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ÖNSÖZ  

Günümüzde tüketicilerin tutum ve davranışlarını etkileyen en 

önemli motivasyonlardan bir tanesi markadır. Hemen hemen herkesin 

bildiği ve hakkında düşünce sahibi olduğu bir marka, ürün veya hizmet 

vardır. Tüketiciler satın alma kararını verirken kendilerine yakın 

gördükleri veya kendileri ile bağdaştırdıkları markalara ve ürünlere 

yönelirler. Tüketicilerin satın alma sırasında bu algılar ile hareket ettiğini 

bilen işletmeler ise piyasaya sürecekleri markaları, ürünleri ve hizmetleri 

bu değer yargılarını üzerinden pazarlamaktadır.  

Öte yandan markalarına yatırım yapan ve tüketicilerin satın alma 

motivasyonlarını derinlemesine anlamak ve yönetmek isteyen işletmeler, 

markaları ve markalarının pazardaki geleceği için stratejiler geliştirme 

çabası içine girmektedir. Bu bağlamda tüketicilerin zihinlerinde marka 

ve ürüne ait algıların oluşmasını sağlayan ve destekleyen iki olguya; 

marka imajı ve marka tercihi olgularına önem vermektedirler. 

Günümüzde iletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere bağlı 

olarak tutundurma ve pazarlama faaliyetleri ağırlıklı olarak sanal ortama 

taşınmıştır. Sanal ortamda kendine özgü pazarlama ve tutundurma 

faaliyetleri başlamış, geleneksel ağızdan ağıza pazarlamanın yerini 

elektronik ağızdan ağıza pazarlama almıştır. Elektronik ağızdan ağıza 

pazarlama, yapısı itibariyle etkili ve düşük maliyetli bir pazarlama 

yöntemidir. Tüketicileri, internet ortamında çeşitli faaliyetler ile 

etkileyip yönlendirmekte ve satın alma kararlarını olumlu ya da olumsuz 

olarak etkilemektedir. 

Bu çalışmada marka imajının, marka tercihi üzerindeki etkisinde 

elektronik ağızdan ağıza pazarlamanın aracılık rolü, bilişim sektöründeki 

notebook kullanıcıları üzerinden araştırılmıştır. Kitabın yukarıda 

bahsedilen konularda araştırma, çalışma ve yayın yapmak isteyen 

araştırmacılara faydalı olmasını istiyorum.  
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1. GİRİŞ  

Geçmişi, insanoğlunun henüz yerleşik düzene geçmediği avcı-

toplayıcı toplumlara kadar dayanan “ticaret” kavramı, ilkel insan 

topluluklarının kendi aralarında bir takım ihtiyaçlarını gidermek için mal 

veya yiyecekleri değiş tokuş yapmalarıyla başlamıştır. İnsanların ve 

toplumların üzerindeki ihtiyaçları karşılanma baskısı, zamanla dünya 

nüfusunun artması ile birlikte daha da baskın ve zorlayıcı bir hal almıştır. 

İlk olarak coğrafi sınırlar içerisindeki birbirleriyle komşu topluluklar 

arasında değiş tokuşa bağlı olarak yapılan ticaret kavramı, zaman 

içerisinde daha da ilerlemiş ve paranın keşfiyle birlikte tamamen 

resmiyet kazanarak bugünki anlamına bürünmüştür. Toplulukların başta 

kendi ülkeleri, sonrasında komşu ülkeler ve nihayetinde 16. Asırda Batı 

Avrupa’nın başını çektiği merkantilizm yani “ticaretçilik” akımıyla 

birlikte dünya çapında bir hal almış, bugünki bildiğimiz küresel ticaret 

kavramı ortaya çıkmıştır.  

Dünya genelinde gelişen ticari faaliyetler neticesinde toplumlara 

refah gelmiş ve yapılan ticaretin hacmi de artmıştır. Dünya genelinde 

yapılan bu ticari faaliyetler ile birlikte benzer mal ve ürünlerin üretilerek 

satılmasıyla birlikte zamanla farklı ürünlerin üretilmesi ve bu ürünlerin 

ön plana çıkartılarak daha çok satılmak istenmesi gibi bir takım zaruri 

ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bu zaruri ihtiyaçlar ticari faaliyetler ile 

birlikte yönetilerek, ürünlerin ikameleri arasında belirginleşmesini 

sağlamaya yönelik olmuş ve bu şekilde markalaşmaya girilmiştir. 

Marka kavramı ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, 

günümüzdeki, yani profesyonel anlamda marka ile ilgili çalışmaların 19. 

Yüzyıla dayandığı görülmektedir. Öncesinde de markaya yönelik bir 

takım çalışmalar olmasına rağmen bu çalışmalar daha çok marka ile 
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ürünü, bir bütün olarak el alınması ile ilgilidir. Markayı ayrı bir değer 

olarak görmek, ona bir takım anlamlar yüklemek günümüz pazarlama 

anlayışının bir eseridir.  

Son yıllarda bir markanın hem rekabet ortamındaki konumunun 

hem de sahip olduğu marka değerinin belirlenmesinde başvurulan 

yöntemlerin başında gelen marka imajı kavramı, pazarlamanın üzerinde 

durduğu bir diğer alanlardan birisidir. Bu nedenle son yıllarda markaların 

tüketicilerin algılarındaki yerini daha iyi anlamak için “marka imajı” ile 

ilgili yapılan çalışmaların sayısı bir hayli artmıştır. Pazarlama ve 

tutundurma faaliyetleri içerisinde imaj kavramı ile birlikte bir diğer 

sıklıkla çalışılmaya başlanmış kavram da marka tercihidir. Tüketicilerin 

çeşitli kaynaklardan edindikleri algılarının bir sonucu olarak satın alma 

davranışının nihai sonucu olarak tanımlanan marka tercihi, işletmeler 

açısından hayati öneme sahiptir. Marka tercihi, tüketicilere pazardaki 

sayısız alternatif içerisinden yaptığı seçimin kendisine sağlayacağı 

faydanın nihai hükmüdür. Marka imajı desteği ile oluşturulmuş marka 

tercihinde, tüketicileri yönlendirmek için kullanılabilecek etkili 

yöntemlerden birisi de elektronik ağızdan ağıza pazarlamadır (EAAP). 

Dijital ortamlar ve sanal ağlar üzerinden yapılan ağızdan ağıza 

pazarlama, günümüz tüketicilerinin sıklıkla tercih ettikleri bir satın alma 

rehberidir. Özellikle küresel salgın ve felaketlerin yaşandığı ve buna 

bağlı olarak insanların zorunlu karantina vb. durumlara maruz kaldıkları 

için evlerine kapandıklarını düşünürsek, alış-veriş için tercih ettikleri 

platformların başında dijital ortamlar gelmektedir. Kullanıcıların kişisel 

deneyim, bilgi ve önerilerini internet tabanlı platformlara aktararak 

birbirlerini etkilemesi temeline dayanan EAAP kavramı, insanların yüz 

yüze iletişimlerde birbirlerini etkiledikleri ağızdan ağıza pazarlama 
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kavramının sanal ortamlara taşınmış halidir. Tüketiciler mal veya hizmet 

almadan önce herhangi bir ticari kaygı ile yönlendirilmeden alacakları 

mal veya hizmetler ile ilgili doğru ve net bilgi almak istemektedir. En 

doğru tercihi yapabilmek adına alacakları mal veya hizmetler ilgili daha 

önce deneyim sahibi olan kullanıcıların deneyimleri bilmek, bu 

deneyimler üzerinden kendine avantaj sağlamak en doğal haklarıdır. 

Dijital platformlar ve sosyal medya ağları bu tip görüş alma, görüş verme 

ve görüş etkileme gibi ortamların sıkça yapıldığı platformlar olup, 

günümüz dünyasında sıkça uygulanan ve kabul görmüş bir pazarlama 

yöntemlerinden sadece birkaçıdır.  

Bu doğrultuda araştırmaya ilişkin temel soruları şöyle 

sıralayabiliriz: 

• Marka imajı ile marka tercihi arasında bir ilişki var mıdır? 

• Marka imajı ile EAAP arasında bir ilişki var mıdır? 

• EAAP ile marka tercihi arasında bir ilişki var mıdır? 

• Marka imajı ile marka tercihi arasındaki ilişkide EAAP’nin 

aracılık rolü var mıdır? 

Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da ikincil öneme 

sahip araştırma soruları bulunmaktadır. Bu araştırma sorularını şöyle 

sıralayabiliriz: 

• Marka imajı ile EAAP’nin görüş alma boyutu arasında bir 

ilişki var mıdır? 

• Marka imajı ile EAAP’nin görüş verme boyutu arasında bir 

ilişki var mıdır? 

• Marka imajı, tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 
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• Marka imajı, notebook markası değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

• Marka tercihi, tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

• Marka tercihi, notebook markası değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

• EAAP, tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

• EAAP, notebook markası değişkenine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

Araştırma, yukarıda tanımlanan araştırma soruları ve alt sorular 

çerçevesinde, marka imajı ile marka tercihi arasındaki ilişkiyi ortaya 

çıkarmak ve yine varsayılan bu ilişkide EAAP’nin aracılık rolünü 

saptamaktadır.  

Marka imajı, marka tercihi ve elektronik ağızdan ağıza pazarlama 

kavramları üzerinden literarüte kazandırılacak bu araştırmanın konusu 

“Marka İmajının Marka Tercihi Üzerindeki Etkisinde Elektronik 

Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Aracılık Rolü: Bilişim Sektöründe Bir 

Uygulama” dır. Bu çalışma yedi bölümde gerçekleştirilmiştir. İlk bölüm 

araştırmanın niyeti ve gerekliliği ile ilgili olan kısımdır. İkinci bölümde 

marka, marka imajı ve buna bağlı diğer kavramları ele alınmıştır. Marka 

tercihi kavramının ele alındığı üçüncü bölümde ise marka tercihi ve alt 

kavramlar açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ağızdan ağıza pazarlama ve 

elektronik ağızdan ağıza pazarlama kavramlarına değinilmiş olup, 

elektronik ağızdan ağıza pazarlama kavramı ile ilgili alt kavramlara 

değinilmiş ve açıklanmıştır. Araştırmanın beşinci bölümü ise, nicel 
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araştırma yöntemlerinden birisi olan anket tekniği kullanılarak 

gerçekleştirilen araştırmanın metodolojisine yer verilmiştir. Altıncı 

bölümde araştırmanın bulgularına yer verilmiş olup, araştırmanın son 

bölümü olan yedinci bölümde ise araştırma neticesinde elde edilmiş 

sonuç ve öneriler bulunmaktadır. 
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2. MARKA VE MARKA İMAJI  

Bu bölümde, marka ve marka ile ilgili temel kavramların 

üzerinde durulacak olup, bu kavramların bütünsel ve alt başlıkları ile 

birlikte nasıl marka imajı ile ilişkili olduğu açıklanmaya çalışılacaktır. 

Bununla beraber marka imajı kavramının önemi ve marka imajı ile satın 

alma davranışı arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılacaktır. 

2.1. Markanın Tanımı ve Önemi 

Marka kavramını açıklamadan önce, marka ile ilgili özelden 

genele bir bakış açısı yaratmak, konunun daha iyi anlaşılarak akıllarda 

daha kalıcı olması açısından önemlidir.  Marka, kendisine bağlı diğer 

tüm kavramlar ile birlikte incelendiğinde görülecektir ki, temelde mal ve 

hizmet sağlayarak varlıklarını devam ettirip, kendilerini daha ileriye 

taşımak isteyen işletmelerin bulundukları piyasa ve pazarlarda 

kendilerini rakiplerinden ayırıp tüketicilerin gözünde onları eşsiz kılacak 

tüm faaliyet, çalışma, hizmet ve malların bir değer olarak anlam 

kazanmasıdır. Marka kavramı, uzmanlarca çok farklı biçimlerde 

tanımlanıp, açıklanmış bir kavramdır. Bu yüzden marka ve markaya 

bağlı diğer tüm kavramları tek bir tanım ile tanımlayıp anlatmaya 

çalışmak yerine, farklı tanımlar ile tanımlayıp anlatmaya çalışmak daha 

iyi olacaktır. 

Marka, tüketicilerin pazardaki sayısız alternatifler arasında 

kendisini işaret ederek ticaretin gerçekleşmesini sağlayan, ürünün diğer 

ürünler arasındaki yeri ve konumunu, tüketici nazarında daha belirgin 

hale getirerek tüketim sürecinin başlamasını sağlayan malın simge veya 

sembolizasyonudur. Bu simge ve sembolizasyon ile birlikte tüketici 

nezdinde mal veya hizmet kendi imajını sergilemekte olup, pazarlama 
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faaliyeti boyunca tüketiciye neyden bahsetmekte olduğunu 

anlatmaktadır (Kapferer, 1992: 56). 

Her marka bir üründür. Fakat nihai kullanıcının istek ve 

ihtiyaçlarını tatmin etmek için hazırlanan bu ürün benzer veya aynı 

ihtiyacı karşılayan diğer ürünlerden farklılaşmak için bir takım değerler 

ve boyutlar taşır. Bu değer ve boyutlar tüketicinin gözünden markayı, 

diğer markalardan ayırıp farklılaştıran özelliğidir (Keller, 2003b: 38). 

Bir marka, benzerleri arasından kolayca seçilip 

tanımlanabilendir. Tüketicilerin veya daimi kullanıcılarının ilgisini 

benzerleri arasından kolayca kendisine çekebilen ve tüketicilerinin 

ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilendir. Yarattığı bu ihtiyaçları en 

iyi şekilde karşılama etkisi markaya, rakiplerine karşı sürdürülebilir bir 

rekabet avantajı da sağlamaktadır (Blythe, 2001: 147). 

Yukarıdaki gibi tanımlara literatür taramaları boyunca rastlamak 

mümkündür. Söz konusu tanımlar incelendiğinde birtakım ortak 

noktalara rastlamak mümkündür. Marka kavramının sadece ticaret 

siciline kayıtlı bir isim olmaktan çok kendisine özgü yazılışa, adlandırma 

veya sembole sahip bir değer olmasıdır. Bunun ile birlikte yine marka, 

tüketicilerin veya daimi kullanıcılarının gözünde onu benzer veya 

rakiplerinden kolayca ayırabilen değerler bütünüdür. 

Marka her nasıl tanımlanırsa tanımlansın, ürüne kıyasla 

arasındaki farkı ve ayrımı yapmak gerekir. Pazarlama karmasının temel 

elemanlarından olan ürün; tüketiciye fiziksel unsurlar ile birlikte 

sunulabilecek her şeydir. Marka, ürünün sağladığı faydadan ayrı olarak 

ele alınması gereken bir unsurdur. Üründen ve ürünün faydasından öte, 

ürünün zamanla sağladığı içerik ve faydadan daha sabit ve değişmeyen, 

ürünü ve arkasındaki değerleri temsil eden daha kalıcı bir unsurdur. 
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Çizelge 2.1.  Marka ve Ürün Arasndaki Farkların Ayrılması Çizelgesi 

Ürün Marka 

Fabrikada üretilir. Marka yaratılır. 

Nesne yada hizmettir. Tüketici tarafından algılanılır. 

Biçimi, özellikleri vardır. Kalıcıdır. 

Zaman içinde değiştirilebilir veya 

geliştirilebilir. 

Tüketici ihtiyaçlarının 

giderilmesinde tatmin sağlar. 

Tüketiciye fiziksel yarar sağlar. 
Tüketici tarafından statü göstergesi 

olarak değerlendirilebilir. 

Somuttur, fiziksel bileşenleri vardır. Kişiliği vardır. 

Beynin sol (Rasyonel tarafına) hitap 

eder. 

Beynin sağ (duygusal) tarafına hitap 

eder. 

Kaynak: Aktuğlu, 2004: 15. 

Çizelge 2.1.’de marka kavramının, ürün kavramından çok daha 

derin ve farklı bir olduğu görünmektedir. Marka kavramının altında 

soyut değerler ve fikirler yatarken ürün kavramı soyuttur. Marka kavramı 

5 duyu organına hitap ederken ürün kavramı sadece tedarik edildiği 

amaca yönelik fiziksel hizmet sağlar. Bu kavramların toplamı markayı 

yaratan ve üründen ayıran temel unsurları oluşturmaktadır. 

Marka, günümüz işletmelerinin sahip olduğu en değerli soyut 

varlıktır. En değerli olarak nitelendirilmesinin nedeni, sahip olduğu 

ekonomik güçtür. Marka ile işletmeler müşterilerini, çalışanlarını ve 

hissadarlarını etkiler. Günümüzün her konuda çoktan seçmeli 

dünyasında marka değeri sayesinde büyük ticari başaralar yaratmak 

mümkündür. Kar amacı gütmeyen sosyal işletmeler bile markayı 

kendilerine sponsorluk antlaşmaları ve gönüllü çalışan sağlamak için bir 

anahtar olarak görmektedir (Clifton and Simmons 2003: 28). Markaların 

günümüz işletimlerine kattığı en önemli yarar, işletmenin ürettiği mal 

veya hizmete katma değer sağlamasıdır. Hızla küreselleşen ve büyük tek 
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bir pazar haline gelen dünya pazarında işletmeler, kendi sundukları mal 

veya hizmetleri yine benzer mal ve hizmetlerden ayırmak için 

markalaşma yoluna gitmektedirler. Böyle bir ortamda üreticiler sahip 

oldukları marka ve marka imajı ile rakiplerden kolayca ayrılma yoluna 

gitmektedirler. İşletmeler marka ile tüketici algısı yaratmakta ve 

yönetmektedir. Bir ürünün kurduğu üstünlük ancak markası ile ölçülüp 

pazarlanabilir.  

Marka ve markanın önemi içinde bulunulan konsept, durum ve 

konuya göre değişen unsurlardır. Markanın önemi hem üretici hemde 

tüketici açısından farklı değerlendirilebilir. Üretici açısından piyasada 

tutunmak, süreklilik sağlamak ve kar elde etmek için sunduğu mal veya 

hizmeti rakiplerinden ayırt eden, gerektiğinde tüketicinin algılarını 

yönlendirmekte kullandığı bir unsur olarak düşünülebilir. Tüketici 

açısından piyasada benzer veya aynı faydayı sağlamakta olan mal ve 

hizmetlerden sağlayan için yararlı olanı kolayca seçip ayırt etmesini yani 

tanıyabilmesini, bu vesile ile ihtiyaçlarını karşılama noktasında ona ışık 

tutup yol gösteren bir unsur olarak düşünülebilir. İster üretici ister 

tüketici açısında ele alınsın marka için en belirleyici ortak nokta 

benzerleri arasından ayırt etme özelliğidir. 

Marka kavramı sayesinde, o mal veya hizmetin tüketicisini de 

tanımlanmasının mümkün olduğu yönünde pek çok görüş vardır. Bir 

marka yaratmak ne kadar önemli ise o markayı sürdürülebilir kılıp, o 

markaya sahip olmakda aynı derecede önemlidir. Sahip olunan marka ile 

tüketicilerde tanımlanıp birden çok kez tüketim yapmaları sağlanabilir. 

Tanımlanan tüketici profilleri ile yüksek prestijli ürünler hazırlanıp, statü 

göstergesi olan marka ve ürünler yaratılabilir. Yine tanımlı olan tüketici 

profili sayesinde üretilen marka veya mala ilişkin geri bildirimler 
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toplanıp daha iyi kalite ile ilişkilendirilmiş ürünler yapılıp, revize 

edilebilir. Bu sayede tüketicilerin karar ve süreleri kısaltılabilir (Kotler 

and Keller, 2016: 322). Sahip olunan marka sadece bir finansal güç 

olmaktan öte bir unsurdur. İşletmeler sahip oldukları markalarda kendi 

öz değerlerini, vizyonlarını ve gelecek için belirledikleri misyon 

planlarını da toplum ile paylaşırlar. Bu aşamada bir marka, işletmenin 

toplum üzerindeki sosyal gücü ve kendi sahip oldukları değerleri 

anlatmakta kullandıkları bir ölçüttür. Bir başka şekilde ifade edecek 

olursak, aslında markanın sahip olduğu etki tüketicilerin o markaya 

ilişkin algı, fikir ve düşünceleridir (Wood, 2000: 662). 

Pazarda tutundurulan veya yüksek pazar payına sahip olan 

markanın sürdürülebilir bir rekabet ortamına dayanması, pazar payı ve 

karlılığını koruması için iyi yönetiliyor olması gerekmektedir. Marka 

yönetim stratejilerinde 2 temel referans noktası vardır. İlk referans 

noktası olan hedef gruptur. Hedef grup, markanın tüketici beklenti ve 

ihtiyaçlarını karşılaması ve hedef grubun zaman ile değişen beklenti ve 

ihtiyaçlarını öngörerek, markayı beklentilere göre pozisyonlandırması 

ile ilgilidir. Diğer bir referans noktası olan rekabet ortamı ise, tüketici 

tarafı yerine pazardaki diğer işletmelerle ilgilenir. Rekabet ortamı, yine 

pazarda benzer mal ve hizmeti veren diğer işletmelerin zaman içeresinde 

verdikleri hizmet kalemlerinde, fiyatlarında ne gibi değişiklikler 

yaptıkları ile ilgilenir. İyi yönetilen bir marka yönetimi stratejisinde bu 

iki referans noktası birbiri ile uyumlu hale getirilir ve sık aralıklarla 

pazardaki tüketici ve üreticilerin zaman içerisindeki değişik istek ve 

hizmetlerine karşı denetlenir (Janiszewska and Insch, 2012: 10). 
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Çizelge 2.2. Marka Modelleri Çizelgesi 

Yazar 
Somut ve Görsel 

Öğeleri 
Soyut Öğeleri 

Aaker, 1992 
Semboller ve 

Sloganlar 

Kimlik, Kurumsal 

Marka, Bütünleşik 

İletişim, Müşteri 

İlişkileri 

Bailey and Schechter, 

1994 

İsim, Logo, Renkler, 

Marka İşareti, 

Tanıtım Sloganı 

 

Biggar and Selame 

,1992 
İsim, Ticari Marka 

Konumlandırma, Marka 

İletişimi 

DMB & B,1993 Ürün Teslimatı 
Kullanıcı Kimliği, Bir 

Rüyayı Paylaşma Fırsatı 

De Chernatony1993a 

1993b 

Fonksiyonel 

yetenekler, İsim, 

Yasal Koruma 

Sembolik Değer, Servis,  

Sahiplik İşareti,  

 

Çizelge 2.2. (devam) Marka Modelleri Çizelgesi 

Yazar 
Somut ve Görsel 

Öğeleri 
Soyut Öğeleri 

 

De Chernatony and Mc 

William, 1989 
Fonksiyonellik Temsili 

Dyson et al. 1996 
Maiyet ve 

Performans 
Aidiyet, Kazanç, Bağ 

Grossman, 1994 

Belirleyici İsim, 

Logo, Grafik ve 

Fiziksel Dizayn 

 

Kapferer, 1992 Fizik 
Kişiliği, İlişki, Kültür, 

Yansıma, Öz görünümü 

O’Malley, 1991 
Fonksiyonel 

Değerler 

Sosyal ve Kişisel 

Değerler 

Young and Rubicam, 

1994 
Farklılaştırma 

Aidiyet, İtibar ve 

Bilinirlilik 

Kaynak: De Chernatony et al., 1998: 1076. 
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Çizelge 2.2.’de markanın hem somut hemde soyut özellikleri 

vardır. Bu özellikler birbirini tamamlayan bir bütün oluşturan özellikler 

olmak ile birlikte üretici ve tüketici açısından farklılık gözetmeksizin bir 

takım değerler bütünüdür. Vizyon ve statü gibi kavramların çıkış 

noktaları bu somut ve soyut kavramların bütünüdür. Bu bütün markayı 

oluşturan esas güçtür, yaratılan markaya özgünlük katan ve rakiplerinden 

ayıran unsurdur. 

2.2. Marka ile İlgili Temel Kavramlar 

Rekabetin küresel bir hal aldığı günümüz dünyasında işletmeler, 

pazarlama alanında rakiplerinden ayrılıp ön plana çıkabilmek için birçok 

farklı yol izlemektedirler. Bu doğrultuda İşletmeler birçok yeni 

yatırımlar yapmakta, var olan yatırımlarını gözden geçirip sahip 

oldukları marka ile ilgili bileşenlerini revize etmektedirler. İşte tamda bu 

aşamada rekabet koşullarının kıyasıya yaşandığı pazarlarda markaların 

sahip olduğu temel kavramlar, markaları bir adım öne taşımaktadırlar.  

Bu bölümde marka ile ilgili olan temel kavramlar, marka kimliği, 

marka kişiliği, marka sadakati, marka değeri ve marka farkındalığı 

kavramları incelenmiştir. 

2.2.1. Marka Kimliği 

“Marka kimliği, marka stratejistlerinin yaratmak ve korumak için 

can attığı marka çağrışımları kümesidir. Bu çağrışımlar, markanın neyi 

temsil ettiğini yansıtır ve kurum üyelerinden müşterilere verilmiş bir söz 

anlamına gelir” (Aaker, 1996: 84). Marka kimliği ile marka üreticisi 

sadece pazardaki mevcut ürünlere ilişkin değil, ileride pazara çıkartacağı 

yeni marka ve ürünlerine ilişkin sözler verir. Özellikle rekabetin yüksek 
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olduğu pazarlarda birbiri ardına yeni ürün çıkartan markalar bu sayede 

potansiyel tüketici adayları ve mevcut tüketicilerine markanın değerleri 

ile ilgili güvence vermiş olur.  

Marka kimliği, markanın bir bütün olarak düşünüldüğü zaman 

diğer yönlerini kapsamakta ve marka ile ilgili diğer unsurları 

içermektedir. Rekabetin yüksek olduğu ortamlarda markayı ileriye 

taşımak, rekabeti sürdürebilmek ve karlılık sağlamak için temel bir 

kavramdır. Rekabete açık ve güçlü bir marka yaratmak için doğru bir 

marka kimliği yaratmak kaçınılmazdır (Kapferer, 1992: 42). Müşteri 

tatminin marka kimliği yaratma sürecinde önemli olduğu, aldığı mal 

veya hizmet ile tatmin olan müşterinin marka kimliğini tanıma ve 

tanımlamada pozitif etkisi olduğu yapılan çalışmalar ile saptanmıştır. 

Özellikle perakende satış alanlarında, yani tüketicinin marka ile 

doğrudan fiziksel temas ve iletişim kurduğu ve markanın müşteriyi 

etkileme potansiyelinin çok yüksek olduğu alanlar marka kimliği 

oluşturma stratejisi açısından çok önemlidir (Arnet et al., 2016: 8). 

 
Şekil 2.1. Marka Kimliği Modeli  

Kaynak: Kuenzel and Halliday, 2008: 295. 



Dr. Tibet Tebriz URMAK | 14 

 

Şekil 2.1.’de Marka Kimliği yaratma modelinin öncesi ve sonrası 

görülmektedir. Buna göre Prestij, Tatmin ve Kurumsal iletişim gibi 

kavramlar marka kimliğini etkilemektedir. Marka kimliği, ağızdan ağza 

iletişimi ve yeniden satın almayı etkilemektedir (Kuenzel and Halliday 

2008: 299-300).  Marka kimliği yaratmanın sadece üretici tarafından 

oluşturulan stratejik bir unsur olmadığı, tüketicinin mal veya hizmeti 

satın aldıktan sonraki aşamalardaki tutum ve davranışlarının da marka 

kimliği yaratma konusunda önemli rolü olduğu görülmektedir.  

2.2.2. Marka Kişiliği 

Marka kişiliği, insana ilişkin duygu, düşünce, tutum ve 

davranışların markanın üreticisi tarafından bilinçli bir şekilde, insana has 

özelliklerin markaya yüklenerek tüketici zihninde emtia olmaktan 

çıkartılması ve tüketiciye markayı bir kişi olarak algılatma isteği olarak 

tanımlanmaktadır. Buradan hareket ile tüketiciler markaları insana has 

birtakım kişilik ve davranış özellikleri ile özdeşleştirebilir (Yücel ve 

Halefoğlu, 2017: 178). 

İşletmelerin markaya ilişkin çalışmalarında ürettikleri mal veya 

hizmetin pazarlama faaliyeti esnasında ayırt edici özellik taşıması, 

markanın kişiliğinin yaratılması sürecinde önemli yer tutmaktadır. 

Buradan sonuç ile marka kişiliği kavramının ve çalışmalarının üzerinde 

durulması gereken önemli bir konu olduğu anlaşılmıştır (Özçelik ve 

Torlak, 2011: 362). 
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Şekil 2.2. Marka Kişiliği Boyutları  

Kaynak: Aaker, 1997: 352. 

Şekil 2.2.’de Aaker’in marka kişiliğinin 5 temel boyutu ve alt 

boyutları gösterilmektedir. Stratejik bir marka yaratma sürecinde 

tüketicilerin zihinlerinde kendileri ile özdeşleştirip, kendilerinden bir 

şeyler bulabilecekleri bir marka kavramı yaratma amacı vardır. 

Markalaşma ve markayı farklılaştırma sürecinde markanın bir kişiliğe 

sahip olması önemlidir. Markanın taşıdığı somut kişilik sayesinde 

marka, tüketicilerin zihinlerinde kalan bir değer haline dönüşür. Marka 

kişiliği güçlü olan markalar ile tüketiciler daha kolay bağ kurarlar ve bu 

sayede marka pazarda daha rekabetçi konuma geçebilir. 

