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ÖNSÖZ 

1900’lü yılların başından bu yana pazarlamanın tarihçesine 

baktığımızda işletmelerde pazarlama bölümünün bulunmadığı sadece 

satış departmanının ağırlık kazandığı dönemler artık geride kalmıştır. 

1960’lı yıllardan sonra modern pazarlamayla birlikte müşteri kavramı 

daha bir önem kazanmış; buna bağlı olarak işletmeler de müşteri 

kazanmak adına şiddetli bir rekabete girmiştir. Hem bu rekabette önde 

olmak isteyen işletmeler hem de pazar payını büyütüp küresel pazarda 

yerini almak ve yerini sağlamlaştırmak isteyen işletmeler müşteriyi ve 

müşteri memnuniyetini ön planda tutan faaliyetlere yönelmek zorunda 

kalmışlardır. 

Pazarlama bilimi, iktisattan doğmuş bir bilim olmasına karşılık onun 

gibi durağan (statik) bir bilim dalı değil aksine dinamik bir bilim dalıdır. 

Ortam ve tüketiciler değiştikçe pazarlama da bu sürece kendini hızlı bir 

şekilde adapte etmektedir. Dünyaca ünlü yönetim gurusu Peter 

Drucker’in da dediği gibi “bir işletmeyi ayakta tutan en önemli iki 

unsurdan biri de Pazarlamadır”. Günümüzde ne kadar kaliteli, ne kadar 

orijinal ve yeni ürünler üretilirse üretilsin pazarlayamadığınız ya da sığ 

bir ifadeyle satamadığınız sürece bir anlam kazanmayacaktır. O 

nedenle üretmenin mevcut teknolojiyle sorun olmadığı, satmanın ve 

pazarlamanın önemli olduğu, müşteriyi kral/kraliçe olarak gören 

işletmelerin ayakta kaldığı bir dönemi yaşamaktayız.  

Bilişimin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte adeta global bir köye 

dönüşen dünyamızda alışveriş ve tüketim alışkanlıkları da değişmiş, 

internet sayesinde 7/24 saat alış veriş imkanı ortaya çıkmıştır. 1990’lı 
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yıllardan sonra gelenekçi işletmeler ya yerini dijital işletmelere 

bırakmak zorunda kalmışlar ya da dijital dünyada kendilerine yer 

bulmaya başlamışlardır. Pazarlamanın yaşayan gurusu Philip Kotler de 

“Günümüz pazarlaması büyük ölçüde klâsik pazarlardan sanal 

pazarlara (siber pazarlara) doğru kaymaktadır” diyerek başta e-iş olmak 

üzere dijital pazarlamanın önemini vurgulamıştır.  

Bu eser, editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Davut KARAMAN’ın yaptığı,  

genç akademisyenlerin kaleme aldığı, pazarlamayı güncel bakış 

açısıyla değerlendirdikleri bir eser muhteviyatındadır. Tabii bu eser 

pazarlamanın tümünü değil bazı bölümlerini ihtiva eden, günümüzdeki 

bazı güncel (Pazarlama Etiği, Dijital Pazarlama, Büyük Veri ve 

Pazarlama gibi) konuları anlatan bölümlerden oluşmaktadır. Pazarlama 

alanına yönelik akademik çalışma yapanlara, lisans ve lisansüstü 

öğrencilere, uygulamacılara/işletmecilere katkı sağlayacağı ümidiyle 

emeği geçen genç akademisyen arkadaşlara teşekkür ederiz… 

Emeklerinize sağlık… 

Antalya, 21/12/2020 

Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ 

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fak. 
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Yenilik Beden, Pazarlama Nefestir.  

Davut Karaman 

EDİTÖRDEN 

Rekabetin hız kesmeden artarak devam ettiği bir ortamda katma değer 

oluşturmak işletmeler açısından daha önemli hale gelmektedir. Peter 

F. Drucker’ın da ifade ettiği gibi pazarlama değer yaratan en önemli 

unsurlardan biridir. İşletmenin var oluş nedenlerinin temelini 

oluşturan ne, neden, nasıl ve kim için üretilecek sorularının cevabı 

pazarlamada gizlidir. Ayrıca güncel olarak piyasa koşullarına ve hedef 

kitlede yaşanan değişimlerine en kısa sürede uyum sağlayabilmenin 

yolu da pazarlama araştırmalarından geçmektedir. Bu kapsamda 

pazarlama alanındaki temalı kitap gereksinimine ve ilgili literatüre 

güncel araştırmalarla katkı sağlamak amacıyla hazırlanan bu kitap altı 

bölümden oluşmaktadır.  

Kitabımızın ilk bölümü Sayın Ramazan Kurtoğlu ve M. Uğur 

Tümüklü tarafından hazırlanan “Büyük Veri ve Pazarlama” başlıklı 

çalışmadan oluşmaktadır. Bu çalışmada büyük veri ve özellikleri ile 

pazarlama alanında büyük verinin kullanımı ile ilgili örneklere yer 

verilmektedir.  

Sayın Tahire Hüseyinli, Melih Can ve İpek Göksel tarafından 

hazırlanan ikinci bölümde “Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti 

Üzerinde Etkilerinin Fitness İşletmeleri Açısından İncelenmesi - 

Alanya Örneği” başlıklı araştırma yer almaktadır. Bu çalışmada 

Antalya ili Alanya ilçesinde fitness işletmelerinde hizmet alan yerli ve 
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yabancı müşterilerin memnuniyet ölçümünün yapılması 

amaçlanmıştır.  

Üçüncü bölümde “İlişkisel Pazarlama Faaliyetlerinin Müşteri 

Sadakatine Etkisi: GSM Operatörleri Üzerinde Bir Araştırma” 

başlıklı çalışma yer almaktadır. Sayın M. Akif Bozkurt ve Abdülkerim 

Sakızcı tarafından hazırlanan çalışmada ilişkisel pazarlama 

faaliyetlerinin müşteri sadakatine olan etkisini ortaya koymak 

amacıyla GSM sektöründeki bir uygulama yapılmıştır.  

Sayın Naci Büyükdağ tarafından hazırlanan dördüncü bölümde yer 

alan “Yeşil Pazarlama: Sistematik Bir Derleme" başlıklı çalışmada ise 

yeşil pazarlama ile ilgili yapılan çalışmalar incelerek işletmeler, 

tüketiciler, ürünler ve yetkililer açısından öneriler sunulmaktadır.  

Beşinci bölümde Sayın Ufuk Aydoğmuş ve Özge Aykın tarafından 

hazırlanan “Dijital Pazarlama ve Tüketicinin Yeni Yüzü” başlıklı 

çalışma ile endüstri 4.0 ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle 

tüketicilerde yaşanan değişimler ele alınmaktadır.  

Altıncı bölümde yer alan “Pazarlamada Etik Konular” başlıklı ve 

Sayın Ali Yıldız tarafından hazırlanan bölümde pazarlama etiği ve 

pazarlamada karşılaşılan etik ile ilgili durumlara ilişkin bilgiler 

verilerek, öneriler sunulmaktadır.  

Son bölümde yer alan  “Pazarlama Lojistiği” başlıklı çalışma ise 

Sayın İ. Ethem Dağdeviren ve Şakir Mirza tarafından hazırlanmıştır. 

Bu çalışmada pazarlama lojistiği kavramı ile birlikte lojistik faaliyetler 

ve pazarlama lojistiğinin önemi ortaya konulmaktadır.  
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Özverili çalışmalardan oluşan pazarlama araştırmaları kitabımızın 

bilim dünyasına, akademisyen ve araştırmacılarımıza katkı sunması en 

büyük arzumuzdur. Her bölümün sorumluluğu ilgili yazarlara ait olup, 

bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen değerli akademisyen ve 

araştırmacılara, İKSAD Yayınevi ve çalışanlarına teşekkür ederim.  

Dr. Öğr. Üyesi Davut KARAMAN 

Yayın Editörü 
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Öğr. Gör. M. Uğur TÜMÜKLÜ2 

 

 

 
1 Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 
Yozgat, Türkiye, r.kurtoglu@bozok.edu.tr. 0000-0001-7213-0400 
2 Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 
Yozgat, Türkiye, ugur.tumuklu@bozok.edu.tr. 0000-0001-7288-3875 



 

 
8 PAZARLAMA VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 9 

GİRİŞ 

“Veri yeni petroldür” (Wikipedia, t.y.). 

Clive Humby yukarıdaki cümleyi 2006 yılında kurmuştur ki daha 

sonra bu cümle birçok çalışmada yaşadığımız dönemi tanımlamak için 

kullanılmıştır. Veri değerli bir kaynaktır ama aynı petrol gibi veri de 

rafine edilmezse yani analiz edilmezse hiçbir anlamı yoktur. 

İnternet kullanımının artması, akıllı telefonların ortaya çıkması, 

nesnelerin interneti ile neredeyse her cihazın internete bağlı olması, 

veri depolama maliyetlerinin gün geçtikçe düşmesi, işlem/işleme 

gücünün sürekli artması gibi sebeplerden ötürü veri, kaynak, hacim ve 

çeşitlilik açısından gün geçtikçe büyümektedir. 

İnsanlar günlük hayatlarına veri ile başlayıp günü veriyle 

bitirmektedirler; haberlerde gezindikçe ilgi alanları verisi, sosyal 

medya hesaplarında gezinirken veya paylaşımda bulundukça sosyal 

medya verisi, kahve dükkânından kahve alırken kahve tüketim 

alışkanlıkları verisi, kahve için ödeme yaparken kahve harcamaları 

verisi, akıllı telefonunda konum servisleri açıkken tüm bulunduğu 

konumların verisi, araç kullanırken trafik verisi, alışveriş sitelerinde 

gezinirken beğenileri ile ilgili veri, spor yaparken fiziksel durumuyla 

ilgili veri, uyurken uyku verisi, E-devlet uygulamalarında işlem 

yaparken vatandaşlık verisi, dişini fırçalarken diş fırçalama 

alışkanlıkları verisi üretmektedir. 
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Yukarıda verilenler insanın bir veri kaynağı olduğuyla alakalı sadece 

birkaç örnektir ki bu sayede McAfee ve Brynjolfsson’un 2012 

yılındaki iddiaları ziyadesiyle gerçekleşmektedir; “Her birimiz artık 

yürüyen veri oluşturucularıyız” (Andrew & Brynjolfsson, 2012).   

Bunun yanında sadece insanlar değil makineler ve sensörler de yoğun 

bir şekilde veri üretmeye devam etmektedir. Örneğin, köprüler ve tren 

rayı sistemleri, yıpranma payı gibi bilgileri ortaya çıkarmak için 

gömülü bilgisayar sistemleri ve sensörler ile donatılmıştır ve bu 

sistemler günlük terabaytlarca veri üretmektedir (Balusamy, Varma, & 

Grandhi, 2017: 38). Diğer bir örnek ise otonom araçlardır, otonom 

araçlar saatlik yaklaşık 5 terabayt veri üretmektedir (Miller, 2020). 

İşletmeler, araştırmacılar ve hatta devletler oluşturulan aşırı 

büyüklükteki verileri ki bu veri setlerine büyük veri adı verilmektedir, 

karar alma süreçlerini iyileştirmek, kimi olayları önceden tahmin 

etmek (örneğin Google grip tahmini çalışmaları), müşterileri en iyi 

şekilde tatmin etmek, rekabet avantajı sağlamak vb. amaçlarla ve en 

nihayetinde kârlılığı arttırmak amacıyla analiz etmektedirler. 

Büyük veri vadettiği avantajlar sayesinde birçok alanda ilgi çektiği 

gibi pazarlama için de doğru bir şekilde kullanıldığında çok önemli 

getiriler sağlayabilir. Bu sebeple bu bölümün birinci kısmında büyük 

veri tanımlanmış ve özelliklerinden bahsedilmiştir, ikinci kısmında ise 

pazarlama alanında büyük veri kullanımı ile ilgili örneklere yer 

verilmiştir. 
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1 . BÜYÜK VERİ 

1.1. Büyük Veri Kavramı 

“Data” (veri) kelimesinin sözlük anlamı, “Akıl yürütme, tartışma veya 

hesaplama için esas alınan gerçeklere dayalı (ölçümler veya 

istatistikler gibi) bilgidir” (Merriam-Webster, t.y.). 

Veri insanlık için çok uzun süredir mevcut olan bir kavramdır. İnsan 

teknolojik olarak ilerledikçe depolama yöntemleri de beraberinde 

gelişmiştir; heykeller, yaprakların üzerindeki el yazıları, delikli 

kartlar, manyetik bantlar, sabit diskler, disketler, CD'ler, DVD'ler, 

SSD'ler, insan DNA'sı ve daha fazlası. Her yeni ortamla daha az alana 

daha fazla veri depolanabilir hale gelmiştir. İnternet’in ve Nesnelerin 

İnterneti’nin gelişmesiyle veri kümeleri artan şekilde büyümekte ve 

depolama maliyetleri de gün geçtikçe azalmaktadır (Deshpande & 

Kumar, 2018: 13). 

Hesaplamalara göre her gün yaklaşık 2 kentilyon bayt veri 

üretilmektedir  (Zangre, 2019). Ayrıca bir bulut yazılım şirketi olan 

Domo, 2013 yılından bu yana bir dakika içinde oluşturulan veri ile 

ilgili istatistikleri gösteren “Data Never Sleeps” başlıklı bir infografik 

serisi yayınlamaktadır (Bkz. Şekil 1-1). 
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Şekil 1-1 Veri Asla Uyumaz 8.0 (Domo, 2020) 

Ortaya çıktığı zamandan bu yana büyük veri birçok araştırmacı ve 

kurum tarafından tanımlanmıştır. Tanımların kimi ortak özellikleri 

olmasına rağmen evrensel olarak kabul edilmiş bir büyük veri tanımı 

söz konusu değildir. Bu tanımlardan bir kaçı aşağıda verilmiştir; 

Büyük veri, gelişmiş içgörüler elde etmek için yenilikçi, uygun 

maliyetli bilgi işleme ve karar verme süreçlerini gerektiren yüksek 

hacimli, yüksek hıza sahip ve çok çeşitli varlıklardan oluşur (Gartner, 

2013). 
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Büyük veri, ciddi bir biçimde büyük ve sıklıkla karmaşık veri 

setlerine, (makine öğrenme ve yapay zekâ için kullanılan) mevcut en 

yüksek işlem gücünü uygulama sürecini tanımlamak üzere 

kullanılmaktadır (Microsoft, 2013). 

Büyük veri büyüklüğü tipik veri tabanı araçlarının elde etme, 

depolama, yönetme ve analiz etme yeteneklerinin ötesinde olan veri 

kümelerini ifade etmektedir. Bu tanım özellikle sübjektiftir ve bir veri 

setinin büyük veri olarak nitelendirilmesi için ne kadar büyük olması 

gerektiğini belirtmemektedir. Örneğin, büyük veriyi belirli bir sayıda 

terabayttan daha büyük olmasına göre tanımlayamayız. Teknoloji 

ilerledikçe büyük veri olarak nitelendirilen veri setlerinin boyutlarının 

da artacağı öngörülmektedir. Ayrıca, hangi yazılım araçlarının mevcut 

olduğuna ve belirli sektörlerdeki hangi boyutlarda veri setlerinin ortak 

olduğuna göre tanımın sektöre bağlı olarak değişebileceği de göz 

önünde bulundurulmalıdır (McKinsey, 2011). 

Kalyvas ve Overly’e (2014) göre ise büyük veri, karar verme için 

içgörüler elde etme sürecidir. Bu süreç, insanları ve teknolojiyi, farklı 

kaynaklardan gelen ve çeşitli türlerde olan devasa boyutlardaki veriyi 

eyleme dönüştürülebilir bir bilgi akışı elde etmek üzere hızlı bir 

şekilde analiz etmek için kullanmaktadır. 

Bu tanım, büyük verinin karar destek mekanizmalarında kullanılacak 

“bilgi” ile sonuçlanan bir süreç ile ilgili olması üzerinde durmaktadır 

ve “büyük veri” teriminin sadece veri miktarı veya türünü gösteren bir 

referans olmadığının da altını çizmektedir (Kalyvas & Overly, 2014: 
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1-2). Büyük verinin karar destek mekanizmalarını etkilemesi iş 

süreçlerini de dönüşüme uğratmaktadır (Bkz. Tablo 1-1). 

Tablo 1-1 Büyük Veri İle Karar Verme Süreçlerindeki Değişim (Schmarzo, 2013: 3) 

Büyük Veri Öncesi Karar Verme Büyük Veri ile Karar Verme 

“Dikiz Aynası” ile ancak sonradan 
görebilme 

“İleriye Bakan” öneriler 

Mevcut verinin en fazla %10’unu 
kullanma 

Farklı kaynaklardan gelen bütün 
verilerden faydalanma 

Yığın, tamamlanmamış, kopuk analiz  Gerçek zamanlı, ilişkili, yönetimli analiz 

İş İzleme (monitoring) İş Optimizasyonu 

“Büyük veri” son yıllarda yaygın olarak bilinen bir kavram olmasına 

rağmen 1990’lı yıllardan beri kullanılmaktadır. Nasıl ortaya çıktığını 

tam olarak belirlemek zor olsa da birçok kaynak SGI’nın 

başmühendisi John R. Mashey’in 1998 yılında yaptığı çalışmayla 

büyük veriyi popüler hale getirdiğini kabul etmektedir (Lemahieu, 

vanden Broucke, & Baesens, 2018: 1406). 

Günümüzün çığır açan teknolojik gelişmelerinden biri olarak görülen 

büyük veri, bilginin her alanında devrim yaratma ve yaşamın her 

yanını etkileme potansiyeline sahiptir. Metin analizi, duygu analizi, 

makine öğrenmesi, tahmin edici analiz, veri madenciliği, istatistik ve 

doğal dil işleme gibi gelişmiş analiz yöntemlerini kullanarak 

analistler, araştırmacılar ve işletmeler daha önce ulaşılabilir veya 

kullanılabilir olmayan verileri analiz edebileceklerdir. Kurumlar, 

analiz sonucunda daha iyi, daha hızlı kararlar almaya yardımcı olacak 

ve hem ekonomik hem de sosyal değerler üretecek yeni içgörüler elde 

edebilirler. 
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Büyük veri, bireysel, örgütsel ve toplumsal düzeyde etkileri söz 

konusu olan önemli bir teknolojik gelişme olarak algılanmaktadır. 

Günümüzde hem insanlar hem de makineler tarafından oluşturulan 

ham verinin katlanarak artışına şahit olmaktayız (Emrouznejad & 

Charles, 2019: 2-3). Verinin elverişliliği arttıkça büyük veri, finans, 

pazarlama ve e-ticaret de dâhil olmak üzere bütün sektörler için 

faydalı bir araç olacaktır. Ayrıca büyük veri hukuk ve tıp gibi daha 

geleneksel alanları da kökten değiştirmektedir (Anderson & 

Semmelroth, 2015: 21). 

Büyük veri analitiği ile ilgili tüm bu gelişmeler tamamen yeni bir 

uzmanlık alanı doğurmuştur; istatistik, matematik, bilgisayar bilimi ve 

mühendisliği alanlarını birleştirebilen kişi olan veri bilimci (Anderson 

& Semmelroth, 2015). Gartner ve e-Skills tarafından yapılan 

çalışmalar, veri bilimi ve analitik üzerine eğitim almış mühendisler ve 

bilim insanları için 2 milyon iş imkânı olacağını öngörmektedir ve bu 

iş alanının her yıl % 150 büyüdüğünü ifade etmektedir (Bahga & 

Madisetti, 2016: 11). 

Amirian, van Loggerenberg ve Lang’a (2017) göre büyük veri 

hareketi kurumsal süper bilgisayarlara / süper hesaplamaya gerek 

duyulması ile başlamıştır. Kurumsal süper hesaplama, katlanarak artan 

kullanıcıların ve onların bıraktığı dijital ayak izlerinin işlenmesine 

ihtiyaç duyan dünya çapında operasyonlara sahip çevrimiçi işletmeler 

(Yahoo!, Google ve Facebook) tarafından geliştirilmiştir. (Amirian, 

van Loggerenberg, & Lang, 2017: 41).  
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Büyük verinin ne anlama geldiğini ve bu kaynağın nasıl yönetileceğini 

daha iyi anlamak açısından Nunan ve Di Domenico (2013) aşağıdaki 

üç bakış açısının incelenmesini önermiştir (Chaston, 2015: 14) ; 

1. İşletmeler tarafından elde edilen sürekli artan büyüklükteki 

verinin depolanması, güvenli hale getirilmesi ve analiz edilmesi 

ile ilgili teknolojik sorunların yönetilmesi. 

2. Büyük veriden daha etkili içgörüler elde edilmesi sayesinde 

işletmelerin edinebileceği ilave ticari değer. 

3. Büyük verinin daha geniş sosyal etkilerinin, bireysel gizlilik ile 

ilgili sonuçlarının ve verinin etik olarak kullanılması ile ilgili 

düzenleme ve rehberlerin ele alınması gerekliliği. 

1.2. Büyük Verinin Türleri ve Kaynakları 

Büyük veri geniş çaplı çeşitlilikte kaynaktan gelmektedir ve verinin 

doğasına, işlenmesindeki karmaşıklığa ve anlamlı sonuçlar elde etmek 

için kullanılacak analize göre kategorize edilmektedir. Sonuç olarak 

büyük veri yapı açısından üçe ayrılır; yapılandırılmış veri, 

yapılandırılmamış veri ve yarı yapılandırılmış veri. Büyük veri, veri 

oluşturma kökeni açısından değerlendirildiğinde ise ikiye ayrılır, insan 

tarafından ve makineler tarafından oluşturulan veriler (Amirian, van 

Loggerenberg, & Lang, 2017: 40). 

1.2.1. Yapılandırılmış Veri 

Yapılandırılmış veri, tanımlanabilir ve bir yapıda organize edilebilir 

anlamına gelmektedir. Hesap tabloları ve veri tabanları tipik 

yapılandırılmış veri örnekleridir çünkü sütunlar ve satırlar halinde 
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düzenlenmektedirler (Shen, Wu, Li, Liu, & Wen, 2016: 6-7). 

Yapılandırılmış veri kolay bir şekilde veri tabanlarına kaydedilebilir 

ve arama, elde etme, kategorize etme, sıralama ve belirli kıstaslara 

göre analiz etme açısından düşük analitik karmaşıklığa sahiptir 

(Panneerselvam, Liu, & Hill, 2015: 5). 

Veri oluşturmada insanların müdahalesi olmadan üretilen makine 

verilerine örnek olarak sensör verileri, web günlüğü verileri, satış 

noktası verileri ve ticari işlem verileri verilebilir. İnsanların 

makinelere müdahale ederek oluşturdukları verilere, XML verileri, 

tıklama verileri, geleneksel kurumsal veriler, müşteri ilişkileri 

yönetimi verileri, ERP verileri vb. örnek olarak verilebilir (Hurwitz, 

Nugent, Halper, & Kaufman, 2013: 26-27). 

1.2.2. Yapılandırılmamış Veri 

Bir veri modeline veya veri şemasına uymayan veriler 

yapılandırılmamış olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde oluşturulan 

verinin yaklaşık % 90’ının yapılandırılmamış veri olduğu 

düşünülmektedir. Yapılandırılmamış verinin büyüme hızı 

yapılandırılmış olana göre daha fazladır (Erl, Khattak, & Buhler, 

2016: 35). Böylesi bir veri türü herhangi bir kurala veya fark edilebilir 

örüntülere tabi değildir ve öngörülemez olabilir. Bu tür verileri 

keşfetmek karmaşık bir iştir ve analitik karmaşıklıkları yakalama, 

depolama, işleme ve anlamlı sorguları çözmek açısından yüksektir.  

Makine kaynaklı yapılandırılmamış veri; uydu ve trafik sensörlerinden 

gelen resim ve videolar, radar ve sonarlardan gelen coğrafi veriler, 

kapalı devre kamera (CCTV) kaynaklarından gelen izleme ve 
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güvenlik verileri vb. olabilir. İnsanlar tarafından üretilen 

yapılandırılmamış veriye, sosyal medya verisi (Facebook ve Twitter 

gibi), mobil iletişimden gelen veri ve YouTube, Flickr, e-posta verisi 

vb. örnek olarak verilebilir (Panneerselvam, Liu, & Hill, 2015: 8-9). 

1.2.3. Yarı Yapılandırılmış Veri 

Düzgün bir veri yapısı ile düzenlenmemiş ancak üst (meta) veri gibi 

içine gömülü bilgiler içeren tüm verilere yarı yapılandırılmış veri adı 

verilir. Yarı yapılandırılmış veri içinde bir şema barındırır bu yüzden 

kendini açıklayan olarak da adlandırılır. İnternet üzerindeki verinin 

büyük bir kısmı yarı yapılandırılmış veridir. Örneğin, XML, JSON, 

YAML vb. işaretleme dilleri, e-posta verisi, elektronik veri değişimi 

(EDI) (Pal, 2016: 20). 

1.3. Büyük Verinin Özellikleri 

Büyük verinin temel özelliklerini ortaya koymak ve bu sayede bu 

kavramı tanımlamak üzere Doug Laney (2001) çalışmasında üç V’yi 

önermiştir; hacim (volume), çeşitlilik (variety) ve hız (velocity) (E. 

Holmes, 2017). Daha sonraki çalışmalarda bu V’ler arasına yenileri 

eklenmiş ve bu özelliklere sahip veri setleri büyük veri olarak nitelenir 

hale gelmiştir. 

1.3.1. Hacim (Volume) 

Hacim, toplanan verinin sürekli artan ve katlanarak büyüyen miktarını 

ifade etmektedir. Günümüzde veri, insanlar ve makineler arasındaki 

gittikçe daha da artan sayıdaki ara birimden toplanmaktadır 

(Deshpande & Kumar, 2018). Örneğin CERN’deki Büyük Hadron 
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Çarpıştırıcısı’ndaki sensörler tarafından yıllık yaklaşık 25 petabayt 

veri üretilmektedir (E. Holmes, 2017). 

Verinin büyümesinin temel nedeni veri depolama maliyetlerinin 

belirgin bir biçimde düşmesidir. Veri depolama maliyetleri her yıl 

yüzde 30-40 düşmektedir. Bu maliyet düşüşü sonucunda ortaya çıkan 

ve verinin her biçiminde ve akışında toplanması isteğindeki artan 

eğilime “verileştirme” (datafication) denilmektedir ve bu eğilim 

gigabaytlar ve terabaytlar yerine petabaytlar ve exabaytlar 

büyüklüğünde veriyle baş etmek için yeni fırsatlar, yöntemler ve 

araçlar tarafından yönlendirilmektedir (Natarajan, 2017: 14-16). 

1.3.2. Hız (Velocity) 

Hız verinin oluşturulma, erişim, işleme ve analiz hızıyla ilgilidir ve bu 

hızlar o kadar artmıştır ki günümüzde bazı uygulamalar gerçek-

zamanlı analiz yapma kabiliyeti kazanmaya yaklaşmaktadır (Stucke & 

Grunes, 2016: 19). Her gün 5 milyar insan internette gezinmekte, 

tweet göndermekte ve çoklu ortam verisi veya standart veri 

göndermektedir. Twitter’da günlük 58 milyon tweet gönderilmektedir. 

Facebook hesap sahiplerinin yaklaşık yüzde ellisi her gün oturum 

açmaktadır. 2016 yılı verilerine göre her dakika yaklaşık 2 milyon 

Google araması yapılmaktadır ve Google günlük 25 petabayt veri 

işlemektedir (Sharmila, Kumar, Kumar, & Ashok, 2020: 12). 

Veri hızındaki artışın en önemli sebeplerinden biri internet hızındaki 

artıştır. Ev ve işyerleri için kullanılabilecek internet hızı 10 MB/s’den 

1 GB/s’lere  (100 kat daha hızlı) kadar yükselmiştir. Dünya çapında 

internet hizmeti alan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. Diğer bir 
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önemli sebep ise, her zaman ve her yerde veri oluşturabilen mobil 

cihazlar gibi, kaynakların çeşitliliğinin artmasıdır (Maheshwari, 2017: 

4). 

Verinin işlenme hızı da önemli bir konudur. Örneğin, otonom bir 

otomobildeki sensör verisi gerçek zamanlı olarak üretilmektedir. Eğer 

otonom bir aracın güvenilir bir şekilde çalışması bekleniyorsa 

sensörler tarafından toplanan veri merkeze gönderilmeli, hızlı bir 

şekilde işlenmeli ve talimatlar araca zamanında iletilmelidir (E. 

Holmes, 2017).  

1.3.3. Çeşitlilik (Variety) 

Çeşitlilik üzerinde çalışabileceğimiz farklı veri türlerini ifade 

etmektedir. Geçmişte, yapılandırılmış veri üzerinde duruluyordu ki 

tablolara veya veri tabanlarına kolaylıkla uyum sağlıyordu, 

günümüzde ise verinin büyük çoğunluğu yapılandırılmamıştır ve 

tablolara kolaylıkla yerleştirilemeyecek haldedir (Marr, 2017a). 

Büyük verinin ortaya çıkmasıyla beraber artık 

yapılandırılmış/yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış verinin 

büyük bir çoğunluğu analiz edilebilir hale gelmiştir (Deshpande & 

Kumar, 2018: 14). 

Büyük veri teknolojisi fotoğraflar, sensör verisi, hesap tabloları, 

videolar, ses kayıtları, e-posta gönderileri vd. gibi farklı türdeki 

verilerin toplanmasına olanak sağlamaktadır. Bu yüksek miktardaki 

uyumsuz verileri depolamak büyük verinin önemli zorluklarından 

biridir (Marr, 2017a; Anderson & Semmelroth, 2015: 22). 
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Geleneksel veri biçimlerine faturalar ve büyük defterler kullanan bir 

mağaza olarak bakacak olursak büyük veriyi, sınırsız çeşitlilik sunan 

en büyük alışveriş merkezi olarak görebiliriz (Maheshwari, 2017: 5). 

1.3.4. Değer (Value) 

Değer büyük verinin en önemli özelliğidir. Veri, sadece eyleme 

geçirilebilir içgörünün oluşturulmasında kullanıldığı takdirde 

değerlidir. Verinin eyleme geçirilebilir içgörülere gebe olduğu 

konusuna bir itiraz yoktur ancak veriyi analiz etmek üzere sistemler 

geliştirilmeli, veri içindeki “gürültü” temizlenmeli, veri içindeki 

örüntüler anlaşılmalı ve edinilen bağlamsal detaylara dayanarak nihai 

değeri oluşturacak çözümler sağlanmalıdır (Bellandi, Ceravolo, 

Damiani, & Tacchini, 2019: 16; Deshpande & Kumar, 2018: 15).  

1.3.5. Doğruluk (Veracity) 

Doğruluk verinin ne kadar kesin olduğu ile alakalıdır. Veri temelli 

uygulamaların büyük veriden faydalanabilmesi için verinin anlamlı ve 

kesin olması gerekir. Bu nedenle verinin temizlenmesi önemli bir 

süreçtir ki yanlış ve hatalı bilgi ayıklanabilsin (Bahga & Madisetti, 

2016: 27). 

Büyük verinin birçok biçiminde kalite ve doğruluk daha az kontrol 

edilebilir haldedir. Twitter’ı ele alacak olursak gönderilerin birçok 

özelliği vardır; etiketler, kısaltmalar, yazım hataları, günlük konuşma 

dili ve ayrıca içeriğin güvenilirliği ve doğruluğu (Bellandi, Ceravolo, 

Damiani, & Tacchini, 2019: 16). 



 

 
22 PAZARLAMADA GÜNCEL ÇALIŞMALAR 

1.3.6. Değişkenlik (Variability) 

Büyük veri olağanüstü derecede değişkendir. Değişkenlik (variability) 

sıklıkla çeşitlilik (variety) ile karıştırılmaktadır. Bu farklılık fırın 

örneği ile açıklanabilir; Bir fırın 10 farklı ekmek satıyorsa bu çeşitlilik 

özelliğini ifade eder ancak bir türdeki ekmeği üç gün art arda 

aldığınızı düşünün, aldığınız her ayrı günde ekmeğin tadı ve kokusu 

size farklı gelebilir bu da değişkenlik özelliğini ifade etmektedir. 

Değişkenlik kavramının önemi duygu analizi çalışmalarında daha da 

belirgin hale gelir. Neredeyse aynı iki tweet tamamen farklı iki anlama 

gelebilir. Doğru bir duygu analizi yapabilmek için kullanılan 

algoritmanın bağlamı anlayacak kapasitede olması ve bağlama göre 

kelimeyi anlamlandırması gerekmektedir (N & P, 2016: 23). 

Bir tarafta büyük miktardaki veriyi toplayarak, yapılandırarak ve 

değerlendirerek bilgi üretmek, karar vermek ve tahminlerde bulunmak 

ile ilgili birçok fırsat söz konusu iken, büyük verinin yukarıda 

bahsedilen V’leri veriyi değerli bilgiye çevirme işlemini, depolama, 

standardizasyon ve veri kalitesi sorunlarından dolayı, aşırı karmaşık 

bir sürece dönüştürmektedir (Ardito, Scuotto, Del Giudice, & 

Petruzzelli, 2019: 1993). 

1.3.7. Görselleştirme (Visualisation) 

Veri görselleştirme, veri ve bilginin görsel olarak temsil edilmesi 

bilimidir. Görselleştirme, metin ve tablolar gibi diğer biçimlerde 

gösterilmesi zor olan nicel ve nitel bilgiyi; eğilimleri, bozuklukları, 
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tutarlığı ve değişimleri vb. göstergeleri belirli bir şematik biçimde 

sunmaktadır (Vassakis, Petrakis, & Kopanakis, 2018: 7). 

En sık kullanılan veri görselleştirme araçlarından biri gösterge 

tablosudur (dashboard). Gösterge tablosu, bir veya daha fazla görevi 

yerine getirmek için gerekli olan en önemli bilgilerin, tek bakışta 

izlenebilecek şekilde, bir ekranda birleştirildiği ve düzenlendiği görsel 

bir araçtır (Miller J. D., 2017: 30-31).  

1.4. Büyük Verinin Faydaları 

IBM İş Değeri Enstitüsü (IBM Institute for Business Value) ve Oxford 

Üniversitesi Saïd İşletme Okulu’nun (2012) 95 ülkeden 1144 iş ve 

bilişim teknolojisi uzmanı (endüstriyel üretim sanayisinden 124 

katılımcı da dâhil olmak üzere) ile yaptığı anket çalışması sonuçlarına 

göre (IBM, 2013); 

• Bilgi kullanımı (büyük veri dâhil) ve analitik kullanımı 

sonucunda edinilen rekabetçi avantaj 2010 yılında %37 iken 

2012 yılında %63’e yükselmiştir. 

• Araştırmaya katılan işletmelerin %28’i büyük veri çalışmalarına 

başlamışken %47’si de büyük veri ile çalışmayı planlamaktadır. 

• Katılımcılara büyük veri ile ilgili ilk üç amaç sorulduğunda 

sonuç %49 ile müşteri odaklı kazanımlar olarak ortaya çıkmıştır 

(Bkz. Şekil 1-2).  
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Şekil 1-2 Büyük Veri Amaçları (IBM, 2013) 

Büyük verinin sağladığı faydalar aşağıdaki gibi özetlenebilir (Lindell, 

2017: 11-12; Upgrad, 2019): 

• İşletmenin ve aynı zamanda pazarın gerçek zamanlı olarak 

tahmin edilmesi ve izlenmesi 

• Daha iyi stratejik kararlar 

• Yeni ürün ve hizmetlerin pazara daha hızlı sunulması 

• Yenilikçi iş stratejilerinin, ürünlerin ve hizmetlerin 

geliştirilmesinde uzmanlaşma 

• Rekabet avantajı için daha iyi içgörüler 

• Mevcut ürünler, hizmetler veya teklifler için gerçek zamanlı 

değişiklikler yapma imkânı 
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• Eldeki ve analiz edilen verideki artış 

• Tahmin etme süreçlerinde gelişme 

• Daha hızlı, daha akıllı ve fark yaratan kararlar alabilme yetisi 

• Örnek veriler üzerinde çalışmak yerine tüm veriler üzerinde 

çalışabilme imkânı 

• Manuel süreçlerdeki azalış 

• Üretkenlikte artış ve maliyetlerde düşüş 

• Sıradan kararların otomatikleşmesi 

• Ölçeklenebilirlikte artış 

• Müşteri memnuniyetinde artış 

• Müşterilerin isteklerine, sorunlarına ve sorgularına gerçek 

zamanlı olarak karşılık verme 

• Çapraz satış ve üst satış sayesinde satışlarda artış   

Büyük verinin içgörüler sağlamada getirdiği kolaylıklar yanında kimi 

etik konularla alakalı zorluklar da ortaya çıkmıştır. Bu etik konulardan 

biri de gizliliğin ihlalidir. 

Mayıs 2010’da insanların hastalıklarla alakalı kaygılarını dile 

getirmeleri ve tedavi protokolleri ile ilaç tedavisi paylaşmaları imkânı 

sağlayan bir platform olan PatientsLikeMe.com önemli bir izinsiz 

girme durumunu ortaya çıkardı. Nielsen şirketinin, bağlı kuruluşu 

BuzzMetrics üzerinden PatientsLikeMe platformundaki gizli tıbbi 
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bilgilerin de bulunduğu bütün verileri topladığı ortaya çıkarıldı. 

Ardından Nielsen 130 milyon web günlüğünden, 8000 mesaj 

panosundan ve birçok sosyal medya sitesinden veri madenciliği 

yaparak topladığı verileri reklamcılara, pazarlamacılara ve ilaç 

şirketlerine sattığını kabul etti. Buna ek olarak Anonymous ve ulusal 

güvenlik kuruluşları gibi aktörlerin yetenekleri düşünüldüğünde, 

geleneksel güç dağılımlarının ve bireysel temsilin önemi hakkındaki 

varsayımların, iş siber dünyaya ve büyük verinin etkilerine gelince 

gün geçtikçe geçersiz hale gelmeye başladığı açıkça anlaşılmaktadır. 

Bu durumda bireysel temsil geri plana atılmaktadır. Bireylerin 

oluşturduğu büyük veri çoğunlukla gönüllü olmayan bir şekilde ve 

fark edilmeden toplanmaktadır. Bu da gizliliğin ihlali anlamına 

gelmektedir ve büyük veri ile ilgili tartışılması gereken en önemli 

konulardan biridir (Zwitter, 2016: 23-24). 

2. BÜYÜK VERİ VE PAZARLAMA 

Büyük veri pazarlama alanında popüler kavramlardan biri haline 

gelmiştir. Büyük veri pazarlaması, müşterilerle daha etkin bir şekilde 

bir araya gelerek değer yaratmakla ilgilidir. 

Örneğin bir kahve dükkânı potansiyel bir müşterinin coğrafi konumu 

ve arama geçmişini birleştirerek büyük veriden faydalanabilir. Bu 

yolla, kahve sevdiğini ve civarda olduğunu tespit ettiği bir müşteriye 

mesaj gönderebilir ve dükkâna gelmesini sağlayabilir. Bu yönteme 

hedef pazarlama denmektedir ve reklamlara tepki vermesi olası 

tüketicileri alt pazar bölümlerine alarak pazarı bölümlendirmenin 

etkili bir yoludur (Rafferty, Rafferty, & Hung, 2016: 3). 
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Pazarlama bağlamında büyük veri toplamak için birçok yol ve neden 

söz konusudur. Sosyal ağlar, kullanıcıların dijital etkileşimlerini 

kaydetmektedir. Birçok anlık mesajlaşma uygulaması ve e-posta 

sağlayıcı kullanıcıların iletilerini reklam amaçlı veya güvenlikle 

alakalı anahtar kelimeler için taramaktadır. Google arama motoruna 

girilen her sorgu kaydedilmektedir. Ayrıca kullanıcıların sadece dijital 

etkileşimleri değil fiziksel hareketleri de (GPS vasıtasıyla) kayda 

alınmaktadır. Akıllı saat, bileklik ve gözlük gibi giyilebilir teknolojiler 

ve dahi cep telefonları sahiplerinin adımlarını ve kalp atışlarını takip 

etmekte, kaydetmekte ve analiz etmektedir. Örneğin 23andMe sattığı 

gen kitleri vasıtasıyla tüketicilerinin salya örneklerini toplayarak 

2007-2013 yılları arasında 1 milyondan fazla insanın genetik bilgisine 

sahip olmuştur (Richterich, 2018: 5-6). 

Büyük veri analizi ile pazarlama alanında yanıt alınabilecek sorulara 

aşağıdaki gibi örnekler verilebilir (Pries & Dunnigan, 2015: 65-66); 

• Bir kadın tüketicinin hamile olma ihtimalini hangi satın alma 

örüntüleri ortaya çıkarabilir? 

• Yüksek değerli bir müşterinin rakip firmaya geçme ihtimalini 

hangi faktörler ortaya çıkarabilir? 

• Kasırga ile ilgili yardım çalışmalarımız sonrasında markamıza 

karşı duygu değişimi olmuş mudur? 

• Ürünümüzü satın alan müşteri ürünü ne kadar sürede eskitecek 

ve yenisini aramaya başlayacaktır? 
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Büyük veriden faydalanabilen kuruluşlar, daha kesin bilgiye sahip 

olurlar ve üretkenlik, finansal performans ve pazar değeri gibi doğru 

tanımlanmış hedeflere ilişkin strateji ve işletme faaliyetlerini 

iyileştirebilirler. Bu nedenle kuruluşlar arasında büyük veriden 

faydalanma oranı gün geçtikçe artmaktadır (Bkz. Şekil 2-1) (Vassakis, 

Petrakis, & Kopanakis, 2018: 7). 

 

 

Şekil 2-1 Dünya Çapında Büyük Veri ve İş Analitiği Gelirleri (2015-2022) 

* Bu yıllar için tahmin edilen değerleri göstermektedir (Statista, 2019) 

2.1. Pazarlamada Büyük Veri Uygulamaları 

Büyük veri, ilk kullanılmaya başlandığı yıllardan bu yana pazarlama 

alanı için de önemi yadsınmayacak bir araç olarak görülmektedir. 

Büyük veri pazarlama ile ilgili süreçlerin hemen hemen hepsinde 

kendine yer bulabilmektedir. Bu kısımda büyük verinin pazarlama 

122
130,1

149

168,8

189,1

274,3

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019* 2022*

M
il
y

a
r 

D
o

la
r



 

 
 29 

alanında nasıl kullanılabileceği ile alakalı somut örneklerden 

bahsedilecektir. 

