�lanmakta, i�letme ile ya�ad��� olumlu deneyimi dostlar� ve arkada�lar� 

ile payla�maktad�r. 

 

Gerçek ba�l�l���n mü�teriden kaynaklanan nedenleri vard�r. Bu nedenler �u 

�ekilde s�ralanabilir (Çat� ve Koço�lu, 2008: 172); 
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• Tembellik: Mü�teri ba�l� oldu�u i�letme d���nda di�er i�letmelere 

gitmemektedir.  Mü�teri tembelli�inden dolay� yak�n olan i�letmeyi sürekli olarak 

seçmektedir. Mü�teri için para tasarrufu sa�lamak ana amaç de�ildir. 

 

• Al��kanl�k: Mü�teri her hafta ayn� i�letmeyi (ma�azay�) ziyaret etmektedir. 

Mü�teri bu al��kanl���n� de�i�tirmek istememektedir. 

 

• Rahatl�k-uygunluk: Mü�teriye aç�l�� saati, mallar�n seçimi, park etme, 

mesafe konular� uygun gelebilmektedir. 

 

• Zaman tasarrufu:  Mü�teri günlük i�leri (i�, sosyal ya�am) nedeniyle çok 

yo�undur. Bu yüzden, di�er i�letmeleri (ma�azalar�) ziyaret etmeye ay�racak zaman� 

yoktur.  

 

• Tam e�lence: Mü�teri i�letmede (ma�azada) tamam�yla mutludur. Bu 

yüzden de�i�tirmek için nedeni bulunmamaktad�r. 

 

Gerçek ba�l�l���n yarat�lmas�nda tek tarafl� olarak i�letmenin çaba göstermesi 

yeterli de�ildir. ��letmenin yürüttü�ü pazarlama çabalar�na destek olarak mü�terilerin 

de s�ralanan özelliklere yani tembellik, al��kanl�k, rahatl�k-uygunluk, zaman tasarrufu 

ve tam e�lence gibi özelliklere sahip olmas� gerekmektedir. 

2.6.2. Gizli Ba�l�l�k 
 

Gizli ba�l�l�kta, mü�teriler i�letmenin sundu�u mal ve hizmetlere kar�� güçlü 

düzeyde ba�l�l�k hissetmelerine ra�men, bu mal ve hizmetleri düzenli olarak sat�n 

almamaktad�rlar. Bu mü�terilerin mal ve hizmetlere kar�� düzensiz talepleri söz 

konusudur. ��te gizli ba�l�l�k bu düzensiz sat�n alman�n sonucu olarak ortaya 

ç�kmaktad�r (Shoemaker ve Lewis, 1999: 348). 

 

Mü�teriler bu ba�l�l�kta hissettikleri olumlu duygular� davran��a 

dönü�türememektedirler. Ba�l�l�k sadece durumsal boyutta kalmaktad�r. Bu ki�ilerin 

i�letmeye kar�� yüksek düzeyde tutumsal söz vermesi bulunmakta ancak tekrar 
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i�letmeyi tercih etme ve tekrar i�letmenin mal ve hizmetlerinden sat�n alma düzeyleri 

dü�üktür.  

   

Gizli ba�l�l�k çe�idinde, davran��sal etkiden çok durumsal etki mü�terinin 

tekrar sat�n alma yapmas�n� etkilemektedir. Örne�in; Çin lokantas�n�n ba�l� bir 

mü�terisi olan evli bir bayan�n e�inin türk yemeklerini tercih etmesi sonucunda Çin 

lokantas�na sadece f�rsat buldukça ya da özel günlerde gitmesi ve genelde her 

ikisinin de ortak tercih ettikleri yemek türünü yapan yerleri tercih etmeleri gizli 

ba�l�l���n göstergesidir. Bu örnekteki davran��a benzer davran��lar� olu�turan 

durumsal faktörleri ortadan kald�rmak için i�letmeler belirli stratejiler geli�tirmelidir. 

Örnekte yer alan durumsal etkiyi ortadan kald�rmak için Çin lokantas� menüsüne 

belli ölçülerde Türk yemekleri eklenebilir veya belirli günlerde Türk yemekleri 

servisi yap�labilir (Griffin, 1995:  32-38). 

 

Gizli ba�l� mü�terilerin dü�ük düzeyde olan tekrar sat�n almalar�n� 

yükseltmek için i�letmeler, ilk olarak sat�n alma s�kl���n�n neden dü�ük oldu�unu 

belirlemeleri ve burdan ç�kan sonuca göre yukar�daki örnektede bahsedildi�i gibi 

stratejiler geli�tirmelidirler. 

 

Gizli ba�l�l�k ile ilgili pekçok örnek bulunmaktad�r. Bunlardan biri �öyledir; 

genç bir k�z, ailesinin kendisine belli s�n�rlar dahilinde kullanmas� için verdi�i kredi 

kart� ile s�n�rlar� a�acak ölçüde pahal� bir parfüm almas�, genç k�z� memnun eder 

ancak aile genç k�z�n davran���n� ö�rendi�inde, davran��tan ho�lanmad�klar�n� 

söylerler. Genç k�z�n ailesinin sözünü dinlemesi yani sosyal kurallar, gizli ba�l�l��� 

meydana getirmektedir (Zikmund, Mcleod ve Gilbert, 2003: 185).  

2.6.3. Yapay (Sahte) Ba�l�l�k 
 

Yapay (Sahte) ba�l�l�kta, mü�teriler al��kanl�klar�ndan dolay� al��veri� 

yapmaktad�r. Bu al��veri� “al�yoruz, çünkü her zaman kulland�k bunu” ya da “çünkü 

çok uygun” �eklinde dü�ünülerek sat�n alma davran���n�n gösterildi�i ba�l�l�k tipidir. 

Bu ba�l�l�k türünde, durumsal faktörler davran��sal faktörlere göre tekrardan sat�n 
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almay� daha fazla te�vik eder, buna kar��n davran��sal faktörlerin önemi yoktur 

(Griffin,1995: 32-38). 

 

Bu ba�l�l�k türünde, mü�teriler sat�n al�mlar�n� gerçekle�tirdikleri i�letmeye 

kar�� duyduklar� memnuniyet çok azd�r. Mü�teriler her an i�letmeyi de�i�tirebilirler. 

Rakiplerin mallar�, i�letmenin mallar�ndan farkl� yarar sa�lamas� durumunda, mü�teri 

kolayca i�letmesini de�i�tirebilir. 

 

Yapay ba�l�l�kta, mü�teriler i�letmenin mal ve hizmetlerinin devaml� bir 

mü�terisi olmas�na ra�men, mü�terilerin i�letmeye ya da i�letmenin mal ve 

hizmetlerine kar�� olumlu tutumunun dü�ük olmas� halindeki durumdur. Yapay 

ba�l�l���n nedenlerinden biri, i�letmenin sundu�u mal ve hizmetlerin alternatifinin 

olmamas� veya mü�terilerin ba�ka seçme �ans� olmamas� durumudur (Dick ve Basu, 

1994: 115). Yapay ba�l�l�k türünde bulunan mü�teriler, rakip i�letmelerin rekabetçi 

sunumlar�na aç�k ki�ilerdir. Ayr�ca, bu ba�l�l�k türündeki mü�teriler, i�letmeyle bir 

sorun ya�ad�klar� zaman ili�ki içinde bulunduklar� i�letmeyi de�i�tirebilmekte, rakip 

i�letmenin uygulad��� rekabetçi fiyatlardan kolayca etkilenip, rakip i�letmeye 

gidebilmektedirler (Shoemaker ve Lewis, 1999: 349). 

 

Yapay ba�l�l�kta, mü�teriler, al��kanl�klar�ndan dolay� ayn� i�letmeyi tercih 

etmektedir. Tercih ettikleri i�letmeye kar�� yo�un bir memnuniyet ve ba�l�l�k 

duygusu hissetmemektedirler. Sadece mal ve hizmetlerin ya da i�letmenin 

alternatifinin olmamas� ya da daha iyi seçenek sunan i�letmenin olmamas� gibi 

nedenlerden dolay� ayn� i�letmeden sat�n almaktad�r. Bu durumun temel nedeni ise, 

mü�terinin al��kanl�klar�d�r. Al��kanl�klar sonucu mü�teri sat�n al�mlar�n� 

gerçekle�tirmektedir. 

 

Al��kanl�k genel anlamda, herhangi bir hareketi istekli olarak yapmak ve bu 

hareketi devaml� olarak tekrarlamakt�r. Al��kanl�k ki�ili�in bir parças�d�r. Baz� 

durumlarda al��kanl�k ki�ili�in vazgeçilmez bir ö�esidir (Eren, 2000: 399). 

Al��kanl���n süregelen al��kanl�k �ekline dönü�mesinde, mü�terinin sat�n ald��� mal 

veya markan�n alternatifi bir mal ya da markay� tercih etmesi konusunda mü�teriyi 
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zorlayacak bir nedenin olmamas� durumu rol oynamaktad�r. Bu durum tek ba��na 

ba�l�l���n olu�mas�nda etkin de�ildir. Ancak, di�er ö�elerle beraber ba�l�l���n 

olu�mas�nda önem kazanmaktad�r (Metiner, 1997: 15). 

 

Mü�teri aç�s�ndan de�erlendirildi�inde, al��kanl�k haline dönü�mü� bir mal�, 

markay� sat�n almas�, ayn� i�letmeyi tercih etmesi, i�letmesini de�i�tirmesinden daha 

kolayd�r. Çünkü al��kanl�klar, kurum imaj� ile beraber mü�teriyi i�letmeye ba�l� hale 

getirmekte, mü�teri yeni bir mal� ya da markay� denemeyi asla dü�ünmemektedir. 

2.6.4. Ba�l�l���n Olmamas� 
 

Baz� mü�terilerin mal veya hizmetlere kar�� ba�l�l�klar� olmayabilir. 

��letmeler, ba�l�l���n olmad��� mü�teri gruplar�n� hedef kitlelerinden ç�karmal�d�r. 

Çünkü, bu ba�l�l�k türünde bulunan mü�teri gruplar� hiçbir zaman ba�l� mü�teri 

olmayacaklard�r. Bu mü�teri grubunun tipik özelli�i, zay�f tutum ve seyrek sat�n 

alma davran���d�r. Bu özellikler bulunuyorsa, ba�l�l���n olmad��� durum ortaya 

ç�kmaktad�r (Yurdakul, 2007: 279). Bununla birlikte, bu grupta yer alan mü�teriler, 

i�letmenin finansal büyümesine çok az katk� sa�layacaklard�r (Varolan, 2003: 10). 

Bir marka için tüketicinin di�er markalara göre belirgin bir tutum farkl�l���n�n 

olmamas�, s�k s�k tekrarlanmayan bir sat�n alma davran���yla birle�iyorsa “ba�l�l�k 

yoklu�u” durumu ortaya ç�kmaktad�r. Ba�l�l���n olmad��� durumun ortaya 

ç�kmas�n�n belirtileri olarak, tüketicinin markalara yönelik tutumu aras�nda belirgin 

farkl�l�klar yoktur. Ayr�ca, tüketici belli bir markay� tekrar tekrar yani düzenli bir 

�ekilde almamaktad�r (Oyman, 2002: 172).  

 

Ba�l�l���n olmad��� durumda, mü�terilerin i�letmeye ya da i�letmenin mal ve 

hizmetlerine kar�� tutumlar� dü�ük seviyededir. Mü�teri, marka d���nda mal�n di�er 

özelliklerine bakarak sat�n alma karar� vermektedir. Mü�teri için mal ve hizmetin 

fiyat�, tutundurma faaliyetleri ya da da��t�m konusu daha önemli olabilir. Örne�in; 

mü�teri mal ve hizmeti daha dü�ük fiyata bulabilirse, dü�ük fiyatl� olan� tercih eder. 

Sonuç olarak, mü�terinin herhangi bir tutumu yoktur ve ba�l�l��� söz konusu de�ildir. 
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Mü�terilerin dü�ük nispi tutumlar�n�n iki temel nedeni bulunmaktad�r. Bu 

nedenlerden birincisi; pazara ilk giren i�letmenin gerekli tutundurma faaliyetlerini 

gerçekle�tirememesi, ikinci neden ise,  bütün i�letmelerin bir birine benzeyen bir 

pazarda rekabet etmesidir. Bu nedenlerden dolay�, pazarlama yönetimi mü�terinin 

memnuniyetini artt�racak pazarlama karmas�n� olu�turmaya çal��mal�d�r (Dick ve 

Basu, 1994: 101). 

 

Mü�terilerin ba�l�l���n�n olmamas�n�n s�ralanan bu nedenleri i�letmeden 

kaynaklanan nedenlerdir. ��letme, pazara ilk girmenin avantajlar�n� 

de�erlendirememi�tir. Bunun sonucu, pazarda güçlü bir tutum yaratamam��t�r. 

Ayr�ca, tüm i�letmelerin ayn� pazarda rekabet etmesi de i�letmeyi k�s�tlam��t�r. 

 

Ba�l�l���n olmamas�, i�letmelerin pazarlama politikalar�ndan 

kaynaklanabilece�i gibi, mü�terilerin özelliklerinden de kaynaklanabilir. Ba�l�l���n 

olmamas�n�n mü�teriden kaynaklanan nedenleri �u �ekilde s�ralanabilir (Çat� ve 

Koço�lu, 2008: 170); 

 

• Ak�ll�l�k:  Mü�teri çapraz al��veri� sayesinde, daha iyi al��veri� yapt���n� 

hisseder, daha iyi fiyatlar, ayn� fiyata daha iyi kalite ve ayn� fiyata daha çok miktar 

mal sat�n ald���n� dü�ünmektedir. 

 

• Adama: Mü�teri çapraz al��veri�i normal bir davran�� olarak dü�ünmekte ve 

daha iyi al��veri� yapmaktad�r. Mü�teri, çapraz al��veri�i bir görev olarak 

dü�ünmektedir. 

 

• Çoklu  e�lence: Mü�teri birden fazla ma�azay� ziyaret etmeyi daha e�lenceli 

bulmaktad�r. 

 

• Para tasarrufu: Mü�teri hem çok limitli geliri oldu�undan hem de 

tatillerine, sosyal hayat�na, k�yafetlerine vs. daha geni� pay ay�rmak için bütçesine 

dikkat etmeye ihtiyaç duymaktad�r. 
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• Merak: Mü�teri bakkal çe�itleri, mallar ve markalar hakk�nda bilgi 

edinmekten ho�lanmaktad�r. 

 

• Vakit öldürme: Mü�terinin her gün çok fazla zaman� vard�r. Çapraz al��veri� 

sayesinde, ki�i her gün bir faaliyete sahip olur ve can s�k�nt�s�na katlanmaz. 

 

Ba�l�l�k türleri bir arada özetlendi�inde tablo 2.2 ortaya ç�kmaktad�r. 

Tablo 2. 2: Mü�teri Ba�l�l�k Düzeyleri, Mü�teri Davran��� �li�kisi Ve Sonuçlar� 

 Ba�l�l���n 

Olmamas� 

Sahte Ba�l�l�k Gizli Ba�l�l�k Gerçek Ba�l�l�k 

OLUMLU TUTUM Dü�ük Dü�ük Yüksek Yüksek 

MÜ�TER� OLMA Az S�k S�k Az S�k S�k 

AÇIKLAMA ��letmenin 
sürekli 
mü�terisi 
de�il, 
mü�teri 
olmakta 
istemiyor. 

��letmenin 
sürekli mü�terisi 
ama i�letmeye 
kar�� olumlu bir 
tutumu yok. 
 

��letmenin 
sürekli mü�terisi 
olmak istiyor 
ama i�letmenin 
sürekli mü�terisi 
de�il. 
 

��letmeye kar�� 
yüksek bir olumlu 
tutum ve yüksek 
bir tekrarlanan 
sat�n alma 
davran��� var. 
 

SONUÇ ��letme sahte 
bir ba�l�l�k 
olu�turmaya 
ba�layabilir. 

Sahte ba�l�l�k 
güvenilmez. 
Mü�teri di�er 
i�letmelerin 
tekliflerine aç�k. 

��letme sürekli 
mü�teriyi 
çekmek için tüm 
engelleri 
ortadan 
kald�rmaya 
odakl�. 

Ba�l�l�k sürekli 
olarak 
güçlendirilmeli ve 
devam ettirilmeye 
çal���lmal�. 

 
Kaynak: Dick ve Basu, 1994  s. 101 

 

Tablo 2.2’de görüldü�ü gibi, mü�teri ba�l�l���n�n olmad��� durumlarda 

i�letmeye kar�� olumlu tutum düzeyi dü�ük olmakta, mü�teri olma e�ilimi 

azalmaktad�r. Mü�teri, i�letmenin mü�terisi olmak istememektedir. Bu durumda 

i�letme sahte bir ba�l�l�k olu�turmaya ba�layabilir. Sahte ba�l�l���n oldu�u durumda 

olumlu tutum gene dü�ük ancak mü�teri olma e�ilimi daha s�kt�r. Mü�teri, i�letmenin 

sürekli mü�terisidir. Ancak, mü�teri di�er i�letmelerin tekliflerine de aç�kt�r. Gizli 

ba�l�l���n oldu�u durumlarda, mü�terinin i�letmeye kar�� olumlu tutumu yüksek, 



 111

mü�teri olma e�ilimi azd�r. Mü�teri, i�letmenin sürekli mü�terisi olmak istemektedir. 

Bu nedenle, i�letme mü�teriyi sürekli mü�teri haline getirmek için tüm engelleri 

ortadan kald�rmaya odaklanmal�d�r. Gerçek ba�l�l�kta ise, olumlu tutum yüksek, 

mü�teri olma e�ilimi s�kt�r. Bununla beraber, mü�terinin i�letmeye kar�� yüksek bir 

olumlu tutumu ve yüksek bir tekrarlanan sat�n alma davran��� vard�r. ��letme, 

ba�l�l��� sürekli olarak güçlendirmeli ve devam ettirmeye çal��mal�d�r.  

 

Ba�ka bir modele göre ba�l�l�k derecelerine göre farkl� mü�teri türü ortaya 

konmu�tur. Bunlar; esir, memnun, yarar bekleyen ve ba�l� mü�teri türüdür (Yurdakul 

2007: 284). Bu mü�teri gruplar� ve tutumlar� tablo 2.3’de özetlenebilir. 

Tablo 2. 3:  Tutum ve Davran��lara Göre Ba�l�l�k Modeli 

 TUTUMLAR 

DAVRANI� Nötr Olumlu 

Nötr Esir Mü�teri Memnun Mü�teri 

Olumlu Yarar Bekleyen Mü�teri Ba�l� Mü�teri 

 

Kaynak: Yurdakul, 2007 s. 284 

 

Esir mü�teri: Esir mü�teri grubunun sat�n alma davran��� göstermelerinin 

nedeni, ba�ka bir alternatifin olmamas�d�r. E�er bu mü�teri grubunun kar��s�na tercih 

etti�i i�letmeden daha iyi ko�ullar sa�layan bir i�letme ç�karsa, hemen o i�letmeye 

gider. 

 

Yarar bekleyen mü�teri: Sat�n alma davran���n� genellikle yarar 

sa�layaca��n� dü�ündü�ü markan�n d���ndaki markalara kar�� nötr tutum besleyen 

mü�teri türüdür.  Bu mü�teri grubu, sadece kendilerine yarar sa�layan markalar ile 

ilgilenmektedirler. 

 

Memnun mü�teri: Mal ve hizmetleri de�erlerine göre de�erlendiren, tercih 

etti�i markaya kar�� olumlu yönde tutum gösteren ve sat�n alma karar sürecinde 

marka bilgilerine önem veren mü�teri türüdür.  
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Ba�l� mü�teri: Tercih etti�i markaya kar�� yüksek düzeyde olumlu tutum 

besleyen, ancak çok zor durumda kald���nda di�er markalar� sat�n almay� dü�ünen, 

onun d���nda hiçbir durumda tercih etti�i markadan vazgeçmeyen ve çevresindeki 

ki�ilere de a��zdan a��za ileti�im yöntemini kullanarak kulland��� markay� öneren 

mü�teri türüdür. 

 

Tablo 2.3’de görüldü�ü gibi esir mü�teri, hem tutum hem de davran�� 

aç�s�ndan nötrdür. Yarar bekleyen mü�teri, tutum aç�s�ndan nötr iken, davran�� 

bak�m�ndan olumludur. Memnun mü�teri, olumlu tutum içindeyken, davran��� 

nötrdür. Ba�l� mü�teri ise hem tutum hem davran�� aç�s�ndan olumludur.  

2.7. MÜ�TER� BA�LILI�I GEL��T�RME SÜREC� 
 

Mü�teri ba�l�l���n�n olu�turulmas� için mü�terinin elde edilmesi uzun zaman 

almaktad�r. Bu nedenle, bir mü�terinin i�letmeye ya da markaya olan ba�l�l��� bir 

anda ortaya ç�kmamaktad�r. Bir mü�teri, i�letmenin üretmi� oldu�u mallardan 

öncelikle birincil (temel) ihtiyaçlar�n� kar��layan mallar� sat�n alma e�ilimi 

göstermektedir. Bu ba�lamda, i�letmenin, ba�l� mü�teriler olu�turabilmesi için 

öncelikle mü�terilerin temel ihtiyaçlar�n� kar��lamas� ve o mallar�n devaml� 

kullan�m�n� sa�lamas� gerekmektedir. ��letme, ihtiyaçlar� kar��lay�p, mallar�n 

kullan�m�n� sa�lad�ktan sonra süreç içinde, üretilen tüm mal çe�itleri sat�� personeli 

taraf�ndan tan�t�lmal�d�r. Süreç içinde, tüm bu a�amalar gerçekle�tirilirken dikkat 

edilmesi gereken en önemli nokta ba�l�l���n�n bir tutum �ekli oldu�udur (Knox, 

1998: 732). 

 

Mü�teri ba�l�l��� geli�tirme süreci tamamlan�p, mü�teri ba�l�l��� 

olu�turuldu�unda, mü�teri ba�l�l��� bir merdivene benzetilmektedir. Bu merdivenin 

basamaklar�ndan yukar� do�ru ad�m ad�m ç�k�ld��� zaman ba�l�l�k yükselmektedir. 

Merdivenin en üst basama�� en ba�l� mü�teri grubunu göstermektedir. Bu basamakta 

yer alan ba�l� mü�teriler, i�letme için en karl� mü�terilerdir. Bu mü�teri grubu, 

i�letmenin en önemli varl���d�r. Bu merdiveni a�a��daki �ekil 2.14’de göstermek 

mümkündür (Ta�k�n, 2000: 47); 
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�ekil 2. 14: Mü�teri Ba�l�l��� Merdiveni 

Mü�teri Ba�l�l�k Düzeyi 

 

                                                                         Taraftar (Yanda�) 

                                                   Devaml�  

                                                     Gelen 

 

                       Arada S�rada  

                              Gelen 

  

 Bazen  

     U�rayanlar 

 

  

                                                                                     Mü�teri  özellikleri 

Kaynak: Erdo�an, 2000 s. 47 

 

�ekil 2.14’de görüldü�ü gibi mü�teri ba�l�l�k merdiveninin ilk basama��nda, 

i�letmeye en az ba�l� olan yani nadir olarak �öyle bir u�rayan mü�teriler yer 

almaktad�r. Mü�teri ba�l�l�k merdivenin alttan ikinci basama��nda, i�letmeye 

%10’luk i� hacmi sa�layan arada s�rada gelen mü�teriler yer almaktad�r. Üçüncü 

basamakta, sürekli i� yap�lan devaml� mü�teriler yer almaktad�r. Birçok i�letmenin 

mü�teri ba�l�l�k merdivenin en son basama�� buras�d�r. Ancak baz� i�letmelerin en 

üst basama��nda taraftar mü�teriler yer almaktad�r. Taraftar (Yanda�) mü�teriler, 

i�letmeyi ba�ka ki�i ve kurulu�lara öneren, “i�letmeden sat�n almad���m zaman bile 

benimle ilgileniyorlar” diyen mü�terilerdir. Fakat, bu tür konu�malar genellikle 

duygusal a��rl�kl� konu�malard�r. ��letmelerin bu duygusall��� etkin mü�teri ili�kileri 

ile canl� tutmalar� ve sat��a dönü�türmeleri gerekmektedir. 

 

Mü�teri ba�l�l�k merdiveninde yer alan basamaklara göre i�letmeler, 

mü�terilerini bölümlemelidir. Bu bölümler içinden, i�letmeye en fazla gelir sa�layan 

bölüme yani en ba�l� mü�teri grubunu olu�turan devaml� gelen ve taraftar mü�terilere 
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özen göstermelidir. Bu mü�teri grubuna özel indirimler, kampanyalar ve çekili�ler 

düzenlenmelidir. Yani i�letmeye en ba�l� mü�teri grubu çe�itli tutundurma 

faaliyetleri ile motive edilmelidir. 

 

Payne (2000) çal��mas�nda mü�teri ba�l�l�k merdivenini bir tablo �eklinde 

özetlemektedir. Mü�teri ba�l�l�k merdiveni ili�kisel pazarlama kapsam�nda ili�ki 

olu�turmada tan�mlanan pek çok a�amay� ifade etmektedir. A�a��daki tablo 2.4 bu 

a�amalar� göstermektedir. 

 

Tablo 2. 4: �li�kisel Pazarlama Aç�s�ndan Mü�teri Ba�l�l�k Merdiveni 

MÜ�TER� BA�LILIK MERD�VEN� 

Ortak (Partner) ��letmeyi bir ortak gibi gören ba�l� mü�teri 

Avukat (Advocate) ��letmeyi ba�kalar�na öneren, reklam�n� yapan ba�l� mü�teri

Destekçi (Supporter) Memnun, ba�l�, ancak i�letmeyi aktif olarak ba�kalar�na 

tavsiye etmeyen, sadece pasif olarak destekleyen  mü�teri 

Düzenli Mü�teri 

(Client) 

��letme ile tekrarlanan bir ili�ki içinde olan, ancak 

i�letmeye kar�� negatif ya da tarafs�z fikirleri bulunan 

mü�teri 

Mü�teri (Customer) ��letmeden ilk defa mal veya hizmet sat�n alm�� olan 

herhangi bir ki�i 

Aday (Prospect) Potansiyel mü�teri 

  

Kaynak:  Payne, 2000 

 

Tablo 2.4’de görüldü�ü gibi merdivenin en alt�nda aday (prospect) veya hedef 

mü�teri bulunmaktad�r. Önemli olan aday ya da potansiyel mü�teriyi “mü�teri” 

(customer) olarak korumakt�r. Bunu ba�arabilmek için, pazarlama çabalar�n� 

mü�teriyi elde etme üzerine yo�unla�t�rmak gerekmektedir. Mü�teri bir kez elde 

edildi�inde, i�letme daha uzun süreli ili�ki kurmaya yönelmelidir. Mü�teri, 

i�letmeden bir kere veya gerekti�inde al��veri� yapm��t�r. Düzenli mü�teri (client) 

daha bireyseldir. ��letmeden sürekli al��veri� yapmaktad�r. Ancak düzenli mü�teriler, 

tedarikçi i�letmeye kar�� negatif veya nötr /karars�z olabilmektedir. 
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Mü�teri ba�l�l��� yaratmada al�nacak do�rudan önlemlerle mü�teriyle uzun 

süreli ili�ki kurulur. Örne�in; uzun süreli sat�� ve garanti sözle�meleri, belirli bir süre 

için sabit fiyat garantisi, mü�terinin ayn� mal� bir ba�ka yerde daha ucuza bulmas� ve 

tedarik edebilece�i durumda para iadesi gibi uygulamalar vard�r. Böylece mü�terinin 

i�letmeye uzun süreli ba�l�l��� da sa�lanm�� olur. Mü�teri ba�l�l��� yaratmada fiyat 

garantilerine çok s�k ba�vurulur ve bu uygulama oldukça da etkilidir. Uygulamada, 

mü�teriye belirli bir zaman süresinde (zaman aral���nda) ayn� fiyattan sat�n alma 

garantisi �eklinde olabilece�i gibi e� de�er ürünü ayn� �ehir ve bölgedeki bir ba�ka 

yerde daha ucuza bulmas�, tedarik etmesi ve bunu kan�tlamas� durumunda paras�n� 

geri alma veya fark� iade alma garantisi �eklinde de görülmektedir (Gülçubuk, 2008: 

24).  