Marka kişiliği oluşturmak özellikle tüketiciler üzerinde önemli 

bir yere sahiptir. Tüketiciler sahip olduğu veya olmak istedikleri ürünleri 

çoktan seçmeli markaların ürünleri arasında incelerken ağırlıklı olarak 

farklılaştırdıkları veya kendi kişilikleri ile bir duygusal bağ kurdukları 

markaları tercih etme eğilimindedirler. Bu aşamada pazarda farklılaşan 
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marka ile kendi kişiliklerini özdeşleştirme ve duygusal bağ kurma satışın 

gerçekleşmesi için önemli bir faktördür (Dursun, 2009: 83). 

2.2.3. Marka Sadakati 

Marka sadakati kavramı, gelir elde ederek bir yandan kendi 

devamlılıklarını sürdürmesi bir yandan da toplumun ihtiyaç duyduğu 

mal ve hizmetleri üreterek/sağlayarak seyirlerine devam eden 

işletmelerin, ürettikleri iktisadi kıymet taşıyan mal veya hizmetlerin 

birden fazla kez aynı tüketici veya tüketici grubunca tercih edilmesidir. 

Geçmişi çok eskilere dayanan bu kavram, işletmenin sahip olduğu gücün 

bir ölçütüdür. Günümüz işletmelerinde kazanılan veya sahip olunan 

pazar payını korumak ve bu pazar payı içerisindeki müşterilerin 

devamlılığını sağlamak anlamına gelmektedir (Selvi, 2007: 2). Marka 

sadakati ile ilgili literatürde sayısız tanımlamaya rastlamak mümkündür. 

Marka sadakatini kazanmış işletmeler günümüzde global veya yerel 

ölçekte pazarlarının en güçlü işletmeleri olarak algılanmaktadır. Bu 

işletmeler müşterilerden aldıkları sadakat gücü ile pazara her daim yeni 

ürünler sokmakta ve var olan sadakat güçlerini kendi pazarlama 

karmalarının bir parçası olarak rahatça kullanabilmektedirler. Müşteri 

sadakati sağlamış işletmeler, dâhil oldukları pazara girecek yeni ürün 

veya hizmetlerin de önüne geçebilecek bir stratejik avantaja sahiptirler.  
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Şekil 2.3. Marka Sadakati Boyutları  

Kaynak: Aaker, 1991: 40 

Tüketici özelinde marka sadakati, pazardaki diğer markalar 

arasından sürekli aynı markayı seçme ve diğer markaları reddetme 

eğilimidir. İşletimlerin sahip oldukları ve sahip olmayı planladıkları 

pazardaki asıl amaçları, kendi marka ve ürünlerine sadık müşteriler 

edinme istekleridir. Bu istek müşteri sadakati odaklı pazarlama veya 

sadakat temelli pazarlama olarak anılabilir (Aaker, 1991: 39). 

Müşterilerin, mal veya hizmeti alırken akıllarında oluşan beklentiyi veya 

fazlasını sağlayan marka, müşteri üzerinden marka sadakati kavramını 

kesin olarak oluşturur. Marka sadakati ile bir işletme teminini ettiği mal 

veya hizmetin fiyatını, özelliğini, miktarını değiştirdiğinde, artırıp, 

azalttığında bile müşteri grubunun sağladığı müşteri sadakati 
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avantajından dolayı rekabetçi pazar şartlarında kendilerine yine de 

pazarın seyrine göre avantaj sağlayabilirler (Aaker, 1991: 39). 

2.2.4. Marka Değeri 

Bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri sürecinde marka 

değeri, işletmelerce yaratılan soyut bir değerdir. Bu soyut değer üretici 

işletme tarafından tüketiciye sunulan mal veya hizmetin değerini arttıran 

veya azaltan, markanın ayırt edici biçimi olan isim veya sembole bağlı 

bir yükümlülük silsilesidir (Aaker, 1991: 15). Rekabet için işletmeye 

öncelikli avantaj sağlayan bu değer, işletmenin büyük bir pazar payına 

sahip olması ile birlikte rekabet avantajı sağlar.  

 

Şekil 2.4. Marka Değeri Boyutları  

Kaynak: Aaker and Joachimsthaler, 2000: 31. 

Şekil 2.4.’de Aakerin marka değerini oluşturan boyutları 

görülmektedir. Marka değeri alt bileşenleri ile birlikte tamamen soyut 

kavramlardan oluşmaktadır. Bu soyut unsurlar marka için değer yaratan 

ve markanın değerini tanımlayan unsurlardır. Marka değerini oluşturan 

bu unsurların hepsi birbiri ile yakından ilişkilidir. Bu ilişki ardışık sıralı 

eylem dizisi şeklinde çalışmaktadır. Yani bir kavram olmadan bir diğer 
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kavram olamaz. Marka değeri ve alt bileşenleri ile birlikte oluşturulan 

algılanan kalite kavramı, işletmelerin stratejik marka yönetimi süreci için 

önemlidir. 

İşletmelerce üretilen bir mal veya hizmetin, pazardaki diğer mal 

ve hizmetlerden ayırt edici şekilde bir isim veya sembol ile temsil 

edilmesi fikri uzun yıllardır bilinmektedir. Bu isim veya sembolün 

tüketici bakış açısı ile bir sınıf veya statü temsil ederek, yine tüketici 

nezdinde bir değer yargısı yarattığı görüşü son yıllarda önem 

kazanmıştır. Bu görüş marka değerinin altında yatan tüketici hafızasıdır. 

Tüketici hafızasını kazanmanın en iyi ve kolay yolu markanın temsil 

edildiği sembol veya isimleri tüketiciler nezdinde farklılaştırmak ve o 

markaya ilişkin anlamlar, statüler ve sınıf ayrıcalıkları yüklemektir (Pitta 

and Katsansis, 1995: 52). Hızla gelişen bilgi teknolojileri ve kitle iletişim 

araçları sayesinde yaratılan markalar ve marka değerleri eskiye nazaran 

çok daha hızlı bir şekilde finansal gelir ve ayrıcalıklar getirmiştir. 

Ticaretin ulus devlet sınırlarından çıkıp dünya geneline yayılması ve 

bunun sonucu olarak dünyanın tek bir pazar haline gelmesi ile birlikte 

işletmeler markalarını daha geniş kitlelerin beğenisine sunabilir hale 

gelmiş, bu geniş kitlelerin ihtiyaçlarını daha hızlı bir şekilde 

karşılamışlardır. Bunun küresel bir sonucu olarak da dünya geneli satış 

yapan bir markanın marka değeri aynı mal veya hizmeti sunan yerel bir 

marka ile karşılaştırıldığında çok daha hızlı bir şekilde artış gösterir hale 

gelmiştir. 

2.2.5. Marka Farkındalığı 

Marka farkındalığı kavramı, markaya özel olan adı, logosu ve 

onu işaret eden sembolünün tüketici zihninde yarattığı çağrışımları ve bu 
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çağrışımlar neticesinde pazardaki benzer ürünler arasından yine 

tüketicinin onu kolayca ayırt etmesi anlamına gelmektedir. Marka 

farkındalığının tüketici açısından 2 temel boyutu vardır. Bunlardan ilki 

olan derinlik boyutu, markanın müşteri zihninde kolay hatırlanıp, 

canlanması ve algıda seçicilik yaratmasına işaret eder. İkinci boyut olan 

genişlik ise, markanın tüketici zihnindeki ihtiyacın belirginleştiği zaman 

tüketim isteği yaratması ile ilgidir (Hoeffler and Keller, 2002: 79). Marka 

farkındalığı ile ilgili yapılan araştırmalar, tüketicilerin marka ile 

karşılaşmaları ne kadar kısa bir süre önce olmuşsa, o tüketicinin o 

markayı tekrar zihninde canlandırması veya fark etmesinin o derece 

kolay ve hızlı olduğu yönündedir (Franzen, 2005: 49). 

Pazar lideri veya pazar liderliğine talip konumda olan bir marka, 

marka bilinirliği için büyük reklam bütçelerine sahip olmasına karşın, 

tüketici hafızasında farkındalık yaratmamış olabilir. Buna karşın, 

tüketici zihninde yüksek farkındalık yapmayı isim, sembol veya 

çağrışımlar ile başarmış markalar piyasada yıllar içerisinde yaptıkları 

yenilikçi adımlar ve öz yetenekleri sayesinde giderek güçlenmekte ve 

tutunmaktadırlar (Aaker, 1996: 209). 

2.2.6. Marka Algısı 

İnsan algıları, deneme ve öğrenmeye bağlı olarak 

gerçekleştiğinden dolayı deneysel ve zihinsel olmak üzere ikiye ayrılır. 

Deneysel algılar beş duyu organı üzerinden ortaya çıkmaktadır. Zihinsel 

algılar ise “altıncı his” diye tabir edilen insanın bilinçsiz olarak algıladığı 

algılardır (Özer, 2012: 149). Markalar değişik biçimlerle 

sınıflandırılmaktadır. Bu yöntemlerin en yaygın olanı da tüketicilerin 

bakış açısı ile yani bilişsel ve duygusal olarak sınıflandırılmasıdır 
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(Manikandan and Rajamohan, 2014: 137). Tüketicilerin markayı 

hatırlatıcı herhangi bir uyarıcıdan uzakta markayı algılayıp 

hatırlayabilmeleri ve ihtiyaç anında ihtiyacın niteliğine göre bir 

markanın zihinlerinde canlanması ile gelişen süreçtir (Hoeffler and 

Keller, 2003: 425). Satın alma süreci boyunca veya hemen öncesinde 

tüketicinin zihninde oluşan kodlamalar ve bu kodlamaların sonucunda 

zihinde oluşan algıların tümüdür. Yani tüketici ile marka arasında oluşan 

bağlılık duygusu, tüketici özelinde marka ile ilgili hissettikleri ve 

hatırladıklarıdır (Aaker, 1996: 114-116). 

2.3. Markanın Faydaları 

Yıllar içeresinde değişen tüketim ve tüketici alışkanlıkları 

sonucunda sürekli rekabet ortamı gelişime uğramıştır. Bunun bir sonucu 

olarak da işletmeler rekabet ortamlarında ayakta kalabilmek için gerekli 

olduklarına inandıkları güçlü bir marka yaratmak ve o güçlü markanın 

tüketici nezdinde sadakatini sağlamak gibi unsurlara yönelmişlerdir.  

Markalar veya başka bir deyişle markalama, sadece işletmeler 

açısından yararlı-gerekli bir unsur değildir. Markalar, işletmeler olduğu 

kadar tüketiciler ve toplum açısından da faydalı birer unsurdur. Bu 

kısımda sırası ile marka kavramının işletmeler, tüketiciler ve toplum 

açısından faydalarına bakılacaktır. 

2.3.1. Markanın İşletmeler Açısından Faydaları 

Günümüzde, zorlu piyasa koşullarında varlıklarını devam 

ettirmek isteyen işletmeler için bir takım kavramlar eskisine göre çok 

daha önemli yer tutmaktadır. Tüketicilerin, pazar şartları ve tutundurma 

faaliyetlerini göz ününde bulundurdukları zaman çok sayıda alternatife 
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sahip oldukları yadsınamaz bir gerçektir. Böyle bir ortamda, tüketiciler 

üzerinde marka sadakati ve marka bağlılığı oluşturmak, rekabetçi pazar 

şartlarında başarının altın anahtarıdır. Marka bağlılığı ve sadakati 

oluşturmak için üretici işletmeler tüketicilerin davranış ve yaşam 

tarzlarını anlamaya çalışacak ve yeri geldiğinde sanal ortamdaki 

izlerinden (tarayıcı geçmişleri, mobil veri istatistikleri ve sosyal medya 

ağları) onlarla ilgili bilgiler toplayarak, varsayımlarda bulunacaklardır. 

Elde edilen bilgilerle de marka sadakati ve marka bağlılığı daha yüksek 

markalar yaratacaklardır (Uztuğ, 2003: 21; İlgüner, 2015: 85). 

İşletmeler açısından değerlendirildiği zaman markanın sağladığı 

avantajları şu şekilde sıralayabiliriz: (Ar, 2004: 29; Assael, 1993: 401). 

• Tutundurma ve pazarlama faaliyetlerine katkı sağlar ve 

tüketici üzerinde her daim talep yaratmakta etkilidir. 

• İşletme ve ürün ile ilgili imajın yerleşmesini sağlar 

• Marka sayesinde işletmelerin hem satışları yükselir, hem de 

rekabetçi pazar şartları için gerekli olan rekabet gücünü sağlar 

• Daha önceden herkesçe tanınıp başaralı olmuş ve pazarda 

kalite ile özdeşleşmiş bir marka, pazara yeni bir ürün 

soktuğunda eski ürünü üzerinden yeni ürününe referans sağlar. 

• Pazarda başarılı olup, pazar payı yüksek olan bir marka, 

rakiplerine göre daha farklı bir fiyatlandırma stratejisi izleme 

avantajına sahiptir. 

• Kanuni olarak tescillenmiş markası ile yasal bir meşruiyet 

sağlar ve sahibine güvence verir. 
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• İşletmeler, müşteri sadakatini yakalayarak kendi pazarlarında 

güçlü bir konuma sahip oldukları takdirde, dağıtım kanallarını 

kontrol altına alıp bu kanallar üzerinde hakimiyet kurabilirler. 

2.3.2. Markanın Tüketiciler Açısından Faydaları 

Markalaşma ile birlikte tüketicilerin üzerinde de sunulan mal 

veya hizmetlerin kalitesi, fiyatı ve satış sonrası desteği ile ilgili bir takım 

algılar oluşmuştur. Bu algılar sayesinde tüketiciler bilinçlenmiş, pazarda 

kendi faydalarına olan ve onlara en çok faydayı sağlayan ürün ve 

hizmetleri tercih eder olmuşlardır.  

Bu yönden bakıldığı zaman markanın sadece işletmeler üzerinde 

değil, tüketiciler üzerinde de faydaları vardır. Markanın tüketiciler 

üzerindeki faydalarını şu şekilde sırlayabiliriz: (Ar, 2004: 29; Armstrong 

and Kotler; 2005: 285): 

• Marka tüketiciye aldığı mal ve hizmet ile ilgili garanti sağlar. 

Yani belirli bir markanın tüketicisi olmak, o markanın 

sunduğu kalite, fiyat ve satış sonrası gibi hizmetleri de garanti 

eder. 

• Marka sayesinde tüketici, pazardaki diğer benzer ve ikame 

markalar arasından kendi markasını kolayca seçer, böylelikle 

marka sayesinde karışıklığın önüne geçilmiş olur. 

• Marka ile tüketici, aldığı mal veya hizmetin sadece satış 

anında değil, satış sonrasında da süreceğinin garantisini de 

almış olur. 

• Marka sayesinde tüketiciler önceden alıp kullandığı ve aşina 

olduğu mal veya hizmeti tekrar aldığında onu neyin 
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beklediğini bilir ve aynı standartların sağlanacağına emin olur. 

Böylece tüketici korunmuş olur. 

2.3.3. Markanın Toplum Açısından Faydaları 

Küresel çapta ticaretin artması ile birlikte sunulan mal ve 

hizmetler için bir sınır kavramı günümüzde artık kalmamıştır. 

Küreselleşen ticaret ile birlikte işletmeler, uluslararası kimlik ve 

perspektif kazanmıştır. Bu sayede işletmeler tüketici farkındalıklarını 

daha iyi anlamış ve yollarına bu perspektif üzerinden devam etmiştir.  

Farkındalık yakalayan tüketiciler genellikle ulusal çıkarlarını gözeten 

kendi ülkelerinin mal ve hizmetlerine yönelmişlerdir. Bir ülkenin marka 

patent sayısının fazla olması o ülkenin katma değeri yüksek ürün 

ürettiğine işarettir. Katma değeri yüksek mal veya hizmet üreten 

ülkelerin işletmeleri ve insanları refah ortamında zengin bir şekilde 

yaşarlar. Bu da o toplumun veya ulusun çıkarına, yani faydasına olan bir 

durumdur. 

Buradan yola çıkarak markalar sadece işletmelere değil aynı 

zamanda içinde bulunduğu ülkeye de fayda sağladığını söylemek 

mümkündür. Bir marka, kurulduğu ülke sınırlarının dışına çıkarak 

uluslararası bir marka olmuşsa başta kendi ülkesi olmak üzere uluslarası 

ticaretinin olduğu tüm ülkelerin ekonomisine güç sağlar. Bu yaklaşımın 

en güçlü örneği Amerika Birleşik Devletleridir. Bünyesinde Microsoft, 

Coca-Cola, Cisco, Intel ve Dell gibi markaları çıkartan Birleşik Devletler 

bu markalar sayesinde kendi toplumu ve ülkesine refah sağlamaktadır 

(Ries, 2001: 116-117).  Bunun yanı sıra; belli mal ve hizmetlerde 

tekelleşmenin önüne geçilmesini sağlar, pazardaki fiyat istikrarını korur 

ve yüksek ve teknolojide mal üretilmesinin önünü açar. 
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2.4. Marka İmajı ve Marka İmajının Önemi 

Marka imajı kavramı pazarlama literatüründe ilk olarak 

1950’lerde tanımlanmış olmasına ragmen, geçmişi çok daha eskilere 

dayanmaktadır. Resmi olarak literatürde ilk konuşulduğu yıl olan 

1950’den buyana önemini korumuştur. Marka imajı kavramını başta 

reklamcılar ve pazarlama stratejistleri olmak üzere tutundurma ve 

pazarlama faaliyetleri ile ilgili tüm kurum ve işletmeler, tüketicileri nasıl 

ve ne yönde etkilediğini anlayabilmek için büyük bir dikkat ve özenle 

araştırmıştırlardır (Dobni and Zinkhan, 1990: 110-111).  

Marka imajı kavramı pazarlama, reklam ve iletişim alanında uzun 

yıllardır belirgin bir şekilde konuşulup tartışılmasına karşın marka imajı 

kavramı ile ilgili çeşitli yazarların yapmış olduğu çeşitli tanımlar 

mevcuttur.  

Marka imajını, tüketicilerin markaya karşın oluşturdukları 

tecrübeleri, düşünceleri, duyguları ve inançlarından meydana gelen 

algısal bütünlüğün toplamıdır. Başka bir anlatım ile marka imajı, 

markaların pazardaki rakiplere oranla nasıl bir duruş sergilediği, nasıl 

algılandığıdır. Marka imajı için insanların markaya ve markaya tabii 

ürünlere atfettikleri anlamlar bütünüdür denilebilir. Marka imajı, 

markaya dair birçok kaynaktan gelen bilgilerin sonucunda negatif ve 

pozitif, güçlü ve zayıf olarak denetlenebilir algılardan oluşur (Özdemir 

ve Karaca, 2009: 117). 

Tüketicilerin, çoğu kez bir markayla ilgili akıllarında kalan 

çağrışımları ile birlikte, zihinlerinde bir marka imajı oluşmaktadır. 

Oluşan bu maka imajı kavramı, bireysel olarak algıdaki seçicilik ile 

beraber kişiye özeldir. Buna karşın bazı marka imajı tanımlamaları 

markaya dair geçmiş deneyim ve yaşanmışlıkların etkili olduğu 
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yönündedir (Chia-Hung, 2008: 239-243).  Marka imajı için, tüketicinin 

markaya dair bağdaştırdığı çağrışımlar ve tanımlamalar kümesi 

denilebilir. Bu çağrışımlar, markanın kendine has özellikleri veya 

derinlemesine yarattığı algılardır (Aaker and Biel, 1993: 71). Bir başka 

yaklaşım ise marka imajının bir yöne kanalize edilmiş çağrışım kümesi 

olduğu veya bir markanın tüketicilerine sunduğu marka kültürünün 

sonucu olarak, markaya ilişkin sahip olunan yargılar, tutumlar ve 

değerler toplamı olduğu yönündedir (Meenaghan, 1995: 24). 

Marka imajına dair farklı bir yaklaşım da işletmenin sergilediği 

davranış ile ilgilidir. İşletmelerin sergiledikleri tutum ve davranışlar 

markalarını da temsil eder. Dolayısı ile işletmelerin imajları herhangini 

bir nedenden ötürü zedelenirse, marka imajları da zedelenir. İmajı ve 

markası zedelenen bir işletme, pazar için yeni bir imaj yaratmak 

zorundadır. Kısacası marka imajı bir işletmenin veya markanın nasıl 

bilindiği ve nasıl algılandığına dair yargılardır. Bu bağlamda işletmelerin 

hedefleri; tüketicilerin zihinlerinde iyi bir izlenim ile birlikte kendisine 

has özellikleri olan imaj bırakmaktır (Clow and Baack, 2016: 24-25). 

Marka imajı ile ilgili yapılan tanımlara bakıldığında, hepsinde 

ortak nokta, tüketicilerin genelinde ve özelinde olmak üzere algılarına 

hitap etmektir. İmaj kavramını, canlının objeye olan tepkisi olarak 

atfedersek, marka imajını da tüketicilerin markaya karşı verdikleri tepki 

olarak atfedebiliriz. Markaya karşı verilen bu tepki yani etkileşimin 

altında tüketicilerin değer yargıları, geçmiş deneyimleri ve markaya 

karşı hissettikleri yatmaktadır. Yukarıdaki tanımlar dikkatle 

incelendiğinde marka imajının oluşma veya oluşturma olarak 

tanımlayabileceğimiz süreçte somut ve soyut olmak üzere birçok değer 
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bulunmaktadır. Bu değer yargılarını şu dört başlık altında şöyle 

sıralayabiliriz (Doyle, 2001: 256): 

• Müşteriyi Çekme: Markanın ve ürünlerinin tüketicide 

çağrışım yapması ve etkilemesi 

• Etkili Marka Stratejisi: Çeşitli kitle iletişim araçlarında veya 

tüketici raporlarında yer alması ve etkin bir pazarlama 

stratejisinin izlenmesi 

• Entegre Süreç Yapısı: Markanın daha önceden biliniyor 

olması ve bunun sonucu olarak edinilmiş bilgi ve deneyimler. 

• Pazarda Etkili Olma: Markanın tutundurma faaliyetleri 

sonucunda sahipolduğu pazar payı marka değer ve imajının 

iletilmesinde önemli birer kaynaktırlar. 

Marka imajı kavramı tek başına oluşan veya tek başına anlam 

ifade edebilen bir kavram değildir. Marka imajının oluşması bir dizi şart 

ve koşullara bağlıdır. Marka imajını oluşturan üç temel unsuru vardır. Bu 

unsurlar sayesinde marka bir imaj kazanır ve bu imajı tüketici 

pazarlarında sergiler. Bu unsurlar üretici işletmenin markasına yüklediği 

“Üretici İmajı”, “Kullanıcı İmajı” ve “Mamul İmajı” dır. Marka imajını 

etkileyen bu üç temel bileşenin yanı sıra rakip marka imajından da 

bahsetmek mümkündür.  Burada marka imajı, “İmaj Dışı Unsurlar”, 

Marka Değeri” ve “Markanın Pazar Değeri” unsurları ile birlikte bir 

markanın toplam değerini oluşturmaktadır. Toplam marka değeri veya 

başka bir deyişle marka değeri, marka ile özdeşleşmiş olan pazardaki 

diğer markalardan kolayca ayırt edilebilmesini sağlayan markaya ait tüm 

değerleri içeren, bir anlamda markanın geçmişi, geleceği ve bugünüdür 
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(Biel, 1992: 71-72). Şekil 2.5.’de marka imajını oluşturan unsurlar ile birlikte, marka 

imajı oluştuktan sonra marka değeri kavramını oluşturan unsurlar görülmektedir. 

 

Şekil 2.5. Marka İmaji Bileşenleri  

Kaynak: Biel’den aktaran, Özüpek, 2020: 56. 

Şekil 2.5.’de görüldüğü gibi marka imajının oluşum sürecinde 

somut ve soyut olmak üzere birçok iç ve dış çevre dinamiği 

bulunmaktadır. Görsel sunum, marka imajı yaratmaktaki en temel sunum 

malzemesi olmakla birlikte markaya ait özgün semboller tüketicinin 

zihninde saklanarak kolayca algıda seçicilik yapabileceği bir görsel 

bileşendir. Tüketici nazarında şekillenen bu görsel bileşen marka imajı 

algısını oluştururken, üretici işletme tarafından pazarlama amacıyla 

yaratılan marka kişiliği kavramından, marka imajını kesin olarak ayıran 

en net çizgidir (Doyle, 2003: 411; Uztuğ, 2003: 40).  

Öte yandan marka imajını oluşturan unsurlar işletmelerin 

hedefleri, ticari gruplar, Pazar şartları, tüketicilerin sahip oldukları bilgi 
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düzeyi ve beklentileri ile bağlı olarak da şekillendirebilmektedir. Bu 

etmenleri marka imajını belirleyen etmenler ile birlikte üç ana kategoride 

sınıflandırmak mümkündür (Keller, 1993: 4-5). 

1. Özellikler: Marka ile ilgili ve ilgisiz olarak iki alt gruba 

ayrılmaktadır. Markayla ilgisiz olan kısımları: fiyat, dağıtım, 

ulaştırma ve depolama iken marka ile ilgili kısmı, markanın 

sahip olduğu özellikleridir 

2. Faydalar: Kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan sosyal statü 

kazanımı veya sosyal kabul gibi işlevleri olan faydalardır. 

3. Marka tutumu: Tüketicilerin zihinlerinde canlanan markaya ait 

tüm değer ve inanç toplamlarıdır. Markaya yüklenen 

anlamların tek seferde markanın bir veya tüm ürünlerine 

yüklenmesidir. 

Yaratılmak istenilen marka imajı ile ilgili yapılması gereken ilk 

iş olarak firma hedeflerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda marka imajı 

oluşturmayı hedefleyen işletmeler belirsiz şartları (pazar payı, ekonomik 

buhranlar vb.) göz ününe almak zorundadırlar. Müşteriler de ürün ve 

hizmete ilişkin algılar yaratmak ve yönetmekte hayati önem taşır.  Bu 

kriterler derinlemesine araştırılmalı ve toplanan bilgiler iyi analiz 

edilmelidir (Anholt, 2008: 2-4; Malik et al., 2013: 167). 

Global ölçekte bir marka gücü yaratmak, insanlar arasında 

evrensel ve ortak algıları dikkate almayı, bir olgu veya kavramın tüm 

insanlık için doğru olmadığını, aynı anlam ve ifadelerde bulunmadığını 

kavramış bir anlayışın ürünüdür. Ancak ortak bir algı oluşturmuş bir 

tutundurma faaliyeti, bir topluluk veya bir kitle için uygun olan ve pozitif 

anlamlar taşıyan bir imaj oluşturabilir. Bu imajın arttırdığı entegrasyon 

sayesinde karşılıklı ve destekleyici bir yapı, üretici ile tüketici arasında 



Dr. Tibet Tebriz URMAK | 30 

 

sürekli söz konusu olabilir. Başarılı bir imaj yaratmak, imaj yaratma 

aşamasının hangi süreçlerle ilgili olduğu ve bu süreç sonuna 

rakiplerinden nasıl ve ne derece farklılaşarak hedef kitleye hitap edeceği 

ile ilgilidir.  Markanın zaman içerisinde pozitif ve evrensel bir algı ile 

nasıl ve ne şekilde dönüştürüldüğü tüketici deneyimlerine bağlı olarak 

ne çeşit faydalar sağlayacağı ile ilgilidir (Kipöz, 1998: 258; Sirdeshmukh et 

al., 2002: 21; Laakso, 2003: 107-115). Marka imajı diğer temel 

bileşenleri ile birlikte ele alındığında, yani hem tüketici hem üretici, hem 

de toplum genelinde sağladığı yararlar şöyle sıralanmaktadır (Aaker, 

1991: 212-219): 

• Marka imajı ile kurulan tutundurma ve pazarlama faaliyeti ile 

birlikte hitap etmesi istenilen kesime daha kolay ulaşıp, hitap 

edebilir. 

• Güçlü bir marka imajı ile birlikte tüketicilerinden geri 

bildirimler daha sağlıklı ve kolay bir şekilde elde edilebilir. 

• Markalarının ürünlerinin pazar payları ve pazar sıralamaları 

daha kolay tanımlanabilir. 

• Rekabet avantajı sağlar, aynı zamanda pazara yeni girecek bir 

ürün için marka referans etme niteliğindedir.  

• Marka imajı sayesinde işletmeler marka değerleri yani ticari 

değerlerini yükseltirler. 

• Marka imajı ile birlikte işletmeler, tutundurma ve pazarlama 

faaliyetlerinin maliyetlerini düşürürler. 

• İşletmelere dağıtım, lojistik ve depolama gibi avantajlar 

sağlarlar, bu avantajlar sayesinde işletmelerin rekabet güçleri 

artar. 
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Yaratılmak istenilen marka imajı ile ilgili yapılması gereken ilk 

iş olarak firma hedeflerinin ve bütçesinin belirlenmesidir. Bu bağlamda 

marka imajı yapmayı hedefleyen işletmeler tüketici istekleri, ticari 

gruplar ve diğer belirsiz şartları (pazar payı, ekonomik buhranlar vb.) 

göz ününe almak zorundadırlar. Bu kriterler derinlemesine araştırılmalı 

ve toplanan bilgiler iyi analiz edilmelidir (Anholt, 2008: 2-4).  