2.1.1. Gerçek Zamanlı Filo Takibi 

Araç takip sistemleri GPS teknolojisi kullanarak araçların gerçek 

zamanlı olarak konumlarını takip edebilmektedir. Bulut tabanlı filo 

takip sistemleri çok sayıdaki aracı takip etmek üzere ölçeklenebilir 

haldedir. Sistemin rotadan sapma durumlarında uyarı vermesi 

sağlanabilir. Büyük veri sistemleri araç konumlarını ve rotaları 

toplayıp analiz ederek, tedarik zincirindeki darboğazları tespit 

edebilir, trafik yoğunluklarını belirleyip alternatif rotalar önerebilir ve 

tedarik zinciri optimizasyonunu tesis edebilir (Bahga & Madisetti, 

2016: 32). 

2.1.2. Kablosuz İnternet Noktaları 

Perakendeciler, mağazalarında hücresel veri alamayan müşterileri için 

sundukları kablosuz erişim noktaları ile müşterileri hakkında veri 

toplayabilir ve daha iyi ve kişiselleştirilmiş hizmetler oluşturmak için 

bu verileri analiz edebilir (Pries & Dunnigan, 2015: 48). Örneğin bu 

toplanan veriler ile mağazada bulunan müşterilere kişiselleştirilmiş 

reklamlar, fiyat indirimleri, indirim kuponları vb. gönderilebilir. 

Bunun yanında fiziksel mağazalarda bulunan müşterilerle ilgili veri 

toplamak üzere markanın cep telefonu uygulaması da kullanılabilir. 

Örneğin müşterinin mağaza içinde bulunduğu sürede hangi reyonlarda 

daha fazla süre geçirdiği bilgisi bu uygulama vasıtasıyla tespit 

edilebilir (Sathi, Big Data Analytics, 2012: 26). 
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2.1.3. Öneri Sistemleri 

Öneri sistemleri, öneriler sağlayan kişiselleştirilmiş bilgi 

sağlayıcılarıdır. Öğe teklifin ana objesidir ve satın alınacak bir ürün, 

tüketilecek bir içerik veya iletişime geçilecek bir kişi olabilir. Öneri 

sistemleri birçok farklı görev için kullanılabilmektedir, bu görevlere 

aşağıdaki gibi örnekler verilebilir (Bellandi, Ceravolo, Damiani, & 

Tacchini, 2019: 17-18): 

• Kimi iyi öğeler bulmak için: Örneğin bir kullanıcıya, izleme 

geçmişine bakarak beğenebileceği 10 film önermek için 

kullanılabilir. 

• Tüm iyi öğeleri bulmak için: Örneğin, bir sanat eseri arama 

uygulaması belirli bir konu ile ilgili tüm patentleri, yayınları ve 

diğer ilgili içerikleri bulmak için kullanılabilir. 

• Paket önerileri: Örneğin bir e-ticaret sistemi tüketiciye satın 

aldığı/ incelediği ürünlere uyacak ürün veya aksesuar önerileri 

sunabilir. 

• Silsile önerisi: Bir müzik listesi öneri sistemi, öğe sıralamasının 

da önemli olduğu öneriler sağlayabilir. 

• Grup önerisi: Bir turizm öneri sistemi grup üyelerinin tamamını 

göz önünde bulundurarak bir grup insana gidilecek yer 

önerilerinde bulunabilir. 

Amazon.com öneri sistemleri için önemli bir örnektir. Satıştaki her bir 

ürünün altında “bu ürünü alan tüketiciler bunu da aldı” gibi iletiler 

içeren bir öneri bölümü ve “sıklıkla beraber alınır” gibi bir bölüm 
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daha vardır. Amazon bu önerileri ilgili ürünleri satın alan 300 milyon 

müşterinin satın alma örüntülerinden elde etmektedir. Milyarlarca 

geçmiş işlemi ilişkilendirmek müşterilerin hangi ürünleri beraber satın 

aldığı ile ilgili içgörüler elde etmeye yaramaktadır. Amazon her e-

ticaret sisteminde olduğu gibi satın alınan her ürün ile ilgili her türlüye 

bilgiye vakıftır. Ancak Amazon’un farklı yaptığı iş, herhangi bir 

ürünle alakalı satın alma verilerini işleyerek tüm geçmiş tüketicilerin 

satın alma örüntülerini ortaya çıkarmaktır. Amazon bu devasa veri 

setini tüketicilerin gelecekte hangi ürünleri isteyebileceğini tahmin 

etmek üzere kullanabilir. Bugün kahve makinesi alan bir tüketici yarın 

kahveye ihtiyaç duyabilmektedir önemli olan bunu ona anımsatmaktır 

ki Amazon bunu ziyadesiyle başarmaktadır (Ferguson, 2017: 16). 

2.1.4. Reklam Hedefleme ve Analitik 

Arama motoru ve görüntü reklamları internet reklamcılığı için en çok 

kullanılan iki yaklaşımdır. Arama reklamcılığında arama sonuçlarında 

kullanıcılara aradıkları anahtar kelimelerle ilgili reklamlar gösterilir. 

Reklamcılar, reklamları arama motorları tarafından sağlanan reklam 

ağları veya sosyal medya ağlarını kullanarak oluşturabilirler. Bu 

reklamlar belirli anahtar kelimelerle veya ilgili ürünlerle eşleştirilerek 

ayarlanır. Görüntü reklamları ise internet reklamcılığının diğer bir 

biçimidir ve bu reklamlar reklam ağına katılan web sayfaları, videolar, 

mobil uygulamalarda görüntülenir. Bu reklamlar metin veya görüntü 

tabanlı olabilir. Reklam ağı bu reklamları bu mecralardaki içeriklerle 

eşleştirir ve yerleştirir. 
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Büyük veri bu sistemlerde reklamları eşleştirmek ve yerleştirmek ve 

reklam istatistikleri raporları oluşturmak için kullanılır. Reklam 

verenler büyük veriyi reklamların performansını takip etmek, tıklama 

başına ödeme reklamlarını optimize etmek, hangi anahtar kelimelerin 

hangi reklam gösterilme sayfalarına en çok bağlandığını belirlemek ve 

çeşitli reklam kampanyalarının bütçe iyileştirmelerini yapmak için 

kullanabilir (Bahga & Madisetti, 2016: 28). 

2.1.5. Tüketici Davranışı Analitiği 

Tüketiciyi tanımak veya genellikle “360 derece müşteri görüntüsü” 

olarak adlandırılan kavram en popüler yöntemlerden biridir. Bu 

müşteri bakış açısı genellikle e-ticaret sitelerinde bulunur ve 

müşterinin sitedeki bütün işlemlerini kaydeden bir sistem kullanır. 

Tıklamaları, reklamlara ve/veya ürünlere karşı tepkileri toplayıp analiz 

ederek ve bu esnada asıl amacın içgörüler elde etmek olduğunu göz 

önünde bulundurarak ziyaretçilerin kullanıcı deneyimlerine uyum 

sağlayacak değişiklikler yapılmalıdır (Azarmi, 2016: 2). 

Ayrıca tüketim eğilimleri gün içinde bile değişebilmektedir, bu 

nedenle işletmelerin veri işleme ve karar alma hızları da göz önünde 

bulundurulması gereken önemli konulardır (Idreos, 2014: 275). 

2.1.6. Satış Noktası İyileştirmeleri 

Perakendeciler büyük veriyi, ürünlerin nerede sergileneceğini 

belirlemek, hangi mağazaların hangi belirli ürünleri daha çok 

satacağını belirlemek ve müşterilerin mağaza içindeki hareketlerini 

takip etmek için kullanabilirler. Sadakat kartı kullanımı yeni bir 
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uygulama değildir ancak müşteri alışkanlıklarının şimdiye kadar hiç 

olmadığı kadar karmaşık bir şekilde analiz edilmesiyle perakendeciler 

hangi ürünlerin satılacağını çok daha iyi tahmin edebileceklerdir. Bu 

analizler o kadar gelişmiştir ki Amazon ürünün alınmadan önce 

alınacağını tahmin ederek müşterisine tam zamanında yollamakta 

yakın bir zamanda başarılı olabileceğine inanmaktadır (Marr, 2015: 

14). 

2.1.7. Sosyal Medya Analitiği 

Halk nezdindeki imajıyla ilgili endişesi olan çoğu işletme, pazarlama 

mesajlarını kolay kontrol edemedikleri bir mecra olan sosyal 

medyanın ne kadar güçlü olduğunun farkındadır. İtibar yönetimini 

başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için işletmeler; sosyal medya ve 

ilgili haber medyası içeriğinin büyük veri ile derinlemesine analizini 

yapabilmeli ve analiz sonuçlarıyla gerçek zamanlı bir destek sistemi 

kurarak en uygun kararları alabilmelidir. Sosyal medyada itibar 

yönetimi ile ilgili kararlar gerçek zamanlı olarak alınmalıdır zira 

sosyal medya eğilimleri anlık olarak değişebilmektedir (Akerkar, 

2014: 395). 

2.1.8. Veri Pazarları 

Büyük veri kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber veri pazarları (Örn. 

Microsoft Azure Veri Marketi, DataExchange ve DataMall.com) 

ortaya çıkmıştır. Çünkü devletlerin, işletmelerin, sistemlerin ve kimi 

hizmetlerin topladığı veriler büyümeye devam etmektedir, toplanan bu 

veri engin bilgiler içermektedir ve veri artık işletmeler tarafından 

değerli bir varlık olarak görülmektedir. Veri pazarları, büyük veri 
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toplamayı ve analiz etmeyi hedefleyen ancak finansal zorluklardan 

dolayı sorun yaşayan işletmeler için önemli bir dış kaynaktır (Shi & 

Chen, 2020: 1). 

2.2. Büyük Veri ve Pazarlama İle İlgili Literatürde Yer Alan 

Çalışmalar 

Büyük veri ve pazarlama ile ilgili literatürde yer alan çalışmalardan 

bazıları aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

• Ardito, Scuotto, Del Giudice ve Petruzzelli’ye (2019) göre 

büyük veri analitiği yönetim sanatında devrim yapacak bir 

potansiyele sahiptir. Ancak yazarlar, işlemsel ve stratejik 

etkilerine rağmen büyük verinin işletme değerini 

değerlendirecek ve kanıtlayacak deneysel araştırma sayısının 

yeterli olmadığını ifade etmektedirler (Ardito, Scuotto, Del 

Giudice, & Petruzzelli, 2019: 1996). 

• Liu (2019) çalışmasında sosyal botların müşterilerin gerçek 

düşünceleri üzerine etkilerini araştırmıştır. Liu, Twitter’dan 

topladığı 29 milyon tweet üzerinde disiplinler arası bir 

yaklaşımla makine öğrenme, ekonometri ve pazarlama 

alanlarındaki model ve araçları kullanarak çeşitli analizler 

gerçekleştirmiş ve aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aramıştır; 

Araştırma Sorusu 1: Sosyal botlar sosyal medya üzerindeki 

marka bilgisini saptırmakta mıdır? 

Araştırma Sorusu 2: Sosyal botların “viral” olmasını ne 

sağlamaktadır? 
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Çalışmasında, duygu analizi, kelime bulutu, gizli Dirichlet 

ayırımı, doğal dil işleme, panel veri, t-testi gibi yöntemleri 

kullanan Liu şu sonuçlara ulaşmıştır; 

Araştırma Sorusu 1: Sosyal botlar bilgiyi dört şekilde de 

(pozitif, negatif, tarafsız ve virallik) etkilemektedir. 

Araştırma Sorusu 2: Sosyal botların viral olmak için kullandığı 

en önemli mekanizma olabildiğince tweet yayınlamaktır. Yani 

hacim sosyal botların daha çok insana ulaşmasında önemli bir 

rol oynamaktadır (Liu, 2019). 

• Zhang (2020) araştırmasında, hassas pazarlamanın etkisini 

arttırmak üzere geleneksel anket çalışmasının yerine büyük veri 

analizlerinin kullanılmasının gerekliliğini öne sürerek bu 

bağlamda bagging stratejisi temelinde DenseNet satın alma 

niyeti tahmin modelini geliştirmiştir. 

Zhang bir derin evrişimsel sinir ağı (D-CNN) olan DenseNet’i, 

Sentetik Azınlık Örnekleme Yöntemi’nin (SMOTE) karar ağacı 

algoritması (SDT), bagging stratejisi tabanlı en yakın komşu (k-

NN) algoritması (BKNN) ve derin evrişimsel sinir ağı ve Uzun 

Kısa Süreli Bellek (LSTM) algoritmalarının bir birleşimi (CNN-

LSTM) ile karşılaştırmıştır. Zhang, karşılaştırma sonucunda 

geliştirdiği modelin diğer üç sınıflandırma ve tahmin 

algoritmasından daha iyi kesinliğe sahip olduğunu ve gerçek 

verilere diğerlerinden daha yakın tahminler elde ettiğini ifade 

etmiştir (Zhang, 2020). 
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• Holmlund ve diğerleri (2020) çalışmalarında büyük veri analitiği 

ile elde edilen müşteri deneyimi içgörülerine dayalı bir stratejik 

çerçeve geliştirmeyi amaçlamışlardır. Çalışmanın diğer amacı 

ise büyük veriye aşina olmayan ve müşteri deneyimi (CX) 

verisine dayanan müşteri deneyimi yönetimi (CXM), CX 

analitiği, CX içgörüleri ve CX eylemleri ile ilgili bilgi 

arayışında olan uygulayıcılara ve araştırmacılara rehberlik 

etmektir. Çalışmada, geliştirilen stratejik çerçeve (Bkz. Şekil 2-

2) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca çalışmada, 

yöneticilerin CXM için büyük veri analitiğini nasıl 

uygulayacakları ile ilgili adımları içeren bir rehber de 

sunulmuştur (Holmlund, ve diğerleri, 2020) . 
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Şekil 2-2 Büyük Veri Analitiği ile Elde Edilen CX İçgörülerine Dayalı CXM 
Tabanlı Bir Stratejik Çerçeve (Holmlund, ve diğerleri, 2020: 358) 

• Ayvaz ve Salman (2020) Türkiye’de çeşitli sektörlerde faaliyet 

gösteren işletmelerin büyük veri analitiği konusundaki olgunluk 

düzeylerini saptamak amacıyla 100 işletme temsilcisi ve uzmana 

bir anket çalışması uygulamışlardır. Araştırmacılar büyük veri 
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adaptasyon süreci ile ilgili başlangıç, adaptasyon öncesi, 

adaptasyon başlangıcı, kurumsal adaptasyon, içselleşmiş ve 

vizyoner adlı adaptasyon seviyeleri belirlemişlerdir. Çalışma 

sonuçlarına göre (Ayvaz & Salman, 2020): 

o Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin sadece %16’sı büyük 

veri ile ilgili çok ileri seviye bilgi sahibidir. 

o Katılımcı şirketlerin %53’ünün veri yönetimi stratejilerine 

verdiği önem günümüz şartlarına uygun değildir. 

o Çalışmaya katılan işletmelerin %5’i (dünya genelinde az 

işletmenin sahip olduğu) şirket politikası gereğince büyük veri 

analitiğini kullanan işletmelerdendir. 

2.3. Büyük Veri Uygulamalarını Kullanan İşletmelerden 
Örnekler 

Büyük veri kullanımının birçok işletmenin kârlılığında ve başarısında 

katkısı olmuştur. Bu kısımda öncü sayılabilecek ve büyük veri 

sayesinde önemli kazanımlar elde etmiş işletmelerden örnekler 

verilecektir. 

2.3.1. Amazon 

Amazon büyük veriden faydalanan ilk işletmelerden biridir. Amazon 

büyük veriyi kullanarak müşterilerin hangi ürünleri alacağıyla ilgili 

oldukça hassas bir tahmin elde etmektedir. Bunu gerçekleştirmek için 

müşterilerle ilgili arama ve satın alma kayıtları gibi her türlü bilgiyi 
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topladıktan sonra bir müşterinin bilgilerini diğer tüm müşterilerle 

karşılaştırmak için bu bilgilere çeşitli algoritmalar uygulamaktadır. 

Amazon’un kurduğu sistem toplanan aşırı büyük bilgi havuzlarını 

analiz ederek hangi bilgilerin önemli hangilerinin önemsiz olduğunu 

saptayabilmektedir. İşletme, müşterilerin veya potansiyel müşterilerin 

bıraktığı tüm izleri toplayarak yenilikçi öneri ve pazarlama veri 

sistemleri kurmuştur (Ohlhorst, 2013). 

2.3.2. Burberry 

En bilinen moda giyim firmalarından biri olan İngiliz marka Burberry,  

2006 yılında kendisini dijital bir kuruluş olarak yeniden yapılandırma 

kararı aldı. İşletmenin amacı büyük veri ve yapay zekâ kullanarak 

satışları ve müşteri memnuniyetini arttırmaktı. 

İşletme bu amacını gerçekleştirmek için bağlılık ve ödül programları 

vasıtasıyla müşterilerden gönüllü olarak veri paylaşmalarını istedi. 

Burberry bu bilgileri hem mağazada hem de internet sitesinde 

müşterilere kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için kullandı. Örneğin 

tanımlı bir müşteri mağazaya girdiğinde satış temsilcisi tablet 

bilgisayarını kullanarak müşterinin satış geçmişi ve sosyal medya 

etkinliklerine dayalı olarak ürün önerileri sunmaktadır. 

İşletmenin 2015 yılında kullanmaya başladığı kişiselleştirilmiş müşteri 

yönetimi programlarıyla alışveriş tekrarında %50 artış sağlandı. 

Ayrıca, Snapchat’in Snapcode özelliğini kullanan ve Apple Music’de 

kendi kanalını kuran, dünyadaki ilk işletme Burberry’dir. Bunun 

yanında Burberry sahtecilik ile mücadele etmek için de Entrupy 
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tarafından geliştirilen ve %98 doğruluk oranlı bir uygulama 

kullanmaktadır (Marr, 2017b). 

2.3.3. Netflix 

Netflix, çevrimiçi DVD kiralama hizmeti olarak 1997 yılında 

Amerika’da kurulmuştur. 2007 yılında işletme, müşterilerinin video 

arşivine anlık erişim ile ulaşmasına imkân tanıyan video akış 

hizmetini (streaming content) kullanıma sundu. Büyük veriyi en 

başarılı uygulayan işletmelerden biri olan Netflix kuruluşundan bu 

yana büyümesini sürdürmektedir. Netflix dünyanın en büyük video 

akış sistemidir ve 2019 sonu itibari ile 167,1 milyon aboneye sahiptir 

(Iqbal, 2020). 

Netflix başarısını büyük veriyi yenilikçi bir şekilde kullanmaya 

borçludur. Netflix, internet tabanlı bir işletme olması sebebiyle 

benzeri görülmemiş miktarda izleyici davranışına erişimi vardır. 

Geleneksel televizyon kanalları kararlarını reyting verilerine ve odak 

grup geri bildirimlerine dayandırırken Netflix, izleyicilerin gerçek 

zamanlı olarak gerçek izleme alışkanlıklarını tespit edebilir ve bu 

izleme eğilimlerini belirleyebilir. Ayrıca Netflix abonelerinin belirli 

programları hangi gün ve saatlerde izlediğini, coğrafi konumlarını, 

arama geçmişlerini, gezinme örüntülerini ve hatta yayını ne zaman 

durdurduklarını, geriye sardıklarını veya ileri aldıklarını vb. 

aktiviteleri takip edebilir. Netflix topladığı bu bilgileri analiz ederek 

daha iyi öneriler sunarken aynı zamanda hangi içeriklere yatırım 

yapacağını da belirleyebilmektedir. Bir içerik alındığında/geliştiril-
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diğinde Netflix algoritmaları içeriğin pazarlama çalışmalarına ve 

yenilenme oranlarının arttırılmasına yardımcı olmaktadır (Jenkins, 

2017). 

2.3.4. Wallmart 

Tüm dünyada 10.900 mağazasını ziyaret eden 245 milyon müşterisi ve 

10 aktif web sitesi ile Wallmart, perakendecilik sektörünün en önemli 

aktörüdür. Walmart büyük veri popüler olmadan önce bile büyük veri 

analitiğini kullanan ilk işletmelerden biridir. 

Wallmart büyük veri sayesinde, müşterilerin eşsiz bir müşteri 

deneyimi yaşatmak için alanında en iyi e-ticaret teknolojilerini 

geliştirmektedir. Wallmart’ın büyük veri teknolojilerine yatırım 

yapmasının sebebi mağazada veya web sitesinde gezinen 

müşterilerinin alışveriş deneyimlerini optimize etmektir. 

Wallmart kapsamlı bir büyük veri eko sistemine sahiptir ve günde 

terabaytlarca yeni ve tarihi veri işlemektedir. Wallmart büyük veri 

sonrasında çevrimiçi satışların %10-%15 arttığını gözlemlemiştir. 

Wallmart ile ilgili çeşitli istatistikler şu şekildedir: 

• Sosyal medyada her hafta yaklaşık 300 bin değinilmeye sahiptir. 

• Wallmart’ın 2 milyon iş ortağı vardır. 

• Wallmart’ın çalışan sayısı (2 milyon) kimi perakendecilerin 

müşteri sayısından fazladır. 



 

 
42 PAZARLAMADA GÜNCEL ÇALIŞMALAR 

• Wallmart her saat yaklaşık 1 milyon müşterisinden 2,5 

petabaytlık yapılandırılmamış veri toplamaktadır (ProjectPro, 

2018). 

2.3.5. IBM 

Büyük veri kullanımını teşvik eden en büyük işletmelerden biri 

IBM’dir. IBM 2005’den 2014 yılına kadar analitik çözümler ve büyük 

veri için şirket alımları ve AR-GE girişimlerine, Ocak 2014’de IBM 

Watson Group’a yatırdığı 1 milyar dolar da dâhil olmak üzere toplam 

24 milyar dolar yatırım yapmıştır. IBM Küresel strateji yöneticisi Jay 

Handerson, ürün gamlarının öngörücü, tahmin edici ve tanımlayıcı 

analizler için tüm araçları kapsadığını ifade etmiştir (Minsker, 2014: 

24). 
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SONUÇ 

İnternet çağımızın en önemli teknolojik buluşlarındandır ve 2020 

Ekim ayı itibarıyla aktif internet kullanıcısı sayısı 4,66 milyara, tekil 

mobil internet kullanıcı sayısı ise 4,28 milyara ulaşmıştır. Bu kadar 

kullanıcısı olan bir ortam için de sürekli yeni teknolojiler, yazılımlar, 

hizmetler vb. geliştirilmektedir. Bu gelişmeler gün geçtikçe artan 

hacim, çeşitlilik ve hızda veri oluşturulmasına sebep olmaktadır. 

Büyük veri, bu devasa veri setlerinin analiz edilerek anlamlı içgörüler 

ortaya çıkarma çabaları olarak tanımlanabilir. 

Elde edilen bu içgörüler doğru değerlendirildiğinde bütün alanlar için 

faydalı sonuçlar doğuracaktır.  Bu alanlardan biri de pazarlamadır ve 

sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmeler ışığında pazarlamanın da 

tanımı değişmektedir. Pazarlama alanında önemli bir otorite olarak 

kabul edilen Amerikan Pazarlama Birliği’nin yaptığı son pazarlama 

tanımı şu şekildedir; 

“Pazarlama, müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun tamamı için 

değer içeren teklifleri oluşturmak, iletmek, teslim etmek ve mübadele 

etmek için oluşturulan faaliyetler, bir dizi kurum ve süreçlerdir.” 

(AMA, 2007) 

Pazarlamanın tanımı değiştiği gibi tüketiciler de değişmektedir. 

Günümüz tüketicileri daha çok araştıran, sosyal medyada daha aktif, 

kişiselleştirilmiş ürünlere daha çok önem veren kısacası tanımdaki 

“değer” den daha çok beklenti içinde olan tüketiciler haline gelmiştir. 
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Büyük veri, hem değişime uğrayan bu yeni tüketiciler için daha çok 

değer içeren ve kişiselleştirilmiş teklifler oluşturmak hem de 

pazarlama ile ilgili bütün faaliyetlere yardımcı olacak içgörüler 

oluşturmak için kullanılabilecek önemli bir araçtır. Pazarlamada 

gerçek zamanlı filo takibi, müşteri verisi toplama ve analiz etme, 

analiz edilen bu bilgiler sayesinde müşterilere özel önerilerde 

bulunma, müşterilere ilgilendikleri ve internette arama yaptıkları 

ürünlerle ilgili reklamlar yapma, tüketicileri tanıma ve tüketim 

eğilimlerini tespit etme, perakendecilikte mağaza içi ürün yerleştirme, 

sosyal medya analizi yaparak halkla ilişkiler bağlamında imaj 

geliştirme gibi birçok alanda büyük veriden faydalanılabilir.  

Günümüzün son derece şiddetli rekabetçi ve teknolojik gelişmelerin 

çok hızlı olduğu ve her gün kentilyon baytlarla ölçülen verinin 

üretildiği dünyasında, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak isteyen 

tüm işletmeler imkânlar dâhilinde büyük veri çalışmalarına 

başlamalıdır. Tüketici odaklı pazarlama anlayışının geçerli olduğu 

günümüzde, tüketicileri daha iyi tanımak ve onlara özgü pazarlama 

stratejileri geliştirmek için, özellikle pazarlamacıların vakit 

geçirmeden büyük veri konusunda çalışmalara başlaması önemlidir. 

İleride pazarlamanın farklı alanlarında büyük veri uygulamalarının 

nasıl yapıldığı/yapılacağı, büyük veri uygulamalarının tüketiciler 

tarafından nasıl değerlendirildiği, anket vb. araçlar yerine büyük veri 

analitiği yapılarak istenilen bilgilerin nasıl elde edilebileceği gibi 

konularda çalışmalar yapılabilir.  
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GİRİŞ 

İşletmelerin müşterilerinin memnuniyetlerini artırmaları ve bunu 

sürekli kılma çabaları açısından hizmet kalitesi, en önemli etkenlerden 

biridir. Bu açıdan işletmelerin hizmetin üretimi ve pazarlanmasında 

müşterinin memnuniyetini yükseltilmesi hizmet kalitesinin artışıyla 

mümkün olacaktır. Günümüzde pazarlama alanında yaşanan değişim 

ve dönüşümlerin ışığında seçici ve özgür müşteri profili ihtiyacının 

karşılanması ve memnuniyetinin arttırılması kaliteli hizmet sunumu 

ile mümkün olacaktır.  

Çalışmanın konusunu oluşturan fitness işletmeleri özellikle son 

yıllarda hizmet sektöründe yaygınlık kazanan bir alandır. Ülkemizde 

ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler bu sektöre rağbeti arttırmış ve 

toplumun geniş bir kesimine hitap eden bir hizmet alanına 

dönüşmüştür. Özellikle toplumun her kesiminin fitness işletmelerin-

den yararlanma istekleri bu işletmelerinin sayısında önemli bir artışa 

sebep olmakla birlikte hizmet sunan işletmeler arasında rekabetin 

yaşanmasına yol açmıştır.  Çalışma kapsamında uygulanacak olan 

anketin örneklemini oluşturan Alanya ilçesindeki müşterilerin, fitness 

işletmelerine bakış açısını etkileyen birçok etken bulunmaktadır. 

İlçenin turizm bölgesi olması, yerleşik yabancı uyruklu vatandaşların 

bulunması, ilçede üniversitenin bulunması ve buna bağlı olarak çok 

sayıda öğrencinin yaşaması ve aynı zamanda sosyal kültürel bir 

gelişim sergileyen bir ilçe niteliğinde olması gibi sebepler, fitness 

işletmelerine talebi arttıran hususlar olarak nitelendirilebilmektedir. 
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Fitness işletmeleri müşterilerinin memnuniyeti açısından ağırlığın 

gelişmiş yabancı ülke vatandaşları ve bilinçli gençlerden oluşması, söz 

konusu işletmelerin hizmet kalitesini yüksek tutmasını zorunlu 

kılmaktadır. İnsan faktörü, dış ve iç fiziksel kanıtlar bu tür hizmet 

işletmelerinde müşteri memnuniyetini etkileyecektir. Bu çerçevede 

işletmelerde gelişmiş spor aletleri kullanılması, iyi bir hizmet 

sunulması ve spor salonlarının ferah ve göze hitap eden ambiyansının 

olması ön plana çıkacaktır. Spor tesisinin dış tasarımıyla birlikte, tesis 

içi koltukların rengi, biçimi ve tesisin atmosferi gibi iç tasarımı ve 

kullanılan müzik ve ses sitemi gibi ambiyansı etkileyen hizmetlerin 

kalitesi dolayısıyla müşteri memnuniyeti tatminini sağlayacaktır.  

Yapılan çalışmada Antalya ili Alanya ilçesinde fitness işletmelerinde 

hizmet alan müşterilerin memnuniyet ölçümü yapılması hedeflenmiş-

tir. Bu işletmelerde müşteri memnuniyeti ölçümünün test edilebilmesi 

için hazırlanmış olan anketin örneklemi ile Alanya'da bulunan spor 

salonlarında hizmet alan ve rastgele seçilen 290 yabancı uyruklu veya 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sorular sorulmuştur. Sonuç 

olarak, araştırma SPSS paket programlarıyla değerlendirmeye alınmış, 

hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinin analizi ile 

işletmelerin hizmet sunumunda müşteri odaklı hizmet sunumu 

sisteminin oluşturulmasının gereği ve önemi açıklanmaya çalışılmıştır. 

1. LİTERATÜR 

Hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerinde etkileri ile ilgili 

literatürlere bakıldığında farklı sektörlere ilişkin çalışmaların olduğu 

görülmektedir. Söz konusu çalışmalar kapsamında kaliteli hizmet ile 



 

 55 

müşteri memnuniyeti arasında doğrudan bağlantı oluğu için, müşteri 

artışı sağlanmakta ve müşteri kaybı önlenmektedir. Müşterinin 

herhangi bir üründen algıladığı performansın sonucu ya da 

beklentisinin çıktısı olan müşteri memnuniyeti (Kotler ve Armstrong 

2004; Choi vd. 2004) hizmet kalitesinden memnun kalındığı hallerde 

sağlanmakta, ihtiyaç ve beklentiler karşılanmaktadır. Bu bağlamda 

hizmet kalitesinin, müşteri memnuniyetini etkileyen birçok faktörlerin 

yanı sıra en etkili faktörlerden biri olduğu bilinmektedir (Aşık, 2016). 

Sürdürülebilir hizmet kalitesinin sağlanabilmesi için işletmelerin belli 

aralıklarla hali hazırdaki müşterileri olumlu ve olumsuz olarak 

etkileyen unsurları ortaya çıkarması gerekmektedir. Dünya şartlarının 

sürekli olarak değişmesi müşterilerin de beklentilerinin değişmesine 

neden olmaktadır. İşletmelerin bu değişimleri takip etmesi ve 

hizmetlerini bu değişen koşullara göre ayarlaması gerekmektedir 

(Karaman ve Karakoç, 2018). 

Günümüzde üretim içinde hizmet sektörünün önemli bir payı 

bulunmakta ve birçok ülkenin GSYH’sinin %50’sinden fazla paya 

sahip olmaktadır (Özsağır ve Akın, 2012). Dünya ekonomisinde 

hizmet sektörünün payında yaşanan önemli artış, işletmelerin hizmet 

kalitesini geliştirilmesinin müşteri memnuniyeti üzerinde etkililiği 

hususlarını ön plana çıkarmış ve işletmelerin hizmet kalitesini 

geliştirilmesine önem verilmesine neden olmuştur (Yağcı ve Duman, 

2006). Müşteri memnuniyetinin sağlanması için müşteri 

beklentilerinin çok yakından takip edilerek algılanması bu beklentileri 

karşılayacak (Aksu, Korkmaz ve Sünnetçioğlu, 2016), müşteri odaklı 

hizmet kalitesine önem veren işletmeler her zaman pazarda 
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varlıklarını sürdürebilecek, rekabette öncü olabilecek (Şahin ve Şen, 

2017) ve müşterileri tarafından kaliteli hizmet sunan işletme olarak 

algılanacaktır (Onurlubaş ve Gümüş, 2020). Neticede hizmet 

kalitesine önem veren işletmeler müşteriyi elde tutabilecek ve müşteri 

sadakatini artıracaktır (Günaydın, 2015).  

Çalışmamızın konusu olan fitness salonları veya spor etkinliklerinin 

yapıldığı işletmelere yönelik çeşitli araştırmaların yapıldığı ve 

literatürde hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin ele alındığı 

görülmektedir (Yıldız, Duyan ve Günel, 2018; Göksel ve Ekici, 2013; 

Altun, Birtürk ve Soykan, 2020; İnan ve Özel, 2019; Uçar, Çolak ve 

Dolu, 2018; Ergin, İmamoğlu ve Yıldızhan, 2011; Yıldız, Onağ, ve 

Onağ, 2013; Anlatıcı ve Biçer, 2019; Polat, Yıldız ve Yalçın, 2018). 

Nitekim hizmet sektöründe benzeri hizmetleri sunan işletmeler hizmet 

kalitesi ve müşteri memnuniyetine odaklanarak rekabet koşullarına 

ayak uydurabilecek ve ayakta kalabilecektir (Serarslan ve Kepoğlu, 

2006). Bu bağlamda son dönemlerde toplumun rağbet ve ilgi 

gösterdiği spor aktivitelerinin yapıldığı çok sayıda işletmelerin 

faaliyet gösterdiği ve sayısının arttığı görülmektedir. Özellikle sportif 

aktivitelerin artık bir yaşam biçimi ve sosyal ihtiyaç olarak kabul 

edilmesi (Altun, Birtürk ve Soykan, 2018; Uçar, Çolak ve Dolu, 

2018), insanların spor yapma ihtiyaçlarının giderilmesi için yeni bir 

hizmet sektörü oluşmuş (Uçar, Çolak ve Dolu, 2018) ve ilgili spor 

aktivitelerinin yapıldığı fitness salonları insan odaklı hizmet sunan 

işletmeler olarak aşırı talep görmüştür. Fitness işletmelerinin yoğun 

rekabet ortamının yaşandığı bir sektör olarak ayakta kalabilmesi ve 

farklı taleplere sahip bireylere gerekli hizmeti verebilmesi 
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gerekmektedir (Yetim ve Argan, 2018; Altun, Birtürk ve Soykan, 

2018).  

Artan rekabet ortamında fitness işletmeleri sunulan hizmeti 

çeşitlendirmeyi, hizmetin kalitesini yükseltmeyi, müşteri 

memnuniyetini ve satış gelirlerini arttırmayı amaçlamakta (İnan, 

2019) ve dolayısıyla bireyleri yakınlaştırarak toplumsal boyutta 

sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çevre oluşumuna katkı sağlamaktadır 

(Uçar, Çolak ve Dolu, 2018). Fitness salonları üzerinde yapılan bu 

araştırmada çoklu birim ölçeği olan ve geniş hizmet alanlarında 

kullanılan Servqual kullanılmış ve söz konusu sektörde hizmet 

kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerinde etkilerinin analiz edilmesi 

amaçlanmıştır. Nitekim müşterilerin beklenti ve algılarının 

karşılaştırılmasının analizinde Servqual modeline çok sayıda 

araştırmalarda başvurulmuştur (Savaş ve Kesmez, 2014; Akçil Ok ve 

Girgin 2015).  

Araştırma kapsamında söz konusu fitness işletmelerinden hizmet 

almak isteyen müşterilerin, 5'li Likert ölçeğine göre hizmet kalitesi 

beklentileri ve hizmetin kalitesi algıları iki değişken üzerinden analiz 

edilmiştir.  

2. BULGULAR 

2.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya gönüllü olarak katılım sağlayan toplam 290 kişi ile anket 

yapılmıştır. Anket sonuçları öncelikle demografik değişkenler üzere 

değerlendirilmiştir. Ankete katılan 290 kişinin cinsiyete göre dağılımı 
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aşağıdaki Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1’den görüldüğü üzere, 290 

kişiden 109’u kadın, 181’i ise erkeklerden oluşmaktadır. Bir başka 

ifade ile katılımcıların %37,6’sı kadınlardan oluşurken, %62,4’ü ise 

erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcılardan 40 kişi 20 yaş ve altı 

grubunda, 179 kişi 21-30 yaş grubunda, 40 kişi 31-40 yaş grubunda, 

27 kişi 41-50 yaş grubunda, sadece 4 kişi ise 51 yaş ve üzeri yaş 

grubunda yer almaktadır. Görüldüğü gibi katılımcıların %75,5’i 30 

yaşa kadar olan kişilerden oluşmaktadır. Bu veriye dayanarak, anket 

çalışmasının genellikle genç nüfus arasında yapıldığı ifade edebilir. 

Ankete katılanlardan 3 kişi okur-yazar,13 kişi ilkokul, 61 kişi lise, 37 

kişi ön lisans, 167 kişi lisans, 9 kişi ise yüksek lisans veya doktora 

mezunlarından oluşmaktadır. Ankete katılanların 59’u evli iken, 231’i 

bekardır. Bu sonuç yaş grubu dağılımı ile de örtüşmektedir. Çünkü 

ankete katılanların %75,5’i 30 yaşa kadar olan kişilerden 

oluşmaktadır. Katılımcılardan 14 kişi çalışmayan, 8 kişi ev hanımı, 

167 kişi öğrenci, 40 kişi serbest meslek sahibi, 7 kişi emekli, 17 kişi 

memur, 37 kişi ise işçilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin ankete 

katılanların %57,6’nı oluşturması anketin genellikle genç nüfus 

arasında yapıldığını göstermektedir. Ankete katılan kişilerden 

106’sının aylık gelirinin 0-1000 lira arasında olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu gruptaki kişi sayısı toplam kişi sayısının 

%36,6’sını oluşturmakta olup, büyük olasılıkla öğrenci veya 20 yaş 

altı olan kişilerin gelir düzeylerini göstermektedir. Katılımcılardan 71 

kişi 1001-2000 TL, 62 kişi 2001-3000 TL, 29 kişi 3001-4000 TL ve 

son olarak 22 kişi ise 4001 TL ve üzeri aylık gelire sahiptir. 
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet  n % 
 

Medeni Durum N % 

Erkek      181 62,4 
 

Evli 59 20,3 

Kadın      109 37,6 
 

Bekar 231 79,7 

Toplam      290 100 
 

Toplam 290 100 

Yaş n % 
 

Aylık Gelir n % 

20 yaş ve altı 40 13,8 
 

1000 ve altı 106 36,6 

21-30 yaş 179 61,7 
 

1001-2000 71 24,5 

31-40 yaş 40 13,8 
 

2001-3000 62 21,4 

41-50 yaş 27 9,3 
 

3001-4000 29 10 

51 yaş ve üzeri 4 1,4  4001 ve üzeri 22 7,6 

Toplam 290 100  Toplam 290 100 

Eğitim Durumu n % 
 

Meslek     n    % 

Okur Yazar 3 1 
 

Öğrenci 167 57,6 

İlkokul 13 4,5 
 

Emekli 7 2,4 

Lise 61 21 
 

Memur 17 5,9 

Ön Lisans 37 12,8 
 

İşçi 37 12,8 

Lisans 167 57,6  Serbest Meslek 40 13,8 

Lisansüstü 9 3,1  Ev Hanımı 8 2,8 

Toplam 290 100  Çalışmıyor 14 4,8 

    Toplam 290 100 
       

 

2.2. Araştırmanın Hipotezleri ve Hipotezlere İlişkin Bulgular 

Yapılan anket temel olarak aşağıda verilen hipotezlerin test edilmesi 

amacı ile yapılmıştır.  

H1. Katılımcıların aldıkları hizmetlerin güvenilirlik özelliklerine 

ilişkin algılanan ve beklenen düzeyleri arasında ilişki vardır. 

H2. Katılımcıların aldıkları hizmetlerin empati özelliklerine ilişkin 

algılanan ve beklenen düzeyleri arasında ilişki vardır. 

H3. Katılımcıların aldıkları hizmetlerin heveslik özelliklerine ilişkin 

algılanan ve beklenen düzeyleri arasında ilişki vardır. 
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H4. Katılımcıların aldıkları hizmetlerin cinsiyetlerine göre algılanan 

ve beklenen hizmet düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H5. Katılımcıların algılanan ve beklenen hizmet kalitesi açısından 

kişisel gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H6. Katılımcıların algılanan ve beklenen hizmet kalitesi açısından 

meslek gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Burada her hipotez için gerekli testler yapılarak sonuçları 

yorumlanacaktır. Hipotezlerin test edilmesine geçmeden önce ise, 

yapılan anketin güvenilir olup olmadığını tespit etmek amacı ile 

Cronbach Alfa testi yapılmış ve sonuçları Tablo 2’deki gibi 

sunulmuştur.  

Tablo 2: Cronbach Alfa Güvenirlik Testi 

Test Grubu Cronbach Alfa Madde Sayısı 

Beklenen Hizmet Kalitesi Güvenirlik 0.932 22 

Algılanan Hizmet Kalitesi Güvenirlik 0.954 22 

Cronbach Alfa güvenirlik testi sonuçlarına göre hem beklenen hizmet 

kalitesi hem de algılanan hizmet kalitesi için hesaplanan Cronbach 

alfa değerleri 0.8’den büyüktür. Bu sonuç her iki grup için yapılan 

anketin oldukça güvenli olduğunu göstermektedir. 

Belirtilen ilk üç hipotezdeki değişkenler sürekli değişkenler 

olduğundan bu değişkenler arasındaki ilişkiler korelasyon analizi 

aracılığı ile tespit edilecektir. Bu hipotezlerdeki değişkenlerin 

tanımlayıcı istatistikleri hesaplanarak Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo 3: Beklenen ve Algılanan Güvenirlik, Heveslilik ve Empati Değişkenlerinin 

Tanımlayıcı İstatistikleri 

Tanımlayıcı İstatistikler 

 N Min Maks Ortalama Std.Sap. Çarpık Basık 

Beklenen Güvenirlik 290 2,00 5,00 4,4421 ,59550 -1,208 1,330 

Algılanan Güvenirlik 290 2,00 5,00 4,2510 ,72323 -,981 ,400 

Beklenen Heveslilik 290 2,25 5,00 4,3509 ,62734 -,944 ,456 

Algılanan Heveslilik 290 2,00 5,00 4,2224 ,72589 -,894 ,307 

Beklenen Empati 290 1,00 5,00 4,1917 ,79248 -1,069 ,818 

Algılanan Empati 290 1,00 5,00 4,1917 ,79248 -1,069 ,818 

N 290       

Tablo 3’te sunulan bilgilerden özellikle çarpıklık ve basıklık değerleri 

incelendiğinde bu değişkenlerin hepsinin sola çarpık olduğu ve normal 

dağılıma kıyasla daha basık olduğu görülmektedir. Yani bu 

değişkenlerin hiçbiri normal dağılıma sahip değillerdir. Bu 

değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-

Simirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile test edilmiş ve sonuçları Tablo 

4’te sunulmuştur. 