 

��letmeler, mü�terilerine fiyat garantisi vererek, mü�terinin her ko�ulda 

i�letmeye güven duymas� sa�lanmaktad�r. Mü�terinin i�letmeye güven duymas� 

sa�land���nda, mü�terinin i�letmeyi de�i�tirmesi zorla�acakt�r. Bu güven, uzun 

dönemde ba�l�l��a dönü�ecektir. 

 

��letmeler mü�teri ba�l�l��� yaratmada ald��� yukar�da s�ralanan önlemler ile 

mü�terilerini i�letmeye ba�l� hale getirmektedir. Mü�teri ba�l�l��� yaratmada en s�k 

ba�vurulan yöntem ise fiyatt�r. Mü�terilerin fiyat konusundaki hassasiyetinden 

yararlan�lmaktad�r. Mü�teri ba�l�l���n�n önemini anlayan i�letmeler, ba�l�l�k yaratma 

konusu üzerinde her geçen gün daha fazla durmaktad�r. 

2.8.  MÜ�TER� BA�LILI�I OLU�TURMA STRATEJ�LER� 
 

��letmelerin mü�terileri ile uzun süreli ili�ki kurmalar�n�n bir sonucu olarak, 

mü�terilerin tekrar i�letmeye gelmelerini, daha çok sat�n almalar�n� ve i�letmeye 

ba�l� kalmalar�n� sa�lamak için çe�itli programlar olu�turup uygulamaya koymalar� 

gerekmektedir. Ba�l�l�k olu�turmada en çok maddi tatmin kullan�lmaktad�r. 

Mü�teriler maddi tatmin ile motive edilmektedir. Ancak maddi tatmine yönelik 

uygulamalar uzun dönemde, karl�l�k azalmas�na, fiyat�n taktiksel bir araç olarak 
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kullan�lmas� imkan�n�n ortadan kalkmas�na neden olmakta ve bunun sonucunda 

mü�teri ba�ka bir i�letmeye yönelebilmektedir.    

 

��letmeler, mü�teri ba�l�l��� olu�turmak için çe�itli mü�teri ba�l�l�k 

programlar�ndan yararlanmaktad�rlar. Mü�teri ba�l�l�k programlar�, bir i�letmenin 

mallar�n� devaml� sat�n alan mü�terilerin ödüllendirilmesi için uygulanan 

programlard�r. Mü�teri ba�l�l�k programlar�, mü�terilerin i�letmeye ya da i�letmenin 

markalar�na ba�l�l���n� güçlendirmek için tasarlanm�� programlard�r. Mü�teri ba�l�l�k 

programlar� temel olarak iki amaca hizmet etmektedir. Bunlar; sat�� gelirlerini 

artt�rmak ve i�letmenin markas� ya markalar�yla mevcut mü�teriler aras�nda daha 

yak�n bir ba� kurmakt�r (Uncles, Dowling ve Hammond, 2003: 298). Bu iki amaçtan 

sat�� gelirlerini art�rmak amac�na ço�u zaman ula��lamad��� görülmektedir. Bu 

noktada, rekabetin etkisi hissedilmektedir.  

 

Mü�teri ba�l�l�k programlar�n�n, mü�terilerin yeniden al�mlar�n�, kullan�lan 

mal miktarlar�n�n, s�kl�klar�n�n artmas�yla sat�� gelirlerinin artmas� ve mevcut 

mü�teri ile marka aras�nda kurulan yak�n ili�ki sayesinde mevcut mü�teri taban�n� 

kurmak ve korumak gibi yararlar� bulunmaktad�r (Çal��kan, 2008: 68).  

 

Mü�teri ba�l�l�k programlar� son y�llarda yayg�n bir biçimde 

uygulanmaktad�r. Bugün, i�letmelerin mü�teri ba�l�l��� konusunun önemini kavram�� 

olmalar�n�n ve yeni mü�teri kazanman�n yarataca�� maliyetin fark�na varm�� 

olmalar�n�n bir sonucu olarak mü�teri ba�l�l�k programlar� ve bu programlar 

kapsam�nda çe�itli indirimler, çekili�ler ve kuponlar sa�layan ba�l�l�k kartlar� 

bulunmaktad�r. 

 

Mü�teri ba�l�l�k programlar� ile ilgili Türkiye uygulamalar� �unlard�r; 

Migros’un Club Card program�, Kamil Koç’un YolKart program� ve AtlasJet’in 

JetMil program� bunlardan yaln�zca bir kaç�d�r. Migros’un Club Card uygulamas�na 

kat�lan mü�terilerin say�s� 4.5 milyondur. Bu mü�teriler, ma�azaya ayda ortalama 9 

kez gelmektedir. Bu dilim, toplam cironun % 80'ini olu�turmaktad�r (Büyük, 2006).  
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S�ralanan veriler, mü�teri ba�l�l�k programlar�n�n önemini vurgulamaktad�r. 

Bunlar�n d���nda hemen her i�letmenin ba�l�l�k program� kapsam�nda uygulad��� kart 

uygulamalar� bulunmaktad�r. Mü�teri ba�l�l�k programlar� özellikle perakendeci 

i�letmelerde yo�un bir biçimde kullan�lmaktad�r.  

 

Mü�teri ba�l�l�k programlar�n�, havayolu �irketleri, bankalar, süper marketler, 

araba �irketleri, telekomünikasyon �irketleri, ma�azalar ve üniversiteler 

kullanmaktad�r. Mü�teri ba�l�l�k programlar�nda, mü�terilere çe�itli ödüller 

sunulmaktad�r (Uncles, Dowling ve Hammond, 2003: 294). 

 

��letmelerin mü�teri elde etmeye ve mü�teri ili�kilerini geli�tirmeye yönelik 

uygulad�klar� farkl� mü�teri ba�l�l��� olu�turma stratejileri bulunmaktad�r. Bunlar 

genel anlamda, “Pazar Pay� Elde Etme Stratejileri” ve “Mü�teri Ba�l�l��� Yaratma 

Stratejileri” �eklinde s�ralanabilmektedir. Bu iki stratejinin genel özellikleri a�a��daki 

tablo 2.5’de görülmektedir. 

Tablo 2. 5: Pazar Pay� Elde Etme ve Mü�teri Ba�l�l��� Yaratma Stratejilerinin 
Kar��la�t�r�lmas� 

STRATEJ�K Ö�ELER Pazar Pay� Elde Etme 

Stratejisi 

Mü�teri Ba�l�l��� 

Yaratma Stratejisi 

HEDEF Mü�teri Kazanma Mü�teri Ba�l�l��� 

Olu�turma 

PAZAR KO�ULLARI Büyüme Oran� Dü�ük 

Olan veya Doymu� 

Pazarlar 

Büyüme Oran� Dü�ük 

Olan veya Doymu� 

Pazarlar 

ODAK NOKTASI Rekabet Mü�teriler 

BA�ARI ÖLÇÜTÜ Pazar Pay� Mü�teri Pay� 

 

Kaynak: Griffin, 1995 s. 6 

 

Tablo 2.5’de ifade edildi�i gibi, pazar pay� elde etme stratejisinin hedefi; 

mü�teri kazanmak iken, mü�teri ba�l�l��� yaratma stratejisinin hedefi ise mü�teri 

ba�l�l��� olu�turmakt�r. Her iki strateji de büyüme oran� dü�ük olan ve doymu� 
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pazarlarda uygulanmaktad�r. Pazar pay� elde etme stratejisinin odak noktas� rekabet 

iken, mü�teri ba�l�l��� yaratma stratejisinin odak noktas� mü�terilerdir. Pazar pay� 

elde etme stratejisinin ba�ar�s�, elde edilen pazar pay� ile ölçülmektedir. Mü�teri 

ba�l�l��� yaratma stratejisinin ba�ar�s� ise pazardaki mü�teri pay� ile ölçülmektedir. 

         2.8.1.  Frekans Pazarlama Programlar� 
 

��letmeye ba�l� mü�terilerin yarat�lmas� süreci, karl� mü�teriler için de�er 

yaratma temeline dayal�d�r. Bu kapsamda, mü�teriler ile ileti�im kurma ve ileti�im 

sonucu elde edilen bilgilerin hizmet performans�na aktar�lmas� için mü�teriler ile 

ilgili tüm bilgileri içeren bir veri taban� olu�turulmal�d�r. Perakendeci i�letmelerde 

frekans pazarlamas� olarak da bilinen s�k sat�n alan mü�teri programlar� (frequent 

buyer program) ya da ba�l�l�k programlar�, perakendecilerin bu arac�n önemini 

anlamaya ba�lad�klar�ndan beri h�zla geli�mektedir. Perakendeciler veri tabanlar�n� 

kullanarak, bu programlar� geli�tirirler ve bu sayede mü�terileri ile ili�kilerini 

güçlendirirler (Dunne ve di�erleri, 2002). 

 

Frekans pazarlama program�, i�letmelerin mü�terilerinin sat�n alma 

s�kl�klar�n�, sat�n  alma zamanlar�n�, sat�n alma miktarlar�n�, sat�n al�nan mal ve 

hizmetler gibi pek çok özelli�in veri tabanlar�nda saklanmas� ve bu bilgiler sayesinde 

mü�teriler ile olan ili�kilerin yönetilmesidir. Perakendeci i�letmeler, bu bilgiler 

do�rultusunda mü�terilerini çe�itli kampanyalar, indirimler konusunda 

bilgilendirmekte, s�k sat�n al�m yapan mü�terilere özel kampanyalar düzenlemekte ve 

hediyeler vermektedirler. 

 

Mü�teri ba�l�l�k programlar� içinde perakendeci i�letmelerde oldukça s�k 

kullan�lan frekans pazarlamas� olarak bilinen mü�teri programlar� perakendecilerin 

bu program�n önemini anlamaya ba�lad�klar�ndan beri h�zla geli�mektedir.  

 

Frekans pazarlama program�n�n en çok kullan�ld��� i�letmeler süpermarketler, 

havayolu i�letmeleri ve otel i�letmeleridir (Kotler ve Armstrong, 1999: 551). Frekans 

pazarlama program�n� kullanacak i�letmelerin, bu program� kullanmadan önce kendi 

i�letmelerine uygun olup, olmad���na karar vermeleri gerekmektedir. Bunun için 
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birtak�m sorular� cevapland�rmalar� gerekmektedir. Bu sorular �unlard�r (Griffin, 

1995: 154-155); 

 

� Frekans program� s�k ve düzenli mal ve hizmetler için kullan�ld���nda 

ba�ar�l� olabilece�i için, i�letme s�k ve düzenli olarak kullan�lan mal 

ve hizmetler mi sunmaktad�r? 

 

� Frekans pazarlama program�, i�letmenin sundu�u mal ve hizmetlerin, 

rakiplerin sundu�u mal ve hizmetlerden az miktarda farkl� oldu�u 

takdirde, rakiplerin mal ve hizmetlerini ikame edebilece�i için, 

i�letmelerin sundu�u mal ve hizmetler ile rakiplerin sundu�u mal ve 

hizmetler aras�nda fark az m�d�r? 

 

�  Frekans pazarlama program� uzun dönemde etkili olaca�� için 

i�letmenin yöneticileri ve mü�terileri bu program� uzun süreli olarak 

uygulamaya istekli midir? 

 

� Mü�terilere sunulacak ödüllerin uzun dönemli ili�kilerin geli�mesi 

için de�erli olarak alg�lanmas� gerekti�inden, mü�terilere sunulan 

ödüller yeteri kadar de�erli mi? 

 

� Frekans pazarlama program�na dahil olan mü�terilerle uzun süreli 

ili�ki kurabilmek için ileti�ime geçilecek mi?  

 

� Mü�terileri ödüllendirebilmek için gerekli olan mal ve hizmetlerin 

sat�n al�nd���na dair kan�tlar kolayca toplanabiliyor mu? 

 

� Frekans pazarlama program� büyük parasal kaynak ve zaman 

gerektirece�inden, i�letme bu program�n getirece�i yükümlülükleri 

yerine getirebilecek mi? 
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� ��letmenin rakiplerinin frekans pazarlama program�n� sunup, 

sunmad��� da önem kazanmaktad�r. Çünkü, e�er rakipler bu program� 

sunuyorlarsa, i�letmenin daha fazla ilgi ve özen göstermesi 

gerekecektir. Bu noktada rakipler bu program� kullan�yorlar m�? 

 

Frekans pazarlama program� olu�turmadan önce i�letmelerin yukar�da 

s�ralanan sorulara yan�t bulmalar� gerekmektedir. Bu sorulara verilen yan�tlar 

do�rultusunda frekans pazarlama program�n� uygulamal� ya da uygulamamal�d�r. 

Frekans pazarlama program�, mü�teri ba�l�l��� yaratmada yayg�n olarak kullan�lan 

bir mü�teri ba�l�l��� olu�turma stratejisidir. 

          2.8.2.  Kulüp Pazarlama Programlar� (Mü�teri Kulüpleri) 
 

Kulüp pazarlama program�, i�letmelerin mü�terileri ile birebir, araya hiçbir 

arac� girmeden ileti�im kurabilmeleri ve mü�teri ili�kilerini geli�tirebilmeleri için 

olu�turduklar� mü�teri ba�l�l��� olu�turma program�d�r. 

 

Mü�teri ba�l�l��� olu�turma stratejilerinden biri de kulüp pazarlama 

programlar�d�r. Kulüp pazarlama programlar� yaz�nda, mü�teri kulüpleri olarak da 

adland�r�lmaktad�r. ��letmeler son y�llarda, yeni mü�teri elde etmenin ve yeni mü�teri 

elde ederken, katlanmak zorunda kald�klar� pazarlama maliyetlerinde meydana gelen 

art��� fark etmeleri sonucu ba�l�l�k programlar�na daha fazla önem vermeye 

ba�lam��lard�r. Kulüp pazarlama programlar�n�n, ba�l� mü�teri yaratman�n yan� s�ra 

a��zdan a��za ileti�imden etkin bir biçimde yararlanarak, olumlu reklam yap�lmas�, 

i�letmenin kurum imaj�n�n artt�r�lmas�n� sa�lamas� gibi önemli yararlar� 

bulunmaktad�r.  Bununla birlikte, mü�teri kulüplerinin temel amac�, mü�terilerle aktif 

ili�ki içine girmek ve mü�terilerle aralar�nda duygusal ba� kurup, mü�terileri 

i�letmeye kar�� ba�l� hale getirmektir.   

 

Kulüp pazarlama programlar�, mü�terilere yüksek bir de�er paketi sunmakta 

ve mü�terilerle araya arac� koymadan do�rudan ileti�im kurmak amac�yla, i�letme 

taraf�ndan ba�lat�lan ve yürütülen programlard�r. Mü�teri kulüplerinin baz� özellikleri 

bulunmaktad�r. Bu özellikleri �öyle s�ralamak mümkündür (Gilmartin, 2002); 
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� Mü�teri kulüpleri, kulübe üye olan ki�ilere yani mü�terilere hem 

maddi hem de manevi destek sa�lamaktad�r. 

 

� Mü�teri kulüpleri, i�letme taraf�ndan ba�lat�lmakta, yürütülmekte ve 

yönetilmektedir.  

 

� Mü�teri kulüpleri, mü�terilerine sunduklar� çe�itli te�vikler ile 

mü�terilerin aktif hale gelmelerini sa�lamaktad�r. 

 

� Mü�teri kulüpleri arac�l���yla, olu�turulan veri tabanlar� sayesinde, 

mü�terilere ili�kin bilgiler kolayl�kla saklanabilmekte ve bu bilgileri 

i�letme faaliyetlerini sürdürürken, etkin bir biçimde kullanmaktad�r. 

Bunun sonucunda ise, i�letmenin performans�nda önemli art��lar 

meydana gelmektedir.   

 

Mü�teri kulüpleri, i�letme taraf�ndan tek tarafl� olarak ba�lat�l�yor gibi 

gözükse de, mü�terilerde aktif bir biçimde program içinde faaliyet gösterdikleri için 

interaktif hale gelmektedir. ��letmenin sundu�u çe�itli te�vik araçlar�na, mü�teriler 

sat�n alma ile cevap vermektedir.  

 

Mü�teri kulüplerine yap�lan yat�r�mlar oldukça maliyetlidir. ��letmelerin 

böyle bir yat�r�ma karar verirken dikkatli davranmas� gerekmektedir. Çünkü yap�lan 

yat�r�m�n kar��l���n�n tam olarak al�n�p, al�nmayaca�� belli de�ildir (Stauss, 2001: 7). 

 

Mü�teri kulüpleri olu�turmak, i�letme aç�s�ndan maliyetli bir i� olmas�na 

ra�men, i�letmelerin elde edecekleri yarar�n yüksek olmas� maliyeti katlan�labilir 

hale getirmektedir. ��letmeler maliyet-yarar kar��la�t�rmas� yapmakta, elde edecekleri 

yarar�n maliyetten çok daha yüksek olmas� durumunda mü�teri kulüpleri 

olu�turmaktad�rlar. 

 



 122

Türkiye’de mü�teri kulübü uygulamalar�na en güzel örnek Migros’un Migros 

Club uygulamas�d�r. Migros Club uygulamas� ki�iye özel f�rsatlar sunmakta ve 

mü�teriler için al��veri�i daha keyifli hale getirmektedir. Üye olan mü�terilerine 

parapuanlar kazand�rmakta, çekili�ler düzenlemekte ve çe�itli kampanyalara kat�l�m 

hakk� sa�lamaktad�r. Bu avantajlar� ile  Migros Club Türkiye’nin en büyük 

perakende kulubüdür (http://www.migrosclub.com Eri�im Tarihi: 10.10.2009). 

           2.8.3.  Mü�teri Kart� Programlar� 
 

Mü�teri ba�l�l�k programlar�n�n önemli bir parças� manyetik kartlar, yani 

ma�aza kartlar�d�r. Mü�teri, al��veri� yapt��� zaman, ma�aza kart�n� ya kendisi ya da 

kasiyer okuyucudan geçirir. Böylece, mü�terinin yapt��� al��veri�in ayr�nt�lar�, an�nda 

bilgi merkezine ula��r. Bugün, özellikle zincir ma�azac�l�kta kart uygulamas� 

olmayan perakendeci neredeyse yok gibidir. Hatta yerel zincirler ve büyük ölçekli 

ba��ms�z i�letmelerin bile bu uygulamay� gerçekle�tirdikleri görülmektedir (Orel, 

2007: 1). Perakendecilik sektöründe kart sahibi mü�teriler de�i�ik �ekillerde 

ödüllendirilmektedirler. Örne�in; baz� ma�aza zincirleri, mü�terilerine kartla 

yapt�klar� al��veri�ler için puan verirken, di�er ma�aza zincirleri nakit para 

indirimleri veya üçüncü ki�i ya da kurumlardan özel indirimler (uçu� mili vb.) 

sa�larlar (Garanti Bankas�’n�n Shop and Miles uygulamas� gibi). Ayn� zamanda, kart 

sahipleri, tüm bunlar�n yan�s�ra, üretici i�letmelerin sadece kart sahipleri için 

haz�rlad�klar� “iki al-bir öde” gibi özel kampanyalardan da yararlan�rlar (Çabuk, Orel 

ve Güler, 2006: 83). 

 

��letmeler, mü�teri kartlar�n� mü�terilerin kullanmas�n� sa�layarak, 

mü�terilerin bilgilerine veri tabanlar�ndan ula�abilmekte ve pazarlama stratejilerini 

yönlendirirken kullanabilecekleri de�erli bilgilere ula�abilmektedir. ��letmeler, 

mü�terileri mü�teri kart� almaya özendirmek amac�yla çe�itli promosyonlara 

yönlendirmektedir. Örne�in; belli bir mal� mü�teri, mü�teri kart� ile sat�n ald���nda, 

fiyat indirimine gitmektedir. Bu durum mü�terileri, mü�teri kart� almaya ve bu kart 

ile al��veri� yapmaya özendirmektedir. 
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Ma�aza kartlar�, perakendecilere iki tür bilgi sa�lamaktad�r. Bu bilgiler sat�� 

kay�tlar� ve mü�teri profili ile ilgilidir. Perakendecilerin sundu�u ma�aza kartlar�, 

hangi maldan (markadan) ne miktarda sat�n al�nd���, ne zaman sat�n al�nd��� gibi 

verilerin yan� s�ra mü�terilerin ya�am tarzlar� ve harcama al��kanl�klar� hakk�nda da 

çe�itli veriler sunar (Orel, 2007: 1).  

 

Ma�aza kartlar� sayesinde, i�letmeler sat��lar�n� analiz etme ve her bir 

mü�terinin tercihleri, al��kanl�klar� ve ya�am tarz� hakk�nda bilgi edinme imkan� 

sa�lamaktad�r. Elde edilen bu bilgiler �����nda, perakendeci mü�terisini yak�ndan 

tan�makta, mü�teriye özel mal ve hizmet sunmay� sa�lamaktad�r. Böylece, i�letmenin 

yaratt��� mü�teri memnuniyeti mü�teri ba�l�l���na dönü�mektedir. 

 

Mü�teri kart� uygulamas� son y�llarda Türkye’de de yayg�n olarak 

kullan�lmaktad�r. Mü�teri ba�l�l�k programlar�n� g�da sektöründe ilk uygulayan 

i�letme Migrostur. Migros Club, Migros Club Kart sahibi mü�terilerin üye oldu�u, 

perakende üyelik program�d�r. Y�ll�k 5.000.000  aktif üyesi bulunan Migros Club, 

üyelerine indirim, genel kampanyalar, çekili�ler gibi ayr�cal�kl� özellikler 

sunmaktad�r. Bunun yan�nda, üyelerin al��veri� tercihleri ve sat�n alma 

al��kanl�klar�na göre ki�iye özel kampanya, aktivite, an�nda kazanç ve indirim 

avantajlar� sunan Türkiye’nin en geli�mi� kart program�d�r. Migros club kart 

mü�terilerine özel ki�iselle�tirilmi� kampanyalar da sunmaktad�r  

(http://www.migros.com.tr/club/MigrosClubMeeting.aspx Eri�im Tarihi: 

30.06.2009).  

 

Son y�llarda, i�letmelerin mü�teri odakl� anlay��� benimsemeleri sonucu 

mü�teri kart� uygulamas� yayg�nla�m��t�r. Mü�teri kart� uygulamas�n� Türkiye’de ilk 

kez Migros uygulamas�na ra�men, bugün pek çok perakendeci i�letmede mü�teri 

kart� uygulamas� bulunmaktad�r. ��letmeler mü�terileri ile birebir ili�ki kurarak, 

mü�teri ba�l�l��� sa�lamay� hedefliyorsa, öncelikle mü�terilerin bilgilerini kaydedip, 

saklayabilecekleri veri tabanlar� olu�turmal�d�r. Olu�turulan veri tabanlar�nda 

biriktirilen mü�teri bilgilerini kullanarak mü�terilerine ki�iselle�tirilmi�, özel mal ve 

hizmet seçenekleri sunabilmektedir. 
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Mü�teri kartlar�n�n perakendecilere sa�lad��� yararlar �unlard�r (Orel, 2007: 

4); 

� Her mü�teri ile do�rudan ba�lant� kurabilmeyi sa�layan detayl� 

bilgilerin elde edilmesi, 

 

� Her mü�terinin sat�n alma al��kanl��� hakk�nda detayl� ve do�ru bilgi 

sahibi olabilme, 

 

� Kart sahiplerini tan�yarak, tercihleri do�rultusunda farkl� bir hizmet 

almalar�n�n sa�lanmas�, 

 

� Promosyon etkinliklerinin takip edilebilmesi, 

 

� En karl� mü�teri gruplar�n� hedef alarak, karl�l��� art�racak stratejik 

promosyonlar�n düzenlenmesine olanak tan�mas� 

 

ABD’de yap�lan bir çal��mada, Wisconsin isimli g�da zinciri, olu�turdu�u 

veri tabanlar�ndan toplam mü�terilerinin %25 ile %30’unun sat�n al�mlar�n %70’ini 

gerçekle�tirdikleri sonucuna ula�m��t�r (Levy ve Weitz, 2001; 323). Bu bulgu, pareto 

analizinde ifade edilen 80-20 kural�n� destekler niteliktedir. Pareto analizinde ifade 

edilen 80-20 kural�na göre; i�letmeler için karlar�n %80’ni mü�terilerinin %20’lik 

k�sm�ndan gelmektedir. ��letmeler, mü�terilerinin sadece %20’sini i�letmeye ba�l� 

hale getirmeleri, onlar için karlar�nda önemli art�� sa�lamaktad�r.  

2.8.4. Mü�teri �ikayetlerinin De�erlendirilmesi 
 

Modern pazarlama anlay���n�n bir gere�i mü�teri odakl�l�kt�r. De�i�en 

pazarlama anlay��� ile beraber i�letmeler için mü�terileri daha önemli hale gelmi�tir. 

Mü�teri odakl� yakla��m ba�ar� için temel olu�turmaktad�r. Özellikle, Dell, Levi 

Straus ve Nike’�n mü�terileri i�letmelerin web sitelerinden yararlanarak kendi mal 

biçimlerini tasarlamaktad�rlar. Bu stratejiler a�a��daki gibidir (Keçecio�lu, 2008: 4-

5); 
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� Mü�teri memnuniyeti 

� Mü�teriyi elde tutma 

� Mü�teriyi kazanma 

� Pazar pay� 

� Mü�terilerin firma sat��lar�ndaki sat�n alma paylar� ve yüzdeleri 

 

S�ralanan stratejiler birbirleriyle yak�ndan ili�kilidir. Aralar�ndaki ili�ki 

neden-sonuç ili�kisine dayanmaktad�r. ��letme, mü�teri memnuniyeti yaratt���nda, 

mü�teriyi elde tutma ve mü�teriyi kazanma stratejilerinin olu�mas�n� da 

sa�lamaktad�r. Mü�teriyi elde tutma ve mü�teriyi kazanma stratejilerinin 

olu�abilmesine mü�teri memnuniyeti öncülük etmektedir. ��letmeler, yaratt�klar� 

mü�teri ba�l�l��� ile cüzdan pay� olarak tan�mlanan her bir mü�terinin cebindeki 

paradan i�letmenin mal ve hizmetlerine daha fazla pay almaktad�r. Tüm bunlar�n 

sa�lanmas� ile beraber i�letmenin mü�teri portföyü geni�lemekte ve pazar pay� 

artmaktad�r. Mü�terilerin elde tutulmas� ile mü�teri karl�l��� artmaktad�r. Mü�teri 

mal� sat�n al�p, kullanmaya ba�lad��� zaman ya o maldan memnuniyet duymakta ya 

da memnuniyetsizlik duymaktad�r. Bu durum a�a��daki �ekil 2.15’da gösterilmi�tir;  

�ekil 2. 15:  Tüketicilerin Sat�n Alma Sonras� Mal� De�erlendirmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kaynak: Timur ve Sar�yer, 2004 s. 11 

TÜKET�C�N�N SATIN ALMA 
SONRASI 

DE�ERLEND�RMES� 

MEMNUN�YET MEMNUN�YETS�ZL�K 

��KAYET 
TOPLAMA 

YÖNTEMLER� 
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�ekil 2.15’de görüldü�ü gibi tüketiciler sat�n ald�klar� mal sonras�nda ya 

memnun olurlar ya da memnuniyetsizlik ya�amaktad�rlar. Bu ya�ad�klar� 

memnuniyetsizlik �ikayete dönü�mektedir. Mü�teri, bu �ikayeti i�letmeye 

bildirmektedir. ��letmeler, �ikayet toplama yöntemlerinden uygun olan�n� kullanarak, 

mü�terilerinden gelen �ikayetleri toplamaktad�r. Bu �ikayetleri yani 

memnuniyetsizlik hissini memnuniyete çevirmeye çal��maktad�r. 

 

��letmelerin uygulad�klar� �ikayet toplama yöntemleri �u �ekilde s�ralanabilir 

(Timur ve Sar�yer, 2004: 12): 

 

1) �ikayet kutular�; i�letmeler taraf�ndan kullan�lan en kolay ve en ucuz 

yöntemlerden biridir. ��letmenin herhangi bir yerine �ikayet kutusu konmakta ve 

mü�terinin �ikayet etmesi beklenmektedir. Mü�terilerin bu yöntemi tercih etme 

nedenleri �unlard�r;  

 

� Mü�teri, �ikayetini kime iletece�ini bilmemektedir. 

 

� Mü�terinin zaman� yoktur. 

 

� Mü�teri, sorunlar�n� yüz yüze dile getirmekten rahats�z olmaktad�r. 