Marka imajı, sunduğu faaliyet yararları ile hem tüketicinin hem 

de üretici işletmenin ihtiyaçlarını gidermesi ve pazara göre pozisyon 

alması niteliği ile tamamlayıcı bir unsurdur. Görsel öğeleri, sunum 

mesajı, sloganları ve oluşturduğu statü tanımlaması ile ayırt edici etki 

sağlayarak satın alma motivasyonunu arttırır. 

2.5. Marka İmajının Oluşumunu Sağlayan Pazarlama 

Karması Elemanları 

İşletmeler, rekabet merkezli pazarlama stratejileri uygulamak 

istedikleri zaman pazarlama karması planlama sürecini incelemeye 

başlamaktadırlar. Pazarlama karması, işletmelerin hedeflerine 

ulaşabilmek için müşteri taleplerini etkiyebilmek ve kontrol edebilmek 

adına yaptıkları veya yapmaya hazır oldukları her şeydir. Pazarlama 

karması ile işletmeler, hedef pazar için ürün, fiyat, lojistik ve 

tutundurmanın içinde olduğu pazarlama karması elemanlarının tümünü, 

hedef pazar veya hedef tüketiciye göre adapte etmektedir. Pazarlama 

karması işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin rollerini tanımlayan, karar 

ve harekat mekanizmalarını oluşturan süreçlerin tümüdür (Semenik and 

Bamossy, 1995: 6). 
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2.5.1. Marka Adı 

Rekabet koşullarından istifade etmek isteyen işletme ve 

kurumlar, markalaşmaya önem vermektedir. Marka ismi, algıda seçicilik 

yaratıp tüketicilerin müşterisi oldukları malları rakiplerinden 

ayırmasında kullandığı en temel yoldur. Markanın adının güçlü bir imaja 

sahip olması, pazarda her zaman rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu 

görsel üstünlük elemanı, sıklık ile logo, amblem veya sembolden 

oluşmaktadır. Markayı ve markanın adını tanımlayan bu unsurlar, 

markanın fiziki unsurları sayılmakta, tüketicilere görsel olarak hitap 

ederek, tüketicilere marka farkındalığı yaşatarak satın alma davranışını 

yaşatmakta önemli bir role sahiptir (Erdil ve Uzun, 2010: 4; Baş, 2015: 

68; Keller, 2003b: 54). 

Bir markaya isim vermek, marka imajının en önemli kısmıdır.  

Marka, mutlak bir ürün olmamasına karşın kendisine bağlı ürün ve ürün 

gruplarını logo, tasarım, reklam, sponsorluk ve ambalaj ile birlikte, bir 

bütün olarak tanımlar ve temsil eder. Bu nedenle markalama işleminde 

ürün ve ürün kimliği kavramlar marka kavramından daha fazla bileşene 

sahip olduğu için hem marka imajını oluşturmakta, hemde marka imajını 

temsil etmektedir (Mindrut et al., 2015: 394-395). 

2.5.2. Marka Sembolü 

Sembol en temel ve yaygın olarak bilinen anlamı ile bir işaret 

veya simge vasıtası ile bir kavram veya unsurun belli edilmesi veya işaret 

edilmesidir. Pazarlama dünyası içeresinde semboller sıklıkla, ya 

markalarda ya da işletmeleri tanımlamakta kullanılırlar.  

Markalaşma süreci ve marka imajı yaratma yolunda simgeler, 

sıklıkla bir markanın hitap ettiği veya iç ve dış çevre değişkenlerine karşı 
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iletişimi kolaylaştırmak ve algıda seçicilik yaratmak için kullanılan 

işaretlerdir (Henderson and Cote, 1998: 14-15). Ticari bir amaç, hizmet 

için hazırlanmış semboller tüketicilerin zihinlerine doğrudan bir etkiye 

sahiptirler. Başta marka kimliği olmak üzere marka imajını destekleyen 

marka sembol tüketicilerin markaya ilişkin hislerini ortaya çıkarmakta 

etkili bir yöntemdir (Kaputa, 2006: 83). 

Sembol, üreticilerin sundukları mal ve hizmetlere dair sundukları 

ve vaat ettiklerinin birer başlangıcıdır. Sembol sayesinde imaj ve bağlılık 

oluşur. Kısacası sembol için, marka ile tüketicilerin etkileşimlerinin 

başladığı ilk nokta demek mümkündür. Sembol sayesinde tüketici 

zihninde oluşan görseller önce imaja sonra hatırlama ve algıya 

dönüşmektedir. Marka imajı oluşturmak ve güçlendirmek isteyen 

işletmeler açısından marka sembolü çok önemli bir imaj tamamlama 

unsurudur. 

2.5.3. Marka Sloganı 

Slogan veya motto, tanımlamak istediği kurum, marka veya 

olguyu sözlü olarak ifade etmekte kullanılan sözlü araçtır. Bu sözlü araç 

markanın duygusal ve fonksiyonel özelliklerini tüketicilerine veya 

potansiyel tüketicilerine dramatize ederek duyuracak ve marka ile ilgili 

hisleri anlatacak ifade biçimidir. Bu sözlü ifade biçimleri kısa ve kesin 

mesajlar taşırlar. İkna edici ve bilgi verici içerikleri bulunmakta ve 

tüketicilerin iç dünyalarında kalıcı olmayı hedeflemektedirler (Knapp, 

2000: 104; Keller, 2003b: 159). 

Sloganların marka adı ya da marka sembolüne göre yasal 

sınırlamaları daha az kapsamasından dolayı marka konumlandırma 

stratejilerinde kullanılması daha kolay ve pratiktir. Sloganlar ile 
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verilmek istenilen mesajlar, tüketicilere daha keskin ve hızlı bir şekilde 

verilebilir. Sloganlar ile markanın veya ürünün, eğer varsa, belirsizlikleri 

giderilebilir. Marka sembolü ile birlikte marka imajını destekleyen bir 

yapısı vardır (Aaker, 1996: 231). 

2.5.4. Kalite 

Kalite ile literatürde farklı disiplinlere ait birçok tanım mevcuttur. 

Pazarlama bilimi açısından bakıldığında kalite; markanın veya ürünün 

tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilme ve yeterli olabilme 

yeteneklerinin tümüdür. Bu yetenek, müşteri özelinde markayı ve ürünü 

aranır, seçilir kılma ile sürekli anlamlaştırır. Bir başka tanımda ise kalite, 

sunulan, üretilen mal veya hizmetin müşterilerin beklentisini 

karşılamadaki uygunluğudur şeklindedir (Kotler and Keller, 2016: 56; 

Peker, 1996: 15). Bir başka tanımda ise kalite sunulan mal veya hizmetin, 

sunulan kesimlere uygunluğu ve müşteri beklentilerini karşılamadaki 

güçlü yönelimi şeklindedir (Janakiraman and Gopal, 2006: 1-2). 

Literatürde kalite ile ilgili birçok tanım olmasına karşın kalite kavramı 

ile ilgili söylenebilecek ortak nokta kaliteye ilişkin evrensel bir tanımın 

olmadığıdır (Reeves and Bednar, 1994: 436). Öte yandan markanın ve 

markanın ürünlerinin güçlü olması kalite algısı yaratır. Kalite algısı 

yaratmış markaların, marka imajları da tüketici üzerinde pozitif 

seyretmektedir (Jacoby et al., 1971: 570). 

2.5.5. Ambalaj 

İlk çağlardan beri ticaretin var olduğu toplumlarda hayvan derisi, 

bitki yaprakları veya ağaç kabukları kullanılarak ürünleri örtme veya 

malları taşımak için kullanılan, günümüzde pazarlama faaliyetleri 
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içerisinde yeri ve önemi gittikçe artan ambalaj, marka imajı ile de 

yakından ilgili bir tutundurma unsurudur. 

Satışa sunulan ürünlerin koruma, depolama, tanıtma ve ayırt edici 

nitelik sağlamak amacıyla yapılan; bilim, sanat ve pazarlama bilgisi 

kullanılarak oluşturulmuş tasarımlardır. Günümüzde ambalaj işlemi 

kontaminasyondan korumakta ve ürünün nihai tüketici tarafından 

raflarda veya pazarda ayırt edici olmasını sağlamaktadır. Bütün bunların 

yanı sıra depolama kolaylığı ve depolama maliyetlerini düşürmek için 

ambalajlama çok önemlidir (Lee and Lye, 2003: 168; Davis and Song, 

2006: 148-149). Ürün ambalajı, pazarlama karması elemanları olan 4P 

kadar önemlidir. Ambalaj sayesinde tüketiciye doğrudan doğruya reklam 

yapılmakta, bilgi verilmekte ve satın alma kararı etkilenmektedir. Bu 

faaliyetler ile pazardaki tutundurma görevli yapılan ürünün başarısını 

tetiklemektedir. Bu sayede ambalaj ile marka imajı yaratılır ve marka 

itibarına katkı sağlanır (Auttarapong, 2012: 307-308). 

2.5.6. Ülke İmajı 

Bir ülkeye ait işaretler, inançların insanlar üzerindeki etkisine 

“bilişsel bileşen” denmektedir. Biraz daha geniş bir tabir ile bir ülkenin 

sahip olduğu doğal kaynaklar, endüstriyel gelişmişlik seviyesi ve 

teknolojik atılımların insanların gözünde oluşturduğu değer ve yargılara 

“ülke imajı” denmektedir (Laroche et al., 2005: 98). Ülke imajı ile ilgili 

ifadeler genellikle ticari bir bakış açısı içermektedir. Örneğin bir başka 

“ülke imajı” tanımı ise “menşe ülke imajının, çeşitli ülkelerde üretilen 

mal ve hizmetlerin kalitesi hakkında ne kadar bilgiye sahip oldukları ile 

ilgilidir” şeklinde ifade etmektedir (Parameswaran and Pisharodi, 1994: 

98-99). Genel bir tabir ile bir ülkenin inşaları, beşeri coğrafyası, tarihi 
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politikası ve kültürünü kapsayan tüketiciler üzerinde bıraktıkları inanç 

ve algı toplamıdır. Ülke imajı sayesinde bilgi işleme sürecinde 

tüketicilerin tutum ve davranışları ölçülüp, kestirilebilir (Roth and 

Diamantopoulos, 2009: 727; Kotler and Gertner, 2002: 251).  

Ülke imajı, ülkede üretilen mal ve hizmetlerin imajını doğrudan 

etkilemektedir. Özellikle soyut fikirlerin hakim olduğu turizm sektörü 

gibi alanda ülke imajı sunulan mal veya hizmetlerde daha da ön plana 

çıkmaktadır. Bununla beraber ülke imajı, sıklıkla markaların niteliklerini 

düzenleyip geliştirmektedir. Sonuç olarak ülke imajı, tüketicilerin 

algılarını o ülkede üretilen mal ve hizmetler ile ilgili güçlü bir şekilde 

etkiler. Bu etki ancak tüketicilerin bir ülkeye ait ürünleri kullanılması ile 

değişebilir. Değişen bu algılar sayesinde başta ülke imajı sonrasında da 

o ülkeye ait markaların imajları, tüketiciler üzerinde tekrar 

değişmektedir (Keller et al., 2011: 310-319; Jaffe and Nebenzahl, 2006: 

23). 

2.5.7. Kurum İmajı 

Kurum imajı, insanlar üzerinde biriken duygu, düşünce, tutum ve 

eğilimler sonucu hafızalarda yer eden olumlu, olumsuz ve tarafsız 

algıların ve düşüncelerin tümüdür. Kurumsal imaj ile işletmeler 

tüketicilerine tekrarlı satın alma davranışı göstermelerini sağlarken, bir 

yandan da marka sadakati ve marka imajı oluşturabilirler. İşletmelerin 

sosyal sorumluluk girişimleri ile birlikte yaptıkları organizasyon ve 

faaliyetler, işletmelerin reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin maliyetlerini düşürürken, bir yandan da tüketicisi 

olmayan insanlar üzerinde markaları ile ilgili olumlu imaj yaratmasına 

yardımcı olmaktadır. İyi kurgulanıp yönetilmiş kurumsal imaj her zaman 
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marka imajını pozitif yönde etkileyip geliştirmektedir (Gray and Balmer, 

1998: 696; Dowling, 1998: 27-28; Frost, 2005: 3-4). 

2.6. Marka İmajı ve Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişki 

Tüketicilerin satın alma davranışlarının önceden belirlenmesi, 

pazarlama departmanları için kritik önemde olan bir olgudur. Tüketici 

tutum ve davranışları; doğası gereği karışık, kırılgan ve geniş yapıya 

sahiptir. Bu kırılgan, karışık ve geniş yapı içeresinde tüketicilerin nabzını 

tutup taleplerini anlamak, bir üretici işletme işin hayati öneme sahiptir. 

Satın alma davranışı çerçevesinde bu faktörler her ne kadar 

işletmeyi ilgilendiren taraf ile ilgili olsa da, tüketicilere sunulan olumlu 

marka imajı, niteliği, marka bağlılığı gibi faktörler satın alma niyetini 

etkilemektedir (Butt et al., 2013: 341). Bu bağlamda marka kavramı 

içerisinde temel teşkil eden marka imajı, araştırmanın değişkeni olmakla 

birlikte çalışmanın etki noktasını da oluşturmaktadır. Markanın 

çağrıştırdıklarına karşın tüketicilerde oluşan algıların tümünü oluşturan 

marka imajı, tüketicilerin gerçekleştirecekleri satın alma davranışına 

ilişkin büyük öneme sahiptir. 
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3. MARKA TERCİHİ 

Bu bölümde, marka tercihi ve marka tercihini etkileyen 

kavramların üzerinde durulacak olup, bu kavramların bütünsel ve alt 

başlıkları ile birlikte nasıl marka tercihi ile ilişkili olduğu açıklanmaya 

çalışılacaktır. Bununla beraber marka tercihi kavramının önemi ve satın 

alma davranışı ile arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılacaktır. 

3.1. Marka Tercihi Kavramı 

Tüketiciler açısından tercih, ihtiyaçlarını gidermek amacıyla mal 

veya hizmetlere ilişkin deneyim, tecrübe ve bilgi birikimleri ile 

edindikleri değerlendirmeler sonucunda kendilerine en uygun olduğunu 

düşündükleri mal veya hizmeti seçmeleridir. Tüketicilerin tercihleri 

birçok faktöre bağlı olarak olumlu ya da olumsuz olarak değişmektedir. 

Bu faktörlere bağlı olarak elde ettikleri edimler neticesinde gelecekteki 

satın alma tutum ve davranışları da şekillenmektedir. 

Pazarlamada marka tercihi kavramı, mal veya hizmet alma 

eğiliminde olan tüketicileri destekleyen kritik bir eşik olarak kabul 

edilmektedir. Bu yüzden de marka tercihi olgusunu, tüketiciler üzerinde 

anlamlı hale getiren faktörleri gerek üretici, gerek satıcı işletmelerin 

iyice anlaması, marka konumlandırma stratejileri açısından büyük önem 

taşımaktadır (Banerjee and Phau, 2016: 199-200). Yapılan araştırmalar 

göstermiştir ki, sanılanın aksine marka tercihinde tüketiciler üzerinde 

belirleyici faktör fiyat unsuru olmamakta, markanın tüketiciye sunduğu 

güven, uyum ve kendisini iyi hissettirme gibi soyut faktörler önemli 

olmaktadır (Phau and Lau, 2001: 428-429).  Dolayısıyla marka tercihi 

genel bir tabirle, tüketicilerin satın alma davranışı sonucunda aldığı mal 

veya hizmetten tatmin olması, memnun kalması ve ihtiyaçlarını 
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karşılaması sonucu aynı mal ve hizmeti tercih etmesidir (London and 

Bitta, 1993: 31). Marka tercihi için literatürde çeşitli tanımlamalar 

bulmak mümkündür. Genel izah hatları ile marka tercihini tanımlayacak 

olursak; tüketicilerin, çok sayıda ikame mal ve hizmet arasından kendi 

kişilik ve benliklerine hitap eden veya uygun olduğunu düşündüğü mal 

veya hizmeti tercih etmesidir (Banister and Hogg, 2004: 853).  

“Marka Tercihi” tüketicinin belirli bir zaman dilimine ait sahip 

olduğu inançlarını bir markayla ilişkilendirip tercih etme eylenmidir 

(D’Souza and Rao, 1995: 33). 

“Marka Tercihi” tüketicinin bir markaya karşı sahip olduğu 

tutumudur (Chang and Liu, 2009: 1690). 

“Marka Tercihi” tüketicinin iki marka arasında, ilk markaya karşı 

geliştirdiği hedonic ve beğenme tutumudur. İkinci markaya karşı ise 

yaşadığı deneyimler sonucu yaptığı ayrımcılığıdır (Hsee et al., 2009: 

961-962). 

Yukarıda yapılan tanımlar incelendiğinde, marka tercihi 

kavramının aslında tüketici özelinde oluşan algıda seçicilikten ziyade, 

tüketicilerin tercih ettikleri marka ile kendi arasındaki özdeşliğidir. Yine 

tanımlar incelendiğinde, tüketicilerin bir markayı bir diğer markaya 

tercih etmesinin sebebinin, tercih edilen markaya karşı duyulan hisler ve 

yaşanmışlıklar olduğu görülür. Marka tercihi kavramının, markayı 

tüketici üzerinden değerlendirmesi ve tüketici eğilimlerini açıklaması 

açısından gerçeğe yakındır denilebilir. 

Günümüzde ağırlıklı olarak tüketici davranışları, markaları 

ürünlere tercih eder şekilde evirilmiştir. Yani, yeni veya farklı ürünlerin 

sağlayabileceği faydayı görmezden gelerek, bildiği ve daha önceden 

müşterisi olduğu markanın hiç bilmediği ve kullanmadığı ürününü 
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geçmişteki olumlu deneyimlerini referans alarak tercih etmektedir. Bu 

durum, tercih edilen markaya ilişkin tüketici ihtiyaçlarının niteliğinin, 

markanın sahip olduğu özelliklerin ve değerlerin ötesinde olduğunu 

göstermektedir. Bu durum bize, marka tercihinin tüketiciler üzerinde bir 

anlamda marka sadakati yarattığını göstermektedir. Bu durum yapılan 

araştırmalarda şöyle açıklanmıştır: Tüketici, pazarda rakip firmaların 

sunduğu fiyat ve promosyon avantajını görmezden gelerek, daha önce 

birçok kez satın alıp kullandığı, yani bir anlamda tercih ettiği markayı, 

her şeye rağmen yine tercih etmektedir (Palumbo and Herbbig, 2000: 

116). Bu bağlamda, marka tercihinin yarattığı etkilerden birisi olarak 

addedilecek marka sadakati aslında markaya bir anlam ve değer 

kazandırmaktadır. Bu konuda yapılan akademik çalışmalar fiyat 

özendirmesi ve fayda özendirmesi üzerine yoğunlaşıldığını göstermiştir 

(Blattberg and Neslin, 1990: 4-5). Ancak bu tarz faaliyetler ne kadar 

yoğun ve ne kadar masraflı olursa olsun tüketicilerin marka seçimlerine 

ilişkin yaptıkları tercihler pazarlama ve tutundurma faaliyetleri ile 

değiştirilmeyecek kadar katidir. Marka tercihleri konusunda ısrarlı 

tüketiciler sayesinde, üretici işletmeler sahip oldukları pazar paylarını 

korumalarının yanı sıra pazara girecek yeni marka ve ürünlerinde önünde 

birer engel teşkil etmektedir (Aaker, 1996: 21-23).  

Marka tercihi kavramına birçok açıdan benzeyen bir diğer 

kavram ise marka ve ürün seçim kavramıdır. Tüketiciler, yaşamları 

boyunca hayatlarının farklı dönemlerinde birçok farklı ürünü seçerek 

alırlar. Yani süregelen ihtiyaçlarını karşılamak için hayatları boyunca 

sürekli seçim, tercih yaparlar. Bu sürekli seçim hali boyunca tüketiciler 

hayatlarını kolaylaştırmak, zamandan ve fiyattan tasarruf elde etmek için 

zihinlerinde yapacakları seçimler ile alakalı bir yol haritası oluştururlar. 
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Bu süreçte, tüketici alacağı her markayı ve ürünü fiyat, maliyet ve fayda 

gibi kendi belirlediği kriterleri içerisinde yine kendisi ile uyumlu olacak 

şekilde düşünür. Tüketicilerin kendi zihinlerinde oluşturdukları bu analiz 

neticesinde, gelecekte oluşabilecek riskler ve belirsizlikler ya ortadan 

kaldırılmış ya da minimuma indirilmiş olur. Bu yapılan analiz ile birlikte 

ya satın alma davranışı gerçekleşmiş olur, ya da erteleme kararı verilir 

(Baumeister and Bushman, 2010: 126-132; Zimbardo, 1969: 280). 

Tüketici tutum ve davranışlarını anlamadan tüketici tercihlerini 

anlamak mümkün değildir. Tüketicilerin, kendi zihinlerinde 

oluşturdukları kriterlere göre hareket etmeleri, satın alma veya erteleme 

davranışında bulunmaları günümüz pazarlama anlayışının üzerinde 

çalıştığı konuların başında gelmektedir. Bir sonraki bölümde marka 

tercihinin önemi ve marka tercihini etkileyen faktörler açıklanacaktır. 

3.1.1. Marka Tercihinin Önemi 

Bireylerin marka tercihi, satın alma davranışlarını anlamak ve 

yönetmek için elzem bir adımdır. Pazarlama uzmanları ve marka 

araştırmacıları bu yüzden marka tercihi kavramının oluşum süreci ve 

etkilendiği faktörleri yakından etüt etmektedirler. Marka tercihi; 

markanın sahip olduğu pazar payından, marka bilinirliği ve marka 

sadakatine kadar birçok alanda var olan bir olgudur. Bu olgu bir 

işletmenin veya markanın, marka geliştirme yol haritasında kritik bir 

girdi görevi üstlenmektedir. Bu girdi başta ar-ge birimlerinden tutun da 

halkla ilişkiler birimlerine kadar müteselsil sorumluluk içermektedir. 

Çünkü işletme tarafındaki her birimin başarı veya başarısızlığı, 

tüketicilerin marka tercihlerini etkileyen çeşitli faktörlerden biri veya bir 

kaçının üzerinde etki sahibi olmasıyla ilişkilendirilebilir.  
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Tercihler, bireylerin nesneye dair ne söylediğinden veya ne 

düşündüğünden çok, o nesneye nasıl davrandığını gösteren davranışlar 

bütünüdür. Bu davranış bütününün pazarlama literatüründeki karşılığı 

marka tercihi olarak yer bulmuştur. Bu karşılık tanıdık olmayana karşı 

her zaman tanıdık olanı seçme, yani marka tercihi yapmadır (Zajonc and 

Markus, 1982: 128; Chomvilailuk and Butcher, 2010: 400-402).  

3.2. Tüketicilerin Marka Tercihlerini Etkileyen Faktörler 

Günümüz rekabetçi piyasalarında sadece kaliteli ürün üreterek 

başarılı olmak tek başına mümkün değildir. Tüketicilerin istek ve 

beklentilerinin doğru bir şekilde analiz edilerek, bu istek ve beklentiler 

doğrusunda hareket etmek esastır (Durmaz ve ark., 2011: 114). Bu 

yüzden, pazarda devamlılığını sürdürmek ve kar elde etmek isteyen bir 

işletme için tüketici ihtiyaç ve isteklerini tam anlamı ile anlamak ve 

kavram çok önemlidir. 

Marka tercihi konusu ile ilgili pazarlama literatürü 

incelendiğinde, tüketicilerin marka tercihlerini etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Bu faktörler tüketicilerin sosyo-kültürel, psikolojik ve 

kişisel durumları ile alakalıdır. Bu bağlamda genel bir çerçeve içerisinde 

tüketicilerin marka tercihlerini etkileyen faktörleri şu şekilde sıralamak 

mümkündür:  

3.2.1. Demografik Faktörler 

Demografi insan topluluklarının genel yapılarını, durumlarını, 

dinamik yapılarını açıklamak ve anlamlandırmak ile ilgilenen bilim 

dalıdır. Araştırmanın bu bölümünde, demografik faktörlerin, 

tüketicilerin marka tercihlerine ilişkin etkilerine değinilecektir.  
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3.2.1.1. Yaş 

İnsanlar, hayatları boyunca içerisinde bulundukları yaş 

dönemlerine göre hayata karşı farklı tutum ve davranışlar 

sergilemektedir. Bu bağlamda bir tüketici olan insanda, içerisinde 

bulunduğu yaş dönemine göre markalara, ürünlere ve hizmetlere karşı 

yaş dönemlerine göre farklı tutum ve davranışlar sergilemektedir. 

Pazarlama uzmanları, insanların, farklı yaş dönemlerinde farklı 

tutum, davranış ve ihtiyaçları olduğunun bilincindedir. Bu nedenle de 

yaş dönemlerinin tüketicin üzerindeki etkisinin büyük olduğu net bir 

şekilde söylenebilir. Yaş dönemi genç veya yaş dönemi ileri olan 

tüketicilerin markalara karşı tutum ve davranışları farklılık 

göstermektedir. Tüketicilerin üzerindeki yaş dönemlerine göre oluşan bu 

farklılığın, tecrübe faktöründen kaynaklandığı rahatlıkla söylenebilir. 

Bununla birlikte tüketicilerin yaş dönemlerinin, satın alma davranışı 

etkilediği ile ilgili olarak bir diğer yaklaşım da yaş ve aile ilişkisi 

üzerinedir. Bir ailede satın alma kararını verecek olan bireyin, aile reisi 

olduğu ve dolayısıyla yaşının diğer bireylerden büyük olduğu 

yönündedir (Mittal and Kamakura, 2001: 135; Hogg et al., 1998: 292-

294). 

Marka tercihini etkileyen yaş faktörüne ilişkin her iki yaklaşım 

da incelendiğinde, ortak nokta olarak ileri yaş dönemindeki bireylerin 

tecrübelerini esas alarak satın alma davranışında bulundukları 

görülmektedir. 

3.2.1.2. Cinsiyet 

Her konuda olduğu gibi cinsiyet konusu da tüketici tutum ve 

davranışlarında belirleyici faktörlerin başında gelmektedir. Kadınlar ve 
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erkelerin yaratılışları gereği olay ve unsulara bakış ve kavrayışları 

farklılık göstermektedir. Bu farklı bakış ve kavrayış anlayışı, tüketim 

alışkanlıklarını da yansımaktadır. Bu yüzden kadın ve erkeklerin satın 

alma kararları ve satın alma noktasındaki yaklaşımları üzerinden 

cinsiyetin kesin bir faktör olduğu söylenebilir (Peterson, 2005: 349). 

Kadın ve erkek arasındaki cinsiyete dayalı bu farklılık, pazarlama 

uzmanlarının da dikkatini çekmiş, yapılan tutundurma ve pazarlama 

faaliyetlerinin her iki cinsiyetin de ilgi ve alakasını çekecek şekilde 

olmasını sağlamıştır (Karabacak, 1993: 88). 

Tüketiciler, sahip oldukları cinsiyetlerinin gereklerine dayalı 

olarak oluşan toplumsal değer ve yargılara göre tüketim ve satın alma 

kararları vermektedir. 

3.2.1.3. Medeni Durum 

Tüketicilerin tercih edecekleri mal veya hizmete ilişkin 

ihtiyaçları ağırlıklı olarak medeni durumları ile ilişkilidir. Benzer bir 

şekilde tüketicilerin medeni durumları sadece mal veya hizmete yönelme 

şekillerini etkilememektedir. Yönelinen mal ve hizmetin sağlayacağı 

fayda ve fiyatı gibi unsurlarda tüketicilerin bekâr veya evli olmasına göre 

değişmektedir. 

Medeni durum ile ilgili bir diğer belirleyici faktör ise tüketicilerin 

sorumluluklarıdır. Bekâr bireyler sadece kendi giderlerinden 

sorumluyken, evli bireyler kendilerinin yanı sıra ailelerinin giderlerinden 

de sorumludurlar. Yine bekâr bireylerin gelirleri kapsamında tercih 

edecekleri uç tüketimleri ile ailesinin sorumluluğunu taşıyan bireylerin 

uç tüketimleri farklılık göstermektedir. Dolayısıyla tüketim ve tüketime 

bağlı marka ve ürün tercihlerinde medeni durum önem taşımaktadır. 
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3.2.1.4. Eğitim Durumu 

Eğitim durumuna bağlı olarak sahip olunan meslek, kişinin 

toplum içerisindeki konumunu belirler. Bu durum da gelir durumuna 

bağlı olarak tüketicilerin satın alma davranışlarını ve marka tercihlerini 

önemli ölçüde etkilemektedir. İyi bir mesleğe sahip olmak demek iyi bir 

gelire sahip olmak demektir. İyi gelir durumuna sahip tüketiciler, doğal 

olarak daha kaliteli ve daha yüksek fiyatlı ürünleri çekinmeden kolayca 

tercih edebileceklerdir. Bu da yüksek yaşam standartları olan insanların, 

tüketim alışkanlıklarının yine yaşam tarzlarına uygun bir tarzda 

olduğunu göstermektedir (Aktuğlu ve Temel, 2006: 46). 