Tablo 4: Normallik Testi Sonuçları 

Normallik Testleri 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

İstatistik Df Sig. İstatistik Df Sig. 

Beklenen Güvenirlik ,174 290 ,000 ,855 290 ,000 

Algılanan Güvenirlik ,151 290 ,000 ,886 290 ,000 

Beklenen Heveslilik ,165 290 ,000 ,877 290 ,000 

Algılanan Heveslilik ,142 290 ,000 ,894 290 ,000 

Beklenen Empati ,155 290 ,000 ,883 290 ,000 

Algılanan Empati ,155 290 ,000 ,883 290 ,000 
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Normallik testi sonuçlarına göre, tüm değişkenlerin Sig. Değerleri her 

iki testte de 0.05’ten küçük olduğu için, bu değişkenlerin normal 

dağılıma sahip olduğunu ifade eden sıfır hipotezleri reddedilir. Bir 

başka ifade ile bu değişkenler normal dağılıma sahip değillerdir.  

Beklenen güvenilirlik ile algılanan güvenilirlik, beklenen empati ile 

algılanan empati ve beklenen heveslilik ile algılanan heveslilik 

arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı ile tespit edilmiştir. 

Tablo 5: Korelasyon Analizi 

Korelasyonlar 

 

Beklenen 

Güvenirlik 

Algılanan 

Güvenirlik 

Beklenen 

Heveslilik 

Algılanan 

Heveslilik 

Beklenen 

Empati 

Algılanan 

Empati 

Beklenen 

Güvenirlik 

Pearson 

Kor. 

1 ,521** ,667** ,423** ,450** ,450** 

Sig. 2  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Algılanan 
Güvenirlik 

Pearson 

Kor. 

,521** 1 ,438** ,788** ,739** ,739** 

Sig. 2 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Beklenen 

Heveslilik 

Pearson 

Kor. 

,667** ,438** 1 ,542** ,394** ,394** 

Sig. 2 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Algılanan 
Heveslilik 

Pearson 

Kor. 

,423** ,788** ,542** 1 ,731** ,731** 

Sig. 2 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Beklenen 

Empati 

Pearson 

Kor. 

,450** ,739** ,394** ,731** 1 1,000** 

Sig. 2 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Algılanan 
Empati 

Pearson 

Kor. 

,450** ,739** ,394** ,731** 1,000** 1 

Sig. 2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
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Korelasyon tablosu olan Tablo 5’te verilen sonuçlara göre, beklenen 

güvenirlik ile algılanan empati arasında ve beklenen heveslilik ile 

algılanan orta düzeyde pozitif korelasyon ilişkisi vardır.  Beklenen 

empati ile algılanan empati arasında ise çok güçlü hatta bire bir pozitif 

yönlü korelasyon ilişkisi vardır. Tüm bu sonuçlar %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlıdır.  

Katılımcıların aldıkları hizmetlerin cinsiyetlerine göre algılanan ve 

beklenen hizmet düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır 

şeklindeki hipotezi test etmek için, öncelikle beklenen ve algılanan 

hizmet düzeyleri değişkenlerinin normal dağılıma sahip olup 

incelenmelidir. Bunun için beklenen ve algılanan hizmet kalitesi 

değişkenleri üzerinde normallik testleri yapılmış ve sonuçları 

aşağıdaki Tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 6: Normallik Testi Sonuçları 

Normallik Testi 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

İstatistik df Sig. İstatistik df Sig. 

Beklenen Hizmet Kalitesi ,107 290 ,000 ,928 290 ,000 

Algılanan Hizmet Kalitesi ,115 290 ,000 ,918 290 ,000 

Normallik testi sonuçlarına göre, beklenen hizmet kalitesi ve algılanan 

hizmet kalitesi değişkenleri normal dağılıma uymamaktadır. Çünkü 

test istatistiklerine ait Sig. Değerleri 0.05’ten küçük çıkmıştır. Bu 

nedenden dolayı değişkenlerin normal dağılıma uyum gösterdiğini 

ifade eden sıfır hipotezleri reddedilmiştir. Değişkenlerin normal 

dağılıma uymaması gerekçesi ile bu değişkenlerin cinsiyete göre 
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farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için parametrik olmayan 

Mann Whitney-U testi kullanılmalıdır. Bu amaçla Mann Whitney-U 

testi uygulanmış ve sonuçları aşağıdaki Tablo 7’de sunulmuştur.  

Tablo 7: Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Test İstatistikleria 

 

Beklenen Hizmet 

Kalitesi 

Algılanan Hizmet 
Kalitesi 

Mann-Whitney U 8639,000 9645,000 

Wilcoxon W 25110,000 15640,000 

Z -1,773 -,318 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,076 ,751 

a. Gruplandırma Değişkeni: Cinsiyet 

Mann Whitney-U testi sonuçlarına göre, %5 anlamlılık düzeyinde 

hem beklenen hizmet kalitesi hem de algılanan hizmet kalitesi 

değişkenleri cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Ancak, %10 

anlamlılık düzeyinde beklenen hizmet kalitesi cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir.  

Tablo 8: Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Cinsiyete Göre Farklılaşması 

Sıralar 

 
Cinsiyet N Ortalama Sıra Sıralar Toplamı 

Beklenen Hizmet Kalitesi Kadın 109 156,74 17085,00 

Erkek 181 138,73 25110,00 

Toplam 290   

Algılanan Hizmet Kalitesi Kadın 109 143,49 15640,00 

Erkek 181 146,71 26555,00 

Toplam 290   
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Tablo 8’de görüldüğü gibi, kadınlar için beklenen hizmet kalitesi 

erkeklere kıyasla biraz daha fazladır. Ancak algılanan hizmet 

kalitesinde erkekler ile kadınlar arasında ciddi bir farklılık yoktur.  Bu 

nedenle %10 anlamlılık düzeyinde beklenen hizmet kalitesi 

istatistiksel açıdan cinsiyete göre farklılık göstermektedir.  

Katılımcıların “algılanan ve beklenen hizmet kalitesi açısından kişisel 

gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir” şeklindeki 

hipotezi test etmek için parametrik olmayan Kruskal-Wallis testi 

yapılmış ve sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

Tablo 9: Gelir Gruplarına Göre Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi Farklılığı. 

Kruskal –Wallis Test Sonuçları 

Test İstatistikleria,b 

 

Beklenen Hizmet 

Kalitesi 

Algılanan Hizmet 
Kalitesi 

Kruskal-Wallis H 9,604 4,027 

df 4 4 

Asymp. Sig. ,048 ,402 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Gruplandırma Değişkeni: Aylık Gelir 

Tablo 9’da sunulan test sonuçlarına göre %5 anlamlılık düzeyinde 

beklenen hizmet kalitesi aylık gelir gruplarına farklılık gösterirken, 

algılanan hizmet kalitesi gelir gruplarına göre farklılık 

göstermemektedir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için ortalama sıra değerleri hesaplanmış ve sonuçları Tablo 

10’da sunulmuştur.  
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Tablo 10: Ortalama Sıralar 

Sıralar 

 Aylık gelir N Ortalama Sıra 

Beklenen Hizmet Kalitesi 0-1000 TL 106 138,20 

1001-2000 TL 71 130,14 

2001-3000 TL 62 164,10 

3001-4000 TL 29 145,19 

4001 ve üzeri 22 178,23 

Toplam 290  

Algılanan Hizmet Kalitesi 0-1000 TL 106 137,33 

1001-2000 TL 71 142,73 

2001-3000 TL 62 158,66 

3001-4000 TL 29 138,97 

4001 ve üzeri 22 165,34 

Toplam 290  

Tablo 10’dan görüldüğü üzere beklenen hizmet kalitesinde aylık geliri 

0-1000 TL arasında olan kişiler ile aylık geliri 4001 TL ve üzeri olan 

kişilerin ortalama sırası arasında ciddi farklılık vardır. Ancak aynı 

durum algılanan hizmet kalitesi değişkeni için geçerli değildir.  

“Katılımcıların algılanan ve beklenen hizmet kalitesi açısından meslek 

gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir” şeklindeki 

hipotezi test etmek için, parametrik olmayan testlerden Kruskal-Wallis 

testi kullanılmalıdır. Çünkü, beklenen ve algılanan hizmet kalitesi 

değişkenleri normal dağılıma sahip değil ve meslek gruplarının sayısı 

ikiden fazladır. Kruskal-Wallis testi yapıldıktan sonra elde edilen 

sonuçlar Tablo 11’de sunulmuştur.  
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Tablo 11: Meslek Gruplarına Göre Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi  
Farklılığı. Kruskal –Wallis Test Sonuçları 

Test İstatistikleria,b 

 

Beklenen Hizmet 

Kalitesi 

Algılanan Hizmet 

Kalitesi 

Kruskal-Wallis H 10,162 5,452 

df 6 6 

Asymp. Sig. ,118 ,487 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Gruplandırma Değişkeni: Meslek 

Tablo 11’de verilen sonuçlara göre, beklenen hizmet kalitesi ile 

algılanan hizmet kalitesi meslek gruplarına göre birbirinden 

farklılaşmamaktadır.  

3. SONUÇ 

Araştırmada Antalya ili Alanya ilçesinde fitness işletmelerinden 

hizmet alan müşterilerin memnuniyet ölçümü yapılması hedeflenmiş 

olup, söz konusu işletmelerde müşteri memnuniyeti ölçümünün test 

edilebilmesi için hazırlanmış olan anketin örneklemi ile Alanya'da 

bulunan spor salonlarında hizmet alan ve rastgele seçilen 290 yabancı 

uyruklu veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sorular sorulmuştur. 

Sonuç olarak, araştırma SPSS paket programlarıyla değerlendirmeye 

alınmış, hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinin 

analizi ile işletmelerin hizmet sunumunda müşteri odaklı hizmet 

sunumu sisteminin oluşturulmasının gereği ve önemi açıklanmaya 

çalışılmıştır. Araştırma kapsamında söz konusu fitness işletmelerinden 

hizmet almak isteyen müşterilerin, 5'li Likert ölçeğine göre hizmet 
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kalitesi beklentileri ve hizmetin kalitesi algıları iki değişken üzerinden 

analiz edilmiştir.  

Fitness işletmelerinden alınan hizmetlerden beklenen ve algılanan 

hizmet üzerine yapılan araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, 

beklenen güvenirlik ve algılanan güvenilirlik ile, beklenen heveslilik 

ve algılanan heveslilik arasında orta düzeyde pozitif ve istatistiksel 

açıdan anlamlı korelasyon ilişkisi vardır. Beklenen empati ile 

algılanan empati arasında ise çok güçlü veya bire bir pozitif ilişki 

vardır.  

Cinsiyete göre %10 anlamlılık düzeyinde, kadınların beklenen hizmet 

kalitesinin erkeklerden daha fazla olduğu tespit edilmiş, ancak 

algılanan hizmet kalitesinde cinsiyete göre farklılaşma olmadığı 

sonucuna varılmıştır. Beklenen hizmet kalitesinin, gelir gruplarına 

göre göre farklılaştığı tespit edilse de algılanan hizmet kalitesinin gelir 

gruplarına göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Son olarak ise, 

meslek gruplarına göre beklenen ve algılanan hizmet kalitesinin 

meslek gruplarına göre farklılaşmadığı araştırma ile ortaya 

konulmuştur. 

Söz konusu bölgede hizmet veren işletmeler açısında yapılan analiz 

sonucunda beklenen hizmet ile algılanan hizmet arasında pozitif 

pozitif ve orta düzey korelasyon bulunmuştur. Fitness işletmelerinden 

hizmet alan müşterilerin beklenen hizmet kalitesi arttıkça algılanan 

hizmet kalitesi de artacaktır. Fitness işletmecileri müşterilerin algı 

düzeyi üzerinde etkisi olan faktörler açısından hizmet kalitesini 

arttırdıklarında, müşterilerin beklenen hizmet kalitesi de yükselecektir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde işletmelerin kitle pazarlarında giderek artan rekabet 

koşullarıyla birlikte ilişkisel pazarlama faaliyetlerine önem verdiği 

yadsınamaz bir gerçektir. Müşterilerle daha güçlü bağ oluşturmaya 

yönelik uygulanan ilişkisel pazarlama faaliyetleri, müşteriyi elde 

tutma faaliyetleri, sadakate yönelik yönetim ve birebir pazarlama 

stratejilerinin bütünleştirilmesiyle karakterize edilmektedir. Bu yeni 

pazarlama uygulamalarının çoğunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden 

yararlanılmaktadır. İlişkisel pazarlamanın en önemli odak noktası 

müşteriyi elde tutma olarak kabul edilmektedir. Çünkü müşterinin 

elde tutulması faaliyetleri, bazı satın alma işlemlerinden daha az 

maliyetli olmaktadır. Söz konusu elde tutma oranlarındaki küçük 

artışlar bir işletmenin karlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olmaktadır. Çoğu zaman mevcut müşteriler yeni müşterilere nazaran 

daha fazla satın alma eğilimindedir. Bu nedenle hali hazırdaki 

müşterilerin elde tutulması daha önemlidir (Bolton ve Bhattacharya, 

2000).   

Küçük işletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarını çok iyi bilmek, böylece 

onlara bireysel olarak uygun teklifler önermek veya onlara hangi 

düzeyde güveneceklerini değerlendirebilmek için genellikle kişisel 

iletişim yolunu seçer. İşletmelerin boyutu büyüdükçe, kişisel 

bağlantılara dayalı ilişki kurmayı başarmak daha zor hale gelmektedir. 

İlişkisel pazarlama yoluyla müşterileri tanıma yeteneğini yeniden 

keşfetmeye olan ilgi, rekabet avantajı sağlayan kaliteli ürün ve 

hizmetlerin tek başına bir şirketin rekabet avantajı elde etmesi için 
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yetersiz kalmasıyla sonuçlanan artan rekabetçi pazarların bir sonucu 

olarak ortaya çıkmıştır. Birçok mal ve hizmet için müşteriler, 

tedarikçileriyle sürdürülebilir güçlü ilişkiler geliştirmeyi ister. Ayrıca, 

güçlü, kullanıcı dostu veri tabanlarının ortaya çıkması, büyük 

şirketlerin müşterileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına 

olanak sağlamaktadır (Palmer, 1994).  

Ayrıca işletme çalışanlarının müşterilere karşı saygılı, samimi ve güler 

yüzlü bir davranış sergilemesi müşteri memnuniyetinin artması 

noktasında önemli bir adımdır. Devamında ise müşteri sadakatinin 

oluşması işletmeler açısından önemli beklentilerdendir. Özellikle 

hizmet sektöründe müşteriyle doğrudan ilişki içerisinde bulunma 

eğilimi hizmet kalitesinin ön planda tutulması gerekliliğini de gün 

yüzüne çıkarmıştır (Karaman, 2020). 

İlişkisel pazarlama kavramı, başarılı müşteri ilişkiler kurmaya, 

geliştirmeye ve sürdürmeye yönelik tüm pazarlama faaliyetlerini ifade 

etmektedir (Morgan ve Hunt 1994). İlişkisel pazarlama faaliyetlerinin 

bir sonucu olarak müşteri sadakati kavramı, müşterilerin bir mal veya 

hizmeti tercih etme sıklığı veya söz konusu mal veya hizmetin 

müşterisi olma durumu olarak tanımlanabilmektedir (Armağan ve 

Can, 2019). 

Çok sayıda çalışma, ilişkisel pazarlama yöneliminin müşteri sadakati 

üzerinde olumlu ve önemli bir etkiye sahip olduğunu doğrulamasına 

rağmen (Colgate ve Danaher, 2000; Ndubisi, 2007; Firdaus ve 

Kanyan, 2014; Özgen ve Şimşek, 2015), bugüne kadar çok az çalışma 
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bu tür bir ilişkinin GSM operatörleri bağlamındaki etkisini 

araştırmıştır.  

1. LİTERATÜR TARAMASI 

İlişkisel pazarlamanın ilk savunucusu olan Berry (1983)’ye göre 

ilişkisel pazarlama, müşterilerle bağları kuvvetlendirme ve söz konusu 

bağların sürekliliğini sağlamaktır. İlişkisel pazarlama işletmeler ile 

müşteriler arasında ortak amaçlara dayalı bir bağın olduğu 

faaliyetlerdir. İşletmeler tarafından ortaya atılan cazip uygulamalar ile 

müşteriler ile kurulan ilişki sayesinde yeni müşteriler kazanılacaktır. 

Bu ilişkinin daha da güçlenmesi, müşterilerin sürekli hale gelmesine 

olanak sağlayacaktır. İşletmeler ve müşteriler arasında karşılıklı 

işbirliğine dayalı bu etkileşimin uzun vadede devam etmesi güven 

unsurunu ön plana çıkarmakta ve bir bağlılık oluşturmaktadır. İlişkisel 

pazarlamanın ana unsurunun insan olması, duygusal yapının göz ardı 

edilmemesi gerektiğini karşımıza çıkarmaktadır. Yeni müşterilerin 

kazanılması ve halihazırdaki müşterilere yönelik sadakatin 

oluşturulması işletmenin verimliliği ve karlılığı üzerinde olumlu 

etkilere neden olmaktadır (Karaman, 2020).  

Literatürde, müşteri sadakatini kazanmak, sürdürmek ve desteklemek 

için etkili ve güçlü bir strateji olarak ilişkisel pazarlamanın önemi 

vurgulanmaktadır (Payne vd. 1995; Colgate ve Danaher, 2000; Lacey 

ve Morgan, 2009; Özgen ve Şimşek, 2015; Karaman, 2020; Kaplan, 

2020). 
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Morris vd. (1999), ilişkisel pazarlamanın başarılı bir şekilde 

benimsenmesinin anahtarının dinamik bir iş ortamında müşteri 

sadakatinin oluşturulmasında yattığını belirtmiştir. İlişkisel pazarlama 

faaliyetlerinin başarısı, müşteri ve hizmet sağlayıcıları arasındaki iyi 

bir ilişki kalitesine bağlanmaktadır. Bu da müşteri sadakatine yol açan 

önemli bir faktördür. Ndubisi (2007), ilişkisel pazarlamanın temelini 

oluşturan güven, bağlılık, iletişim ve empatinin müşteri sadakati 

üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ileri sürmüştür. 

Gronross (1994), ilişkisel pazarlamayı, bir kuruluşun müşteri tabanını 

ve karlılığını sürdürmek ve iyileştirmek amacıyla müşteriler ve diğer 

ortaklarla ilişkiler kurmak, sürdürmek ve geliştirmek olarak 

tanımlamış ve ilişkisel pazarlamanın müşteri sadakatiyle doğrudan 

ilişkisinin olduğunu savunmuştur. 

Özdemir ve Koçak (2012)’ın ilişkisel pazarlama çerçevesinde marka 

sadakatinin oluşması üzerine yapmış oldukları çalışmalarında ilişkisel 

pazarlama faaliyetlerinin marka sadakatini olumlu yönde etkilediği, 

özellikle marka güveni ve marka duygusunun marka sadakati üzerinde 

doğrudan etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Aydın ve Tavukçu (2019)’un ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin 

müşteri sadakatine etkisi üzerine yapmış oldukları çalışmalarında ise 

ilişkisel pazarlama unsurlarından güven, yetkinlik, iletişim ve çatışma 

yönetiminin müşteri sadakatine pozitif yönde etkide bulunduğu tespit 

edilmiştir. 
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Çalışkan ve Esmer (2019)’un yapmış oldukları çalışmalarında, 

işletmelerin ilişkisel pazarlama faaliyetlerini uygulamasının 

müşteriyle olan ilişkilerinin kalitesini etkileyeceğini, bununla birlikte 

müşteri ilişkilerinin performansının yüksek olması neticesinde 

finansal performansın da etkileneceği sonucuna varılmıştır. 

2. UYGULAMA 

2.1. Araştırmanın Amacı, Evreni ve Örneklemi 

Bu çalışmanın amacı, GSM operatörlerinin uyguladıkları ilişkisel 

pazarlama faaliyetlerinin müşteri sadakatine etkisini belirlemektir. 

Araştırmanın evrenini Alanya ilçesinde yaşayan bireyler 

oluşturmaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda belirlenen anket 

formu kolayda örnekleme ve online anket yöntemi ile Alanya 

ilçesinde yaşayan bireylere uygulanarak elde edilen 355 anket analiz 

edilmiştir.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında Alanya’da yaşayan bireylere yönelik GSM 

operatörlerinin uyguladıkları ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin 

müşteri sadakatine etkisinin belirlenebilmesi için Firdaus ve Kanyan 

(2014) ve Samsa ve Gelibolu (2015)’nun çalışmasından uyarlanarak 

hazırlanan ilişkisel pazarlama ölçeği ve Zeithaml vd. (1996) 

tarafından geliştirilen ölçekten hareketle uyarlanan müşteri sadakati 

ölçeği kullanılmıştır. Anket formu üç kısımdan oluşturulmuştur. 

Birinci kısımda katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye 

yönelik ifadeler bulunmakta, ikinci kısımda ilişkisel pazarlama 
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ölçeğine ait ifadeler bulunmakta ve son olarak üçüncü kısımda ise 

müşteri sadakatini belirlemeye yönelik ifadeler bulunmaktadır. İkinci 

ve üçüncü kısımdaki ifadeler için 5’li likert ölçeği (1-Kesinlikle 

Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- Katılıyorum, 5- 

Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıştır.  

2.3. Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Cinsiyet ile GSM operatörlerinin uyguladıkları ilişkisel pazarlama 

faaliyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Cinsiyet ile GSM operatörü müşterilerinin müşteri sadakati 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Başka bir operatöre geçme isteği ile GSM operatörlerinin 

uyguladıkları ilişkisel pazarlama faaliyetleri arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H4: Başka bir operatöre geçme isteği ile GSM operatörü 

müşterilerinin müşteri sadakati arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: GSM operatörlerinin uyguladıkları ilişkisel pazarlama 

faaliyetleriyle müşteri sadakati arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

2.4. Bulgular 

2.4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Yönelik 

Bulgular 

Alanya ilçesinde yaşayan bireylere yönelik GSM operatörlerinin 

uyguladıkları ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin müşteri sadakatine 

etkisinin belirlenebilmesi için yapılan çalışmada toplamda 355 kişiye 
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anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında anket uygulanan 

katılımcılara yönelik demografik veriler Tablo 1’de verilmiştir. Bu 

verilere göre katılımcıların %51,3’ünün kadın, %48,7sinin ise erkek 

bireylerden oluştuğu; katılımcıların %98,9’unun bekar, %1,1’inin ise 

evli olduğu; katılımcıların %61,4’ünün ön lisans, %37,5’inin lisans, 

%0,6’sının lisansüstü ve %0,6’sının ise öğrenci olmadığı; 

katılımcıların %61,4’ünün 1980-1999 arasında doğduğu, %38’inin 

2000 ve sonrasında doğduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca 

katılımcıların %37,5’inin Türk Telekom kullanıcısı olduğu, %33’ünün 

Turkcell kullanıcısı olduğu, %27,6’sının Vodafone kullanıcı olduğu 

ve %1,7’sinin ise diğer operatör kullanıcısı olduğu; katılımcıların 

%50,1’inin söz konusu operatörleri 3 yıldan fazla kullandığı, %31’inin 

1-3 yıl arasında kullandığı ve %18,9’unun ise 1 yıldan daha az süredir 

kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin 

%74,1’inin başka bir operatöre geçme isteği olmazken, %25,9’unun 

ise başka bir operatöre geçme isteği içerisinde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan bireylerin %34,9’unun 

operatörü herhangi bir reklam kanalından takip etmediği, %32,1’inin 

sosyal medyadan takip ettiği, %25,4’ünün diğer internet ortamlarından 

takip ettiği ve %7,6’sının ise TV’den takip ettiği sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Cinsiyet  N % 
 

Medeni Durum n % 

Erkek      173 48,7 
 

Evli 4 1,1 

Kadın      182 51,3 
 

Bekar 351 98,9 

Toplam      355 100 
 

Toplam 355 100 

Eğitim Durumu N % 
 

Doğum Yılı n % 

Ön Lisans 218 61,4 
 

1927-1945 

arası

1 0,3 

Lisans 133 37,5 
 

1965-1979 

arası

1 0,3 

Lisansüstü 2 0,6 
 

1980-1999 

arası

218 61,4 

Öğrenci Değilim 2 0,6 
 

2000 ve sonrası 135 38 

Toplam 355 100 
 

Toplam 355 100 

Kullanılan Operatör N % 
 

Operatörün 

Takip Edildiği 

    n    % 

Turkcell 117 33 
 

TV 27 7,6 

Vodafone 98 27,6 
 

Sosyal Medya 114 32,1 

Türk Telekom 133 37,5 
 

Diğer İnternet 

Ortamı

90 25,4 

PTTCell 1 0,3 
 

Takip 124 34,9 

Diğer 6 1,7  Toplam 355 100 

Toplam 355 100 
 

Kullanılan Yıl n % 

Başka Operatöre 

Geçme İsteği

N %  1 yıldan daha 67 18,9 

Evet 92 25,9  1-3 yıl 110 31 

Hayır 263 74,1  3 yıldan fazla 178 50,1 

Toplam 355 100  Toplam 355 100 
     

  

 

2.4.2. Araştırmanın Güvenilirliği 

Araştırma kapsamında 25 ifadeden oluşan ilişkisel pazarlama ölçeğine 

Tablo 2’de görüldüğü üzere güvenilirlik analizi uygulanmıştır. 

Güvenilirlik analizi, araştırmaya yönelik gerçekleştirilecek olan tüm 

analizlerin en güvenilir sonuçlara ulaşması için yapılan bir işlemdir. 

Ölçekler kapsamında bir araya getirilen ifadelerin homojen dağılıp 

dağılmadıklarının belirlenmesine yönelik bir analiz olan güvenilirlik 

analizinde Cronbach Alpha (α) değeri oldukça önemli bir öneme 

sahiptir. Söz konusu değerin 0 ile 1 arasında bir değere sahip olması 



 

 83 

gerekmektedir (Kalaycı, 2014). Analiz sonuçlarına göre ilişkisel 

pazarlama ölçeğinin Cronbach Alpha (α) değeri 0,958 çıkmıştır. Söz 

konusu değerin 0 ile 1 arasında ve yüksek güvenilirlikte bir değere 

sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 2: İlişkisel Pazarlama Ölçeğine Yönelik Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Önerme Sayısı 25 

Cronbach’s Alpha 0,958 

Toplam Varyansı Açıklama Oranı 319,453 

Standart Hata 17,87325 

Ortalama Değer 84,0676 

Ayrıca araştırma kapsamında 5 ifadeden oluşan müşteri sadakati 

ölçeği de güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Söz konusu analiz 

neticesinde Tablo 3’de de görüleceği üzere Cronbach Alpha (α) değeri 

0,711 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerin 0 ile 1 arasında ve 

yüksek bir güvenilirliğe sahip olduğu sonuca ulaşılmıştır. 

Tablo 3: Müşteri Sadakati Ölçeğine Yönelik Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Önerme Sayısı 5 

Cronbach’s Alpha 0,711 

Toplam Varyansı Açıklama Oranı 10,106 

Standart Hata 3,17900 

Ortalama Değer 17,9014 
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2.4.3. Hipotezlere İlişkin Bulgular 

Araştırma doğrultusunda katılımcılara yönelik cinsiyet değişkeniyle 

GSM operatörlerinin uyguladıkları ilişkisel pazarlama faaliyetleri ve 

bunun neticesinde ortaya çıkan müşteri sadakati arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi uygulanmış, sonuç olarak 

katılımcılara yönelik cinsiyet değişkeniyle GSM operatörlerinin 

uygulamış oldukları ilişkisel pazarlama faaliyetleri arasında anlamlılık 

değerinin 0,05’den yüksek çıkması nedeniyle Tablo 4’de de 

görüleceği üzere anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p=0,279, 

p>0,05). Dolayısıyla H1 hipotezi reddedilmiştir. Bununla birlikte 

katılımcılara yönelik cinsiyet değişkeniyle müşteri sadakati faktörü 

arasında anlamlılık değerinin 0,05’den küçük çıkması nedeniyle 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p=0,045, p<0,05). Dolayısıyla H2 

hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 4: Cinsiyet Değişkeniyle İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Sadakati 

Faktörlerinin t-testi Sonuçları 

 

 Varyansların Eşitliği 
Levene Testi 

Ortalamaların 
Eşitliği t Testi 

F Anlamlılık t Anlamlılık.2 

İlişkisel Pazarlama 
Faaliyetleri 

Eşit Varyans 1,381 ,241 1,084 ,279 

Eşit olmayan varyans   1,082 ,280 

Müşteri Sadakati 
Eşit Varyans 1,149 ,285 1,774 ,045 

Eşit olmayan varyans   1,769 ,046 
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Katılımcıların başka bir operatöre geçme isteği değişkeni ile GSM 

operatörlerinin uyguladıkları ilişkisel pazarlama faaliyetlerin ve 

neticesinde ortaya çıkan müşteri sadakati faktörü arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi uygulanmıştır. Sonuç 

olarak katılımcıların başka bir operatöre geçme isteği değişkeniyle 

GSM operatörlerinin uygulamış oldukları ilişkisel pazarlama 

faaliyetleri arasında anlamlılık değerinin 0,05’den küçük çıkması 

nedeniyle Tablo 5’de de görüldüğü üzere anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir (p=0,000, p<0,05). Dolayısıyla H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

Ayrıca katılımcıların başka bir operatöre geçme isteği değişkeni ile 

müşteri sadakati değişkeni arasında anlamlılık değerinin 0,05’den 

küçük çıkması nedeniyle yine anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir 

(p=0,171, p>0,05). Dolayısıyla H4 hipotezi de kabul edilmiştir. 

Tablo 5: Katılımcıların Başka Bir Operatöre Geçme İsteği ile İlişkisel Pazarlama ve 

Müşteri Sadakati Faktörlerinin t-testi Sonuçları 

GSM operatörlerinin uyguladıkları ilişkisel pazarlama faaliyetleri ile 

müşteri sadakati arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını 

belirlemek için regresyon analizi yapılmıştır. Söz konusu analiz 

sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Regresyon analizi neticesinde 

 Varyansların Eşitliği 

Levene Testi 

Ortalamaların 

Eşitliği t Testi 

F Anlamlılık t Anlamlılık.2 

İlişkisel Pazarlama 

Faaliyetleri 

Eşit Varyans 4,017 ,046 8,303 ,000 

Eşit olmayan varyans   7,437 ,000 

Müşteri Sadakati 
Eşit Varyans 3,211 ,048 5,371 ,035 

Eşit olmayan varyans   4,219 ,036 
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ANOVA tablosunda F değerinin anlamlılık değeri (F=86,941, p<0,05) 

çıkmıştır. Bu değere göre ise GSM operatörlerinin uyguladıkları 

ilişkisel pazarlama faaliyetleri ile müşteri sadakati arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla H5 hipotezi kabul edilmiştir. Ayrıca 

analiz sonuçlarında R2 değeri 0,198 olarak bulunmuştur. Bu değere 

göre müşteri sadakatindeki % 19,8’lik değişim GSM operatörlerinin 

uyguladıkları ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin bir sonucudur. 

Bununla birlikte söz konusu analiz neticesinde B değeri 0,394 olarak 

bulunmuştur. Bu değer ise GSM operatörlerinin uyguladıkları ilişkisel 

pazarlama faaliyetlerindeki 1 birimlik artışın müşteri sadakatinde 

0,394 birim artışa neden olacağını göstermektedir. 

Tablo 6: İlişkisel Pazarlama Faaliyetlerinin Müşteri Sadakatine Etkisi 

Model 
Müşteri Sadakati 

B Std. Hata ß t Anlamlılık 

Sabit 2,258 ,145 - 15,571 ,000 

İlişkisel Pazarlama ,394 ,042 ,445 9,324 ,000 

R = ,445 R² = ,198 F = 86,941 
Durbin-Watson 

1,803 
,000 

Yapılan analizler sonrasında kurulmuş olan hipotezlerin sonuçlarının 

genel görüntüsü Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7: Araştırmaya Ait Hipotez Sonuçları 

H1: Cinsiyet ile GSM operatörlerinin uyguladıkları ilişkisel pazarlama 

faaliyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Red 

H2: Cinsiyet ile GSM operatörü müşterilerinin müşteri sadakati 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Kabul 

H3: Başka bir operatöre geçme isteği ile GSM operatörlerinin 

uyguladıkları ilişkisel pazarlama faaliyetleri arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

Kabul 

H4: Başka bir operatöre geçme isteği ile GSM operatörü müşterilerinin 

müşteri sadakati arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Kabul 

H5: GSM operatörlerinin uyguladıkları ilişkisel pazarlama 

faaliyetleriyle müşteri sadakati arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Kabul 

 

SONUÇ 

Yapılan çalışmada elde edilen bulgular sonucunda, GSM 

operatörlerinin uyguladıkları ilişkisel pazarlama faaliyetleri ile müşteri 

sadakati arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Yani 

operatörlerin uyguladıkları ilişkisel pazarlama faaliyetleri ne derece 

artarsa müşteri sadakati de ona nispeten artacaktır. Bu sonuca göre 

GSM operatörleri ilişkisel pazarlama faaliyetlerine önem vermeleri 

gerekmektedir. Özellikle ilişkisel pazarlama faaliyetlerinden iletişim 

boyutuna daha önem vererek müşterilerle olan iletişimi arttırma 

yönüne gitmeleri gerekmektedir. Müşteri geri bildirimlerine değer 

vererek hizmet kalitesini arttırmak için bu geri bildirimleri kullanmak 

müşteri ile olan iletişimi arttıran en önemli etkenlerden biridir. Ayrıca 

müşteri ile olan anlaşmazlıkların veya müşterinin herhangi bir 
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probleminin etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması iletişim 

noktasında atılabilecek en önemli adım olmaktadır. Bir diğer ilişkisel 

pazarlama boyutu olan güven boyutu üzerine de operatörlerin eğilmesi 

gerekmektedir. Özellikle müşterilerin operatör değişikliklerinde 

yaşadıkları problemlerden kaynaklı olan güven kayıplarını ilişkisel 

pazarlama faaliyetleriyle minimize etmeleri gerekmektedir. Müşteriye 

dürüst ve samimi olmak her zaman müşterinin güvenini kazanma 

noktasında bir adımdır. Müşteriye her zaman doğru bilginin verilmesi 

ve sorumlulukların farkında olunması müşteri nazarında güven 

oluşturan yegane etmenlerdir. Diğer ilişkisel pazarlama boyutlarından 

olan empati boyutu ise müşteri sadakatine etki eden en önemli 

faktörlerden birisidir. Özellikle müşteri ilişkilerinde çalışan personelin 

sempatik ve güven verici olması, devamlı olarak nazik ve samimi 

olması, müşterinin isteklerini anlayıp anında cevap verebilmesi, 

müşteriyi özel hissettirebilmesi gibi faktörler ilişkisel pazarlama 

faaliyetlerini başarıya götürecek önemli etmenlerdir. Bu etmenler 

sayesinde müşteri ilişkileri personeli, müşterinin duygularını ve içinde 

bulunduğu durum ve davranışlardaki motivasyonunu anlayarak yani 

empati yaparak müşteri sadakati oluşturma yolunda önemli bir adım 

atmış olacaktır. Bir diğer ilişkisel pazarlama boyutu ise müşteriye 

verilen taahhüttür. Özellikle müşteriye makul fiyata mükemmel ürün 

ve hizmet kalitesi sağlamak, en iyi hizmeti verme noktasında kendini 

adamak, müşteriler ile uzun süreli ilişkiler kurup bu ilişkiyi devam 

ettirme yolunda adımlar atmak, hizmet kalitesi hususunda devamlılığı 

sağlamak gibi faktörler müşteriye verilmiş en önemli taahhütlerdir. 



 

 89 

Müşteri bu taahhütlerle kendini güvende hissedecek ve markaya olan 

sadakati artacaktır. 

Çalışma kapsamında elde edilen bulgulardan, katılımcıların 

cinsiyetleriyle GSM operatörlerinin uyguladıkları ilişkisel pazarlama 

faaliyetleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca 

katılımcıların cinsiyetleri ile GSM operatörü müşterilerinin müşteri 

sadakati arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Cinsiyet faktörü 

ilişkisel pazarlama faaliyetlerini etkilemezken; müşterilerin sadakati 

faktörünü etkilemektedir. 

Müşterilerin başka bir operatöre geçme isteği ile GSM operatörlerinin 

uyguladıkları ilişkisel pazarlama faaliyetleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Müşterilerin başka bir operatöre geçme isteği GSM 

operatörlerini daha çok ilişkisel pazarlama faaliyetlerine 

yönlendirmektedir. Yine müşterilerin başka bir operatöre geçme isteği 

ile GSM operatörü müşterilerinin müşteri sadakati arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. Müşterilerin başka bir operatöre geçmek istemesi 

müşteri sadakatsizliğini göstermektedir. Böyle bir durumda GSM 

operatörleri daha fazla ilişkisel pazarlama faaliyetleri ve 

uygulamalarıyla söz konusu müşterileri kazanma yoluna gitmeli ve 

müşteri sadakati oluşturmalıdır. 

Ayrıca yapılan analizler neticesinde araştırmaya katılan katılımcıların 

%34,9’unun operatörü herhangi bir reklam kanalından takip etmediği, 

%32,1’inin sosyal medyadan takip ettiği, %25,4’ünün diğer internet 

ortamlarından takip ettiği ve %7,6’sının ise TV’den takip ettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar çerçevesinde, katılımcıların 
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%34,9’unun operatörü herhangi bir reklam kanalından takip etmemesi 

durumu, GSM operatörleri için önem arz etmektedir. Sürekli olarak 

değişen pazar şartlarında ve sosyal medya kullanımının giderek arttığı 

günümüzde, işletmelerin bu değişime ayak uydurabilmesi ve bununla 

birlikte sosyal medya uygulamalarına ve yöntemlerine daha fazla 

önem vermesi gerekmektedir. Sosyal medyanın sağladığı yenilikler 

diğer kitle iletişim araçlarının sahip olmadığı özellikleri kapsamakta 

ve daha fazla kitleye hitap etmektedir (Hüseyinli ve Can, 2019). 

İlişkisel pazarlama bağlamında müşteriyle olan iletişimin kurulması 

ve devamlılığın sağlanması adına reklam kanallarıyla müşteriye 

ulaşmak GSM operatörleri açısından oldukça önemli bir unsurdur. 
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GİRİŞ 

Kısıtlı kaynakların verimli kullanılabilmesi, kullanılabilir ürünlerin 

çevre dostu olması, atık vb. çevreye zarar verebilecek maddelerin 

arıtılması günümüz için önemli olduğu gibi gelecek nesiller açısından 

da oldukça önemlidir. İşletmeler ve tüketiciler hayatlarını devam 

ettirdikleri çevreleri korumalı ve daha yaşanabilir bir dünya için çaba 

harcamalıdır. Çünkü Altunöz, Arslan ve Hassan (2014: 169) 

tarafından yapılan çalışmaya göre, tüketicilerin çevrenin korunmasına 

ilişkin beklentilerinin olduğu ve yaş ile birlikte çevreye yönelik 

duyarlılığın da arttığı bulgulanmıştır. Ancak işletmeler ve insanlar, 

daha iyi bir dünya için çaba harcamak yerine aşırı tüketim, çevreyi 

kirletme, hayvanların neslini yok etme gibi olumsuz çabaların içinde 

bulunmaktadır. Bundan dolayı da ozon tabakasının delinmesi, küresel 

ısınmanın baş göstermesiyle beraber okyanustaki su seviyesinin 

artarak yaşamı tehdit eder hale gelmesi, karbondioksit ve sera etkisi 

oluşturan gazların salınımının artması ve iklim değişiklikleri gibi pek 

çok olumsuz örnek ortaya çıkabilmektedir. Bu olumsuz örneklerin 

önüne geçilebilmesi amacıyla ülkeler kendi aralarında yasal 

anlaşmalar yapmışlardır. Bu antlaşmalardan biri olan Kyoto protokolü 

küresel ısınmanın önüne geçmek ve iklim değişikliklerini dengelemek 

amacıyla “181 ülke tarafından” imzalanmıştır (www.wikipedia.org). 

Bu durum ülkelerin daha yaşanabilir bir dünya için sorumluluk 

üstlendiğini göstermektedir.  
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Ülkeler tarafından imzalanan uluslararası anlaşmalar, ilgili ülkenin 

kanunlarını değiştirerek işletmeleri ve ürettikleri ürünleri ve 

dolayısıyla tüketicileri etkilemektedir. Bundan dolayı tüketicilerin ve 

işletmelerin ürettikleri/tükettikleri kaynakları daha verimli 

kullanmaları ve çevre dostu ürünler sunmayı/tüketmeyi tercih etmeleri 

gerekmektedir. Bu durum ürün üretmeye başlamadan önce başlayan 

ve ürün tüketimi sonrası devam eden yeşil pazarlama (çevreci 

pazarlama) kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu kavram ilk olarak 1975 

yılında Amerikan Pazarlama Derneği (AMA) tarafından düzenlenen 

ekolojik pazarlama konulu seminerde tartışılmış ve bu kavrama ilişkin 

ilk tanım bu toplantı neticesinde yapılmıştır (Çabuk, Nakıboğlu ve 

Keleş, 2008: 86). Tanımlanan yeşil pazarlama kavramı 1980’li ve 

1990’lı yıllarda popüler bir kavram haline gelmiştir (Kırgız, 2015). 