 

� Mü�teri, sözlü �ikayetlerine verilen yan�tlardan memnun kalmam��t�r. 

 

� Mü�teri, karma��k ve uzun �ikayet prosedürleriyle u�ra�mak 

istememektedir. 

 

Mü�teri �ikayetleri i�letmeler aç�s�ndan olumsuz bir durum gibi gözükse de, 

mü�teri memnuniyeti ve ba�l�l���n�n artt�r�lmas�nda i�letmelere önemli f�rsatlar 

sunmaktad�r. Bu nedenle, her �ikayet bir arma�an olarak kabul edilmeli ve bu bak�� 

aç�s�nda de�erlendirilmelidir (Saydan, 2008: 119). 
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2) Personel; genellikle mü�teriler �ikayetini iletmek için ilk olarak personel 

yöntemini tercih etmektedirler. ��letmeler, mü�teri memnuniyetini sa�lamak ve 

kurum imaj� yaratmaya çal��maktad�r. Bu iki amac� gerçekle�tirebilme de personel 

çok önemlidir. Bu yüzden, i�letmeler personele çe�itli e�itimler vermektedirler.   

Mü�terilerin i�letmeyi terk etmesini engelleyebilmek için en üst yönetimden en alt 

yönetime kadar herkesin bu e�itime kat�lmas� sa�lanmal�d�r (Barlow ve Moller, 

1999: 171). 

 

3) Mü�teri anketleri; �ikayetlerin i�letmede toplanmas�n�n en kolay ve bilinen 

yoludur. Anket formlar�, mü�teriden mal veya hizmet, marka, i�letme, ambalaj, fiyat 

vb. konularda geribildirim almak için kullan�l�r. Anketlerde, mü�terinin özellikleri 

(ki�isel bilgiler, demografik özellikler, sat�n alma miktar�, sat�n alma �ekli vb.) ile 

ilgili bilgiler sorulur. Amaç, mü�teri veri taban� olu�turmakt�r (Timur ve Sar�yer, 

2004: 13) 

 

4) Mü�teri bilgi/destek masalar�; �ikayet etmekten ho�lanmayan mü�terilerin 

konu�malar�n� sa�lamak için kurulur. Mü�teri, sessiz kalmay� tercih etmektedir. Bu 

nedenle i�letmeler, mü�terinin �ikayet etmesini sa�layacak yöntemler 

geli�tirmi�lerdir. Uygulamada bu yöntem, yöneticilerin mü�teriyi dinlemesi, 

mü�teriyi i�letmeye davet etme, dinleme gruplar� olu�turma ve mü�teri mektuplar� 

olarak farkl� �ekillerde kullan�lmaktad�r (Timur ve Sar�yer, 2004: 13). 

 

5) Teknolojiye dayal� �ikayet toplama yöntemleri; Bunlar; ücretsiz telefon 

hatlar� ve ça�r� merkezleridir.  

 

         a) Ücretsiz telefon hatlar�; Telefon bugün hemen hemen herkesin 

evinde bulunmas�ndan dolay� en önemli istek ve �ikayet iletme arac�d�r. Ücretsiz 

telefon hatlar�na yap�lan tüm aramalar aras�nda ne kadar�n�n �ikayet oldu�una ili�kin 

kesin veriler olmamakla birlikte, tahminlere göre, aramalar�n büyük bir bölümü 

�ikayet ya da geri bildirim niteli�indedir (Athanassopoulos, 1997: 450). 
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        b) Ça�r� merkezleri; �leti�im teknolojisindeki geli�meler ile beraber 

i�letmenin mü�terilerinden gelen telefonlar� tek bir merkez arac�l���yla elde 

edilmesini sa�layan ancak birçok telefon operatörünün bir arada çal��t��� yeni bir 

uygulamad�r. Bu merkezlerin ba�ar�s�, mü�terinin istedi�i bilgiyi k�sa sürede almas� 

ve mü�terinin telefonda bekleme süresi ile ölçülmektedir (I����çok, 2002: 89). 

 

Mü�terilerin mal ve hizmetlerden duyduklar� memnuniyetsizli�i i�letmeye 

bildirmemelerinin yani �ikayet etmemelerinin temel nedenleri �u �ekilde s�ralanabilir 

(Odaba�� ve Oyman, 2003: 28); 

 

� �ikayet etme zaman ve çaba aç�s�ndan de�mez bulunmaktad�r. 

 

� �ikayetin hiçbir �ey de�i�tirmeyece�ine inan�lmaktad�r. 

 

� Nereye ve ne zaman �ikayet edilece�i bilinmemektedir. 

 

��letmeler normal olarak, mü�teri �ikayetlerinin herhangi bir türünü, memnun 

edilmeyen performanslar�n�n göstergesi olarak dü�ünür. Mü�terilerin geri bildirimleri 

olmasa, i�letmeler sorunlar�n�n fark�na varamaz ve bu nedenle de performanslar�n� 

artt�rma çabas�na giremez.  Bu konuda yap�lan çal��malardan elde edilen bulgulara 

göre, çok say�da memnuniyetsiz mü�terinin marka veya tedarikçilerini de�i�tirdi�i ve 

memnuniyetsizliklerini i�letmeye bildirmek yerine, kötü tecrübelerini arkada�lar� 

veya aileleriyle payla�may� tercih ettikleri anla��lmaktad�r (Phau ve Sari, 2004: 407). 

 

Mü�teri, i�letmeden duydu�u memnuniyet oran�nda i�letmeyi arkada�lar�na 

ve dostlar�na yayma olas�l��� artmaktad�r. Mü�teri ne kadar memnuniyetsizlik 

ya�arsa, o kadar çok ki�iye deneyimini anlatmaktad�r. 
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2.9. SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ MÜ�TER� 

BA�LILI�I YARATMADAK� ETK�S� 

 
��letmeler belli bir de�i�im sürecinden geçmektedirler. Bu de�i�ime ayak 

uydurabilen, di�er i�letmelerden farkl�la�abilen i�letmeler ba�ar�l� olmaktad�rlar. 

De�i�en ko�ullarda, mü�teri memnuniyeti kavram� önemli rol oynamaktad�r. Yak�n 

gelecekte, mü�teri memnuniyetinin yerini, mal veya hizmetlerin sözcülü�ünü 

üstlenen mü�teriler alacakt�r. Mü�teriler, sosyal sorumluluk kampanyalar�n� ba�ar� ile 

yöneten, toplumun güncel sorunlar�n�, istek ve ihtiyaçlar�n� yak�ndan izleyen i�letme 

ve markalara kar�� kendilerini daha yak�n hissedeceklerdir. ��letmeler de bu 

mü�terilerle aralar�ndaki duygusal ba�� geli�tireceklerdir. Bunun sonucunda, 

mü�teriler sat�n alma tercihlerinde sosyal sorumluluk kampanyalar�n� ba�ar� ile 

yürüten i�letmeleri tercih edeceklerdir. ��letmenin sundu�u de�er paketinden 

memnun kal�nmas� durumunda, i�letmeye kar�� ba�l�l�k geli�tirecek ve daha sonraki 

sat�n al�mlar�nda yine ayn� i�letmeyi tercih edeceklerdir. 

 

Pazarlama aç�s�ndan, sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n yürütülmesinden 

elde edilen en önemli ekonomik yararlar; mü�terilerin i�letmelerin mal veya 

hizmetleri ile ilgili olumlu de�erlendirme yapmas�, markan�n tercih edilmesi ve 

markan�n tavsiye edilmesidir. ��letmelerin uygulad�klar� sosyal sorumluluk 

kampanyalar�, mal sembollerinde oldu�u gibi, mü�teri için hem ekonomik aç�dan 

hem de rasyonel aç�dan ba�l�l�k yaratmakta ve mü�terilerin tüketim davran��lar�n� 

de�i�tirmektedir. Mü�teri, sosyal sorumluluk anlay���n�, sadece daha önce denedi�i 

ya da kulland��� bir mal� sat�n al�rken de�il, yeni bir mal� de�erlendirirken de dikkate 

almaktad�r (Klein ve Dawar, 2004: 7).     

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n� bilinçli olarak yürüten i�letmeler, yeni 

pazarlara girme ve mü�teri ba�l�l��� sa�lamada önemli avantajlar elde etmektedir. 

Mü�teriler gibi yat�r�mc�lar da i�letmelerin fonlar�na yat�r�m yapmadan önce o 

i�letmenin sosyal sorumluluk konusundaki performans�n� de�erlendirmeye 

ba�lam��t�r.
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��letmeler, sosyal sorumluluk anlay��� içinde faaliyetlerini sürdürürken, 

çevreye daha az zarar vermek için kaynaklar�n� daha etkin kullanmaktad�r. Bu da 

i�letmeye maliyet tasarrufu sa�lamaktad�r (Luetkenhorst, 2004: 160). 

 

��letmelerin en dü�ük maliyetle mü�teri memnuniyetini devam ettirmesi için 

mal veya hizmetlerle mü�teri aras�nda duygusal ba� kurmas� gerekmektedir. Bu 

duygusal ba��n kurulmas�nda sosyal sorumluluk kampanyalar� önemli rol 

üstlenmektedir. 

  

�ngiltere’de 1996 y�l�nda tüketiciler aras�nda yap�lan bir ara�t�rma a�a��daki 

sonuçlar� ortaya koymaktad�r (Özgen, 2006: 29); 

 

� Fiyat ve kalite e�it oldu�unda, tüketicilerin iyi bir sosyal amaçla ili�kili markalar� 

tercih etme olas�l��� %76 d�r. 

 

� Tüketicilerin %64’ü sosyal bir amaçla ili�kili bir mal için biraz daha fazla 

(ortalama %5 daha fazla) ödemeye raz�d�r. 

 

� Nüfusun %20’si do�ru bir sosyal amaç için %10 daha fazla ödemeye raz�d�r. 

 

� Tüketicilerin %37’si üretici �irketi sevmedi�i için mal� almay� her zaman 

reddediyor. %37’lik bir k�sm�  da bazen reddetti�ini söylüyor.   

 

De�er sistemi ve ahlak normlar�n�n giderek önem kazanmas� esas olarak 

toplumda iki konuda bilinç düzeyinin yükselmesiyle ili�kilidir. Bunlardan birincisi, 

hava, su ve çevre kirlili�ine duyarl�l���n�n artmas�, ikincisi ise; i� felsefesinde sosyal 

sorumluluk ilklerinin a��r basmas�d�r. Herhangi bir durgunluk döneminde, derhal 

i�ten eleman ç�kartmaya yönelen tav�rlar giderek daha fazla tepki toplamaktad�r. 

“E�er kalite ve fiyat fark� olmasa, dünya için iyi �eyler yapt���na inand���m ve sosyal 

sorumluluk ta��yan i�letmelerin mallar�n� tercih ederim” diyenlerin oran� üç y�l 

içinde %55’ten %65’e yükselmi�tir. Benzer �ekilde, çal��anlarda ayn� özellikteki bir 

i�letmede çal��may� tercih etmektedir (Aydede, 2007: 87). 
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Sosyal sorumluluk kampanyalar�, bir i�letmeyi veya bir markay� ilgili bir 

gönüllü kurulu�  veya sosyal amaca, kar��l�kl� yarar sa�lamak üzere ba�layan 

stratejik bir konumland�rma arac� oldu�una göre, sosyal sorumluluk kampanyalar� 

kurumun itibar�n� geli�tirmekte, marka bilincini ve mü�teri ba�l�l���n� artt�rmakta, 

sat��lara ivme kazand�rmakta ve medyan�n ilgisini çekmektedir (Özgen, 2006: 26).  

 

Bloom ve di�erleri (2003) çal��mas�nda, son y�llarda tüketiciler, markalar�n 

ne �ekilde pazarlanmakta oldu�una dikkat etmekte ve izlemekte oldu�unu, ayr�ca; 

tüketicilerin, i�letmenin pazarlama program�nda desteklenen sosyal amaca kar�� 

herhangi bir �ekilde yak�nl�k veya olumlu duygulara sahip olmalar�ndan dolay� 

pazarlaman�n yap�lma �eklinden ho�lan�rlarsa, tercihlerini olu�tururken markan�n 

veya i�letmenin pazarlama program�n�, sosyal olmayan yani ticari bir amac� 

desteklemeyen bir i�letmenin pazarlama program�na göre daha fazla tercih ettiklerini 

vurgulam��t�r. 1999 y�l�nda Business for Social Responsibility taraf�ndan yürütülen 

anket çal��mas� benzer bulgular� vurgular niteliktedir. Anket sonuçlar�na göre 

(www.bsr.org Eri�im Tarihi: 28.08.2009);  

 

� Ankete kat�lanlar�n %60’� sosyal sorumluluk anlay���na dayanan bir 

i�letmeden etkilendiklerini belirtmi�tir. 

 

� Ankete kat�lanlar�n %90’� i�letmelerin karl�l�ktan çok daha fazlas�na 

odaklanmalar�n� istemektedir. 

 

� Anketi cevaplayanlar�n %17’si sosyal sorumluluk bilincinin 

olmad���n� alg�lad�klar� i�letmelerin mallar�n� sat�n almad�klar�n� ifade 

etmi�lerdir. 

 

� Anketi cevaplayanlar�n %40’� sosyal sorumlulu�u olmad���n� 

alg�lad�klar� i�letmeler hakk�nda ya olumsuz tepki verdiklerini ya da 

çevreye olumsuz a��zdan a��za ileti�imi gerçekle�tirdiklerini 

belirtmi�lerdir. 
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Yaz�n taramas� sonucunda sosyal sorumluluk kampanyalar�n� uygulayan 

i�letmelere kar�� tüketiciler ba�l�l�k duymakta olup, sat�n alma tercihini genellikle bu 

i�letmeden yana kullanmaktad�r.   

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n öncelikli amac�; toplumsal yarar 

sa�lamaktad�r. Ancak toplumun yarar�n�n d���nda bu kampanyalar�n ikincil 

beklentileri de söz konusu olmaktad�r. Bu beklentiler ise, en temel ba�l�klar halinde 

�u �ekilde s�ralanabilmektedir (Özgen, 2006: 39); 

 

� Kurumsal �tibar 

 

� Olumlu �maj 

 

� Çal��anlar�n kurumlar�ndan gurur duymalar� ve çal��anlar�n 

motivasyonu (çal��anlar�n�n kampanyada bizzat yer almalar�n� 

sa�lamas� ise çal��anlar�n aidiyet duygular�n� artt�r�r) 

 

� Fark�ndal�k Yaratmak 

 

� Bilinirli�i Artt�rmak 

 

� S�cak Sat�� (Kampanyay� yürüten bir i�letmenin, sat�lan maldan elde 

edilen gelirin belirli bir k�sm�n�n sosyal sorumluluk kampanyas�na 

aktar�laca��n� duyurmas� o mal�n tercih edilirli�ini sa�layacak ve bu 

da o dönemde sat��lar� artt�racakt�r) 

 

� Kriz dönemlerini atlatmada yap�lan sosyal sorumluluk çal��malar�na 

at�fta bulunmak (toplumsal yarar� gözeten bir i�letmenin yakalad��� 

kriz durumunda yapm�� ya da yapmakta oldu�u toplumsal yarar 

içerikli kampanya krizi atlatmakta önemli bir referans olacakt�r) 

 

� Mü�teri ve marka ba�l�l��� sa�lamak 



 133

Bugün gelinen nokta incelendi�inde, tüketiciler art�k bir mal� sadece kalitesi 

ve maddi de�erleri ile de�il, bu mal� üreten i�letmenin sosyal sorumluluk faaliyetleri 

ile birlikte de�erlendirerek tercih etmektedir (Y�lmaz, 2009: 295).  

 

Mü�teri ba�l�l��� ile ilgili yaz�nda birçok çal��ma bulunmaktad�r. Bu 

çal��malar�n her biri mü�teri ba�l�l��� ile farkl� bir de�i�ken aras�nda ili�ki kurmu� 

olup, hepsindeki ortak sonuç; mü�teri ba�l�l���n�n uzun dönemde i�letme karl�l���na 

olumlu yönde katk� sa�lad���d�r. Sosyal sorumluluk anlay��� ile ilgili de birçok 

çal��ma bulunmaktad�r. Mü�teri ba�l�l��� ve sosyal sorumluluk anlay��� konusundaki 

yaz�nda geçen çal��malar a�a��daki gibi özetlenmi�tir.  

 

Aaker (1991) marka de�eri yaratma sürecinde ba�l�l���n rolünü ara�t�rd��� 

çal��mas�nda, marka ba�l�l���n�n pazarlama maliyetlerini azaltmak, yeni mü�teri elde 

etmek ve ticaret hacminde art�� sa�lamak gibi pek çok pazarlama avantaj� sa�lad��� 

sonucuna ula�m��t�r.    

 

Mazanec (1995) otel i�letmelerinde yapm�� oldu�u çal��mas�nda, mü�teri 

tercihleri, mü�teri ba�l�l��� ve mü�teri memnuniyeti ile kurum imaj� aras�nda pozitif 

bir ili�ki oldu�unu, kurum imaj�, pazarlama faaliyetlerini pozitif ve negatif 

etkileyebilen çok önemli bir de�i�ken oldu�unu vurgulam��t�r. 

 

Kandampully ve Suhartanto (2000) otel i�letmelerinde kurumsal imaj�n 

mü�teri memnuniyeti ve mü�teri ba�l�l��� üzerindeki rolünü ara�t�rd�klar�nda, otelin 

kurumsal imaj�n�n mü�teri memnuniyeti ve ba�l�l���na etkisinin pozitif yönde ve  

önemli oldu�unu belirtmi�lerdir. Ayr�ca, mü�teri ba�l�l���n�n temel iki boyutu olan 

olumlu tavsiyelerde bulunma ve tekrar sat�n alma e�ilimi gösterebilmeleri için 

i�letmelerin olumlu kurum imaj�na sahip olmalar� gerekti�ini ifade etmi�lerdir. 

 

Sen ve Bhattacharya (2001) mü�terilerin sosyal sorumluluk kampanyalar�na 

gösterdi�i tepkiyi incelediklerinde, normal ko�ullar alt�nda mü�terilerin, sosyal 

sorumluluk kampanyas� uygulayan i�letmelerin mal ve hizmetlerini tercih ettikleri 

sonucuna ula�m��lard�r. 



 134

Luarn ve Lin (2003) elektronik hizmetler için mü�teri ba�l�l���n� belirlemeye 

yönelik bir model önerisinde bulundu�u çal��mas�nda, mü�teri ba�l�l���n�n 

davran��sal ve tutum boyutlar�n� incelemi�tir. Bu inceleme için mü�teri ba�l�l���n�n 

boyutlar�n� olu�turan güven, mü�teri memnuniyeti ve alg�lanan de�er de�i�kenlerini 

ele alm��, güven, mü�teri memnuniyeti ve alg�lanan de�erin ba�l�l���n olu�mas�nda 

hep beraber etkileri oldu�u ve hatta tekrar sat�n alma sözü vermenin güven, mü�teri 

memnuniyeti ve alg�lanan de�er de�i�kenlerinden daha fazla etkili oldu�u sonucuna 

ula�m��t�r. Bununla birlikte, çal��man�n sonucunda, mü�teri memnuniyeti ve 

alg�lanan de�erin ba�l�l�k üzerinde dolayl� etkisi oldu�unu belirtmi�lerdir. 

 

Ranaweera ve Prabhu (2003) mü�teri memnuniyeti ve güvenin, mü�teriyi elde 

tutma ve olumlu a��zdan a��za ileti�im üzerindeki etkilerini ara�t�rd�klar� 

çal��malar�nda, mü�teri memnuniyetinin, mü�teriyi elde tutmada, güvenden daha 

güçlü bir etkiye sahip oldu�u, i�letmelerin memnuniyet ve güveni geli�tirmeye 

yönelik stratejilere daha fazla önem vermeleri gerekti�i ve memnun edici tüm hizmet 

iyile�tirmelerinin, hizmet ba�ar�s�zl�klar�n�n hepsini gidermek için yeterli olmad���n� 

ifade etmi�lerdir. 

 

Anderson ve Srinivasan (2003) elektronik ticarette mü�teri memnuniyetinin 

mü�teri ba�l�l��� üzerindeki etkisini incelemi�tir. Di�er çal��malardaki sonuçlar� 

destekler nitelikte, i�letme taraf�ndan yarat�lan güven ve alg�lanan de�er ile mü�teri 

memnuniyetinin, mü�teri ba�l�l��� üzerinde çok önemli etkisi oldu�u sonucuna 

ula�m��lard�r. 

 

Kim, Park ve Jeong (2004) mü�teri memnuniyetinin ve de�i�tirme 

maliyetinin mü�teri ba�l�l��� üzerindeki etkisini inceledi�i çal��mas�nda, mü�teri 

memnuniyeti ve de�i�tirme maliyetinin, mü�terinin karakteristik özelliklerinin, 

psikolojisinin, davran��lar�n�n aç�klanmas�nda ve mü�teri ba�l�l���n�n olu�mas�nda 

önemli rol oynad���n� vurgulam��t�r. 

 

Lichtenstein, Drumwright ve Braig (2004) sosyal sorumluluk kampanyalar� 

ile mü�teri tutum ve davran��lar� aras�ndaki ili�kiyi belirlemeye yönelik 
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çal��mas�nda, sosyal sorumluluk kampanyalar�n� uygulayan i�letmelerin mü�terilerin 

tutum ve davran��lar�n� olumlu yönde etkiledi�i ve bu etkinin hem do�rudan hem de 

dolayl� bir etki oldu�unu vurgulam��t�r. 

 

Yi ve La (2004) mü�teri ba�l�l���n�n mü�teri memnuniyeti ve tekrar sat�n 

alma davran���n� nas�l etkiledi�ini ara�t�rd��� çal��mas�nda, mü�teri ba�l�l���n�n 

gelecek sat�n alma davran���n�n habercisi oldu�u sonucuna ula�m��t�r. 

 

Yang ve Peterson (2004) de�i�tirme maliyetinin, mü�teri memnuniyetinden 

mü�teri ba�l�l���na do�ru ve alg�lanan de�er aras�ndaki arac�l�k etkisini ortaya 

koymaya yönelik çal��mas�nda, mü�teri ba�l�l���n� sa�lamak için i�letmelerin 

memnuniyet ve alg�lanan de�er üzerine odaklanmalar� gerekti�i ve de�i�tirme 

maliyetinin memnuniyet, ba�l�l�k ve alg�lanan de�er üzerindeki arac�l�k etkisinin 

memnuniyetin ortalaman�n üstündeki düzeylerinde gerçekle�ti�ini ifade etmi�tir.     

 

Pont ve Mcquilkon (2005) banka i�letmelerinde mü�teri memnuniyeti ve 

mü�teri ba�l�l��� aras�ndaki ili�kiyi inceledikleri çal��malar�nda, mü�teri 

memnuniyetinin ba�l�l�k, ayn� mal ve hizmet için daha fazla ödeme ve yöneticilere 

mü�teri memnuniyetini artt�rmak için i�letme politikalar�n� de�i�tirme gibi birçok 

konuda bilgi verdi�i sonucuna ula�m��lard�r. Ayr�ca, memnuniyetin daha sonraki 

sat�n almalarda yol gösterici oldu�unu belirtmi�lerdir. 

 

Mohr ve Webb (2005) sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n etkisi ve 

mü�terilerin  bu kampanyalara tepkisini belirlemeye yönelik çal��mas�nda, 

mü�terilerin �irketi de�erlendirmesinde, sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n pozitif 

etkisi oldu�u, sat�n alma amac�n� etkiledi�i ve mü�teriler üzerinde sosyal sorumluluk 

kampanyalar�n�n fiyat konusundan daha güçlü bir etki yaratt��� sonucuna 

ula�m��lard�r. 

 

Lin ve Wang (2006) mü�teri ba�l�l��� kavram�n�n mobil ticeretteki etkisini 

inceleyen çal��mas�nda, mü�teri ba�l�l���n�n alg�lanan de�er, güven, al��kanl�klar ve 

mü�teri memnuniyetinden etkilendi�ini, mü�teri memnuniyetinin, güven ve alg�lanan 
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de�er ile ba�l�l�k aras�ndaki ili�kiyi sa�layan çok önemli bir rol oynad���n� 

vurgulam��lard�r.  

 

Luo ve Bhattacharya (2006) sosyal sorumluluk, mü�teri memnuniyeti ve 

pazar de�eri aras�ndaki ili�kiyi inceledikleri çal��malar�nda,  mü�teri memnuniyetinin 

sosyal sorumluluk anlay��� ve pazar de�eri aras�nda arac�l�k görevi üstlendi�i, 

i�letmelerin sahip oldu�u yeterliliklerin sosyal sorumluluk kampanyalar�na yap�lan 

finansal yat�r�m� hafifletici etkide bulundu�unu belirtmi�lerdir. 

 

Marangoz ve Biber (2007) çal��mas�nda kurum imaj�n�n ve kurumsal ünün 

mü�teri ba�l�l���na etkilerini ara�t�rm��lard�r. Kurumsal imaj�n ve kurumsal ünün 

mü�teri ba�l�l���n� olumlu yönde etkiledi�i sonucuna ula�m��lard�r. Yani mü�teri 

ba�l�l��� olu�turmada, kurumsal imaj ve kurumsal ün etkili ve önemlidir.  

 

Duman, Aydu�an ve Koçak (2007) karayolu ta��mac�l��� hizmetlerinde 

hizmet kalitesi, hizmet de�eri, mü�teri memnuniyeti ve mü�teri ba�l�l��� ili�kilerini 

de�erlendirdikleri çal��malar�nda, ba�l�l���n en güçlü belirleyicisinin hizmet kalitesi 

oldu�unu ortaya ç�karm��lard�r. 

 

Webb, Mohr ve Harris (2008) sosyal sorumluluk anlay���n� benimseyen 

i�letmelerin pazarlama stratejilerini de�i�tirdi�ini, geri dönü�ümlü mallar kullanmaya 

ba�lad�klar�n�, çevreye verdikleri zararlar� en aza indirmeye çal��t�klar�n� ve sat�n 

al�mlar�n�n temelinde sosyal sorumluluk performans� bulundu�unu belirtmi�lerdir. 

 

Çat� ve Koço�lu (2008) ise mü�teri ba�l�l��� ile mü�teri memnuniyeti 

aras�ndaki ili�kiyi belirlemeye yönelik ara�t�rmas�nda, mü�teri memnuniyetini 

olu�turan faktörler ile davran��sal ve tutumsal ba�l�l�k aras�nda ili�kinin var 

oldu�unu, bu ili�kinin pozitif ve güçlü bir ili�ki oldu�unu belirtmi�lerdir.  

 

�tler ve Gökmen (2009) ili�kisel yarar, güven, özel ilgi, mü�teri memnuniyeti 

ve mü�teri ba�l�l��� aras�ndaki ili�kiyi ara�t�rd�klar� çal��malar�nda, s�ralanan tüm bu 
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de�i�kenler aras�nda anlaml� ve pozitif yönlü bir ili�ki oldu�u sonucuna 

ula�m��lard�r. 

 

Mü�teri ba�l�l��� ve sosyal sorumluluk kampanyalar� ile ilgili s�ralanan 

çal��malar�n ço�unda benzer de�i�kenler ve ili�kiler kurulmu�tur. Mü�teri ba�l�l��� 

ile ilgili çal��malarda, mü�teri memnuniyeti, güven, de�i�tirme maliyeti ile ba�l�l�k 

aras�nda ili�kiler kurulmu� ve bu de�i�kenler ile ba�l�l�k aras�nda pozitif yönlü 

ili�kiler ortaya ç�km��t�r. Sosyal sorumluluk kampanyalar� ile ilgili olan çal��malarda 

bu kampanyalar� uygulayan i�letmeleri mü�terilerin daha fazla tercih etti�i ve daha 

fazla sat�n alma gerçekle�tirdikleri sonucuna ula��lm��t�r. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARINDA MÜ�TER� 

BA�LILI�ININ BEL�RLENMES�NE YÖNEL�K B�R UYGULAMA 

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�, önemi her geçen artan ve i�letmelerin daha 

fazla önem vermeye ba�lad�klar� bir faaliyettir. Özellikle uzun dönemde, sosyal 

sorumluluk kampanyalar�n� yürütmek i�letmelere, kurum imaj�n�n olumlu yönde 

geli�mesi, elde edilen karlarda art��, mü�teri memnuniyetinde art�� ve mü�teri 

ba�l�l���n�n sa�lanmas� gibi pek çok yarar sa�lamaktad�r. 