Tüketicilerin edindikleri eğitim ve sahip oldukları kariyerleri, 

hayattaki istek, ihtiyaç ve gereksinimlerini belirlemekte önemli bir ölçüt 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla tüketim alışkanlıklarına verdikleri tepkiler, 

sahip oldukları meslek ve gelir durumları ile doğrudan ilgilidir. 

3.2.1.5. Gelir 

Günümüz şartlarında tüketicilerin sahip oldukları ekonomik 

imkânlar, gösterdikleri satın alma davranışı üzerindeki etkisi aşikârdır 

(Köseoğlu, 2002: 103). Tüketicilerin sahip oldukları gelir düzeyi, 

pazarda tercih edecekleri mal veya hizmete ilişkin büyük önem 

taşımaktadır. Sahip oldukları gelir aralığına göre pazardaki alternatifleri 

değerlendirmelerini sağlar. Sahip oldukları maddi imkânlar içerisinde 

tüketiciler harcamalar yapar. Yapılan harcamaların sıklığı ve miktarı 

yine doğrudan tüketicinin geliri ile ilgilidir (Perreault et al., 2013: 115). 

İnsanlar, gelir düzeylerine göre hayatlarını idame ettirmekte ve 

bunun doğal bir sonucu olarak da, başta hayatlarını idame ettirmekte 

kullanacaklarını ihtiyaçlarını gelir düzeylerine göre tercih etmektedir. 
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Düşük gelir düzeyine sahip insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik tüketim peşindeyken, yüksek gelir düzeyine sahip insanlar ise 

sadece temel gereksinimlerini yüksek mal ve hizmetlerden yana 

kullanmakla kalmamakta, gelirlerinin el verdiği ölçüde lüks tüketime 

tabi mal ve hizmetleri de tüketmektedir. 

3.2.2. Sosyal Faktörler 

İnsanların yaptıkları tercihleri birtakım sosyal faktörlere göre 

farklılık veya benzerlik göstermektedir. Araştırmanın bu bölümünde, 

sosyal faktörlerin, tüketicilerin marka tercihlerine ilişkin etkilerine 

değinilecektir. 

3.2.2.1. Aile 

Aile olgusu toplumlarda üretme ve tüketmenin gerçekleştiği 

çekirdek yapı olarak kabul edilmektedir. Aile olgusu ile birlikte, bir 

ulusun devamlılığı sağlandığı içinde aile, toplumun önemli bir yapı 

taşıdır (Eroğlu, 2009: 116). İnsan çocukluk döneminden olgunlaştığı 

döneme değin ilk olarak ailesindeki bireylerden etkilenmekte ve bu 

etkinin neticesinde hayatı boyunca yapacağı marka tercihlerine yön 

vermektedir (Arslan, 2003: 92). Bu bağlamda düşünüldüğünde bireyin 

her şeyin ilkini görüp öğrendiği ve yaptığı yer ailesidir. Bireyin ailesinde 

öğrendiği bilgiler ve kazandığı alışkanlıkları hayatı boyunca onunla 

birlikte gelecek ve yapacağı her seçimin de bir parçası olacaktır. 

Pazarlama ve marka geliştiricileri açısından ele alındığında, aile 

olgusunun detaylı bir şekilde ele alınmasının en önemli sebebi 

sürekliliktir. Satın alma davranışı bireylerde sıklıkla ailelerinden gelen 

bilgi, birikim, tecrübe ve alışkanlıklar etrafında gelişmektedir. Bir 

ailedeki satın alma hakkına sahip bireyin etkileri, ailesindeki 
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kendisinden sonra yetişen diğer bireylere yansımakta ve örnek 

olmaktadır. Buna göre pazarlama ve marka geliştiricileri, hedef pazar 

anlayışından hareket ile pazarlama ve tutundurma bileşenlerini bu 

devamlılık anlayışına göre organize etmeli ve hedef kitleye yönelik özel 

faaliyetler içerisine girmelidirler.  

Pazarlama ve marka geliştiricileri sosyal sınıflar ile yakından 

ilgilenmektedir. Sosyal sınıflara mensup kişiler benzer tüketim 

alışkanlıkları içerisindedir. Bu benzerlikler sayesinde sosyal sınıflar 

benzer bir anlayışla belirli bir mal veya hizmete yönelme eğilimdedirler. 

Bu benzer yönelme eğilimi pazarlama ve marka geliştiricilerinin 

yürüttükleri tutundurma ve pazarlama faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır. 

Yürütülen benzer reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri sayesinde, hedef 

kitle daha kolay ve ucuza maliyetlerle etkilenebilmektedir. 

3.2.2.2. Roller ve Statüler 

Bireyler, toplum içerisinde sahip oldukları bilgi ve meraklara 

göre bir veya birden fazla grubun üyesi olabilirler. Her grupta sahip 

olduğu konum, statü ve rolü farklı olabilir. Bireyler, sahip oldukları rol 

ve statüler gereği, hem bireysel hem de toplumsal açıdan bazı görev ve 

ödevlere sahiptir. Bu görev ve ödevler bireylerin topluma mal olmuş 

rolleri ve statülerini tanımlamaktadır (Pride and Ferrel, 1980: 122). 

Günümüzde tüketicilerin statü ve gösteriş yapmak adına tüketim 

yaptıkları sıklıkla görülmektedir. Modern toplumlarda, statüler arasında 

ast-üst ayrımı bulunmaktadır. Bu ayrım sonucunda bazı statüler diğer 

statülere göre daha üst kabul edilmekte, bazı statüler ise diğer statülerin 

altında görülmektedir. Üst konumda kabul edilme, statü belirleme veya 

statü göstergesi sayılabilecek mal ve hizmetlerden hareket ile tüketiciler 
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pahalı veya prestijli markalara ve ürünlere yönelmektedir. Bu hareketin 

bir sonucu olarak, statü veya rol model olmak isteyen tüketicilerin 

tüketim alışkanlıkları ve marka tercihleri bu şekilde belirlenmektedir.  

3.2.2.3. Danışma/Referans Grupları 

Referans grupları, insanların tutum, düşünce, inanç ve değer 

yargılarına doğrudan etki eden insan topluluklarıdır. Referans grupları 

birincil ve ikincil referans grupları olarak ikiye ayrılmaktadır. Birincil 

önem ve etkiye sahip referans grupları bireylerin, başta ailesi olmak 

üzere, arkadaşları, komşuları, meslektaşları yani etkileşime girdiği yakın 

çevresidir. İkincil referans grupları, doğrudan etkileşim veya iletişime 

girmediği, ancak kitle iletişim kaynaklarından görüp, takip edip 

etkilendiği; istekli veya isteksiz şekilde ama toplumsal mecburiyetlerden 

dolayı aynı ortamda olup iletişime geçtiği kişiler de referans 

gruplarındandır (Kotler, 2000: 166).  

İnsanlarda tüketim ve satın alma davranışları tıpkı diğer birçok 

davranış gibi sonradan görerek veya işitilerek öğrenilen 

davranışlarındandır. Sosyal bir canlı olan insan için her konu ile ilgili 

etkileşim ve fikir alış-verişinde bulunmak çok önemlidir. Başta AAP 

olmak üzere insan, gerek gerçek dünyada gerekse sanal dünyada EAAP 

faaliyetlerini birincil veya ikincil çevresi ile olan iletişimi sayesinde 

yapmaktadır. Girilen birebir iletişimleri veya referans/danışma grup 

iletişimlerinin bir sonucu olarak da marka ve ürüne ilişkin tercihleri 

şekillenmektedir.  

Bu tercihler birincil veya ikincil referans/danışma gruplarının 

sahip oldukları normlar, statüler, inançlar ve değerlerin çevresinde 

şekillenmektedir. Etkileşim gruplarının yansıttığı bu uyarıcılar, 
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bireylerin tercih ve kararlarında olumlu ya da olumsuz olmak üzere 

belirleyici rol oynamaktadır. 

3.2.3. Kültürel Faktörler 

İnsanlara özgü olan kültür kavramı, zaman içerisinde değişerek 

gelen bir anlam ve önem içeren inanç ve ananeler bütünüdür. Kültür, 

insanlar tutum, davranış, giyim, kuşam, iletişim, beslenme, barınma, 

hayat tarzı ve bunların dışında birçok alanda etkilemektedir. Kültürel 

değerler pazarlama araştırma ve geliştirme uzmanlarının yakından takip 

ettiği konularındır. İşletmeler, içinde bulundukları veya yeni girmeyi 

hedeflendikleri pazarları etüt ederken ilk olarak toplumun yapısından, 

yani toplumun kültüründen incelemelere başlamaktadır. 

Araştırmanın bu bölümünde, kültürel faktörlerin tüketicilerin 

marka tercihlerine ilişkin etkilerine değinilecektir. 

3.2.3.1. Kültür 

"İnsan toplumlarının bütün fertlerini birbirine bağlayan, yani 

kişiler arasındaki uyumu sağlayan kurumlar hars (kültür) kurumlarıdır. 

Bu kurumların tamamı o cemiyetin harsını (kültür) oluşturur" şeklinde 

ifade etmektedir (Gökalp, 2016: 13). Kültür, insan toplumu için birlik, 

beraberlik ve benliktir. Kültür sayesinde insanlar bir toplum haline 

gelebilir ve kendilerini bir diğer toplumdan ayırabilirler. Yine kültür 

sayesinde insan toplulukları kendilerini, yine kendi belirledikleri isim ile 

tanımlayabilirler. 

Kültür ile birlikte bireylerin ihtiyaçları ortaya çıkar. Bireyler 

büyürken başta ailesi ve yakın çevresinin etkisinde kalarak değer ve 

yargılar edinirler. Bu değer ve yargılar sayesinde tercih ve tutum 
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biçimleri geliştirirler. Bu değer ve yargılar, bireyin yetiştiği aile ve 

çevreye göre değişiklik gösterebildiği gibi toplumlardan toplumlara da 

farklılıklar gösterebilir. Bu farklılıkların hepsi kültür öğesinin bir 

yansımasıdır (Kotler, 2000: 161-162). Bununla beraber tüketici 

açısından bakıldığında kültür kavramı toplum tarafından benimsenmiş 

kimlik ve kabuller sağlamaktadır. Bu kimlik ve kabuller sayesinde 

tüketiciler, tercihlerine ilişkin kültürel iletişim ve normlar geliştirirler. 

Bu sayede ortak değer yargıları belirlenmiş olur. Bu ortak veya çok 

benzer karakteristikler, reklam, pazarlama veya halkla ilişkiler gibi 

uyaranlara karşı benzer tepkiler ve duygular gelişmesini sağlar (Mostert, 

2002: 84-85; Khan, 2006: 29-30). Benzer geçmiş veya değer yargıları 

olan toplumlarda benzer tepki ve sonuçlara sebep olan kültür kavramı, 

birbirinden farklı toplumlarda da birbirinden çok daha farklı tepki ve 

sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Toplumdan, topluma farklılık gösteren bir olgunun iyi 

anlaşılabilmesi için özelliklerinin ve dinamiklerinin ayrıntılı olarak etüt 

edilmesi gerekmektedir. Etnosentrik farklılıklar pazarlama 

araştırmacılarının üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir. 

Dinamik bir yapı olan kültürün anlaşılabilmesi için, başta özelliklerinin 

iyi anlaşılması gereklidir. Tüketici tutum, davranışları ve tercihlerinin 

yapısı, kültür ve kültürün özellikleri ile paralellik içerisindedir.  

Bu bağlamda Kültür olgusunun özelliklerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür (Fettahlıoğlu, 2008: 23-24): 

1. Kültür oluşturulur: Kültürün oluşmasında üç belirleyici unsur 

vardır. Birincisinde kültür, toplumdaki bireylerin ortak ideal, 

değer, inanç, ideolojilerinin sistematik bir şekilde bir araya 

gelmesidir. İkinci olarak teknik, teknolojik bilgi ve birikimi 
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kapsayan bir sistem olmasıdır. Üçüncü olarak ise; aile, sosyal 

yapı ve kurumları kapsayan daha kurumsal bir örgüt 

sistemidir. 

2. Kültür, öğrenilmiş davranışlardır: Kültür, yakın çevreyle 

bireylerde oluşan bir sistemdir. Yakın çevreden kasıt, aile ve 

yakın arkadaşlardır. Kuşaktan, kuşağa öğrenme-öğretme 

yoluyla aktarılır. 

3. Kültür gelenekselci yapıdadır: Kültür, toplumdaki bireylerin 

ortak inançları ve değerleridir. Bu sayede toplum olaylara 

ortak bakış açısı ile bakar. 

4. Kültür normlar bütünüdür: Bireylerin ve toplumun belirli bir 

konuda nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen yazısız 

kurallardır. 

5. Kültür değişkendir: Kültür, zaman içerisinde olaylardan, 

koşullardan ve zamandan etkilenir ve değişir. Eski kültürel 

normlar zamanla yenileri ile yer değiştirir. 

6. Kültür hem benzerlik, hem de farklılıktır: Kültürler arası 

benzerlikler olduğu kadar yine kültürler arası ciddi farklılıklar 

da bulunmaktadır. 

7. Kültür organizedir: Kültür, doğası gereği örgütlü bir yapının 

bireyler vasıtasıyla bir araya gelerek bütünleşmesidir. 

8. Kültür harmoniktir: Aynı toplum içerisinde yaşayan bireylerin 

uyumu ile var olur 

9. Kültür karşılayıcıdır: Kültür, toplumsal olaylar ve durumlar 

karşısında doğabilecek sorunları çözmeye ve karşılıklı 

yardımlaşmaya yöneliktir. 
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Kültür kavramı çerçevesinde düşünüldüğünde pazarlama uzman 

ve araştırmacıları hedef pazar arayışlarında, başarılı olabilmek için 

kültürel farklılık ve faktörleri dikkate almalıdırlar. 

3.2.3.1.1. Alt Kültür 

Alt kültür hem üreticiler hem de tüketiciler açısından önemli bir 

pazar yeridir. Alt kültürlerde genellikle bir kültürün bir alt bölümünü 

oluşturmaktadır. Bu alt bölüm, inanışları, ırkları veya coğrafi yapılarına 

göre üst kültürden ayrılmaktadır (Kotler, 2000: 161). 

Alt kültürler, sahip oldukları niş yapıları sayesinde bazı 

işletmelerin yakından ilgilendikleri pazarlardır. Kendilerine özgü istek 

ve ihtiyaçları sayesinde bu alt kültür pazarları, yine kendileriyle 

yakından ilgilenen işletmelerin mal ve hizmet üretip sattıkları 

pazarlardır. Bu tip pazarların tüketim alışkanlıkları sınırlı olmasına 

karşın, müşteri sadakati ve marka tercihleri genellikle yüksek 

seviyededir. 

3.2.3.2. Sosyal Sınıf 

İnsanların satın alma davranışlarına ve marka tercihlerine etki 

eden bir diğer önemli dışsal faktör toplum içerisinde dâhil oldukları 

sosyal sınıflarıdır. Sosyal sınıflar, insanların gruplar halinde dâhil 

oldukları kültürü içermektedir. Bu kültür birlikteliğinin bir etkisi olarak 

da insanlar sürekli etkileşim hali içerisindedirler (Solomon et al., 2006: 

433). 

Sosyal sınıf etkileşimi içerisindeki tüketici belirli bir ürün veya 

hizmeti tercih etmesinin sonucu olarak, aynı mal ve hizmeti tercih eden 

sosyal sınıfa dâhil olma koşulunu sağlamaktadır. Böylelikle kendilerini 

bir sosyal sınıfın, tabakanın üyesi olarak görmektedirler. Tüketici, dahil 
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olduğu sosyal sınıf sayesinde hayat tarzını buna bağlı olarak da 

tüketimlerini değiştirmektedir. Sosyal sınıf aidiyet duygusunun bir 

sonucu olarak yapacağı ve vereceği tüm tüketim kararlarını ekseriyetle 

bu duygular etrafında gerçekleştirecektir (Hogg et al., 1998: 294; Mathur 

et al., 2003: 128-132). 

İnsanların belirli sosyal sınıflara dâhil olmasında birtakım zorluk 

ve engeller vardır. Bu engellerin başında kişinin sahip olduğu gelir 

düzeyi ve kültür seviyesi bulunmaktadır. Bu iki ölçüt kendi içerisinde 

birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır. Tüketiciler, kimi zaman yeterli 

gelir seviyesine sahip olsa bile alacakları mal ve hizmet onları kültür 

seviyelerinin yetersizliğinden dolayı istedikleri sosyal sınıflara dâhil 

edememektedir. Yine benzer şekilde düşük gelir grubundan bir tüketici, 

sahip olduğu üst kültür seviyesi sayesinde, düşük gelir grubunun sosyal 

sınıfına sosyal ilişkiler bakımından dâhil olmayabilir (Kahle and 

Walkling, 1996: 309-312). 

3.2.4. Psikolojik Etmenler 

Tüketiciler bulundukları psikolojilerden etkilenerek marka 

tercihinde bulunabilirler. Güdülenme, algılama, tutum, inançlar ve 

öğrenme gibi faktörler tüketicilerin satın alma ve marka tercihlerini 

etkileyen psikolojik faktörlerdir. Pazarlama araştırmacıları özellikle son 

yıllarda tüketicilerin üzerinde satın alma ve tercih yapma ile ilgili 

psikolojik faktörleri araştırmaya her zamankinden daha fazla 

yönelmişlerdir. Bu araştırmalar, marka yöneticilerinin ve marka 

geliştiricilerinin pazarlama motivasyonlarına yönelik anlayışları 

anlamasında önemli bir yere sahiptir (Pride and Ferrel, 2010: 130-132). 
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Araştırmanın bu bölümünde, psikolojik faktörlerin tüketicilerin 

marka tercihlerine ilişkin etkilerine değinilecektir. 

3.2.4.1. Güdülenme (Motivasyon) 

Güdü, bireyin zihninde oluşturduğu hedefe yönelik somut veya 

soyut bir şekilde sarf ettiği çabaların tümüdür (Robbins and Judge, 2015: 

204). Tüketicilerin ihtiyaçları, onları satın alma davranışına iten güçtür. 

Giderilmeyen bir ihtiyaç, bireyin fiziksel ve psikolojik olarak asıl ve 

arzulanan durumu arasındaki farklılığı oluşturmaktadır (Durmaz, 2008: 

61-62). Bu bağlamda tüketici tutum ve davranışları, tüketicilerin 

ihtiyaçlarını karşılamasına göre şekillenmektedir. Bu sebeple de 

tüketicilerin marka tercihi davranışları başlamadan hemen önce, tercihi 

söz konusu markaya karşı bir takım istek ve arzulama durumunun 

olması, yani tüketicinin markaya karşı güdülenmesi gerekmektedir. 

İlerleyen süreçte tüketici tercihe konu olan markaya ilişkin bilgileri 

algılaması ve edindiği algılar sonucunda söz konusu markayı zihninde 

kendine has bir yerde konumlandırmaktadır (Aktuğlu ve Temel, 2006: 

47). 

Tüketici tercihlerinde güdülenme önemli bir paya sahiptir. Ancak 

güdülenme tek taraflı gerçekleşen veya olması beklenen bir süreç 

değildir. Güdülenme, bir nevi tüketicinin tüketim ihtiyacına karşı verdiği 

tepkidir. Bu tepkinin gerçekleşebilmesi adına işletmelere ve pazarlama 

uzmanlarına büyük görev düşmektedir. İşletmeler, özellikle kendi 

marka, mal veya hizmetlerinin tercih edilebilmesi adına tüketicileri; 

reklam, tutundurma ve bilgilendirme faaliyetleri ile kendi markalarına 

karşı güdülemeleri gerekmektedir. Güdülenme arzusunun çokluğu veya 
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azlığına göre tüketicilerin marka tercih etme eğilimleri ya artmakta ya da 

azalmaktadır. 

3.2.4.2. Algılama  

Algı, insanların beş duyu organıyla etrafındaki dünyayla bilişsel 

temas kurmasının birincil biçimidir. İnsan, sahip olduğu tüm kavramsal 

bilgi ve akabinde kazandığı deneyimlerini bu temel farkındalık biçimi ile 

sağlamaktadır (Efron, 1969: 137). Uyarıcıları anlamlı bir bütüne 

dönüştürme süreci, bireyin kendisine has dünya görüşü yaratmak için 

kullandığı girdileri yorumlama ve zihninde organize etmesidir (Kotler 

and Armstrong, 1999: 152). 

Algılama, tüketicilerin satın alma motivasyon ve süreçleri 

üzerinde etkili olan faktörlerden birisidir. Tüketiciler, algılarıyla 

işletmelerin algılara hitap etmesi için gönderdikleri mesajlara maruz 

kalırlar. Bu süreç sırasında pazarlama ve strateji uzmanlarının tüketiciye 

algılatmak istediği mesajlar ile tüketicilerin algıladıkları mesajlar ve 

anlamlar birbirinden çok farklı olabilir. Bu bir nevi yanlış algılama 

sürecinin önüne geçmek için uzmanlar, genellikle alt kültür veya genel 

kitleye uygun pazarlama stratejileri geliştir ve işletirler. Böylece, 

özelden genele pazarlama süreci hazırlamak ve iletmek yerine genelden 

genele bir pazarlama stratejisi söz konusu olur (Solomon, et al, 2006: 

143-145; Kotler, 2000: 173-175).  

Tüketicilerin algılama süreci, dışsal uyaranlar ile başlamaktadır. 

Bireylerin dıştan gelen mesajları algıladıkları duyu organları algıyı en 

yüksek ve şiddetli şekilde fark ettiği eşik noktasıdır. Markaların 

tüketicilere gönderdikleri net mesajlar içeren uyarıcılar vardır. Bu 

uyarıcıların taşıdığı net ve çeşitli mesajlar sayesinde algılar 
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oluşmaktadır. Tüketicinin, marka tarafından gönderilen mesajlara 

verdiği cevaplar aslında markanın yaratmak istediği algının başarasıdır. 

Bununla beraber marka farkındalığı oluşturamamış markaların 

gönderdikleri mesajlar tüketicilerin algılama eşiklerinin altında 

kalmaktadır. Bu durum tüketicilerde markaya ilişkin ya kayıtsızlık ya da 

olumsuzluk algısının oluşmasını sağlamaktadır (Fedorikhin and Cole, 

2004: 2-3; Solomon et al., 2006: 37-39; Khan, 2006: 134-135). 

3.2.4.3. Tutum ve İnançlar 

İnsanoğlu doğası gereği dünyada gördüğü, duyduğu ve algıladığı 

her şeye karşı bir tutum ve bir inanç içerisindedir. Bireylerin sahip 

oldukları tutum ve inançlar, aslında onların dünyaya bakış açılarının kısa 

bir özeti niteliğindedir. Dolayısıyla bireyler hayatları boyunca yaptıkları 

tercihlerde tutum ve inançlarının tesiri altındadırlar. Tüketicilerin 

markalara karşı olan inançları, yine markaları tercih etme ya da etmeme 

eylemleri ile yakından ilişkilidir. Tüketicilerin geliştirdikleri bu tutum, 

bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere üç temel bileşenden 

oluşmaktadır. Bilişsel bileşen ile tüketici, dünyada fiziksel cisimlere 

karşı bilgi sahibi olmaktadır. Duyusal bileşen ile fikir ve görüşlere karşı 

kendi fikrini oluşturmaktadır.  Davranışsal bileşen ile bilişsel ve 

duygusal bileşenlerden öğrendiği bilgileri ve bu bilgilerin kendisinde 

oluşturduğu nesnel görüşü bir eylemle neticelendirmektedir (Mostert, 

2002: 82; Pride and Ferrell, 2004: 172-174). 

Bireylerin tutum belirleyip düşündükleri metalar ne kadar yoğun 

ve kati ise inançları da aynı derecede yoğun ve katidir. Pazarlama ve 

marka geliştirme açısından düşünüldüğünde, tüketicilerin markaya karşı 

bilgileri ne kadar fazla ise, markaya karşı olan tutum ve inançları da o 



57 | MARKA İMAJI İLE MARKA TERCİHİ İLİŞKİSİNDE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA 

PAZARLAMANIN ROLÜ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA 

 

 

kadar güçlü olacaktır (Wanke, 1997: 170-171). Tüketicilerinde marka 

sadakati yaratmış güçlü marka yaratmanın bir yolu da tüketicilerin tutum 

ve inançlarından geçmektedir. Bu açıdan tutum ve inançlar 

değerlendirildiğinde marka perspektifinden tutum ve inançların önemi 

aşağıdaki şekilde görülebilir (Bahar, 2011: 31): 

• Mevcut tutumu korumak: Marka yöneticileri, hedef 

pazarlarındaki tüketicileri ile olan bilgi akışlarını güçlü 

tuttukları sürece mevcut tutumlarda olumlu olarak seyreder. 

• Tutumları değiştirmek: Sıklıkla karşılaşılabilen bir durum 

olan tüketicilerin olumsuz tutumlarını değiştirerek olumlu 

hale getirmek, yine tüketicilerin olumlu olan tutumları da 

destekleyerek daha kuvvetli hale getirmek gereklidir. Başarılı 

yürütülen bir pazarlama ve tutundurma faaliyeti ile 

neticesinde markanın sahip olduğu olumsuz tutum ve inançlar 

kolaylıkla giderilebilir. 

• Yeni tutumlar oluşturmak: Pazara sunulan yeni bir ürünün 

veya hali hazırda pazarda olan bir ürün ile ilgili tüketicilerin 

ilgisini çekerek yeni tutumlar geliştirilmesi sağlanabilir. 

Pazarlama faaliyetleri arasında müşteri devamlılığı ve müşteri 

sadakati sağlayarak işletmelerin devam ve karlılığını sağlama anlayışı 

vardır. Bu amaca ulaşma yolunda birçok tutundurma faaliyeti yürüten 

işletmelerin dikkate alması gereken bir konuda tüketici tutum ve 

inançlarıdır. Tüketici tercih ve kararlarında önemli bir yere sahip olan 

tutum ve inançların önemini anlayan marka ve işletmeler, günümüzde bu 

bilinçle hareket etmekte, yürüttükleri pazarlama araştırma geliştirme 

faaliyetlerinin içerisine tutum ve inançları olumlu yönde etkileyecek 

uyarıcılar koymaktadır.  
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3.2.4.4. Öğrenme 

Öğrenme, insanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli 

özelliklerin başında gelir. Öğrenme, deneyim ve tecrübe ile kazanıldığı 

gibi, öğretici yöntem ve metotlar sayesinde de gerçekleşmektedir. İster 

deneyim tecrübe olsun ister öğretici metodoloji olsun öğrenme sonunda 

elde edilen bilgi ve beceriler davranışta değişiklik yapmaktadır. Hayatı 

boyunca öğrenen bir canlı olduğunu düşünürsek, zaman içerisinde 

davranışlarında yaşanan değişimin sebebinin öğrenme olduğunu 

söyleyebiliriz. 

İnsanın öğrenmeye açık bir varlık oluşu nedeniyle tüketici olduğu 

konumda bile öğrenme isteği devam eder. Markalar insanların öğrenme 

özelliklerinden sıkça yayınladıkları ürün reklamları ile 

faydalanmaktadır. Bir reklam ne kadar çok tekrar edip yayınlanırsa, 

tüketicinin zihninde de o kadar çok yer etmektedir (Cömert ve Durmaz, 

2006: 358).  

Pazarlama perspektifinden bakıldığı zaman öğrenmenin yeri çok 

farklıdır. Bireylerin markalara ilişkin sahip oldukları bilgiler, 

yaşanmışlıklar ve hangi markanın tercih edileceğinin hepsi öğrenme ile 

alakalıdır. Pazarlama açısında öğrenme; bireyin gelecekte sergileyeceği 

benzer tutum ve davranışı yönlendiren, satın alma ve tüketime onu 

hazırlayan süreçtir (Kıygır, 2007: 63). 

Bu sebeplerden dolayı öğrenme satın alma davranışıyla ve marka 

tercihi ile doğrudan ilgilidir (Deniz, 2011: 255). 

3.2.4.5. Kişilik 

Kişilik, bireyi diğer bireylerden farklı kılan fikir, duygu, düşünce, 

tutum niteliklerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. Bu farklılıkların 
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içerisinde alışkanlıklar, algılamalar, hal ve hareketler, olaylara ve 

çevresine karşı olan kavrayış tarzı yer almaktadır. Kişilik her insanın 

satın alma davranışında etkilidir (Cömert ve Durmaz, 2006: 355).  

Bireylerin davranışlarının gerçekleşmesi kişilik vasıtasıyla olur. Kişilik, 

insanları diğer insanlardan ayırırken kişiyi eşsiz kılan tüm özellikleri ve 

nitelikleri kapsayan bir kavramdır ki bu kavram sayesinde tüketicilerin 

satın alma noktasında gösterdiği tüm farklılıkların kaynağı budur. 

Bireylerin sahip oldukları bu farklılıkları yansıtma noktasında 

markaların önemli bir yeri vardır (Deniz, 2011: 252). 

Bu noktada işletmelerin sundukları markaları, malları ve 

hizmetleri kişiye özel bir hale getirerek yani “butik” bir tarzda onlara 

sunarak, özellikle farklılık isteyen veya kişiliğindeki farklılıkları 

yansıtmak isteyen müşterilere hizmet ederek, kendilerini tercih edilebilir 

bir marka haline getirmektedirler. 