Amerikan Pazarlama Derneği (AMA) tarafından yapılan ilk tanıma 

göre yeşil pazarlamanın üç farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi perakendecilik için yapılan tanımdır ve “çevre için güvenilir 

olduğu varsayılan pazarlama ürünü” şeklindedir. İkincisi sosyal 

pazarlama açısından “ürünün gelişmesinin ve pazarlanmasının fiziksel 

çevre üzerindeki negatif etkisinin minimum olacak şeklinde veya 

kalitesinin artırılması şeklinde tasarlanmasıdır” şeklinde yapılan 

tanımdır. Üçüncüsü ise çevresel olarak yapılan tanımdır ve “örgütler 

tarafından ürünün üretilmesi, teşvik edilmesi, ambalajlanması ve geri 

çağırılması hususunda gösterilen çabaların çevresel ilgiye duyarlı veya 

sorumlu olması” şeklindedir (www.ama.org). Tanımdan anlaşılacağı 

üzere yeşil pazarlama sonucunda çevreye zarar vermeyecek ve 

kalitesinin devamlı olarak artırılacağı bir ürün üretme anlayışı 
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mevcuttur. Başka bir tanımda Pride ve Ferrell (1993) yeşil 

pazarlamayı çevreye zarar vermeyecek şekilde örgüt tarafından 

ürünün tasarlanması, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılması 

olarak tanımlamış ve yeşil pazarlamanın alternatif olarak çevresel 

pazarlama ya da sürdürülebilir pazarlama olarak da bilindiğini 

söylemişlerdir (akt. Jain ve Kaur, 2004: 188).  Bu tanımda pazarlama 

kavramlarından pazarlama karması olarak bilinen fiyat, ürün, dağıtım 

ve tutundurma (4P) kavramlarının yeşil pazarlama bünyesinde de yer 

aldığı görülmektedir. Ancak pazarlama karması yeşil pazarlama 

kavramı potasında eritilerek yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil dağıtım ve 

yeşil tutundurma olarak yeşil pazarlama kavramı içerisinde yerini 

almaktadır. Bu kavramlardan yeşil ürün çevresel zararlara sebep 

olmayan ve yeşil teknoloji aracılığıyla üretilen ürünler şeklinde 

tanımlanmaktadır ve yeşil ürünler aşağıdaki maddelere göre yapılan 

ölçümler neticesinde tanımlanmaktadır (http://philipkotler2013. 

blogspot.com):  

• Özgün biçimde geliştirilen 

• Yeniden kullanılabilir, geri dönüşümlü ve bakterilerce 

ayrıştırılabilen 

• Doğal içerikli 

• Geri dönüştürülebilir içeriğe sahip olan ve zehirli olmayan 

kimyasallar içeren 

• Kimyasal olarak onaylanan 

• Çevreye zarar vermeyen veya çevreyi kirletmeyen 

• Hayvanlar üzerinde test edilmeyen 
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• Çevre dostu ambalaja sahip (tekrar doldurulabilir içerik, yeniden 

kullanılabilirlik) 

Yeşil ürünün farklı özelliklerine değinen Moisander’e (2007) göre ise 

yeşil ürün aşağıdaki özellikleri içermelidir: 

• İnsan ve hayvan sağlığına zararlı olmamalı 

• Üretimde, kullanımda ve imha edilmesi aşamalarında çevreye 

zarar vermemeli 

• Üretimde, kullanımda ve imha edilmesi aşamalarında aşırı 

miktarda enerji veya diğer kaynakları tüketmemeli 

• Aşırı ambalajlama ya da kısa yaşam süresinde gereksiz atığa 

neden olmamalı 

• Gereksiz kullanım içermemeli veya hayvanlara işkence 

yapmamalı 

• Türleri veya çevreyi tehdit edebilecek türden materyaller 

kullanılmamalı 

Yeşil pazarlama karmasından Yeşil fiyat ise; kısa vadede diğer 

geleneksel ürünlere nazaran yüksek fiyatlı olabilmesine rağmen uzun 

vadede maliyet avantajı sağlayan fiyat olarak tanımlanmakta ve diğer 

maliyetler göz önüne alındığı zaman maliyet tasarrufu sağlamaktadır 

(Polonsky ve Rosenberger, 2001: 24). Inverter klimaların diğer 

klimalara nazaran pahalı olmasına rağmen uzun elektrik tasarrufu 

aracılığıyla maliyet tasarrufu sağlaması bu duruma örnek 

gösterilebilmektedir. Ayrıca talebin fiyata karşı hassas olduğu 

durumlarda daha düşük bir fiyat sunulması veya yeşil ürün fiyatının 

diğerlerine nazaran daha yüksek olması durumunda farklılaştırmaya 
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gidilmesi (Duru ve Şua, 2013: 128) işletmeler açısından hem rekabetçi 

bir avantaj sağlayabilmekte hem de yeşil ürünün kullanımının 

artırılarak çevrenin korunması sağlanabilmektedir.  

Yeşil pazarlama karması unsurlarından bir diğeri de dağıtımdır. 

Dağıtım tipik kaygıların ve çevresel maliyetlerin minimuma 

indirgenmesi için hedeflenen işlevlerin başında gelmektedir (Polonsky 

ve Rosenberger, 2001: 25). Yeşil dağıtım çevresel maliyetlerin 

minimuma indirgenmesinin yanı sıra çevreye verilen zararın minimum 

hale getirilmesi, dağıtım için gerekli yakıttan daha az yakıt 

kullanımının sağlanması ve satış noktalarının müşteriye zaman 

tasarrufu sağlaması şeklinde tanımlanmaktadır (Polonsky ve 

Rosenberger, 2001: 25; Duru ve Şua, 2013: 128 ). Örnek olarak 

Türkiye merkezli bir lojistik firmasının Türkiye’nin orta noktası olan 

ve her yere ulaşım ağı bulunan bir ili merkez seçmesi 

gösterilebilmektedir. 

Son yeşil pazarlama karması unsuru ise yeşil tutundurmadır. Yeşil 

tutundurma; şirketin eylemleri ile anlamlılık arasında bağlantı kuran 

müşteriye ilişkin önemli çevresel bilgilerin aktarılmasını sağlayan 

iletişim yollarındandır (Polonsky ve Rosenberger, 2001: 26). Yeşil 

tutundurma stratejilerinde çevreci reklam stratejisi, halkla ilişkiler ve 

sponsorluk ve satış geliştirme stratejileri kullanılmaktadır (Duru ve 

Şua, 2013: 129). 

Yeşil pazarlama karması işletmelerin düşük maliyetli olmasında, 

farklılaşmasında veya daha güçlü olmasında anahtar konumdadır. 

Rekabetçi avantajın sağlandığı yeşil pazarlama da üç farklı fırsat 



 
102 PAZARLAMADA GÜNCEL ÇALIŞMALAR 

durumu mevcuttur. Bunlardan birincisi kaynak verimliliğinin 

artırılmasının sağlanmasıdır. Böylece işletmeler daha düşük maliyet 

yapılarına ve daha rekabetçi bir yapıya sahip olabilmektedir. İkincisi 

yeşil pazarlama aracılığıyla işletmenin farklılaştırmasıdır. Diğer bir 

deyişle piyasaya yeşil kaynaklı bir ürünün sunulması veya mevcut 

ürüne ilişkin yeni faydalar eklenmesi sonucunda müşteri değeri 

oluşturulmasıdır. Bu durum yeni bir müşteri bölümlendirmesinin 

doğmasını, müşteri sadakatinin artırılmasını ve karlılığın 

yükseltilmesini sağlamaktadır (Polonsky ve Rosenberger, 2001: 28).  

İşletmelerin yeşil pazarlama anlayışını benimsemesinde Alagöz’e 

(2007) göre 4 farklı aşama mevcuttur. Bu aşamalardan birincisi 

çevreci tüketiciler için yeşil ürün tasarlaması aşamasıdır. Bu aşamada 

yeşil ürün ve yeşil olmayan ürün birlikte üretilmekte ve tüketiciye 

sunulmaktadır. Örnek olarak elektrikle çalışan/çalışmayan araçların 

üretilmesi ve tüketicinin hizmetine sunulması verilebilmektedir. İkinci 

aşama ise yeşil hedefleme olarak adlandırılan aşamadır. Bu aşamada 

yeşil stratejiler geliştirilmektedir. Örnek olarak işletmelerin elektrik 

tasarrufu sağlayan ürünler kullanması ve kaynaklarını verimli 

kullanması gösterilebilmektedir. Üçüncü aşama ise çevre dostu 

olmayan ürünlerin üretiminin durdurularak sadece yeşil ürünlerin 

üretilmesi aşamasıdır. Son aşama ise sadece çevreci olmaktan öte tüm 

firmanın yeşil pazarlama anlayışına geçmesi aşamasıdır. Bu aşamada 

işletmeler sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir. Bu bilinç 

işletmenin kültürü ve çevresel etmenlere bağlı olarak firmaya 

yerleşmekte ve firmanın misyonuna yansımaktadır. 
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Sınırsız istekler ve sınırlı kaynaklar yeşil pazarlama kavramının 

işletmelerin misyonlarına ve tüketicinin bilinçaltına yansıması 

gerektiğini göstermektedir. Daha iyi bir dünya için yaşayan her firma 

ve tüketicinin çevreye karşı sorumlu davranması gerekmektedir. 

Çalışma çevresel sorumluluğu taşımak üzere akademisyenler 

tarafından yapılan yeşil pazarlamaya ilişkin yayınları derlemeyi ve 

gelecekte yeşil pazarlama üzerine yapılabilecek çalışmalara ışık 

tutmayı amaçlamaktadır.  

1. Metodoloji 

Yeşil pazarlama üzerine yapılan literatür taraması en fazla atıf yapılan 

dergilerde yayınlanan makalelerden seçilmiştir. Bunun için Google 

akademik tarafından desteklenen metrikler kısmındaki h5-endeksi ve 

h5-ortanca değeri en yüksek olan 20 dergi seçilmiştir. Bu dergiler ve 

h5-endeksi ve h5-ortanca değeri aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo 1: Pazarlama Alanında Yayın Yapan ve H5-Endeksi En Yüksek Olan 20 

Dergi 

Sayı Yayın H5-

endeksi 

H5-ortanca 

değeri 

1 Journal of Business Research 64 83 

2 Journal of Marketing 58 95 

3 Industrial Marketing Management 56 79 

4 Journal of Marketing Research 54 85 

5 Journal of the Academy of Marketing Science 51 97 

6 Journal of Consumer Research 50 73 

7 Marketing Science 44 68 

8 European Journal of Marketing 40 57 

9 Journal of Consumer Phychology 35 50 

10 Journal of Interactive Marketing 33 56 
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11 Psychology & Marketing 33 43 

12 Journal of Retailing 32 53 

13 International Journal of Research in Marketing 32 49 

14 Journal of Service Research 31 93 

15 Journal of Retailing and Consumer Services 31 45 

16 The Service Industries Journal 30 40 

17 Journal of Service Marketing 28 56 

18 Journal of Consumer Marketing 28 45 

19 Journal of International Marketing 28 44 

20 Managing Service Quality: An International 

Journal 

28 40 

Kaynak:https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=top_venues&hl=tr&vq=bus_market

ing (Erişim tarihi:15.01.2016) 

 

Tablo 1’de bulunan ve SSCI - Sosyal Bilimler Atıf İndeksi’nde 

(Social Science Citation Index) taranan dergiler içerisinde yeşil 

pazarlama üzerine yayınlanan makalelerin derlenmesinden 

oluşmaktadır. Bu çalışmada Sosyal Bilimler Atıf İndeksi tarafından 

taranan dergilerin 1970-2015 tarihleri arasındaki yayınları temel 

alınmıştır. Yapılan literatür taramasında “green marketing” or “green 

product” or “green consumption” or “green consumer” anahtar 

kelimeleri “veya” bağlacı ile beraber kullanılarak daha fazla sonuç 

elde edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan taramada sadece makaleler esas 

alınmıştır. Makalelerin yıllar bazında dağılımı aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir. 
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Tablo 2: Yeşil Pazarlama Üzerine Yapılan SSCI Makalelerin Yıllar Bazında 

Dağılımı 
Yıl Makale 

Sayısı 

Yıl Makale 

Sayısı 

Yıl Makale 

Sayısı 

Yıl Makale 

Sayısı 

1991 1 1997 3 2003 4 2009 18 

1992 1 1998 6 2004 2 2010 32 

1993 2 1999 2 2005 9 2011 29 

1994 3 2000 3 2006 4 2012 39 

1995 2 2001 5 2007 6 2013 60 

1996 2 2002 2 2008 12 2014 58 

      2015 67 

Genel Toplam: 372 

Kaynak: Yazar tarafından Web of Science’tan derlenmiştir. 

Yeşil pazarlama konusu üzerine Sosyal Bilimler Atıf İndeksi’nde 

yayınlanan ilk makale 1991 yılına aittir ve 1 adettir. Yukarıdaki 

tablodan da görüleceği üzere yeşil pazarlama konusu üzerine yapılan 

çalışma sayısı en fazla 2015 yılında 67 adet olarak gerçekleşmiş ve 

genel itibariyle artış gösterme eğiliminde olmuştur. Toplamda ise yeşil 

pazarlama konusu üzerine SSCI’da yayınlanan makale sayısı 372 

olarak gerçekleşmiştir. Günümüze doğru yeşil pazarlama konusu 

üzerine yapılan çalışma sayısının ilk yıllara göre büyük artış 

göstermesi, yeşil pazarlama anlayışının doğasına uygun olarak 

tüketicinin bilinçlendiğini ve araştırmacıların bu alana yöneldiğini 

göstermektedir. Tablo 1’de bulunan dergilerde yeşil pazarlama üzerine 

yayımlanan makale sayıları ise Tablo 3’de gösterilmiştir.   
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Tablo 3: En Çok Atıf Alan Dergilerden ve SSCI Tarafından Taranan Dergilerde 

Yayımlanan Makale Sayıları 
Yayın Makale sayısı 

Journal of Business Research 13 

Journal of Marketing 6 

Industrial Marketing Management 8 

Journal of Marketing Research 0 

Journal of the Academy of Marketing Science 6 

Journal of Consumer Research 2 

Marketing Science 0 

European Journal of Marketing 4 

Journal of Consumer Phychology 1 

Journal of Interactive Marketing 0 

Psychology & Marketing 5 

Journal of Retailing 1 

International Journal of Research in Marketing 1 

Journal of Service Research 0 

Journal of Retailing and Consumer Services - 

The Service Industries Journal - 

Journal of Service Marketing 2 

Journal of Consumer Marketing - 

Journal of International Marketing 0 

Managing Service Quality: An International Journal 0 

Toplam 49 

Kaynak: Yazar tarafından Web of Science ve Google Metrikler’den derlenmiştir. 

En çok atıf alan dergilerden Journal of Retailing and Consumer 

Services, The Service Industries Journal ve Journal of Consumer 

Marketing dergileri Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SSCI) tarafından 

taranmamaktadır. Bundan dolayı çalışmada SSCI tarafından taranan 

17 dergi kullanılmıştır. Bu dergilere ilişkin “green marketing” or 

“green product” or “green consumption” or “green consumer” anahtar 
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kelimeleri kullanılarak 49 adet yayın bulunmuş ve incelenmiştir. 

Bulunan makalelerden Iyer (1994), Breman (1997); Luchs, Naylor, 

Irwin ve Raghunathan (2010); Lin, ve Chang (2012); Peloza, White ve 

Shang (2013); Newman, Gorlin ve Dhar (2014); Karmarkar ve 

Bollinger (2015) ve Gershoff ve Frels (2015) tarafından yapılan 

çalışmalara ulaşılamadığından analiz dışında tutulmuş ve toplamda 41 

makale üzerinden literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

taramaya ilişkin bilgiler Tablo 4’te özetlenmiştir. 

Tablo 4: Yeşil Pazarlamaya İlişkin Makaleler 

No Yazarlar Amaç Bulgular/Sonuç 

1 

L.K.Mathur I. 

Mathur 

(2000) 

Yeşil pazarlama 

eylemlerine ilişkin şirket 

duyurularına karşı hisse 

senedi 

 Fiyatının tepkisinin 

araştırılması 

Yatırımcılar açısından yeşil pazarlamaya ilişkin 

stratejik eylemler firmanın değerini yok 

etmektedir. Ancak kar payı yüksek veya reklam 

satış oranı yüksek işletmeler için yeşil pazarlama 

stratejileri daha pozitiftir. Yatırımcıların 

tepkisine ilişkin olarak örneklemdeki işletmelerin 

Pazar değeri %3,14 oranında azalma 

göstermiştir. Yatırımcılar açısından yeşil 

pazarlama uygulamaları yapan şirketler ilgi 

görmemektedir. 

2 

Pujari D. 

Wright G. 

Peattie K. 

(2003) 

Performans, kavramsal 

test etme ve geliştirme 

açısından yeni ürün 

geliştirme ve çevresel 

yeni ürün geliştirme 

felsefelerini 

bütünleştirmek 

Çevresel zorluklarla aktif şekilde mücadele 

edebilecek işletmeler için bütünleşme etkilidir. 

Çevresel yeni ürün geliştirme ürünün tüm 

fiziksel döngüsü aşamalarında çevresel etkiyi 

azaltmaktadır.   “Yeşil ve rekabetçi” anlayışa 

ilişkin genel kabul olan çatışmanın aksine 

geleneksel ve çevresel ürün geliştirme felsefesi 

açısından sinerji bulunmuştur 

3 

Jaime Rivera-

Camino 

(2007) 

Yeşil pazarlama 

stratejileri üzerindeki 

paydaş etkisinin 

araştırılması 

Yeşil pazarlama strateji ile ilişkili paydaşlar ve 

onların etkileri firmanın bulunduğu sektöre ve 

örgütsel yapısına bağlı olarak uyarlanmakta ve 

kurulmaktadır. Örgütsel yeşil süreci lineer ve tek 

boyutlu değildir. Algısal, davranışsal ve örgütsel 
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faktörler yeşil pazarlama stratejisi uygulamasını 

etkiler 

4 

Sharma A. 

Iyer G.R. 

Mehrotra A. 

Krishnan R. 

(2010) 

Çevresel 

sürdürülebilirlik 

hedeflerinin başarılması 

için tedarik zincirinde 

işletmeler arası 

pazarlamaya 

odaklanmak ve uygun 

rolü anlamak için geniş 

bir çerçeve oluşturmak 

Çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin 

başarılması için üç ana strateji uygulanabilir: 

ürüne ilişkin arz fazlasını azaltma, tersine 

tedariği azaltma ve içsel pazarlama. Çevresel 

sürdürülebilirlikteki pazarlamanın rolü finansal 

performansın ve rekabetçi avantajın üstün şekilde 

başarılabilmesi için hayati önemdedir. 

5 

Robinot E. 

Giannelloni 

J.L.  (2010) 

Otel müşterilerinin tam 

tatminine katkının yeşil 

kavramıyla nasıl 

ilişkilendirildiğini 

bulmak 

Çevresel koruma girişimleri farklılaştırma 

ölçütlerine tercihen hizmet sunumunun 

bütünleşik bir parçası durumundadır. Çevresel 

katkı için temel özelliklerdendir. Müşteri için 

doğrudan teşvik unsuru olmamasına rağmen, 

çevreye olan saygıdan dolayı hizmet özelliklerine 

yatırım yapılması şirketler değerli bir durumdur. 

Çevresel koruma girişimleri müşterinin tatmin 

olası açısından artı bir özelliktir.   

6 

Cronin Jr. J.J 

Smith J.S. 

Gleim M.R. 

Ramirez E. 

Martinez J.D. 

(2011) 

Yeşil pazarlama stratejisi 

olarak yeşilin rolünü en 

iyi anlamak için 

araştırma 

İşletmelerin yeşil yanlısı çabaları çeşitli 

paydaşları potansiyel olarak etkilemektedir. 

Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının yeşille 

buluşması sağlanmalıdır. 

7 
Polansky M. 

J. (2011) 

Dönüşümsel yeşil 

pazarlamanın 

uygulanması önündeki 

engellerin ve fırsatların 

araştırılması 

Yeşil pazarlamanın dönüşümüne engel olarak 

insanların, işletmelerin ve hükümetlerin 

sistemleri çevreci bir duruma uyumlaştırmaması 

söylenebilmektedir. Dönüşümsel yeşil pazarlama 

için üç adet öneri getirilmiştir. Pazarlamacıların 

hiçbir çevresel anlam ifade etmeyen finansal 

ölçümlerden uzaklaşarak çevresel değeri 

bütünleştiren iletişim ve hesaplama değeri 

aramaları, çevresel söylemlerin değişmesi, 

çevresel eylemlerin ve eylemsizliklerin 

vurgulanması ve değerin ve tatminin 

artırılmasına yönelme önerileri getirilmiştir. 
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Önerilerin gerçekleşmesi dönüşümsel yeşil 

pazarlamayı getirecek ve geliştirecektir.  

8 

Koller M, 

Floh A. 

Zauner A 

(2011) 

Algılanan değer ile 

tüketici sadakat niyeti 

arasındaki ilişkinin araç 

kullanıcılarını nasıl 

birleştirdiği sorusunun 

araştırılması 

Araç kullanımının algılanan işlevsel, ekonomik, 

duygusal ve sosyal değerler ile beraber hareket 

ettiği ve bu dört boyutun algılanan ekolojik 

değerle anlamlı bir ilişki gösterdiği 

bulgulanmıştır. Ekolojik değerin gücünün 

farkında olunması, şirketlere stratejik avantaj 

sağlamaktadır. Ayrıca yeni alınan ürünün sosyal 

çevre tarafından ilgi görmesinin de tatmine sebep 

olacağı, aksi takdirde tatminsizlik oluşturacağı 

söylenmiştir. Duygusal ve ekonomik açıdan 

ekolojik değer cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermektedir.  

9 

Peloza J. 

Shang J Z. 

(2011) 

Kurumsal sosyal 

sorumluluk eylemlerine 

ilişkin yapılmış 

çalışmaları derlemek ve 

gelecek yıllarda 

yapılabilecek çalışmalar 

için bir araştırma 

ajandası sunmak 

 

Çalışma sonucunda 3 farklı kategori oluşmuştur. 

Hayırseverlik kategorisi için en çok yapılan 

çalışma amaca yönelik pazarlamadır, İş 

uygulamaları için çevresel koruma uygulamaları 

ve ürünle ilişkili uygulamalar için daha az kirlilik 

oluşturan, kaliteli, organik ve biyo-parçalanabilir 

ürün çalışmalarıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk 

eylemleri değer artışı sunmakta ve şirketin 

farklılaşmasında kullanılmalıdır. 

10 

Thogersen J., 

Jorgensen 

AK. ve 

Sandager S. 

(2012) 

Genel ve çevre dostu 

yeşil ürünün aynı 

ortamda satılmasının 

yeşil ürün açısından 

tüketici kararlarına 

etkisinin araştırılması 

Yeşil ürün alan tüketiciler karar verirken satın 

almaya daha sezgisel yaklaşmakta, daha az çaba 

göstermekte ve zamanı verimli kullanmaktadır 

Geçmiş tecrübelerden dolayı yeşil ürün alım 

süreci hızlı ve verimli gerçekleşmekte ve daha 

fazla satın alma çabası içermektedir. 

11 

Cleveland M. 

Kalamas M. 

Laroche M. 

(2012) 

Kişisel sorumluluklara 

ve çevresel çıktıları 

etkileyen yeteneklere 

ilişkin tüketicinin çok 

yönlü özelliklerini 

çeken, içsel çevresel 

kontrol odağı 

(INELOC), yeni bir yapı 

Birinci dereceden yeşil tüketici, eylemcilik, 

savunma ve geri dönüşüm olmak üzere 4 boyut 

bulgulanmıştır. INELOC pek çok davranışı 

tahmin etmede güçlü bir tahmincidir ancak 

tutum-davranış ilişkisi davranışsal bağlamda 

çeşitlilik göstermektedir. İnsanların çevre yanlısı 

tutumlarında davranışlar tutarlı değildir. 



 
110 PAZARLAMADA GÜNCEL ÇALIŞMALAR 

geliştirmek 

12 

Sharma A. 

Iyer G. R. 

(2012) 

Yüksek fiyatlı yeşil ürün 

ve çevresel 

sürdürülebilir hedeflerin 

araştırılması, kısıtlı 

kaynakla ürün geliştirme 

stratejisinin bu anlamda 

değerlendirilmesi 

Kısıtlı kaynakla ürün geliştirme stratejisi 

(RCPD), geleneksel yeşil ürün geliştirme 

stratejisini değiştirme potansiyeline sahiptir. 

RCPD’ye uyum sağlamak daha az materyal ve 

özellik kullanımını gerektirmektedir. Bu durum 

daha fazla sürdürülebilir uygulama sağlamakta 

ve tedarik zincirinin faydasına bir durumdur. 

Rekabetçi avantajla beraber daha makul yeşil 

ürün fiyatı sağlamaktadır. 

13 

Lee C. K. M. 

Lam J. S. L. 

(2012) 

Tersine lojistik açısından 

şirketlerin strateji 

oluşturmasının ve 

problemlere getirilen 

çözümlerin ölçülmesi 

sonucunda problemlerin 

nasıl saptanacağı 

Yapılan çalışma sonucunda 4 boyut önerilmiştir: 

yeşil pazarlama analizi, yeşil pazarlama 

geliştirme, sürdürülebilir operasyon yönetimi ve 

müşteri kazanımı. Şirketlerin zorluklarla 

mücadelesi için sürdürülebilir ve yeşil 

pazarlamaya ek olarak potansiyel çözümler ve 

tersine lojistiğin performans ölçümü de 

önerilmiştir. 

14 

Liu S. 

Kasturiratne 

D. 

 Moizer J. 

(2012) 

Sürdürülebilir tedarik 

zinciri yönetimi (SSCM) 

ile yeşil pazarlamanın 

bütünleşmesi için 6 Ps 

(ürün, tutundurma, 

planlama, süreç, insan ve 

proje) kullanılarak yeni 

bir topla-dağıt modeli 

önerilmesi 

Çalışma sonucunda 4 tema elde edilmiştir: 

Bunlar bütünleşme boyutları, bütünleşme 

stratejileri, etkenler ve engeller ve bütünleşme 

sonuçlarıdır. Yeşil pazarlama ve SSCM 

bütünleşmesi için çok boyutlu bir yaklaşım 

gerekmektedir. 6 P bütünleşmeye katkıda 

bulunmaktadır. Etkili tedarik zinciri ve yeşil 

müşteriye ulaşılması için topla-dağıt bütünleşme 

modelinde bilgi akışı, materyal, insanlar, fonlar 

vs. önerilmektedir.  

15 

Chan H. K. 

He H. 

Wang W. Y. 

C. (2012) 

Yeşil tedarik zincirinin 

yeni endüstriyel yeşil 

ürün geliştirmeyi nasıl 

mümkün kılacağının 

araştırılması 

Yeşil tedarik zinciri proaktif bir stratejidir. Ürün 

tamamlama, imalat, teslimat vs. kullanılmalıdır. 

Yeşil tedarik zinciri yönetimi şirket 

performansını pozitif olarak etkilemekte, yüksek 

Pazar payı, pazarın büyümesi ve müşteri ile 

dayanışmayı sağlamaktadır. 

16 

Jaime Rivera-

Camino 

(2012) 

Kurumsal çevre Pazar 

duyarlılığına ilişkin bir 

modelin planlı davranış 

teorisi çerçevesinde test 

Yöneticilerin çevresel davranışları sosyal yargı 

ve inançlardan etkilenmektedir. Paydaşlar da 

yöneticilerin karar almasında önemli bir etkendir. 

Örgütsel bağlam yöneticileri sınırlandırmaktadır. 
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edilmesi Kurumsal çevre Pazar duyarlılığı tutundurması 

örgütsel ve psikolojik değişkenlerin eş zamanlı 

karşılanması durumunda etkilidir. 

17 

Grimmer M. 

Bingham T. 

(2013) 

Algılanan çevresel 

performans (PEP) ve 

tüketicinin satın alma 

niyeti arasındaki 

ilişkinin araştırılması ve 

tüketici satın alım niyeti 

ve fiyat arasındaki 

ilişkinin etkisi 

Yüksek PEP yüksek satın alma niyeti 

oluşturmakta ve Tüketicilerin yüksek çevresel 

ilgisi algılanan çevresel performansı 

artırmaktadır. Ancak yüksek fiyat, Yüksek 

çevresel algıya rağmen bu ilişkiyi bozmaktadır. 

Yönetilen ve geliştirilen çevresel marka imajı 

şirkete tüketiciyle iletişim ve değer ekleme gibi 

faydalar sağlamaktadır ve marka sadakatini 

artırmaktadır.  

18 

Ko E. 

Hwang Y. K. 

Kim E.Y. 

(2013) 

Perakende ortamında 

tüketici açısından yeşil 

pazarlama, şirket imajı 

ve satın alım niyeti 

arasındaki ilişkinin 

araştırılması 

Şirket imajı; sosyal sorumluluk, ürün imajı ve 

şirket itibarı faktörlerinden oluşmaktadır. Sosyal 

sorumluluk satın almada dolaylı etkilidir. Şirket 

ve ürün imajı ve şirket itibarı satın almada 

doğrudan etkilidir. Yeşil pazarlama sosyal 

sorumluluğu ve ürün imajını doğrudan 

etkilemekte ancak ürün ve şirket itibarı üzerinde 

sosyal sorumluluk aracı değişkenine ihtiyaç 

duymaktadır. 

19 
Olson E. L. 

(2013) 

Yeşil özeliğe sahip ürün 

ile geleneksel ürün 

arasında negatif ilişki 

olması durumunda 

tercihlerin araştırılması 

Yeşil ürüne ilişkin güçlü tercihler alışveriş 

sırasında bulunmamaktadır. Daha az yeşil içerikli 

ürün alternatifi tercihleri değiştirebilmektedir. 

Yeşil ürün fiyatının fazla olması yeşil ürüne olan 

tercihin gücünü azaltmaktadır. Koyu yeşil 

taraftarı olan küçük bir grup tarafından ise fiyatı 

önemsenmemektedir. 

20 

Hartmann P. 

Apaolaza-

Ibanez V. 

(2013) 

Artan çevre reklam 

görsellerine ilişkin 

yaratıcı stratejilerin 

hedef kitlelerin doğal 

çevre imajı ile uyum 

gösterip göstermediğinin 

araştırılması 

Bireylerin doğa reklamı tercihleri bulgulanmamış 

ancak manzara güzelliği anlayışının evrensel 

olduğu gözlenmiş. Doğa görsellerine ilişkin 

standartlaştırılmış yaklaşım en etkili yöntem 

olması beklenmektedir. 

21 

Harries T. 

Rettie R. 

Studley M: 

Yerel elektrik tüketimine 

ilişkin sosyal normların 

etkisinin araştırılması 

Tüketim %3 oranında azalmış ve katılımcılar 

enerji tasarrufu için cesaretlendirilmiş. Sosyal 

normlar elektrik tüketimine ilişkin geri bildirimi 
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Burchell K. 

Chambers S. 

(2013) 

artırmış ancak elektrik tüketimi azaltmamıştır. 

Çalışma karbon dioksit salınımının azalmasını 

sağlayarak katkı sağlamıştır. 

22 

Strizhakova 

Y. 

 Coulter R.A. 

(2013) 

En hızlı gelişen ülkeler 

ve gelişmiş ülkeler 

pazarlarındaki 

maddeciliğin yeşil 

yanının araştırılması  

Hızlı gelişmekte olan ülkelerin bulunduğu 

pazarda maddeci yeşil yapının daha güçlü 

olduğu, ek ödeme yapma, çevre dostu şirket 

algısı ve çevre dostu davranışla ilgilenme 

olasılığı daha yüksek denebilir. Çok uluslu 

şirketlerin yeşil konumlandırma yapması 

önerilmektedir. 

23 

Gleim M.R. 

Smith J.S. 

Andrews D. 

Cronin Jr. J.J. 

(2013) 

Yeşil Tüketimi 

engelleyen faktörlerin 

araştırılması 

Fiyat önemli bir engel durumundadır. Ancak 

yaşanan tecrübelerde aynı zamanda yeşil ürün 

tüketiminde önemli bir göstergedir. 

24 

Leonidou 

C.N. 

Katsikeas 

C.S. 

Morgan N.A. 

(2013) 

Yeşil pazarlamanın firma 

performansı, üst yönetim 

riski ve kaynak 

yetersizliğine etkisinin 

ve aralarındaki ilişkinin 

araştırılması 

Yeşil pazarlama ve dağıtım programı işletmelerin 

ürün-Pazar performansını olumlu olarak 

etkilemektedir. Yeşil fiyatlama ve tutundurma 

aktif karlılıkla doğrudan ilişkilidir. Yüksek 

yönetim riski ve kaynak yetersizliği yeşil 

pazarlama programının uyumundan bağımsız 

durumdadır. 

25 

Burke F. A. 

Eckert C. 

Davis S. 

(2013) 

Tüketici tarafından etik 

ürünün seçilmesi veya 

reddedilmesine ilişkin 

nedenlerin önemini 

ölçmek 

3 farklı tüketici profili bulunmaktadır. Bunlardan 

pozitif etkilenenler ürüne ilişkin sağlık, kişisel 

ilgi ve kaliteyi savunurken negatif etkilenenler 

farklı olmayışını, pahalılığını, karmaşıklığını ve 

şüpheli durumunu önermişlerdir. Ayrıca kararsız 

bir tüketici kümesi de bulunmaktadır. 

 

26 

Haws K.L. 

Winterich 

K.P. 

Naylor R.W. 

(2014) 

Yeşil Tüketim değer 

ölçeği geliştirmek 

Yeşil ölçek tüketicilerin yeşil ürün tercihlerini 

tahmin etmektedir. Güçlü yeşil tüketim değeri 

çevresel ürün tercihini artırmaktadır. 

27 

Giesler M. 

Veresiu E. 

(2014) 

Tüketici sorumluluğuna 

ilişkin teorik bir model 

geliştirmek ve problem 

çözme analizinde 

Tüketim sistemine ilişkin sorumluluk 

oluşturmada sınırlı bulgu mevcuttur. Çalışma 

sorumluluk, pazaryeri mitolojisi, tüketici 

öznelliği ve dönüşümsel tüketici araştırmalarına 
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kullanmak katkı sağlamıştır. 

28 

Husted B.W. 

Russo M.V. 

Basurto Meza 

C.E. (2014) 

Çevre sertifikalı ürünler 

için tüketicilerin 

gösterdiği çevresel 

tutumlu ödeme 

istekliliğinin karlılığı 

nasıl etkilediğinin 

araştırılması 

Çevreci tutumlar kar payını artırmaktadır. 

Yöneticiler tüketicinin çevresel tutumlarını 

güçlendirmeye odaklanmalıdırlar. Yeşil ürüne ek 

olarak yeşil fiyatlama ve dağıtımında 

geliştirilmesi gereklidir. Yeşil ürünün geleceği 

için kurumsal ve kültürel faktörler etkili rol 

oynayabilir. 

29 

Matthes J. 

Wonneberger 

A. 

Schmuck D. 

(2014) 

Reklamların etkisinin 

karşılaştırılması 

Reklam etkisi tüketicinin yeşil ilgisine bağlı 

bulunmamıştır. İşlevsel reklamın sadece marka 

tutumunu etkilediği bulgulanmıştır. İşlevsel 

reklamda yeşil satın alma davranışı ya da yeşil 

ürün tutumu yüksek bulunmuş. 

30 

Kalamas M. 

Cleveland M. 

Laroche M. 

(2014) 

Dışsal özelliklerin 

tüketicinin çevre yanlısı 

davranışlarını nasıl 

etkilediğinin 

araştırılması 

Dışsal çevre kontrol odağı modeli incelenerek iki 

boyut bulunmuş: güçlü/diğerleri ve şans/kader. 

Bu iki faktör arasında negatif etkileşim 

saptanmıştır. Şirketlerin ve hükümetlerin çevre 

yanlısı çabaları desteklemeleri ve tüketiciyi çevre 

sorumluluğuna yönlendirmeleri önerilmiştir. 

31 

Pagiaslis A. 

Krontalis 

A.K. (2014) 

Çevresel ilgi ve çevresel 

ilgi öncülleri arasındaki 

ilişkinin araştırılması 

Çevresel ilgi, tüketici çevre bilgisi, biyoyakıt 

hakkında inanç ve davranışsal niyet boyutları 

birbiriyle pozitif ilişkili bulunmuş. Çevresel 

davranış hesaba katıldığında boyutlar arasındaki 

bağlılık anlamlı hale gelmektedir. 

32 

Valor C. 

Carrero T. 

(2014) 

İnsanın duyarlı/sorumlu 

tüketim psikolojisinin 

araştırılması 

Duyarlı tüketim anlayışı sosyal, dinamik ve 

bütüncül bir katkı sağlamaktadır. 

33 

Brindley C. 

Oxborrow L. 

(2014) 

Sürdürülebilir tedarik 

gerekleri, pazarlama 

ihtiyaçları ve tedarik 

zinciri üzerinde 

işletmelerın yüzleştikleri 

zorlukları araştırmak 

Örgütler açısından sürdürülebilirlik ve pazarlama 

talepleriyle, sürdürülebilir ürün kavramı arasında 

farklılık bulunmaktadır. “Yalın ve kaynak 

etkinliği” ile “yerel ve mevsimsel” olmak üzere 

iki dürtülü tedarik zinciri modeli önerilmiştir.  

34 

Richey Jr. 

R.G 

 Gillison S.T. 

Gabler C. B. 

Musgrove 

Yeşil girişimin firma 

performansına etkisinin 

ve bu girişimin 

verimliliğinin kaynak 

bağlılığını nasıl 

Doğru kaynak bağlılığı yeşil girişim açısından 

hayatidir. Yeşil girişimin öncüsü olmamak 

işletmeler için avantajlıdır. Çevreye odaklanan 

işletmeler en iyi performans göstermeyi ihmal 

gelebilirler.  
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C.F (2014) etkilediğinin 

araştırılması 

35 

Xie C. 

Bagozzi R.P. 

Gronhaug K. 

(2015) 

Kurumsal yeşil olan ve 

olmayan eylemler için 

tüketici cevaplarındaki 

bireysel özellikler 

üzerinde ahlaki 

duyguların aracılığının 

araştırılması 

Yeşil olmayan şirket eylemleri negatif ahlaki 

duygular oluştururken yeşil şirket eylemleri 

pozitif ahlaki duygular oluşturmaktadır. 

36 

Gabler C. B. 

Richey Jr. R. 

G. 

Rapp A. 

(2015) 

Çevresel konumlandırma 

ve örgütsel yeniliklerin 

ekonomik yeterliliğe 

ilişkin tahmincilerinin 

araştırılması 

Çevresel konumlandırma ve örgütsel yenilikler 

ekonomik yeterliliği tahmin edebilmektedir. Eko 

yeterlilik, finansal performans ile firmanın 

sunduğu kalitenin algılanmasında pozitif 

ilişkilidir. 

37 

Majid K. A. 

Russel C. A. 

(2015) 

Yeşil ürünün değerinin 

korunması ve yeni yeşil 

markanın teknolojik 

yenilikler neticesinde 

yeşil ürüne genişleyen 

ürünlerden farklılaşıp 

farklılaşmadığının 

araştırılması 

Saf yeşil marka, teknolojik yenilikler sonucunda 

modası geçme tehdidi açısından yeşile 

genişleyen markaya göre daha az hassastır. Yeşil 

ürünün pazarlanması ve yönetimi firmaya 

değerini maksimum yapma olanağı sunmaktadır. 

38 
Gopaldas A. 

(2015) 

Bünyesinde amaçlı 

pazarlama, sosyal ve 

yeşil pazarlamayı 

bulunduran pozitif 

pazarlama kavramının 

açıklanması 

Pozitif pazarlama firmaya eşsiz ve taklit 

edilemeyen bir rekabet avantajı sağlamaktadır. 

Bu kavramın iki öncülü bulunmaktadır: eylemci 

uygulamalar ve ağ tabanlı müşteriler. 

39 

Yang D. 

Lu Y. 

Zhu W. 

Su C. (2015) 

Soyut ve somut 

çekiciliğin yeşil tüketim 

davranışını tercih eden 

tüketiciyi nasıl 

cesaretlendirdiğinin 

araştırılması 

Soyut çekicilik somut çekiciliğe nazaran yeşil 

satın alma niyetinde daha etkilidir. Somut 

çekicilik yeşil ürüne ilişkin fayda durumudur. 

Pazarlamacılar ürüne ilişkin faydayı eşleştirmek, 

kamu farkındalığı oluşturmak ve göze çarpan 

kimliğin durumunu dikkate almak için 

reklamcılık mesajlarını modifiye etmelidirler. 
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40 

Newton  J.D. 

Tsarenko Y. 

Ferraro C. 

Sands S. 

(2015) 

Tutarsız bulguları daha 

iyi anlamak için çevresel 

satın alma niyeti 

üzerinde çevresel ilginin 

doğrudan ve dolaylı 

etkisinin araştırılması 

Bilerek veya rastlantı sonucu öğrenme stratejileri 

çevresel sorun ve çevresel satın alma niyeti 

arasında aracı konumdadır. Bilerek öğrenme 

aracı rolü tüketicilerin tüketme seviyeleri 

azaldıkça artmaktadır. Bilerek öğrenme arttıkça 

tüketim seviyesi düşmektedir. 

41 

Rosenbaum 

M.S. 

Wong I.A. 

(2015) 

Misafir sadakati 

üzerinde otelin yeşil 

pazarlama programının 

ya da özkaynaklara 

ilişkin misafirin öznel 

onayının araştırılması 

Yeşil özkaynaklar misafirlerin tutumunda önemli 

rol oynamaktadır. Ancak etkisi otelin değer 

önermesi, marka imajı ve sadakat programı gibi 

diğer göstergelerle kıyaslandığı zaman zayıf 

kalmaktadır. Turistler otelin yeşil pazarlama 

programları için ekstra ücret ödemeye 

isteklidirler. 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

Tablo 4 incelendiğinde, yeşil pazarlama kavramı üzerine yapılan 

çalışmaların firma, tüketici, paydaşlar, ürün geliştirme, şirketin itibarı, 

müşteri tatmini, algılanan değer, çevreci tutum, fiyat olgusu, rekabet, 

aktif karlılık, kar payı vb. çok sayıda boyut için yapıldığı 

görülmektedir. Bu boyutlar tüketici, firma ve ürün gibi üç ana şemsiye 

altında toplanabilmektedir. Bu çalışmalara ilişkin çıkarımlar sonuç 

kısmında verilmiştir. 