 

Çal��man�n bu bölümü ara�t�rman�n amac�, yöntemi, ara�t�rma modeli, 

hipotezleri ve anket formu ile ilgili bilgilerden ve ara�t�rma sonuçlar�n�n analizi, 

de�erlendirilmesi ve bulgular�n yorumlanmas�ndan olu�maktad�r. 

 

3.1. ARA�TIRMANIN AMACI 

 

Ara�t�rman�n amac�, sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n mü�teri ba�l�l���n�n 

belirlenmesindeki rolünün ara�t�r�lmas�d�r. Bu amac� en fazla hizmet sektöründeki 

i�letmeler yerine getirmektedir. Bu ba�lamda, sosyal sorumluluk kampanyalar�na 

di�er sektörlere göre daha fazla önem veren ve bütçelerinde bu kampanyalara daha 

fazla pay ay�ran, bankac�l�k sektöründe faaliyet gösteren  X bankas�n�n mü�terilerinin 

sosyal sorumluluk kampanyalar�na olan duyarl�l�klar� ve bankaya olan ba�l�l�klar� 

belirlenmi�tir. Bankan�n tercih edilmesinin nedeni; bankalar�n tüketicilere daha fazla 

güven sa�lama zorunlulu�udur. Çünkü tüketicilerin, duyduklar� güven ile tüketici 

harcamalar� ve kurumsal itibar aras�nda yak�n ili�ki bulunmaktad�r. Günümüzde, bu 

güven ortam�n� yaratabilmek için bankalar daha fazla sosyal sorumluluk kampanyas� 

yürütmeye ba�lam��lard�r. ��letmelerin mal ve hizmetlerinin kalitesi, sunum �ekli, 

fiyat stratejileri, pazarlama ve reklam faaliyetleri mü�terilerin kararlar�nda önemli rol 

oynamaktad�r. Ancak, bugün hemen hemen her i�letmenin mal, hizmet ve fiyat 

stratejileri birbirine benzerlik göstermekte, i�letmelerin rakiplerinden farkl�la�mas� 

ve rekabette onlardan bir ad�m önde yer alabilmeleri mü�teri ile aralar�nda kurduklar� 

duygusal ba� ile sa�lanmaktad�r. Mü�teri, mal ve hizmetlerini sat�n ald��� i�letmenin 
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topluma olan duyarl�l���n� ve katk�lar�n� görmek istemektedir. Bu nedenle de 

i�letmeler sosyal sorumluluk kampanyalar�na daha fazla bütçe ay�rmakta ve 

yürüttükleri faaliyetleri kitle ileti�im araçlar� ile topluma duyurmaktad�r. Böylece, 

toplumun, yürütülen sosyal sorumluluk kampanyalar� ile ilgili fark�ndal��� 

sa�lanmakta, marka hat�rlan�rl��� ve tan�n�rl��� artmaktad�r.  

 

 X bankas�n�n yürüttü�ü sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n, bankan�n 

sundu�u hizmetlerden yararlanan mü�teriler üzerinde ne kadar etkili oldu�unun ve 

yürütülen bu kampanyalar�n mü�terileri i�letmeye ba�lay�p ba�lamad���n�n 

belirlenmesine yönelik bir alan ara�t�rmas� yap�lm��t�r.  

3.2. ARA�TIRMANIN YÖNTEM� 
 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�na en fazla önem veren sektör, bankac�l�k 

sektörü ve bankac�l�k sektörü içinde özel bankalar oldu�u için çal��mada özel bir 

banka olan X bankas�n�n mü�terileri seçilmi�tir. Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�  

ba�ar� ile uygulayan bankan�n mü�terilerine, hizmet öncesinde, s�ras�nda ve 

sonras�nda sundu�u hizmetler ile ilgili anket formu arac�l���yla sorular yöneltilmi�tir. 

De�erlendirme kapsam�nda çe�itli istatistiksel teknikler bilgisayar yaz�l�mlar� 

arac�l���yla analiz edilmi� ve sonuçlar yorumlanm��t�r. 

 

Ara�t�rma X bankas�n�n fiziki �ubesinde ve banka hizmetlerinden yararlanan 

mü�terilerin hizmetten yararlanma an�nda gerçekle�tirilmi�tir. Ara�t�rman�n yöntemi 

kapsam�nda, ara�t�rma modeli, anakütle, örneklem amac� ve yöntemi, örneklem 

hacminin belirlenmesi, anket formu, anket formunun uygulanmas�, anket formunun 

nitelik aç�s�ndan de�erlendirilmesi ve ara�t�rman�n hipotezleri ba�l�klar�na yer 

verilmi�tir.  

 

3.2.1. Ara�t�rma Modeli 

 
Ara�t�rma amac� kapsam�nda, çal��man�n temelini ve detaylar�n� ifade eden 

ara�t�rma modeli; sosyal sorumluluk kampanyalar� ve mü�teri ba�l�l��� ile ilgili yaz�n 
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taramas� ve yap�lan ara�t�rmalardan yararlan�larak geli�tirilmi�tir. Yaz�n taramas�nda 

a�a��da belirtilen çal��malar incelenmi�tir; 

 

Bolding ve di�erleri (1993) mü�teri ba�l�l���n�n olu�umunda  sat�n alma 

niyeti ve ba�kalar�na tavsiyelerinin önemli oldu�unu belirtmi� ve olu�turdu�u 

modelde bu de�i�kenlere yer vermi�tir.  

 

Bloemer ve Kasper (1999) mü�teri ba�l�l��� ve alg�lanan hizmet kalitesi 

aras�ndaki ili�kiyi daha geni� kapsamda ele alm��, ba�l�l��� a��zdan a��za ileti�imin, 

sat�n alma niyetinin, fiyat hassasiyetinin ve �ikayet davran���n�n etkiledi�i sonucuna 

ula�m��t�r. Garbarino ve Johnson (1999) çal��mas�nda, mü�teri ba�l�l���n� etkileyen 

de�i�kenler olarak güven, söz verme, memnuniyet ve gelecek ile ilgili niyetleri ele 

alm�� olup, güven ve söz vermenin memnuniyetten çok daha önemli de�i�kenler 

oldu�u ve mü�teri ba�l�l���n�n belirlenmesinde oldukça etkili oldu�u sonucuna 

ula�m��t�r. 

 

Gerpott, Rams ve Schindler (2000) Almanya pazar�ndaki telekomünikasyon 

a� operatör �irketlerinin yaratt�klar� mü�teri ba�l�l���n� incelediklerinde, modelde 

mü�teriyi elde tutma, mü�teri ba�l�l��� ve mü�teri memnuniyeti de�i�kenlerini ele 

alm��lard�r.   

 

Sirdesmukh, Singh ve Sabol (2002) ise mü�teri ba�l�l���nda benzer 

de�i�kenleri ele alm��t�r. Bu çal��mada, mü�teri memnuniyeti, mü�teri de�eri ve 

güven ile mü�teri ba�l�l��� aras�ndaki ili�kileri incelemi�tir.  

 

Luarn ve Lin (2003) mü�teri ba�l�l���n� etkileyen de�i�kenler olarak güven, 

mü�teri memnuniyeti ve alg�lanan de�eri ele alm��lard�r. Çal��mada olu�turduklar� 

modelde bu üç de�i�kenin mü�teri ba�l�l���na do�rudan etkisini incelemi�lerdir.  

 

Ayd�n ve Özer (2005) yay�nlanan çal��malar�nda mü�teri ba�l�l��� kavram�na 

de�inmi� bu kavram�n kurum imaj�, güven, de�i�tirme maliyeti, hizmet kalitesi ve 

mü�teri de�erinden etkilendi�ini belirtmi�tir. Ayr�ca, hizmet kalitesi, kurum imaj�, 
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güven ve de�i�tirme maliyetine etki etmekte, bu kavramlarda mü�teri ba�l�l���n� 

etkiledi�ini belirtmi�tir. Hizmet kalitesinin, mü�teri ba�l�l��� üzerinde dolayl� etki 

etmekte, mü�teri de�eri, kurum imaj�, güven ve de�i�tirme maliyeti boyutlar�n�n 

do�rudan etkisi bulundu�unu vurgulam��t�r.  

 

Kurtuldu (2005) konfeksiyon sektöründe mü�teri ba�l�l���na etki eden 

faktörleri ara�t�rd��� çal��mas�nda, de�i�kenler olarak, mal özellikleri de�i�keni, imaj 

de�i�keni, firma davran��sal de�i�keni ve toplumsal özellik de�i�kenlerini ele alm�� 

ve genel olarak bu de�i�kenler aras�nda güçlü ili�ki oldu�unu belirtmi�tir. 

 

Ibanez, Hartmann ve Calvo (2006) mü�teri ba�l�l��� ile ilgili çal��mas�nda 

olu�turdu�u modelde, mü�teri ba�l�l���na etki eden de�i�kenleri güven, memnuniyet, 

hizmet kalitesi ve de�i�tirme maliyeti olarak ele alm��t�r. Memnuniyet, güven ve 

de�i�tirme maliyetinin ba�l�l�k üzerine do�rudan etkisi, hizmet kalitesinin dolayl� 

etkisi incelenmi�tir. 

 

Bu kapsamda, ara�t�rma modeli, yap�sal ili�kiler ve hipotezler ile birlikte 

olu�turulmu� ve �ekil 3.1’de gösterilmi�tir. 

�ekil 3. 1: Ara�t�rman�n Modeli 

 

�ekil 3.1’de görüldü�ü gibi, tüketicinin sosyal sorumluluk kampanyas�na 

kar�� tutumu kurum imajini, güven ve de�i�tirme maliyetini etkilemektedir. Ayn� 

�ekilde, i�letme olumlu bir kurum imaj�na, güvene ve de�i�tirme maliyetine sahipse, 

 

 

 

 Güven

De�i�tirme 
Maliyeti

 

Kurum �maj�
 

Sosyal 
Sorumluluk 

Kampanyalar�na 
Kar�� Tutum
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Ba�l�l���
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tüketici sosyal sorumluluk kampanyas�na kar�� olumlu tutum içine girmektedir. Tüm 

bu kurum imaj�, güven, de�i�tirme maliyeti ve sosyal sorumluluk kampanyalar�na 

kar�� tutum, mü�teri memnuniyeti yaratmakta ve memnuniyetten duyulan doygunluk 

hissi uzun dönemde mü�teri ba�l�l���na yol açmaktad�r.  

 

3.2.2. Anakütle 

 
Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n mü�teri ba�l�l��� yaratmadaki rolünün 

belirlenmesinde hizmet i�letmeleri önemli bir yer tutmaktad�r. Bu çal��mada 

bankac�l�k sektörü tercih edilmi�tir.  

 

Bankac�l�k sektöründe faaliyet gösteren tüm bankalar�n mevcut mü�terilerine 

ula�mak, ara�t�rman�n gerektirece�i maddi yük, ara�t�rma süresi ve ara�t�rman�n 

gerektirece�i personel aç�s�ndan incelendi�inde, ki�isel olanaklarla bunu 

gerçekle�tirmek mümkün olamamaktad�r. Bu k�s�tlay�c�lar nedeniyle, anakütle, özel 

bir banka olan X bankas�n�n mü�terileri ile s�n�rland�r�lm��t�r. X bankas�n�n 

mü�terileri ara�t�rman�n ana kütlesini olu�turmaktad�r. Bu s�n�rlaman�n do�al sonucu 

olarak, elde edilen bulgular�n temsil yetene�i seçilen X bankas�n�n mü�terilerinin 

sosyal sorumluluk kampanyalar�ndan dolay� duydu�u ba�l�l��� yans�tmaktad�r. 

 

3.2.3. Örnekleme Amac� ve Yöntemi 

 
Çal��man�n temel amac�, sosyal sorumluluk kampanyalar�n� yürüten X 

bankas�n�n mü�terilerinin i�letmeye olan ba�l�l�k düzeyinin ölçümlenmesi 

oldu�undan farkl� bankalardan bir örneklem yaratmak kayg�s� ortadan kalkmaktad�r. 

Bununla birlikte, çal��man�n amac�, farkl� bankalar�n toplam pazar içindeki 

paylar�n�n belirlenmesi �eklinde olsayd�, mü�terilerin sosyo ekonomik ve demografik 

da��l�mlar�n� dikkate alan tabakal� ve kota örneklemesi uygun bir örneklem yöntemi 

olarak seçilebilirdi. Ancak bu yakla��m, çal��may� amac�ndan sapt�racakt�. Bu 

nedenle, olu�turulan örneklemde farkl� demografik niteliklere sahip olup, mü�teri 

ba�l�l���n� do�ru biçimde yans�tacak kat�l�mc�lar�n çal��mada yer almas� yakla��m� 

benimsenmi�tir. 
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Çal��maya kat�lacak deneklerin belirlenmesinde, X bankas�n�n mü�terileri 

aras�nda tesadüfili�i sa�lamak amac�yla, bankada i�lem yapmak üzere s�rada 

bekleyen mü�teriler içinde her 5 ki�iden biri ara�t�rmaya dahil edilmi�tir. Bu 

örnekleme yöntemi sistematik örnekleme yöntemidir. 

 

3.2.4. Örneklem Hacminin Belirlenmesi 

 
Çal��mada, hem maliyet hem de uygulama süresi gibi k�s�tlay�c� faktörleri 

dikkate al�n�rken, di�er taraftan ula��lmas� arzulanan geçerlilik düzeyi aras�nda bir 

denge kurulmas� gerekmektedir. Çal��mada hareket noktas� olarak kabul edilebilir 

maksimum hata düzeyinin - / + 0.05’lük düzeyi a�mamas� benimsenmi�tir. Bu düzey 

pek çok ara�t�rmac�lar taraf�ndan benimsenen genel kabul görmü� bir düzeydir. Bu 

düzeyin benimsenmesi durumunda herhangi bir anakütle parametresinin gerçek 

de�eri, örneklemden hesaplanan de�erden maksimum - / + 0.05’lük bir sapma 

gösterecektir. Çal��mada standart hata düzeyi - / + 0,0417 olarak belirlenmi�tir. 

 

Örneklem hacminin hesaplanmas�nda, belirli bir güven düzeyinin de 

kararla�t�r�lmas� gerekmektedir. �statistiksel olarak yayg�n kullan�lan 0.95’lik güven 

düzeyi bu çal��ma için de yeterli görülmü�tür. Örneklem hacminin hesaplanmas�nda 

2

2 ..
e

qpZn �  formülü kullan�lmaktad�r (Kurtulu�, 1989; 113) 

burada,  

n : Örneklem hacmi 

e : Hata düzeyi 

Z  : Belirli bir güven düzeyine kar��l�k gelen standart normal da��l�m de�eri 

Güven de�eri : 0.95 için, Z = 1.96 olarak al�nacakt�r.) 

p : Anakütlede belirli bir özelli�i ta��yanlar�n yüzdesi 

q : Anakütlede belirli bir özelli�i ta��mayanlar�n yüzdesi (p +q = 1) 

 
Ara�t�rma örnekleminin büyüklü�ünün belirlenmesinde ana kütledeki birey 

say�s�n�n belirlenememesinden dolay� yukar�daki formülden yararlan�lm��t�r. 
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550
)0417.0(

)5,0)(5,0()96,1(
2

2

��n  olarak bulunur.  

 

Anket formlar� 2010 y�l�n�n Temmuz ve A�ustos aylar�nda bankaya i�lem 

yapmak için gelen mü�terilere uygulanm��t�r. Formülde p, q ve e de�erleri 0.5 olarak 

al�nd���nda 384 örneklem hacmi elde edilir. Bu de�er, olmas� gereken minimum 

de�erdir. Bu say�y� artt�rmak için formüldeki hata düzeyi (e) 0,0417 de�erine 

indirilmi�tir. Formülde di�er say�lar ayn� kalmak üzere hata düzeyi de�eri yerine 

0,0417 say�s� yaz�l�p, hesapland���nda 550 de�erine ula��lm��t�r. Bu say�n�n 

sa�lanabilmesi amac�yla, 700 anket formu bas�lm�� ve da��t�lm��t�r. Bu anket 

formlar�ndan 550 form geri gelmi�tir. Geri dönme oran� 550/700=%78 olarak 

sa�lanm��t�r.  

 
3.2.5. Anket Formu     

 
Anket formu olu�turulurken, mü�teri ba�l�l���n� aç�klayan ölçekler literatür 

incelemesi ve odak grup görü�mesi yard�m�yla olu�turulmu�tur. Ara�t�rma ile ilgili 

alan çal��mas�na geçmeden önce anket formunu olu�turacak ölçeklerin geli�tirilmesi 

amac�yla, ikincil kaynaklar�n yan�s�ra X bankas� mü�terileri ve yöneticileri ile 

görü�meler yap�lm��, mü�teri ba�l�l��� ve sosyal sorumluluk kampanyalar�na etkisi 

olabilecek de�i�kenler belirlenmi�tir. Birincil ve ikincil kaynaklardan elde edilen 

bilgiler do�rultusunda ortaya ç�kan ifadelerin birbirine yak�n olanlar� birle�tirilmi� ve 

taslak anket formu haz�rlanm��t�r. Olu�turulan taslak anket formu 40 ki�ilik bir gruba 

uygulanm��, gerekli düzeltme ve sadele�tirmeler yap�lm��t�r. Anket formunda, sosyal 

sorumluluk kampanyalar�na kar�� tutum, kurum imaj�, güven, de�i�tirme maliyeti, 

mü�teri memnuniyeti ve mü�teri ba�l�l��� de�i�kenleri ile ilgili ifadelere yer 

verilmi�tir.   

 

Çal��mada kullan�lan anket formu genel olarak 3 bölümden olu�maktad�r 

(Bkz Ek 1).  

 

Birinci bölümde yer alan sorular, X bankas�n�n mü�terilerinin hizmet ald�klar� 

banka ile ilgili görü�lerine yönelik olarak 5’li likert ölçe�i ile haz�rlanm�� olan 
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sorulardan olu�maktad�r. Bu sorular, ara�t�rma modelinde yer alan sosyal sorumluluk 

kampanyalar�na kar�� tutum, mü�teri ba�l�l���n� olu�turan faktörler içinde yer alan 

kurum imaj�, güven, de�i�tirme maliyeti, mü�teri memnuniyeti ve mü�teri ba�l�l���na 

ili�kin genel de�erlendirmelere yönelik ifadelerden olu�maktad�r (Bölüm I /1 – 34 

aras� sorular). Mü�teri ba�l�l��� ile ilgili ifadeler olu�turulurken, mü�teri ba�l�l��� 

olu�umunu etkileyen faktörlerden, kurum imaj�, güven, de�i�tirme maliyeti dikkate 

al�nm��t�r. Odak grup görü�mesi d���nda ikincil kaynak olarak Oliver (1993), 

Sirdesmuch, Singh ve Sabol (2002), Bloemer ve Kasper (1999), Garbarino ve 

Johnson (1999) çal��malar�ndan yararlan�lm��t�r. Sosyal sorumluluk kampanyalar� ile 

ilgili ifadelerde, Hodgetts ve Kuratko (1991), Export (1998) yararlan�lm��t�r. 

 

�kinci bölümde, kat�l�mc�lar�n hizmet ald��� X bankas�na ili�kin olarak genel 

tutumlar� belirlenmeye çal���lm��, buna yönelik olarak mü�terilerin geçmi� 

deneyimlerine ili�kin sorulara, banka hizmetlerinden memnuniyet durumlar�na, 

çevresine bankay� tavsiye edip etmemesine, tekrar ayn� bankayla ili�ki kurup 

kurmamas�na yönelik çoktan seçmeli sorulara yer verilmi�tir (Anket formu bölüm 

II). 

 

Üçüncü bölümde yer alan sorular, çal��maya kat�lanlar�n demografik 

özelliklerinin belirlenmesi amac�yla haz�rlanm��t�r. Örneklem profilini ve sosyo 

ekonomik düzeyin ortaya konulmas� amaçlanan bu bölümde cinsiyet, ya�, medeni 

durum, e�itim düzeyi, ailenin toplam geliri ve meslek de�i�kenlerini belirlemeye 

yönelik sorulara yer verilmi�tir (Anket formu bölüm III). 

 

Anket formunda kullan�lan ölçek ifadeleri çal��mada aç�k olarak yazmak 

yerine, S1, S2, S3……S34 olarak ifade edilmi�tir. Ayn� �ekilde X bankas�n�n 

de�erlendirilmesine ili�kin ifadelerde i1, i2, i3…..i8 olarak ifade edilmi�tir. 

A�a��daki tablo 3.1’de bu ifadeler aç�k olarak yaz�lm��t�r. 
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Tablo 3. 1: Ölçek �fadeleri 

S1 Do�al afetlerde topluma destek verir 

S2 Yoksulluk, �iddet ve e�itimsizlik gibi toplumsal  sorunlar� çözmeye yard�m 
eder 

S3 Bankam, sosyal sorumluluk kampanyas� yürüttü�ü için hakk�nda olumlu 
dü�ünürüm 

S4 Yürüttü�ü sosyal sorumluluk kampanyalar�n� bilirim 
S5 Yürüttü�ü sosyal sorumluluk kampanyalar�na destek olurum 
S6 Çevrenin ya�anabilecek bir ortam olarak korunmas�n� sa�lar 
S7 Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik e�itici faaliyetlerde bulunur 
S8 Kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek verir 
S9 E�itim, spor ve çevre ile ilgili sosyal sorumluluk kampanyalar� yürütür 
S10 Sosyal sorumluluk kampanyalar�ndan dolay� itibarl� bir firmad�r 
S11 Sosyal sorumluluk kampanyalar�ndan dolay� güvenilir bir firmad�r 

S12 Sosyal sorumluluk kampanyalar� yürüttü�ü için ba�ka bankay� tercih etmem 
bana ek maliyet yarat�r 

S13 Köklü ve itibarl� bir i�letme oldu�u için, i�lemlerimi bu banka ile yürütmekten 
memnunum 

S14 Güvenilir bir firma oldu�u için, i�lemlerimi bu banka ile yürütmekten 
memnunum 

S15 Bankam� de�i�tirmem bana ek maliyet yarataca��ndan bankamla i�lemlerimi 
yürütmekten memnunum 

S16 Sosyal sorumluluk kampanyalar� yürüttü�ü için bankamdan memnunum  
S17 Bankamla çal��maktan duydu�um memnuniyet zamanla ba�l�l��a dönü�mü�tür 
S18 Yenilikçi ve ileri görü�lü bir firmad�r 
S19 Köklü bir firmad�r 
S20 Olumlu  imaja sahip bir firmad�r 

S21 Bankam�, herhangi bir nedenle de�i�tirirsem, bu de�i�iklik bana ek bir maliyet 
yarat�r 

S22 Bankam� de�i�tirirsem, tercih edece�im yeni banka bekledi�im gibi hizmet 
sunmayabilir 

S23 Bankam� de�i�tirirsem, rakip bankalar�n mal ve hizmetleri ile bankan�n mal ve 
hizmetlerini kar��la�t�r�r�m 

S24 Güvenilir bir firmad�r 
S25 Sundu�u mal ve hizmetlere güvenirim 
S26 Aldat�lmayaca��ma inan�r�m 
S27 Çevremdeki ki�ilere söylemekten gurur duyar�m 
S28 Çevremdeki ki�ilere tavsiye ederim 
S29 Tekrar tercih yapmam gerekse, yine ayn� bankay� tercih ederim 
S30 Sundu�u mal ve hizmetlerden memnunum 
S31 Sundu�u mal ve hizmetleri tercih etmekle do�ru karar verdi�imi dü�ünüyorum 
S32 Sosyal sorumluluk kampanyas� yürüttü�ü için ba�l�l���m daha yüksektir 

S33 Sosyal sorumluluk kampanyas� yürüttü�ü için çevremdeki ki�ilere tavsiye 
ederim 

S34 Bankam�n yürüttü�ü sosyal sorumluluk kampanyalar� mü�teri ba�l�l��� yarat�r 
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Tablo 3. 2: X Bankas�n�n De�erlendirilmesi �fadeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.1 ve tablo 3.2’de yer almakta olan ifadelere anket formunu 

cevaplayan X bankas� mü�terilerinin kat�l�m düzeyleri belirlenmi�tir. 

3.2.6. Anketin Uygulanmas� 
 

Ara�t�rma, X bankas�n�n mü�terilerine yüzyüze anket yöntemiyle yap�lm��t�r. 

Elde edilen veriler SPSS ve LISREL (Yap�sal e�itlik modellemesi) programlar� ile 

analiz edilmi�tir. 

3.2.7. Anket Formlar�n�n Nitelik Aç�s�ndan De�erlendirilmesi 
 

Yüzyüze görü�me tekni�i ile doldurulan formlar de�erlendirme i�lemine 

geçmeden önce tek tek gözden geçirilerek incelenmi�tir. Bu de�erlendirme i�lemi 

s�ras�nda gere�ine uygun bir �ekilde doldurulmam�� veya çeli�kili yan�tlar içeren ve 

di�er geçerlilik durumlar�n� ta��mayan anket formlar� geçersiz say�lm�� ve 

de�erlendirme d��� b�rak�lm��t�r. Geçersiz olan anket say�s� 18’dir. Bu nedenle, 

çal��ma örneklem hacmi 532 olarak kesinle�mi�tir. 

 
3.2.8. Hipotezler 

 
Ara�t�rma modelinde yer alan ili�kiler, bu çal��man�n hipotezlerini 

olu�turmaktad�r. Yaz�n taramas� sonucu geli�tirilen model ve modeldeki ili�kileri 

gösteren ara�t�rma hipotezlerinin ba��ml� de�i�ken olan mü�teri ba�l�l��� üzerindeki 

etkileri analiz edilmektedir. 

 

 �fadeler 
�1 Çal��anlar�n samimiyet ve ilgisi 
�2 Çal��anlar�n nezaketi 
�3 Bilgi alma kolayl��� 
�4 ��lem Yapma H�z� 
�5 Mü�teri temsilcilerinin gösterdi�i ilgi 
�6 Sunulan hizmetin kalitesi 
�7 Sunulan hizmet çe�itlili�i 
�8 Sosyal sorumluluk kampanyalar�  
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�ekil 3. 2: Ara�t�rman�n Hipotezleri 

 

H1: Mü�terilerin, sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� tutumu, ba�ka 

bankay� de�i�tirme durumunda katlanaca�� de�i�tirme maliyetini pozitif yönde 

etkiler 

 

H2: Mü�terilerin, sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� tutumu, bankaya 

olan güvenlerini pozitif yönde etkiler 

 

H3: Mü�terilerin, sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� tutumu, kurum 

imaj�n� pozitif yönde etkiler 

 

H4: Mü�terinin bankas�n� de�i�tirmesi durumunda katlanaca�� maliyet, 

mü�teri memnuniyetini pozitif yönde etkiler 

 

H5: Bankaya duyulan güven, mü�teri memnuniyetini pozitif yönde etkiler 

 

H6: Kurum �maj�, memnuniyeti pozitif yönde etkiler 

 

H7: Mü�teri memnuniyeti, mü�teri ba�l�l���n� pozitif yönde etkiler 

 

 

H1 

H2 

H3 

H5 

H6

Güven

De�i�tirme 
Maliyeti

 

Kurum �maj�
 

Sosyal 
Sorumluluk 

Kampanyalar�na 
Kar�� Tutum

Mü�teri 
Memnuniyeti

Mü�teri 
Ba�l�l���

H4 

H7
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3.3. BULGULARIN DE�ERLEND�R�LMES� 

 
Ara�t�rma bulgular� iki farkl� analiz yöntemi kullan�larak elde edilmi�tir. 

Analiz bulgular�n�n elde edilmesinde SPSS ve LISREL (Yap�sal E�itlik 

Modellemesi) istatistik programlar�ndan yararlan�lm��t�r. 

 

3.3.1. SPSS Analizi 

 
Ara�t�rman�n sonuçlar�n�n tutarl�l���, yap�lan ara�t�rman�n güvenilir olup 

olmad��� ile yak�ndan ilgilidir. Çal��mada, istatistiki aç�dan güvenilirli�i hesaplamak 

önemlidir. Bu nedenle, bu çal��mada ilk önce ara�t�rman�n güvenilirli�i 

hesaplanm��t�r. 

 

Ara�t�rmada kullan�lan ölçeklere ili�kin 34 ifadeden olu�an k�s�m için 

güvenilirlilik testi sonuçlar� tablo 3.3’de belirtilmi�tir. 