3.2.4.6. Sosyal Medya ve Reklam 

İki farklı alandan gelen kelimelerden oluşan sosyal medya 

kavramı, internet üzerindeki kişi ve örgüt topluluklarının yine internet 

üzerindeki ağlarda bazen plansız bazen de organize bir şekilde bir araya 

gelerek oluşturdukları sosyal yapıyı tanımlamaktadır. Sosyal medya 

ağları temelde birebir veya kitle iletişimi için kullanılmaktadır.  

Sosyal medya pazarlama iletişimi, kişilerin ağırlıklı olarak bir 

markayı, malı veya ürünü tercih etmeden önce bilgi almak için 

kullandıkları yapılardır. Bazen de aldıkları mal ve hizmete ilişkin görüş, 

öneri ve tavsiyelerini yine bu ağlar üzerindeki diğer insanlara iletmek 

için kullandıkları yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır (Evans, 2008: 42-

43; Jansen et al., 2009: 3863-3866).  
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Reklam, belirli bir destekleyici aracılığıyla ödenen, fikir, ürün ve 

hizmetlerin tanıtımları ve genel sunumlar ile tüketicilere mesaj iletme 

çabasıdır. Reklamlar, marka tercihlerini belirlemek ve kişilere öğretici, 

tanıtıcı olmak için tasarlanmış pazarlama faaliyetleridir (Kotler and 

Keller, 2009: 538). Yani reklam ile bir işletmenin mal veya hizmetlerini 

tanıtmak için bedelini ödediği ikna edici bir dile sahip iletişim biçimidir 

(Wells et al., 2009: 55). Bu ikna iletişim biçiminin genel özellikleri 

aşağıdaki gibidir (Kocabaş ve Elden, 2001: 16): 

• Reklam pazarlama iletişimin bir elemandır. 

• Reklam, ücret karşılığında yapılmaktadır. 

• Reklam, tüketiciye ulaşması hedeflenen mesajlar toplamıdır. 

• Reklam, kitle iletişimi için yapılır.  

• Reklamı yaptıran, reklam sahibi kurum veya kişi her zaman 

bellidir. 

• Reklam, tüketiciye bilgi aktarırken tüketiciyi ikna etmeye 

çalışan bir araçtır 

• Reklam mesajları; mal, hizmetleri vaat ve sorun çözümlerini 

içermektedir. 

Televizyon, radyo ve geleneksel diğer medya araçlarının yanı 

sıra, işletmeler artık sosyal medya ağlarını üzerinden mevcut 

tüketicilerine ve potansiyel tüketicilerine ulaşmakta ve bu ağlar 

üzerinden etkili bir pazarlama iletişimi yürütmektedir (Dholakia and 

Bagozzi, 2001: 167).  

Tüketiciler ve potansiyel tüketiciler ile sosyal medya ve reklam 

ilişkileri ile sürekli etkileşim ve iletişim halinde kalan markalar, reklam 

sürecinde olduğu gibi kendilerini sürekli insanlara hatırlatıp göz önünde 
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olurlar. Bu sürekli kendini hatırlatma ve göz önünde olma süreci, mevcut 

tüketiciler üzerindeki marka tercihi olgusunu güçlendirirken, potansiyel 

tüketicilere de marka tercihi konusunda yönlendirici bir etki 

yaratmaktadır. 

3.2.4.7. Durumsal Faktörler 

Marka tercihlerine etki eden durumlar faktörler, herhangi bir 

zaman veya yere ilişkin seyretmemek ile birlikte genellikle kişilerin o 

anlık durum ve bilgilerine dayalı davranışları ile açıklanabilen 

tercihleridir (Belk, 1975: 157-159). Fakat bu anlık durum ve bilgileri 

tetikleyen veya yönlendiren başka dış çevre faktörleri bulunmaktadır 

(Jelenc et al., 2013: 8) 

Tüketicilerin karşılaştığı, satın alma davranış ve marka 

tercihlerini etkileyen durumsal faktörler genellikle dış çevre uyaranlarını 

kapsamaktadır. Örneğin, aydınlatma, renk, koku, müzik veya ortama ait 

herhangi bir dış çevre uyaranı, bireyi o anda satın almaya yönelik 

güdüleyebilmektedir. Tüketiciler durumsal faktörlerin etkilerine sıklıkla 

nihai satış noktalarında karşılaşmaktadır. Bu tip durumlarda genellikle 

tüketiciler, alacakları marka veya ürüne ilişkin derin bilgilere sahip 

olmamakla birlikte ortamın uyarıcı etkisi altında marka ve ürün tercihi 

yapmaktadır. 

3.2.4.8. Moda Faktörü 

Moda kavramı için, toplumları ve bireyleri belirli bir dönem 

içerisinde nesnelerin, kıyafetlerin ve davranışların nasıl ve ne şekilde 

olduğu, o dönem içerisinde çoğunluğun kabul ettiği trendler şeklinde 

tanımlamak mümkündür. Bu anlayış; sanattan müziğe, sosyal 

bilimlerden moda bileşenlerine kadar birçok alanı ve değeri kapsamakta 
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ve içerisinde bulunduğu toplumun yapısı ve zamanına göre sürekli 

değiştirmektedir. Yapılan bu genel tanım ile moda, günümüz modern 

toplumunun sosyal statü, sahip oldukları roller ve başarılarını ifade 

etmekte kullandığı bir araç olarak da gösterilebilir (Sproles, 1974: 463-

466; Hines and Bruce, 2007: 169).  

Moda ve tüketici tercihleri arasındaki ilişki incelendiğinde 

bireylerin ağırlıklı olarak toplumsal olarak kabul görmüş marka ve 

ürünleri, yani moda olan marka ve ürünleri tercih ettiği görülmektedir. 

Tüketimler, toplumların ve bireylerin ihtiyaçlarından 

kaynaklanmaktadır. Fakat marka tercihi ve tüketici tercihleri moda 

faktörü perspektifinden düşünüldüğünde, toplum içerisinde trend olmuş 

marka, ürün ve hizmetlere ilişkin tüketimler oldukları görülmektedir. 

Moda temelli satın alma davranışları, bireylerin yaşadıkları topluma ait 

aidiyetlerini ifade etmektedir. Bu aidiyet anlayışı çerçevesindeki satın 

alma ve tercih davranışı da marka tercihi üzerinde önemli bir rol 

oynamaktadır. 

3.2.5. Pazarlama Karması Faktörü  

Pazarlama karması, pazarlama faaliyetleri boyunca bir pazarlama 

yöneticisinin ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma gibi pazarlama karması 

elemanları konusunda işletmenin pazarlama stratejileri üzerinden 

mevcut pazar ve hedef kitleye göre karar verme sürecini 

tanımlamaktadır. Pazarlama karması elemanları ile işletmeler; 

markalarını, ürünlerini ve hizmetlerini hedef kitleye hem tanıtmakta, 

hem ulaştırmakta hem de tüketmeleri için güdülemektedirler. Konuya bu 

açıdan bakıldığında pazarlama karması elemanları, tüketicilerin marka 

tercihi konusunda etkin bir rol oynamaktadır. 
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Araştırmanın bu bölümünde, kültürel faktörlerin tüketicilerin 

marka tercihlerine ilişkin etkilerine değinilecektir.  

3.2.5.1. Ürün Faktörü 

Ürün, bir pazara tüketim amacıyla sunulan bir gereksinim ya da 

ihtiyaca yönelik fiziksel varlıktır. Ürün tanımı yapılırken sadece fiziksel 

varlık düşünülmemelidir. Geniş bir yelpazeye sahip olan ürün kavramı 

aslında fiziksel obje, sunulan hizmet, işletmeler ve fikirlerin 

birleşiminden ibarettir. Ürün kavramı içerisinde hizmet ise soyut olan 

ancak tüketicisinin gereksinim ve ihtiyaçlarını karşılayan fayda veya 

memnuniyeti kapsayan bir tür üründür (Kotler and Armstrong, 1999: 

219). 

Bir marka veya ürünün temsilini sağlayan sembol ve logosu ne 

kadar güzel olursa olsun, hedef kitleye uygulanan tutundurma faaliyetleri 

ne kadar yoğun ve iyi gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, tüketiciler 

marka veya üründen bekledikleri veya umdukları faydayı alamazlarsa 

akıllarında kalan tek şey o marka ve ürüne ilişkin tatminsizlik ve 

memnuniyetsizlikleridir (Perry and Wisnom, 2003: 22-23).  

Ürün faktörü üzerinden tüketici tercihleri düşünüldüğünde her 

satın alma davranışı, bir gereksinim veya ihtiyacın karşılığında 

yapılmaktadır. Yani marka veya ürün tercihlerini yaparken tüketiciler, 

gereksinim ve ihtiyaçlarını düşünerek hareket etmektedir. Tüketicinin 

gereksinim ve ihtiyaçlarına karşılayan her ürün ve hizmet, yapılacak 

satın alma davranışında tercihleri oluşturmaktadır. Aynı şekilde ihtiyaç 

ve gereksinimlerini karşılamayan her ürün ve marka bir sonraki satın 

alma sürecinde tercih dışı kalacaktır. 
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3.2.5.2. Fiyat Faktörü 

Tüketicilerin marka tercihleri üzerinde fiyat ve fiyat 

politikalarının önemi yüksektir. İşletmeler pazara sundukları ürünlerinin 

fiyatlarını belirlerken pazar şartları, pazar konumları, hedef kitle, içinde 

bulundukları ülkenin ekonomik durumu ve kendi mal veya hizmetlerinin 

ikamelerinin durumlarını mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. 

Fiyatlandırma ile ilgili alınacak kararlar, işletmelerin alacakları 

en önemli kararların başında gelmektedir. Doğru yapılmamış bir 

fiyatlandırma ile tüketiciler, başka markalara ve ürünlere yönelecek ya 

da ikameleri tercih edeceklerdir. Varoluş amacı kar sağlayıp 

devamlılığını sürdürmek olan işletmeler için bu büyük risktir. Doğru 

verilmiş fiyat kararları tüketicilerin marka ve ürün tercihlerini olumlu 

yönde etkilemektedir. Bu yüzden işletmeler pazara sunacakları mal veya 

hizmetin fiyat politikalarını, kararlarını alırken pazarın arz, talep ve 

rakiplerinin pazar payları gibi durumları mutlaka göz önünde 

bulundurmalıdır (Peter and Donnelly, 1998: 195-196). 

3.2.5.3. Dağıtım Faktörü 

Dağıtım kanalları, üretici veya aracı işletmelerce ürünlerini 

tüketicilere veya nihai satış noktalarına ulaştırmalarıdır Bu ulaştırma 

esnasında ticari değeri olan mallar işletmeler arasında mülkiyet 

değiştirmektedir (Lamb et al., 2011: 48-49; Warnaby and Medway, 

2013: 346-345). Daha basit bir tanım yapılacak olursa; dağıtım kanalı, 

ürünlerini son kullanıcı pazarlarına veya aracı işletmelere ulaştırmasıdır. 

Dağıtım kanalları organize edilirken; çevresel faktörler, pazar, 

hedef kitle ve alt kültür gibi özellikler mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Üretici işletme, müşteri memnuiyet ve hizmetini daha ön planda 
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tutabilmek adına dağıtım zaman ve kanallarını en rasyonel şekilde 

organize etmelidir. Tüketici marka ve ürün tercih neden ve eğilimleri 

incelendiğinde, bir markaya kolay ve hızlı ulaşılır olması o markanın 

tüketiciler tarafından o kadar çok tercih edilmesi anlamına gelmektedir 

(Kotler, 2000: 298-299). 

3.2.5.4. Tutundurma Faktörü 

Tutundurma, işletmelerin hedeflerine ulaşmak için reklam, 

kişisel satış ve satış geliştirme faaliyetlerinin pazarlama 

departmanlarınca bir araya getirilerek yürütülmesidir. Yani bu 

faaliyetlerin iletişim destekli kısmı tutundurma olarak 

adlandırılmaktadır. Tutundurma faaliyetleri kapsamında hedef pazardaki 

tüketiciler incelenerek, hangi tarz girişimler ile dikkatleri çekilebilir gibi 

soruların cevapları aranır. Tutundurma faaliyetlerinin etkin ve faydalı 

olması için de tutundurma faaliyetlerinden olan reklam, kişisel satış ve 

satış geliştirme elemanlarının hangisinden ne kadar yoğunlukta 

yapılacağının cevapları aranır. Bu cevaplara ilave olarak uygulanacak 

olan faaliyetin zamanlamasına dikkat edilir (McCarthy, 1975: 386; 

Blythe, 2001: 201-202).  

İşletmeler, tüketici ihtiyaç ve gereksinimlerini anlayıp, tespit 

ettikleri ölçüde başarılı olmaktadırlar. Bu süreçte; mal veya hizmetin 

pazara sokulmasından, pazarda olduğu süre ve satış sonrası kısmında da 

tutundurma faaliyetleri önem arz etmektedir. Bu bağlamda işletmelerin 

yaptıkları tutundurma faaliyetlerinin amaç ve seyri şu şekildedir (Herrera 

et al, 2002: 47-53): 

• Hedef kitle dışında kalan potansiyel tüketicileri düşünerek 

onlara hitap edebilecek mal veya hizmetler geliştirmek. 
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• Mevcut tüketicilere sürekli farkındalık yaratacak veya 

arttıracak şekilde bilgilerini güncellemek. 

• İşletmenin kendisine belirlediği hedef pazarın dışında kalan 

bölümleri dikkate alarak, bu bölümlere göre de mal veya 

hizmet sunmak. 

• Mal veya hizmet sunulan hedef pazardaki diğer rakiplerin 

arasında kendi işletmesini yapılan tutundurma faaliyetleri ile 

tüketici gözünde farklı kılmak, dikkat çekme ve algıda 

seçicilik yaratmak.  

Tutundurma faaliyetleri ile birlikte markanın pazarda 

tutundurulması yanında işletmenin sunduğu mal ve hizmetlerin pazara 

etkin şekilde iletilmesi hedeflenmektedir. Pazara yeni giren bir markanın 

odak noktası, marka farkındalığı yaratmak olmalıdır. Yaratılacak marka 

farkındalığı ile birlikte tüketicilerin dikkatleri pazara yeni giren 

markanın üzerine çekilebilir (Schlegelmilch, 2016: 153). 

Tutundurma faaliyetlerinin tüketici tercihleri üzerinde etkili ve 

belirleyici olabilmesi için tutundurma faaliyet elemanlarının doğru 

yerde, doğru miktarda ve doğru şekilde olması oldukça önemlidir. Bu 

sayede tüketicilerin tercihleri üzerinde gerekli güdüler harekete 

geçirilebilir. Bunun yanı sıra işletmeler tutundurma faaliyetlerini sadece 

hedef kitleye değil, kendi çalışanlarına, referans gruplara ve kişisel satış 

noktalarındaki satış personellerine de yapmalıdırlar. Böylelikle sadece 

tüketici üzerinde tercih yaratacak faaliyetler gerçekleşmeyecek, 

tüketicilerin tercihlerini belirleyen faktörleri hazırlayan faktörler 

üzerinde de bir etki oluşacak, bu da tüketicilerin tercihlerini 

etkileyecektir (Blythe, 2001: 219; Youell, 1998: 187-189; Liao et al., 

2009: 275). 
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3.3. Marka Tercihi ve Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişki 

Tüketicilerin satın alma niyetleri ve kararları, aslında satın alma 

tercihlerini etkileyen birçok faktörden aldıkları çeşitli uyarıcılar ve 

bilgiler sayesinde oluşmaktadır. Yani birçok değişken satın alma niyeti 

üzerinde etkilidir. Bununla birlikte tüketicilerin içsel motivasyon ve 

güdüleri de hem satın alma hem de marka tercihi yaparken önemli rol 

oynar. Özellikle motivasyonlar ve güdüler ile birlikte anlık karar verme, 

yani anlık satın alma istek ve davranışı oluşmaktadır. Tüketiciler, maruz 

kaldıkları dürtüler sonucu açığa çıkan ve o anda tatminlerini ve 

gereksinimlerini gidermeye yönelik plansız gibi gözüken ama marka ve 

ürün tercihleri deneyimlerine bağlı olarak planlı gelişen satın alma 

niyetleri aslında duygusal ve bilişsel reaksiyonların sonucu olarak 

gerçekleşen eylemlerdir (Piron, 1991: 509-510; O’guinn and Faber, 

1986: 136-137).  

Tüketicilerin marka seçim ve tercihlerinde birçok etken ayrı ayrı 

rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki tüketicilerin marka 

tutum ve tercihlerini belirleyen faktörlerin, tüketiciyi etkileme yönü ve 

şiddeti birbirinden tamamen farklıdır. Birbirinden bu denli farklı, çok 

olan durum ve faktörün temel niyeti bireylerin satın alma tutum ve 

niyetleri etkileyerek tüketiciler üzerinde tercih yaratma çabası, yani 

marka tercihi oluşturmaktır. 

Tüketicilerin bir kısmı marka tercihlerini yaşadıkları 

deneyimlerine bağlı olarak oluşturdukları rasyonel düşüncelerine göre 

belirlerken, bir kısmı da onları etkileyen faktörlerin etkisine göre 

yapmaktadır. Yani tüketicilerin marka tercihleri, rasyonel kararları veya 

onları etkileyen faktörlerin etkisi ile gerçekleşen bir süreçtir. 
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4. ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA  

Bu bölümde, EAAP ve EAAP ile ilgili temel kavramların 

üzerinde durulacak olup, bu kavramların bütünsel ve alt başlıkları ile 

birlikte nasıl EAAP ile ilişkili olduğu açıklanmaya çalışılacaktır. 

Bununla beraber EAAP kavramının önemi ve satın alma davranışı ile 

arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılacaktır. 

4.1. Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama 

Tüketiciler, işletmeler veya ürünler ile ilgili değerlendirme, 

mesaj, görüş, öneri ve deneyimlerini internetin olmadığı dönemlerde 

sadece birkaç kişiye aktarıp onları etkileyebiliyorken, internet ve bağlı 

alt iletişim teknoloji ve uygulamaları sayesinde edindikleri deneyim ve 

tecrübeleri artık tüm dünya ile paylaşabilme imkânı bulmuştur. Bunun 

birlikte EAAP tüketici satın alma kararlarında giderek önemli bir hal 

almıştır. EAAP potansiyel tüketiciler için başta sadece alternatif bir bilgi 

ve deneyim edinme kanalıyken, internetin hayatımızın her alanına 

girmesi ile beraber artık tüketiciler için mal ve hizmetler ile ilgili ana 

akım, bilgi edinme kaynağı olmuştur. İşletmelerde EAAP’nin gelişim 

senaryolarına uygun olarak geleneksel, yani alışılagelmiş pazarlama, 

reklam ve tutundurma yöntemleri ile tüketicileri etkileme yolundan 

çoğunlukla vazgeçmiş, EAAP’nin tüketiciler üzerindeki etkisine dayalı 

kurum ve markalarını tanıtır olmuşlardır (Duan et al., 2008: 233; Smith 

et al., 2005: 16-17). EAAP’nin satın alma davranışı üzerinde güçlü bir 

etkisi vardır. Bu etki hem olumlu hem de olumsuz şekilde işlemekte, bir 

marka ile ilgili araştırma yapan tüketiciyi, kararını olumlu veya olumsuz 

olabilecek bir kesinlikte net bir şekilde etkilemektedir. Olumlu veya 

olumsuz, her iki şekilde de EAAP, karar sürecini tüketiciler üzerinde 
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hızlandırmaktadır (Algur 2015: 15). İşte bu yüzden EAAP pazarlama 

araştırmacılarının sıklıkla araştırdığı konuların başında gelmektedir 

(Dumrongsiri, 2010: 182).  Elektronik ağızdan ağıza pazarlama yapısı ve 

ortaya çıkışı itibariyle kendine has bir takım özellikleri vardır. Bu 

özellikleri sayesinde küresel anlamda bir tüketici rehberi olmuştur. 

Elektronik ağızdan ağıza pazarlamayı değerlendirirken yapısına has 

özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz (Başkaya, 2010: 26-27): 

• Kalıcılığı: İnternet ve sosyal medya ağları üzerindeki yazılı, 

sesli ve görüntülü tüm dijital veri ve materyaller silinmediği 

takdirde, bu veri ve materyaller varlıklarını çevrimiçi 

platformlarda daima sürdürecektir. 

• Yönü: İnternet ve sosyal medya ağları üzerindeki bilgilerin, 

kişiye özel olmaması ve genele hitap etmesidir. 

• Seçilebilir olması: Çevrimiçi ortamlardaki bilgilerin çeşitliliği 

yüzünden bu tarz platformlarda bilgi arayan kişilerin, 

istedikleri tarz bilgileri seçerek ulaşabilmesini açıklamaktadır. 

• Biçimi: Çevrimiçi ortamlardaki bilgilerin, birden fazla şekilde 

(web, e-posta, sosyal medya ağları) olmasıdır. 

EAAP ile ilgili dikkat çeken bir diğer konu da klasik ağızdan 

ağıza pazarlama (AAP) ile karşılaştırıldığındaki güvenirlilik seviyesidir. 

Showroom, mağaza ve diğer fiziksel ortamlarda yapılan bilgi verme, 

deneyim aktarma ve görüş etkilime gibi faaliyetler, sanal ortamlardaki 

bu tip faaliyetlere oranla daha ikna edici ve inanılırdır. Bir diğer ilgi 

çekici nokta da, yine AAP’ye kıyasla sanal ortamlardaki olumsuz görüş 

ve deneyimlerin yarattığı etkilerin daha büyük ve daha güçlü olduğu 

yönündedir (Lee and Lee, 2009: 302; Park and Lee, 2009: 61-62).  Bu ve 

benzer özellikleri yüzünden EAAP geleneksel AAP’ye göre daha 
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kontrolsüz bir yapıdadır. Bilgi iletim kanallarının çokluğu nedeni ile de 

bilginin tam olarak nerede ve ne zaman paylaşıldığını belirlemek 

neredeyse imkânsızdır (Hung and Li, 2007: 485-486). EAAP’nın sahip 

olduğu çeşitli iletişim kanalları ve bu kanalların etkileşim seviyeleri ile 

ilgili de çeşitli çalışmalar literatürde mevcuttur. Bu kanalların ve sahip 

oldukları etkileşim yoğunluklarından birisini Jalilvand (2011: 45) yaptığı 

çalışmasında şu şekilde göstermiştir. 

 

Şekil 4.1. EAAP Kanal Tipolojisi  

Kaynak: Jalilvand, 2011: 45. 

Şekil 4.1. incelendiğinde EAAP pazarlama kanalları görülmektir. 

Bloglar, online topluluklar ve haber grupları kalabalık iletişimin olduğu 

kanalları göstermektedir. web siteleri, ürün tanıtım ve şikâyet siteleri ve 

sohbet odaları ise azdan çoğa iletişim kanalları göstermektedir. Birebir 

etkileşimin olduğu kanallar ise daha çok e-postalar ve anlık mesajlaşma 

uygulamalarının olduğu iletişim kanallarıdır. EAAP dijital pazarlama 

dünyası için hayati önem taşımaktadır. Özellikle online alış-veriş 
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sitelerinin ürün derecelendirme ve yorum kısımları günümüz tüketici 

satın alma karar sürecinde anahtar rol niteliğindedir. 

EAAP’nın iletişim kanallarının satın alma kararı üzerindeki etkisi 

ile ilgili yapılan bir araştırmada, tüketicilerin %61’inin herhangi bir mal 

veya hizmet satın almadan önce forumları, tüketici bloglarını ve internet 

üzerindeki tüketici yorumlarını referans alıp okudukları tespit edilmiştir 

(Yoo et al., 2015: 497). Araştırmanın ilerleyen kısımlarında araştırma 

modeline uygun olarak yapılmış literatür taraması sonucu elde edilmiş 

EAAP iletişim kanalları detaylı bir şekilde açıklanacaktır. 

Pazarlama literatüründe AAP önemli bir yere sahiptir. Yine aynı 

şekilde internet ortamında tüketicilerin satın alma davranışlarına etki 

eden EAAP’de pazarlama literatür ve araştırmalarında öncelikli bir 

konuma sahiptir. Gerek AAP gerek EAAP olsun temel amacı insanlara 

mesaj iletmektir. 

Mesaj, iletişim sürecinde kaynaktan alıcıya ulaşması için 

başlayan ve her iki taraf içinde ortak anlamlar taşıyan ifadelerdir. Bu 

ortak anlayış süreciyle insanlar, resmi ve gayri resmi ilişkiler kurup 

yürütebilirler. EAAP’da iletişim ile ilgili çeşitli tanımlar bulunmaktadır. 

Gruen et al., (2006: 449-450) yaptıkları tanıma göre internet ortamında 

objektif ve güvenilir bir şekilde tüketicilerin kendi aralarında bilgi alış 

verişi yaparak birbirlerini alışverişe teşvik etme süreçleridir, şeklindedir. 

Bir başka tanıma göre ise, tüketicilerin sınırısız bir şekilde kendinden 

önce aynı mal veya hizmeti alan ya da tüketen insanlardan faydalanarak 

alış satın alma davranışı geliştirmeleridir (Arroya and Pandey, 2010: 

1230). Gerek EAAP’nın tanımı gerekse EAAP’nın iletişim süreci 

incelendiğinde ortak nokta kaynak ile alıcı arasındaki sınırsız ve sürekli 

devam eden iletişim sürecidir. Gelenesek AAP’da olduğu gibi EAAP’da 
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da çift taraflı ve istenirse sınırsız olabilecek bir iletişim süreci söz 

konusudur. Bu sürece ürün ve hizmetlerini tanıtmak veya pazarlamak 

isteyen işletme veya kurumlar dahil olmadığı için sadece tüketici ile 

tüketici arasında geçmektedir. Tüketici ile tüketici arasında geçen bu 

iletişim son derece objektif, şeffaf ve güvenilir olarak tanımlanmaktadır. 

 

Şekil 4.2. AAP ve EAAP İletişim Süreci  

Kaynak: Lopez and Sicilia, 2014: 3. 

Şekil 4.2. incelendiğinde, kaynaktaki tüketim neticesinde oluşan 

bilgi veya deneyimin alıcıyıya gönderilme süreci görülmektedir. 

Geleneksek AAP sürecinde iletişim yüze yüze gerçekleşmektedir. 

Kaynağın kodladığı mesajın içerine ek olarak, kaynak kendi karakteristik 

detaylarınıda ekleyebilmektedir. EAAP iletişim süreci incelendiğinde 

ise, kaynak ile alıcı arasında internetin olduğu görülmektedir. Kaynak 

istediği zaman iletişimi internet üzerinden başlatabilmektedir. 

Geleneksek AAP’da olduğu gibi karşısında bir alıcı olmasına gerek 

yoktur. Kaynak iletmek istediği mesajı internete yükledikten sonra 
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alıcılar kaynağın mesajlarına istedikleri zaman ulaşarak karakteristik 

detaylara girmeden almak istedikleri mesajı alabilmektedirler. 

4.2. Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama ile Ağızdan Ağıza 

Pazarlamanın Farkları ve Benzerlikleri 

Geleneksel AAP yapılan alışveriş sonucunda, satın alınmış mal 

veya hizmete ilişkin detaylı bilgi, görüş ve deneyimlerin satıcı-üretici 

işletmeden tamamen bağımsız, yine mekândan bağımsız, olumlu ya da 

olumsuz bir şekilde aktarılması faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. 

Yapılan bu iletişim sürecinde kaynak ve alıcı olmak üzere iki basit taraf 

bulunmakta ve etkileşim bire bir olacak şekilde seyretmektedir 

(Silverman, 2007: 43; Taylor, 2005: 12). EAAP yukarıda yapılan 

tanımlar çerçevesinde düşünüldüğünde akla gelen ilk farklılık iletişimin 

sürecindeki etkileşimin kalabalıklığı ve hızıdır. Bununla birlikte EAAP 

ve AAP arasında uygulama mecrası ve sürecinde ilişkin bir takım 

farklılıklar bulunmaktadır. Her ne kadar benzer ve aynı amaca uygun 

gözükse de, AAP ve EAAP kavramlarının temelde ciddi farklılıkları 

bulunmaktadır. Bu farklılıklar ilk etapta iletişim, pazarlama ve tüketici 

davranışları ile ilgili gözüksede, bunların yanı sıra başka disiplinlere de 

araştırma konusu olan farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıklar 

araştırmacılar için yeni çalışma alanı yaratmıştır (Deighton and 

Kornfeld, 2009: 6-7). Biz araştırmamız kapsamında geleneksel AAP ve 

EAAP arasındaki farklılıklardan söz edeceğiz. Aşağıda Çizelge 4.1.‘de 

geleneksel ağızdan ağıza pazarlama ve EAAP arasındaki farklılıklar 

gösterilmektedir. 