SONUÇ 

Yeşil pazarlama anlayışı işletmeler, tüketiciler ve ürün açısından 

önemlidir. İşletmeler açısından bakıldığında ilk olarak paydaş kavramı 

ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar paydaşların yeşil pazarlama 

anlayışını uygulayan işletmelere yatırım yapma tercihinin düşük 

olduğunu göstermektedir. Bunun sebebi olarak işletmelerin çevreyi 

korumaya yönelik olarak yaptıkları yatırımlardan dolayı paydaşlara 

düşen kar payının azalma ihtimali olabileceği düşünülmektedir. 
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Paydaşların firmaya karşı olumsuz değerlendirmelerinin de firma 

değerini düşürme eğilimi gösterdiği de başka bir çalışma sonucunda 

bulgulanmıştır. Ayrıca çevreye odaklanan işletmelerin asıl işlerini 

ihmal etmeleri de paydaşların yeşil anlayışı savunan ve uygulayan 

işletmeleri tercih etmeme sebeplerinden sayılabilmektedir. Ancak 

yeşil pazarlama anlayışının firma itibarını ve imajını yükselttiğine ve 

tüketici gözünde firmaya değer kattığına ilişkin çalışmalar da 

bulunmaktadır. Bu durumda yüksek kar olanağı sağlayan ve tüketici 

gözünde itibarı olan işletmelerin yeşil pazarlama anlayışını 

uygulamalarının paydaşları pozitif etkilediği de yapılan diğer 

çalışmaların sonuçlarındandır. Ayrıca şirketin uygulamış olduğu yeşil 

pazarlama anlayışı sonucunda arz fazlası ürün sayısının azaltılması, 

tersine lojistik kavramlarının hayata geçirilmesi ve içsel pazarlama 

yapılması işletmeye kar unsuru olarak geri dönmektedir. İşletmelerin 

çevresel konumlandırma ve örgütsel yenilikler yapmaları firmayı 

tüketici gözünde sunduğu ürünün kaliteli olduğu algısına inandırmak-

tadır. 

Çalışmaya ürün açısından bakılırsa; çevresel ürün üretilmesi firmaya 

rekabetçi bir avantaj sağlamaktadır. Ancak saf yeşil ürün üretilmesine 

kıyasla, firmanın çevresel ürün üretiminde var olan bir ürüne yeşil 

anlayışına ilişkin özellikler eklemesi, modanın geçmesi tehdidine karşı 

ürünü daha hassas hale getirmektedir. İşletmelerin ilk ürün üretimi 

aşamasında yeşil anlayışla piyasaya girmeleri işletmelerin 

sürdürülebilirlik ve rekabetçi yaklaşım açısından firma için daha 

avantajlı olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca işletmelerin yaşamlarını 

devam ettirebilmeleri için gerekli kazanımlar göz önüne alındığı 
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zaman, tüketicilerin yeşil ürüne daha fazla ekstra ücret ödeme 

istekliliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Yeşil ürün somut ve 

soyut ürün olarak düşünüldüğü zaman, soyut ürün (hizmet sektörü) 

sunumunda işletmelerin yeşil çevreye yatırım yapmaları firma 

açısından müşteri değeri yaratmakta ve müşteri tatmininde önemli rol 

oynamaktadır. 

İşletmeler açısından yeşil ürünün satın alınıp alınmayacağı sorusu ise 

en önemli soru durumundadır. Yapılan çalışmalarda yeşil satın alma 

davranışının soyut çekicilik kavramından daha fazla etkilendiği 

görülmektedir. Tüketiciler yeşil ürün satın alırken daha az çaba 

harcadıkları ve daha hızlı karar verdiklerine yönelik çalışmalarda 

bulunmaktadır. İşletmeler açısından yeşil ürünün satılması işletmeler 

için önemli olmasına rağmen, tüketici açısından yeşil ürün satın 

alınmasına dair en büyük engel ürünün fiyatı veya tüketiciye maliyeti 

durumudur. Çalışmalara göre tüketici yüksek çevresel duyarlılık 

gösterse bile, geleneksel ürünle karşılaştırıldığı zaman, yüksek maliyet 

oluşturan yeşil ürünü tercih etmediğine ilişkin çalışmalar 

bulunmaktadır.  

Tüm bu çalışmaların özeti olarak, yeşil pazarlama anlayışının 

uygulanması gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakılması 

adına önemlidir. Bu anlayışın uygulanmasında işletmelere ve 

hükümetlere büyük görevler düşmektedir. Tüketicinin yeşil ürüne 

ilişkin talebinin artırılması için işletmelerin yeni teknolojiler 

kullanarak veya ürün maliyetlerini azaltarak, yeşil ürünü daha makul 

fiyatla tüketiciye sunmaları gerektiği düşünülmektedir. Böylece yeşil 
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ürüne olan talep artırılabileceği ve çevreye karşı duyarlı olma 

politikası ile tüketici boyutuna indirgenerek topluma benimsetilebile-

ceği düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Gelişen teknoloji, her alanda olduğu gibi pazarlama faaliyetlerinde de 

etkin rol oynamaktadır. Hızlı gelişim ve yenilenme karşısında, 

pazarlama faaliyetleri yer ve zaman etkinliğini kullanmakta, bu 

bağlamda küreselleşen pazarda değer yaratmaktadır. Geleneksel 

etkiden sıyrılan işletmeler, yeni dijital çağın gerekliliklerine uyum 

sağlamaktadır. Geleneksel pazarlama dinamiklerini yok saymak 

yerine, temel etkilerinin üzerine ilavelerde bulunan işletmeler 

gelişerek ilerlemektedir. Farklılaşan pazarlama anlayışı modern 

yapıya bürünürken odağına müşteriyi almakta ve bilinçlenen tüketici 

taleplerini, istek ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışmaktadır. 

İşlevsellik noktasında yeni kapılar açan dijital pazarlama, yapısı 

itibariyle tüketiciye de yeni bir boyut kazandırmıştır. Bilgi 

sermayesinin önemini ortaya çıkarmış ve bilgi üretimini bir üst 

seviyeye taşımıştır (Tulgar, 2020). Bireyler dijital pazarlama etkisi ile 

küresel pazarda söz sahibi olmaya başlamıştır. İletişim katma değer 

yaratmış ve bilgi paylaşımı çift yönlü hız kazanmıştır. 

Teknolojinin etkisi işletmeleri, tüketiciyi iki ana başlık altında ele 

almaya sevk etmiştir. Bu başlıklar teknolojiyi sonradan edinenler ve 

teknolojinin içine doğanlar şeklindedir. Bu çalışmada teknoloji etkisi, 

dijital pazarlama süreci ve tüketici evrimine değinilecektir. Bu 

değerlendirmeler ışığında gelişen teknolojinin etkisiyle, küçük ve orta 

ölçekli firmaların da büyük firmalar ile aynı düzlemde müşteriye 

ulaşabilecekleri sanal piyasaların bulunduğu varsayımı elde 

edilmektedir. 
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1. ENDÜSTRİ 4.0  

Dijital pazarlama, yeni nesil pazarlama aracı olarak kabul edilmekte 

ve bu durum küreselleşen dünyada bir takım yeni pazarlama 

stratejilerini de beraberinde olgunlaştırmaktadır. Endüstri 4.0 ile akıllı 

üretim ekseninde yeni bir yapılanmadan söz etmek mümkündür 

(Karabakan, 2020). Dijitalleşme, evrensel olarak pazarlama 

stratejilerinin hızlı gelişiminin altyapısını oluşturmuştur. Tüketici 

noktasında şekillenen stratejiler bilgi çağının gerekliliklerine göre 

şekillenmektedir. 

Endüstri 4.0 kavramı, 4. Sanayi devrimi sonrasında hayatımıza girmiş 

olup, nesnelerin başına akıllı sıfatını eklediğimiz sürecin başlangıcıdır 

(Bayuk & Demir, 2019). Bu sürecin getirileri arasında, pazarlama 

üreticiden tüketiciye kayması ve küresel pazara tüketici ihtiyaçlarını 

tanıma ile anlamanın hâkim olması yer almaktadır. Bu doğrultuda yeni 

iş süreçlerine geçiş başlamış ve dijital pazarlama anlayışı ortaya 

çıkmıştır. Etkileşim ve iletişim temelli dijital pazarlama kapsamında 

çok sayıda yeni kavram da hayatımıza dâhil olmaktadır. 

Endüstri 4.0 ile başlayan değişimler verimlilik esasına 

dayandırılmakta ve işlevsellik ön plana çıkmaktadır (Bilgiç & Esen, 

2018). Müşteri istek ve ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilme yeteneği 

geliştiren bu çağ, kendi içerisinde dinamiklerini oluşturmaktadır. 

Kusursuz hizmet yaklaşımı, dijital pazarlamada veriyi doğru 

kullanma, müşteriye istediğini sunma ve tam zamanında hizmet gibi 

unsurları içermektedir. Yapılan tüm uyarlamalar bilginin kullanımı 

esasına dayandırılmaktadır. İşletme ile ilgili alınacak her karar bu 
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süreçte dijital pazarlama ekseninde gerçekleştirilmektedir. Endüstri 

4.0, işletme için toplanan her veriyi hızlı bir şekilde dönüştürerek 

hedef müşteri isteklerine cevap verebilme yetisi geliştirmektedir. 

Yeni nesil müşteriler, yüksek seviyede erişim ve etkileşim ile kendi 

alanlarını oluşturmuşlar, beklentilerini çağın gerekliliklerine göre 

verimlilik esasına dayandırmışlardır. Endüstri 4.0 ayraçları; derinlik, 

hız, genişlik ve sistem etkisi olarak sınıflandırılmaktadır (Ertuğrul & 

Deniz, 2018).  

2. DİJİTAL PAZARLAMANIN TEMEL UNSURLARI 

Dijitalleşme yaşamın her alanına nüfuz etmiş ve tüketici tercihlerine 

yön veren, pazarlama kanallarını değiştiren bir güç haline gelmiştir 

(Koçak Alan, Tümer Kabadayı & Erişke, 2018). İletişim ve pazarlama 

alanlarını belki de en çok içine çeken ve etkileyen dijital çağ koşulları, 

bireylerin istek ve ihtiyaçlarında önemli değişikliklere sebep 

olmaktadır. Günümüz koşulları yeni bir bakış açısı gelişmesini 

mecburi kılmış ve tüketim alışkanlıklarında değişim yaratmıştır.  

İnteraktif platformlarda gerçekleşen dijital pazarlama bilinirlik ve 

kalıcılık için sürekli yenilenmeyi gerektirmektedir. Karmaşık bir süreç 

algısı yaratsa da küresel rekabet ortamında oluşan pazarlama sürecinin 

temel adımlarını Altındal (2013) Resim 1’de gösterildiği şekilde 

özetlemiştir.  
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Resim 1: Dijital Pazarlama Adımları (Altındal. 2013) 

 

Gedik (2020) çalışmasında web analitiği üzerinde durmuş ve dijital 

stratejinin gerekliliğini vurgulamıştır. Fayda yaratmak temeline 

dayandırılan ve müşteri davranışını anlamayı amaçlayan sistem, 

geçmiş dönem verilerini raporlayarak işletme eylemlerini optimize 

etmeyi amaçlar. Tüketici tercihlerini web ortamında analiz etmek ve 

raporlamak, müşteriler ve işletmelerin müşterilerle etkileşim 

performansını ölçülmesini sağlamaktadır. Her işletme ihtiyacına göre 

strateji belirlemek için aşağıda yer alan adımları takip etmelidir. 

Hedeflere ulaşma için eylem planı olan bu adımlara bağlı kalınması 

önem taşımaktadır.   
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Resim 2: Dijital Strateji Adımları (Gedik. 2020) 

 

Dijital pazarlama kanalları, çevrimiçi değer zinciri oluşturarak, 

işletme faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamaktadır. En büyük 

avantajının çok düşük maliyetlilik olduğu dijital pazarlama, müşteriler 

için olduğu kadar işletmeler için de çekiciliğe sahiptir. Çok yakın 

geçmişte hayatımıza dâhil olan ve hayata dair bütün dinamiklerimizi 

değiştiren internet, çok farklı bir geleceğin de habercisi olmaktadır. 

3. 7P DİJİTAL PAZARLAMA KARMASI 

İnternet kullanımı işletmelerin etkileşim şeklini değiştirmiş ve 

müşterilerle olan ilişkilerini buna bağlı olarak revize etmiştir. 

Gelişerek devam eden dijital pazarlamanın etkisi günümüz 

koşullarında kaçınılmaz olmuştur. Gönül (2020) çalışmasında yeni 

nesil pazarlama karması faktörlerine dikkat çekmiş ve işletmelerin 

yaşam döngülerini sürdürme çabasını buna dayandırdığını 
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vurgulamıştır. İşletme marka konumlanması, imajı ve pazardaki yerini 

belirleyici unsur olarak dijital pazarlama karması etkin rol 

oynamaktadır. 

 

Resim 3: Pazarlama Karması (Bulut. 2012) 

 

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile küresel rekabet koşulları, 

tüketicileri, ihtiyaçlarını karşılama noktasında sanal yollara 

yönlendirmektedir. Dijital pazarlama, işletmelerin kendi markasını 

konumlandırma isteğini ve popülaritesinin arttırma çabasıyla 

önlenemez yükselişini sürdürmektedir. Pazarlama anlayışı, üretim ile 

başlamış olsa da zaman içindeki evrimi satışa, tüketime günümüz 
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koşullarında ise müşteriye ve müşteri memnuniyetine dönüşmüştür. 

Farklılaşarak gelişen pazarlama, yeni pazarlama trendlerinin de 

gelişmesiyle birlikte işletmelerin kendilerini tüketici gözünden 

değerlendirmesine sebep olmuştur.  

Burada temel prensipleri korunan pazarlama anlayışı, internet 

davranışı ve algılarıyla dijital ortama taşınmış ve uyum göstermiştir. 

Müşteri ile bütünleşen ve alışverişte kolaylık ilkesini benimseyen 

işletmeler için kalıcılık, dijital ortamda pazarlama karması faktörlerini 

uygulamayı zorunlu kılmaktadır. Yeni anlayışlar ve buna bağlı olarak 

gerçekleşen yeni müşteri deneyimleri yol gösterici niteliktedir 

(Koçarslan & Kılınç, 2019). 21. yy pazarlama olgusu dijital çağın 

etkileri ile yeniden şekillenmektedir. 

Pazarlama karmasının işletme odaklı ve müşteri odaklı olarak 

ayrılması, her bir faktörün iki grupta birbirini karşılayan yapısı, 

işletmelerin pazarlama anlayışının müşteri odağında geliştiğinin de 

göstergesi durumundadır. Sürekli yaşanan bu değişimde anahtar rol 

müşteri ile olan etkileşim şeklinde yorumlansa da, dijital pazarlama 

iletişimi sürece pozitif katkı sağlamaktadır. Tutundurma kavramı 

olarak da isimlendirebileceğimiz dijital iletişim her geçen gün 

gelişmeye devam etmektedir. Küreselleşme etkisinin en çok 

hissedildiği pazarlama faaliyetleri, dünyanın herhangi bir noktasına 

erişimi mümkün kılmakta, soyut kriterlerin yerini somut kriterlere 

bırakması sağlanmaktadır (Şengüler, 2019). Hedef kitleleri ile bir 

araya gelen işletmeler daha fazla dijital ortam getirisi olan çift yönlü 
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iletişimden faydalanmakta ve organizasyonlarını daha verimli hale 

getirebilmektedir. 

4. DİJİTAL PAZARLAMA ARAÇLARI 

Dijital platformlarda firmalar mesajlarını tüketiciye etkin şekilde 

iletebilmek ve ilgili piyasada etkili olabilmek için hedef kitlelerini iyi 

tanımak ve doğru kanaldan tüketiciye ulaşmak zorundadır. Etkileşim 

alanının artması dijital çağa “akıllı” sıfatının uyarlanmasına sebep 

olmuş ve her uygulama kendi içerisinde ölçütler geliştirmiştir. Birçok 

teknoloji ve disiplin birbirine dayalı tasarım içerisinde uyumlu 

çalışmayı geliştirmiştir (Özan, 2018). 

Dijital Pazarlama sürecinde kaynak ve hedef arasında oluşan dijital 

kanallar, etkileşimi mümkün kılmakta ve iletişim biçimi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu araçlar kendi içerisinde özelliklerine göre 

ayrılmakla ve kullanımları farklılık göstermektedir. Tüketici 

konumlandırma dijital iletişim sürecinin en önemli parçası haline 

gelmiştir. Şirket ve kuruluşların performansları artık dijital çağa ne 

kadar bütünleşik olabildikleri ile yakından ilgilidir. Demirci & 

Uğurluoğlu (2020) çalışmasında teknolojik altyapılar, müşterilere 

yönelik bilgi akışı, veri analizi ve depolanmasının önemi üzerinde 

durmuş ve süreci aktif hale getirmenin dijital kanallar ile 

gerçekleşeceğini vurgulamıştır. En önemlileri Resim 4’te yer almasına 

karşın bunlara ek olarak e-posta, online reklamlar, dijital TV kanalları, 

video paylaşım siteleri ve her gün gelişen teknoloji ile birlikte yenisi 

eklenmektedir.  
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Resim 4: Dijital Pazarlama Kanalları (Demirci & Uğurluoğlu. 2020) 

Bilgi asimetrisini azaltmayı amaçlayan bu kanallar tüketici 

beklentisini arttırmakta ve buna bağlı olarak çevrimiçi cihazlar ile 

hizmet sağlayıcılara erişimi kolaylaştırmaktadır. Teknoloji ile 

bütünleşen pazarlama kendi içerisinde yeni taktikler geliştirmiş olup, 

sürekli yenilenmeye devam etmektedir. Dijital mecralar pazarların 

evrim geçirmesine sebebiyet vermiştir ve bu durum birtakım avantaj 

ve dezavantajları bünyesinde barındırmaktadır. Dijital pazarlamayı 

öne çıkaran özellikler etkileşim, hız, hedefleme, maliyet, 

optimizasyon, ölçümleme gibi unsurlar olsa da öne çıkan avantajlar ve 

dezavantajlar Resim 5’te yer almaktadır.  
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Resim 5: Dijital Pazarlama Durum Analizi                                                   

(Koçak Alan, Tümer Kabadayı & Erişke, 2018) 

 

Gelişen ve değişen teknoloji pazarlama faaliyetlerinde daha büyük 

kitlelere ulaşabilmenin ve geri bildirim alıp, durum değerlendirmesi 

yapmanın önemi her geçen gün artmaktadır (Saysel, 2018). 

Tüketicilerin çoğu satın alma davranışı gerçekleştirmeden önce 

günümüz şartlarında araştırma yapmayı tercih etmektedir. Bu durum 

bilgi paylaşımının önemini göstermekte ve dijital pazarlamanın uzun 

soluklu olacağına dair mesaj vermektedir. Online yaşam pastasında en 

büyük paya sahip dijital pazarlama gereksiz giderleri sıfırlama ve satış 

süresini minimize etme noktasında başarı yakalamıştır. 
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5. TÜKETİCİ ALGISININ DEĞİŞİMİ 

İşletme varlığından söz edilebilmesi için, tüketici varlığı gereklidir 

(Şirzad & Turancı, 2019). Bu ilişki müşteri memnuniyeti temelinde 

şekillenmektedir. Tüketicinin, zaman içerisinde gelişen teknoloji 

ekseninde yaşadığı evrim yadsınamaz. Günümüz tüketici ihtiyaçları ve 

algısı yeni dijital çağın gereklilikleri ile sürekli yenilenmektedir. 

Özbek & Karaarslan (2020) çalışmalarında tüketicileri ikiye ayırmış 

ve bunların algılarında oluşan değişimi ortaya koymuşlardır. Dijital 

göçmenler sonradan teknoloji ile tanışırken, dijital yerliler teknoloji 

ile büyümüş ve etkin şekilde teknolojiyi kullanmaktadırlar. Dijital 

göçmenler yeniçağın gerekliliklerine sonradan uyum sağlama çabasına 

girse de, dijital yerliler teknolojiyi hayatının bir parçası haline getirmiş 

ve tüm bu teknolojinin içine doğmuş bireylerdir.  

Yoğun teknoloji ortamı insanların sosyalleştiği alanları 

farklılaştırmıştır (Alan, Kabadayi & Uzunburun, 2018). Geleneksel 

anlayış kırılarak, satın alma davranışı gelişen teknoloji ile birlikte 

dijitale kaymaktadır. Kişilerin sahip olduğu çok yönlü iletişim 

kaynakları ve erişim kolaylığı sebebiyle artan rekabet, işletmeleri 

müşteri temelli çalışmaya sevk etmektedir. Pazarlama ilişkilerinde en 

önemli değişken müşteri olarak kabul edilmekte ve bu durum işletme 

sürekliliği noktasında anahtar rol oynamaktadır. Bütün pazarlama 

çabaları küresel pazar koşulları ve gelişen pazar yapısı ekseninde 

müşteri temeline dayandırılmaktadır. 

Köse & Yengı̇n (2018) çalışmasında adaptasyon sürecinin hızı 

üzerinde durmuş olup, teknolojinin yaşamın her alanına nüfuz ettiğini 
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vurgulamışlardır. Dijital düzende yaşamın her noktasına nüfuz eden 

teknolojik olanaklar, bireyleri tüketime sevk etmekte ve tüketim 

alışkanlıkları yenidünya düzeninde dijital ortamda şekillenmektedir. 

Bilginin dolaşım hızı bireyleri daha aktif hale getirmiş ve etkileri 

hayatın her alanını kapsamıştır. 

Tüketici satın alma sürecinin, özellikle dijital piyasa koşullarında her 

ürün için farklılaşarak şekilleneceği kabul edilmektedir (Balcı, 2019). 

İnternette geçirilen süre gün geçtikçe artmakta ve bireyler dijital 

alışverişin rahatlığına alışmaktadır. Tüketicileri anlama isteği 

işletmeler için hızlı ve verimli çalışmanın anahtarı konumuna 

gelmiştir. Alıcıları anlamada, bireysel olan ve kişisel olmayan 

faktörler farklılık göstermekte olup, genel kanı pazarlama yönetiminde 

pazarı bölümleme yaparak, toplum psikolojisini anlamanın 

gerektiğidir.  

6. TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE DİJİTALE KAYMA 

Sosyal, kültürel ve ekonomik değişim bireyleri etkilemiş, internet 

kişilerin hayatını etkileyen faktörlerden biri haline gelmiştir. İnteraktif 

yapı ile beslenen piyasa koşullarında bilgi paylaşımı tüketicileri 

bilinçlendirmiştir. Günlük rutinlerimizin parçası haline gelen internet 

kullanımı yaşamın her alanında etkisini göstermektedir. 

Pazarlama faaliyetlerini şekillendiren ana unsur tüketici tercihlerinin 

analizidir. İşletmeler, hangi etmenlerden tüketicinin etkilendiğini 

tespit etmek ve talebe uygun arz koşullarını dengelemek 

durumundadır. Tüketici davranış süreci modelleri, gelişen teknolojiyle 

birlikte yenilenmiş ve internetin günlük hayatın parçası haline gelmiş 
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olması temel olarak ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan satın alma 

davranışını etkilemektedir.  Tüketici davranışı modelleri günümüz 

şartlarında klasik modeller ve dijital modeller olarak ikiye ayrılarak, 

farklı pencerelerden incelenmektedir (Çelik, 2019). 

Farklı kuşakların aynı ortamda bulunması işletmelerin kendini doğru 

noktada konumlandırmasını zorunlu kılmaktadır. Hedef pazar 

seçiminin insanların çevrimiçi alışkanlıklarına göre biçimleneceği 

kabul edilmektedir. Bilgi toplumunda, kitle iletişim araçları ve 

internet, tüketicilerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (Tulgar, 

2020).  

Üretici tüketici ilişkisi her geçen gün farklı bir boyut kazanmaktadır. 

Gelişen teknoloji etkisi özellikle değişen müşteri profili ile birlikte 

firmaları farklılaşmaya ve yenilenmeye sevk etmiştir (Bayar, 

Boşgelmez & Şimşek, 2014). Farklılaşmanın en çok hissedildiği 

bölüm ise tüketici tercihlerinde meydana gelmektedir. Teknoloji 

tüketicinin yaşam ritmini değiştirmiş ve ihtiyaçlarının yenilenmesine 

sebep olmuştur. Adıgüzel (2010) çalışmasında modern pazarlama 

enstrümanı olarak nitelendirdiği sanal işletme yorumlamasını, 

tüketicinin şekillendirdiği üzerinde durmuştur. Tüketici tercihlerinin 

günümüz piyasasının rengini oluşturduğu ve sürekli yaşanan 

değişimin etkisinde kaldığı kabul görmektedir. 
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7. ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE SANAL GERÇEKLİK 

UYGULAMALARININ PAZARLAMADA KULLANILMASI 

Gelişen teknoloji ve bilgi çağının getirileri, sanal dünya bilgisini 

gerçek dünya ile belli bir çerçevede bütünleştirmeyi ve bu teknolojiyle 

sürükleyici alışveriş deneyimlerini mümkün kılmaktadır (Avcılar, 

Külter Demirgüneş, & Açar, 2019). Arttırılmış gerçeklik adı verilen 

bu uygulama farklı bir pencereden, küresel rekabete yeni bir soluk 

kazandırmaktadır. Teknolojiyi karakterize eden yeni modeller 

etkileşim düzeyi ve kullanıcı tatminini farklı bir boyuta taşımaktadır. 

Dijital devrimler kendini yenilemeye devam ederken, müşteri 

deneyimini arttırmayı amaçlayan sanal gerçeklik teknolojisi 

tüketicinin satın alma güdüsünü derinden etkilemektedir. Rekabetin 

oldukça sert geçmesi, işletmeleri tüketicilere farklı deneyimler 

sunarak etkileşimini arttırma çabasına yönlendirmiştir. Pazarlama, 

dijital teknoloji vasıtasıyla, arttırılmış gerçekliği kullanarak odak 

noktasına insan unsurunu taşımaktadır (Aytekin, Yakın & Çelik, 

2019). 

Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklikten bir sonraki adım olarak 

değerlendirilse de genişletilmiş hali olarak da değerlendirmek 

mümkündür (Özbek & Ünüsan, 2018). Özellikle pazarlama 

sektöründe karmaşık konuları anlaşılır kılan arttırılmış gerçeklik, daha 

etkin bir deneyim ile müşteri için cezbedici konumdadır. Tüketiciler 

gelişen teknoloji ile dijital pazarlamanın zenginleştirilmiş 

sunumundan faydalanmaktadır. Tüketicinin öngörüsünü etkileyen 

interaktif seçenekler tüketiciyi duyusal olarak etkilemektedir. Pek çok 
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uyarıcı ile kişiselleştirilmiş deneyim sunan dijital pazarlama her yeni 

gün farklı seçenekler ile karşımıza çıkmaktadır. 

Pazarlama odağında farklı çözümler üreten sanal gerçeklik ve 

arttırılmış gerçeklik uygulamaları etkili çözümler üretmeye devam 

etmektedir (Kabadayı, 2020). Pazarda etkin olmak isteyen işletmeler 

için farklı çözümler üreten bu teknoloji, rekabette öne geçmek isteyen 

işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Küresel pazarda varlığını 

devam ettirme ve rekabeti sürdürülebilir kılma, çağı yakalamak hatta 

çağın önüne geçmek ile mümkün olacaktır. Efektif ve potansiyel 

müşteriler için çekim yaratan bu teknoloji farklı sektörlerde ki 

kullanım alanıyla göz doldurmaktadır. 

SONUÇ 

İşletmelerin tüketicilere erişim yolunda meydana gelen farklılık, 

geleneksel yöntemlerden dijitale geçişi zorunlu hale getirmektedir. 

İnternet artık ihtiyaç gibi algılanmakta ve işletmeler bu duruma 

kayıtsız kalamamaktadır. Müşterileri elde tutmak ve cazibe merkezi 

haline gelmek dijital dünyada iletişimin rengini değiştirmektedir. 

Pazarda rekabetin zorlaşması ve sert koşullar, işletmeleri, kurumsal 

imaj ve müşteri memnuniyeti noktasında dijitalleşmeye sevk 

etmektedir. Dijital Pazarlama, geleneksel yöntemlerden uzaklaşmanın 

yanı sıra işletme faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasında kilit rol 

oynamaktadır.  

Hacmi gün geçtikçe dünyada ve Türkiye’de artan dijital tüketiciler, 

her an her yerden alışveriş imkânına sahip olmaktadır. Oluşan bu 

potansiyel için fayda ve risk analizleri yapılmakta, farklı deneyimler 
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sunulmaktadır. Adaptasyon süreci gizlilik, konfor ve kolaylık 

öğeleriyle öne çıkmakta ve bu durum zaman içinde avantaja 

dönüşmektedir (Karaoğlan & Durukan, 2020). Efor harcamadan 

gereksinmelerini karşılayan tüketiciler hızla dijital kanala 

yönelmektedir. 

Ertemel (2016) çalışmasında dijital pazarlamanın ölçülebilirliği 

üzerinde durmuş, kullanıcı deneyimlerinin tasarımına dikkat 

çekmiştir. Bilinçlenen aktif tüketicinin dikkatini çekmenin zorluğu 

gün geçtikçe artmakta ve piyasa koşullarında rekabet gittikçe daha sert 

hale gelmektedir. Bilgi çağı, işletmeleri müşteri temelinde şekillenen 

pazarlama anlayışına yöneltmiş, müşteri istek ve ihtiyaçlarını anlamak 

işletmeler için günümüz koşullarında odak noktası haline gelmiştir. 

Dijital çağ günümüz pazarlama anlayışına farklı bakış açıları 

kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda teknoloji denenebilir hale 

gelmiştir. Uygulanabilir teknolojinin pazarlama etkisi hissedilmekte 

ve işletmelere farkındalık kazandırmaktadır (Tün, Kışoğlu & Uzun, 

2018). Rekabet ortamında yaşam döngüsünü sürdürme çabası 

işletmeleri çağın gerekliliklerini, stratejilerine ekleyerek yenilenme 

yoluna sevk etmektedir. Müşteri odağında çalışan işletmelerin 

potansiyelini arttırması, tüketici bakış açısını da farklılaştırarak, 

yenilemektedir. Farklı sektörlerde uygulama alanı bulan dijital 

pazarlama, küresel pazarın nabzını tutmak için etkin bir araç olarak 

görülmektedir. Arttırılmış gerçeklik bilgisinin kullanımı duyuları 

harekete geçirerek özgün deneyimsel pazarlamayı mümkün kılmakta, 
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ilişkisel pazarlamanın güncel uygulamalarından biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Yerden, Değerli, Uydacı & Tuncay, 2020). 
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GİRİŞ 

Etik, ahlakla ilgilenen felsefenin dalıdır. Etik bilimciler, insan doğası; 

hayatın anlamı; yargılara nasıl varıldığı; yargıların nasıl 

geliştirilebileceği; ahlaki tutumların nasıl ortaya çıktığı ve değiştiği ile 

ahlaki açıdan önemli olan sevgi, nefret, açgözlülük, kıskançlık, 

kayıtsızlık, acıma, arzu, isteksizlik, zevk ve acı gibi zihinsel 

durumlara kadar çok çeşitli konularla ilgilenirler (Sage, 2012: 8). 

Etik kavramının günümüzde; bilim etiği, kişisel etik, toplumsal etik, 

küresel etik, meslek etiği, iş etiği, pazarlama etiği gibi farklı isimler 

altında ayrımlaştığı ve o sahaya özgü konularda etik standartların 

oluşturulmaya başladığı görülmektedir. 

Pazarlama etiği, pazarlama faaliyetlerinde belirli bir durumda ahlaki 

açıdan doğru olduklarına inanılan eylemleri, idari kararları ve ahlaki 

standartları içermektedir (Saucier, 2008: 113). Bir değer ortaya koyma 

olarak da ifade edilebilecek pazarlama sürecinde işletmeler ürünün 

dizaynından üretimine, satış ve pazarlamasından teslimatına ve satış 

sonrası hizmetlere kadar etik sorumluluk çerçevesinde hareket etmek 

durumundadır. Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve bilgiye ulaşımın 

kolaylaşması neticesinde tüketicilerde işletmelerin etik olmayan 

uygulamalarına ve çevreye verdikleri zararlara karşı duyarlılık 

seviyesi artış göstermiş; ürün veya hizmet satın alırken, karar 

sürecinde etiksel parametreleri de hesaba katmaya başlamışlardır. 

Günümüzde işletmeler, etik olmayan süreçler ve kararlar ile uzun 

dönemde rekabet ortamında ayakta kalamayacağının farkında olarak, 
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sorumluluk anlayışı çerçevesinde anlamlı ilişkiler kurma çabasına 

girmektedirler. 

Pazarlama etiği, ürünün üretim aşamasında, kullanılan girdide kaliteyi, 

verilen mesajlarda tutarlı ve doğru olmayı, üründe taahhüt edilen 

fayda ve yararları sağlamayı, fiyatlandırmada yanıltıcı olmamayı, 

ürünü söz verilen zamanda ve yerde hasarsız teslim etmeyi, aldatıcı 

olmayan reklamı, satış sonrası hizmetleri taahhüt edildiği şekilde 

yerine getirmeyi, rakipler hakkında etik dışı yollardan bilgi 

toplanılmaması gibi konuları içermektedir (Tek, 2006: 140). 

Çalışmada, pazarlama etiği konusuna ve pazarlamada karşılaşılan 

etiksel durumlara ilişkin bilgiler verilecektir. Çalışmanın, işletmelere 

pazarlama konularında etik hususlarda yol göstermesi bakımından 

faydalı olması beklenmektedir.  

1. ETİK KAVRAMI 

Etik kökenleri 2500 yıl öncesine kadar uzanan bir psikoloji 

kavramıdır. Sokrates, Plato ve Aristo gibi filozoflar etikle ilgili çeşitli 

görüşler ileri sürmüşlerdir (Gül ve Gökçe, 2008: 378). Etik kelime 

kökeni olarak adet/alışkanlık ve karakter anlamlarına gelen Yunanca 

“ethos” kelimesinden türemiştir. Çağımızda bu kelime belirli bir 

grubun, kültürün, mesleğin ya da insanların davranışlarını veya 

karakterlerini ayırt etme noktasında “Amerikan etiği, pazarlama etiği, 

iş etiği” vb. durumlarda kullanılmaktadır. Etik, “kişisel durumlar” 

veya “iyi bir insan olmak” gibi kişisel karakteri ifade etmek için 

kullanıldığı gibi, davranışları yönlendiren veya sınırlayan sosyal 

kuralları anlamaya yönelik çaba manasını da içermektedir. Etik, “iyi 
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bir insan olma” yönüyle bireysel durumlara bakarken, toplum ve insan 

hayatını yönlendiren, şekillendiren veya sınırlandıran “sosyal 

kurallar” yönüyle de davranışlara kültürel ve toplumsal bakış açısıyla 

yaklaşmaktadır (Corrigan vd., 2010: 42-43).  

Etik kavramına ilişkin literatürde farklı tanımlamalar mevcuttur. Bir 

tanıma göre etik, iyi ve kötünün ne olduğunu; doğru ve yanlışın ne 

olduğunu araştırma manasında iken; diğer bir tanımda iki taraf 

arasındaki davranışların haklılık derecesini ifade etmektedir (Onaran, 

2013: 134). Türk Dil Kurumu’na göre etik Fransızca éthique 

kelimesinden gelmekte ve “çeşitli meslek kolları arasında tarafların 

uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü”, “töre bilimi” ve 

“ahlaki, ahlakla ilgili” anlamlarına gelmektedir (TDK, 

https://sozluk.gov.tr/). Webster’s New Collegiate Dictionary’e göre 

etik, ahlaki görev ve sorumluluklar esas alınarak, neyin iyi ve kötü 

olduğu ile uğraşan bir disiplindir. Diğer bir ifade ile etik, ahlaki 

prensipler ve değerler setidir. Daha geniş kapsamlı bir tanımda ise, 

konuşma dilinde veya dil biliminde etik kavramının “doğruyu veya 

iyiyi araştırmaya yönelik olduğu, âhlaki açıdan doğruluk, ahlaki 

değerlendirmeler ve ahlaki problemler ile ilgilendiği, eylemleri doğru 

veya yanlış, iyi veya kötü” şeklinde değerlendirildiği belirtilmektedir 

(akt., Nakip, Varinli ve Gülmez, 2012: 335). İyi, kötü, doğru ve yanlış 

gibi kavramları inceleyen, değerler ve standartlar sistemi olarak 

tanımlanabilen etik, esasında doğru ve yanlışın ölçütlerinin neler 

olduğunu konu almaktadır (Pelit ve Güçer, 2006: 96). Genel görüşe 

göre etik; kişi ya da grubun neyin doğru, neyin yanlış olduğu ile ilgili 

olarak davranışlarını yönlendiren ahlâki değerler ve ilkeleri içeren 
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kurallar topluluğudur. Etik davranış ve değerler ise yaşamımızın bir 

parçası olup; neyin iyi, neyin kötü olduğuna yönelik standartları 

düzenleyen, özel hayatımızdan iş hayatına, her yerde karşımıza çıkan 

bir kavramdır (Ülgen ve Mirze, 2014: 476). 

1.1. Ahlak ve Etik Ayrımı 

Günümüzde etik kavramı ahlak ile karıştırılmakta olup, kimi zaman 

birbirlerinin yerine kullanıldıkları da görülmektedir. Etik kelimesinin 

kökeni üstte de belirtildiği gibi Fransızca “ethique” ve Latince “ethos” 

kelimesine dayanırken, ahlak kelimesinin kökeni Arapça “hulk” 

sözcüğünün çoğuludur. Bu kavram, töre, gelenek, alışkanlık, huy ve 

karakter anlamlarını çoğul olarak kapsamaktadır (Yıldız, 2013: 4). 

Çok anlamlı bir terim olarak karşımıza çıkan ahlak, Latince moral ve 

Grekçe etik kavramlarının karşılığıdır. Moral ya da etik, ahlak ile 

paralel etimolojiye sahiptir. Latince moral kelimesi, yine adet, 

alışkanlık, karakter anlamına gelen mos (çoğulu mores) ‘tan 

türetilmiştir. Etimolojik paralelliğe ve anlamca yakınlığa rağmen, 

gerek moral ve gerekse etik terimlerinin farklı anlamlarda kullanılma 

alışkanlığı vardır. Buna göre her iki kelime de aynı anlamlara (töre, 

alışkanlık, gelenek) gelseler bile moral’in işaret ettiği manada, “bir 

bireyin, bir halkın, bir toplumsal sınıfın, bir çağın bilinçli yaşamına 

hakim olan inanç ve tasarımlar topluluğuna ahlak, bunların toplumsal 

olgu olarak yaşanmasına ahlaklılık, bu inanç ve tasarımlara göre 

yönlenen insani tutumlara ve bu tutumlara göre yönlendirilen eylemler 

hakkında verilen (doğru veya yanlış) yargılara ahlaki denilmektedir 

(Akt., Torlak, 2009: 84-85). Demir ve Acar, etik kelimesini ahlak 
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felsefesi ya da ahlakbilim şeklinde ifade ederek; insanın bireysel ve 

toplumsal ilişkilerini nasıl yönlendirmesi gerektiğini, iyi ve kötü söz 

ve davranışı belirleyecek ölçütlerin neler olabileceğini inceleyen bilim 

dalı olarak tanımlamıştır (Akt., Torlak, 2009: 85).  

Etik kavramı, ülkemizde 1920’li yıllarda, Fransızca bir felsefe 

kavramı olarak bilinmekte ve sözlüklerde yer almaktaydı. Ancak 

Türkçe telif literatüründe görünür olması 60'lı yılları bulmuş, 70'li 

yıllara doğru işlenip kullanılmaya başlanmıştır. Hacettepe Felsefe 

çevresinin etik terimine daha çok rağbet ettiğini ve etiğin ahlak terimi 

yerine ikame edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu konuda 

çalışmalar yapan Kuçuradi ve Tepe'nin genel olarak tezleri; (a) 

Ahlakın, kurallar bütününü ifade eden, moral'in karşılığı, normatif bir 

kavram olduğu ve bu nedenle felsefeyle ilgisinin olmadığı, (b) Ahlak 

felsefesinin de tıpkı ahlak gibi normatif olup ölçü koymaya çalıştığı, 

bu nedenle etik faaliyetinden ayrı olduğu, (c) Etiğin, eyleme ilişkin 

sorunlarda mümkün mertebe doğrulanabilir-yanlışlanabilir bilgiler 

ortaya koymaya çalışan, gerektiğinde normların temellendirmesini de 

yapan felsefe dalı olduğudur (Özturan, 2011: 178). 

Etik ve âhlak kavramları “standartlar, davranış kuralları, iyiye ve 

doğruya ulaşma, araştırma bağlamında temelde aynı prensiplere 

bağlıdır. Bununla birlikte Ferrell ve Weaver’dan aktaran Nakip, 

Varinli ve Gülmez (2012: 335), etiğin sadece yasalara uygunluk ve 

ahlaki yönden doğruluk meselesi olmadığını, aynı zamanda günlük 

yaşamda karşılaşılan olaylar karşısında nasıl davranmak, hareket 

etmek gerektiğine ilişkin algılamalar dizisi olduğunu belirtmiştir. 
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Çünkü, karşılaşılan olaylar, yapılan davranışlar veya uygulamalar bazı 

kişi veya gruplarca doğru olarak algılanabilirken, bazı kişi ve 

gruplarca yanlış olarak değerlendirilebilir. Burada akla gelebilecek 

soru ise neyin iyi veya kötü ya da neyin doğru veya yanlış olarak nasıl 

belirleneceğidir. Cevabı da, topluma, kültüre, içinde bulunulan 

zamana, sosyal yapıya, tabi olunan yazılı ve sözlü hukuk kurallarına 

göre farklılık göstermektedir.   

Aytekin ve Pınar, etik ile ahlak arasındaki farklılıkları genel itibariyle 

aşağıdaki şekilde özetlemiştir (akt., Akyıldız, 2017: 472-473): 

• Ahlak toplum düzenini sağlamayı amaçlayan kurallar 

kümesiyken, etik bu kuralların doğru ve yanlışlığını sorgulayan 

ve bunlara ölçüt geliştiren felsefi yaklaşımdır. 