 

Tablo 3. 3: Güvenilirlik Testi Sonuçlar� 

 
Örneklem Hacmi              532 

�fade                                   34 

    Alpha                               0,9541 

 

Tablo 3.3’de görüldü�ü gibi alfa katsay�s� 0,9541 de�eri ile çok yüksek 

ç�km��t�r. Bu de�er, ara�t�rman�n güvenilirli�inin yüksek oldu�unu göstermektedir. 

Ara�t�rmada öncelikle, anket formunun ikinci ve üçüncü bölümünde yer alan 

ara�t�rmaya kat�lan ki�ilerin demografik özelliklerin ve tercihlerinin 

de�erlendirilmesinde yüzde da��l�mlar� esas al�nm��t�r. Anketi yan�tlayanlar�n 

cinsiyet da��l�m� tablo 3.4’de görülmektedir. 

 

 

 

 



 150

Tablo 3. 4: Örneklemin Cinsiyet Da��l�m�

 Tablo 3.4’de görüldü�ü gibi ara�t�rmaya kat�lan ve geçerli yan�t veren 532 

ki�iden, %51’i kad�n, %49’u erkektir. Bu bulgu, anket formunun doldurulmas�nda 

daha çok kad�nlar�n a��rl�kl� oldu�unu ortaya koymaktad�r. 

Tablo 3. 5: Örneklemin Ya� Da��l�mlar� 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.5’de görüldü�ü gibi ankete geçerli yan�t veren 532 ki�iden, %17’si 

18-25 ya� aral���nda, %42’si 26-35 ya� aral���nda, %19’u 36-45 ya� aral���nda, 

%14’ü 46-55 ya� aral���nda, %7’si 56-65 ya� aral���nda ve %1’i 65 ya� ve üzerinde 

yer almaktad�r. Bu bulgular, ara�t�rmaya kat�lanlar�n a��rl�kl� olarak 26-35 ya� 

aral���nda, gençlerden olu�tu�unu ortaya koymaktad�r. 

 
Tablo 3. 6: Örneklemin Medeni Durumlar� 

 
 

 

 

 

Cinsiyet Say� Yüzde

Erkek 263 49,4 

Kad�n 269 50,6 

Toplam 532 100 

Ya� 
Gruplar� Say� Yüzde 

18-25 92 17,3 
26-35 220 41,4 
36-45 101 19,0 
46-55 75 14,1 
56-65 38 7,1 
65 ve 
üzeri 6 1,1 

Toplam 532 100,0 

Medeni 
Hal Say� Yüzde 
Evli 286 53,8 

Bekar 246 46,2 
Toplam 532 100,0 
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Tablo 3.6’de görüldü�ü gibi, anketi yan�tlayan 532 ki�iden, %54’ü evli, 

%46’s� bekard�r. Bu bulgu, ara�t�rmaya kat�lanlar�n büyük bir k�sm�n�n evli oldu�unu 

ortaya koymaktad�r.  

 
Tablo 3. 7: Örneklemin E�itim Durumlar� 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Tablo 3.7’de ankete geçerli yan�t veren 532 ki�iden, %1’i ilkokul mezunu, 

%5’i ortaokul mezunu,  %26’s� lise mezunu, %10’� ön lisans mezunu, %48’i lisans 

mezunu ve %10’u ise lisansüstü mezunudur. Elde edilen bulgular, e�itim düzeyi 

yüksek ki�ilerin ankete kat�ld���n� göstermektedir. Anketi yan�tlayanlar�n e�itim 

düzeyleri ile ara�t�rma sonucunda elde edilen bulgular aras�nda bir ili�ki olmad��� 

göz önüne al�nd���nda, bu durum bir sak�nca olu�turmamaktad�r. Ankete kat�lanlar�n 

yakla��k yar�s� lisans mezunu ki�ilerdir. 

Tablo 3. 8: Örneklemin Gelir Düzeyi 

Gelir Say� Yüzde 
500-1000 33 6,2 
1001-1500 68 12,8 
1501-2000 71 13,3 
2001-2500 84 15,8 
2501-3000 61 11,5 
3001-3500 56 10,5 
3501-4000 32 6,0 
4001-4500 24 4,5 
4501-5000 23 4,3 

5001-den fazla 80 15,0 
Toplam 532 100,0 

 

E�itim Say� Yüzde 
�lkokul  8 1,5 

Ortaokul  27 5,1 
Lise 137 25,8 

Ön Lisans 51 9,6 
Lisans 254 47,7 

Lisansütü 55 10,3 
Toplam 532 100,0 
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Tablo 3.8’de görüldü�ü gibi anket formunu cevaplayanlar�n %6’s�n�n gelir 

düzeyi 500-1000 aral���nda, %13’ü 1001-1500 aral���nda, %13’ü 1501-2000, %16’s� 

2001-2500, %12’si 2501-3000, %11’i 3001-3500, %6’s� 3501-4000, %4 4001-4500, 

%4’ü 4501-5000, %15’i ise 5001 ve 5001 den fazla gelir düzeyindedir. Elde edilen 

bulguya göre, anket formunu dolduranlar en fazla 2001-2500 gelir düzeyindeki 

ki�ilerdir. 

Tablo 3. 9: Örneklemin Meslek Durumlar� 

Meslek Say� Yüzde 
�� adam�, üst düzey yönetici 70 13,2 

Ayl�kl� Kamu Sektörü 
Çal��an� 111 20,8 

Ayl�kl�, Özel Sektör Çal��an� 144 27,1 
Ev han�m� 17 3,2 

Emekli 48 9,0 
Ö�renci 56 10,5 

Serbest Meslek (Kendi ad�na 
çal��an, akademisyen, 
doktor, avukat… gibi) 

41 7,7 

Esnaf, zanaatkar 45 8,5 
Toplam 532 100,0 

 
 

Tablo 3.9’da görüldü�ü gibi ara�t�rmaya kat�lanlar�n %13’ü i� adam�, üst 

düzey yönetici, %21’i memur, %27’si ayl�kl�, beyaz yakal� çal��an, %3’ü ev han�m�, 

%9’u emekli, %11’i ö�renci, %16’s� serbest meslek (kendi ad�na çal��an 

akademisyen, doktor, avukat… gibi), olarak gruplanm��t�r. Bu bulgular, ara�t�rmaya 

kat�lanlar�n a��rl�kl� olarak ayl�kl�, beyaz yakal� çal��an ki�ilerden olu�tu�unu 

göstermektedir. 
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Tablo 3. 10: Örneklemin Sunulan Hizmetlerden Memnuniyet Durumlar� 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tablo 3.10’de görüldü�ü gibi, ara�t�rmaya kat�lanlar�n %8’i X bankas�n�n 

verdi�i hizmetlerden çok memnun oldu�unu, %63’ü memnun oldu�unu, %18’i 

karars�z oldu�unu, %8’i memnun olmad���n�, %3’ü hiç memnun olmad���n� 

belirtmi�tir. Bu bulgular, ara�t�rmaya kat�lanlar�n, genel olarak X bankas�n�n  

sundu�u hizmetlerden memnun olduklar�n� ortaya koymaktad�r. 

Tablo 3. 11: Örneklemin X Bankas� ile Çal��t��� Y�l 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tablo 3.11’de görüldü�ü gibi, ara�t�rmaya kat�lanlar�n, %5’i X bankas� ile 1 

y�ldan az, %14’ü 1-3 y�ldan az, %22’si 3-5 y�ldan az, %19’u 5-7 y�ldan az ve %40’� 

7-7 y�ldan fazla süredir banka ile i�lem yapmaktad�r. Elde edilen bulguya göre, 

örneklemin ço�u uzun y�llard�r banka ile i� yapan ki�ilerden olu�maktad�r. Bu 

mü�teriler, i�letmenin ba�l� mü�terileridir. 

 

 

 

 

Memnuniyet 
Durumlar� Say� Yüzde 

 Çok memnunum 42 7,9 
Memnunum 337 63,3 
Karas�z�m 97 18,2 

Memnun de�ilim 44 8,1 
Hiç memnun de�ilim 12 2,5 

Toplam 532 100,0 

Y�llar Say� Yüzde 
 1 y�ldan az 27 5,2 

1-3 y�ldan az 74 13,9 
3-5 y�ldan az 115 21,6 
5-7 y�ldan az 104 19,4 

7- y�ldan fazla 212 39,9 
Toplam 532 100,0 
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Tablo 3. 12: Sosyal Sorumluluk Kampanyalar�n�n Ba�l�l�k Yaratmas� 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tablo 3.12’da görüldü�ü gibi, cevaplay�c�lar�n %65’i sosyal sorumluluk 

kampanyalar�n�n mü�teri ba�l�l��� yaratt���n�, %18’i herhangi bir ba�l�l�k 

yaratmad���n�, %17’si ise bu konuda karars�z olduklar�n� ifade etmi�lerdir. Bu 

sonuca göre, cevaplay�c�lar, sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n mü�teri ba�l�l��� 

yaratt���n� dü�ünmektedir.  

 

Tablo 3. 13: Bankan�n Sosyal Sorumluluk Kampanyalar�ndan Dolay� Tercih 
Edilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tablo 3.13’de görüldü�ü gibi, cevaplay�c�lar�n %22’si X bankas�n� sosyal 

sorumluluk kampanyalar� yaratt��� için tercih ettiklerini, %60’�  X bankas�n� sosyal 

sorumluluk kampanyalar� yaratt��� için tercih etmediklerini, %18’i ise bu konuda 

karars�z olduklar�n� ifade etmi�lerdir. Bu sonuca göre, cevaplay�c�lar, sadece sosyal 

sorumluluk kampanyalar�ndan dolay� bankay� tercih etmemekte, bu kampanyalar 

d���nda ba�ka faktörler de, banka tercihlerinde etkili olmaktad�r. 

 
 
 
 
 
 

Ba�l�l�k Say� Yüzde 
 Evet 348 65,4 

Karars�z�m 91 17,0 
Hay�r 93 17,6 

Toplam 532 100,0 

Tercih Say� Yüzde 
 Evet 119 22,4 

Karars�z�m 93 17,6 
Hay�r 320 60,0 

Toplam 532 100,0 
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Tablo 3. 14: Bankay� Tavsiye Etme/Etmeme Durumu 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tablo 3.14’de görüldü�ü gibi, cevaplay�c�lar�n %6’s� X bankas�n� 

çevresindeki di�er ki�ilere kesinlikle tavsiye etmediklerini,  %14’i  tavsiye 

etmedi�ini, %9’u bu konuda karars�z olduklar�n�, %61’i tavsiye ettiklerini, %10’u 

kesinlikle tavsiye ettiklerini ifade etmi�lerdir. Bu sonuca göre, cevaplay�c�lar, 

i�lemlerini yürüttükleri X bankas�n� çevresindeki ki�ilere tavsiye etmektedir. 

Özellikle, a��zdan a��za ileti�imin di�er tutundurma araçlar�na göre daha etkili 

oldu�u son zamanlarda elde edilen bu bulgu önemlidir. Memnuniyet durumu ile ilgili 

yüzde da��l�mda kat�l�mc�lar�n ço�unun bankan�n sundu�u hizmetlerden memnun 

olduklar� ortaya konulmu�tur. Elde edilen bulguyu, bu sonuçla birle�tirildi�inde,  X 

bankas�n�n tavsiye edilmesi memnuniyetin bir sonucu olarak dü�ünülmektedir. 

 

Tablo 3. 15: Bankay� Tekrar Tercih Etme/Etmeme Durumu 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tavsiye Durumu Say� Yüzde 
Kesinlikle Tavsiye 

Etmem 33 6,2 

Tavsiye Etmem 75 14,1 
Karas�z�m 48 9,0 

Tavsiye Ederim 326 61,1 
Kesinlikle Tavsiye 

Ederim 50 9,6 

Toplam 532 100,0 

Tercih Durumu Say� Yüzde 
Kesinlikle 

Tercih Etmem 26 4,9 

Tercih Etmem 61 11,5 
Karas�z�m 55 10,3 

Tercih Ederim 337 63,3 
Kesinlikle 

Tercih Ederim 53 10,0 

Toplam 532 100,0 
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Tablo 3.15’de görüldü�ü gibi, cevaplay�c�lar�n %5’i X bankas�n� bankac�l�k 

i�lemlerinde, tekrar kesinlikle tercih etmeyeceklerini, %12’si  tercih etmeyeceklerini, 

%10’u bu konuda karars�z olduklar�n�, %63’ü tercih edeceklerini, %10’u kesinlikle 

tercih edeceklerini ifade etmi�lerdir. Bu sonuca göre, cevaplay�c�lar, tekrar ihtiyaç 

do�du�unda bankac�l�k i�lemlerini yürütmek için X bankas�n� tercih edeceklerini 

belirtmi�lerdir. Mü�terilerin ayn� bankay� tekrar tercih etmeleri memnuniyetin ve 

bankaya duyulan ba�l�l���n göstergesidir. 

 

Tablo 3. 16: X Bankas� ile Yürütülen ��lemler ile �lgili Deneyim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.16’da görüldü�ü gibi, cevaplay�c�lar�n banka ile yürüttü�ü i�lemler 

ile ilgili deneyimlerine ili�kin cevaplar�nda, ilk s�rada “Bankan�n sundu�u 

hizmetlerden yararlanmaya devam edece�im” ifadesi, ikinci s�rada “Ayn� ihtiyaç 

do�du�unda yine ayn� bankaya giderim” ifadesi, üçüncü s�rada “Banka ile 

yürüttü�üm i�lemlerden çok memnunum” ifadesi, dördüncü s�rada “Bankay� dostlara 

tavsiye ederim” ifadesi, be�inci s�rada “Ayn� ihtiyaç do�du�unda rakip bankay� 

tercih edece�im” ifadesi, alt�nc� s�rada “Bir daha ayn� bankaya gitmeyece�im” 

ifadesi ve son s�rada ise “Di�er” ifadesi bulunmaktad�r. Di�er ifadesini i�aretleyen 

cevaplay�c�lar, bu ifadenin belirtiniz k�sm�na “Bütün bankalar ayn�d�r. Maliyetsiz 

i�lem yapan bankalara giderim”, “Banka ile hiçbir ba�lant�m olmas�n istiyorum” gibi 

Deneyim Ortalama 
Standart 
Sapma 

Banka ile yürüttü�üm i�lemlerden 
çok memnunum 1,5564 0, 49728 

Ayn� ihtiyaç do�du�unda yine ayn� 
bankaya giderim 1,5357 0,49919 

Bankay� dostlara tavsiye ederim 1,5865 0,49293 
Bankan�n sundu�u hizmetlerden 
yararlanmaya devam edece�im 1,4342 0,49612 

Bir daha ayn� bankaya 
gitmeyece�im 1,9323 0,25141 

Ayn� ihtiyaç do�du�unda rakip 
bankay� tercih edece�im 1,8741 0,33209 

Di�er (Belirtiniz) 1,9925 0,08647 
Toplam 532 100,0 
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aç�klay�c� ifadelerde bulunmu�lard�r. Elde edilen bulguya göre, anket formuna 

kat�lanlar�n ço�unun banka ile ilgili deneyimi olumlu olmakta, banka ile kurdu�u 

ili�kiye devam edece�ini, tekrar ayn� bankaya gidece�ini, bankadan memnun 

olduklar�n� ve bankay� dostlar�na tavsiye edeceklerini belirtmi�lerdir. Bu bulgu, 

cevaplay�c�lar�n bankaya olan ba�l�l�klar�n�n hem tutumsal hem de davran��sal 

boyutlar�n�n gerçekle�ti�ini göstermektedir. Elde edilen bu bulgu, daha önce ortaya 

konulan cevaplay�c�lar�n memnuniyet, ba�l�l�k, tekrar tercih etme ve tavsiye etme 

durumlar�n� destekler niteliktedir. 

Tablo 3. 17: Sosyal Sorumluluk Kampanyalar� ile ilgili Konular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.17’de görüldü�ü gibi,  cevaplay�c�lar bankalardan, sosyal sorumluluk 

konular� ile ilgili birinci s�rada e�itime yönelik, ikinci s�rada sa�l��a yönelik, üçüncü 

s�rada çevreye yönelik, dördüncü s�rada kültürel/sanatsal faaliyetlere yönelik, be�inci 

s�rada ekonomik geli�meye yönelik, alt�nc� s�rada bilime ve teknolojiye yönelik, 

yedinci s�rada spora yönelik faaliyetlerde bulunmalar�n� istemektedirler. Sekizinci ve 

son s�rada di�er seçene�ini s�ralam��lard�r. Cevaplay�c�lar, di�er seçene�inde ise, 

çocuklara yönelik ve sokak hayvanlar�n� korumaya  yönelik faaliyetlerde 

bulunulmas�n� istediklerini belirtmi�lerdir.  

 

 

 

 

 

Konular Ortalama 
Standart 
Sapma 

E�itime Yönelik 2,2162 1,57794 
Sa�l��a Yönelik 2,7820 1,34368 
Çevreye Yönelik 3,4586 1,28154 
Kültürel/Sanatsal Faaliyetlere 
Yönelik 3,9060 1,61052 

Ekonomik Geli�meye Yönelik 4,0132 1,76539 
Bilime ve Teknolojiye Yönelik 5,2180 1,52240 
Spora Yönelik 6,4192 1,33158 
Di�er (Belirtiniz) 7,9887 0,26013 

Toplam 532 100,0 
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Tablo 3. 18: Sosyal Sorumluluk Kampanyalar� ile ilgili Konular�n S�ralamas� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Cevaplay�c�lardan sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n hangi konularda 

yürütülmesi gerekti�ini önem düzeyine göre 1 en önemli, 8 en önemsiz olmak üzere 

s�ralamalar� istendi�inde Tablo 3.18’de görüldü�ü gibi, bire en yak�n olan ortalama 

en fazla istenen, sekize en yak�n olan ise an az istenen olmak üzere s�ralanm��t�r. 

Elde edilen bulguya göre, ankete kat�lan mü�teriler, X bankas�n�n en çok e�itime 

yönelik, en az ise spora yönelik sosyal sorumluluk kampanyalar� yürütmelerini 

istemektedir. Bununla birlikte, Friedman testi sonucu elde edilen ki-kare ve 

anlaml�l�k düzeyi yukar�daki tabloda gösterilmi�tir. Tabloya göre, p<0,05 olmas� 

istenmektedir. Bu tablodan anla��laca�� gibi 0,000<0,05 oldu�undan sosyal 

sorumluluk konular� ile mü�terilerin tercihleri aras�nda anlaml� bir farkl�l�k 

bulunmaktad�r.   

 

 

 

 

 

Konular 

Ortalama 
S�ralama 

(Mean Rank) 
E�itime Yönelik 2,22 
Sa�l��a Yönelik 2,78 
Çevreye Yönelik 3,46 

Kültürel/Sanatsal Faaliyetlere 
Yönelik 3,90 

Ekonomik Geli�meye Yönelik 4,01 
Bilime ve Teknolojiye Yönelik 5,22 

Spora Yönelik 6,42 
Di�er (Belirtiniz) 7,99 

Toplam 532 
Friedman Test 

X2 (Ki-Kare) 2324,210 
df 7 
Anlaml�l�k Düzeyi (p) 0,000 
N (Örneklem Hacmi) 532 
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Tablo 3. 19: X Bankas�n� Tavsiye Etmeme Nedenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.19’de görüldü�ü gibi, çal��t��� bankay� ba�kalar�na tavsiye etmeyen 

mü�terilerden tavsiye etmemelerinin nedenlerini 1 en önemli, 7 en önemsiz olmak 

üzere s�ralamalar� istendi�inde, cevaplay�c�lar�n bankay� ba�kalar�na tavsiye 

etmemelerinin ilk nedeni,  çal��anlar�n davran��lar�, ikinci s�rada mallar�n ve 

hizmetlerin fiyat düzeyi, üçüncü s�rada güven sorunu, dördüncü s�rada olumsuz imaj, 

be�inci s�rada istenen zamanda mal ve hizmetlerin haz�r olmay���, alt�nc� s�rada mal 

ve hizmetlerden duyduklar� memnuniyetsizlik ve son s�rada ise di�er yer almaktad�r. 

Di�er kapsam�nda, cevaplay�c�lar ATM yetersizli�inden söz etmi�lerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenler Ortalama 
Standart 
Sapma 

Mallar�n ve hizmetlerin fiyat düzeyi 2,8960 1,73896 
Çal��anlar�n davran��lar� 2,6012 1,42543 

Güven sorunu 2,9075 1,38623 
Olumsuz imaj 4,0231 1,50948 

�stenen zamanda mal ve hizmetlerin 
haz�r olmay��� 4,0347 1,58443 

Mal ve hizmetlerden duyulan 
memnuniyetsizlik 4,7746 1,70193 

Di�er (Belirtiniz) 7,0000 0,32350 
Toplam 173 100,0 
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Tablo 3. 20: X Bankas�n� Tavsiye Etmeme Nedenlerinin S�ralamas� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.20’de görüldü�ü gibi, mü�terilerin X bankas�n� tavsiye 

etmemelerinin nedenleri olarak ilk s�rada, çal��anlar�n davran��lar�, ikinci s�rada 

mallar�n ve hizmetlerin fiyat düzeyi ve güven sorunu, üçüncü s�rada olumsuz imaj, 

dördüncü s�rada istenen zamanda mal ve hizmetlerin haz�r olmay���, be�inci s�rada 

mal ve hizmetlerden duyulan memnuniyetsizlik ve son s�rada di�er bulunmaktad�r. 

Tabloda, örneklem hacminin 173 olmas�n�n nedeni, çal��t��� bankay� çevresindeki 

ki�ilere tavsiye etmeyenler bu durumun nedenlerini s�ralam��lard�r. p<0,05 oldu�u 

için mü�terilerin bankay� tavsiye etmemelerinin nedenleri aras�nda anlaml� bir 

farkl�l�k bulunmaktad�r. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenler 

Ortalama 
S�ralama 

(Mean Rank) 
Mallar�n ve hizmetlerin fiyat düzeyi 2,88 

Çal��anlar�n davran��lar� 2,58 
Güven sorunu 2,88 
Olumsuz imaj 3,98 

�stenen zamanda mal ve hizmetlerin 
haz�r olmay��� 3,99 

Mal ve hizmetlerden duyulan 
memnuniyetsizlik 4,73 

Di�er (Belirtiniz) 6,75 
Toplam 173 

Friedman Test 
X2 (Ki-Kare) 511,345 
df 6 
Anlaml�l�k Düzeyi (p) 0,000 
N (Örneklem Hacmi) 173 
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Tablo 3. 21: X Bankas�n� Tekrar Tercih Etmeme Nedenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.21’de görüldü�ü gibi, çal��t��� bankay� tekrar tercih etmeyen 

mü�terilerden tercih etmemelerinin nedenlerini 1 en önemli, 7 en önemsiz olmak 

üzere s�ralamalar� istendi�inde, cevaplay�c�lar�n bankay� bir daha tercih 

etmemelerinin ilk nedeni,  çal��anlar�n davran��lar�, ikinci s�rada güven sorunu, 

üçüncü s�rada mallar�n ve hizmetlerin fiyat düzeyi, dördüncü s�rada olumsuz imaj, 

be�inci s�rada istenen zamanda mal ve hizmetlerin haz�r olmay���, alt�nc� s�rada mal 

ve hizmetlerden duyduklar� memnuniyetsizlik ve son s�rada ise di�er yer almaktad�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenler Ortalama 
Standart 
Sapma 

Mallar�n ve hizmetlerin fiyat düzeyi 3,1127 1,77492 
Çal��anlar�n davran��lar� 2,5845 1,38504 

Güven sorunu 2,7817 1,29984 
Olumsuz imaj 3,8169 1,39207 

�stenen zamanda mal ve hizmetlerin 
haz�r olmay��� 3,9930 1,66949 

Mal ve hizmetlerden duyulan 
memnuniyetsizlik 4,7254 1,73469 

Di�er (Belirtiniz) 6,9648 0,25016 
Toplam 142 100,0 
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Tablo 3. 22: X Bankas�n� Tekrar Tercih Etmeme Nedenlerinin S�ralamas� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.22’de görüldü�ü gibi, mü�terilerin X bankas�n� tekrar tercih 

etmemelerinin nedenleri içinde en önemli neden,  çal��anlar�n davran��lar� ve en az 

önemli olan neden ise, mal ve hizmetlerden duyulan memnuniyetsizlikdir. p<0,05 

oldu�u için mü�terilerin bankay� tekrar tercih etmemelerinin nedenleri aras�nda 

anlaml� bir farkl�l�k bulunmaktad�r. Tabloda, örneklem hacminin 142 olmas�n�n 

nedeni, bu soruyu sadece tekrar ayn� bankay� tercih etmeyen mü�terilerin 

yan�tlamas�d�r. Mü�terilerin X bankas�n� tercih etmemelerinin nedenleri ile 

çevresindeki ki�ilere tavsiye etmemelerinin nedenleri aras�nda s�ralama aç�s�ndan 

benzerlik bulunmaktad�r. Her iki s�ralamada da mü�terilerin en fazla önemsedikleri 

konu çal��anlar�n davran��lar�d�r. En az önem verdikleri ise mal ve hizmetlerden 

duyduklar� memnuniyetsizliktir.  