Dr. Tibet Tebriz URMAK | 74 

 

Çizelge 4.1. AAP ile EAAP Arasındaki Farklar  

Geleneksel WOM E-WOM 

Tüketiciler ile yüz yüze iletişim 

kurmak  

Tüketiciler ile internet ortamında 

iletişim kurmak  

Sadece tüketiciyle iletişim kurmak 
Birden fazla tüketici ile aynı anda 

iletişim halinde olmak  

Tüketiciyle karşılıklı iletişim 

halinde olmak 

Tüketiciyle karşılıklı veya tek taraflı 

iletişim halinde olmak  

Tüketiciyle konuşarak iletişim 

kurmak  

Tüketiciyle mesajlar, yazılar 

aracılığıyla iletişim kurmak  

Sadece bulunduğun yerdeki 

kişilerle iletişim halinde olmak 

Herhangi bir kısıtlama olmaksızın 

istenilen herkesle iletişim halinde 

olmak 

Yüz yüze bir iletişim olduğu için 

kısa süreli iletişim şeklidir 

Sanal ortamda olduğu için uzun 

süreli iletişim şeklidir  

Çizelge 4.1. (devam) AAP ile EAAP Arasındaki Farklar  

Geleneksel WOM E-WOM 

Tüketici ile iletişim o an 

gerçekleştiği için gelişigüzel bir 

iletişimdir 

Tüketici ile iletişim sanal ortamda 

gerçekleştiği için planlı bir 

iletişimdir 

Edilen sohbetin içeriği 

hesaplanamaz 

Edilen sohbetin içeriği 

hesaplanabilir 

Yüz yüze bir sohbet gerçekleştiği 

için alınan bilginin kaynağı bellidir 

Sanal ortamda bir sohbet 

gerçekleşştiği için kaynağı belli 

olabileceği gibi belirsiz de 

olabilmektedir.  

Kaynak: Çakırkaya, 2016: 41. 

Çizelge 4.1. incelendiğinde AAP ile EAAP arasındaki farklar 

görünmektedir. İlk olarak göze çarpan iletişim tarzlarındaki 

farklılıklardır. AAP ile insanlar birbirleriyle yüz yüze iletişim 

sağlamaktadırlar. Birbirlerine görüş aktaran insanlar sadece konuşmaları 

ile değil; jest, mimik ve beden dilleriyle de birbirlerine olumlu veya 
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olumsuz mesajlar vermektedir. EAAP ile sadece sanal ortamlarda 

yazılan bilgilerden faydalanmak mümkündür. Görsel ipuçları veya 

duygulardan mahrum kalan bir pazarlama iletişimi söz konusudur. 

Geleneksel AAP’da bire bir etkileşim söz konuyken EAAP ile kitlelere 

ulaşmak, bir topluluk veya bir kesime hitap etme ayrıcalığı vardır. AAP 

ile başlayan iletişimler kısa süreli bir temele dayanmaktadır. Fakat 

EAAP ile başlayan iletişim süreci; yazılı, sesli veya görüntülü 

olmasından dolayı uzun ömürlüdür. Geleneksel AAP ile edinilen bilgi ve 

deneyimlerin kaynağı tanınan bilinen kişileridir. Fakat EAAP ile edilene 

bilgi ve deneyimler anonim kaynaklara sahiptir. AAP ile sağlanmış bir 

bilgi, kaynağı nedeniyle EAAP’ye göre daha tutarlı ve güvenilirdir.  

Prensipte her iki pazarlama ve iletişim şekli de birbiri ile yakınlık 

ve benzerlik gösterseler de aslında birbirlerinden şekil açışından oldukça 

farklılıklar taşır. Bu farklılıklar yukarıda da bahsedildiği üzere farklı 

disiplinlerden araştırmacıların, araştırma alanları olmuştur.  

İletişim, insanlıkla başlayan ve devam eden bir süreçtir. İnsan 

doğduğu andan öldüğü ana kadar çevresi ile etkileşimde olan bir canlıdır. 

Bu canlı, dış dünyaya sürekli iletiler göndermekte ve kendisi de dış 

dünyadan sürekli iletiler almakta ve işlemektedir. İster geleneksel AAP 

olsun, isterse EAAP olsun her ikisinin de temelindeki motivasyon 

iletişimdir. İletişim sayesinde insanlar veya topluluklar bir birlerini 

etkilemekte ve yönlendirmektedir. Her iki pazarlama tekniğinin 

farklılıkları olduğu kadar benzer yanları da bulunmaktadır. Bu 

benzerlikleri şöyle sırlanmaktadır (Kasap, 2018: 23): 

•   Kişilerarası iletişim olması 

• İnteraktiflik 

• Tüketici satın alma davranışını etkileme 
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• Çift yönlü iletişim 

Tüketici temelli tüm tutundurma faaliyeti için iletişim hayati 

önem taşımaktadır. Yukarıda sıralanan benzerlikler incelendiğinde hem 

AAP hem de EAAP arasındaki ilk ortak nokta kişilerarası iletişimdir. 

İletişim süreci boyunca hem kaynağın hem de alıcının, mesajı çift taraflı 

olarak kendi aralarında iletmeleri interaktiflik yani etkileşim, her iki 

pazarlama biçimi içinde söz konusudur. Tüketici davranışlarını etkileme, 

yani satın alma veya satın almama kararını verdirtme, alınması 

düşünülen mal veya hizmete ilişkin resmi olmayan bilgi kaynaklarını 

inceleme ve çift yönlü iletişim yani yansıma şeklinde gerçekleşerek 

etkileşimin eylemle sonuçlanması da geleneksel AAP ve EAAP’nın 

ortak noktasıdır. 

4.3. Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Türleri 

EAAP incelendiğinde, her iletişim biçiminde olduğu gibi olumlu 

ve olumsuz olmak üzere iki çeşit mesaj tipine sahip olduğunu görmek 

mümkündür. Bu sebeple EAAP olumlu ve olumsuz olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Sunulan mal ve veya hizmete ilişkin deneyimlenen 

edimlerin olumlu veya olumsuz bir biçimde çevrimiçi ortamlara 

aktarılması prensibine dayanan bu iletişim biçimlerini aşağıda 

açıklanmıştır. 

4.3.1. Olumlu Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama  

İster sanal ortam olsun, isterse yüz yüze iletişim olsun insanlar 

kendi kullandıkları markalar, ürünler veya hizmetler hakkında 

konuşmayı severler. İste buradan hareket ile olumlu EAAP; kişilerin 

marka, mal veya hizmetlere ilişkin merak ettiklerini internet üzerinden, 
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kendilerinden önce o marka, mal veya hizmeti alıp kullananların 

internete yükledikleri yazılı, sesli veya videolu kayıtları bulup 

incelmesini kapsamaktadır. 

Olumlu EAAP, tüketicilerin bir markaya, bir ürüne veya hizmete 

ilişkin algı ve tutumlarını değiştirebilmekte, tüketicilerin satın alma 

davranışını gerçekleştirecek şekilde düzenlemektedir. Literatürde buna 

“EAAP’nin tüketici tutumu” yani “olumlu EAAP denilmektedir” 

(Armelini and Villanueva, 2011: 30-33; Cheung and Thadani, 2012: 461-

462). Tüketiciler üzerinde olumlu EAAP ürünü veya hizmet deneme, 

tecrübe etmeği isteği oluşturmaktadır. Bununla birlikte olumlu EAAP ile 

birlikte kaliteli ve uzun ömürlü mal veya hizmet alan kullanıcılar bir 

markaya karşı sadakat duymakta ve alışkanlık sahibi olmaktadırlar 

(Sweeney et al., 2005: 334-335; Sundaram et al., 1998: 530). Olumlu 

EAAP ile ilgili yapılan çalışmalar, kaynak ve alıcı arasındaki mesajın 

gücü ile tüketicilerin satın alma davranışı arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu yönündedir (Chu and Kim, 2011: 47-48).  Bununla birlikte 

kaynağın verdiği mesajın net ve anlaşılır bir halde olması, olumlu EAAP 

için önem arz etmektedir. Online platformlarda verilen mesaj, kaynaklar 

tarafından yeterlince güvenilir olarak algılanır ve inanılırsa, mesaj tüm 

çevrimiçi platformlarda hızla yayılmaya başlar (Hsiao et al., 2009: 757-

758). EAAP’nin yarattığı etki geleneksel AAP’ye göre çok daha fazladır. 

Çevrimiçi platformlardaki bir marka veya ürüne ilişkin mesajların sayısı 

arttıkça, tavsiye edilen maka veya ürün daha çok kullanıcı tarafından 

düşünülmeye başlamaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak da mal ve 

hizmete ilişkin talep artar. Bunun aksine bir mal veya ürüne ilişkin 

çevrimiçi platformlardaki mesaj sayısının azlığı ise o ürünün tüketiciler 
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tarafından daha az düşülmesine ve tüketilmesine neden olmaktadır 

(Gupta and Haris, 2009: 1042). 

Olumlu EAAP işletmelerin mevcut müşterilerini ellerinde 

tutması ve potansiyel müşterilerini kazanması için önemli bir faktördür. 

İşletmeler yarattıkları imaj ile müşterilerini etkilerler, sonrasında 

sundukları mal ve hizmetlerin satış sonrası hizmetleri ile birlikte bu 

imajlarını pekiştirebilir ve pazardaki konumlarını koruyabilirler. Üretim 

aşamasından nihai tüketici aşamasına kadar olan her süreçte müşteri 

memnuniyeti ve sorun çözme, işletmeler ve müşteriler için çok 

önemlidir. Satış sonrası destek sağlayan işletmeler, müşterilerin 

güvenlerini kazanarak, fiziksel veya sanal ortam fark etmeksizin her 

mecrada kendileri ile ilgili olumlu ağızdan ağıza pazarlama 

yaptıracaklardır.  

4.3.2. Olumsuz Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama  

Olumlu EAAP ile ilgili bölüm açıklanırken insanların hem sanal 

dünyada hem de gerçek dünyada markalar, mallar ve hizmetler ile ilgili 

konuşmayı sevdiklerinden bahsetmiştik. İnsanların birbirleri ile 

yaptıkları bu alış-veriş deneyimini paylaşma istekleri sadece olumlu 

anlamda olmaz, aynı zamanda tüketiciler memnun kalmadıkları mal ve 

hizmetler ile ilgili de birbirlerine sürekli bir şeyler anlatır ve etkilerler. 

İşte bu süreç olumsuz EAAP olarak tanımlanır.  

Tüketiciler satın aldıkları mal veya hizmete ilişkin 

memnuniyetsizlik veya eksiklikler hissettiklerinde, hissettikleri veya 

yaşadıkları eksikliğin miktarına göre, üretici veya satıcı işletmeye karşı 

olumsuz duygu ve düşünceler geliştirirler veya bu tarz düşünceler 

geliştirmezler. İşte tam bu noktada tüketicilerde oluşan olumsuz algı 
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veya düşüncelerin, bir başkasını etkilemek veya etkilememek üzere 

herhangi bir çevrimiçi platforma aktarılması olumsuz EAAP’dır. 

Yapılan çalışmalarda sıklıkla gözlendiği kadarıyla, alınan mal veya 

hizmetten memnun kalınmadığı takdirde, tüketiciler üretici veya satıcı 

işletmeye şikâyetlerini ulaştırmak yerine ilk olarak çevrelerindeki 

insanlara şikâyetlerini bildirdikleri gözlemlenmiştir (File et al., 1994: 

303-305; Boo and Kim, 2013: 24-25; Buttle, 1998: 243-244). 

Olumlu EAAP ile karşılaştırıldığında, olumsuz EAAP’nın 

internet tabanlı tüm çevrimiçi platformlarda yayılma hızının daha yüksek 

ve yarattığı olumsuz algının daha çok olduğu tespit edilmiştir 

(Chakravarty et al., 2010: 186). Bununla birlikte yapılan bir diğer 

çalışma da, olumsuz EAAP mesajlarının yine olumlu EAAP ile 

karşılaştırıldığında daha inandırıcı ve karar aldırıcı olduğu yönündedir 

(Pan and Chiou, 2011: 68-69). 

Tüketiciler, ürün ya da hizmet ile ilgili beklentilerini tatmin 

edemedikleri takdirde, bazen kızgınlık bazen de bilinçli olarak, memnun 

kalmadıkları mal ve hizmetin olumsuz reklamını yapmaktan 

çekinmemektedir. Bilinçli tüketiciler, yaşadıkları olumsuz veya negatif 

durumları toplumun yararını düşünerek başkalarının da yaşamaması için 

imkân buldukları fiziksel ve sanal tüm mecralarda yaymaktan 

çekinmezler. İşletmeler için sürdürülebilir bir yapının anahtarı olan 

finansal gelir ve karlılık bir nevi pazarlama ve tutundurma faaliyetlerine 

bağlıdır. Bu bağlamda özellikle günümüzün pazarlama trendlerinden 

birisi olan elektronik ağızdan ağıza pazarlama, sürdürülebilir bir rekabet 

üstünlüğü için özellikle önem arz etmektedir. 



Dr. Tibet Tebriz URMAK | 80 

 

4.4. Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Sosyal Medya 

Araçları 

Çevrimiçi iletişimdeki gelişmelerle, tüketicilerin bir marka, ürün 

veya hizmete ilişkin başlarından geçen olay ve deneyimleri, tercih 

ettikleri internet platformlarından diğer insanlarla paylaşması giderek 

sıklaşan bir durumdur. Öze bakınca sosyal bir canlı olan insan için, ortak 

bir amaç için bir araya gelme, yaşadıklarını anlatma deneyimi tanıdık bir 

durumdur (Dellarocas, 2003: 1407; Hagel, 1999: 58). EAAP ile birlikte 

olumlu ya da olumsuz düşüncelere sahip tüketiciler arasında hızlı ve 

kolay erişilebilir bir köprü oluşmuştur. Bu köprü sayesinde tüketiciler, 

kendilerini geliştirmekte birbirlerine yardım edebilmekte ve birbirlerinin 

satın alma kararlarını net bir şekilde etkileyebilmektedirler (Henning-

Thurau et al., 2004: 39). 

EAAP ile ilgili yapılan araştırmlar içeresinde tüketicilerin hangi 

çevrimiçi platformu sıklıkla kullandığına dair bir çalışma 

bulunmamaktadır. Fakat EAAP ile ilgili en çok tercih edilen çevrimiçi 

araca ilişkin bakışı ile değerlendirmelerin yapıldığı çalışmalar mevcuttur 

(Mattila and Wirtz, 2004: 147-150). Bu çevrimiçi platformlar 

tüketicilere tavsiye verme, soru sorma, cevap verme ve benzeri olanaklar 

sunmaktadır. Tüketiciler, deneyimlerden kendileri için öznel anlamlar 

çıkartmaktadırlar. Bir marka ve onun kullanıcısının deneyimleri, diğer 

tüm tüketicilerin merak ettiği algılara sahiptirler (Leppiman and Same, 

2011: 24-251; Henning-Thurau et al., 2004: 39).  
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Çizelge 4.2. Çeşitli Sosyal Medya Araçları  

DEI Worldwide 

(2008) 

Sosyal medya web siteleriyle ilgili online 

platformlar:  

• Bloglar 

• Sohbet odaları 

• Anlık Mesajlaşma 

• İlan tahtaları / forumlar 

• Video paylaşım web siteleri 

• Sosyal ağ web siteleri 

• İstisnai olarak eleştiri siteleri, Twitter ve 

Wikiler  

ICrossing (2007) 

Temel sosyal medya formları 

1. Sosyal ağlar (MySpace, Facebook, Bebo) 

2. Bloglar 

3. Wikiler (Wikipedia) 

4. Podcastlar (Apple iTunes) 

5. Forumlar 

6. İçerik toplulukları (Flickr, Youtube) 

7. Mikroblogging (Twitter) 

Blossom (2009) 

Günümüzün sosyal medya araçları: 

• Kişisel yayımlama (Webloglar, Twitter) 

• İŞbirlikli yayımlama (Wikiler) 

• Sosyal ağ yayımlama (MySpace, Facebook, 

Linkedln) 

• Geri bildirim ve tartışmalar (Amazon.com’da 

ürünle ilgili yazılan görüşler, reytingler, 

forumlar) 

• Birleştirme ve filtreleme (Sosyal işaretleme ve 

etiketleme, resim ve video paylaşım siteleri 

“Youtube ve Flicker”) 

• Widgetler ve mahsuplar 

• Kişisel pazar89lar ve pazarlama (e-Bay ve 

Craiglist) 
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Çizelge 4.2. (devam) Çeşitli Sosyal Medya Araçları  

Akar (2010) 

Sosyal medya araçları: 

• Bloglar 

• Mikro nlogging 

• Wikiler 

• Sosyal ağ siteleri 

• Medyha paylaşım siteleri (resim ve video 

paylaşım siteleri) 

• Sosylal işaretleme ve etiketleme 

• Podcasting ve sanal dünyalar  

Kaynak: Akar, 2010: 20. 

Çevrimiçi ağlar tüketicilerin merak ettikleri algıları, deneyim 

sahibi tüketicilerin oluşturulmasına izin veren bir oluşumdur. Burada 

paylaşılan deneyim ve düşünceler, geneli kapsamasa bile ağırlıklı bir 

çoğunluğu yansıtmaktadır. Yine benzer şekilde buradaki olumsuz 

deneyim ve yorumlar da, genel olmamakla beraber çoğunluğu 

yansıtmaktadır (Che and Kim, 2011: 48-52; Daugherty and Hoffman, 

2014: 85-88). Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun olarak 

kullanılan internet ve internet platformu üzerindeki uygulamalar 

EAAP’nin başlıca araçlarındandır. Araştırmanın bu bölümünde 

EAAP’nin internet üzerindeki seyrini belirleyen bu araçlar 

açıklanacaktır. 

4.4.1. Sosyal Ağlar 

Sosyal medya siteleri, insanların kendileri hakkında bilgilerin 

tamamını veya bir kısmını girerek profil oluşturdukları, web veya 

uygulama tabanlı internet araçlarıdır. İnsanlar oluşturdukları bu profiller 

sayesinde kendi ilgi ve zevkleriyle ilişkili veya tam tersi profillere sahip 

insanlarla iletişim kurmaktadır.  Sosyal ağları kullanan tüketiciler, bu 
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ağlar üzerinde topluluk oluşturmakta veya kendi profilleri üzerinden 

yorum ve deneyimlerini paylaşmaktadır. Bu paylaşımlar EAAP’nin 

etkili ve güçlü bir kanalıdır (Boyd and Ellison, 2007: 211-212; Lenhart 

and Madden, 2007: 1). Sosyal ağlar üzerinden insanlar genele hitap 

edebildikleri gibi özele de hitap edebilmektedirler. Anlık mesajlaşma 

seçenekleri ile sürekli iletişim halinde kalmakta ve birbirlerinin görüş ve 

önerilerini anlık olarak okumaktadırlar. 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle 

“We Are Social” medya ajansının yaptığı araştırmalar neticesinde dünya 

çapında 3.96 milyar insanın aktif olarak sosyal medya kullanıcısı olduğu 

görülmektedir.  

Dünya genelinde bu kadar yoğun olarak kullanılan sosyal medya 

ağları EAAP için adeta zirve noktasıdır. Kullanıcılar bu ağlar üzerinden, 

markaları, ürünleri, hizmetleri, sorunları, çözümleri, yaşadıklarını, 

deneyimlerini ve bütün bu sayılanlara alternatif olabilecek her şeyi 

konuşmaktadırlar. İnsanlık için sanal bir bilgi kaynağı olma özellikleri 

olan bu ağlar, günümüzde sadece bilgisayarlar değil, mobil cihazlar 

üzerinden de hizmet vermektedirler (Kietzmann et al., 2011).   

Sosyal ağlar üzerindeki ilişki kurma ve sürdürme arzusu, 

temelinde insanların doğaları gereği sosyal etkileşim içerisinde olma 

eğilimleri ile ilgilidir. Şekil 4.3.’de sosyal medya ağları üzerindeki 

EAAP etkileşim süreci görülmektedir. Sosyal ilişkilere önem veren ve 

sürdürmek isteyen insan sadece fiziksel ortamlarda değil sanal 

ortamlarda da aynı ilişkileri sürdürme niyetindedir. 
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Şekil 4.3. Sosyal Medya Ağları Üzerindeki EAAP Etkileşimi  

Kaynak: Chu and Kim, 2011: 53. 

Sosyal medya ağları üzerindeki EAAP etkileşim sürecinde, ilk 

sırada “Bağ Gücü” kavramı vardır. Bağ gücü kavramı, sosyal ağlar 

üzerindeki bir düşünce veya fikrin yayılma etkisi ile ilgilidir. Gerçek 

dünyada güçlü bağları insanlar, ailesi ve yakın arkadaş çevreleriyle 

kurmaktadır. Aile ve yakın arkadaş çevresi ile birlikte kurulan bu 

bağlardan gelen mesajların bireyleri uyarma ve yönlendirme etkileri 

daha kuvvetlidir. Sanal dünyada, yani internet üzerindeki sosyal medya 

ağlarında insanlar birbirlerini tanımasalar bile ortak amaç ve 

beğenilerden dolayı birbirlerine kolayca yakınlaşıp ve etkileşime 

girebilirler. Bu etkileşim süreci ile birlikte tıpkı gerçek dünyadaki gibi 

güçlü bir bağ gücü kavramı oluşmaktadır. Oluşan bu güçlü bağ sayesinde 

tüketiciler birbirlerini istedikleri konular ile birlikte etkili bir şekilde 

olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilmektedir (Mittal et al., 2008: 
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196-197; Brown and Reingen, 1987: 351; Chu and Kim, 2011: 53-54). 

EAAP sürecinde ikinci sırada “Etkileşim” kavramı vardır. Etkileşim 

kavram ile birlikte insanların girdikleri sosyal ilişkilerde birbirleri ile 

olan uyumları kast edilmektedir. İnternet kullanıcılarının birbirinden 

farklı çeşitli profilerde olmasına rağmen yapılan araştırmalar 

göstermiştir ki ortak bir amaç ve niyete sahip insanlar, birlikte büyük bir 

harmoni içerisinde hareket edebilmektedirler. EAAP sürecinde üçüncü 

sırada “Güven” kavramı gelmektedir. “Güven” kavramı EAAP 

sürecinde etkili kaynaklardandır (Abubakar and IIkan, 2016: 1).  İnsanlar 

tanıdıkları insanların sözlerine güvenmekle birlikte sosyal ağlarda oluşan 

nitelikli gruplar veya topluluklar insanların üzerinde belirli bir konu, 

ürün veya mal için yeterli güvenli bilgiyi oluşturabilir. EAAP sürecinde 

dördüncü sırada “Kuralcı Etkileşim” ya da “Normatif Etki” kavramı 

vardır. Normatif etki kavramı, kişiler arası bilgilendirme ve etkileme 

sürecinin önemli bir parçasıdır. Başka insanların tutum ve davranışlarını 

gözlemleme ve bu doğrultuda hareket etme ve değerlendirme olarak 

açıklanan bu kavram, sosyal ağlar üzerindeki mal veya hizmeti alıp 

kullanan insanların, ürün veya hizmet almak isteyen ama aklında soru 

işaretleri olanları düşünerek bu doğrultuda merak edilenleri cevaplamaya 

yönelik tutum ve davranış sergilemesidir. Bununla birlikte 

“Bilgilendirici Etki” EAAP’nin beşince ve son sürecidir. Bilgilendirici 

etki ile daha çok, kuralcı etki ile sağlanan merak edilenlere yönelik 

mesajların detaylı ve kapsamlı birer anlatımları yapılmaktadır 

(Burnkrant and Cousineau, 1975: 207; Kelman, 1961: 59-60; Chu and 

Kim, 2011: 56). 

İnsanlar, zamanlarının çoğunu sosyal medya ağlarında 

geçirmektedirler. Evde, işte, okulda veya bunların dışında her nerede 
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olunursa olunsun, mobil cihazlar ile bu ağlara girmek ve oradan bilgi, 

deneyim ve tecrübe alıp, paylaşmak çok kolaydır. İşte bu yüzünden 

EAAP ile ilgili araçlar arasında en aktif olanı sosyal medya ağlarıdır. Bu 

ağlardaki bilginin ve deneyimlerin oluşturduğu etkiler geleneksel AAP 

ile kıyaslanmayacak kadar büyüktür. 

Sosyal etki analizleri, mal ve hizmet sektöründeki en önemli 

teknolojilerdendir. Sosyal etki analizleri ile sosyal ağlardaki 

kullanıcıların birbirlerini nasıl ve ne derecede etkiledikleri tespit 

edilebilmektedir. İnsanların üzerlerindeki bu etki zaman ve mesafe gibi 

kavramlardan bağımsız olarak tamamen kendi kendine yayılan viral 

yapılara dönüşmektedir (Peng et al., 2017: 147-148). 

4.4.2. Bloglar 

İnternetin hayatımıza girmesi ile birlikte, çevrimiçi platformlarda 

karşılaştığımız kavramlardan biri de bloglardır. Bloglar, içerdikleri 

bilgiler ile kendilerine özgü içerik ve bilgileri olan ve konusuna göre 

tüketiciler arasında popüler olmuş web günceleridir. Bloglar, çok çeşitli 

konuları içermekle birlikte ağırlıklı olarak pazarlama ve tüketici 

içerikleri üzerine kuruludur. Blogların konusu ister pazarlama, ister 

tüketici temelli olsun oldukça avantajlı web günceleridir. Tüketicilerin 

satın alma kararlarını kolaylaştırdığı gibi, pazarlamacılara da kendi mal 

ve hizmetlerini tanıtma ve sunma imkânı sağlar (Chen and Xie, 2008: 

478-480; Labsomboonsiri, 2012: 16). Blogların bir diğer avantajları da 

kolay erişim, etkileşim ve mekân kısıtlamasına dâhil olmamasıdır. 

Düşük maliyetler ile çok kısa sürelerde kurulabilir ve çevrimiçi 

ortamlarda yayılabilirler.  Bu özellik ve avantajları sayesinde EAAP için 

çok etkili bir araçtırlar (Li and Du, 2011: 190).   
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4.4.3. Wikiler 

İnternet, kullanıcıların belirledikleri bir konuya veya birden çok 

konuya yönelik kendi buldukları bilgiler etrafında oluşturdukları web 

tabanlı bir platformdur (Safko, 2010: 159).  Wikiler, aynı zamanda 

yapıları gereği bir kişiye veya kuruluşa ait olmak zorunda olmayan 

platformlardır. Bu tip platformlarda, kullanıcılar eş zamanlı olarak 

içerikleri araştırıp, düzenleyip, yükleyebilirler. Yapılan bu ortaklaşa 

bilgi ve deneyim çalışmaları sayesinde wikiler, objektif özelliklere sahip 

birer bilgi deposu haline gelmiştir (Sirkkunen and Kotilainen, 2004: 144-

147).  

Bununla birlikte wikilerin, yapılarında her türlü değişiklik ve 

modifikasyona izin veren ve istenilen şekilde güncellenebilen bir 

yapıları vardır. Sayfalar ve konular arasında hızlı ve kolayca geçişe izin 

veren bir yapıları vardır. En yakın tabirle internet ansiklopedisi olarak 

geçen wikiler, EAAP’nın bir aracıdır. Dünya genelinde en bilindik olan 

wiki çeşidi, 2001 yılında başlayan Wikipedia’dır (Sigala, 2007: 628-629; 

Farmer, 2004: 278). 

4.4.4. Podcastler 

Podcast, bilgisayar, tablet, mobil telefon ve benzeri mobil 

cihazlar üzerinden dinlenmesi için oluşturulan, ağırlıklı olarak dijital ses 

ve video dosyalarıdır. Podcastler genellikle abonelik sistemi üzerinden 

çalışmakta, ortak ilgi veya hobisi olan sanal toplulukların tercih ettiği 

yayın yöntemidir. Ağırlıklı olarak dijital ses dosyalarından oluşan 

podcastler, geleneksel radyoya benzetilebilir. Ancak geleneksel 

radyodan ayrılan en büyük farkı, ses dosyalarının istenilen bilgisayar ve 

vb. cihazlara indirilip, saklanılması ve istenildiğinde de istenilen 
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bölümden dinlemeye devam edilebilmesidir. Tüm bu işlemleri yaparken, 

kullanıcıların internete bağlı olmasına gerek yoktur.  Dinleyiciler, 

podcastler sayesinde takip ettikleri bir konuya ilişkin yayınları ve 

içerikleri diledikleri zaman izleyip, dinleyebilirler. Podcastler, ses 

dosyalarından oluşturulmuş bloglara benzetilebilir (Ryan and Jones, 

2012: 22-23; Abt and Barry, 2007: 2-3). Podcastlerin hem kullanım 

kolaylığı, hem de elektronik cihazların hafızasında kolay depolanır 

olmasından dolayı kullanımları yaygındır. 

Podcastler, gerek kullanıcı dostu olması gerekse yaygın olarak 

kullanıldığı için dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir EAAP 

aracıdır. Podcastlerin bu denli yaygın ve kolay kullanıyor olmasından 

dolayı, reklam ve pazarlama argümanlarını insanlara iletmesi daha kolay 

ve etkilidir. Podcastlerin üzerinden yapılan iletişim yaygın ve akılda 

kalıcılığı yüksek olduğu için bu kanaldan hedef kitleye marka, ürün veya 

hizmete ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapılabilmektedir (Geoghegan et 

al., 2012: 12-16; Kozinets et al., 2010: 74-75). Podcastlerdeki detaylı 

bilgilendirme ve samimi anlatımlar sayesinde olumlu EAAP sağlanarak 

dikkate değer bir reklam ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirilebil-

mektedir. 