• Ahlak, belirli bir tarih aralığında belirli bir toplumda yaşayan 

inanç ve değerler kümesiyken; etik, ahlaklar üstü çalışan ve 

doğru davranışları evrensel niteliğe ulaştırmayı amaçlayan 

felsefi yaklaşımdır. 

• Ahlak var olanla ilgiliyken, etik var olması gerekenlerle ilgilidir. 

Etiğin varlık gerekçesi ahlaktır. 

• Ahlak bir toplumun inanç ve değerleri temelinde kendi kendine 

oluşmuş yazılı olmayan kurallar kümesiyken; etik felsefeciler, 

kurumlar, kuruluşlar, meslek odaları veya sivil toplum 

kuruluşları tarafından hazırlanan yazılı dokümanlardır. 
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2. ETİK TEORİLERİ 

Eski çağlardan bugüne kadar görülen ahlâk sistemlerini üç temel 

kısım içinde toplamak mümkündür (Akarsu, 1982 akt., Torlak, 2009: 

89): 

1) Ampirist veya deneyci ahlâk sistemleri 

2) Akılcı veya rasyonalist ahlâk sistemleri 

3) Deney veya aklı birleştiren, akılcı ve deneyci ahlâk sistemleri. 

Deneyci ahlakçılara göre, ahlakın temelleri insan hayatında ve 

deneylerinde aranmalıdır. Bu sistemde aklın rolü büsbütün ihmal 

edilmiştir. Deneyci ahlak sistemlerine göre, hayatın bize gösterdiği 

şey, her canlının hazzı araması, elemden kaçmasıdır. O halde ahlakın 

temeli hazzı aramaktır. Ancak bu sistemde aranan, manevi hazlardan 

ziyade maddi hazlar olmaktadır. Akılcı ya da rasyonalist ahlâk 

sistemlerine göre hayatın amacını belirleyen, hareketleri idare eden, 

yönelişler ve deneyler değil, akıldan doğan ve deneylerden müstakil 

olan kurallar ve emirleridir. Akıl insanda doğuştan var olan, doğruyu 

yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran yüksek bir kabiliyettir. İyi kullanılmak 

şartıyla akıl, tabiat içinde ve üstünde bulunan her gerçeği kavrayabilir. 

Deney ve aklı birleştiren ahlakçıların ortak fikirleri ise şudur: ahlak 

prensipleri deneylerin bize öğrettikleri üzerinde düşünmekle elde 

edilir. İnsan hayatında önce hareket, sonra düşünce vardır. İnsan, 

hareketleri üzerinde sonradan düşünür, kıyaslamalar yapar ve genel 

ahlâk kuralları çıkarır (Akarsu, 1982 akt., Torlak, 2009: 89-90). 
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3. ETİĞİN UYGULAMA ALANLARI 

Etik konusu itibariyle; bilim etiği, kişisel etik, toplumsal etik, küresel 

etik, meslek etiği, iş etiği, pazarlama etiği gibi farklı isimler altında 

ayrımlaşmakta ve o sahaya özgü konularda standartları oluşturma 

çabasındadır. Bu noktada etik alanlar kısaca aşağıda açıklanmıştır 

(Ülgen ve Mirze, 2014: 486-488): 

• Kişisel Etik: İnsanoğlunun kendi vicdanında oluşturduğu etik 

kurallar şeklinde ifade edilebilir. İnsanın, yaptığı işlerde veya 

verdiği kararlarda içinden gelen ses olan “vicdanı”, bireye nasıl 

davranması gerektiği ya da nasıl karar vermesi gerektiği gibi 

konularda yardımcı olur. Kişinin cesaret, adalet, yardımseverlik, 

çalışkanlık, dürüstlük, alçakgönüllülük gibi özellikleri kişisel 

etiğin oluşmasına ve şekillenmesinde önemli payı vardır. 

• Meslek Etiği: İnsanların çeşitli meslekleri uygularken uymak 

zorunda oldukları davranış kurallarıdır. Aynı meslek sahipleri, 

birbirleriyle veya müşterileriyle ilişkilerinde benzer davranışları 

ya da benzer mesleki standartları uygulaması meslek etiğinin 

gereğidir. Örneğin, Ticaret Odası, Tabipler Odası, Mimarlar 

Odası gibi kuruluşlar, üyelerine yol gösterici olması, itibarı 

zedelememesi ve mesleğe zarar getirmemesi amacıyla mesleki 

etik kurallar oluşturmuşlardır. 

• İş Etiği / Yönetsel Etik: Genel olarak iş yerinde neyin doğru, 

neyin yanlış olduğunu bilmek ve doğru olanı yapmak anlamına 

gelmektedir. İşletmelerin sosyal amaçlarının yanında kâr gibi 

temel ekonomik amaçları da mevcuttur. Bu bakımdan, kâr elde 
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etmek amacıyla “amaca giden her yol mubahtır” veya “ amaç 

aracı haklı kılar” gibi yaklaşımların ve işletmede alınan yönetsel 

kararların ve uygulamaların etik açıdan doğruluğu, iş etiğinin 

konusu kapsamına girmektedir.  

• Toplumsal Etik: Sosyo-kültürel varlık olarak insanın içinde 

bulunduğu toplumun değer yargıları şeklinde ifade edilen 

toplumsal etiği, yaşanılan toplumun yazılı olmayan örf ve 

adetleri, gelenekleri, kültürü, tarihi geçmişi, sosyal ve ekonomik 

özellikleri, dini inanışları ve ahlâk anlayışı şekillendirmektedir. 

Bireyler de toplumun bir parçası olarak içgüdülerinin yanı sıra, 

toplumsal etik yargılardan da etkilenmektedir. 

• Global Etik: İş etiği ile toplumsal etik değerlerin küresel boyutta 

uygulaması şeklinde tanımlanabilir. Şirketlerin 

uluslararasılaşması, ülkeler arası ekonomik ve sosyal sınırların 

giderek azalmasına paralel olarak, global etik kavramı yaygınlık 

kazanmaya başlamıştır. Global etik, uluslararası özelliklere 

sahip işletmelerin dünyanın her ülkesinde ve bölgesinde geçerli 

olacak bir takım kurumsal değerlere ve iş etiğine sahip olması 

gerektiğini söylemektedir. 

4. İŞ AHLAKINDA ETİK YAKLAŞIMLAR 

Etik teoriler birbirine benzemekle birlikte, etik davranışları 

değerlendirme yöntem ve biçimlerine göre farklı ilke ve davranış 

kurallarına sahiptir. Farklılığa yol açan standartların temel amacı, 

ahlaki ilkelere dayalı değerlendirmelere yardımcı olmaktır (Ay, Kartal 

ve Nardalı, 2010: 6). İşletmeler ve bu bağlamda pazarlama 
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yöneticileri, faaliyetleriyle ilgili karar verirken, karşılaştıkları ahlaki 

ikilemleri genellikle benimsedikleri etik anlayışlarına uygun kuramlar 

çerçevesinde çözme eğilimindedirler. Yaygın olarak bilinen 

yaklaşımlar; teleolojik (sonuçcu), deontolojik, görecelik ve erdemlilik 

yaklaşımlarıdır (Akyıldız; 2017: 479-481): 

4.1. Teleolojik Etik Teorileri (Sonuç Temelli Etik) 

Teleolojik etik, bir olayın ahlaki olup olmadığını, o olayın sonuçlarına 

göre bağlamaktadır. Etimolojisi yunanca “telos” olan ve son ya da 

amaç anlamlarına gelen bu teorinin temel konusu “en fazla/yüksek 

iyiye” ulaşmadır. Eğer ki bir eylemin sonuçlarının faydası veya 

olumlu yanları zararlarından ya da olumsuz taraflarından daha fazla 

ise o eylemi yapmak ahlaken doğrudur (Yaran, 2010: 41). Teleolojik 

etik; faydacılık ve egoizm olmak üzere ikiye ayrılır: 

a) Faydacı Yaklaşım 

19. yüzyılın ünlü filozoflarından olan Jeremy Bentham ve John Stuart 

Mill tarafından ortaya atılan faydacılık yaklaşımı temelde bir kararın, 

en fazla sayıda birey için en büyük yararı sağlaması durumunda uygun 

olduğunu belirtir. "İyi" genellikle, seçimden etkilenen taraflara isabet 

eden net faydalar olarak tanımlanır. Faydacılık, insan yararını 

maksimum kılma veya zararını minimize etmek olarak 

yorumlanmaktadır (Şekerli, Taslak ve Çetinel, 2016: 5). Teleolojik 

teoriler sonuçlarla veya nihai hedeflerle ilgilidir. Sıkça ifade edilen, 

“son, araçları haklı çıkarır” ifadesi, faydacı düşüncenin klasik bir 

ifadesidir.  Faydacı yaklaşımın “eylem faydacılığı” ve “kural 

faydacılığı” gibi alt türleri vardır. Eylem faydacılığı, seçili eylemin 
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kötü sonuçlara nazaran daha “iyi” sonuçlar verip vermediğine 

odaklanarak, ahlaki olup olmamasına karar vermektedir. Amerikan 

Federal İlaç Dairesince bazı yan etkilerle de olsa onay almış bir ilacın, 

daha büyük hastalıklarda gösterdiği faydadan dolayı kullanıma izin 

verilmesi durumu, eylem faydacılığı yaklaşımına örnek olarak 

gösterilebilir. Kural faydacılığı, seçeneğin veya seçimin genel faydayı 

en üst düzeye çıkarmaya çalışan kurala uyup uymadığına bakar. Bir 

bankanın, dul bir kadın ve çocuklarının evini haciz etmesinin doğru 

olup olmadığını düşündüğünü varsayalım. Eylem faydacılığının 

sonuçlara odaklandığını da hatırda tutarak, haczetmenin, haciz 

eyleminin kendisinden daha fazla zarara veya acıya yol açtığında 

bankaların haciz etmemesi gerektiğini söyleyen bir kural olduğunu 

varsayalım. Eğer bu kural benimsenirse, ev haczedilemeyeceği için 

bankalar kredi vermekte isteksiz davranacaktır. Bu nedenle, dul kadın 

üzerine hacze olanak tanıyan kural faydacılığı toplum için diğerine 

göre daha faydalı görünmektedir. Kural faydacılığı bu nedenle 

bireysel çıkarlardan ziyade toplumsal faydayı benimsemeyi daha 

ahlaki bulmaktadır (Murphy, Laczniak, Bowie ve Klein, 2005: 22-23). 

b) Egoist / Bireyci Yaklaşım 

Bireyci yaklaşım, davranışların veya yönetsel kararların, bireylere 

uzun süreli yararlar sağladığı takdirde etik sayılabileceğini ileri 

sürmektedir. Bu duruma göre, bireye uzun dönemde yarar sağlayacak 

davranışlar etik ve ahlakidir. Herkes kendi kişisel çıkarını gözettiği 

takdirde toplumun çıkarları da daha iyiye yöneliş gösterecektir. 

Bireyin çıkarlarının maksimize edilmesi, her bireye sınırsız özgürlük 
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alanı tanımamaktadır. Çıkarların uzun vadede olması, bireyler 

arasında saygı, dürüstlük ve doğruluk gibi değerlerin olması 

gerektiğine işaret etmektedir.  Kısa dönemde sahtekârlık yoluyla 

bireye fayda sağlayan eylemler, bireyci yaklaşımın felsefesine 

uymamaktadır. Bununla birlikte, bireylerin kişisel ihtiyaç ve istekleri 

olarak tanımladıkları haklarda, bencil davranışlardan 

kaynaklanabilmektedir (Ülgen ve Mirze, 2014: 490-491). 

4.2. Deontolojik Etik Teorileri (Ödev / Kural Temelli 

Yaklaşımlar) 

Ödev etiği ibaresinde geçen ‘ödev’ terimi, eski Yunanca’da ‘ödev’ 

anlamına gelen “deontos” sözcüğünden türetilmiş bir terimdir. Bu 

yüzden ödev etiğine deontolojik etik de denir. Ödev etiği, ahlaki 

eylemlerin örneğin ‘Hırsızlık yapmamalıyım!’, ‘Cinayet 

işlememeliyim!’, ‘Zorda olanlara yardım etmeliyim!’ vb. gibi 

eylemlerin insanlarda var olduğu düşünülen bir yükümlülük yahut 

ödev hissinden dolayı gerçekleştirildiğini öne süren ahlak felsefesidir. 

Bu ahlak felsefesinde ahlaki eylemler birer emir hükmünde olduğu 

için eylemlerin sonucunda eylemi yapan kişi ya da başkaları zarar 

görse bile söz konusu eylemlerin iyiliğinden bir eksilme söz konusu 

olmaz (Yalçın, 2004: 6). Başka bir ifadeyle söylenirse, bu yaklaşım, 

eylemin sonucu iyi/faydalı olsun veya olmasın fark etmez, bir eylemin 

doğruluğu üzerine odaklanır. İyilik ahlaksal zorunlulukları/ 

yükümlülükleri idrak etme ve karşılama yeteneğimizde yatar. 

Örneğin, bu görev doğruyu söylemektir: yalan daima yanlıştır 

(Erdoğan, 2006: 8). Teleolojik ve deontolojik ahlak anlayışının 
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teleolojikten farkı ve en önemli noktası “iyi” ve “hak” kavramlarının 

öncelenmesinde görülmektedir. Teleolojik yaklaşım “iyi” olana 

öncelik verirken, deontolojik yaklaşım ise “hak” olana öncelik 

vermektedir (Macit, 2009: 88).  

a) Haklar Yaklaşımı 

Hak, bir şeye sahip olma veya bir şeyi yapabilme durumu ile ilgilidir. 

Haklar teorisi, bütün bireyler ve grupların belli temel hak ve 

özgürlüklerinin korunmasını konu almaktadır. Bu haklar, Birleşmiş 

Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde yer alan haklardır. 

Bireylerin doğuştan devir olunmaz hakları olduğundan, başkalarına 

saygı duyulmalıdır. Haklar teorisi, karar vericilere, bireyin haklarına 

saygı göstermesi için yol göstermektedir (Doğan, 2009: 183). Haklara 

aykırı ve haklar aleyhindeki davranışlar kötü ve ahlaki olmayan 

şeklinde nitelendirilmektedir. Etik açıdan doğru olan karar, bu 

karardan etkilenecek olan kişilerin haklarını korumaya devam eden 

kararlardır. Bu yaklaşımda karar verme sırasında; özgürlükler, yaşam 

ve güvenlik, doğruluk, gizlilik, vicdan özgürlüğü, konuşma özgürlüğü 

ve özel mülkiyet gibi temel konular üzerinde durulmaktadır (Ülgen ve 

Mirze, 2014: 492). 

b) Adalet Yaklaşımı 

Etik konusunda John Rawls'un ileri sürdüğü adalet teorisi, iyiden önce 

hakkın önemli olduğunu vurgulamaktadır. Adalet teorisine göre, 

doğru ve tarafsız eylemler için iyi, en yüksek seviyeye çıkarılmalı ve 

tarafsız dağıtım kuralları izlenmelidir (Alkış, Karakaya ve Sündük, 

2016: 186). Rawlsa göre, toplumların barış içerisinde varlıklarını 
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sürdürebilmesi için yasal düzenlemelere, bir toplumun temel 

menfaatlerinin nasıl sağlanacağına karar verebilmek için kurallara ve 

ilkelere ihtiyaç vardır (Yüksel, 2006: 181). Her türlü fayda ve 

yükümlülüklerin adil ve dürüstçe dağıtılmasını, bireylere verilen 

zararın telafi edilmesi gerektiğini ve yasal düzenlemelerle yanlış 

yapanların cezalandırılmasını savunmaktadır (Torlak, 2009: 129). 

4.3. Görecelik Teorisi 

Görecelik teorisine göre, herkes için geçerli olabilecek evrensel bir 

etik kuralı yoktur. Etik davranış, içinde bulunulan iş kültürü veya 

toplum kültürüne göre farklılık gösterebilmektedir. Burada davranışın 

etik sayılabilmesindeki kriter, eylemin görüldüğü toplumun ahlak 

sistemidir (Aslan ve Kozak, 2006: 51). Görecelik yaklaşımı, iyi veya 

kötünün, doğru veya yanlışın zamandan zamana, toplumdan topluma 

değiştiğinden yola çıkarak, bireylerde etik davranışın nasıl olması 

gerektiği konusunda bir standart getirmemesi nedeniyle 

eleştirilmektedir (Atacan ve Genç, 2020: 51). Örneğin, rüşvet alıp 

verme, çocuk işçi çalıştırma veya çalışma standartları gibi hususlar 

kimi toplumlarda doğru kabul edilirken, kimi kültürlerde de yanlış 

olarak nitelendirilmektedir. 

4.4. Erdemlilik Teorisi 

Erdem terimi, iyi huyluluk, iyi kalplilik, iyi niyetlilik, iyi sözlülük, iyi 

davranışlılık kısaca, iyi ahlaklılık manalarına gelmektedir. Bu nedenle, 

erdemlilik çoğu kez ahlâklı ve karakter sahibi biri olmakla eş anlamlı 

kullanılır (Kök ve Aksel, 2016: 146). Erdemlilik yaklaşımı, ahlaki 

davranışın birinci ölçütü olarak doğruluk, dürüstlük, iyilik gibi 
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karakteri esas alır. Birey, eylemde bulunurken kurallardan ziyade 

karakter ve alışkanlıkları ile hareket eder. Etik davranışın, karakter ve 

alışkanlıklar sebebiyle farklılık gösterdiğini söylemesi ve toplumsal 

bir etik standardına yanıt verememesi nedeniyle eleştirilmektedir 

(Torlak, 2009: 132). 

5. PAZARLAMA ETİĞİ KAVRAMI 

Pazarlama etiği ile ilgili araştırmalar, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

yaşanan tüketici davranışları ve işletmelerin sosyal sorumluluklarının 

farkına varılması neticesinde 1960’lı yılların sonuna doğru ilgi 

çekmeye başlamıştır. 1970’lerin ortalarındaki uluslararası rüşvet 

skandalları, işletmelerin çevreye verdiği zararlar ve tüketici haklarının 

ihlalindeki artışlar ile konuya olan ilgi bir hayli artış göstermiştir 

(Özdemir, 2009: 122).   

Pazarlama etiği, pazarlama faaliyetlerinde belirli bir durumda ahlaki 

açıdan doğru olduklarına inanılan eylemleri, idari kararları ve ahlaki 

standartları içermektedir (Saucier, 2008: 113). Pazarlama, günümüzde 

sadece işletmelerden tüketiciye doğru tek yönlü bir işlem akışı 

şeklinde hareket etmemekte; ortaklar, paydaşlar, tüketiciler ve 

toplumun diğer kesimleri ile işletme arasında karşılıklı bir değişim 

süreci yaşanmaktadır. Pazarlama günümüzde bir mal veya hizmeti 

satma işinden ziyade karşılıklı değer yaratacak eylemleri oluşturma işi 

olarak tanımlanmaktadır. Bu değer yaratma sürecinde işletmeler 

ürünün dizaynından üretimine, satış ve pazarlamasından teslimatına ve 

satış sonrası hizmetlere kadar etik sorumluluk çerçevesinde hareket 

etmek durumundadır. Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve bilgiye 
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ulaşımın kolaylaşması neticesinde tüketicilerde işletmelerin etik 

olmayan uygulamalarına ve çevreye verdikleri zararlara karşı 

duyarlılık seviyesi artış göstermiş; ürün veya hizmet satın alırken, 

karar sürecinde etiksel parametreleri de hesaba katmaya 

başlamışlardır. Günümüzde işletmeler, etik olmayan süreçler ve 

kararlar ile uzun dönemde rekabet ortamında ayakta kalamayacağının 

farkında olarak, sorumluluk anlayışı çerçevesinde anlamlı ilişkiler 

kurma çabasına girmektedirler. 

Pazarlama etiği, ürünün üretim aşamasında, kullanılan girdide kaliteyi, 

verilen mesajlarda tutarlı ve doğru olmayı, üründe taahhüt edilen 

fayda ve yararları sağlamayı, fiyatlandırmada yanıltıcı olmamayı, 

ürünü söz verilen zamanda ve yerde hasarsız teslim etmeyi, aldatıcı 

olmayan reklamı, satış sonrası hizmetleri taahhüt edildiği şekilde 

yerine getirmeyi, rakipler hakkında etik dışı yollardan bilgi 

toplanılmaması gibi konuları içermektedir (Tek, 2006: 140). 

Pazarlama etiği ile ilgili literatür çalışmalarının çoğunlukla, etiğin 

uygulama alanına yönelik olduğu görülmektedir.  

5.1. Pazarlama Literatüründe Etik 

Pazarlama etiği ile ilgili araştırmalarda teorik olarak faydacı ve kuralcı 

ayrımına göre araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Faydacı yaklaşım 

açısından yapılan ilk araştırmalarda Fritsche ve Becker (1983) ile 

Fraedrich, Ferrell ve Jones’in (1991) çalışmaları görülmektedir. 

Faydacı etiğe göre, bir eylem sonuçları itibariyle olumlu taraflarını en 

üste çıkarırken ve aynı zamanda olumsuz taraflarını da en aza 

indirebiliyorsa etik sayılmaktadır. Fakat olumsuz tarafların kimler 
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için, hangi zaman diliminde ve ne kadar olumsuz yönlerinin olacağı, 

olumsuz yönlerin nasıl belirleneceği konularında tartışmalar 

yaşanmaktadır. Örneğin “şeker” ürününü ele alalım. Şeker, vücudun 

ihtiyaç duyduğu bir besin öğesidir. Fakat şeker tüketiminin tıbbi ve 

dişe olan olumsuz etkileri nasıl hesap edilecektir? Şekeri üretmek ve 

pazarlamak insanlara en fazla faydayı sağlayabilecek mi? Kural 

yaklaşımına göre pazarlama etiğini yorumlayan araştırmalarda ise 

Laczniak ve Murphy (1985), Martin (1985), Fraedrich, Ferrell ve 

Jones’in (1991) çalışmaları görülmektedir. Bu araştırmalarda etik olan 

uygulamaların belirlenmesinde, müşterinin memnuniyeti ve özellikle 

de kısa dönem memnuniyetinin tek başına yeterli olamayacağı ve 

eylemlerin bir kurala, kanuna veya standarda bağlanmasının gerekli 

olduğu ifade edilmiştir. Etik standart oluşturmanın uzun ve karışık 

olabileceği nedeniyle Ross (1930) ve Garrett’ten (1966) esinlenen 

Laczniak (1983), hem faydacı hem de kuralcı yaklaşımı bir arada 

taşıyan ve pazarlama dünyasına eylemlerin etik etkilerinin neler 

olacağını belirten kavramsal bir model geliştirmiştir (Nantel ve 

Weeks, 1996: 13-14).  

Ross (1930),  ahlaki yükümlülüklerin belirlenmesinde; doğruluk-

dürüstlük, minnettarlık, adil olma, yardımsever olma, kendini 

geliştirme ve başkalarına zarar vermeme ilkelerin kriter alınmasını 

incelemiş ve bu ilkelere “prima facie” adını vermiştir. Bu ilkeler 

(Laczniak, 1983: 14-15): 

1) Doğruluk ve dürüstlük görevi: Sözleşmelere sadık kalma, vaatte 

bulunma, gerçeği söyleme ve yanlış eylemleri düzeltme gibi 
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yükümlülükleri içermektedir. Pazarlama bağlamında, 

tüketicilere vaat edilen tüm kalite ve güvenlik testlerini 

yürütmek, garanti ve satış sonrası hizmetleri titiz biçimde 

sürdürmek, aldatıcı veya yanıltıcı tanıtım kampanyalarından 

kaçınmayı içermektedir.  

2) Minnettarlık görevi: Bir eylemde bulunurken, diğer kişilerin 

yapmış oldukları iyi ve güzel muamelelerin de göz önünde 

bulundurulmasını ve buna uygun davranılmasını ifade 

etmektedir. Bu ilke genellikle akrabalar, arkadaşlar, ortaklar, 

grup ve benzerleri arasında özel bir yükümlülük olduğu 

anlamına gelir. Pazarlama bağlamında ise birkaç yıl boyunca 

işletmeye değerli hizmet veren, fakat şu anda nakit akışı sorunu 

yaşayan bir reklam ajansı ile bir süre daha iş yapmak örnek 

olarak gösterilebilir.  

3) Adaletli olma görevi: Görevi veya ödülleri liyakate göre 

dağıtma yükümlülüğünü ifade etmektedir. Kanun ya da kurum 

içi yazılı kurallar neyi öngörüyorsa, ona uygun hareket edilmesi 

gerekmektedir. Müşterilere karşı ayrımcı davranmamak, ihale 

tekliflerini usulüne uygun değerlendirmek, halk sağlığına uygun 

olmayan ürünleri, kanuni boşluklardan faydalanarak başka 

ülkelere satmaya çalışmamak örnek olarak gösterilebilir.  

4) Yardımsever olma görevi: Yapılan eylemlerin, başkalarının 

zekâsını, ahlaki durumunu veya mutluluğunu artırabileceği 

fikrine dayanır. Temel olarak, eğer bir kişinin fırsatı varsa iyilik 

yapmakla yükümlüdür. 
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5) Kendini geliştirme görevi: Kişisel erdemi, zekâyı veya 

mutluluğu artırmak için harekete geçilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir. Kişi, kendi çıkarını ön planda tutarak hareket 

etmelidir. Bir yöneticinin kârlılık ve yatırım getirisini en üst 

düzeye çıkarmaya çalışması, ücret artışlarına ve ikramiye 

ödemelerine imkân vereceği için doğru bir karar olabilir. 

6) Başkalarına zarar vermeme görevi: Pazarlama bağlamında bu 

ilke, ürün güvenliğini sağlamak için elinden gelenin en iyisini 

yapmayı, tüketicilerin satın aldıkları ürünleri doğru bir şekilde 

kullanmalarını sağlayacak yeterli bilgi sağlamayı, ürün 

içeriklerini etiket ve ambalaj üzerinde tam ve doğru şekilde 

belirtmeleri gibi hususları içermektedir. 

5.2. Pazarlamada Etik Kodlar 

Pazarlama kavramının 1930’lu yıllardan günümüze şekillenmesinde 

önemli katkıları olan ve tanımları dünya çapında kabul gören 

Amerikan Pazarlama Birliği (AMA-American Marketing 

Association), pazarlama çevresinde standart hale getirilmesi gereken 

etik davranış kodları yayınlamaktadır. En son Mayıs 2019 tarihinde 

güncellenen davranış kodları, en yüksek standarda sahip etik normlar 

ve değerler olarak sunulmuş olup, sektör ve kuruluşlardan bu norm ve 

değerlere uymaları beklenmektedir. Amerikan Pazarlama Birliği 

haricinde etik davranış kodu yayınlayan; Business Marketing 

Association, Better Business Bureau Code of Advertising, Direct 

Marketing Association, Direct Selling Association, Word of Mouth 

Marketing Association gibi kuruluşlar da bulunmaktadır. 
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Amerikan Pazarlama Derneği (AMA)’nın etik davranış kodları 

aşağıda etik normlar ve etik değerler başlıkları altında yer almaktadır 

(AMA, 2019): 

a) Etik Normlar: 

 

• Zarar verme: Bu norm, yüksel düzeyde etik standartları somut 

hale getirerek ve yasa ile düzenlemelere bağlı kalarak, bilinçli 

haldeki zarar verici eylemlerden kaçınılması gerektiğini ifade 

etmektedir. 

• Pazarlama sistemine olan güveni artır: Pazarlama çabasında 

etkinliği artırmanın yanı sıra pazarlama karması olarak da 

bilinen ve ürün tasarımı, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım 

gibi fonksiyonlarda aldatmacadan kaçınmayı ve iyi niyet ile adil 

ticaret için çaba harcanmasını ifade etmektedir. 

• Etik değerleri benimse: Dürüstlük, sorumluluk, adalet, saygı, 

şeffaflık ve vatandaşlık gibi temel değerleri baz alarak ilişkiler 

kurmak ve tüketicinin pazarlama bütünlüğüne olan güvenini 

artırmak anlamına gelir. 
 

b) Etik Değerler 

 

• Dürüstlük - Müşteriler ve paydaşlarla olan ilişkilerde dürüst 

olunmalıdır. Bu amaçla: 

▪ Her durumda ve her zaman dürüst olmaya çalışın. 

▪ İletişimde söz verilen değerde ürünler sunun. 

▪ Ürün taahhüt edilen faydaları sağlayamazsa, ürünlerin 

arkasında durun. 
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▪ Açık ve kapalı taahhütlerinizi ve vaatleri yerine getirin. 

 

• Sorumluluk - Pazarlama kararları ve stratejilerin sonuçlarına 

katlanılmalıdır. Bu amaçla: 

▪ Müşterilerin ihtiyaçlarına gidermeye yönelik hizmet 

etmeye gayret edin. 

▪ Paydaşlarla baskı yapmaktan kaçının. 

▪ Artan pazarlama faaliyetleri ve ekonomik güç neticesinde 

paydaşlara yönelik sosyal yükümlülükleri yerine getirin. 

▪ Çocuklar, yaşlılar, ekonomik açıdan fakir, okuma-yazma 

bilmeyenler ve toplumda büyük ölçüde dezavantajlı 

olabilecek diğer kesimlere yönelik özel taahhütlerin ve 

sorumlulukların farkında olun. 

▪ Karar verme sürecinde çevresel şartları göz önünde 

bulundurun. 

• Adalet- Alıcının ihtiyaçları ile satıcının çıkarları 

dengelenmelidir. Bu amaçla: 

▪ Ürünler, satış, reklam ve diğer iletişim şekillerinde açık bir 

şekilde tanıtılmalı; yanlış, yanıltıcı ve aldatıcı 

tanıtımlardan kaçınılmalıdır. 

▪ Müşteri güvenine zedeleyen manipülasyonlara ve satış 

taktiklerine yer verilmemelidir. 

▪ Fiyat sabitleme, yırtıcı fiyatlandırma, yıkıcı fiyat veya 

“sağ gösterip sol vurma” taktiklerine yer verilmemelidir. 

▪ Çıkar çatışmalarından uzak durulmalıdır. 

▪ Müşteri, çalışan ve ortakların özel bilgileri korunmalıdır. 
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• Saygı – Paydaşların, temel insanlık onuruna sahip oldukları 

kabul edilmelidir. Bu amaçla: 

▪ Bireysel farklılıklara değer verilmeli ve müşterileri 

cinsiyet, ırk, cinsel yönelim gibi demografik değişkenler 

bakımından olumsuz veya insanlık dışı bir şekilde tasvir 

etmekten kaçınılmalıdır.  

▪ Müşteri ihtiyaçları dinlenmeli, memnuniyetlerini sürekli 

olarak izlemek ve iyileştirmek için çaba gösterilmelidir. 

▪ Tüm kültürlerden alıcı, tedarikçi, aracı ve distribütörleri 

anlamak ve saygılı davranmak için her türlü çaba 

gösterilmelidir. 

▪ Danışmanlar, çalışanlar ve iş arkadaşları gibi diğerlerinin 

de pazarlama çalışmalarına katkıda bulunmasına imkân 

verilmelidir. 

▪ Rakipler de dahil olmak üzere herkese kendinize nasıl 

davranılması isteniyorsa, o şekilde davranılmalıdır. 
 

• Şeffaflık- Pazarlama faaliyetlerinde açık ve anlaşılır olunmalıdır. 

Bu amaçla: 

▪ İlişkide olunan tüm taraflarla açık ve anlaşılır iletişim 

kurulmalıdır. 

▪ Müşterilerden ve diğer paydaşlardan gelen yapıcı 

eleştiriler dikkate alınmalıdır. 

▪ Müşterilerin satın alma kararını etkileyebilecek ürün veya 

hizmete ilişkin önemli riskler veya diğer öngörülebilir 
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olasılıklar hakkında açıklama yapılmalı,  gerekli önlemler 

alınmalı ve uygun çözümler getirilmelidir. 

▪ Liste fiyatları ve finansman şartlarının yanı sıra mevcut 

fiyat anlaşmaları ve düzenlemeler açıklanmalıdır. 
 

• Vatandaşlık- Paydaşlara yönelik ekonomik, yasal, hayırseverlik 

ve toplumsal sorumluluklar yerine getirilmelidir. Bu amaçla: 

▪ Pazarlama kampanyalarının yürütülmesinde ekolojik 

çevrenin korunmasına çalışılmalıdır. 

▪ Gönüllülük ve hayırseverlik yoluyla topluma katkıda 

bulunulmalıdır. 

▪ Pazarlamanın genel itibarının korunmasına destek 

verilmelidir. 

▪ Gelişmekte olan ülkelerdeki üreticiler de dahil olmak 

üzere, tedarik zincirinde yer alan tüm kuruluşlar, ticaretin 

dürüstçe yapılması konusunda teşvik edilmelidir. 

 

5.3. Pazarlama Kararları ve Karmasında Etik Konular 

Pazarlama kararlarında ve pazarlama karmasında; hedef pazar 

seçimine, ürün kararlarına, hizmet kararlarına, fiyatlandırma 

stratejilerine, dağıtım kararlarına, tutundurma uygulamalarına, satış 

sonrası hizmetlere ve pazarlama araştırmasına ilişkin etik konular 

işlenecektir. 

5.3.1. Hedef Pazar Seçiminde Etik 

Pazarlama faaliyetlerinin etkin yürütülebilmesi için öncelikle hedef 

pazarlar araştırılmalı, ardından seçilecek pazar bölümünde tüketici 
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istek ve ihtiyaçları detaylıca araştırılmalı, hedeflenen pazar bölümüne 

ilişkin pazarlama karması planı uygulanmalıdır. Bu süreçte verilecek 

kararların etik olup olmadığı tartışmalı olabilir.  

Hedef pazar seçiminde etiksel olarak tartışma doğurabilecek konular; 

toplum sağlığı ve güvenliği açısından zararlı ürünler üreten 

işletmelerin karar verme ve muhakeme yetenekleri, tam 

olgunlaşmamış yaşta olan çocukları hedef müşterileri olarak 

seçmeleri, bazı işletmelerin ise ürünlere ihtiyacı olan fakat sosyo-

ekonomik bakımdan zayıf olan tüketici kitlesini hedef pazarın dışında 

tutması sıralanabilir. Örneğin, sigara ve içki üreten işletmelerin daha 

çok gençleri, çocukları veya düşük gelirli kesimi hedeflemesi; gıda 

işletmelerinin sağlığa zararlı olabilecek (aşırı yağlı, asitli, dengesiz 

beslenmeye, obeziteye yol açan) yiyecek ve içecekleri çocuklara 

yönelik olarak pazarlama girişimleri etik açıdan tartışılmaktadır. 

Örneğin, okul kantinlerinde patates, cips, kola gibi obeziteye yol 

açabilecek ürünlerin satışı kısmen engellenmiştir (Nakip, Varinli ve 

Gülmez, 2012: 339). 

5.3.2. Konumlandırmada Etik 

Ürünün pazarda işletme stratejilerine paralel olarak doğru 

konumlandırılması, birbirini takip eden süreçlerin başarıya 

ulaşmasında oldukça önemlidir. Konumlandırma, ürünün rakip 

mallara göre müşteri zihnindeki yeridir. Hedef pazara sunulacak ürün 

ya da hizmetin rakiplere göre üstünlükleri, farklılıkları, ne için tercih 

edilmesi gerektiği gibi sorular, stratejik planlamayla konumlandırma 

ile müşterilere iletilir (Mucuk, 2010: 117). Bununla birlikte, 
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konumlandırma doğru şekilde yapılamaz ise, işletmenin pazarladığı ile 

müşterinin algıladığı arasında farklılık ortaya çıkacaktır (Onaran, 

2013: 153). Konumlandırmada ahlaki problemler ortaya çıkabilir. 

Ürün özellikleri olduğundan farklı gösterilebilir; marka imajı ve 

reklamlar ürünün zayıf yönlerini örtmede araç olarak kullanılabilir 

veya tüketicinin duygularına hitap ederek, onların duygusal 

davranmaları sağlanabilir (Torlak, 2009: 231). 

Konumlandırmaya yardımcı sayılabilecek etiket ve ambalajla ilgili de 

etik olmayan uygulamalarla karşılaşmak mümkündür. Etiketler, 

ürünün tanıtılması, içeriğinin bilinmesi, rakip mallardan ayırt edilmesi 

ve fiyatların tanıtılması gibi işlevler görmektedir. Etiket üzerinde yer 

alan yazıların, bilgilerin okunmasının zor olması, boyutunun küçük 

olması, ürünü tanıtıcı bilgilerin yeterli olmaması veya hiç olmaması 

(ürünün son kullanım/tüketim tarihileri, üretim tarihi, içeriği, kullanım 

talimatı, adet veya miktarı, üretici firma, üretim yeri, sağlıkla ilgili 

diğer önemli hususlar vb.), etiket bilgilerinin ulusal veya uluslararası 

standartları taşımaması, ürünün rakip ürünlerin etiketine benzer 

etiketle pazara sunulması gibi konular etiketle ilgili etik olmayan 

konular arasında sayılabilir. Bununla birlikte etiketlerde 

promosyonlarla ilgili de etik olmayan durumlarla karşılaşılmaktadır. 

Vitrinlerde, mağazalara etiket üzerinde en yüksek indirim oranı 

yazılmakta ve tüm ürünlerin benzer indirim oranlarıyla satışa 

sunulduğu izlenimi uyandırılmaktadır (Torlak, 2009: 232-234).  

Buna benzer şekilde, birden fazla ürünün daha büyük bir paket 

halinde, demet şeklinde satıldığı durumlarda, etiket üzerinde ürünün 
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birim veya adet fiyatının yazılı olmaması tüketicide kafa karışıklığına 

sebebiyet verebilmektedir. Bebek bezi ürünlerinde paketlerin içinde 

yer alan bez adedinin artmasıyla birim fiyatın düşeceği beklentisiyle 

ebeveynler büyük paketler almayı tercih etmektedir. Fakat, 

müşterilerin, birim fiyatı hesaplamadan beklentilerine göre alışveriş 

yapmaları halinde aldatılmaları söz konusu olabilir. İşletmelerin bu 

gibi durumları göz önünde bulundurup, etiketler üzerinde etik 

düzenlemeler yapmaları müşteri güvenini sağlamada ve etik 

pazarlama çabalarında son derece önemlidir.  

5.3.3. Ürünle İlgili Etik Konular 

Ürünle ilgili etik konular arasında; ürün güvenliği, etiket ve ambalaj, 

sosyal açıdan uygun olmayan ürünler, planlı eskitme ve doğaya zarar 

verici ürünler ile patent hakkı ve taklitler yer almaktadır (Varinli ve 

Çatı, 2010: 512). 

Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, 

hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması 

açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması, diğer bir değişle 

güvenli olması gerekmektedir. Güvenli ürün, normal kullanım 

koşullarında tüketiciler için risk taşımayan veya kabul edilebilir 

ölçülerde risk taşıyan ve yukarıda bahsedilen temel gerekler 

bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü ifade eder 

(Urunguvenligi.org). Çocuk giysilerinden, kırtasiye ürünlerine; 

kozmetiklerden, temizlik ürünlerine; oyuncaklardan elektronik eşyaya 

varana kadar her üründe mevzuatlarda belirtilen güvenlik 

standartlarının sağlanmış olması gerekir. Güvenli olmayan ürün 
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kullanımı, zihinsel ve fiziksel tahribat ile ürünün çalışmaması ve bazı 

sahipliklerin kaybı gibi neticelere yol açabilecek ekonomik 

tahribatlarla sonuçlanabilir. Bu sonuçlarla karşılaşmamak için 

işletmeler, ürün etiketlerinde, kullanım talimatına, risklere, yan 

etkilere ya da bunlarla ilgili uyarılara yer vermelidir (Gök vd., 2012: 

74-75). Etik pazarlama anlayışına göre, işletmeler müşterilerin 

karşılaşabilecekleri riskleri ve alabilecekleri önlemleri açık ve anlaşılır 

şekilde müşterilere bildirmesi gerekmektedir. Ürün güvenliği konusu 

yalnızca işletmelere bırakılacak kadar basit bir konu değildir. 

Ülkemizde Ticaret Bakanlığı da bu konuda kanuni görevlerin yerine 

getirilmesi adına denetleyici bir fonksiyona da sahiptir. Bu kapsamda 

işletmeler ürüne ilişkin tüketiciye bilgi sağlamak, özelliklerini 

belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; piyasaya arz edilmiş ürünlerden 

numuneler alarak test etmek, şikâyetleri ele almak ve yapılan denetim 

sonuçlarından perakende kuruluşlarını haberdar etmek, riskleri 

önlemek amacıyla ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dâhil olmak 

üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür (Urunguvenligi.org). 

İşletmeler güvenli ürün üretme ile ilgili sorumluluklarını yerine 

getirmedikleri takdirde işletme imajının zedelenmesi ve yasal 

yaptırımlar gibi durumlarla karşı karşıya kalabilmektedir. 

Ambalaj, ürünün, hayat döngüsü boyunca korunmasını, sunumunu ve 

tanıtımını sağlayan vazgeçilmez bir parçasıdır. Ambalajlar bu 

fonksiyonu yerine getirirken bir yandan da bileşenleri itibariyle 

ekonomik çevreye uyumlu ve doğal çevreye duyarlı olmak 

durumundadır. Dünyadaki tüm atık maddelerin % 40’ını ambalaj 

atıkları oluşturmaktadır (Onaran, 2013: 153). Ambalajların yarattığı 
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çevresel atıklardan dolayı ülkeler küresel çapta mücadele 

etmektedirler. Ambalaj atıklarının dışsal maliyetini sadece üretici veya 

tüketici değil, bütün bir toplum ödemektedir. Pazarlama dünyası 

çevresel bu tip sorunlara çözüm getirebilmek ve sürdürülebilirlik 

açısından “yeşil pazarlama” hareketini başlatmıştır. Atık temizlemenin 

yanında hükümetler ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve 

ambalajların çevre dostu bileşenlerden yapılması gibi konularda yasal 

düzenlemeler getirmektedirler (Sage, 2012: 80).  

Ambalajların yarı boş olması, gereğinden büyük olması, içeriğinin 

görünenden az olması, çevre dostu malzemelerden yapılmaması, 

ürünün tazeliğini gerektiği gibi korumaması, kalitesiz bir ürünün 

ambalajla kaliteli gibi gösterilmesi, ambalajın sağlıksız 

malzemelerden yapılması gibi hususlar etik olmayan uygulamalar 

arasında sayılmaktadır (Onaran, 2013: 154; Akyıldız, 2017: 489).  