 

 

 

 

 

 

Nedenler 

Ortalama 
S�ralama 

(Mean Rank) 
Mallar�n ve hizmetlerin fiyat düzeyi 3,12 

Çal��anlar�n davran��lar� 2,58 
Güven sorunu 2,78 
Olumsuz imaj 3,82 

�stenen zamanda mal ve hizmetlerin 
haz�r olmay��� 3,99 

Mal ve hizmetlerden duyulan 
memnuniyetsizlik 4,74 

Di�er (Belirtiniz) 6,96 
Toplam 142 

Friedman Test 
X2 (Ki-Kare) 414,646 
df 6 
Anlaml�l�k Düzeyi (p) 0,000 
N (Örneklem Hacmi) 142 
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Tablo 3. 23: Ölçek �fadelerine �li�kin T-Testi Sonuçlar� 

 
  N 

(Örneklem 
Hacmi) 

Mean 
(Ortalama) 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

S1 532 2,9680 1,08790 ,04717 
S2 532 2,9361 1,14308 ,04956 
S3 532 3,2932 1,09119 ,04731 
S4 532 3,0921 1,15673 ,05015 
S5 532 3,1128 1,15081 ,04989 
S6 532 3,0150 1,09946 ,04767 
S7 532 3,1654 1,18006 ,05116 
S8 532 3,5226 1,13224 ,04909 
S9 532 3,2726 1,12954 ,04897 
S10 532 3,3477 1,16175 ,05037 
S11 532 3,2951 1,14378 ,04959 
S12 532 2,8590 1,15015 ,04987 
S13 532 3,6598 1,06070 ,04599 
S14 532 3,7857 2,03897 ,08840 
S15 532 3,3195 1,12803 ,04891 
S16 532 3,3722 2,72890 ,11831 
S17 532 3,3327 1,16130 ,05035 
S18 532 3,5996 1,12137 ,04862 
S19 532 3,8628 1,08489 ,04704 
S20 532 3,8177 1,07296 ,04652 
S21 532 3,1447 1,19781 ,05193 
S22 532 3,1880 1,12094 ,04860 
S23 532 3,8271 ,99726 ,04324 
S24 532 3,8703 1,02699 ,04453 
S25 532 3,7237 ,98995 ,04292 
S26 532 3,3778 1,12752 ,04888 
S27 532 3,4624 1,11508 ,04834 
S28 532 3,4831 1,10200 ,04778 
S29 532 3,4474 1,09228 ,04736 
S30 532 3,5639 1,06372 ,04612 
S31 532 3,5771 1,01759 ,04412 
S32 532 3,1372 1,14074 ,04946 
S33 532 3,2068 1,15735 ,05018 
S34 532 3,2763 1,16637 ,05057 
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Tablo 3. 24: Ölçek �fadelerine �li�kin Anlaml�l�k Düzeyleri 

 
  Test Value = 3 

  t df Sig. 
 (2-tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
          Lower Upper 

S1 -,677 531 ,498 -,0320 -,1246 ,0607
S2 -1,290 531 ,198 -,0639 -,1613 ,0334
S3 6,198 531 ,000 ,2932 ,2003 ,3862
S4 1,837 531 ,067 ,0921 -,0064 ,1906
S5 2,260 531 ,024 ,1128 ,0148 ,2108
S6 ,315 531 ,753 ,0150 -,0786 ,1087
S7 3,233 531 ,001 ,1654 ,0649 ,2659
S8 10,645 531 ,000 ,5226 ,4261 ,6190
S9 5,566 531 ,000 ,2726 ,1764 ,3688
S10 6,904 531 ,000 ,3477 ,2488 ,4467
S11 5,951 531 ,000 ,2951 ,1977 ,3925
S12 -2,827 531 ,005 -,1410 -,2389 -,0430
S13 14,347 531 ,000 ,6598 ,5694 ,7501
S14 8,888 531 ,000 ,7857 ,6121 ,9594
S15 6,534 531 ,000 ,3195 ,2235 ,4156
S16 3,146 531 ,002 ,3722 ,1398 ,6046
S17 6,608 531 ,000 ,3327 ,2338 ,4316
S18 12,333 531 ,000 ,5996 ,5041 ,6951
S19 18,343 531 ,000 ,8628 ,7704 ,9552
S20 17,577 531 ,000 ,8177 ,7263 ,9091
S21 2,787 531 ,006 ,1447 ,0427 ,2468
S22 3,868 531 ,000 ,1880 ,0925 ,2834
S23 19,129 531 ,000 ,8271 ,7421 ,9120
S24 19,546 531 ,000 ,8703 ,7828 ,9578
S25 16,861 531 ,000 ,7237 ,6394 ,8080
S26 7,729 531 ,000 ,3778 ,2818 ,4738
S27 9,565 531 ,000 ,4624 ,3674 ,5574
S28 10,111 531 ,000 ,4831 ,3892 ,5769
S29 9,447 531 ,000 ,4474 ,3543 ,5404
S30 12,228 531 ,000 ,5639 ,4733 ,6545
S31 13,080 531 ,000 ,5771 ,4904 ,6637
S32 2,774 531 ,006 ,1372 ,0401 ,2344
S33 4,121 531 ,000 ,2068 ,1082 ,3053
S34 5,464 531 ,000 ,2763 ,1770 ,3757
 

Tablo 3.23 ölçek ifadelerine ili�kin t-testi sonuçlar�n� tablo 3.24 ise ölçek 

ifadelerinin anlaml�l�k düzeylerini göstermektedir. Bu ifadeler 5’li Likert ölçe�i ile 
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test edildi�i için cevaplay�c�lardan 3’ü i�aretleyenler ifadeye kar�� karars�zd�r. Bu 

nedenle, test value 3 belirlendi�inde, ortalama de�er 3’ün üzerinde ç�kanlar o ifadeye 

kat�l�yor demektir. Ayr�ca, cevaplay�c�n�n verdi�i cevapta anlaml�l�k düzeyi p<0,05 

olmas� istenmektedir. Bununla birlikte t de�eri pozitif ise cevaplay�c�lar ifadeye 

kat�l�yor, t de�eri negatif ise cevaplay�c�lar ifadeye kat�lm�yor demektir. �fadelerde 

p>0,05 oldu�unda cevaplay�c�lar o ifadeye kar�� karars�zd�rlar. “Do�al afetlerde 

topluma destek verir” ifadesinin ortalama de�eri 2,9680 bulunmu�tur. Ayr�ca 

0,498>0,05 ve t de�eri negatif oldu�u için elde edilen bu de�erlere göre 

cevaplay�c�lar bu ifadeye kar�� karars�zd�rlar. “Yoksulluk, �iddet ve e�itimsizlik gibi 

toplumsal  sorunlar� çözmeye yard�m eder” ifadesinin ortalama de�eri 2,9361, p 

de�eri 0,198>0,05 ve t de�eri negatif oldu�u için cevaplay�c�lar, bu ifadeye de 

karars�zd�rlar. “Bankam sosyal sorumluluk kampanyas� yürüttü�ü için hakk�nda 

olumlu dü�ünürüm” ifadesinin ortalama de�eri 3,2932, p de�eri ,000<0,05 

oldu�undan cevaplay�c�lar dü�ük düzeyde de olsa bu ifadeye kat�lmaktad�rlar. 

Cevaplay�c�lar, “Yürüttü�ü sosyal sorumluluk kampanyalar�n� bilirim” ve “Çevrenin 

ya�anabilecek bir ortam olarak korunmas�n� sa�lar” ifadelerine kar�� karars�zd�rlar. 

 

“Sosyal sorumluluk kampanyalar� yürüttü�ü için ba�ka bankay� tercih etmem, 

bana ek maliyet yarat�r” ifadesine cevaplay�c�lar 2,8590 ortalama de�eri ve negatif 

olan t de�eri ile kat�lmamaktad�r. X bankas�n�n sosyal sorumluluk kampanyas� 

yürütmesi onlara ek bir tasarruf sa�lamamaktad�r. Yürüttü�ü sosyal sorumluluk 

kampanyalar�na destek olurum”, “Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik e�itici 

faaliyetlerde bulunur”, “Kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek verir”, “E�itim, spor 

ve çevre ile ilgili sosyal sorumluluk kampanyalar� yürütür”, “Sosyal sorumluluk 

kampanyalar�ndan dolay� itibarl� bir firmad�r”, “Sosyal sorumluluk 

kampanyalar�ndan dolay� güvenilir bir firmad�r” ifadelerine s�ras�yla 3,1128, 3,1654, 

3, 5226, 3,2726, 3,3477, 3,2951 ortalama de�eri ve p<0,05 de�erinden dolay� 

cevaplay�c�lar, bu ifadeler kat�lmaktad�r. Genel olarak de�erlendirildi�inde, 

cevaplay�c�lar, X bankas�n�n sosyal sorumluluk kampanyalar�n� bilmekte, destek 

olmakta, X bankas�n�n sosyal sorumluluk kampanyalar� yürütmekle pek çok alana 

katk� sa�lad���n� dü�ünmekte ve bankan�n bunlar� yerine getirmesinden dolay� X 

bankas�n� güvenilir ve itibarl� bulmaktad�rlar. 
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Cevaplay�c�lar, “Köklü ve itibarl� bir firma oldu�u için, i�lemlerimi bu banka 

ile yürütmekten memnunum”, “Güvenilir bir firma oldu�u için, i�lemlerimi bu banka 

ile yürütmekten memnunum”, “Bankay� de�i�tirmem bana ek maliyet yarataca��ndan 

bankamla i�lemlerimi yürütmekten memnunum”, “Sosyal sorumluluk kampanyalar� 

yürüttü�ü için bankamdan memnunum”, “Bankamla çal��maktan duydu�um 

memnuniyet zamanla ba�l�l��a dönü�mü�tür”, “Yenilikçi ve ileri görü�lü bir 

firmad�r”, “Köklü bir firmad�r”, “Olumlu imaja sahip bir firmad�r”, “Bankam�, 

herhangi bir nedenle de�i�tirirsem, bu de�i�iklik bana ek bir maliyet yarat�r”, 

“Bankam� de�i�tirirsem, tercih edece�im yeni banka bekledi�im gibi hizmet 

sunmayabilir”, “Bankam� de�i�tirirsem, rakip bankalar�n mal ve hizmetleri ile 

bankan�n mal ve hizmetlerini kar��la�t�r�r�m”, “Güvenilir bir firmad�r”, “Sundu�u 

mal ve hizmetlere güvenirim”, “Bankam taraf�ndan aldat�lmayaca��ma inan�r�m”, 

“Çevremdeki ki�ilere söylemekten gurur duyar�m”, “Çevremdeki ki�ilere tavsiye 

ederim”, “Tekrar tercih yapmam gerekse, yine ayn� bankay� tercih ederim”, 

“Sundu�u mal ve hizmetlerden memnunum”, “Sundu�u mal ve hizmetleri tercih 

etmekle do�ru karar verdi�imi dü�ünüyorum”, “Sosyal sorumluluk kampanyas� 

yürüttü�ü için ba�l�l���m daha yüksektir”, “Bankam�, sosyal sorumluluk kampanyas� 

yürüttü�ü için çevremdeki ki�ilere tavsiye ederim”, “Bankam�n yürüttü�ü sosyal 

sorumluluk kampanyalar� mü�teri ba�l�l��� yarat�r”  ifadelerine kat�lmaktad�r. 

 

Elde edilen bulgulara göre, anket formuna kat�lan ki�iler, genel olarak X 

bankas�n� köklü, itibarl�, güvenilir, yenilikçi bir firma olarak görmektedirler. X 

bankas�na kar�� ba�l�l�k duymakta, bir daha ayn� ihtiyaç ortaya ç�kt���nda gene ayn� 

bankaya gideceklerini belirtmektedirler. Ayr�ca, X bankas�n� dostlar�na tavsiye 

etmektedirler. �htiyaç ortaya ç�kt���nda X bankas�n�n yerine bir ba�ka bankaya 

gitmenin onlara ek bir maliyet yarataca��n� ve beklentilerine uygun hizmet 

sunmayabilece�inin bilincindedirler. 

 

Ölçek ifadeleri içinde en yüksek oratalama de�erler S13, S14, S18, S19, S20, 

S23, S24 ve S25 ifadeleridir. Bu ifadeler kurum imaj�, güven ve memnuniyet 

ifadelerini kapsamaktad�r. Buradan da elde edilen sonuca göre, X bankas� güvenilir, 

ileri görü�lü ve yenilikçi oldu�u için mü�terilerin gözünde olumlu kurum imaj�na 
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sahiptir. X bankas�, bu niteliklere sahip oldu�u için mü�teriler bu banka ile i�lem 

yapmaktan memnundurlar.     

Tablo 3. 25: Bankan�n De�erlendirilmesine �li�kin T-testi Sonuçlar� 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Mean 

I1 532 2,1880 ,91771 ,03979 
I2 532 2,1466 ,88996 ,03858 
I3 532 2,3703 ,99154 ,04299 
I4 532 2,3947 ,97724 ,04237 
I5 532 2,2669 ,95482 ,04140 
I6 532 2,2180 ,82875 ,03593 
I7 532 2,2519 ,93503 ,04054 
I8 532 2,6805 1,15280 ,04998 

 
 

Tablo 3. 26: Bankan�n De�erlendirilmesine �li�kin Anlaml�l�k Düzeyleri 

 
Test Value = 3 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 
Lower Upper 

I1 -20,409 531 ,000 -,8120 -,8902 -,7339 
I2 -22,117 531 ,000 -,8534 -,9292 -,7776 
I3 -14,648 531 ,000 -,6297 -,7141 -,5453 
I4 -14,286 531 ,000 -,6053 -,6885 -,5220 
I5 -17,709 531 ,000 -,7331 -,8144 -,6518 
I6 -21,763 531 ,000 -,7820 -,8525 -,7114 
I7 -18,454 531 ,000 -,7481 -,8278 -,6685 
I8 -6,393 531 ,000 -,3195 -,4177 -,2214 
 

 

Tablo 3.25 ve tablo 3.26, cevaplay�c�lar�n X bankas�n� belirli ifadelere göre 

de�erlendirildi�inde, yap�lan t-testi sonucu elde edilen ortalama de�erleri ve 

anlaml�l�k düzeylerini kapsamaktad�r. Cevaplay�c�lardan ifadeleri çok iyi, iyi, ne 

iyi/ne kötü, yetersiz ve çok yetersiz olarak de�erlendirmeleri istenmi�, s�ras�yla çok 

iyi olarak i�aretlenen seçenek 1 olmak üzere 2, 3, 4, 5 olarak kodlanm��t�r. 3 karars�z 

durumu gösterdi�i için test-value 3 olarak seçilmi� olup, 3’den küçük ortalamaya 
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sahip ifadeler iyi ya da çok iyi olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte, herhangi 

bir anlaml�l�ktan söz edebilmek için p<0,05 olmas� istenmektedir. 

 

Cevaplay�c�lar, X bankas�n�n çal��anlar�n samimiyeti ve ilgisi ifadesini 

2,1880, çal��anlar�n nezaketi ifadesini 2,1466, bilgi alma kolayl��� ifadesini 2,3703, 

i�lem yapma h�z� ifadesini 2,3703, mü�teri temsilcilerinin gösterdi�i ilgiyi 2,3947, 

sunulan hizmetin kalitesini 2, 2669, sunulan hizmetin çe�itlili�ini 2,2519 ve son 

olarak sosyal sorumluluk kampanyalar�n� 2,6805 ortalama ile de�erlendirmi�lerdir. 

Tüm ifadelerde anlaml�l�k düzeyi  p<0,05 d�r.  Elde edilen bulguya göre, 

cevaplay�c�lar, X bankas�n� iyi olarak de�erlendirmektedir. X bankas�n�n 

çal��anlar�n� nazik, samimi ve ilgili bulmaktad�r. Cevaplay�c�lar yapt�klar� i�lemin 

çe�itlili�i, kalitesi ve h�z�ndan çok, çal��anlar�n davran��lar�n� iyi olarak 

de�erlendirmektedirler. Bu ba�lamda, cevaplay�c�lar çal��anlardan çok memnundur. 

Özellikle, hizmet i�letmelerinde çal��anlar, firman�n çevreye yans�mas� olarak 

dü�ünüldü�ünde, çal��anlardan memnun olunmas�, bankan�n kurum imaj�n� ve 

mü�teri ba�l�l���n�  olumlu etkilemektedir. Ayr�ca, mü�teriler,  X bankas�n�n 

uygulad��� sosyal sorumluluk kampanyalar�n� da en az çal��anlar kadar iyi 

bulmaktad�r.    

 

3.3.2. LISREL (Yap�sal E�itlik Modellemesi) Analizi  

 

Ara�t�rma kapsam�nda yer alan de�i�kenler aras�ndaki nedensellik ili�kileri 

Yap�sal E�itlik Modelleme Tekni�i (SEM-Structural Equating Modelling) 

kullan�larak analiz edilmi�tir. SEM, regresyon ve faktör analizi ile 

kar��la�t�r�ld���nda, belirtilen analiz yöntemlerine göre daha yeni bir analiz 

tekni�idir. Bu analiz yöntemi, faktör analizi gibi daha pek çok analiz yöntemini de 

içine alan bir analiz tekni�idir. SEM, bir ara�t�rmac�n�n regresyon denklemlerini e� 

zamanl� olarak analiz etmesini sa�layan bir yöntemdir. SEM, do�rulay�c� bir 

yöntemdir.  

 

Faktör analizi gibi çok de�i�ken kullan�larak yap�lan modelleme tekniklerinin 

zay�f yönü, ba��ml� ve ba��ms�z de�i�kenler aras�ndaki ili�kileri tek tek test 
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etmesinden kaynaklanmaktad�r. SEM, ayn� anda bir dizi ba��ml�l�k ili�kisini test 

etmektedir. SEM, model içindeki de�i�kenlerin hem ba��ml� hem de ba��ms�z 

de�i�ken olarak rol oynad��� modellerin test edilmesinde oldukça ba�ar�l�d�r. SEM, 

en temel özelli�i, ara�t�rmaya ba�lamadan önce ara�t�rmac�n�n zihninde bir tak�m 

de�i�kenler ile olu�turdu�u modelin, bu analiz tekni�i ile do�rulan�p 

do�rulanmad���n�n ortaya konulmas�d�r. 

 

Bu çal��mada, test edilecek olan modelin analizlerinde temel olarak iki 

a�amal� yakla��m kullan�lm��t�r. �ki a�amal� yakla��ma göre (Anderson ve Gerbing, 

1988) ara�t�rmac� de�i�kenler aras�ndaki ili�kilerin ara�t�r�ld��� yap�sal modeli test 

etmeden önce, ölçme modelini test ederek yeterli uyum iyili�i de�erlerine ula�maya 

çal��maktad�r. Bu a�ama, ba�ar�l� bir �ekilde geçildikten sonra bir sonraki a�amaya 

geçilerek yap�sal model test edilmektedir. Ancak, son y�llarda iki a�amal� yakla��m�n 

tek ba��na yeterli olmayabilece�i vurgulanarak, bu analizlerin öncesinde geleneksel 

faktör analizi yakla��m� ile ön analizlerin yap�lmas�n�n, yani örtük yap�lar�n 

aç�klay�c� faktör analizi ile de gözden geçirilmesinin gerekli oldu�u belirtilmektedir 

(Mulaik ve Millsap, 2000; Schumacker ve Lomax, 2004). Bu nedenle, bu çal��mada 

da ölçme modelinden önce her bir yap�n�n faktör analizleri yap�larak tek boyutluluk 

varsay�m�n�n kar��lan�p kar��lanmad��� anla��lmaya çal���lacak ve sonras�nda ölçme 

modeli test edilecek ve en son olarak da yap�sal model test edilecektir.  

 

Çal��mada kullan�lan ölçme araçlar�na  ili�kin aç�klay�c� faktör analizi ve bu 

faktörlerin iç tutarl�l�k sonuçlar� a�a��da gösterilmi�tir;  

 

Kurum �maj�  de�i�keni için faktör analizi ve iç tutarl�l�k sonuçlar�; 

Kurum �maj� de�i�kenine yönelik olarak yap�lan temel bile�enler analizi 

sonucunda, be� maddenin tek bir faktör alt�nda topland��� ve bu faktörün varyans�n 

yüzde 67.01’ini aç�klad��� belirlenmi�tir. Bu analizin sonuçlar� tablo 3.27’de 

verilmektedir. 
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Tablo 3. 27: Kurum �maj� De�i�kenine �li�kin Faktör Yükleri, Faktör Varyans� 
(communality) De�erleri, Madde-Toplam Korelasyonlar� ve �ç Tutarl�k De�erleri 

 
Maddeler Faktör 

Yükleri 
Faktör 

Varyans� 
R � 

S10 .70 .50 .57 .88 
S13 .80 .64 .68 .85 
S18 .85 .72 .75 .84 
S19 .86 .74 .76 .83 
S20 .87 .75 .77 .83 

Notlar: R = Düzeltilmi� madde-toplam korelasyonlar�, � = Madde ç�kar�ld���nda 
Cronbach Alpha de�eri.  
 
 

Tablo 3.27’de görüldü�ü gibi, kurum imaj� de�i�kenini olu�turan be� 

maddenin faktör yük de�erleri oldukça yeterlidir. Ayn� �ekilde, maddelerde 

aç�klanan varyans�n miktar� (Faktör varyans�) ve madde toplam-korelasyonlar� da bu 

maddelerin söz konusu boyutu ölçmede kullan�labilece�ini göstermektedir. Sadece 

be� maddeden olu�mas�na ra�men bu boyutun sahip oldu�u iç-tutarl�k katsay�s�        

� = .87 olarak belirlenmi�tir. 10. maddenin ç�kar�lmas� de�i�kenin iç tutarl�l�k 

de�erini art�rmaktad�r. Ancak, 10. maddenin ç�kar�lmas� iç-tutarl���n yükselmesine 

küçük bir miktar katk� yapacak olsa da, yeterli bir iç-tutarl��a sahip oldu�u için bu 

maddenin tutulmas�na karar verilmi�tir.  

 

Memnuniyet  de�i�keni için faktör analizi ve iç tutarl�l�k sonuçlar�; 

Tablo 3. 28: Memnuniyet De�i�kenine �li�kin Faktör Yükleri, Faktör Varyans� 
(communality) De�erleri, Madde-Toplam Korelasyonlar� ve �ç Tutarl�k De�erleri 

 
Maddeler Faktör 

Yükleri 
Faktör 

Varyans� 
R � 

S16 .43 .18 .27 .70 
S17 .81 .67 .54 .47 
S30 .90 .83 .58 .47 
S31 .90 .82 .58 .48 

Notlar: R = Düzeltilmi� madde-toplam korelasyonlar�, � = Madde ç�kar�ld���nda 
Cronbach Alpha de�eri.  
 

 

Tablo 3.28’de görüldü�ü gibi, memnuniyet de�i�kenini olu�turan dört 

maddenin faktör yük de�erleri yeterlidir. Ayn� �ekilde, maddelerde aç�klanan 
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varyans�n miktar� (Faktör varyans�) ve madde toplam-korelasyonlar� da bu 

maddelerin söz konusu boyutu ölçmede kullan�labilece�ini göstermektedir. Dört 

maddeden olu�an bu boyutun sahip oldu�u iç-tutarl�k katsay�s� � = .71 olarak 

belirlenmi�tir. Memnuniyet de�i�keni toplam varyans�n %62,6’s�n� aç�klamaktad�r. 

 

Güven de�i�keni için faktör analizi ve iç tutarl�l�k sonuçlar�; 

Tablo 3. 29: Güven De�i�kenine �li�kin Faktör Yükleri, Faktör Varyans� 
(communality) De�erleri, Madde-Toplam Korelasyonlar� ve �ç Tutarl�k De�erleri 

 
Maddeler Faktör 

Yükleri 
Faktör 

Varyans� 
R � 

S11 .70 .49 .50 .61 
S14 .52 .27 .38 .68 
S24 .87 .77 .60 .57 
S26 .85 .71 .59 .56 

Notlar: R = Düzeltilmi� madde-toplam korelasyonlar�, � = Madde ç�kar�ld���nda 
Cronbach Alpha de�eri.  
 

Tablo 3.29’de görüldü�ü gibi, güven de�i�kenini olu�turan dört maddenin 

faktör yük de�erleri yeterlidir. Ayn� �ekilde, maddelerde aç�klanan varyans�n miktar� 

(Faktör varyans�) ve madde toplam-korelasyonlar� da bu maddelerin söz konusu 

boyutu ölçmede kullan�labilece�ini göstermektedir. Dört maddeden olu�an bu 

boyutun sahip oldu�u iç-tutarl�k katsay�s� � = .68 olarak belirlenmi�tir. Güven 

de�i�keni toplam varyans�n %60’�n� aç�klamaktad�r. 

 

De�i�tirme Maliyeti de�i�keni için faktör analizi ve iç tutarl�l�k sonuçlar�; 

Tablo 3. 30: De�i�tirme Maliyeti De�i�kenine �li�kin Faktör Yükleri, Faktör 
Varyans� (communality) De�erleri, Madde-Toplam Korelasyonlar� ve �ç Tutarl�k 

De�erleri 

Maddeler Faktör 
Yükleri 

Faktör 
Varyans� 

R � 

S12 .65 .42 .45 .72 
S15 .78 .61 .60 .67 
S21 .79 .63 .61 .66 
S22 .70 .49 .50 .70 
S23 .60 .35 .40 .74 

Notlar: R = Düzeltilmi� madde-toplam korelasyonlar�, � = Madde ç�kar�ld���nda 
Cronbach Alpha de�eri.  
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Tablo 3.30’de görüldü�ü gibi, De�i�tirme maliyeti de�i�kenini olu�turan be� 

maddenin faktör yük de�erleri yeterli düzeydedir. Ayn� �ekilde, maddelerde 

aç�klanan varyans�n miktar� (Faktör varyans�) ve madde toplam-korelasyonlar� da bu 

maddelerin söz konusu boyutu ölçmede kullan�labilece�ini göstermektedir. Be� 

maddeden olu�an bu boyutun sahip oldu�u iç-tutarl�k katsay�s� � = .75 olarak 

belirlenmi�tir. De�i�tirme maliyeti de�i�keni toplam varyans�n %49,8’ini 

aç�klamaktad�r. 

 

Ba�l�l�k  de�i�keni için faktör analizi ve iç tutarl�l�k sonuçlar�; 

Tablo 3. 31: Ba�l�l�k De�i�kenine �li�kin Faktör Yükleri, Faktör Varyans� 
(communality) De�erleri, Madde-Toplam Korelasyonlar� ve �ç Tutarl�k De�erleri 

 
Maddeler Faktör 

Yükleri 
Faktör 

Varyans� 
R � 

S27 .88 .77 .79 .89 
S28 .90 .82 .83 .88 
S29 .88 .77 .79 .89 
S32 .83 .69 .75 .90 
S33 .82 .67 .73 .90 

Notlar: R = Düzeltilmi� madde-toplam korelasyonlar�, � = Madde ç�kar�ld���nda 
Cronbach Alpha de�eri.  
 

 

Tablo 3.31’de görüldü�ü gibi, ba�l�l�k de�i�kenini olu�turan be� maddenin 

faktör yük de�erleri yeterlidir. Ayn� �ekilde, maddelerde aç�klanan varyans�n miktar� 

(Faktör varyans�) ve madde toplam-korelasyonlar� da bu maddelerin söz konusu 

boyutu ölçmede kullan�labilece�ini göstermektedir. Be� maddeden olu�an bu 

boyutun sahip oldu�u iç-tutarl�k katsay�s� � = .91 olarak belirlenmi�tir. Ba�l�l�k 

de�i�keni toplam varyans�n %74,5’ini aç�klamaktad�r. 

 
Sosyal Sorumluluk Kampanyalar�na Kar�� Tutum de�i�keni için faktör 

analizi ve iç tutarl�l�k sonuçlar�; 

 

 Sosyal sorumluluk Kampanyalar� de�i�keni için yap�lan temel bile�enler 

analizi sonucunda, varyans�n 69.46’s�n� aç�klayan iki faktör belirlenmi�tir. Ancak 
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scree-test sonuçlar� (�ekil 3.3), bu maddelerin tek bir faktörle yeterli düzeyde 

aç�klanabilece�ini göstermektedir. Gerçekten de bu faktörün tek ba��na aç�klad��� 

varyans�n miktar� %58,11 iken, ikinci faktör aç�klanan varyansa sadece %11.35 

düzeyinde bir katk� yapm��t�r. 

 

�ekil 3. 3: Scree-Test Sonuçlar� 
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Bu nedenle, faktör say�s� 1 ile s�n�rland�r�larak analizler tekrarlanm�� ve tek 

bir faktörde elde edilen parametre de�erlerinin oldukça iyi oldu�u gözlenmi�tir 

(Tablo 3.32). 
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Tablo 3. 32: Sosyal Sorumluluk Kampanyalar�na Kar�� Tutum De�i�kenine �li�kin 
Faktör Yükleri, Faktör Varyans� (communality) De�erleri, Madde-Toplam 

Korelasyonlar� ve �ç-Tutarl�k De�erleri 

 
Maddeler Faktör 

Yükleri 
Faktör 

Varyans� 
R � 

S1 .75 .56 .67 .90 
S2 .81 .65 .74 .90 
S3 .80 .64 .73 .90 
S4 .74 .55 .67 .90 
S5 .73 .53 .66 .90 
S6 .79 .62 .72 .90 
S7 .78 .62 .72 .90 
S8 .66 .44 .58 .91 
S9 .79 .63 .73 .90 

Notlar: R = Düzeltilmi� madde-toplam korelasyonlar�, � = Madde ç�kar�ld���nda 
Cronbach Alpha de�eri.  
 
 

Tablo 3.32’de gösterilen iç tutarl�l�k de�erlerine göre, sosyal sorumluluk 

de�i�kenini dokuz madde aç�klamakta ve iç tutarl�l�k katsay�s� � = .90 olarak 

belirlenmi�tir. 

 

Ölçme modelinin olu�turulmas�, her bir gözlenen de�i�kenin hangi 

maddeler/faktörler arac�l���yla ölçülece�inin belirlenmesine ve sonras�nda ise bu 

çoklu yap�n�n birlikte test edilmesine dayanmaktad�r. Bu çal��madaki örtük 

de�i�kenler olan Kurum imaj�, Memnuniyet, Sosyal Sorumluluk Kampanyalar�na 

Kar�� Tutum, Güven, De�i�tirme Maliyeti ve Ba�l�l�k, söz konusu de�i�kenleri 

ölçmek için kullan�lan maddelerden parseller olu�turulmas� arac�l���yla 

tan�mlanm��t�r. Parselleme yöntemi, özellikle tek boyutlu oldu�u belirlenen yap�lar�n 

daha az ama güvenilir göstergelerle tan�mlanmas� ilkesine dayal� olup, maddelerin 

madde-toplam korelasyonlar�na göre yüksekten dü�ü�e göre s�raland�ktan sonra, her 

bir parsele dengeli bir �ekilde atanmas�yla olu�turulmas�na dayal� bir yakla��md�r. Bu 

çal��mada, sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� tutum de�i�keni d���ndaki 

de�i�kenlerde madde say�s� çok olmad��� için her bir de�i�ken için sadece iki parsel 

olu�turulmu� ve böylece modeldeki gözlenen de�i�ken say�s� bir miktar da olsa 

azalt�lmaya çal���lm��t�r. Sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� tutum de�i�keni 

için ise madde say�s� 9 oldu�u için, 3 parsel olu�turulmu�tur.  
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Bu �ekilde tan�mlanan ölçme modeline do�rulay�c� faktör analizi yap�lm��t�r. 