4.4.5. Forum Siteleri 

Tüketiciler; ister gerçek dünya olsun, ister çevrimiçi mecralar 

olsun görüş ve deneyimlerini başka insanlar ile paylaşıp, yayma 

eğilimindedirler (Goldsmith and Horowitz, 2006: 6). Forumlar, 

insanların bir konu üzerinde fikir sormak, görüş vermek, tavsiye 

edinmek, deneyim aktarmak ve hatta anket yaparak sohbetler ettikleri 

çevrimiçi mecralardır (Safko, 2010: 119-121). Forumlarda konuşulun 
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veya tartışılan konular internet üzerinde arşivlenmektedir. Arşivlenen bu 

konuşma ve tartışmalar içerik bakımından hiçbir zaman eskimemektedir. 

İnsanlar zaman içerisinde veya ihtiyaçları oldukça bu konulara dönüp 

bakarak faydalanmaktadır. EAAP için bu tartışma forumları adeta bir 

arşiv özelliği taşımaktadır. Kullanıcılar bilgi almak istedikleri konular 

hakkında forumlara girerek onları okuyup, bilgi edinebilmektedirler 

(Fong and Burton, 2006: 53; Garner, 2012; 204-205). 

Forumlar hem yapıları gereği, hem de içerikleri bakımından 

EAAP için elverişli mecralardır.  Tartışma ve öneri temelli olan bu 

yapılar içeriklerine göre ayrılmıştır. Bilgiye ulaşmanın veya bilgiyi 

sorgulamanın açık, kolay ve hızlı yolu olan forumlar üzerinden olumlu 

veya olumsuz olmak üzere tüm görüşlerini aktarabilirler. Bu özellikleri 

sayesinde forumlar EAAP faaliyetleri için oldukça etkin ve uygun 

alanlardır. 

4.4.6. Sanal Topluluklar 

Belirli içeriklerin organize edilmesi ve paylaşılması için web 

üzerinden organize olarak bir araya gelen insanların oluşturdukları web 

içerikleridir (Köseoğlu, 2012: 60). Sanal topluluk kavramı ile ilgili net 

veya tek özel bir tanım olmamasına karşın, bu tarz topluluklar genellikle 

ilgil alanıyla ilişkili bir web içeriği altında birbirlerini bularak oluşurlar. 

İlgi alanları dinamik ve günlük hayatta kolayca karşılaşılabilen şeyler 

değildir. Bu dinamik ve kolay karşılaşılmayan şeylere ilgi duyan 

insanların web üzerinden birbirlerini bularak organize olmaları çok daha 

kolaydır. Bu toplulukların içinde, farklı türden birçok bilgi vardır. Bu 

bilgi çeşitliliği, insanları bu tarz toplulukların bir parçası olmaya iter. Bu 

toplulukların birçoğunun temelinde bir marka veya bir markanın ürünleri 
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yatmaktadır. Bu topluluklarda da internet platformundaki diğer 

çevrimiçi topluluklarda olduğu gibi insanlar olumlu ve olumsuz 

deneyimleri ile birbirlerini etkiler ve yönlendirirler (Leimeister et al., 

2008: 353-354; Wanger, 2002: 5-7; Yamamoto, 2007: 8-9).  

Sanal toplulukların EAAP kavramı içerisinde önemli bir yeri 

vardır. Sosyal medya ağları şimdiki kadar gelişmemişken forumlar ile 

birlikte sanal topluluklar web tabanlı olarak insanları bir araya 

getirmekte ve etkilemekteydi. Bu yüzden sanal topluluklar, forumlar ile 

birlikte EAAP kavramının ilk çıkış noktalarından sayılmaktadır.  

4.4.7. E-ticaret Siteleri ve Müşteri Yorumları 

E-ticaret, İşletmelerin internet platformu üzerinden ticari 

işlemlerini gerçekleştirmesi ve tüketicilerine bu kanallar üzerinden mal 

ve hizmet sunmasıdır. Konusu alım-satım olan bir ticari işlemin web 

sayfası üzerinden gerçekleşmesi, bu işlemlerin bilgisayar ve benzeri 

aygıtlar aracılığı ile yapılması sürecidir (Özmen, 2009: 25).  Bütün bu 

işleyiş ve sürecin yapıldığı web sayfaları da e-ticaret sitesi olarak 

adlandırılmaktadır. Günümüzde e-ticaret siteleri, kendilerinden alış-

veriş yapan insanlara aldıkları mal ve hizmete ilişkin yorum yapabilme 

ve beğenilerini derecelendirme imkânı sunmaktadır. Bu yorumlar ve 

değerlendirmeler neticesinde web siteleri birer EAAP aracı haline 

dönüşmüş, tüketicilerin fikir ve görüşlerini çevrimiçi, rahatça 

aktarabilecekleri ortamlar haline gelmişlerdir (Litvin et al., 2008: 462). 

4.4.8. Sosyal Medya Fenomenleri 

Fenomen; bir konu, bir olay, bir marka ve bir ürün hakkında 

herkesin kabul ettiği seviyede bilgi, birikim ve deneyime sahip olan 

tavsiyeleri ve söyledikleri ile insanları etkileyen kişilerdir. Fenomenlerin 
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en büyük etkisi insanların tutum ve davranışlarını etkileyebilme 

özellikleridir. Günümüzde sosyal medya fenomenleri kullandıkları 

sosyal medya ağları üzerinden düzenli içerik üretmekte ve bunları 

sistemli bir şekilde izleyici/takipçileri ile paylaşmaktadır (Tuten and 

Salomon, 2013: 14-15). Bu durum dünya genelinde işletmeleri ve hatta 

kamu kurumlarını da harekete geçirmiş olup işletmeler ve kamu 

kurumları dahi kendi sosyal medya hesaplarını kullanmaya başlamıştır. 

Pazarlama stratejileri gereği kendi sosyal medya hesaplarından tanıtım 

ve reklam yapan işletmeler bununla yetinmeyin “fenomen” olarak tabir 

edilen, sosyal medya ağları üzerinden izleyicisi ve takipçisi olan 

insanlara yönelerek, kendi mal ve hizmetlerini tanıtmalarını 

istemektedir. Fenomenlerin ürün, marka ve deneyimleri başta takipçileri 

olmak üzere insanlar üzerinde güvenilir bir kaynak algısı yaratmaktadır. 

Sosyal medya ağlarındaki fenomenler sayesinde işletmeler, marka ve 

ürünleri ile ilgili etkin ve verimli bir EAAP etkinliği yaratmaktadırlar. 

4.5. Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlamadan Faydalanmak 

Tüketicilerin birçoğu, deneyimlerini ve sahip oldukları bilgileri 

paylaşarak gelecekteki potansiyel müşterilere yardımcı olurken, 

sosyalleşme ve duygusal tatmin de sağlamak istemektedir. Bununla 

birlikte insanların birçoğunda kendini olduğundan daha akıllı gösterme 

motivasyonu sonucu başkalarına yardım etme isteği baskın gelmektedir. 

İnsanların kişisel merak ve ilgileri neticesinde, ürün veya markaya 

yönelik konuşmaları, duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları 

aracı bir görevdir. Bu aracı görev sayesinde satın alma kararı vermek 

üzere olan tüketiciler, marka veya ürüne ilişkin algılanan riski azaltmakta 



Dr. Tibet Tebriz URMAK | 92 

 

ve doğru kararı vermek için gerek duydukları bilgiyi sağlamaktadırlar 

(Cohn and Park, 2007: 13-14; Goldsmith and Horowitz, 2006: 3-4). 

Hennig-Thurau ve diğerleri (2003: 64) yaptıkları araştırmada 

tüketicilerin bir mal veya hizmet satın almadan hemen önce neden EAAP 

tercih ettikleri ile alakalı beş faktör olduğunu saptamıştır. Bu faktörler; 

satın almayla alakalı bilgi edinme, bilgiyle sosyal uyum, topluluk 

üyeliği, çıkar sağlama ve ürünü kullanmayı öğrenmedir. 

4.5.1. Satın Almayla Alakalı Bilgi Edinme 

Yapılan araştırmalar, insanların satın alma eyleminden önce 

alacakları mal ve hizmete dayalı olarak oluşan bir takım belirsizliklerin 

oluşturduğu bir risk türü olan “Satın Alma Riski” yaşadıklarını 

göstermiştir (Chakrabarti and Baisya, 2009: 708-709).  Tüketicilerin 

EAAP ilgili yaptıkları araştırmaların nedenlerinden birisi ürün veya 

hizmeti ilk defa alırken oluşan satın alma riskini azaltmak istemeleridir. 

Özellikle ilk defa satın alınacak mal veya hizmete karşı tüketiciler 

yabancı olduklarından başkalarının deneyim ve recrübeleri araştırarak 

faydalanmak isterler. 

4.5.2. Bilgiyle Sosyal Uyum 

Tüketiciler, özellikle yüksek fiyatlı bir ürün tercih ederken 

alacakları ürünün onlara sağlayacağı sosyal statü ve saygınlıkla ilgili 

EAAP üzerinden araştırma yapma eğilimdedirler (Henning-Thurau et 

al., 2003: 54-55). İnsan doğasındaki kabül görme arzusu, satın alma ve 

tüketim davranışlarında da kendini göstermektedir. Bu kabül görme 

arzusunun bir sonucu olarak da tüketiciler aldıkları mal veya hizmetin 

diğer insanlar nazarındaki kabullenilme oranını anlamak için EAAP’yı 

bir araç olarak kullanmaktadırlar. 
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4.5.3. Topluluk Üyeliği 

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde insanlar sanal 

ortamlarda birbirleri ile iletişime geçmiş, bu insanlar zaman ve mekân 

algısından uzak kendi sanal kültürlerini yaratmıştır (Laughley, 2010: 

110). İnternet bağlantı teknolojilerindeki gelişmeler ve özellikle Web 2.0 

ile birlikte daha kullanıcı odaklı, daha dinamik ve toplulukları bir araya 

getirebilen yapıya kavuşan internet sayesinde, sanal topluluk ve sosyal 

medya ağlarının önü iyice açılmıştır (Mestçi, 2009: 589). Pazarlama 

açısında düşünüldüğü zaman sanal topluluklarda temel amaç kişisel ilgi 

ve alakalar ile bir araya gelen insanların odaklı olarak bir mal veya ürüne 

ilişkin tutum ve düşüncelerini paylaşmak veya öğrenmek istemeleridir. 

Bu tutum ve düşünceler paykaşılırken ve soru cevap yöntemi ile 

öğrenilirken de sosyo-külütürel gruplaşma sağlanmaktadır. Soru cevap 

olarak süregelen iletişim EAAP’nın aktif bir aracı olmasının yanı sıra 

insanlar için sosyalleşme imkânı da sağlamaktadır. 

4.5.4. Çıkar Sağlama 

İnternet tabanlı çeşitli platformlar üzerinden araştırma yoluyle 

bilgi edinen tüketiciler, yaptıkları bu faaliyetler sonucunda genellik 

pozitif edim sahibi olurlar. Almak istedikleri marka, ürüne ve hizmete 

ait olumlu olumsuz yanları öğrenip, nerede ve hangi fiyata 

bulabilecekleri gibi konularda bilgi edinirler.  

Edindikleri bu bilgiler sayesinde tüketiciler kendilerine en uygun 

kararı vererek bir nevi fiyat ve fayda analizi yapmış olurlar. Bunun 

sonucu olarak da kendilerine en uygun fiyat ve faydayı sağlayacak olan 

ürün ve hizmete yönelerek kendilerine çıkar sağlamış olurlar (Rehesaar 

and Mead, 2005: 89). 
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4.5.5. Ürün Kullanma Bilgisi 

İnternet kullanım sıklığıyla ilişkili olarak, sosyal medya 

kullanımı, sosyal medyada fikir lideri olma ve sosyal medyada kendi 

düşüncelerini yayma isteği arasında pozitif korelasyon olduğu, 

tüketicilerin satın almadan hemen önce ve sonra alacakları ürünü nasıl 

kullanacakları, garanti süresi ve garanti şartları ve arıza durumunda 

nereye başvuracaklarına ilişkin araştırma yaptıkları saptanmıştır (Sun 

and Zhang, 2006: 53-54; Rahman and Chattopadhyay, 2015: 4-6). Bu tip 

bilgileri araştıran tüketiciler, henüz almadıkları ürünlere ilişkin ön bilgi 

sahibi olabilir, ürün ellerine geçtiği zaman yabancılık çekmeden 

kullanabilir, beklenmedik bir durum olduğu zaman ise ne yapacaklarına 

bilebilirler. 

4.6. Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlamadan ve Satın Alma 

Davranışı Arasındaki İlişki 

Bilindiği üzere geleneksel ağızan ağıza pazarlama üretici, aracı 

veya satıcı işletmelerden bağımsız olarak üçüncü gruplar olarak 

tanımlanan tüketicilerin kendi aralarında gerçekleşen bir süreçtir. 

EAAP’de yine bu üçüncü grup olarak tabir edilen kullanıcıların internet 

üzerindeki platformlar da bir işletmeden bağımsız olarak birbirleriyle 

olan iletişimleri sayesinde gerçekleşen bir süreç yapısıdır.  

İnternet üzerindeki platformlardaki bu süreç yapısı içerisinde, 

tüketiciler mal ve hizmetlere ilişkin tecrüblerini olabildiğince tarafsız ve 

samimi bir şekilde birbirlerine aktarmaktadır. Bunun doğal bir sonucu 

olarakta satın alma davraınışı bireyler üzerinde etkisini olumlu veya 

olumsuz olarak göstermektedir. 
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5. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Bilgi, insanlığın elindeki en büyük hazinedir. Geçerli ve güvenilir 

bilgi elde etmek için bilimsel yöntem kullanımı elzemdir. Geçerli ve 

güvenilir bilgi ise ancak belli metodoloji ile elde edilip, belli 

aşamalardan geçtikten sonra anlam kazanabilir. Belli aşamalardan 

geçirilmeyen bilgi, eldeki anlamsız ve kullanışsız veriden başka bir şey 

değildir. “Birey olarak insan, duyuları ve yetenekleri sınırlı bir yaratıktır. 

Bu yaratığın her bireyinin evrenin tüm nesnelerini görüp bunları doğru 

olarak betimlemesi beklenemez” (Şengör, 2017: 589). Bu yüzden 

bilimsel metodoloji, elde edilen verilerin işlenip anlam kazanması için 

önemlidir. Öte yandan Aristoteles “Bilimin ilerleyebilmesi için boş 

zamanı olan ve düşünen insanlara ihtiyaç vardır” şeklindeki önermesini 

günümüzde; boş zamanı olan, düşünen, zeki ve gerekli finansal 

kaynaklara sahip olan insan şeklinde güncellemek gereklidir. Tabi ki 

bütün bunlar bilimin yapılması ve ilerlemesi için yine yeterli değildir. 

Bilimi devralan toplumlar, bilimi ilerletmeli ve geliştirmelidir. Çünkü 

tarih boyunca uygarlıkların yaşadıkları en büyük gelişmeler bilim 

sayesinde olmuştur (Bozkurt, 2003: 11-12). Peki bu düşünce, günümüz 

uygar dünyasında nasıl mümkün olabilir? Bu ancak gerçek bilim 

insanlarının marifeti ile mümkün olabilecek bir hadisedir. Peki bir 

toplumda, gerçek bilim insanlarının bulunmasının garantisi nedir? Hiçbir 

toplumda bilim insanı yetişmesinin garantisi olmamakla birlikte bilim 

insanı yetişmesi için en temel şey gerekli entelektüel ortamının 

sağlanması ve bilim adamı yetişmesini ümit etmektir (Şengör, 2019: 79). 

Bilim, doğası gereği kendini sürekli düzelterek gelişmektedir. Buna 

karşın öğrenme ve anlayabilme yetisi insanoğluna verilmiş en büyük 

hediyedir. Bilim sayesinde insanoğlu, daha çok öğrenip daha da 
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ilerlemektedir. Her geçen gün, yaşadığımız dünyaya dair yeni bilgiler 

keşfedilmekte kalmayıp var olan bilgiyi ya düzeltmekte ya da daha da 

ilerletmektedir. Bu eser de bilimsel bir araştırma olduğu için yukarıda 

bilgi ve bilim ile ilgili olan tüm varsayım ve önermeleri kapsamakta, 

insanlığa ve sonrasında yapılacak olan benzer araştırmalara rehberlik ve 

hizmet etme niyetindedir. 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın gerçekleştirildiği evren, 

örneklem, araştırma konusu, araştırma amacı, araştırma hipotezleri, 

araştırma soruları, araştırmanın varsayımları ve sınırlılıklarına 

değinilecektir. 

5.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Hızla küreselleşen dünyada telekomünikasyon ve bilgi 

teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile bilgiyi paylaşmak ve 

bilgiye erişmek çok kolay bir hale gelmiştir. Küreselleşen dünya adeta 

tek büyük bir pazar haline gelmiş ve bu tek büyük pazarda satılan marka 

ve markaların ürünleri yerel olmaktan çıkarak global tek bir pazarın 

ürünleri olmuştur. Dolayısı ile markaların sundukları ürünler, hizmetler 

ve ayrıcalıklar dünyanın her kesime hitap eder bir hale gelmiş, bu ürün 

ve hizmetler, sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada kendisine 

yer edinmiş ve bir bilgi havuzu yaratmıştır. Pazarlama ve tutundurma 

stratejistlerince farklı şekillerde tanımlanıp algılanan küreleşme ve “Tek 

Büyük Pazar; Dünya” gibi kavramların altında yatan ortak fikir, 

ekonomilerin kademeli bir şekilde entegrasyonudur. Toplumların ulusal 

çıkarlar dâhilinde başlattığı bu entegrasyon, uluslararası ticaretin 

sınırlarını ve boyutunu değiştirmiştir. Bunların sosyolojik bir sonucu 

olarak da dünyanın her yerinde pazarlama şekil ve alışkanlıkları 
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değişmiş, yeni pazarlama ve tutundurma şekil ve çabaları hayatımıza 

girmiştir.  

Küreselleşmenin olumlu yanlarından nasibini almış dünyada, 

uluslararası ticaret ve pazarlama alanında birçok yeni dinamik ve kavram 

gelişmiş, eski kavram ve dinamikler ise ya rafa kalkmış ya da kendilerini 

güncelleyerek gümümüz dünyasında kendilerine ayrı birer yer 

edinmiştir. İşte bu süreç boyunca bu kavram ve dinamiklerden olan 

marka imajı, marka tercihi ve elektronik ağızında ağıza pazarlama 

kavramları da ülke sınırlarını aşarak tek büyük bir pazar haline gelen 

dünyada kendilerini güncelleyerek, yeni anlam ve anlatım biçimleri 

kazanarak yer bulmuştur. İşte bu yeni anlamlar ve anlatım biçimleri ile 

yer bulan marka imaj, marka kavram ve elektronik ağızından ağıza 

iletişim kavramları hızla ilerleyen telekomünikasyon ve yine hızla 

küreselleşen dünyada çok daha geniş kitlelere ulaşarak onları 

etkilemişlerdir. Bu etkileşim sonucunda katma değeri daha yüksek mal 

ve hizmetler ortaya çıkmış, mal ve hizmet üreticileri müşteri ve 

kullanıcılarına yeni ayrıcalıklar, imkânlar tanımaya başlamış ve 

yaptıkları başta pazarlama faaliyetleri olmak üzere birçok etkinlikleri tek 

büyük bir pazar olarak görülen ve düşünülen dünyaya hitaben 

gerçekleştirmişlerdir. 

İşletmelerin entelektüel sermaye varlıklarından saydığı marka, 

işletme ve tüketici arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini belirleyen 

bağımsız bir kavramdır. Marka, günümüzün rekabetçi pazar şartlarından 

daha izole bir şekilde daha çok üzerinde bulunduğu ürüne bir kişilik ve 

algı katan, tüketicilerin özeli ve genelinde beş duyu organına da hitap 

eden bir unsurdur.  İşte bu yüzden girişimciler marka ve marka imajı 

oluşturma süreçlerini sadece işletme tarafınca düşünülüp 
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gerçekleştirilmesi gereken bir pazarlama ve tutundurma eyleminden 

ziyade, tüketici taraflı da düşünme ve duygudaşlık yaparak bazı varsayım 

ve çıkarımlarda bulunularak ortaya konması gereken bir iş süreci olarak 

addetmektedirler. Marka tercihi kavramı, kendi kendine doğan ve 

oluşabilecek bir unsur değildir. Marka tercihi kavramının oluşmasında 

imaj ve sadakat gibi önemli bazı öncül unsurlar bulunmaktadır. İmajın 

yarattığı güven ile doğan marka tercihi, tüketicilerin satın alma davranışı 

ile birlikte gerçekleşen bir eylemdir. Tüketiciler geçmiş deneyim ve 

alışkanlıklarına bağlı olarak, tüketici pazarlarında seçme, yani satın alma 

davranışı sergilemektedirler. Bu sergiledikleri davranış biçimi olarak 

tanımlanan marka tercihi, işletmelerin tutundurma faaliyetlerinin verimli 

olduğunu gösteren bir işarettir. Tüketicilerin olumlu veya olumsuz karar 

aşamalarının her anında etkili olan ağızdan ağıza pazarlama aslında 

insanlık tarihi ile yaşıt bir kavramdır. Paranın keşfedilmediği ancak 

ticaretin mübadele üzerinden işlediği eski dünyada bile olumlu veya 

olumsuz ürünler veya satıcılar hakkında tüketici ve tüccarlar kendi 

aralarında ağızdan ağıza pazarlama ile birbirlerini bilgilendirmekteydi. 

Bu bağlamda ağızdan ağıza pazarlama insanlık tarihinin bilinen en eski 

pazarlama veya tutundurma faaliyeti olarak addedilebilir. İnternet 

kullanımının artması, tüketicilerin ilgi ve motivasyonlarını da 

etkilemiştir. Geleneksel olarak yapılan her şeyin yavaş yavaş bir 

benzerinin veya dijitalinin online platformlara taşındığı günümüzde 

ağızdan ağıza pazarlama kavramı da kendisini dijital ortama taşımış ve 

elektronik ağızdan ağıza pazarlama olarak literatüre geçmiştir. İnternet 

ile tecrübe ve deneyimlerin saniyeler içeresinde paylaşıldığı günümüzde 

sunulan mal veya hizmetler ile ilgili bilgi ve tecrübeler sosyal medya 

ağları sayesinde anında online ortamlara taşınabilmektedir. Bunun 
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mutlak bir sonucu olarak da kullanıcılar online platformlar vasıtası ile 

birbirlerinin deneyim ve tecrübelerinden yararlanabilmektedir. Bu online 

platformlar üzerindeki paylaşım artışı alışılagelmiş ağızdan ağıza 

pazarlama kavramını bir üst seviyeye taşımış ve elektronik ağızdan ağıza 

pazarlama haline getirmiştir. Elektronik ağızdan ağıza pazarlama denilen 

bu yeni dijital tanıtım ve tutundurma kanalı sayesinde tüketiciler, 

kendilerine sunulan mal veya hizmetler hakkında kolayca ve hızlı bir 

şekilde diğer tüketicileri hem olumlu hem de olumsuz olarak 

etkileyebilmektedirler. Elektronik ağızdan ağıza pazarlama faaliyetinin 

küresel ölçekte olması, işletme tarafından değil de tüketicilerin kendi 

aralarında geçmesi bu pazarlama faaliyetini hem hızlı ve etkin, hem de 

bedava bir maliyet ile gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu kadar çeşitli 

dinamik ve avantajı olan bir pazarlama yöntemi olmasından dolayı 

elektronik ağızdan ağıza pazarlama günümüz işletimlerinin öncelikli 

pazarlama tercihlerinden birisi olmuştur. 

Bu araştırmanın temel amacı;  

“Marka imajının marka tercihi üzerindeki etkisinde 

elektronik ağızdan ağıza pazarlamanın aracılık rolünü araştırmak” 

tır. 

Bu bağlamda, araştırma süresince marka imajı ile marka tercihi 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmak ve varsayılan bu ilişkide elektronik 

ağızdan ağıza pazarlamanın aracılık rolü olup olmadığını anlamaktır. 

Ayrıca, araştırma kapsamında varsayılan ilişkide değişkenler arasında 

demografik özelliklere göre farklılık olup olmadığı araştırılacaktır.  

Araştırmanın amacına uygun olarak cevaplanması istenilen sorular şu 

şekildedir:  

1. Marka imajı ile marka tercihi arasında bir ilişki var mıdır? 
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2. Marka imajı ile marka tercihi arasında olduğu var sayılan 

ilişkide, elektronik ağızdan ağıza pazarlamanın aracılık rolü 

var mıdır? 

3. Araştırma katılımcılarının ölçekler vasıtası ile ölçülen marka 

imajı, marka tercihi ve elektronik ağızdan ağıza pazarlama 

algıları yine araştırma kapsamında var sayılan ilişki 

çerçevesinde demografik özelliklere göre farklılık gösterip, 

istatistiksel olarak farklılaşmakta mıdır?  

5.2. Araştırmanın Varsayımları 

Araştırmanın varsayımları aşağıda belirtildiği gibidir: 

• Araştırmaya katılan katılımcılara araştırmanın başarısının 

katılımlarına, verecekleri içten ve doğru cevaplara bağlı 

olduğu bilgisi anket formunun başında okutularak 

belirtilmiştir. Araştırmaya verecekleri yanıtlardan elde 

edilecek bilgilerin saklı kalacağı ve sadece araştırma 

kapsamında değerlendirilip kullanılacağı katılımcılara 

belirtilmiş ve bununla ile ilgili Haliç Üniversitesi etik kurul 

onayı alınmıştır. 

• Araştırmaya katılan katılımcılardan, anket formunun 

güvenirliliğini yüksek tutmaya yönelik olarak, herhangi bir 

kimlik veya iletişim bilgisi istenmemiştir.   

• Araştırmaya katılan katılımcılar kendilerine yöneltilen anket 

sorularına doğru yanıtlar verdikleri varsayılmıştır. 

• Araştırmaya katılan katılımcıların, araştırılmak istenilen 

kütleyi temsil ettikleri ve araştırma için gerekli olan sosyo-

kültürel yeterlilikte oldukları varsayılmıştır 
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• Araştırmadan kullanılan veri toplama araçları olan ölçekler 

amacına uygun, konulara ilişkin tüm detayları kapsayan ve 

araştırma problemini ölçme yetisine vakıf olduğu 

varsayılmıştır. 

• Araştırmada kullanılan istatistiksel analiz ve tekniklerin 

araştırmanın yapısı ve modeline uygun olduğu varsayılmıştır 

5.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Her bilimsel araştırmada olduğu gibi, bu bilimsel araştırma da 

birtakım sınırlılıklar bulunmaktadır. Bunlar belirtecek olursak: 

Araştırma İstanbul ve Ankara ilinde 18 yaşından büyük ve 

notebook kullanan kullanıcıların, marka imaj, marka tercih ve elektronik 

ağızdan ağıza pazarlama algıları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ile 

sınırlıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi 

kullanılmış olup, veri toplama aracı anket yöntemi ile sınırlıdır. Marka 

imajı, marka tercihi ve elektronik ağızdan ağıza pazarlama konusunda, 

verilerin toplama araçları kısmındaki ölçekler kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerini ölçmek için 

kullanılan “Kişisel Bilgi Formu” katılımcıların “Marka İmajı”, “Marka 

Tercihi” ve “Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama” algılarını ölçmek 

için kullanılan ölçekler ölçmüş oldukları ifadeler ile sınırlıdır. Anket 

formlarında ad, soyad bilgisi veya iletişim gibi (cep telefonu, e-posta, 

vb.) hiçbir özel bilgi talep edilmemiştir. Böylelikle katılımcıların, varsa 

bile kaygılarının giderildiği ve anket sorularını samimiyet ile 

cevapladıkları varsayılmıştır. 
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5.4. Pilot Çalışma 

Araştırma kapsamında, nihai araştırmaya başlanmadan önce pilot 

uygulama yapılmıştır. Pilot çalışmanın amacı, araştırma ile ilgili eksik 

veya anlaşılmayan bir şeyin olup olmadığını anlamak, eğer varsa tez 

danışmanı ve alanında uzman diğer öğretim görevlileri ile birlikte 

durumu düzeltmektir. Sırası ile araştırma için geniş literatür çalışması 

yapılmış, araştırma için gerekli teorik altyapı hazırlanmıştır. Araştırma 

kapsamında daha önce farklı araştırmalarda pek çok kez geçerliliği ve 

güvenirliliği yapılmış ölçekler kullanılmıştır. Ölçekler, kaynak 

metinlerinden alınmıştır. Ölçeklerdeki ifadeler alanında uzman ve 

yabancı dilde yeterliliğe sahip uzmanlarca Türkçe’ye çevrilmiştir. 

Sonrasında ölçekteki ifadelerin Türkçede ifade ve anlam bütünlüğünü 

kesin sağladığından emin olmak için akademik yetkinlikteki öğretim 

üyeleri ile birlikte gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Dil ve anlatım ile ilgili 

kesin olarak uygun olduğu kararlaştırılan anket formu oluşturulmuştur.   

Pilot uygulama 130 kişi üzerinde uygulanmıştır. Katılımcıların 

anket formlarını ortalama 8 ila 11 dakika aralığında doldurduğu 

gözlemlenmiştir. Ortalama 8 ila 11 dakikalık bir anket doldurma 

süresinin, katılımcıların hem dikkatlerini dağıtmayacağı hem de soruları 

sıkılmadan cevaplayabilecekleri bir süre olduğu düşünülmektedir. İki 

haftalık bir sürede elde edilen veriler SPSS 26 veri istatistik programına 

başarıyla aktarılmış, böylece pilot çalışmanın analiz kısmı başlatılmıştır. 