Etiketlerin üzerinde ürünle müşterilerin bilmesinin gerekli olduğu, 

yasa ve düzenlemelere uygun açıklamaların açık, anlaşılır ve tam 

şekilde belirtilmesi gerekir. Yerel dil haricinde etiket üzerindeki 

bilgilerin en azından global bir dil ile de belirtilmesi gerekmektedir. 

Zira, tek bir dilin kullanılması sonucunda etiket bilgileri tam 

anlaşılmayabilir veya yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Etiket 

üzerinde önemli olabilecek detayların küçük ve okunmayacak yazı 

tipleriyle yazılması tüketicinin yanıltılmasına sebep olacaktır. Ürünün 

kullanım ve saklama koşullarının, net ağırlığının, son 

tüketim/kullanım tarihlerinin açık ve görünür halde belirtilmesi 

gerekir. Örneğin Kanada’da etiket üzerinde gıda ürünlerinin üzerinde 
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“SKT-son kullanım tarihi” ve “TETT-tavsiye edilen tüketim tarihi 

(best before date)” olmak üzere iki farklı tarih yer almaktadır. Tavsiye 

edilen tüketim tarihi kanunlarca etiket üzerinde bulunması zorunlu 

olmayan, ürünün ömrünün ilgili tarihte bozulmadığını ifade eden ve 

etikette yer alması üretici işletmeye bırakılan bir konudur. Fakat kimi 

işletmeler etiket üzerinde “tavsiye edilen tüketim tarihini” koymak 

suretiyle tüketicileri manipüle etmektedirler. Tüketicilerin birçoğu, 

son kullanım tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı 

bilmemekte ve TETT tarihi geçen ürünleri, bozuldukları şüphesiyle 

çöpe atmaktadırlar. Kimi işletmeler bu durumu satış fırsatı olarak 

görerek etik olmayan davranış sergilemektedirler (Cbc.ca). 

Birçok tüketici sigara, ateşli silahlar,  kumar, pornografik içerikler ve 

alkolik içecekler gibi belirli gruptaki ürünlerin sosyal açıdan yerini 

sorgulamaktadır. Bu ürünlere yönelik en katı eleştiriler, ürünlerin 

halka satışına hiç izin verilmemesi yönündedir. Daha alt düzeydeki bir 

kısım eleştirilere göre ise bazı ürünlerin taşıdığı doğal tehlikenin, 

pazarlamayla ilgili kısıtlamalar yoluyla halledilebileceği yönündedir. 

Sigara pazarlayan işletmeler, neticede hem kullanan kişinin vücuduna 

hem de içilen ortamda bulunan kişilerin, ailesinin, çocuğunun, iş 

arkadaşlarının sağlığına olumsuz etki yapmış olmaktadır. Sosyal 

açıdan istenmeyen bu tür ürünlerin satışını özendirmek, gençleri 

kullanıma teşvik etmek, medyada bununla ilgili reklamlar veya 

özendirici içerikler yayınlamak etik açıdan tartışılmaktadır. Bu 

konularda yasal düzenlemelerle birlikte işletmeler artık sagara 

paketlerinin üzerinde sağlığa zararlı olduğunu bildiren ifadeler 

koymakta, sigara paketlerinin tasarımını özendirmeyecek şekilde yalın 
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olarak üretme yoluna gitmişlerdir. ABD’de kimi alkol üreten 

işletmeler de benzer şekilde etiket üzerine “içmeden önce düşün” 

şeklinde sloganlar yerleştirmişlerdir (Murphy, Laczniak, Bowie ve 

Klein; 2005: 94). 

Planlı eskitme özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde, II. Dünya 

Savaşından sonraki süreçte ekonomik kalkınma ve artan işsizliği 

dengelemek için, “bir şey ne kadar hızlı bir şekilde yıpranır, daha az 

kullanılır ve yerine yenisi daha çabuk alınırsa ekonomi de o hızla 

büyür” fikri ile beslenen, en yalın hali “tüketiciye yeni olanı vaktinden 

biraz daha önce aldırmak” olarak tanımlanan bir kavramdır (Çerçi, 

2019). Fakat üreticiler, yeni olanı satmak için bilinçli olarak 

piyasadaki mevcut ürünü işlevsiz hale getirmeye çalışırlarsa ya da bu 

amacı daha üretim aşamasında planlayarak yaparsa etik açıdan 

problemli bir konu olur. İsmail Kaya’ya göre üç türlü eskitme 

yapılabilir (Akt., Nakip, Varinli ve Gülmez, 2012: 347): 

• Ertelenmiş ürün eskitme: Mevcut stok eriyinceye ya da talepte 

aşırı düşme oluncaya kadar daha iyi olan ürünü pazara vermeyi 

geciktirmedir. 

• Kasıtlı ürün eskitme: Ürünün kendisinin veya kritik bir 

parçasının ömrünün, işlevinin belirli bir sürenin sonunda 

bitmesinin veya aşınmasının tasarlanmasıdır. 

• Moda veya stil yoluyla ürün eskitme: Psikolojik temele 

dayanmaktadır. Yeni model telefonlar, otomobiller, bilgisayarlar 

çıkınca mevcut modeller eskimiş olmaktadır.  
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Herhangi bir ürünün, hizmetin, marka ya da patentin kullanımı, satışı 

ve dağıtımı ve pazarlamasının hak sahiplerinin izni olmadan yapılması 

taklit ürün olarak değerlendirilmektedir.  Yerli ve yabancı çok sayıda 

marka taklit ürünlerle başa çıkmak zorunda kalmıştır. Örneğin; Sony, 

Lacoste, Adidas, Gilette gibi marka işletmeler ile dünyaca ünlü gözlük 

markası olan Chanel veya çanta markası olan Christion Dior gibi çok 

sayıda işletme, taklit ürünler ile özellikle marka koruma ve rekabet 

yasalarının olmadığı veya eksik uygulandığı, denetimlerin yeterli 

olmadığı ülkelerde karşılaşmıştır. Örneğin, Sony markası yerine Sqny 

markasının kullanılması gibi. Bu pazarlarda taklit ürünler gerçeklerine 

dış görünüm bakımından oldukça benzer şekilde satılarak tüketicinin 

yanıltılmasına sebebiyet vermektedir. Bu hizmetlerin taklidinde ise, 

bazı radyo ve televizyonlarda müzik-film gibi sanat eserlerinin telif 

ücreti ödenmeksizin kullanılması ya da bilgisayarda kullanılan 

programların lisans kodu olmaksızın çoğaltılması örnek olarak 

gösterilebilir. Bu tür yanlış uygulamalar taklit konusunda etik 

olmayan konular olarak görülmektedir. Taklidi yapılan firma, 

piyasadaki taklit ürün nedeniyle satışlarında yaşayacağı düşüş ile 

işletme ve marka imajının zedelenmesi olmak üzere iki türlü risk ile 

karşı karşıya kalmaktadır. Bunların önüne geçebilmek için ulusal ve 

küresel çapta yasal düzenlemelerin güncel olması gerekmektedir. 

Bununla birlikte, firmanın da haklarını koruma noktasında yasal 

olarak bilinç sahibi olmalı ve yapacağı duyurularla da taklit ürünler 

konusunda müşterilerini bilinçlendirmelidir (Yıldız, 2013: 33). 
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5.3.4. Hizmetlerle ilgili Etik Konular 

Hizmetlerde etik konusu hizmetin kendisi ve hizmetlerin pazarlanması 

olarak iki açıdan ele alınmaktadır. Çoğu hizmetle ilgili olarak, 

müşterilerin bilgisi kısıtlı olduğundan, hizmet sağlayıcıların 

davranışlarının etik olup olmadığı önem arz etmektedir. Hizmet 

verenler daha fazla kâr sağlamak adına etik dışı uygulamalarda 

bulunabilirler. Hizmet pazarlamasında etik tartışma yapan konular; 

dürüstlük, çevresel konular, yaş-cinsiyet gibi müşteriler arasında 

ayırım yapma konularında yaşanabilmektedir (Bulut, 2015: 284-285).  

Hizmetlerin sunulmasında etik problem oluşturabilecek durumlar 

aşağıda altı şekilde kendisini göstermektedir (Bulut, 2015: 285): 

• Hizmet sektöründeki ürünlerde dokunma, koklama gibi 

duyuların daha az kullanılması neticesinde müşterilerin 

hizmetler hakkında detaylı arama yapamaması, 

• Malların kalitesinin değerlendirilmesinde objektif kriterler 

olurken, hizmetlerde somut kriterlerin olmaması, 

• Hizmetlerin sunulması ve tesliminin tam ve zamanında 

yapılması önemlidir. Aksi takdirde, müşteri durumu etik dışı 

bulabilecek ve hizmet sağlayıcıyla olan ilişkisini 

sonlandırabilecektir. 

• Hizmetlerin garanti ve teminat olmadan satılması, 

• Hizmetlerin, yetkin olmayan personellerce yerine getirilmesi. 

Türkiye’de perakende sektöründe “peşin fiyatına taksitle” 

kampanyaları ile müşteriler zaman zaman kandırılmaya 
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çalışılmaktadır. Bu kampanyalarda “peşin indirimi” ifadesi ile 

müşterinin aklı karıştırılmaya çalışılmaktadır. Peşin indirimi diye bir 

uygulama olduğunda alışveriş peşin fiyatına taksitle olmamaktadır. 

Benzer şekilde “Dolar/Avro kurunu sabitledik” şeklinde kampanyalar 

da tüketiciyi ikna etmeye yönelik uygulamalar arasında yer almaktadır 

(Koç, 2017: 78). 

Bazı vakıf üniversiteleri çeşitli fotoğraf hileleri ile eğitim olanaklarını 

olduğundan daha büyük, daha modern ve daha doğal olarak 

gösterebilmektedirler. Öğrenciler kayıt olmak için gittiklerinde 

koruluk gibi gördüğü yerin birkaç küçük fidandan ibaret olduğunu, 

olimpik gibi görünen yüzme havuzunun çok küçük bir havuz 

olduğunu görebilmektedir. Ayrıca broşür ve web sitesi bilgilerinde 

havuz, spor salonu gibi hizmetlerin ücretli olarak kullanıldığı bilgisine 

yer verilmemektedir (Koç, 2017: 78). 

5.3.5. Fiyatlandırmada Etik Konular 

Etik açıdan pazarlama konularında araştırılması en zor konulardan biri 

de fiyattır. Fiyat, teorik olarak ekonomide gösterildiği gibi her 

durumda neden-sonuç bazlı belirlenmemektedir. Fiyatı sınırlandıran 

konular; maliyetler, rakiplerin durumu, kurum amaçları, talebin 

durumu, dağıtım ağının yapısı ve hukuksal durumlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Fiyatlandırma etik konusu sadece müşterileri değil aynı 

zamanda kurumu, rakipleri ve sosyal konuları da ilgilendirmektedir 

(Brenkert, 2012: 111; Murphy, Laczniak, Bowie ve Klein, 2005: 137). 

Fiyatlandırmayı etkileyen bazı etiksel konular şunlardır (Nakip, 

Varinli ve Gülmez, 2012: 347):  
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• Fiyatlandırma yaparken tüketicilerden ziyade firma amaçlarını 

gözetme, 

• Fiyatı sabit tutarken, ürünün miktarında veya adedinde 

azaltmaya gitme, 

• Çok düşük değerler ile fiyat farklılaştırması yoluna gitme, 

• Perakende düzeyinde değişken fiyatlandırma taktiklerini 

uygulama, 

• İndirimli satışlarda düşük kaliteli ürünler satma, 

• İndirimli satışlarda son tüketim/kullanım tarihi yaklaşmış 

ürünleri satma, 

• Hediyeli ürün satışlarında, fiyatların değerinin üzerinde 

belirlenmesi. 

Fiyatlandırmada etikle ilgili durumlar ve durumlara ilişkin etik 

problemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Murphy, Laczniak, 

Bowie ve Klein, 2005: 139): 

Tablo 1: Fiyatlandırmada Etikle ilgili Durumlar 

Fiyatlama Konuları/Durumları Etiksel Konular/Problemler 

Pazar doygunluğuna ulaşılması 
durumunda 

Firmalar maliyetine veya altında 
kalitesiz ürünleri pazarda satarlar, 
rakipleri önemsemezler, ürünlerin 
çevreye duyarlı olup olmadığına 
dikkat etmez, savurgan tüketimi 
destekler. 

Oligopol pazar durumunda Lider firmalar, standart fiyatların 
üzerinde, rakiplerin belirlediklerinden 
daha yüksek fiyat belirleyebilir; bu 

durum da bu fiyat seviyesinin norm 

kabul edilmesine neden olabilir. 
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Ürün farklılaştırması yapılamadığı 
durumda 

Kaliteyi önceleyen firmalar fiyat dışı 
boyutlarda rekabet ederler; bu durum 

da daha yüksek fiyatları ve hayali 
farklılaştırmaya yol açabilir. 

Fiyatlama, bireysel bir iş temelinde 
yapılırsa 

Farklı müşteriler, benzer işler için 
farklı fiyatlara tabi tutulabilirler. 

Kârlılığın, işletme performansının 
değerlendirilmesinde temel kriter olması 

Firmalar, kirlilik gibi sosyal 

maliyetleri göz ardı edebilir. 

Üst yönetimin fiyatlamada etik 
konusuyla ilgilenmemesi/önemsememesi 
durumunda 

Firmalar orta düzey yöneticiler 
üzerinde baskı yapabilir, fiyat 
hilelerine başvurabilir veya kıtlık 
şartlarındaki gibi Pazar fırsatlarını 
sömürme yoluna gidebilir. 

Çalışanların, rakipler ile düzenli ve sık 
karşılaşması durumunda 

Firmalar, gayri resmi fiyat sabitleme 

yoluna gidebilirler. 

Etik kurallar ve uygun prosedürlerin 
belirsiz olması ya da hiç olmaması 
durumunda 

Firma veya çalışanlar alıcı sayısını 
azaltabilir veya savunmasız 
müşterilere karşı ayrımcı 
davranabilir. 

 

a) Aldatıcı Fiyatlama 

Aldatıcı fiyat uygulamaları değişik şekillerde tüketicinin karşısına 

çıkabilmektedir. Bu tür fiyatlandırma uygulamalarına daha ziyade 

ürünlerin bireysel tüketicilere ulaştırıldıkları perakende mağazalarında 

rastlanmaktadır. Aldatıcı fiyat uygulamaları arasında fiyat 

karşılaştırmalarının kullanımı, bölgelere göre fiyat ayarlamalarının 

yapılması, mevsimlik ürünlerde fiyatlarda indirime gidilmesi, ürünün 

kalitesi ve miktarı ile oynayarak fiyatta ayarlamalara gidilmesi yer 

almaktadır (Nakip, Varinli ve Gülmez, 2012: 348).  
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Tüketicilerin fiyat konusunda şikâyet ettikleri, uygun bulmadıkları 

konulardan biri de ürünün gerçek fiyatının ne olduğunun açıklıkla 

belirtilmemesidir. Pazarlama elemanları, müşteri ile ürünün satışı 

konusunda anlaşana dek ürünün gerçek fiyatını açıkça söylememesi 

etik olmayan uygulamalardır. Otel rezervasyonu yapan müşteriye daha 

sonrada “tesis ücreti” ya da “enerji bedeli”, “iletişim ücreti” gibi ek 

ücretlerin çıkarılması örnek olarak verilebilir. Kredi kartı ile ödeme 

kabul edildiği durumlarda, kredi kartı kullanımı sonrası banka 

komisyonu gibi ek ücretlerin çıkması; oto lastik satıcılarının lastik 

fiyatlarını açıklamasından sonra lastik almaya gelen müşteriye ek 

olarak yüksek bedellerle lastik montaj, balans ve hava basma ücreti 

alınması aldatıcı fiyatlandırmaya örnek olarak gösterilebilir (Brenkert, 

2012: 113-114).  

Referans fiyatlama yöntemi de tüketicinin satın alma davranışında rol 

oynayan psikolojik faktörlerle ilişkilidir. Bu yönteme göre ürün 

piyasaya ilk çıktığı anda yüksek bir fiyatla sunulup, ilerleyen 

zamanlarda fiyatlarda indirime gidilmektedir. Burada amaç, yapılan 

indirimin reklamıyla tüketicilerin ilgisini çekmektir (Varinli ve Çatı, 

2010: 512-513).  

Küsuratlı fiyatlandırma da tüketicinin psikolojik süreçleri ile ilgilidir. 

Tüketici, ürünün fiyatını 1.00 TL yerine 0,99 TL olarak görmeyi daha 

kârlı bulabilmektedir. Küsuratlı fiyatlandırmanın ne kadar etik olduğu 

tartışmalı bir konudur. Tüketiciler tam fiyatı değil, daha alt sınırdaki 

fiyatı algılamaktadırlar. Tüketiciler, işletmelerin fiyatları 

indirebildikleri kadar indirdiklerine inanmaktadırlar (Torlak, 2009: 
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248). Bununla birlikte, yapılan indirimin gerçekçi olmaması, suni 

indirim yapılması; gerçek fiyatı 100 TL olan bir ürünün fiyatının önce 

150 TL’ye yükseltilip, ardından % 50 indirimle 99 TL’den satılması 

(Mucuk, 2010: 167-169), “bir alana bir bedava” uygulamasında 

ürünlerin gerçek etiket fiyatlarının neler olduğu, “outlet mağaza” adı 

altında reklamı yapılarak satışa sunulan ürünlerin fiyatlarının tüketici 

beklentileri ile uyumlu olup olmaması veya müşterileri mağazaya 

çekmek için düşük fiyatlı birkaç ürünü mağaza vitrinine koyup, 

mağaza içindeki ürünlerin fiyatlarını yüksek tutmak etik olmayan 

aldatıcı fiyat uygulamaları arasında yer almaktadır (Brenkert, 2012: 

113-114). 

b) Rekabeti Önleyici Fiyatlama 

Fiyatlandırmada etik olmayan konulardan biri de serbest rekabeti 

ortadan kaldırmaya yönelik karar ve davranışlardır. Tüketicilerin ve 

toplumun uzun vadede refahı için serbest piyasa mekanizmasının 

korunması ve işlerliğini sürdürmesi gerekmektedir. Bu bakımdan 

pazarda, rekabeti önleyici, aldatıcı ve yıkıcı fiyat anlayışı ile mücadele 

edilmelidir. Bu çerçevede, rekabetin korunması ile ilgili ilk yasal 

düzenleme ABD’de 1980 yılında “Sherman Yasası” adıyla 

çıkarılmıştır. Yasanın temel amacı piyasanın oligopol ya da monopol 

piyasaya dönüşmemesi, küçük işletmelerin büyükler tarafından 

ezilmemesi ve etik olmayan fiyatlandırmaların önüne geçilmesidir.  

Ülkeler, bu konu ile yasal düzenlemeler yaparak, rekabet kurulları 

oluşturarak mücadele etmektedirler. Rekabeti engelleyebilecek 

uygulamalar arasında gizli fiyat anlaşmaları, ezici fiyatlandırma ve 
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ayrımcı fiyatlandırma gelmektedir. Gizli fiyat anlaşmaları bir sektörde 

faaliyet gösteren firmaların aralarında anlaşarak, pazara başka 

firmaların girmesini önlemeye yöneliktir. Gizli fiyat anlaşmaları, 

yatay ve dikey anlaşmalı olarak yapılabilmektedir. Yatay fiyat 

anlaşmasında endüstri içinde tek fiyat uygulamasına gidilirken; dikey 

fiyat uygulamasında ise üretici, toptancı ve perakendeci arasında 

minimum ve maksimum fiyatlar belirlenmektedir (Torlak, 2009: 242).  

Ezici fiyatlandırmada ise amaç diğer rakipleri maliyetine veya 

maliyetin de altında fiyatla satış yapmak suretiyle piyasanın dışına 

çıkarmaktır. İşletmeleri belirli bir süreyle kaynakları yettiği müddetçe 

zararına da olsa satış yapmaya yönlendiren güdü, zararın, rakip 

kalmayınca pazarda monopol gücüyle telafi edileceğidir (Ay ve 

Kahraman, 2010: 87).  

Ayrımcı fiyatlandırma genel bir ifadeyle bir ürünü haklı bire sebep 

olmadan müşterilere farklı farklı fiyatlardan satasıdır. Doğrudan ve 

dolaylı olmak üzere iki yoldan yapılabilmektedir. Doğrudan fiyat 

ayrımcılığında işletme, farklı pazar seviyelerindeki müşterilerine 

farklı fiyatlar sunmakta iken; dolaylı fiyat ayrımcılığında ise fiyat 

indirimleri söz konusu olmaktadır. İşletme müşterileri bölümleyerek, 

müşterilerin ödeyebilecekleri en yüksek fiyatı sunmaktadırlar. Alım 

miktarının artmasıyla fiyatın düşmesi veya pazardaki talep yapısına 

göre her pazara özgü fiyatların belirlenmesi örnek olarak verilebilir 

(Altunsaray ve Ünal, 2013: 199). 

c) Fiyat Sabitleme 
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Bir ürün için perakende satış fiyatlarını ortak belirleme konusunda bir 

dağıtım kanalının üyeleri arasında varılan (gizli) anlaşmadır. Bu 

şekilde ürünün fiyatını kendisi belirlemiş olmaktadır. Benzer 

uygulamalar ekolojik çevreye ve kültüre göre farklı şekilde 

algılanabilir. Örneğin, ABD’de üreticilerce önerilen perakende satış 

fiyatı, fiyat sabitleme olarak düşünülmezken, Japonya’da ise 

perakendeci, üzerinde anlaşılan fiyatı sabit fiyat olarak kabul etmek 

durumundadır. Sabitlemeyi etik dışı kılan durum, tüketicinin pazarlık 

gücünü kısıtlaması ve karşılaştırma yapmasına imkân tanımamasında 

yatmaktadır (Onaran, 2013: 157). Fiyat sabitleme anlaşmalarının çoğu 

anti-tröst ya da rekabet yasalarına aykırı anlaşmalardır. Önlem 

alınmaması halinde piyasa işleyişini aksatacağı için ekonomik 

kayıplara yol açacaktır (Sage, 2012: 106). 

d) Fiyat Iskontoları  

Fiyat indirimleri tüketici lehine olmasına rağmen, etik dışı 

uygulamalar tüketicinin yanılmasına sebebiyet verebilmektedir. 

Etiketler üzerinde çift fiyat bulunması, indirim oranlarının daha az 

talep edilen ürünlerde yüksek tutulması, etikette yüksek fiyatın 

üstünün çarpı ile işaretlenmesi, indirimli fiyatın sadece “nakit” 

ödemede söz konusu olması, nakit ödeme ile kredi kartı yoluyla 

ödeme arasındaki farkın açıkça belirtilmemiş olması, etiket üzerinde 

gizli fiyat artışları yapılıp suni indirime gidilmesi etik olmayan 

uygulamaları olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte “bedava”, 

“ücretsiz”, “en düşük fiyatlar” veya “ %60 indirim” gibi fiyat 

reklamları da etik problemler oluşturmaktadır. Fiyat reklamlarında 
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tüketicinin dikkatini çekmek için öne çıkan başlığın büyük puntolarla 

yazılmasının karşısında önemli ayrıntıların küçük puntolarla yer 

alması tüketiciyi yanıltabilecektir (Torlak 2009: 246; Murphy, 

Laczniak, Bowie ve Klein, 2005: 146). 

e) Birim Fiyatlandırma 

Birim fiyatlandırmada, ürünlerin miktarı, adedi, hacmi veya ağırlığı 

gibi değişkenler ile fiyatının kolaylıkla karşılaştırılabilmesi 

amaçlanmaktadır. Örneğin markette 1 kg, 1 lt, ya da 10 adet gibi 

ölçüler ile tüketiciler ürünleri ve fiyatları sağlıklı bir şekilde 

karşılaştırabilir. Fakat ürünlerin ölçü değerlerinin 900 gr., 750 gr., 400 

gr.,  ve rafta yan yana dizili olduğu durumlarda tüketici sağlıklı kararı 

nasıl verebilecektir? Bu noktada işletmecilere düşen tüketicinin satın 

alım kararını kolay ve sağlıklı biçimde yapmasını kolaylaştırmaktır 

(Nakip, Varinli ve Gülmez, 2012: 349). Aksi takdirde, tüketiciler ürün 

ve markalar arasında ayrımı kolaylıkla yapamayacağı için birim 

fiyatlandırma konusu etik açıdan tartışmalı hale gelmektedir. 

5.3.6. Dağıtımda Etik Konular 

Pazarlama karmasının dağıtım elemanı ürünün üreticiden toptancıya, 

aracılara, perakendeciye ve son tüketiciye ulaşana kadar ki tüm tedarik 

zincirini kapsamaktadır. Tedarik zincirinin her bir noktasında 

birimlerin birbirleriyle etik konuları da ilgilendirecek derecede 

ekonomik ilişkileri bulunmaktadır. Örneğin, “tedarik zincirinde “güç” 

ve “sorumluluk” nasıl paylaşılacak veya nasıl sağlanacaktır?” 

sorusuna aranacak yanıtlar etik konusunun alanını da 

ilgilendirmektedir (Sage, 2012: 82).  
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Aracılar arasında ortaya çıkabilecek etik sorunlar sıklıkla fiyat ve kâr 

marjıyla ilgili olmaktadır. Örneğin, kanal içindeki büyük, güçlü 

firmaların diğer firmalara isteklerini dayatması; üretici işletmenin 

aracılara dikey fiyat sabitlemesi denilen minimum ve maksimum fiyat 

aralığı belirlemesi, üreticinin aracılara itme stratejisiyle kota 

belirlemesi, aracıların serbest rekabet düzenine uymayacak şekilde 

ağır sözleşmelere imza atmaya zorlanmaları, üreticinin kâr marjını 

artırmak için aracı bayileri atlayarak ürünleri kendisinin satması, 

perakendecilerin belirli toptancıları kayırması veya bazı aracıları 

kötülemesi etik dışı uygulamalar olarak ifade edilebilir (Yönetsel 

Zihin, 2020). Bununla birlikte, piyasada fiyatların yükseleceği 

beklentisiyle aracıları stoklarını artırmaya çalışmak veya rakip 

ürünlerin piyasaya girişini engellemek de etik dışı davranışlardandır. 

Dağıtım açısından tüketicilere yönelik etik dışı uygulamalar arasında, 

satış elemanlarınca müşterilere yönelik ayrımcılık, raflarda belirli 

markalı ürünlere ağırlıklı yer verilerek tüketicinin seçim yapmasına 

imkân vermemek; müşteri bilgilerini başkalarına satma, afet 

durumlarında ürün fiyatlarını fahiş oranlarda artırma, çocuklara alkol 

ve sigara ürünleri satma, indirim yapılan ürünleri yeterli miktarda rafta 

bulundurmama, yenilenmiş ürünleri sıfır, yeni ürünmüş gibi satma, 

ürünlerin yetkisiz acenteler (spot ürünler veya gri-paralel 

ithalat/pazarlama vb.) tarafından satılması yer almaktadır (Torlak, 

2009: 255; Akyıldız, 2017: 491).  
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5.3.7. Tutundurmada Etik Konular 

Tutundurma ile ilgili etiksel sorunlar reklam, kişisel satış ve halkla 

ilişkiler alanlarında yaşanmaktadır. 

5.3.7.1. Reklamla ilgili Etiksel Konular 

Reklam, malların, hizmetlerin veya fikirlerin, geniş kitlelere 

duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla, bir ücret karşılığında, kişisel 

olmayan bir biçimde sunulmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır. 

Reklamlar, bilgi verme, ikna etme, hatırlatma, değer katma veya 

destek olma amacında olabilir (Mucuk, 2010: 219). Kitle iletişim 

araçları, internet veya gazete yoluyla yoğun şekilde reklama maruz 

kalan toplum için reklamların içeriği oldukça önem arz etmektedir. 

Reklamlarda etik olmayan durumlar; aldatıcı, yanıltıcı reklam 

uygulamaları, tüketimi teşvik eden reklamlar, “yeni” ürün 

propagandasıyla toplumda israfı önemsizleştiren ve çocuklara yönelik 

yapılan reklamlar ve içerik itibariyle cinsellik figürünün aşırı ve 

gereksiz kullanımı şeklinde karşılaşılmaktadır.  

Reklamlara yönelik getirilerden eleştirilerden biri; insanların ihtiyaç 

duymadığı ürünleri psikolojik güdüleri harekete geçirerek talep eder 

hale getirdiği şeklindedir. Ürün konusunda bilgi sahibi olmayan 

insanların duygularını ve fikirlerini manipüle edip, tüketicilerin 

rasyonel karar vermesini engellemektedir. İkincisi, reklamların tütün, 

alkol, pornografi ve silah gibi bazı insan bağımlılıklarını ya da 

alışkanlıklarını harekete geçirmesidir. Üçüncü eleştiri ise reklamları, 

gerçeklerden ziyade para motive eder. Diğer bir deyişle, reklamın 
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motivasyon kaynağı paradır. Örneğin, “belirli bir markanın sakızını 

çiğnemek kişiyi gerçekte toplumda belirli bir seviyeye getirecek mi?” 

veya “cinsel çekiciliğini artıracak mı?” soruları eleştiriye örnek olarak 

verilebilir (Murphy, Laczniak, Bowie ve Klein, 2005: 154).  

Ürünün reklamlarda gereksiz yere abartılması, süslü ifadeler 

kullanılması, yanlış bilgilendirme yapılması, ürünle ilgili teknik 

verilerin eksik yansıtılması, ürünü kullanmayan kişilerin 

kullanıyormuş gibi reklamlarda kullanılması, toplumda saygınlık 

anlamda kabul görmüş kişilerin ürünü kullanmaksızın reklamda 

kullanılması, dürüstlük, doğruluk ve güvenilirlik ilkelere aykırı 

hareket edilmesi etik dışı kabul edilmektedir. Cinsellikle ilgili 

eleştirilen kısım ise kadınların reklamda cinsel objeymiş gibi 

gösterilmesidir (Torlak, 2009: 264; Akyıldız, 2017: 492).  

Akan’a göre reklamın yanıltıcı-aldatıcı etkisi çeşitli şekillerde 

görülebilir (Torlak, 2009: 260): 

• Reklamda yer alan iddialar ile gerçek arasında farklılıklar 

bulunması, 

• Fiyat bilgilerinin açık ve net olarak sunulmadığı ya da genel 

anlayış dışı verilmesi, 

• Gerçek bilgilerin yaygın kullanılmayan kelimeler ve terimler ya 

da teknik terimlerle reklamda kullanılması, 

• Bazı yüceltici sıfatların kullanımı (örn., kale gibi kuruluş), 

• Kanıtlanmayan iddialar kullanılması (örn., daha beyaz yıkıyor), 

• Ürünü kullanmadıkları halde ünlü kişilerin kullanıyormuş gibi 

reklamda rol alması. 
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5.3.7.2. Halkla İlişkilerde Etik Konular 

Halkla ilişkiler; “bir kişi veya örgüte karşı kamuoyunun tavrını 

değerleyip, organizasyonun kamuoyu nezdinde saygınlık ve itibar 

kazanabileceği strateji ve politikaların izlenmesidir” şeklinde 

tanımlanmaktadır (akt., Altunışık, Özdemir ve Torlak, 2014: 443). 

Halkla ilişkilerde kullanılan en etkin araçlardan biri gazete veya 

dergilerde firma hakkında yazılan yazılar, verilen haberler, radyo ve 

televizyonlarda benzer amaçla yer alan röportajlardır (Karafakıoğlu, 

2015: 254). 

Halkla ilişkileri reklamdan ayıran birinci özellik, reklamın bir bedel 

karşılığı yapılıyor olması; buna mukabil halkla ilişkilerin ise ücret 

karşılığı olmaksızın yapılmasıdır. İkinci özellik ise reklamlar ürünün 

satışını direkt olarak hedeflerken; halkla ilişkiler ise firma itibarının 

kamuoyunda daha iyi noktaya çıkmasını amaçlamaktadır. Bu 

bakımdan halkla ilişkilerin başarıya ulaşabilmesi için samimiyet, 

içtenlik, yardımseverlik gibi duyguların hedef kitleye başarıyla 

yansıtılması oldukça önemlidir. Bu noktada halkla ilişkilerde ortaya 

çıkabilecek etik dışı durumlar olarak, kamuoyunun yanlış 

bilgilendirilmesi, reklamın halkla ilişkiler faaliyetiymiş gibi hedef 

kitleye gösterilmesi, para karşılığında halkın güvendiği kişi ya da 

kuruluşlara röportaj yaptırılması, başkalarının sözlerini izin 

almaksızın kullanma, rüşvet verme ve ilgililere çıkar sağlama olarak 

sıralanabilir. 
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5.3.7.3. Kişisel Satış ve Satış Yönetiminde Etik Konular 

Kişisel satış, pazarlamada reklamla birlikte en çok kullanılan 

tutundurma aracıdır. Kişisel satış, müşterileri satın almak istedikleri 

ürünler hakkında bilgilendiren, onları satın alma yönünde kişisel 

yollarla ikna etmeye çalışan satış elemanlarının uyguladığı iletişim 

faaliyetidir. Satış yönetimi ise, esas işi satış yapmak olan ve satış 

elemanlarından oluşan grubun yönetilmesidir. Bu yönetim süreci, 

grubun işlevinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, uygulanması 

ve denetlenmesinden oluşmaktadır (Altunışık, Özdemir ve Torlak, 

2014: 438-439). 

Satış elemanlarının müşterilerle ilişkilerinde ortaya çıkabilecek etik 

dışı durumlar; ürünle ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgiler verme, rakipleri 

kötüleme, müşteriler arasında ayırım yapma, müşterileri dış 

görünüşlerine göre sınıflandırıp farklı davranma, müşteriye yerine 

getiremeyeceği sözler verme, indirime girmiş ürünlerin normal 

fiyatlardan satılmaya çalışılması, müşteriye ürünü satın alması 

konusunda baskı yapması, müşteriye gerçekten ihtiyacını 

karşılamayacak ürünü satmaya çalışması, müşteride satış öncesi veya 

sonrasında hediye verileceği beklentisinin oluşturulması şeklinde 

ortaya çıkmaktadır. 

Satış yönetiminin de pazarlamada karşı karşıya kalabileceği etik dışı 

konular; çalışanlar arasında kota ayrımı yapılması, çalışanların satış 

bölgelerinin keyfi değiştirilmesi, satış ekibinin firma kaynaklarını 

etkin kullanmaması, ulaşılması zor kota hedeflerinin çalışanlara 

dayatılması, rüşvet, aldatıcı fiyat ve ürün uygulamaları, müşteri 
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bilgilerinin dışarıya sızdırılması ve verilerin manipülasyonu olarak 

sıralanabilir (Torlak, 2009: 279-281).  

5.3.8. Pazarlama Araştırmasında Etik Konular 

İşletmelerin ayakta kalabilmeleri için iyi yönetilmeleri, iyi 

yönetilebilmeleri için de tam ve doğru bilgiye ulaşabilmeleri ve bu 

bilgiyi stratejik fayda ortaya koyabilecek biçimde kullanmaları 

gerekmektedir. Stratejik pazarlama kavramının gelişmesiyle birlikte, 

işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilginin çeşidi ve miktarı da artış 

göstermiştir. İşletmeler, doğru karar almak ve pazarlama iç/dış 

çevresini iyi analiz etmek adına güçlü ve zayıf yönlerini, pazardaki 

tehlike ve fırsatları ilişkin bilgileri edinmek durumundadır (Mucuk, 

2010: 54). Günümüzde pazarlamaya ilişkin bilgiler, pazarlama bilgi 

sistemi kavramı altında incelenmektedir. Pazarlama bilgi sistemi, 

işletmenin ihtiyaç duyduğu bilgileri, bilimsel yöntemlere uygun 

olarak, işletme içi verilerden, pazarlama istihbaratından, karar destek 

sistemlerinden ve pazarlama araştırmalarından sistemli biçimde toplar, 

analiz eder ve raporlamasını yapar (Gegez, 2010: 19). Bu kapsamda 

bilgi teknolojilerinden de faydalanmaktadır. Analiz edilen bu veriler, 

artık anlamlı birer bilgiye dönüşerek, yöneticilerin doğru karar verme 

sürecine etki etmektedir. Bu nedenle pazarlama araştırması, pazarlama 

bilgi sisteminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.  

Pazarlama araştırmasında etik konular ana hatlarıyla, bilginin hangi 

kaynaklardan elde edildiği, bilgilerin nasıl toplandığı ve nasıl 

kullanıldığıyla ilgilidir. Verilerin şeffaflık, mahremiyet, zarar 

vermeme, dürüstlük ve adil olma gibi ilkeler göz önünde 
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bulundurularak elde edilmesi gerekmektedir (Brenkert, 2012: 72). 

Veri toplama yöntemlerinden yaygın olarak kullanılan anketler, hem 

kâğıt hem de dijital ortamda tüketicilere yöneltilmektedir. Özellikle 

dijital anketlerin “tüketici mahremiyeti” konusunu çiğnemesi, anket 

ile birlikte diğer bilgilerin de elde edilmeye çalışılması etik dışı 

uygulamalar arasındadır. Bununla birlikte anketi cevaplayanın yaşının 

uygun olmaması, belirli bir yaşın altındaki çocuklara uygun olmayan 

sorular yöneltilmesi, ankete verilen cevapların nasıl ve nerelerde 

kullanılacağının ankete katılanlara bildirilmemesi, anket verilerinin 

izinsiz şekilde başka mecralarda kullanılması ve izin alınmaması, 

anket verilerinin manipüle edilmesi, değiştirilmesi, silinmesi, anket 

sorularının ankete katılanları yanıltıcı biçimde dizayn edilmesi, 

anketörlerin katılımcıları ankete katılım göstermeleri konusunda 

zorlaması, yanlış ve yanıltıcı anket taktikleri kullanılması, gözlem 

sırasında gizli kamera kullanılması, cevapların izinsiz olarak ses kayıt 

cihazına kaydedilmesi veri toplamada etik dışı durumlar arasında yer 

almaktadır (Sage, 2012;78). İşletmeleri etik dışı araştırma yapmaya 

zorlayan sebeplerin altında tam ve doğru araştırma yapmanın maddi 

maliyeti, zaman kısıtı ve yoğun rekabet yatmaktadır. Bu maliyetleri 

azaltmak ve aşmak adına işletmeler uymaları gereken ilkeleri 

çiğneyerek, yanlış ve yanıltıcı taktiklerle katılımcılardan bilgi edinme 

yoluna başvurmakta, kullanıcıların gizli tutulması gereken bilgilerini 

ticari olarak kullanmakta ve/veya edindikleri bilgileri değiştirerek 

kamuoyu ile paylaşma yolunu tercih etmektedirler.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Pazarlama günümüzde üreticiden tüketiciye bir mal veya hizmetin 

satışından ziyade, karşılıklı değer oluşturma işi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu süreçte işletmeler ürünün dizaynından 

üretimine, satış ve pazarlamasından teslimatına ve satış sonrası 

hizmetlere kadar etik sorumluluk çerçevesinde hareket etmek 

durumundadır. Bu sorumluluk günümüzde işletmeler için sadece bir 

seçenek değil adeta bir zorunluluk halini almıştır. Bilgi 

teknolojilerinin gelişmesi ve bilgiye ulaşımın saniyeler aldığı 

günümüzde tüketicilerde işletmelerin etik olmayan uygulamalarına ve 

çevreye verdikleri zararlara karşı duyarlılık seviyesi artış göstermiş; 

ürün veya hizmet satın alırken, karar sürecinde etiksel parametreleri 

de hesaba katmaya başlamışlardır.  

Günümüzde işletmeler, etik olmayan süreçler ve kararlar ile uzun 

dönemde rekabet ortamında ayakta kalamayacağının farkında olarak, 

sorumluluk anlayışı çerçevesinde anlamlı ilişkiler kurma çabasına 

girmektedirler. Pazarlama etiği, ürünün üretim aşamasında, kullanılan 

girdide kaliteyi, verilen mesajlarda tutarlı ve doğru olmayı, üründe 

taahhüt edilen fayda ve yararları sağlamayı, fiyatlandırmada yanıltıcı 

olmamayı, ürünü söz verilen zamanda ve yerde hasarsız teslim etmeyi, 

aldatıcı olmayan reklamı, satış sonrası hizmetleri taahhüt edildiği 

şekilde yerine getirmeyi, rakipler hakkında etik dışı yollardan bilgi 

toplanılmaması gibi konuları içermektedir. İşletmelere pazarlama 

konularında etik noktasında getirilebilecek öneriler aşağıda maddeler 

halinde özetlenmiştir: 
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• Karar verme ve muhakeme yetenekleri, tam olgunlaşmamış 

yaşta olan çocukları hedef müşteri olarak belirlememeli, 

• Toplum sağlığı ve güvenliği açısından zararlı ürünler üreten 

işletmelerin ürünlerini pazarlama veya reklam konusu 

yapmamalı, 

• Ürün özelliklerini olduğundan farklı göstermemeli, marka imajı 

ve reklamları, ürünün zayıf yönlerini örtmede araç olarak 

kullanmamalı, 

• Ürün etiketi ve ambalajının, tüketicinin karar vermesini 

manipüle edici şekilde düzenlenmemesi, ürün bilgilerinin, 

içeriğinin ve fiyatlarının okunaklı şekilde ve rakip ürünlerden 

kolaylıkla ayırt edilebilir şekilde belirtilmesini sağlamalı, 

• Yeni olan ürünü satmak için bilinçli olarak piyasadaki mevcut 

ürünü işlevsiz hale getirmeye çalışmamalı, 

• Marka ya da patentin kullanımı, satışı, dağıtımı ve 

pazarlamasını, hak sahiplerinin izni olmadan yapmamalı, taklit 

ürünleri orijinal markalı ürünler şeklinde pazarlamamalı, 

• Müşteriler arasında, çevresel konular, yaş-cinsiyet, dış görünüm, 

statü gibi hususlarda ayırım yapmamalı, 

•  Aldatıcı ve rekabeti önleyici fiyatlama yapmamalı; gizli fiyat 

anlaşmaları yaparak aracıları ve nihai tüketiciyi yanıltmamalı, 
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• İndirimli olmayan ürünleri indirimliymiş gibi sunmamalı, suni 

fiyat artışına gidilerek indirim oranını gerçeğinden yüksek 

göstermemeli, 

• Dağıtım kanalı içinde yer alan aracıları fiyat sabitlemesi yoluyla 

veya piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanarak mağdur 

etmemeli, 

• Reklamlarda ürünü olduğundan farklı şekilde göstermemeli, 

abartı ifade ve görsellerden kaçınmalı, tüketicilerin psikolojik 

güdülerini manipülatif biçimde harekete geçirecek reklamlardan 

kaçınmalı, 

• Tüketicilerden bilgi toplanırken, açık ve şeffaf bir politika 

belirlenerek, tüketicinin rızası ile bilgiler toplanmalı; toplanan 

bilgiler izin verilen durumlar haricinde kullanılmamalı ve 

paylaşılmamalıdır. 
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GİRİŞ 

Küreselleşme sonucunda ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış ve 

ülkelerin ekonomilerinin gelişmesi için ithalat ve ihracat daha da 

önemli hale gelmiştir. Ülkeler ihracat rakamlarını artırmak amacıyla 

yıllardır farklı şekillerde teşvikler uygulamıştır. Bu teşvik 

uygulamaları günümüzde de devam etmekte ve ülkelerin dış ticaret 

hacimleri her geçen yıl artış göstermektedir. Bu artış neticesinde 

lojistik faaliyetlerde de bir atış ortaya çıkmıştır. İlk olarak askeri 

anlamda kullanılan “logistikos” kelimesinden gelen lojistik kavramı 

“müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için, üretim yerinden tüketim 

yerine kadar olan mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ya da geri 

ilerleyişi ve depolanmasının etkin ve verimli biçimde plânlanması, 

kontrolü ve uygulanması faaliyetlerini içeren bir tedarik zinciri 

süreci”dir. Ülkeler arasındaki ekonomik savaş neticesinde rekabet 

daha da artmış ve işletmeler maliyetler üzerine yoğunlaşmak zorunda 

kalmıştır. Böylece işletmeler son zamanlarda lojistik faaliyetlere daha 

da yoğunlaşmıştır. 