Yap�lan analizler sonucunda, söz konusu ölçme modelinin kabul edilebilir uyum 

iyili�i de�erleri üretti�i görülmü�tür (Tablo 3.33).  

Tablo 3. 33: Ölçme Modeli �çin Uyum �yili�i De�erleri 

 
 

Uyum Ölçüsü 
 

�yi Uyum 
 

Kabul Edilebilir 
Uyum 

 
De�eri 

 
Uyum 

2�    254.05  
sd   50  

2� / sd 2 6 5.08 Kabul Edilebilir
RMSEA 0<RMSEA<0,005 0,05< RMSEA<0,10 .088 Kabul Edilebilir
Yak�n uyum testi için 
p de�eri � �0.05RMSEA �  

  
.00 �yi Uyum 

NFI 0,95<NFI<1 0,90<NFI<0,95 .94 Kabul Edilebilir
NNFI 0,97<NNFI<1 0,95<NNFI<0,97 .93 Kabul Edilebilir
CFI 0,97<CFI<1 0,95<CFI<0,97 .95 Kabul Edilebilir
GFI 0,95<GFI<1 0,90<GFI<0,95 .93 Kabul Edilebilir

 
 

 Uyum �yili�i de�erleri, tüm modelin tutarl�l���n� göstermektedir. Bu 

kategoride bulunan ve en s�k kullan�lan uyum ölçütleri; Ki-Kare ( 2� ), Uyum �yili�i 

�ndeksi (Goodness of Fit �ndex-GFI) ve Yakla��kl�k Hata Kareler Ortalamas� 

Karakökü (Root Mean Square Error of Approximation-RMSEA) olarak 

s�ralanmaktad�r. S�ralanan bu uyum ölçüleri mutlak uyum indeksleridir. Bunlar�n 

d���nda göreli uyum indeksleri de bulunmaktad�r. Göreli uyum indeksleri, 

Kar��la�t�rmal� Uyum �ndeksi (Comparative Fit �ndex-CFI), Normla�t�r�lm�� Uyum 

�ndeksi (Normed Fit �ndex-NFI), ve Normland�r�lm�� Uyum �ndeksi (Non-normed 

Fit �ndex-NNFI) d�r. 

 

Tablo 3.33’de görüldü�ü gibi, s�ralanan tüm mutlak ve göreli uyum indeksi 

de�erleri elde edilmi�tir. Belirtilen de�erler, kabul edilebilir s�n�rlar içinde yer 

almaktad�r. Bu nedenle, de�erler modelin genel olarak iyi bir uyuma sahip oldu�unu 

yani verilerin söz konusu ölçme modelini güçlü bir �ekilde destekledi�ini 

göstermektedir.  
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Ölçme modelinin son haline ili�kin parametre de�erleri tablo 3.34’de 

verilmektedir.  

Tablo 3. 34: Ölçme Modeli �çin YEM Sonuçlar� 

 

Örtük De�i�kenler / Parseller / Maddeler Standart 
Yükler t-de�eri  

2

R  
KURUM �MAJI     
Parsel1 (10., 19. ve 20. maddeler) .85 23.22* .72 
Parsel2 (13. ve 18. maddeler) .94 26.83* .88 
MÜ�TER� MEMNUN�YET�    
Parsel1 (16. ve 30. maddeler) .83 21.50* .69 
Parsel2 (17. ve 31. maddeler) .72 17.94* .51 
SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARINA KAR�I 
TUTUM    

Parsel1 (1., 2. ve 4. maddeler) .67 16.72* .45 
Parsel2 (3., 5. ve 6. maddeler) .79 20.70* .62 
Parsel3 (7., 8. ve 9. maddeler) .76 19.92* .58 
GÜVEN     
Parsel1 (11., 25. ve 26. maddeler) .72 18.44* .52 
Parsel2 (14. ve 24. maddeler) .90 24.35* .81 
DE���T�RME MAL�YET�    
Parsel1 (15., 21. ve 23. maddeler) .95 28.34* .89 
Parsel2 (12. ve 22. maddeler) .91 26.71* .83 
MÜ�TER� BA�LILI�I    
Parsel1 (28., 29. ve 33. maddeler) .59 12.43* .34 
Parsel2 (27. ve 32. maddeler) .60 12.65* .36 

Notlar: 2

R = Gözlenen de�i�kenlerde aç�klanan varyans�n miktar�. * t-de�erleri p < 0.01 düzeyinde 
anlaml�d�r. 
 

 

Tablo 3.34’den de görülebilece�i üzere, ölçme modeline ili�kin faktör yük 

de�erleri, mü�teri ba�l�l��� de�i�keni d���nda oldukça yüksektir. Bu durum, gözlenen 

de�i�kenlerde örtük de�i�kenler taraf�ndan aç�klanan de�i�kenli�in de yüksek 

olmas�na neden olmu�tur. Genel olarak, tüm modelde aç�klanan de�i�kenli�in 

varyans miktar� 0.34 ile 0.89 aras�nda de�i�mektedir. Bu parametre de�erlerinin 

yüksek olmas�, do�al olarak t-de�erlerinin de yüksek olmas�na yol açm�� ve söz 

konusu tablodan da görülece�i üzere tüm t-de�erleri .01 düzeyinde anlaml� ç�km��t�r.  
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�ekil 3. 4: Ölçme Modeline �li�kin Standardize Edilmi� Çözümleme De�erleri 

 

 
 

Ölçme modeline ili�kin standardize edilmi� çözümleme de�erlerinde 

görüldü�ü gibi, kurum imaj� de�i�kenin ayr�ld��� iki parselden imaj 2 parselinin 

çözümleme de�eri imaj 1 parselinden daha yüksek oldu�u için daha güvenilir bir 

parseldir. Memnuniyet de�i�keninde, memnuniyet 1 parseli, memnuniyet 2 

parselinden daha güvenilir. Sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� tutum 

de�i�keninde, sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� tutum 2 parseli di�er iki 

parsele göre daha güvenilir, güven de�i�kenini güven 2 parseli daha iyi aç�klamakta, 

de�i�tirme maliyeti de�i�kenini de�i�tirme maliyeti 1 parseli daha iyi tan�mlamakta 

ancak her iki parselin de�erleri birbirine oldukça yak�nd�r. Ba�l�l�k de�i�kenini ise, 

her iki boyutun çözümleme de�eri birbirine yak�n olmakla beraber ba�l�l�k 2 daha 

güvenilir bir parseldir.  
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�ekil 3. 5: Ölçme Modeline �li�kin T-De�erleri 

 

 
 
 

Ölçme modelinin test edilmesinden sonra de�i�kenler aras�ndaki karma��k 

ili�kilere yönelik olarak yaz�n taramas� do�rultusunda olu�turulan yap�sal model test 

edilmi�tir. Yap�lan analizler sonucunda, söz konusu modelin uyum de�erlerinin genel 

olarak kabul edilebilir düzeyde oldu�u bulunmu�tur. Modelde yer alan tüm 

parametre de�erlerinin 1 de�erinden küçük ve t de�erlerinin ise 0,05 önem 

derecesinde ald�klar� de�erlerin teorik de�er (tablo de�eri) olan 1,96 de�erinin 

üzerinde olmas� yeterli görülmektedir. Bu ba�lamda, söz konusu modeldeki tüm 
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parametre de�erlerinin yüksek düzeyde (�ekil 3.6) ve t-de�erlerinin (�ekil 3.7) 

anlaml� oldu�u belirlenmi�tir.  

 

�ekil 3. 6: Yap�sal Modelin �lk Haline �li�kin Standardize Edilmi� 

Parametre De�erleri 
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�ekil 3. 7: Yap�sal Modelin �lk Haline �li�kin t-de�erleri 

 

 
 

Yap�lan analizler sonucunda elde edilen düzeltme indeksleri, de�i�tirme 

maliyetinden, güven ve mü�teri ba�l�l��� de�i�kenlerine giden yollar�n modele 

eklenmesinin gerekli oldu�unu göstermi�tir. Bu nedenle, söz konusu yollar modele 

eklenerek model tekrar test edilmi�tir. Söz konusu yollar�n eklenmesinin modelin 

uyum iyili�ine etkisi Ki-kare testi ile belirlenmi� ve elde edilen de�erlere göre 

modelin ki-kare de�erinin 416.79’dan 294.58’e geriledi�i ve bu dü�ü�ün 0.01 

düzeyinde anlaml� oldu�u belirlenmi�tir. Modeldeki yollara ili�kin parametre 

de�erlerinin (�ekil 3.8) genel olarak yüksek ve t-de�erlerinin de (�ekil 3.9) anlaml� 

oldu�u tespit edilmi�tir.   
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�ekil 3. 8: Revize Edilmi� Modele �li�kin Standardize Edilmi� Parametre De�erleri 

  

 
 

�ekil 3. 9: Revize Edilmi� Modele �li�kin t-de�erleri 
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�ekil 3.9’da ba�l�l�k de�i�keninin ölçüm birimi görülmemektedir. Bunun 

nedeni, LISREL program�, gözlenen de�i�kenler için referans de�i�keni olarak 

adland�r�lan bir de�i�kene, örtük de�i�keni sabitledi�inden dolay� bu referans 

de�i�kenlerin t de�erleri gösterilmemektedir. Bu sembolik gösterimin nedenini ise �u 

�ekilde aç�klamak mümkündür. Örtük de�i�kenler tamamen teorik yap�lar olduklar� 

için belirli bir ölçme birimine sahip olamazlar ve bu nedenle ölçme modelleri test 

edilirken her birisini en iyi �ekilde tan�mlad��� dü�ünülen bir gözlenen degi�kene 

sabitlenirler. Bu de�i�kene referans de�i�keni (referance variable) ad� verilir. Bu 

durum, ke�fedici faktör analizindeki faktör yükü en yüksek olan de�i�kene 

benzetilebilir. Bu nedenle, ara�t�rma sürecinde do�rulay�c� faktör analizinden önce 

ke�fedici faktör analizi uygulanm��sa, her bir faktörde en yüksek faktör yüküne sahip 

olan de�i�ken, referans de�i�keni olarak kullan�labilir ve her bir faktör kendini bu 

de�i�kene sabitlemektedir. Çal��mada, en yüksek faktör yüküne sahip de�i�ken olan 

mü�teri ba�l�l��� de�i�keni referans de�i�ken olarak kabul edildi�inden, �ekilde t 

de�eri ç�kmamaktad�r.  

 

Revize edilmi� modelde görüldü�ü gibi, mü�terilerin sosyal sorumluluk 

kampanyalar�na kar�� tutumlar� onlar�n i�lem yapt�klar� banka d���nda ba�ka bir 

bankaya gitmelerini etkilemektedir. Bankan�n yürüttü�ü sosyal sorumluluk 

kampanyalar�ndan dolay� bankaya güven duymaktad�rlar. Banka, bu kampanyalar ile 

olumlu bir kurum imaj� olu�turmu�tur. Mü�teriler, her zaman tercih ettikleri 

bankan�n d���nda ba�ka bir bankay� tercih etmelerinin kendilerine olan maliyetleri ile 

o bankaya güven duymalar� aras�nda ili�ki bulunmaktad�r. Mü�terilerin ba�ka 

bankay� tercih etmelerinin maliyeti, güven ve kurumun sahip oldu�u imaj mü�terinin 

bankadan memnuniyet duymas�n� sa�lamakta, duyulan bu memnuniyeti zamanla 

ba�l�l��a dönü�mektedir. Mü�terinin ba�ka bir bankay� tercih etmesi durumunda 

katlanaca�� maliyet ile o bankaya olan ba�l�l�k aras�nda do�rudan bir ili�ki vard�r. 

 

Mü�teriler sat�n alma karar sürecinde çe�itli riskler ile kar��la�maktad�r. 

Mü�teriler bankaya kar�� güven duyduklar�nda kar��la��lan bu riskler azalmakta ve 

bir dahaki i�lemlerini ayn� banka ile yürütmektedirler. Bankay� de�i�tirip, ba�ka bir 

bankaya gitmek onlara ek bir maliyet yarataca�� için güven yaratan bankaya 
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yönelmektedirler. Özellikle bankac�l�k sektöründe güven olgusu ve risk iki önemli 

boyuttur. Mü�teriler güven yaratan ve kendilerine ek bir maliyet yaratmayan bankay� 

tercih etmektedirler. Mü�terilerin zihninde banka ile ilgili belli bir imaj olu�maktad�r. 

Olu�an imaj, mü�terinin o bankadan memnuniyet duymas�n� sa�lamaktad�r. Bir 

ba�ka aç�dan ise, mü�teriler memnuniyet duyduklar�nda o bankaya kar�� olumlu imaj 

olu�maktad�r. Bankalar yürüttükleri sosyal sorumluluk kampanyalar� ile olumsuz 

olan kurum imaj�n� olumluya çevirebilmekteler, kurum imaj� yaratabilirler ya da 

kurum imajlar�n� geli�tirebilirler. Bankan�n olu�turdu�u kurum imaj� mü�terilerin 

memnuniyetlerini olumlu yönde etkilemektedir. Mü�teri ba�l�l��� ise, zamanla 

olu�maktad�r. Ba�l�l���n olu�mas�nda, güven, kurum imaj�, de�i�tirme maliyeti ve 

memnuniyetin önemli rolü vard�r. Mü�teri ba�l�l��� tüm bu de�i�kenler sonucu 

olu�maktad�r. Modelde de görüldü�ü gibi tüm ili�kiler olumludur.  

 

Modele bu iki yolun eklenmesiyle birlikte, modelin daha iyi uyum de�erleri 

üretti�i gözlenmi�tir (Tablo 3.35)  

Tablo 3. 35: Revize Edilmi� Yap�sal Model �çin Uyum �yili�i De�erleri 

 
 
Uyum Ölçüsü 

 
�yi Uyum 

 
Kabul Edilebilir 

Uyum 

 
De�eri 

 
Uyum 

2�    294.58  
sd   56  

2� / sd 2 6 5.26 Kabul Edilebilir 
RMSEA 0<RMSEA<0,005 0,05< RMSEA<0,10 .090 Kabul Edilebilir 
Yak�n uyum testi için p 
de�eri � �0.05RMSEA �  

  
.00 �yi Uyum 

NFI 0,95<NFI<1 0,90<NFI<0,95 .93 Kabul Edilebilir 
NNFI 0,97<NNFI<1 0,95<NNFI<0,97 .93 Kabul Edilebilir 
CFI 0,97<CFI<1 0,95<CFI<0,97 .95 Kabul Edilebilir 
GFI 0,95<GFI<1 0,90<GFI<0,95 .92 Kabul Edilebilir 

 
 

Tablo 3.35’den de kolayl�kla anla��labilece�i üzere, elde edilen tüm de�erler 

kabul edilebilir düzeydedir. Bu durum, yap�sal modele ili�kin uyum iyili�i 

de�erlerinin iyi bir uyum gösterdi�ini ve söz konusu modelin verilerce yeterli bir 

�ekilde desteklendi�ini göstermektedir.  
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Bu modele göre, genel olarak sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� tutum 

de�i�keninin, mü�teri  ba�l�l��� de�i�keni üzerindeki etkisi, de�i�tirme maliyeti, 

güven ve kurum imaj�, sonras�nda ise mü�teri memnuniyeti de�i�kenlerince 

sa�lanmaktad�r. Bir ba�ka deyi�le, mü�terilerin sosyal sorumluluk kampanyalar�na 

kar�� tutumlar� de�i�tirme maliyeti, güven ve kurum imaj�n� art�rd��� için 

memnuniyetlerini de art�rmakta ve bu da onlar�n ba�l�l���n� art�rmaktad�r. Ancak, 

modele sonradan eklenen iki yol, de�i�tirme maliyetinin memnuniyet üzerindeki 

etkisinin k�smen güven arac�l���yla sa�land���n�, ayn� �ekilde de�i�tirme maliyetinin 

ba�l�l�k üzerindeki etkisinin de k�smen memnuniyet arac�l���yla sa�lad���n� 

göstermektedir.  

 

H1: Mü�terilerin, sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� tutumu, ba�ka 

bankay� de�i�tirme durumunda katlanaca�� de�i�tirme maliyetini pozitif yönde 

etkiler 

 

H2: Mü�terilerin, sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� tutumu, bankaya 

olan güvenlerini pozitif yönde etkiler 

 

H3: Mü�terilerin, sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� tutumu, kurum 

imaj�n� pozitif yönde etkiler 

 

H4: Kurum �maj�, memnuniyeti pozitif yönde etkiler 

 

H5: Mü�terinin bankas�n� de�i�tirmesi durumunda katlanaca�� maliyet, 

mü�teri memnuniyetini pozitif yönde etkiler 

 

H6: Bankaya duyulan güven mü�teri memnuniyetini pozitif yönlü etkiler 

 

H7: Mü�teri memnuniyeti, mü�teri ba�l�l���n� pozitif yönde etkiler 

 

Yap�sal e�itlik modeli analizi sonucunda sosyal sorumluluk kampanyalar�na 

kar�� tutumun, de�i�tirme maliyeti, güven, kurum imaj�, mü�teri memnuniyeti ve 
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mü�teri ba�l�l��� aras�ndaki ili�kiyi gösteren parametre de�erleri yüksek ve t 

de�erleri de teorik tablo de�eri 1,96 de�erinin üzerinde oldu�undan  ili�kiler üzerine 

kurulan tüm hipotezler kabul edilmi�tir. Sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� 

tutumun, mü�teri memnuniyeti ve mü�teri ba�l�l��� üzerinde do�rudan bir etkisi olup 

olmad��� incelendi�inde, do�rudan bir etkinin olmad��� sonucuna ula��lm��t�r. Ancak 

modelde de�i�tirme maliyetinin güven ve mü�teri ba�l�l��� üzerinde do�rudan bir 

etkisi oldu�u sonucuna ula��lm��t�r. Bu sonuçtan yola ç�karak iki hipotez daha 

eklenmi�tir. Bu hipotezler �öyledir; 

 

H8: Mü�terinin bankas�n� de�i�tirmesi durumunda katlanaca�� maliyet, 

bankaya olan güveni pozitif yönde etkiler 

 

H9: Mü�terinin bankas�n� de�i�tirmesi durumunda katlanaca�� maliyet, 

bankaya olan ba�l�l��� pozitif yönde etkiler 

 

Bu iki hipotezde kabul edilmi�tir. Modelde yer alan tüm yap�lar�n birbirleri 

ile olan ve ara�t�rma hipotezleri olarak ileri sürülen ili�kilerin anlaml� oldu�u, 

modeldeki tüm yap�lar�n parametre de�erlerinin pozitif ve 1 de�erinden küçük, tüm t 

de�erlerinin ise teorik tablo de�eri olan 1,96 de�erinin (�=0.05) üzerinde meydana 

geldi�i görülmektedir.  
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Tablo 3. 36: Revize Edilmi� Modele �li�kin Hipotez Testi Sonuçlar� 

Hipotezler Standart Parametre 

Tahminleri 

t de�erleri 

 

Kabul/Red 

H1 0,75 17,87 KABUL 

H2 0,52 8,42 KABUL 

H3 0,76 16,17 KABUL 

H4 0,19 2,66 KABUL 

H5 0,23 2,80 KABUL 

H6 0,58 11,51 KABUL 

H7 0,34 4,11 KABUL 

H8 0,43 7,41 KABUL 

H9 0,66 7,72 KABUL 

 

Tablo 3.36’da görüldü�ü gibi, standart parametre de�erleri ve t de�erleri 

aç�s�ndan tüm hipotezler kabul edilmi�tir. Bu durumda, mü�terinin sosyal sorumluluk 

kampanyalar�na kar�� tutumu, bankay� de�i�tirme durumunda katlan�lacak maliyeti, 

bankaya kar�� güveni, bankaya kar�� olu�an kurum imaj�n� pozitif yönde 

etkilemektedir. Mü�terinin bankas�n� de�i�tirdi�i durumda katlanaca�� maliyet, 

mü�terinin memnuniyetini, bankaya duydu�u güveni ve ba�l�l���n� pozitif yönde 

etkilemektedir. Mü�terinin bankaya duydu�u güven, memnuniyeti pozitif yönde 

etkilemektedir. Mü�terinin bankaya kar�� yaratt��� kurum imaj�, memnuniyeti pozitif 

yönde etkilemektedir. Mü�terinin bankaya kar�� duydu�u memnuniyet, ba�l�l���n� 

pozitif yönde etkilemektedir.  

 

Ara�t�rmadan elde edilen sonuç yaz�n taramas�nda yap�lan çal��malar ile 

desteklenmektedir. Buna göre, Mazanec (1995) kurum imaj� ile mü�teri memnuniyeti 

aras�ndaki ili�kinin pozitif yönlü oldu�unu vurgulam��t�r. Ara�t�rmada da kurum 

imaj� ile memnuniyet arasndaki ili�ki pozitif yönlü ç�km��t�r.  

 

 Kandampully ve Suhartanto (2000) kurum imaj�n�n, mü�teri memnuniyeti ve 

ba�l�l���na etkisinin pozitif yönde ve  önemli oldu�unu belirtmi�lerdir. Ara�t�rmada 

da memnuniyet ile ba�l�l�k aras�nda pozitif yönlü bir ili�ki tespit edilmi�tir.  
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Luarn ve Lin (2003) mü�teri ba�l�l���n�n boyutlar�n� olu�turan güven, mü�teri 

memnuniyeti ve alg�lanan de�er de�i�kenlerini ele alm��, güven, mü�teri 

memnuniyeti ve alg�lanan de�erin ba�l�l���n olu�mas�nda hep beraber etkileri 

oldu�unu vurgulam��t�r. Ara�t�rmada da güven ve memnuniyet de�i�kenlerinin çok 

önemli rol oynad���, güven de�i�keni ile ba�l�l�k aras�nda memnuniyet de�i�keninin 

bulundu�u ve memnuniyetin arac�l�k rolü üstlendi�i sonucuna ula��lm��t�r.  

 

Anderson ve Srinivasan (2003) i�letme taraf�ndan yarat�lan güven ve 

alg�lanan de�er ile mü�teri memnuniyetinin, mü�teri ba�l�l��� üzerinde çok önemli 

etkisi oldu�u sonucuna ula�m��lard�r. Ara�t�rmada da mü�teri memnuniyetinin 

mü�teri ba�l�l��� üzerinde do�rudan bir etkisi oldu�u ve di�er de�i�kenler ile ba�l�l�k 

aras�ndaki ili�kiyi sa�lad��� sonucuna ula��lm��t�r. 

 
Yang ve Peterson (2004) mü�teri ba�l�l���n� sa�lamak için i�letmelerin 

memnuniyet ve alg�lanan de�er üzerine odaklanmalar� gerekti�i ve de�i�tirme 

maliyetinin memnuniyet, ba�l�l�k ve alg�lanan de�er üzerinde arac�l�k etkisinin 

bulundu�u sonucuna ula�m��t�r. Ara�t�rmada, de�i�tirme maliyetinin güven, 

memnuniyet ve ba�l�l�k üzerinde pozitif yönlü bir etkisi oldu�u sonucu yaz�n 

taramas�n� destekler niteliktedir.  

 

Çat� ve Koço�lu (2008) ise mü�teri ba�l�l��� ile mü�teri memnuniyeti 

aras�ndaki ili�kinin olumlu ve anlaml� oldu�u sonucuna ula�m��t�r. Yap�lan ara�t�rma 

sonucu da memnuniyet ile ba�l�l�k aras�ndaki ili�kinin olumlu oldu�unu 

vurgulamaktad�r.  

 

�tler ve Gökmen (2009) ili�kisel yarar, güven, özel ilgi, mü�teri memnuniyeti 

ve mü�teri ba�l�l��� aras�nda ili�kiyi ara�t�rd�klar� çal��malar�nda, s�ralanan tüm bu 

de�i�kenler aras�nda anlaml� ve pozitif yönlü bir ili�ki oldu�u sonucuna 

ula�m��lard�r. Ara�t�rma kapsam�nda olu�turulan modelde de, güven, mü�teri 

memnuniyeti ve mü�teri ba�l�l��� ara�ndaki ili�ki pozitif yönlü ç�km��t�r. 
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ARA�TIRMANIN SONUÇLARI 

 
Çal��mada, sosyal sorumluluk kavram�, önemi, geli�imi, etkileyen faktörler,  

yarar ve sak�ncalar�, sosyal sorumluluk kampanyalar� kavram�, ilkeleri, olu�um 

a�amalar�, uygulama yöntemleri ve uygulamalar� kavramsal aç�dan incelenmi�, daha 

sonra mü�teri ba�l�l��� kavram�, önemi, boyutlar�, özellikleri, etkili olan faktörler, 

çe�itleri, geli�tirme süreci, mü�teri ba�l�l��� olu�turma stratejileri, teorik aç�dan 

irdelenmi� ve sosyal sorumluluk kampanyalar�nda mü�teri ba�l�l�l���n�n 

belirlenmesine yönelik uygulama ile desteklenmi�tir.  

 

Çal��mada, elde edilen demografik bulgular özetlenecek olursa,  

kat�l�mc�lar�n yar�dan biraz fazlas� kad�nlardan olu�maktad�r. Genel olarak 

kat�l�mc�lar, genç, evli ve lisans mezunu ki�ilerdir. Anket formunu dolduran ki�iler, 

ayl�kl�, özel sektör çal��an� ve orta gelir düzeyindeki ki�ilerdir.  

 

Çal��mada, elde edilen di�er bulgulara göre, genel olarak, mü�teriler X 

bankas�n�n sundu�u hizmetlerden memnundurlar. Kat�l�mc�lar, X bankas� ile 7 ve 7 

y�ldan fazla süredir i� ili�kisi içindedirler. Bu bulgu, kat�l�mc�lar�n bankaya ba�l� 

ki�ilerden olu�tu�unu göstermektedir. Kat�l�mc�lar, X bankas� ile uzun y�llard�r 

çal��malar�n�n temeli, bankan�n sundu�u mal ve hizmetlerden memnuniyet 

duymalar�na ba�lanabilmektedir. Anket formunu cevaplayanlar, sosyal sorumluluk 

kampanyalar�n�n ba�l�l�k yaratt���n�, ancak X bankas�n� sadece sosyal sorumluluk 

kampanyalar� yürüttükleri için de�il, di�er ba�ka faktörlerin de etkisi ile tercih 

ettikleri sonucuna ula��lm��t�r. Kat�l�mc�lar�n, X bankas�n�n sundu�u mal ve 

hizmetlerden memnuniyet duymalar�n�n bir sonucu olarak bankay� çevresindeki 

di�er ki�ilere tavsiye ettiklerini ve tekrar ayn� ihtiyaç do�du�unda, gene ayn� bankay� 

tercih edecekleri sonucuna ula��lm��t�r. 

 

Mü�teriler genel olarak, X bankas�n�n sundu�u hizmetlerden yararlanmaya 

devam edeceklerini ve rakip bankaya gitmeyi dü�ünmediklerini belirtmi�lerdir. Bu 

durum, mü�teri memnuniyetinin, mü�teri ba�l�l���na dönü�mesinin bir göstergesidir. 

Ayr�ca, mü�teri ba�l�l���n�n tutumsal ve davran��sal boyutlar�n�n da 

gerçekle�tirdi�ini göstermektedir. Mü�teriler, X bankas�n�n en çok e�itim üzerine 
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sosyal sorumluluk kampanyas� yürütmesini istediklerini en az düzeyde ise, spora 

yönelik kampanyalar yürütülmesini istediklerini belirtmi�lerdir. Bu durum, 

cevaplayan ki�ilerin lisans mezunu ki�ilerden olu�mas�n�n bir sonucu olarak, daha 

fazla düzeyde e�itime önem verdiklerini ortaya koymaktad�r. 

 

Mü�teriler aras�nda, X bankas�n� çevresindeki di�er ki�ilere tavsiye etmeyen 

ki�iler de bulunmaktad�r. Bu ki�ilerin, tavsiye etmeme nedenleri, mal ve 

hizmetlerden duyduklar� memnuniyetsizlik de�il, çal��anlar�n davran��lar�d�r. 

Özellikle, hizmet sektöründe çal��anlar�n davran��lar� hizmetin kaliteli/kalitesiz ya da 

ba�ar�l�/ba�ar�s�z olarak alg�lanmas�nda önemli rol oynamaktad�r. Çünkü, hizmet 

sektöründe mü�teriler i�letmeyi çal��anlar olarak görmektedir. Bu nedenle, hizmet 

sektöründe birebir mü�teri ile temas kuran ki�iler çal��anlar oldu�undan, çal��anlar�n 

davran��lar� i�letmenin kurum imaj�n�, itibar�n�, duyulan güveni, memnuniyeti ve 

ba�l�l��� do�rudan etkilemektedir. Mü�terilerin, X bankas�n� tekrar tercih 

etmemelerinin alt�nda yatan neden de tavsiye etmeme de oldu�u gibi çal��anlar�n 

davran��lar� oldu�u sonucuna ula��lm��t�r.   