İlk yıllarda taşıma ve depolama faaliyetini içine alan lojistik sektörü 

artan rekabet ve müşteri isteklerinde meydana gelen değişikler 

neticesinde daha da fazla faaliyeti yerine getirmeye başlamıştır. 

Ayrıca müşteri memnuniyeti ve maliyet açısından da lojistik birimi ile 

pazarlama birimi koordineli olarak çalışmaya başlamıştır. İşletmenin 

başarısı işletme içerisinde ki birimlerin koordineli çalışmasına bağlı 

olduğundan dolayı bu birimlerde koordineli çalışmak zorundadır. 
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Fakat birçok işletmede pazarlama ve lojistik birimleri birbirinden 

bağımsız gibi görülmektedir. İşletmelerin rekabet avantajı sağlaması 

için, müşteri hizmetlerinde kalite ve müşteri isteklerindeki 

değişikliklere hızlı ve esnek cevap verebilmeleri açısından pazarlama 

lojistiği üzerine yoğunlaşmaları faydalı olacaktır. Çalışmamızda da 

lojistik kavramı açıklandıktan sonra lojistik faaliyetler, pazarlama 

lojistiği ve önemi anlatılmıştır. 

1. LOJİSTİK KAVRAMI 

İlk olarak 1905 yılında askeri alanda kullanılan bir terim olan lojistik 

kavramının (Çetinel vd., 2018: 4) geçmişi binlerce yıl öncesine 

dayanmaktadır. Lojistik faaliyetlerin eski çağlarda avcılık ve 

toplayıcılıkla başladığı, sanayi devriminden sonra hızlı gelişme 

gösterdiği bilinmektedir. Sanayi devrimi ile ticaret hacminde büyük 

artış meydana gelmiş ve ürünlerin depolama ve taşıma faaliyetlerinde 

değişiklikler meydana gelmiştir. Dünya Savaşı ile de askeri literatüre 

giren lojistik sayesinde ülkeler, lojistik bilgilerini kullanmış, çeşitli 

strateji ve taktikler sayesinde askeri alanda diğer ülkelerden daha 

üstün konuma geçmeyi başarmışlardır (Çolak, 2019: 4). 

Yunanca “logos” sözcüğüne dayanan (Orhan, 2019: 4) Britannica 

ansiklopedisinde de yer alan “logistikos” kelimesinden gelen lojistik 

kavramının ilk tanımı askeri kökenli olmasından dolayı "orduyu 

savaşa hazır hale getirerek onlara savaş sırasında çeşitli biçimlerde 

yardımcı olmak" olarak kullanılmıştır (Kayabaşı, 2017: 46). Lojistik 

Derneği (LODER)’ne göre ise lojistik “müşterilerin ihtiyaçlarını 

karşılamak için, üretim yerinden tüketim yerine kadar olan mal, 
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hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ya da geri ilerleyişi ve depolanmasının 

etkin ve verimli biçimde plânlanması, kontrolü ve uygulanması 

faaliyetlerini içeren bir tedarik zinciri süreci” olarak ifade edilmiştir 

(Bayhan vd., 2017: 556-557). 

Göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçtikten sonra depolama 

yapılmaya başlanmış (Kır, 2016: 4) ve tüketimden fazla ürün 

üretilmesiyle birlikte ürünler başka alanlara taşınmaya başlamıştır 

(Nadir 2006: 6). 1960’lı yıllardan itibaren de lojistik faaliyetler daha 

da önem kazanmış ve mevcut faaliyetlere yenileri eklenmiştir. 

Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren lojistik sektörü gelişmeyi 

sürdürmüş ve önemli sektörler arasında yer almıştır (Dağdeviren, 

2019: 4). 21.yy da üç temel bilim arasında sayılan lojistik 

(Dağdeviren, 2019: 3) günümüzde yedi doğru ile ifade edilmektedir. 

Bu yedi doğru şu şekildedir (Gunyashev, 2016: 4): 
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Şekil 1. Lojistiğin Yedi Doğrusu 

Ülkelerin gelişmesinde büyük öneme sahip olan lojistik sektörü aynı 

zamanda firmaların rekabet üstünlüğü sağlamasında büyük öneme 

sahip olduğu için işletmeler lojistik faaliyetlerde de çeşitliliğe gitmiştir 

(Dağdeviren ve Mirza, 2017: 1). Hem ülke ekonomisinde hem de 

işletmelerde önemli bir paya sahip olan lojistik sektörünün öneminin 

artmasında aşağıda sayılan unsurlar etkili olmuştur (Bozkurt ve 

Mermertaş,2019: 108-109); 

• Pazarların küreselleşmesi sonucunda üretim noktası ile pazar 

arasında gerçekleşecek olan depolama ve malzeme akışlarında 

artışın olması, 

• Üretim ve Tedarik süreçlerindeki küreselleşme, 

 

Ürün 

Doğru 

 

 

 

 
Doğru 

Maliyet 
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• Rekabetin giderek zorlaşması sonucu diğer süreçler de maliyet 

avantajı sağlamanın zorluğu, 

• Rekabette avantaj elde edebilmek için doğru zamanda, doğru 

yerde doğru malzeme akışını sağlama ihtiyacı, 

• Dış kaynak kullanımındaki artış ile süreçler arasındaki ihtiyaç 

duyulan malzeme akışının, hizmet akışının ve bilgi akışının 

süratli, planlı ve doğru bir şekilde yapılmasına ihtiyaç 

duyulması, 

• Müşteri beklentilerinin daha da önem kazanması ve ürün çevrim 

sürelerinin kısalması, 

• Müşteri memnuniyetini sağlamaktır (hızlı kargo, siparişlerin 

takip edilmesi ve iade ürünlerin adresten alınması). 

Tablo 1: Lojistiğin Tarihsel Süreci 

AŞAMALAR YÖNETİM MERKEZİ ÖRGÜTSEL TASARIM 

1960-1970 Yılları 

 

 

Depolama 

ve Taşıma 

 

• Satış pazarlama 

• Depolama 

• Stokdenetimi 

• Ulaştırma etkinliği 

• Dağınık lojistik faaliyetler 

• Lojistik faaliyetler 

arasında zayıf bağlantı 

• Düşük lojistik yönetimi 

otoritesi işletme 

başarısını destekler 

1970 -1980 Yılları 

 

Toplam 

• Lojistiğin merkezileştirilmesi • Merkezileşmiş 

lojistik faaliyetler 
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Maliyet 

Yönetimi 
• Toplam maliyet yönetimi 

• Süreç optimizasyonu 

• Rekabetçi avantajı olarak lojistik 

• Büyüyen lojistik 

yönetimi otoritesi 

• Bilgisayar uygulamaları 

1980- 1990 Yılları 

 

Bütünleşi

kLojistik 

Yönetimi 

• Lojistik planlama 

• Tedarik zinciri stratejileri 

• İşletme faaliyetleri ile 

bütünleşme 

• Süreç kanalları ile bütünleşme 

• Lojistik faaliyetlerde 

genişleme 

• Tedarik zinciri planlaması 

• Toplam kalite yönetimi 

için destek 

• Lojistik yönetim faaliyetleri 

1990-2000 Yılları 

 

 

Tedarik 

Zinciri 

Yönetimi 

• Stratejik tedarik zinciri görüşü 

• Extranet teknoloji kullanımı 

• Kanal güçlerini ortak bir 

kuvvet aracı kullanmak için 

tedarik zinciri 

• Toplam kalite yönetimi 

göstergelerinde işbirliği yapmak 

• Ticari ortaklık 

• Sanal Örgüt 

• Talepteki değişimler 

• Kıyaslama (Benchmarking) 

ve yeniden yapılanma 

2000 Yılı ve Sonrası 

 

 

E-Tedarik 

Zinciri 

• Tedarik zincir yönetimi 

kavramına internetin 

uygulanması, 

• Düşük maliyetli anında very 

tabanı paylaşımı, Elektronik 

• Tedarik zinciri ağı ile 

ticaret ortaklığı yapmak, 

com, -e eklentisi vb. 

Piyasa değişiklikleri, 

• Örgütsel çeviklik 
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Yönetimi bilgi, 

• Tedarik zincir yönetimi 

senkronizasyonu 

ve ölçülebilirlik 

Kaynak: Erduru, 2015: 23 

2. LOJİSTİK İLKELERİ VE FONKSİYONLARI 

Lojistik ilkeleri 8 unsurdan meydana gelmektedir. Bu unsurlar 

şunlardır: 

2.1.  Standardizasyon 

Lojistikle ilgili yerine getirilen hizmetlerin uluslararası standartlarda 

olması gerekmektedir (Özdemir, 2019: 3). Ayrıca demiryolu, 

konteyner, palet, bilişim teknolojisi gibi lojistik öğelerinin standart 

olması globalleşme sürecinde önem arz etmektedir (Bacak, 2017: 21-

22). 

2.2.  Ekonomik Olma 

Kullanılan kaynaklarda azalmalar meydana gelirken her geçen gün 

ihtiyaçlar çeşitlenerek artmaktadır. Maliyet kaynak dengesi kurularak 

minimum harcama yapılması amaçlanmaktadır (Özdemir, 2019: 3-4). 

İşletme açısından öncelikler belirlendikten sonra (Kocatepe, 2017: 

13),  kaynakların kıt ihtiyaçların sonsuz olmasından dolayı kaynaklar 

verimli kullanılarak en düşük maliyetle lojistik faaliyetler yerine 

getirilmelidir (Bacak, 2017: 21-22).  
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2.3.  Yeterlilik 

Fazla stok bulundurarak fazla maliyet altına girmekten kaçınılmalıdır 

(Özdemir, 2019: 3-4). Bunun yerine sürdürülebilir ve karşılanabilir 

stok seviyesi temel alınmalıdır (Bacak, 2017: 21-22). 

2.4.  Esneklik 

Lojistik faaliyetlerde her zaman esneklik sağlanarak günümüz müşteri 

isteklerine göre şekillendirilmesi gerekmektedir (Özdemir, 2019: 3-4). 

Lojistik firmalarının başarılı olabilmesi için her zaman değişime ayak 

uyduracak esnek yapıda olmaları kaçınılmazdır (Kocatepe, 2017: 14). 

2.5.  Sadelik 

Bütün lojistik firmaları gerek uygulama aşamasında gerekse planlama 

aşamasında sade bir yapıda olmalıdır. Böylece verimlilik artışı 

sağlanacaktır (Özdemir, 2019: 3-4). Yalın uygulama sayesinde 

kaynaklar etkin kullanılacak (Bacak, 2017: 21-22) ve gereksiz işlerden 

kaçınılarak, işletme asıl faaliyet alanına yoğunlaşacaktır (Karatepe, 

2017: 14). 

2.6.  İzlenebilirlik 

Teknolojik gelişmeler sayesinde elektronik araçlarla ürün miktarı, 

konumu, üretim zamanı gibi unsurlar yakından takip edilebilmektedir 

(Özdemir, 2019: 3-4). Bu sayede ortaya çıkabilecek sorunlar önceden 

tespit edilerek ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınmaktadır 

(Bacak, 2017: 21-22). 
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2.7.  Koordinasyon 

Lojistik firmalarının başarısı birimler arasındaki kordinasyona 

bağlıdır. Ayrıca birimler zaman zaman müşterilerlede koordineli 

çalışmak zorunda oldukları durumlar ortaya çıkabilmektedir 

(Özdemir,2019,s.3-4). Böylece yapılan faaliyetlerde verimlilik artısı 

sağlanacaktır ( Karatepe, 2017: 14). 

2.8.  Planlama 

Lojistik süreç içerisinde planlamadan sonra uygulama sonucu ile 

karşılaştırma yapılıp ortaya çıkan farklar belirlendikten sonra gerekli 

iyileştirmeler yapılmalıdır (Bacak, 2017: 21-22). Lojistik faaliyetlerin 

başarı için kaçınılmaz olan planlamanın baştan sona kadar detaylı 

olarak yapılması gerekmektedir (Karatepe, 2017: 14). 

3. LOJİSTİK FAALİYETLERİ 

İlk başlangıçta taşıma ve depolama hizmetini içine olan lojistik 

sektörü zamanla müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çok farklı 

faaliyetleri de içine almıştır (Karacan ve Kaya, 2011: 14). Çok farklı 

faaliyetlerin bütünü olan lojistik, bu farklı faaliyetler arasında işbirliği 

sağlamalıdır. İşletmenin başarılı olması bu işbirliğine bağlı olup, 

işletmeler rekabet unsuru olarak bu lojistik faaliyetleri kullanmaktadır 

(Çolak, 2019: 12). 

Lojistik işletmeleri faaliyetleri ya da literatür incelendiğinde 

günümüzde lojistik faaliyetlerin çok farklı sınıflandırıldığı 

görülmektedir. En yaygın karşılaşılan lojistik faaliyetler şunlardır: 
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Ambalajlama, Taşıma, Depolama, Stok Yönetimi, Elleçleme, Sipariş 

Yönetimi, Müşteri Hizmetleri ve Talep Tahmini (Orhan, 2019: 11). 

                   Şekil 2: Lojistik Faaliyetler. Kaynak: Karatepe, 2017: 16 

3.1.  Ambalajlama 

Ambalaj "içerisindeki ürünün korunması, temiz ve güvenilir şekilde 

saklanmasını depolanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan 

malzemedir". Lojistik sürecinin ilk çıktısı olan ambalajlama ürünlerin 

zarar görmemesini, elleçlemenin gerçekleştirilebilmesini, 

etiketlemenin yapılmasını sağlayan unsurdur. Ambalaj sayesinde 
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müşteri ürünü tanıyıp, ürün hakkında bilgi sahibi olmakta ve işletme 

için pazarlama işlevi görmektedir (Orhan, 2019: 11-12). Fiziksel 

koruma, bariyer amaçlı koruma, yer tasarrufu, bilgilendirme ve 

pazarlama fonksiyonları da bulunan ambalajlama (Bacak, 2017: 49) 

hem pazarlama hem de lojistik açısından önemli işlevlere sahiptir 

(Orhan, 2019: 15-19). 

3.2.  Taşıma 

TDK'ya göre taşıma “ülkeler arasında ya da bir ülkenin ulusal sınırları 

içinde yolcuların ve mallarının, alındığı yerden gideceği ya da 

kullanılacağı yere, çeşitli ulaşım araçlarından yararlanılarak 

götürülmesi”dir (www.tdk.gov.tr). Lojistik faaliyetler içinde en 

önemli faaliyetlerden sayılan taşımacılık faaliyetlerinin her geçen gün 

daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha etkin bir şekilde yapılması 

için çaba harcanmaktadır (Orhan, 2019: 13).  Aşağıda yer alan şekilde 

işletmelerin kullanabileceği taşıma modları yer almaktadır. 
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Şekil 3: Taşıma Modları 

Kaynak:http://kargohaber2.blogspot.com/2015/07/lojistik-yonetimi-kargo-kurye-

hizmetleri.html 

Aşağıdaki Tablo 2’de kullanılan taşıma modlarının avantaj ve 

dezavantajlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. İşletme taşınacak 

malın türünü, mesafeyi, maliyetleri, taşıma süresi gibi unsurları göz 

önüne alıp hangi taşıma modu daha uygunsa o taşıma modunu 

kullanacaktır (Erduru, 2015: 40).  

 

 

http://kargohaber2.blogspot.com/2015/07/lojistik-yonetimi-kargo-kurye-hizmetleri.html
http://kargohaber2.blogspot.com/2015/07/lojistik-yonetimi-kargo-kurye-hizmetleri.html
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Tablo 2: Özelliklerine Göre Taşıma Türlerinin Karşılaştırılması 

Kaynak: Erduru, 2015: 40 

3.3.  Depolama 

Lojistik sektörü için taşımadan sonra en önemli faaliyet olarak kabul 

edilebilecek faaliyet olan depolama "satın alınmış olan hammadde ya 

da yarı mamulün uygun koşullarda muhafaza edilmesini sağlamak ve 

zamanı geldiğinde kullanmak için belirli kurallar dahilinde 

bulundurmak"dır (Orhan, 2019: 13-14). Müşterilerden sipariş 

gelinceye kadar ürünler, malzemeler depolanmaktadır. Ürün 

özelliklerine göre ihtiyaç ortaya çıkıncaya kadar doğru koşullarda 

ürünlerin depolaması yapılmalıdır (Özdemir, 2019: 15-19).  

3.4.  Stok Yönetimi  

Gelecek zamanda ortaya çıkacak ihtiyaçları gidermek amacıyla 

ürünlerin ya da eşyaların depolanması sistemidir. Bazı ürünlerin 

mevsimsel olması, bazılarında zaman zaman krizlerin ortaya 

çıkmasından dolayı fiyat artışlarının önüne geçmek maksadıyla stok 
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bulundurmak hem toptancılar için hem de perakendeciler için oldukça 

büyük öneme sahiptir (Orhan, 2019: 14). 

3.5.  Elleçleme 

Elleçleme “malzemelerin depoya taşınması, depoda istiflenip oradan 

nakliye aracına taşınarak, taşıma işleminin yapılması gibi işlemlerdir” 

(Orhan, 2019: 15-16).   Depolama içerisinde önemli faaliyetlerden 

birisi olan elleçleme ürünün değerini değiştirmez ve katma değer 

sağlamaz. Fakat doğru yapılmaması durumunda üründe değer kaybına 

neden olabilmektedir. Dolayısıyla verimlilik açısından elleçleme 

oldukça önemlidir. Yakın mesafe taşınan ürünlerin kaliteden ödün 

vermeden, en az fireyle çeşitli elleçleme araçları vasıtasıyla 

gerçekleştirilebilmektedir (Bacak, 2017: 47). 

3.6.  Sipariş Yönetimi 

Sipariş yönetimi “dağıtım işlemini tetikleyip sipariş talebini 

karşılamak üzere yapılan etkinlikleri yöneterek, insan vücudundaki 

merkezi sinir sistemine benzer özellikler taşımakta, müşteriden 

siparişin alınması ile ürünün ya da hizmetin müşteri tarafından teslim 

alınması arasında geçen zamandaki bütün faaliyetlerin yönetilmesi” 

dir (Şahin, 2010: 22-23). Müşterilerden gelen istek ve talepler 

doğrultusunda müşteri memnuniyeti sağlanarak gerekli faaliyetler 

yerine getirilmektedir (Özdemir, 2019: 15-19). Bu faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi işletmeden işletmeye farklılık göstermektedir 

(Orhan, 2019: 19). Fakat genellikle aşağıdaki süreci takip etmektedir 

(Çetin, 2011: 31). 
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Şekil 4. Sipariş Süreci 

3.7.  Müşteri Hizmetleri 

Müşteri hizmeti “müşterinin karşı karşıya kaldığı tüm faaliyetleri en 

ideal maliyet ve hizmet düzeyinde bir araya getirerek yöneten müşteri 

odaklı bir felsefe” olarak ifade edilmektedir. Bütün işletmeler 

müşterileriyle iyi ilişkiler kurarak müşterileriyle uzun vadeli çalışmak 
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İŞLEM ÖNCESİ 
ÖĞELER 

-Yazılı müşteri 
hizmetleri 

politikaları 

MÜŞTERİ 
HİZMETLERİ 

İŞLEM 
ÖĞELERİ 

-Stoksuz kalma 

düzeyi 

-Sipariş Bilgisi 

-Sipariş çevrim 
Öğeleri 

İŞLEM SONRASI ÖĞELER 

-Kurulum, Garanti, 

Değiştirme, Tamir, Parça 
desteği 

istemektedir. Böylece müşteri sadakati oluşacak, kararlılık 

sağlanacaktır (Orhan, 2019: 18). Müşteri sadakati oluşturan müşteri 

hizmetleri şu öğelerden oluşmaktadır ( Şekkeli, 2015: 39); 

 

Şekil 5. Müşteri Hizmetleri Öğeleri 
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3.8. Talep Tahmini  

Talep tahmini “modern işletmelerin faaliyetlerinin en temel parçası 

olup, gelecekte hangi ürüne ne kadar talep geleceğini ve hangi 

müşterinin hangi seviyede hizmete ihtiyaç duyacağının 

belirlenmesi”dir (Bacak, 2017: 38). Lojistik sektörü açısından 

karmaşık bir o kadar da önemli olan talep tahmini (Özdemir, 2019: 

15-19) gelecekte ne kadar ürün ve hizmet talebinin olacağı ile ilgili 

kararları içerir (Orhan, 2019: 19). Talep tahmininde işletmeler çalışan 

maliyeti, danışmanlık hizmeti gibi farklı maliyet kalemleri ile de karşı 

karşıya kalmaktadır. Eğer tahmin edilen sayı olması gerekenden az ya 

da fazla ise bu maliyetlere ilave stok bulundurma maliyeti, taşıma 

maliyeti, yüksek üretim maliyeti, satış kaybı gibi çeşitli maliyetler 

ortaya çıkabilmektedir (Bacak, 2017: 38). 

Yukarıda ifade edilen bütün lojistik faaliyetlerin amacı mamül, yarı 

mamül ya da hammaddelerin uygun koşullarda minimum maliyetle 

çabuk ve uygun şartlarda müşteriye ulaştırılmasıdır (Çolak, 2019). Bu 

amaç doğrultusunda gerçekleştirilen lojistik faaliyetlerin işletmelere 

şu faydaları sunmaktadır (Bacak, 2017: 30); 

• Satışların artması  

• Dağıtım maliyetlerinin azalması 

• Üretim-Tüketim uyumu ve dengesinin sağlanması 

• Fiyat istikrarına olumlu etki etmesi ve fiyatın mikro alan 

sıkışıklığının çözülmesi 
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4. PAZARLAMA KAVRAMI 

Son zamanlarda müşteri istek ve ihtiyaçlarında meydana gelen 

değişiklikler işletmeler açısından önemli konular arasında yer almıştır. 

İşletmeler bu çerçevede müşterilerin talepleri doğrultusunda müşteri 

memnuniyeti sağlamaya çalışmaktadır. Önceki zamanlarda ise mal 

satmak, kar elde etmek amacıyla hareket eden işletmeler rekabetin 

artması, işletme sayılarının çoğalması gibi nedenlerden dolayı ürünü 

üretip satmanın işletmeye yeterli olmayacağını anlamıştır. Bu 

doğrultuda gerek satış öncesi gerekse satış sonrası başka hizmetlerinde 

yerine getirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bütün bu unsurlardan dolayı 

pazarlama kavramı ortaya çıkmış ve pazarlama için üretim, üretimin 

tekrarlanması için de pazarlamanın olması gerektiği anlaşılmıştır. 

İşletmede üretimle birbirini tamamlayan pazarlama (Aydın, 2018: 37) 

“ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş 

kurumların veya kişilerin belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak için 

gerekli olan değişimleri sağlamak amacıyla; düşüncelerin, malların ve 

hizmetlerin geliştirilip fiyatlandırılması ve tutundurulup dağıtılmasına 

yönelik eylemlerin planlarının yapılıp, uygulamaya konulmasıdır” 

(Topuz, 2016: 38).  İşletme ile tüketici arasında köprü görevi üstlenen 

pazarlama işletmelerin hedeflerine ulaşmada, toplumun refahının 

sağlanmasında, uluslararası pazarda rekabet etmeden önemli 

unsurlardan birisidir (Aydın, 2018: 43). Pazarlama ayrıca işletmenin 

pazarı daha iyi tanımasını sağlayarak, müşterilerin istekleri 

doğrultusunda ürünlerin üretilmesi ile işletmenin sürekliliğini 

sağlayacaktır (Aydın, 2018: 44). 
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5. LOJİSTİK VE PAZARLAMA ARASINDAKİ 

KOORDİNASYON  

Bir bütün olan işletmelerde bütün bölümler isteklerin ortaya 

koyulmasından satış sonrası verilen hizmete kadar koordineli olarak 

çalışmaktadır. Bir bölümde ortaya çıkan olumsuzluk diğer birimleri, 

dolayısıyla işletmeyi etkilemektedir. Bu yüzden işletmede bulunan 

pazarlama, üretim, lojistik vb. bütün birimler işletmenin başarısı için 

birlikte özenle çalışmak zorundadır (Aydın, 2018: 90). Pazarlama 

birimi müşteri isteklerini belirleyip, üretimden sonra çeşitli 

tutundurma faaliyetleri ile müşterilerine sunmaktadır. Sunulan bu 

ürünler müşterilerin alacağı zamana kadar depolanmakta ve 

müşteriden talep gelince de dağıtım faaliyeti gerçekleşmektedir. İşte 

bütün bu faaliyetleri de lojistik bölümü üstlenmektedir. Bu 

işlemlerinin yanı sıra ambalajlama, elleçleme, gümrükleme gibi 

faaliyetleri de minimum maliyetle müşteri memnuniyeti 

doğrultusunda lojistik bölümü yerine getirmektedir. Maliyet ve 

müşteri memnuniyeti açısından pazarlama birimi ile lojistik birimi 

koordineli çalışmak zorundadır. Herhangi bir olumsuzluk müşteri 

memnuniyetini etkileyecek, müşteri kaybına neden olacaktır (Aydın, 

2018: 92). Fakat birçok işletmede lojistik ve pazarlama bölümü 

birbirinden ayrı olarak faaliyet göstermektedir.  

Pazarlama lojistiği “üretim yapabilmek için gerekli olan 

hammaddelerin, kullanıma hazır olan üretilmiş nihai mamullerin ve 

bunlarla ilgili malumatın kâr elde etmek amacıyla üretim yapılan 

yerden tüketimin gerçekleşecek olduğu yere yönelik olarak plan ve 
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programların yapılarak bu plan ve programların icra edilmesini ve 

denetiminin yapılmasını amaçlayan lojistik türüdür” (Topuz, 2016: 

56). Lojistik faaliyetlerinden birisi olan dağıtım lojistiği pazarlama 

açısından son derece önem arz etmektedir. Son yıllarda yeni 

kurumsallaşma kuramının etkisiyle işletmelerin yapıları, üretim 

teknikleri, pazarlama teknikleri ve uyguladıkları stratejiler izomorfizm 

dolayısıyla birbirine benzemektedir.  Bu durum işletmeler arasındaki 

rekabeti arttırmaktadır. Rekabetin yoğun olduğu modern pazarlarda, 

işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamak için tedarik ve dağıtım 

süreçlerine önem vermeleri gerekmektedir.  İşletmelerin tedarik ve 

dağıtım süreçleri ise lojistik faaliyetlerinin yoğun olduğu ve 

profesyonel lojistik firmaları tarafından desteklenmesi gereken 

faaliyetleri içermektedir. Bu nedenle lojistik ve pazarlama 

faaliyetlerinin birlikte gerçekleşmesi sonucunda tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarını karşılama amacıyla pazarlama lojistiği kavramı ortaya 

çıkmıştır (Zielinska ve Galka, 2017: 354). 

Pazarlama lojistiği sadece işletmenin kar elde etmesi için işlemlerin 

yapılıp denetlenmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda iade 

işlemleri stok işlemleri, paketleme, depolama, atık ve hurdaların geri 

dönüşü gibi faaliyetleri de içinde barındırmaktadır. Müşteri istek ve 

ihtiyaçlarında meydana gelen değişiklikler, zaman kavramının 

öneminin artması ve verilen hizmetin kalitesinin önemli hale 

gelmesinin ardından lojistik ve pazarlama birimlerinin koordineli 

olarak çalışması gerektiği anlaşılmıştır (Topuz, 2016: 55). Pazarlama 

lojistiğinin görevi mamül alışını tasarlayıp gerekli kontrolleri yapmak, 

ambalajlama ve depolama faaliyetlerini yerine getirmek ve minimum 
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maliyetle müşterinin istediği zamanda ürünlerin onların hizmetine 

sunmaktadır (Erkan, 2015: 40). Bu süreçte kullanılan pazarlama 

lojistiği elemanları şunlardır (Erkan, 2005: 40-68); 

• Nakliye  

• Müşteri Hizmetleri 

• Tesis Yerleşim Durumu ve Depo Konumlandırma 

• Ürün Paketleme 

• Envanter Yönetimi ve Stok Kontrol. 

Aşağıda yer alan Şekil 5’te pazarlama lojistiği elemanları yer 

almaktadır. 

    Pazarlama Lojistiği 

 

Tedarik Lojistiği       Üretim  Lojistiği              Dağıtım Lojistiği 

Ham maddeler, Operasyonel     Hammaddeler, operasyonel  Yarı mamul ve bitmiş 

satın alınan parça ve              destek,  yarı mamül ve bitmiş       destek, mamuller  ve             

ticari mallar.                          mamuller, ticari mallar.                    ticari mallar. 
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Tedarik       Tedarik           Satınalma  Üretim Süreci       Satış               Nakliye          Satış  

Ambarı          Ambarı         Ambarı           Ambarı            Pazarı 

 

                                                  Hurda/ Atık /İade 

TOPLAM LOJİSTİKSİSTEM 

Şekil 5: Pazarlama Lojistiği Unsurları 

Kaynak:Johnson, J.C. ve Wood, D.F., (1996) “Contemporary Logistics”, 

PrenticeHall, 6th edition, s.13-17,s.108-110. 

Yerel ve küresel pazarlarda mal ve hizmet üretimi gerçekleştiren 

işletmelerin sahip oldukları kaynaklardan optimum seviyede 

yararlanmaları gerekir. Bu nedenle işletmelerin küresel rekabet 

gücünü sürdürebilmek, rakipleri ile mücadele edebilmek, niş pazarlara 

girebilmek ve bu pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için 

kaynaklarını etkin ve verimli kullanması gerekir (Cenger ve Poyraz, 

2019: 405). Etkin bir lojistik stratejisi belirlenebilmesi, yenilikçi ve 

yaratıcı fonksiyon ve süreçlerin uygulanmasını sorunlu kılar. Lojistik 

strateji belirlemede yenilikçi yaklaşımlar rekabet üstünlüğü 

sağlanmasını kolaylaştırır (Aydoğmuş vd. 2018: 8). İşletmelerin 

küresel pazarda rekabet edebilirliğe sahip olması ise ürünlerini pazara 

ulaştırma sürecini ve ürünlerini bu pazarlarda pazarlama sürecini 

başarılı bir şekilde gerçekleştirmesine bağlıdır (Koçoğlu ve Sarıtaş, 

2016: 125). Küresel pazarda faaliyette bulunan işletmelerin 

pazarlamaya ilişkin stratejik planlarını sürekli olarak gözden geçirip, 

pazarlama süreçlerini iyileştirmeleri gerekir. 
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6. PAZARLAMA LOJİSTİĞİ 

1900’lü yılların başlarında lojistik işletme faaliyetleri içerisinde 

pazarlama süreçlerinde fiziksel dağıtım işlevlerini yerine 

getirmekteydi. Fakat 1950 ve 1960’lı yıllarda uzmanlaşma ile birlikte 

lojistik ve pazarlama kavramları birbirinden ayrılmıştır. Uzmanlaşma 

sonrasında lojistik işlemleri pazarlama faaliyetleri sürecinde ortaya 

çıkan satışların tüketiciye ulaştırılması sürecinde bağımsız bir faaliyet 

olarak ortaya çıkmıştır (Schramm-Klein ve Morschett, 2006: 277). 

1960’lı yıllarda fiziksel dağıtım bağımsız bir alan haline gelmiştir. 

Ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılması işlemlerinde meydana 

gelen artış pazarlama ve lojistik faaliyetlerde gelişme sağlamıştır. 

Lojistik faaliyetleri farklı disiplinlerin görüşleri ile birçok faaliyetin 

içinde yer aldığı dağıtım faaliyetleri ağını meydana getirmektedir. 

Lojistik faaliyetleri depo işlemleri, iletişim kanalları, bilgi akışı gibi 

faaliyetlerin (Erkan, 2014: 46) etkin, planlı ve hızlı bir şekilde 

ürünlerin üretim yerlerinden alınarak depolanması, elleçlenmesi ve 

satış yerine teslim edilmesi sürecidir (Çevik ve Kaya, 2010: 23). 

Pazarlama ve lojistik faaliyetlerinin ürünlerin üreticiden tüketiciye 

teslim sürecinde birlikte yer alması nedeniyle pazarlama lojistiği 

terimi, ürünlerin en uygun şekilde elde edilmesini sağlayan bir 

planlama ve hareket sistemi olarak tanımlanmaktadır (Barcik ve 

Jakubiec, 2013: 5). Lojistik ve pazarlama faaliyetlerinin uyumlu bir 

şekilde çalışmasını sağlayan pazarlama lojistiği kavramı, pazarlama 

kanalı kontrol mekanizması olarak da tanımlanmaktadır (Grishchenko, 

2016: 166). Pazarlama lojistiğinin görevleri şunlardır (Zielinska ve 

Galka, 2017: 354): 
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• Müşteri taleplerindeki değişikliklere hızlı ve esnek cevap 

verilmesi, 

• Müşteri hizmetlerinin yüksek düzeyde gerçekleşmesi, 

• Uygun müşteri ilişkilerine olanak vermesi, 

• İşletmelere rekabet avantajı sağlamasıdır. 

Rekabet avantajı açısından işletmeler lojistik faaliyetlerini düşük 

maliyet ile sağlanmak isterler. Bu doğrultuda işletmeler için lojistik ve 

pazarlama hedefleri şunlardır (Zielinska ve Galka, 2017: 354): 

• Lojistik ve pazarlama değer zinciri boyunca katma değer ve 

maliyet seviyesinin en uygun yapısını şekillendirmek, 

• Uzun vadede uygun kâr seviyesini belirlemek, 

• İşletmelerin pazardaki rekabet gücünü artırmaktır. 

Literatürde, pazarlama faaliyetinin işletmeler için talep oluşturma 

sürecine ilişkin olduğu; lojistik faaliyetinin ise müşteri tatminine 

ilişkin olduğu belirtilmektedir (Aytekin, 2018: 1122). Günümüzde 

müşteri taleplerinin karşılanmasında lojistik faaliyetlerinin etkin 

olarak yerine getirilmesi ve şartlara uygun olarak esnek bir şekilde 

yerine getirilebilmesi gerekmektedir. Bunun için lojistik 

faaliyetlerinin ve pazarlama faaliyetlerinin eşgüdümlü yürütülmesi 

işletmeler açısından önem arz etmektedir (Schramm-Klein ve 

Morschett, 2006: 277). Kaliteli ürünleri daha düşük maliyetle 

müşterilerine sunmak isteyen işletmelerin üretim ve pazarlama 

faaliyetlerinde önemli yer tutan lojistik süreçlerini iyi yönetmeleri 

durumunda rekabet avantajı sağlayacakları beklenmektedir (Babacan, 
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2003: 8). İşletmelerin karlılığını belirleyen ve sürdürülebilir olmalarını 

sağlayan unsurların en önemlilerinden biri müşteri memnuniyetidir. 

Müşteriyi memnun edecek olan ürünün düşük fiyatla, istenilen zaman 

ve kalitede, ihtiyacı karşılayacak şekilde sağlanmasıdır. Bu nedenle 

işletmelerin sürekliliğini sağlayabilmeleri için üretim, lojistik ve 

pazarlama faaliyetlerinin etkileşim içinde olması gerekir. Bu 

faaliyetlerin etkileşim içerisinde gerçekleştirilmemesi, birbirinden 

kopuk olması müşteri memnuniyeti açısından olumsuz sonuçlar 

doğuracaktır (Kahn ve Mentzer, 1998: 53).  

Lojistik ve pazarlama faaliyetleri arasındaki ilişkinin niteliğini 

belirleyen unsurlardan birisi pazarlama faaliyetinin niteliğidir. 

Pazarlama faaliyetleri B2B (Business to Business= İşletmeden 

İşletmeye) ve B2C (Business to Consumer= İşletmeden Tüketiciye) 

olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilmektedir. 

6.1. B2B, B2C Pazarlama ve Lojistik 

İşletmeden işletmeye pazarlama faaliyetlerini içeren B2B (Business to 

Business) pazarlama kavramı işletmelerin kendi aralarında yaptıkları 

pazarlama veya satış faaliyetlerini tanımlamaktadır. İşletmeden 

tüketiciye pazarlama faaliyetlerini içeren pazarlama ve satış 

faaliyetleri ise B2C (Business to Consumer) pazarlama olarak 

tanımlanmaktadır. Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle, bilgi 

iletişim araçlarında ve teknolojide meydana gelen gelişmeler 

nedeniyle, B2B, B2C pazarlama ve lojistik hizmetlerine olan talep her 

geçen gün artış göstermektedir. Bunların dışında Tüketicide 

Tüketiciye (C2C) ve Tüketiciden İşletmeye (C2B) olmak üzere 
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elektronik ticarette toplamda dört farklı şekilde dijital mal ve 

hizmetlerin sunumunun gerçekleştirildiği görülmektedir (Ertaş, 

2017:134; OECD, 2015: 55). 

B2C, türünde gerçekleştirilen faaliyetlerde perakende ürün ve hizmet 

satışı nihai tüketicilere yönelik gerçekleştirilmektedir. B2B, türünde 

gerçekleştirilen faaliyetlerde ise işletmeden diğer bir işletmeye veya 

toptancılara yönelik gerçekleştirilmektedir (Ertaş, 2017:134). B2B ve 

B2C’de lojistik faaliyetleri ve satın alma davranışları da 

farklılaşmaktadır. B2B’de satılan mal miktarı daha büyük hacimlerde 

gerçekleşirken; B2C’de ise genel olarak daha küçük miktarlarda satış 

işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda B2B’deki taşıma 

faaliyetleri tam kamyon yükü (Full TrukLoad) şeklinde 

gerçekleşirken; B2C’de taşıma faaliyetleri ambar veya kargo 

taşımacıları tarafından parsiyel yükleme (Less Truck Load) tarzında 

gerçekleştirilmektedir. Pazarlama türüne göre farklılık gösteren 

lojistik faaliyetlerin taraflarca belirlenme süreci de farklılaşmaktadır. 

B2B’de tarafların lojistik firmalarının faaliyetlerinden memnun 

olmamaları durumu B2C’ye göre daha mümkündür. Diğer taraftan 

B2B’de lojistik firmaları işletmelere çift taraflı çözüm ortağı olarak 

rekabet avantajı sağlama açısından faydalı olabilirken; B2C’de lojistik 

firmaları üretici işletme açısından çözüm ortağı olarak önemli 

faaliyetler bulunmakla birlikte, tüketici açısından genel olarak taşıyıcı 

işletmenin müşteri memnuniyeti açısından etkisi olmaktadır. 

Günümüzde tüketicilerin e-ticaret alışverişlerinde kargo işletmelerinin 

gerçekleştirdiği hizmetin kalitesi satın alma davranışını 

etkileyebilmektedir. Bu bağlamda lojistik faaliyetlerinin pazarlama ile 
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koordineli bir şekilde çalışmasının hizmetin kalitesi ve müşteri 

memnuniyeti açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göz 

önüne çıkarmaktadır. 

SONUÇ 

Ülkelerin gelişmesi açısından önemli sektörler arasında yer alan 

lojistik sektörüne olan yoğun ilgi sektörün daha da değişmesine ve 

gelişmesine neden olmaktadır. Artan rekabet karşısında işletmeler 

lojistik faaliyetlere yönelmekte ve bu faaliyetlerde avantaj elde etme 

yolunu tercih etmektedir. Bütün bu unsurların yanı sıra tüketicilerin 

istek ve ihtiyaçlarında da değişiklikler işletmeleri sektör üzerinde 

yoğunlaşmaya itmektedir. Böylece işletmeler öncelikle lojistik 

faaliyetlerinin sayısını artırmış sonrasında işletme içerisinde yer alan 

pazarlama ve lojistik birimlerinin beraber çalışması gerektiğini 

savunarak pazarlama lojistiği kavramının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Pazarlama birimi müşteri isteklerini belirledikten sonra 

tutundurma faaliyetleri neticesinde ürünleri müşterilerine satmaktalar 

ve bu ürünlerin depolanması ve müşteriye ulaştırılıncaya kadar olan 

bütün faaliyetleri de lojistik tarafından yerine getirmektedir. Bu iki 

birimin koordineli çalışmaması müşteri memnuniyetini etkileyecek 

hatta müşteri kaybına neden olacaktır. Buda işletmenin karlılığını 

olumsuz etkileyecektir. Yoğun rekabet ortamında müşteri kaybı da 

işletmelerin istemediği bir durumdur. Bu yüzden işletmeler pazarlama 

lojistiği üzerine daha da fazla yoğunlaşmak zorunda kalmaktadırlar.  
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