 

Mü�teriler, genel olarak X bankas�n�n do�al afetlerde topluma destek oldu�u, 

yoksulluk, �iddet ve e�itimsizlik gibi toplumsal konulara çözüm buldu�u, yürüttü�ü 

sosyal sorumluluk kampanyalar�n� bilmeleri ve bankan�n çevrenin ya�anabilecek bir 

ortam olarak korunmas� için çaba gösterdi�i konular�nda karars�zd�rlar. Ancak, 

sosyal sorumluluk kampanyalar� yürüttü�ü için banka ile ilgili olumlu dü�ünmekte 

ve  destek olmaktad�rlar. Banka ile ilgili olarak, kamuoyunu bilinçlendirmeye 

yönelik e�itici faaliyetlerde bulundu�u, kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek 

oldu�u, e�itim, spor ve çevre ile ilgili sosyal sorumluluk kampanyalar� yürüttü�ü 

sonucuna ula��lm��t�r. Mü�teriler, bankay� sosyal sorumluluk kampanyalar� 

yürütmesine ba�l� olarak güvenilir ve itibarl� bulmaktad�r.  

 

Mü�terilerin, X bankas�n� sadece sosyal sorumluluk kampanyas� yürütmesi 

sonucu tercih etmemesi sonucunu destekler nitelikte, bankan�n sosyal sorumluluk 

kampanyas� yürütmesi, mü�terilere ek bir tasarruf sa�lamad���n� dü�ünmektedirler. 

Ancak, X bankas� yerine ba�ka bir banka ile i�lem yapmalar�n�n onlara ek bir maliyet 
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yarataca�� sonucuna ula��lm��t�r. X bankas�n�n köklü, yenilikçi, ileri görü�lü ve 

olumlu imaja sahip bir firma oldu�u sonucuna ula��lm��t�r. Mü�teriler, X bankas�n� 

çevresindeki ki�ilere tavsiye etmekten gurur duymakta ve bu bankay� seçmekle 

do�ru karar verdiklerini dü�ünmektedirler. Genel olarak, mü�terilerden elde edilen 

bulgulara göre, sosyal sorumluluk kampanyalar� mü�teri ba�l�l��� yaratmaktad�r. 

 

Mü�teriler, X bankas�n�n çal��anlar�n� nazik, samimi ve ilgili bulmaktad�r. 

Cevaplay�c�lar�n, çal��anlara çok fazla önem verdikleri sonucuna ula��lm��t�r. 

Çal��anlardan sonra sunulan hizmet önem ta��maktad�r. Özellikle, bilgi alma 

kolayl���, i�lem yapma h�z�, hizmetin kalitesi ve çe�itlili�i üzerinde durulan konular 

olmu�tur. 

 

Çal�mada yap�sal e�itlik modellemesi yap�lmadan önce aç�klay�c� faktör 

analizi yap�lm��t�r. Kurum imaj�, güven, de�i�tirme maliyeti, memnuniyet ve ba�l�l�k 

olmak üzere tüm de�i�kenlerin faktör yük de�i�kenlerinin çok yüksek oldu�u ve 

maddelerin söz konusu boyutu ölçmede yeterli oldu�u sonucuna ula��lm��t�r. 

 

Çal��mada de�i�kenler korelasyon de�erlerine göre s�ralanarak parselleme 

yöntemi kullan�lm��t�r. Tan�mlanan ölçme modeline do�rulay�c� faktör analizi 

uyguland���nda,  söz konusu ölçme modelinin kabul edilebilir uyum iyili�i 

de�erlerinin yüksek ç�kt��� görülmü�tür. Bu de�erlerin yüksek ç�kmas� modelin genel 

olarak iyi bir uyuma sahip oldu�unu göstermektedir. Yap�lan analiz sonucunda 

modele iki yol daha eklenmi�tir. Bu yollar, de�i�tirme maliyeti ile güven ve 

de�i�tirme maliyeti ile ba�l�l�k aras�ndaki yollard�r. Model üzerindeki parametre 

de�erlerinin yüksek ve t-de�erlerinin de anlaml� oldu�u sonucuna ula��lm��t�r. 

Çal��ma kapsam�nda olu�turulan hipotezlerin hepsi kabul edilmi�tir. 

 

Çal��mada elde edilen modele göre, “sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� 

tutum” de�i�keninin, “ba�l�l�k” de�i�keni üzerindeki etkisi, “de�i�tirme maliyeti”, 

“güven” ve “kurum imaj�”, sonras�nda ise “memnuniyet” de�i�kenlerince 

sa�lanmaktad�r. Bir ba�ka deyi�le, sosyal sorumluluk kampanyalar�na kar�� tutum 

de�i�keni, de�i�tirme maliyeti, güven ve kurum imaj� de�i�kenlerini art�rd��� için 
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memnuniyetlerini de art�rmakta ve bu da onlar�n ba�l�l���n� art�rmaktad�r. Ancak 

modele sonradan eklenen iki yol, de�i�tirme maliyetinin, memnuniyet üzerindeki 

etkisinin k�smen güven arac�l���yla sa�land���n�, ayn� �ekilde de�i�tirme maliyetinin, 

ba�l�l�k üzerindeki etkisinin de k�smen memnuniyet arac�l���yla sa�lad���n� 

göstermektedir.  

 

GENEL SONUÇ VE ÖNER�LER 

 
Üretim anlay���ndan modern pazarlama anlay���na geçilirken, ya�anan 

de�i�meler sonucu, üreticilerin üretim süreçlerindeki hakimiyetleri ortadan 

kalkm��t�r. Art�k, mü�terilerin, çal��anlar�n, i�letme ortaklar�n�n, tedarikçilerin k�saca 

i�letmenin i� ili�kisi kurdu�u tüm payda�lar�n önemi artm��t�r. Bu geli�meler ile 

beraber, i�letmeler için sosyal sorumluluk anlay��� ve mü�teri ba�l�l���n�n önem 

kazand��� dönemler ba�lam��t�r. 

 

Teknoloji ve bilgi ça��nda ya�anan geli�meler ile beraber, her alanda oldu�u 

gibi pazarlama alan�nda da h�zl� bir de�i�im söz konusudur. Özellikle, küreselle�me 

ile bilgi payla��m� dünya üzerindeki s�n�rlar� ortadan kald�rm��t�r. Bu durumun 

sonucu olarak, i�letmeler aras�nda rekabet artm�� ve i�letmeler birbirlerinin yürüttü�ü 

faaliyetleri, stratejilerini, mal ve hizmetlerini k�saca tüm pazarlama de�i�kenlerini 

yak�ndan ve daha kolay izlemeye ba�lam��t�r. ��letmeler, birbirlerinden farkl� olmak 

ve fark�ndal�k yaratarak rekabet etmenin yollar�n� aramaya ba�lam��lard�r. Sosyal 

sorumluluk kampanyalar�n�n önemi bu noktada belirginle�mektedir. ��letmeler, 

sosyal sorumluluk anlay���n� benimseyip, hem kurum içi hem de kurum d���nda tüm 

tüketicilere sosyal sorumluluk anlay���n� benimseyip uygulad�klar�nda, rakiplerinin 

bir ad�m önüne geçmektedir. 

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar� çerçevesinde i�letmeler, e�itim, sa�l�k, 

çevre, ekonomik geli�im, bilime katk�, spor, kültürel ve sanatsal geli�meye katk�da 

bulunacak birçok konuya yönelmektedirler. Bu konulardan sadece bir tanesini seçip, 

tüm yat�r�mlar�n� o konu üzerine yo�unla�t�rman�n yan� s�ra ayn� anda birden fazla 

konuya de e�ilebilmektedirler. ��letmeler, bu konular� o alanda faaliyet gösteren 
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dernek, vak�f gibi kurulu�larla ortak bir biçimde yürütebilece�i gibi tek ba��na bir 

kampanyayay� planlay�p, uygulayabilmektedirler.   

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�ndan hem i�letmeler hem de toplum kazançl� 

ç�kmaktad�r. Çünkü mü�teriler, güven duyduklar� i�letmelerin mal ve hizmetlerini 

sat�n almaktalar, çal��anlar çal��t�klar� i�letmeye daha fazla ba�l�l�k hissetmekte ve 

sayg� duymaktad�rlar. Kar amac� gütmeyen kurulu�lar, i�letme ile daha fazla 

kampanyada yer almak istemektedirler. Bu durum, i�letmenin toplumda sayg�n bir 

konuma gelmesini, kurumun itibar�n�n ve imaj�n�n yükselmesini sa�lamaktad�r.  

 

Sosyal sorumluluk bilincine ula�m��, sosyal sorumluluk kampanyalar�n� 

ba�ar� ile yürüten, kampanya düzenleyip, uygulayan i�letmeler ve bu i�letmelerin 

mallar�, mü�teriler taraf�ndan daha fazla tercih edilmektedir. Özellikle, bilgi 

teknolojilerindeki geli�melere paralel olarak mü�teriler bilinçlenmi� ve daha fazla 

sorgular hale gelmi�tir. Mü�teriler art�k, sat�n alma kararlar�nda sadece mallar�n 

fonksiyonel özelliklerine bakmamakta, ayn� zamanda duygusal bir tak�m faktörlerle 

de hareket etmektedirler. ��letmeler, toplumun sorunlar�na çözüm bulmaya, destek 

olmaya çal��makla, mü�terileri duygusal olarak etkilemekte ve mü�terilerle de�er 

yüklü ve uzun dönemli ili�kiler kurmaktad�r. Bu de�er yüklü ve uzun dönemli 

ili�kiler, ba�l�l��a dönü�mekte, i�letmenin karl�l��� ve ekonomik ba�ar�s�nda etkili rol 

oynamaktad�r.   

 

Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n ana amac�, toplumsal yarar� sa�lamak, 

toplum için önemli, sorun yaratan konulara çözüm bulmak ve destek olmakt�r. Sosyal 

sorumluluk kampanyalar�, pazarlama bile�enleri ile yak�ndan ilgilidir. ��letmeler için 

sosyal sorumluluk kampanyalar� ile toplum gözünde olumlu kurum imaj� sa�lanm�� 

olmaktad�r. Böylelikle, çift yönlü bir ileti�im kurulmaktad�r. ��letmelerin sundu�u 

mal ve hizmetlerden memnun kalan mü�terilerin, bu memnuniyetleri zamanla 

ba�l�l��a dönü�mektedir. Sosyal sorumluluk kampanyalar�n� yürüten i�letmeler, 

toplum aç�s�ndan olumlu kurum imaj� yaratmakta, i�letme, daha güvenilir 

bulunmakta ve mü�teri, bu i�letmeyi de�i�tirmenin ona belli bir maliyeti olaca��n� 
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dü�ünmekte, tüm bunlar memnuniyet yaratmakta, memnuniyette mü�teri ba�l�l���na 

dönü�mektedir. 

 

Mü�teri ba�l�l��� yaratmak ve bu ba�l�l��� sürdürmek i�letmelerin 

karl�l�klar�n�n artmas� ve varl�klar�n� sürdürebilmesi için çok önemlidir. ��letmeler, 

ba�l� mü�teri grubu olu�turmadan faaliyetlerini yürütmeleri oldukça zordur. Bu 

yüzden, son y�llarda i�letmeler, daha fazla bu konu üzerinde durmu�lard�r. Mü�teri 

ba�l�l��� yaratan i�letme, hem tüketicinin bir sonraki sat�n almas�nda kendisini tercih 

etmesini garanti alt�na alm�� olmakta hem de ba�l� mü�terinin çevresindeki di�er 

ki�ilere i�letmenin mal ve hizmetlerini tavsiye etmesini sa�lamak ile beraber 

tutundurma çabalar�n� da yürütmü� olmaktad�r. Bu noktada, mü�teri ba�l�l���n�n 

tutumsal ve davran��sal boyutu ortaya ç�kmaktad�r.  

 

Mü�teri ba�l�l���n�n önemi, i�letmeden ayr�lan mü�terilerin maliyetleri, bu 

mü�terilerin hayat boyu i�letmeye sa�lad��� de�erleri ve ba�l�l�k duyan mü�terilerin 

i�letmenin karl�l���na etkisinin dikkate al�nmas� ile ortaya ç�kmaktad�r. Mü�teri 

ba�l�l���n� sa�lama sadece i�letmelere de�il, ayn� zamada mü�terilere de önemli 

yararlar sa�lamaktad�r. Mü�terilerin bir i�letmeye kar�� ba�l�l�k duymalar� sat�n alma 

sürecindeki risklerden kurtulmas�n�, o i�letmeye güven duymas�n�, o i�letme ile uzun 

süreli ili�ki kurmas�n� sa�lamaktad�r.   

 

��letmeler, mü�terilerini elde tutabilmek ve mü�teri ba�l�l��� olu�turabilmek 

için ba�l�l�k programlar� geli�tirmekteler ve bu programlar� uygulayabilmek için 

geni� bir zaman ve iyi bir planlamaya ihtiyaçlar� bulunmaktad�r. Mü�teri ba�l�l��� 

olu�turma stratejileri hergeçen gün geli�mekte ve daha fazla i�letme taraf�ndan 

uygulanmaktad�r.  

 

Mü�teri ba�l�l��� olu�turmak ve sürdürmek hemen hemen her alanda önemli 

bir konudur. ��letme yöneticileri, mü�terileri ile kar��l�kl� güven unsuruna dayanan 

uzun dönemli ili�kiler kurmak için mü�teri ba�l�l��� olu�turmay� bir süreç gibi 

yönetmektedirler. Bu kapsamda, planlar geli�tirmekte, uygulamakta, sonuçlar� 

de�erlendirmekte ve kontrol etmektedirler. 



 194

Günümüzde rekabet her geçen gün artmaktad�r. Özellikle hizmet sektörü 

içinde bankac�l�k sektörü rekabetten çok fazla etkilenmektedir. Bu rekabet ortam�nda 

bankalar�n mü�teri ba�l�l���n� olu�turmas�, olu�turulan ba�l�l�k sonucu mevcut 

mü�terilerini elde tutmas� ve mü�teriler ile uzun dönemli ili�kiler kurmas� önemli bir 

avantaj�d�r.  

 

Bankac�l�k sektöründeki h�zl� geli�meler ve de�i�meler, yeni ihtiyaçlar�n 

ortaya ç�kmas�na neden olmu�tur. Bu yeni ihtiyaçlar� kar��layabilmek, farkl�l�k 

yaratabilmek ve ba�l�l��� sa�layabilmek için bankalar, mü�terilere çe�itli hizmetler 

sunmakta ve sosyal bir tak�m kampanyalara gönüllü olarak kat�lmaktad�r.  

 

Ara�t�rmadan da ortaya ç�kt��� gibi i�letmelerin dikkat etmeleri gereken en 

önemli konu, mü�teri ba�l�l���n�n sa�lanmas� ve bunun yarat�labilmesi için de 

i�letmenin mü�terisi ile kar��la�t��� tüm temas noktalar�n�n dikkatlice yönetilmesi 

gerekmektedir. Mü�terilerle iyi ili�kiler kurmal�, mü�teri de i�letmeye kar�� olumlu 

bir kurum imaj� yarat�lmal� ve mü�teri i�letmeye güven duymal�, tüm bunlar�n 

sonucunda memnuniyet ve zamanla ba�l�l�k olu�mal�d�r. Genel olarak i�letmelere 

öneriler �öyle s�ralanabilir; 

 

� Toplum için sorun yaratan konulara daha fazla e�ilmeli, 

 

� Sivil toplum kurulu�lar� ile ili�ki kurmal�, 

 

� Sosyal sorumluluk kampanyalar� yürütmeli, 

 

� ��letmeler yeni mü�teriler kazanmakla beraber, mevcut mü�terileri ile 

daha fazla ilgilenmeye çal��mal�, 

 

� ��letmeler, personele çe�itli e�itimler vermeli ve mü�teri nas�l ba�l� 

hale getirilece�i ile ilgili e�itimler düzenlemeli, 
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� ��letmeler, çe�itli motivasyon araçlar�n� kullanarak personeli motive 

etmeli ve bunun sonucunda personel mü�terilere daha farkl�, daha 

ilgili davranmal�, 

 

� ��letmeler, mü�terilerden gelen �ikayetleri dikkatlice yönetmeli ve o 

�ikayetleri çok iyi de�erlendirmeli, 

 

� ��letmeler, yaratmaya çal��t�klar� mü�teri ba�l�l���n�n gizli bir ba�l�l�k 

olup olmad���na dikkat etmeli ve mü�teri ba�l�l�k sürecini kriz 

yönetme gibi planl� yürütmeli, 

 

� ��letmeler, ç�karacaklar� ba�l�l�k kartlar� ile mü�terisini daha yak�ndan 

takip etme f�rsat� elde edecektir. ��te bu yüzden i�letme, ba�l�l�k kart� 

ç�karmal� ve mü�terinin aktif olarak bu kart� kullanmas� sa�lanmal�d�r. 

 

Sonuç olarak, i�letmeler için en fazla kar sa�layan grup olan ba�l� mü�terilere 

gereken de�eri ve yat�r�m� yapmal�d�rlar. Bunun içinde, i�letmeler, belli kalite 

standartlar� çerçevesinde, mü�terileri memnun edebilecek mal ve hizmetler sunmal�, 

mü�terinin �ikayet etmesi sa�lanmal�, sosyal sorumluluk kampanyalar� yürütmeli, 

toplumsal sorunlara destek olmal�, i�letmeye kar�� olumlu imaj ve güven 

olu�turabilmek için çabalanmal�d�r. Tüm bunlar sa�land���nda ba�l�l�k kendili�inden 

olu�acakt�r.  
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EK -  1: Anket Formu 
De�erli Kat�l�mc�; 

Bu anket Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yönetilen “��letmelerin Uygulad�klar� Sosyal 
Sorumluluk Kampanyalar�n�n Mü�teri Ba�l�l��� Yaratmadaki Rolü ve Bir Uygulama” ba�l�kl� 
doktora tez çal��mas� için haz�rlanm��t�r. Bu anket ile size yöneltilen anket sorular�n� içten ve do�ru 
bir �ekilde yan�tlaman�z anketin güvenirli�ini artt�racakt�r. Söz konusu anketten elde edilen bilgiler 
hiçbir kurum veya kurulu�a verilmeyecek, yaln�zca bilimsel amaçla kullan�lacakt�r.  

Prof. Dr. Esin KÜHEYLAN   Ara�. Gör. Nihan ÖZGÜVEN 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

�ktisadi ve �dari Bilimler Fakültesi 
 

 
 
 
 
Mü�terisi oldu�unuz banka ile ilgili a�a��da verilen ifadelere 
kat�l�ma derecenizi say�lar�n belirtti�i ifadelere uygun olarak 
belirtiniz. 
1 Do�al afetlerde topluma destek verir � � � � � 

2 
Yoksulluk, �iddet ve e�itimsizlik gibi toplumsal  problemleri 
çözmeye yard�m eder � � � � � 

3 
Bankam, sosyal sorumluluk kampanyas� yürüttü�ü için 
hakk�nda olumlu dü�ünürüm � � � � � 

4 Yürüttü�ü sosyal sorumluluk kampanyalar�n� bilirim � � � � � 
5 Yürüttü�ü sosyal sorumluluk kampanyalar�na destek olurum � � � � � 
6 Çevrenin ya�anabilecek bir ortam olarak korunmas�n� sa�lar � � � � � 

7 
Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik e�itici faaliyetlerde 
bulunur � � � � � 

8 Kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek verir � � � � � 

9 
E�itim, spor ve çevre ile ilgili sosyal sorumluluk 
kampanyalar� yürütür � � � � � 

10 
Sosyal sorumluluk kampanyalar�ndan dolay� itibarl� bir 
firmad�r � � � � � 

11 
Sosyal sorumluluk kampanyalar�ndan dolay� güvenilir bir 
firmad�r � � � � � 

12 
Sosyal sorumluluk kampanyalar� yürüttü�ü için ba�ka bankay� 
tercih etmem bana ek maliyet yarat�r � � � � � 

13 
Köklü ve itibarl� bir i�letme oldu�u için, i�lemlerimi bu banka 
ile yürütmekten memnunum � � � � � 

14 
Güvenilir bir firma oldu�u için, i�lemlerimi bu banka ile 
yürütmekten memnunum � � � � � 

15 
Bankam� de�i�tirmem bana ek maliyet yarataca��ndan 
bankamla i�lemlerimi yürütmekten memnunum � � � � � 

16 
Sosyal sorumluluk kampanyalar� yürüttü�ü için bankamdan 
memnunum  � � � � � 

17 
Bankamla çal��maktan duydu�um memnuniyet zamanla 
ba�l�l��a dönü�mü�tür � � � � � 

18 Yenilikçi ve ileri görü�lü bir firmad�r � � � � � 
19 Köklü bir firmad�r � � � � � 
20 Olumlu imaja sahip bir firmad�r � � � � � 

21 
Bankam�, herhangi bir sebeple de�i�tirirsem, bu de�i�iklik 
bana ek bir maliyet yarat�r � � � � � 
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22 
Bankam� de�i�tirirsem, tercih edece�im yeni banka 
bekledi�im gibi hizmet sunmayabilir � � � � � 

23 
Bankam� de�i�tirirsem, rakip bankalar�n mal/hizmetleri ile 
bankan�n mal/hizmetlerini kar��la�t�r�r�m � � � � � 

24 Güvenilir bir firmad�r � � � � � 
25 Sundu�u mal/hizmetlere güvenirim � � � � � 
26 Aldat�lmayaca��ma inan�r�m � � � � � 
27 Çevremdeki ki�ilere söylemekten gurur duyar�m � � � � � 
28 Çevremdeki ki�ilere tavsiye ederim � � � � � 

29 
Tekrar tercih yapmam gerekse, yine ayn� bankay� tercih 
ederim � � � � � 

30 Sundu�u mal/hizmetlerden memnunum � � � � � 

31 
Sundu�u mal/hizmetleri tercih etmekle do�ru karar verdi�imi 
dü�ünüyorum � � � � � 

32 
Sosyal sorumluluk kampanyas� yürüttü�ü için ba�l�l���m daha 
yüksektir � � � � � 

33 Sosyal sorumluluk kampanyas� yürüttü�ü için çevremdeki 
ki�ilere tavsiye ederim � � � � � 

34 
Bankam�n yürüttü�ü sosyal sorumluluk kampanyalar� mü�teri 
ba�l�l��� yarat�r � � � � � 

 
 
�Kaç y�ldan beri ayn� banka ile çal���yorsunuz? 
    1 Y�ldan az             1-3 Y�ldan az       3-5 Y�ldan az        5-7 Y�ldan az          7 Y�ldan fazla           
�Bankan�n sundu�u ürün/hizmetlerinden memnuniyetiniz; 
     Çok Memnunum        Memnunum            Karars�z�m                   Memnun De�ilim            Hiç 
memnun de�ilim                  
�Banka ile yürüttü�üm i�lemler ile ilgili deneyimim (Birden çok seçenek 

i�aretleyebilirsiniz); 
           Banka ile yürüttü�üm i�lemlerden çok memnunum 

 Ayn� ihtiyaç do�du�unda yine ayn� bankaya giderim 
Bankay� dostlar�ma tavsiye ederim 
Bankan�n sundu�u hizmetlerden yararlanmaya devam edece�im 
Bir daha ayn� bankaya gitmeyece�im 
Ayn� ihtiyaç do�du�unda rakip i�letmeyi tercih ederim 
Di�er (Belirtiniz)………………………………. 

� Çal��t���n�z bankay� ba�kalar�na tavsiye eder misiniz? 
          Kesinlikle tavsiye etmem 
          Tavsiye etmem 
          Karars�z�m 
 Tavsiye ederim 
 Kesinlikle tavsiye ederim 
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�Cevab�n�z olumsuz ise tavsiye etmemenizin nedenleri ile ilgili soruyu cevaplay�n�z. 
 
� Çal��t���n�z bankay� ba�kalar�na tavsiye etmemenizin nedeni/nedenleri nedir? 

(Önem s�ras�na göre s�ralay�n�z. (1:En Önemli, 7: En Önemsiz) 
    Mallar�n/Hizmetlerin fiyat düzeyi 

 Çal��anlar�n davran��lar� 
 Güven sorunu 
 Olumsuz imaj 
 �stenen zamanda ürün/hizmetlerin haz�r olmay��� 
 Mal/hizmetlerden duydu�um memnuniyetsizlik 
Di�er (Belirtiniz)………………………………. 

�Tekrar ayn� bankay� tercih eder misiniz? 
        Kesinlikle tercih etmem 
          Tercih etmem  
          Karars�z�m 
         Tercih ederim  
          Kesinlikle tercih ederim 

�Cevab�n�z olumsuz ise bankay� tercih etmeme nedenleri ile ilgili soruyu cevaplay�n�z. 
�Tekrar ayn� bankay� tercih etmemenizin nedeni/nedenleri nedir? (1:En Önemli, 7: En 

Önemsiz) 
 Mallar�n/Hizmetlerin fiyat düzeyi 
 Çal��anlar�n davran��lar� 
 Güven sorunu 
 Olumsuz imaj 
 �stenen zamanda mal/hizmetlerin haz�r olmay��� 
 Mal/hizmetlerden duydu�um memnuniyetsizlik 
Di�er (Belirtiniz)………………………………. 

�Sizce çal��t���n�z banka en çok hangi konu ile ilgili sosyal sorumluluk kampanyas� 
yürütmelidir? (1: En Önemli Konu, 8: En Önemsiz Konu) 

E�itime Yönelik 
 Sa�l��a Yönelik 

            Çevreye Yönelik 
 Kültürel/Sanatsal Faaliyetlere Yönelik 
 Ekonomik Geli�meye Yönelik 
 Bilime ve Teknolojiye Yönelik 
Spora Yönelik 
Di�er (Belirtiniz)………………………………. 

�Bankan�z� sosyal sorumluluk kampanyalar� yürüttü�ü için mi tercih ediyorsunuz? 
        Evet          Hay�r Karars�z�m 
 

�Sizce çal��t���n�z bankan�n sosyal sorumluluk kampanyalar�n� yürütmesi bankaya olan 
ba�l�l���n�z� etkiler mi? 

             Evet Hay�r Karars�z�m 
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�Çal��t���n�z bankay� de�erlendirdi�inizde,                                                  

 
SOSYO DEMOGRAF�K SORULAR  
Cinsiyetiniz             Kad�n                  Erkek 
 
Ya��n�z …………………………………………….       
 
Medeni Durumunuz        Evli                Bekar 
 
E�itim Düzeyiniz          Okuryazar       �lkokul Mezunu      Ortaokul Mezunu      Lise Mezunu     Ön 

Lisans Mezunu            Lisans Mezunu            Lisansüstü Mezunu 
 
Evinizde ya�ayan ailenizin toplam ayl�k  geliri (TL cinsinden)  
     500-1000           1.  1.001-1.500             1.501-2.000       2.001-2.500         2.501-3.000          3.001-
3.500 
 
     3.501-4.000            4.001-4.500          4.501-5.000          5.001-den fazla         
                                        
Mesle�iniz 
 

�� adam�, �üst düzey yönetici 
 Ayl�kl� kamu sektörü çal��an� 

            Ayl�kl� Özel Sektör Çal��an�  
 Ev Han�m� 
 Emekli 
Ö�renci 
Serbest Meslek (Kendi ad�na çal��an /akademisyen, avukat, doktor…..) 
Esnaf, zanaatkar 

 
 
 
 

 

 

�fadeler Çok 
�yi     �yi 

Ne 
�yi/Ne 
Kötü 

Yetersiz Çok 
yetersiz 

Çal��anlar�n samimiyet ve ilgisi � � � � � 
Çal��anlar�n nezaketi � � � � � 
Bilgi alma kolayl��� � � � � � 
��lem Yapma H�z� � � � � � 
Mü�teri temsilcilerinin gösterdi�i ilgi � � � � � 
Sunulan hizmetin kalitesi � � � � � 
Sunulan hizmet çe�itlili�i � � � � � 
Sosyal sorumluluk kampanyalar�  

 
� 

 
� � � � 