5.5. Yöntem 

“Marka imajının marka tercihine etkisinde elektronik ağızdan 

ağıza pazarlamanın aracılık rolü” adlı çalışma, nicel araştırma 

yöntemleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırmalar, sayısal 
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verilerin kullanıldığı, kesin, genellenebilir sonuçları ortaya çıkartmayı 

hedefleyen araştırmalardır (Arıkan, 2017: 27). Nicel araştırmalarda 

temel veri toplama biçimi anketler olmak ile birlikte, araştırma konusu 

ile ilgili genellemeler yapmak için örneklem ve yapılandırılmış veri 

toplama araçlarına da başvurulmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2018: 105-

106). 

Bu bölümde sırası ile araştırma modeli, araştırma evreni ve 

araştırma örneklemi detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Devamında 

araştırma için veri toplama araçları marifeti ile toplanan veriler sırası ile 

çözümlenecek ve faktör analizi sonuçları anlatılacaktır.  

5.5.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın temel ve detay dayanaklarını oluşturan model şu 

şekildedir; marka imajı, marka tercihi ve elektronik ağızdan ağıza 

pazarlama konuları ile ilgili alan yazın araştırma ve taraması neticesinde 

aşağıdaki gibi oluşturulmuş olup, gelecek çalışma ve araştırmalara 

kaynak ve yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 
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Şekil 5.1. Araştırma Modeli 

Bu kapsamda, araştırmada marka imajının marka tercihine 

etkisinde elektronik ağızdan ağıza pazarlamanın aracılık rolü olup 

olmadığını araştırmak üzere yapılan çalışmada, araştırmanın bağımsız 

değişkeni marka imajı, bağımlı değişkeni ise marka tercihi olarak 

belirlenmiştir. Bununla birlikte çalışmada; elektronik ağızdan ağıza 

pazarlama aracı, değişken olarak ele alınmıştır. Literatür taramaları 

neticesinde, araştırmaya konu olan üç değişkenin bir arada kullanıldığı 

bir araştırmaya rastlanılmamıştır, ancak değişkenler arasındaki ikili 

ilişkiyi ele alan ve başka sektör veya uygulama alanlarında geçen çeşitli 

çalışmalara rastlanılmıştır. Marka imajı ve marka tercihi ile ilgili yapılan 

çalışmalarda; (Sääksjärvi and Samiee, 2011: 169-177; Salciuviene et al., 

2007: 464-469; Farhat and Khan, 2012: 92-102) marka imajı ve marka 

tercihi değişkenlerinin de dahil olduğu ilişkiyi ele alan çalışmalar 

yapmıştır. Marka imajı ve elektronik ağızdan ağıza pazarlama ile ilgili 

yapılan çalışmalarda; (Lin et al., 2013: 29-47; Jalilvand and Samiei, 

2012: 460-467; Krishnamurthy and Kumar, 2018: 149-156) marka imajı 



105 | MARKA İMAJI İLE MARKA TERCİHİ İLİŞKİSİNDE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA 

PAZARLAMANIN ROLÜ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA 

 

 

ve elektronik ağızdan ağıza pazarlama değişkenlerinin de dahil olduğu 

ilişkiyi ele alan çalışmalar yapılmıştır. Marka tercihi ve elektronik 

ağızdan ağıza pazarlama ile ilgili yapılan çalışmalarda; (Halbusi and 

Tehseen, 2018: 83-94; Engriani and Novaris, 2019: 669-676) marka 

tercihi ve elektronik ağızdan ağıza pazarlama değişkenlerinin de dahil 

olduğu ilişkiyi ele alan çalışmalar yapılmıştır. 

Yapılan literatür çalışması neticesinde çeşitli bilgiler elde 

edilmiştir. Elde edilen bu bilgiler, araştırmanın modeline yönelik 

hipotezler ve araştırma sorularına yol gösterici olmuştur.  

Araştırmanın modeline yönelik oluşturulan hipotezler şunlardır: 

H1: Marka imajı, marka tercihini pozitif yönde etkilemektedir. 

H2: Marka imajı, EAAP’yi pozitif yönde etkilemektedir. 

H3: EAAP, marka tercihini pozitif yönde etkilemektedir. 

H4: Marka imajının marka tercihini üzerindeki etkisinde 

EAAP’nin aracılık rolü vardır. 

Yine araştırma modeline yönelik cevaplanması beklenen 

araştırma soruları da şunlardır: 

A.S. 1: Marka imajı ile EAAP’nin görüş alma boyutu arasında 

bir ilişki var mıdır? 

A.S. 2: Marka imajı ile EAAP’nin görüş verme boyutu arasında 

bir ilişki var mıdır? 

A.S. 3: Marka imajı, tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine 

göre                          farklılaşmakta mıdır?   

A.S. 4: Marka imajı, notebook markası değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

A.S. 5: Marka tercihi, tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine 

göre farklılaşmakta mıdır?   
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A.S. 6: Marka tercihi, notebook markası değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

A.S. 7: EAAP, tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

A.S. 8: EAAP, notebook markası değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

5.5.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Türkiye’deki notebook kullanıcılarıdır. 

Araştırmanın örneklemi ise İstanbul ve Ankara ilinde yaşayan 18 

yaşından büyük notebook bilgisayarı kullanıcılarıdır. Yapılan araştırma 

çalışmasında demografik faktörleri ayrıntılı şekilde kapsayan 

yapılandırılmış anket çalışması kullanılmıştır.  Yapılan anket çalışması 

sonunda 557 anket toplanmış, bunların 32 tanesi eksik ve hatalı 

doldurulduğu için araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. Geçerli kabul 

edilen 525 anket çalışması araştırmanın veri tabanını oluşturmuştur.  

Sosyal bilimlerde, araştırma evreninin tamamına ulaşmak 

mümkün değildir. Dolayısı ile mümkün olmayan bu durumda 

araştırmayı sürdürebilmek için örneklem yöntemine gidilmektedir. 

Yapılan araştırmanın nevine göre istatistiksel analiz yöntemleri 

belirlenmektedir. Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalar için çoğu kez 30 

ile 500 arasında bir örneklem yeterli olabilmektedir (Gürbüz ve Şahin 

2018: 128). Dolayısı ile sosyal bilimlerde yapılan bir araştırma için kabul 

dilebilir maksimum evren büyüklüğü 10.000.000 olarak tanımlanırken 

(Sekaran, 1992: 253) yine minimum evren büyüklüğü de 384 olarak 

tanımlanmıştır (Altunışık ve ark., 2012: 137). 
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5.5.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmadaki veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırmaya 

557 kişi katılarak anket doldurmuştur. Bu anketlerin yukarıda açıklanan 

sebeplerden dolayı 525’i araştırmanın veri tabanını oluşturmuştur. 

Anketler doldurtularak katılım sağlanması internet marifeti ile dijital bir 

şekilde yapılmıştır.  

Araştırmada üç adet ölçek ile bir de kişisel bilgi formu 

bulunmaktadır. Bu form ve ölçekler şu şekildedir: 

• Araştırma katılımcılarının marka imajına yönelik algılarını 

ölçmekte “Marka İmajı Ölçeği”, 

• Araştırma katılımcılarının marka tercihine yönelik algılarını 

ölçmekte “Marka Tercihi Ölçeği”, 

• Araştırma katılımcılarının elektronik ağızdan ağıza pazarlama 

algılarını ölçmekte” Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama 

Ölçeği”, 

• Araştırma katılımcılarının demografik özelliklerini ölçmek 

için “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 

Anket formunda kişisel bilgi formu hariç, algısal ifadelerin 

ölçümü için 29 adet soru ifadesi bulunmaktadır. Ölçekteki tüm ifadeler 

5’li likert yapıdadır. 5’li likert yapıda; “1-Kesinlikle Katılmıyorum,” “2- 

Katılmıyorum” “3- Kararsızım,” “4- Katılıyorum,” “5- Kesinlikle 

Katılıyorum” şeklinde kodlanmıştır. Araştırmada kullanılan kişisel bilgi 

formu, katılımcıların demografik özelliklerini ölçmeye yönelik 

hazırlanmış olup, 8 adet soru ifadesinden oluşmaktadır. 
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5.5.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Araştırma kapsamında oluşturulmuş kişisel bilgi formu 

katılımcıların demografik bilgilerini elde etmek için kullanılmıştır. 

Hazırlanan bu form ile amaç araştırmaya katılanların yine araştırma 

kapsamında kullanılan ölçekler ile, demografik değişken düzeyinde 

farklılıklarının olup olmadığının net bir biçimde saptanmasıdır. Bu form; 

yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu, aylık gelir durumu, tercih edilen 

sosyal medya ağı ve kullanılan notebook markası bilgilerini 

içermektedir.  

5.5.3.2. Marka İmajı Ölçeği 

Marka imajı konusu ve marka imajı ölçeği ile ilgili literatürdeki 

ölçeklerin neler olduğu, kapsamları ve içeriklerini belirlemek amacı ile 

araştırma kapsamında çok detaylı ve titiz bir literatür araştırması 

yürütülmüştür. Bu geniş çaplı ve titiz literatür taraması neticesinde, 

marka imajı konusu ile ilgili farklı bir çok ölçeğe ulaşılmıştır. Ulaşılan 

bu ölçekler aşağıda yer almaktadır. Bunlar: 

• Severi and Ling’in (2013) geliştirmiş olduğu tek boyutlu ve 3 

sorudan oluşan “Marka İmajı Ölçeği”, 

• Salinas and Perez’in (2009) geliştirmiş olduğu fonksiyonel, 

etkin ve itibar olmak üzere 3 boyut ve 8 sorudan oluşan “Marka 

İmajı Ölçeği”, 

• Escalas and Bettman'nin (2005) geliştirmiş oldukları tek 

boyutlu ve 7 sorudan oluşan "Marka İmajı Ölçeği", 

Yüce (2010) tarafından uyarlanan, Sönmezoğlu (2015) tarafından 

da düzenlenerek kültürümüze adapte edilen, geçerlilik ve güvenilirliği 

kanıtlanmış olan “Marka İmajı Ölçeği” bu araştırmada kullanılmıştır. 
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Ölçek, 1 boyut ve 8 ifadeden oluşmaktadır. Kullanılan bu ölçeğin yüksek 

geçerlilik ve güvenilirlik düzeyinde olduğu görülmüştür (α=0.85). Ölçek 

ifadeleri Çizelge 5.1.'de gösterilmektedir. 

Çizelge 5.1. Marka İmajı Ölçeği 

M
a
rk

a
 İ

m
a
jı

 

1 Bu marka bana farklılığı ifade eder. 

2 Bu marka bana kaliteyi anımsatır. 

3 Bu marka bana gücü ifade eder. 

4 
Popülerlik” bu markayı en iyi tanımlayan (tasvir eden) 

kavramlardan bir tanesidir. 

5 
Diğer markalarla karşılaştırıldığında bu markaya yüksek itibar 

gösteririm. 

6 Bu markanın statüsü rakip markalara göre daha yüksektir. 

7 Bu marka kategorisinde lider markadır. 

8 Bu marka ayrıcalıklıdır. 

5.5.3.3. Marka Tercihi Ölçeği 

Marka tercihi konusu ve marka tercihi ölçeği ile ilgili 

literatürdeki ölçeklerin neler olduğu, kapsamları ve içeriklerini 

belirlemek amacı ile, araştırma kapsamında çok detaylı ve titiz bir 

literatür araştırması yürütülmüştür. Bu geniş çaplı ve titiz literatür 

taraması neticesinde, marka tercihi konusu ile ilgili farklı bir çok ölçeğe 

ulaşılmıştır. Ulaşılan bu ölçekler aşağıda yer almaktadır. Bunlar: 

• Jamal and Goode’nin (2001) geliştirmiş olduğu tek boyutlu ve 

4 sorudan oluşan “Marka Tercihi Ölçeği”, 

• Chomvilailuk and Butcher’nin (2010) geliştirmiş olduğu tek 

boyutlu ve 4 sorudan oluşan “Marka Tercih Ölçeği”, 

• Chang and Liu'nun (2009) geliştirmiş oldukları tek boyutlu ve 

5 sorudan oluşan "Marka Tercihi Ölçeği"dir. 

Bu araştırmada ölçeğin orijinali Hellier ve ark., (2003) ve Cobb-

Walgren ve ark., (1995) dayanılarak Chang and Liu'nun (2009) 
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geliştirmiş oldukları geçerlilik ve güvenirlilikleri kanıtlanmış "Marka 

Tercihi Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek tek boyut ve 5 ifadeden 

oluşmaktadır. Chang and Liu'nun (2009) geliştirmiş oldukları marka 

tercihi ölçeğinin yüksek güvenilirlik düzeyinde olduğu görülmüştür 

(α=0.92). Ölçek ifadeleri Çizelge 5.2.'de gösterilmektedir. 

Çizelge 5.2. Marka Tercihi Ölçeği 

M
a
rk

a
 T

er
ci

h
i 1 

Bu markanın diğer rakip markalardan daha üstün olduğunu 

düşünüyorum. 

2 Bu markayı tercih ederim. 

3 Bir ürün satın alacak olursam öncelikle bu markayı düşünürüm. 

4 
Bu marka dışında diğer markaların ürünlerini kullanmayı 

düşünmüyorum. 

5 
Kullandığım markayı diğer markalarla değiştirmemekte 

kararlıyım. 

5.5.3.4. Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği 

Elektronik ağızdan ağıza pazarlama konusu ve elektronik ağızdan 

ağıza pazarlama ölçeklerinin neler olduğu, kapsamları ve içeriklerini 

belirlemek amacı ile araştırma kapsamında çok detaylı ve titiz bir 

literatür araştırması yürütülmüştür. Bu geniş çaplı ve titiz literatür 

taraması neticesinde, elektronik ağızdan ağıza pazarlama konusu ile ilgili 

farklı bir çok ölçeğe ulaşılmıştır. Ulaşılan bu ölçekler aşağıda yer 

almaktadır. Bunlar; 

• Septianto and Chiew’nin (2018) geliştirmiş olduğu kabullenme 

ve nakletme olmak üzere 2 boyut ve 10 sorudan oluşan 

“Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği” 

• Hidayanto ve ark.,’nın (2017) geliştirmiş olduğu 1 boyut ve 4 

sorudan oluşan “Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği”, 

• Zhang ve ark.,’nın. (2016) geliştirmiş olduğu doğruluk, 

güdülenme ve ayniyet olmak üzere 3 boyut ve 19 sorudan 
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oluşan “Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Kuşkuculuk 

Ölçeği”, 

• Jalilvand and Samiei’nin (2012) geliştirmiş olduğu 1 boyut ve 

6 sorudan oluşan “Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama 

Ölçeği”, 

• Wang ve ark.,’nın (2016) geliştirmiş oldukları görüş verme, 

görüş alma ve görüş aktarma olmak üzere 3 boyut ve 16 sorudan 

oluşan "Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği” dir. 

Bu araştırmada, ölçeğin orijinali Chu and Kim (2011) ile birlikte 

Sun ve ark., (2006) dayanılarak Wang ve ark.,’nın (2016) geliştirmiş 

oldukları geçerlilik ve güvenirlilikleri kanıtlanmış "Elektronik Ağızdan 

Ağıza Pazarlama Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek üç boyut ve 16 ifadeden 

oluşmaktadır. Görüş verme boyutu ile ilgili 5, görüş alma ile ilgili 7 ve 

görüşme aktarma ile ilgili 4 sorudan oluşmaktadır. Wang ve ark.,’nın 

(2016) geliştirmiş oldukları elektronik ağızdan ağıza pazarlama 

ölçeğinin tüm boyutlarının yüksek güvenilirlik düzeyinde olduğu 

görülmüştür.  (α=0,79). Ölçek ifadeleri Çizelge 5.3.'te gösterilmektedir. 
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Çizelge 5.3. EAAP Ölçeği 
G

ö
rü

ş 
V

er
m

e 

1 
Sosyal ağlarımdaki kişileri çoğunlukla sevdiğim markaların 

ürünlerini satın almaları için ikna ederim. 

2 
Sosyal ağlarımdaki kişiler, alacakları markaların ürünlerini 

onlara söylediklerim arasından seçerler. 

3 
Sosyal ağlarda çoğunlukla kişilerin tercih edeceği 

markaların ürünleri ile ilgili fikirlerini etkilerim. 

4 
Arkadaşlarım sosyal ağlardaki markaların ürünleri ile ilgili 

fikirlerime başvurur. 

5 
Sosyal ağlardaki arkadaş çevrem, markaların ürünleri 

hakkında bana soru sorar. 

G
ö

rü
ş 

A
lm

a
 

6 

Yeni ürünler satın almayı düşündüğümde, sosyal ağlardan 

alacağım markaların ürünleri ile ilgili tavsiyelerden 

yararlanırım. 

7 
Yeni ürünler satın almadan önce, sosyal ağlarda alacağım 

markaların ürünleri ile ilgili görüş alırım. 

8 
Markalara ait ürünleri tercih ederken sosyal ağlarımdaki 

kişilerin fikirlerini aldığımda daha rahat hissederim. 

9 

Satın alacağım yeni markalara ait ürünleri tercih etmemde 

bana yardımcı olmak üzere sosyal ağlardaki diğer insanların 

görüşlerini alırım. 

10 

Yeni markalara ait ürünler satın alırken hangisini tercih 

edeceğime ilişkin başkalarının sosyal ağlardaki görüş veya 

yorumlarını araştırırım. 

11 

Satın almaya karar vermeden önce, sosyal ağlardaki yeni 

markalara ait ürünler hakkında olumsuz yorumları göz 

önünde bulundururum. 

12 
Sosyal ağlarda hangi markaların ürünlerini almam gerektiği 

konusunda arkadaşlarımın tavsiyelerini alırım. 

G
ö

rü
ş 

A
k

ta
rm

a
 

13 

Bir arkadaşımdan tercih edeceğim markaların ürünleri ile 

ilgili bilgi veya görüş aldığımda bunu sosyal ağlardaki diğer 

kişilere aktarırım. 

14 

Tercih ettiğim markaların ürünleri hakkındaki ilginç 

bilgileri sosyal ağlardaki arkadaşlarıma aktarmaktan 

hoşlanırım. 

15 

İrtibat halinde olduğum kişilerin tercih ettikleri markaların 

ürünleri hakkındaki olumlu görüşleri sosyal ağlarımdaki 

diğer kişilere aktarırım. 

16 

İrtibat halinde olduğum kişilerin tercih ettikleri markaların 

ürünleri hakkındaki olumsuz görüşleri sosyal ağlarımdaki 

diğer kişilere aktarırım. 
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5.6. Verilerin Toplanması ve Analiz Edilmesi 

Araştırmanın verileri 22 Ekim ile 20 Aralık 2020 yılında 

toplanmıştır, elde edilen bu veriler IBM SPSS 26 ve IBM AMOS 20 veri 

analiz ve istatistik programlarına dikkatli ve titiz bir şekilde yüklenmiş 

ve veri seti elde edilmiştir. Yukarıda da bahsedildiği gibi eksik ve hatalı 

kodlamalı formlar araştırma veri tabanına kesinlikle dahil edilmemiştir. 

Gerekli analizlerin yapılabilmesi için yüklenen verilerin geçerlilik ve 

güvenirlik analizleri yapılmış, normallik testleri ile frekans analizleri 

yapılmış ve hipotezlerin test edilmesi maksadı ile “Pearson Korelasyon 

ve Basit Doğrusal Regresyon Analizleri” yapılmış olup, son olarak da 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.  

5.7. Etik Kurul Onayı 

T.C. İstanbul Haliç Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulunca “Marka İmajının Marka Tercihi Üzerindeki 

Etkisinde Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Aracılık Rolü: 

Bilişim Sektöründe Bir Uygulama” isimli araştırmamız 22.10.2020 tarih 

ve 137 sayılı etik kurulu izni ile etik yönden uygun bulunmuştur (Bkz Ek 

2). 
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6. BULGULAR 

Bu bölümde, araştırma kapsamında katılımcılardan ölçekler 

marifetiyle toplanan verilerin analizleri yapılacaktır. Analiz sonuçları ile 

elde edilen bulgular ve bunlara dayalı açıklamalara bu bölümde yer 

verilecektir. 

6.1. Güvenilirlik Analizleri ve Normallik İstatistikleri 

Ölçüm sonuçlarının ölçülmek istenen kavramı tutarlı bir şekilde 

ölçebilmesi; ölçüm aracının farklı yerlerde, farklı zamanlarda ve aynı 

evrenden seçilen farklı örnekleme uygulandığında benzer sonuçlar 

vermesi güvenirlilik olarak tanımlanır (Gürbüz ve Şahin 2018: 155). 

Sosyal bilimde ölçeklerin güvenilirliğini tespit etmek için çeşitli 

yöntemler kullanılmaktadır. Bu araştırmada ölçeklerin güvenilirliği en 

yaygın kullanılan yöntemlerin başında gelen Cronbach Alfa katsayısı ile 

tespit edilmiştir. Alfa değeri olası tüm ikiye ayırma kombinasyonları 

sonucu ortaya çıkacak olan ikiye ayırma katsayılarının bir ortalamasını 

göstermektedir. Alfa değeri 0 ile 1 arası değerler alır ve kabul edilebilir 

bir değerin en az 0,7 olması arzu edilir (Altunışık ve ark., 2012: 126). 

Faktör analizleri öncesi marka imajı, marka tercihi ve EAAP 

ölçekleri ve alt boyutları için hesaplanan Cronbach Alfa (α) değerleri 

Çizelge 6.1.’de gösterilmiştir. 

Çizelge 6.1. Ölçek ve Alt Boyutlara İlişkin Güvenirlilik Test Sonuçları 

Ölçek ve Alt Boyutları Cronbach Alfa (α) 

Marka İmajı Ölçeği 0,859 

Marka Tercihi Ölçeği 0,789 

EAAP Ölçeği 0,903 

EAAP Ölçeği Görüş Verme Boyutu 0,842 

EAAP Ölçeği Görüş Alma Boyutu 0,834 

EAAP Ölçeği Görüş Aktarma Boyutu 0,782 
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Çizelge 6.1. incelendiğinde marka imajı, marka tercihi ve EAPP 

ölçekleri ile alt boyutlarına ilişkin Cronbach Alfa kat sayılarının kabul 

edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, ölçeklerin 

güvenilir olduğunu göstermektedir. Güvenilirliğin yanında marka imajı, 

marka tercihi ve EAAP ölçekleri için tanımlayıcı istatistikler 

incelenmiştir. Analiz neticesinde elde edilen tanımlayıcı istatistikler, 

Çizelge 6.2., Çizelge 6.3. ve Çizelge 6.4.’te gösterilmiştir.  

Çizelge 6.2. Marka İmajı Ölçeği İçin Hesaplanan Tanımlayıcı İstatistik 

Sonuçları 

  Marka İmajı x̄  S.S. Çarpıklık Basıklık 

1 Bu marka bana farklılığı ifade eder. 4,5333 ,58718 -,839 -,282 

2 Bu marka bana kaliteyi anımsatır. 4,5467 ,61487 -1,019 -,001 

3 Bu marka bana gücü ifade eder. 4,5276 ,63132 -,995 -,085 

4 

Popülerlik” bu markayı en iyi 

tanımlayan (tasvir eden) kavramlardan 

bir tanesidir. 

4,5371 ,62169 -1,002 -,048 

5 
Diğer markalarla karşılaştırıldığında bu 

markaya yüksek itibar gösteririm. 
4,5886 ,60710 -1,191 ,364 

6 
Bu markanın statüsü rakip markalara 

göre daha yüksektir. 
4,6038 ,60782 -1,273 ,550 

7 Bu marka kategorisinde lider markadır. 4,5467 ,62716 -1,062 ,048 

8 Bu marka ayrıcalıklıdır. 4,3581 ,68053 -,588 -,737 

Çarpıklık ve basıklık değerlerine dair birçok farklı yaklaşımlar 

olmasına rağmen Tabachnick and Fidell (2013), bu değerlerin +1,5 ve -

1,5 bandında olması durumunda dağılımın normal olacağını ifade 

etmiştir (Dayanç Kıyat ve Şimşek, 2018: 11). Çizelge 6.2.’deki veriler 

incelendiğinde, marka imajı ölçeğindeki tüm ifadelere ait çarpıklık ve 

basıklık değerlerinin normal dağılım sergilediği görülmektedir. 
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Çizelge 6.3. Marka Tercihi Ölçeği İçin Hesaplanan Tanımlayıcı 

İstatistik Sonuçları 

  Marka Tercihi x̄  S.S. Çarpıklık Basıklık 

1 
Bu markanın diğer rakip markalardan 

daha üstün olduğunu düşünüyorum. 
4,6152 ,56669 -1,156 ,351 

2 Bu markayı tercih ederim. 4,6133 ,56370 -1,128 ,285 

3 
Bir ürün satın alacak olursam öncelikle 

bu markayı düşünürüm. 
4,6267 ,57761 -1,281 ,644 

4 
Bu marka dışında diğer markaların 

ürünlerini kullanmayı düşünmüyorum. 
4,5886 ,59439 -1,140 ,282 

5 
Kullandığım markayı diğer markalarla 

değiştirmemekte kararlıyım. 
4,4171 ,67627 -,737 -,586 

Çizelge 6.3.’teki veriler incelendiğinde, marka tercihi 

ölçeğindeki tüm ifadelere ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin normal 

dağılım sergilediği görülmektedir.  
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Çizelge 6.4. EAAP Ölçeği İçin Hesaplanan Tanımlayıcı İstatistik 

Sonuçları 

  EAAP Ölçeği x̄  S.S. Çarpıklık Basıklık 

1 

Sosyal ağlarımdaki kişileri çoğunlukla sevdiğim 

markaların ürünlerini satın almaları için ikna 
ederim. 

4,6952 ,51177 -1,396 ,977 

2 
Sosyal ağlarımdaki kişiler, alacakları markaların 
ürünlerini onlara söylediklerim arasından seçerler. 

4,6324 ,58618 -1,354 ,810 

3 
Sosyal ağlarda çoğunlukla kişilerin tercih edeceği 
markaların ürünleri ile ilgili fikirlerini etkilerim. 

4,6190 ,58904 -1,286 ,632 

4 
Arkadaşlarım sosyal ağlardaki markaların ürünleri 
ile ilgili fikirlerime başvurur. 

4,6286 ,56381 -1,224 ,517 

5 
Sosyal ağlardaki arkadaş çevrem, markaların 
ürünleri hakkında bana soru sorar. 

4,6248 ,55787 -1,166 ,375 

6 

Yeni ürünler satın almayı düşündüğümde, sosyal 
ağlardan alacağım markaların ürünleri ile ilgili 

tavsiyelerden yararlanırım. 

4,6952 ,51177 -1,396 ,977 

7 

Yeni ürünler satın almadan önce, sosyal ağlarda 

alacağım markaların ürünleri ile ilgili görüş 

alırım. 

4,7124 ,50865 -1,536 1,444 

8 

Markalara ait ürünleri tercih ederken sosyal 

ağlarımdaki kişilerin fikirlerini aldığımda daha 

rahat hissederim. 

4,6667 ,54329 -1,372 ,932 

9 

Satın alacağım yeni markalara ait ürünleri tercih 

etmemde bana yardımcı olmak üzere sosyal 
ağlardaki diğer insanların görüşlerini alırım. 

4,7105 ,50568 -1,494 1,296 

10 

Yeni markalara ait ürünler satın alırken hangisini 
tercih edeceğime ilişkin başkalarının sosyal 

ağlardaki görüş veya yorumlarını araştırırım. 

4,6971 ,51476 -1,436 1,115 

11 

Satın almaya karar vermeden önce, sosyal 

ağlardaki yeni markalara ait ürünler hakkında 

olumsuz yorumları göz önünde bulundururum. 

4,7162 ,51820 -1,641 1,809 

12 

Sosyal ağlarda hangi markaların ürünlerini almam 

gerektiği konusunda arkadaşlarımın tavsiyelerini 

alırım 

4,7105 ,50944 -1,523 1,401 

13 

Bir arkadaşımdan tercih edeceğim markaların 

ürünleri ile ilgili bilgi veya görüş aldığımda bunu 
sosyal ağlardaki diğer kişilere aktarırım. 

4,6819 ,53837 -1,463 1,206 

14 

Tercih ettiğim markaların ürünleri hakkındaki 
ilginç bilgileri sosyal ağlardaki arkadaşlarıma 

aktarmaktan hoşlanırım. 

4,6190 ,59868 -1,324 ,700 

15 

İrtibat halinde olduğum kişilerin tercih ettikleri 

markaların ürünleri hakkındaki olumlu görüşleri 

sosyal ağlarımdaki diğer kişilere aktarırım. 

4,6914 ,52424 -1,453 1,177 

16 

İrtibat halinde olduğum kişilerin tercih ettikleri 

markaların ürünleri hakkındaki olumsuz görüşleri 

sosyal ağlarımdaki diğer kişilere aktarırım. 

4,5581 ,58850 -,960 -,074 
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Çizelge 6.4.’teki veriler incelendiğinde EAAP ölçeğindeki tüm 

ifadelere ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin büyük oranda normal 

dağılım sergilediği görülmektedir. 

6.2. Marka İmajı Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi 

Marka imajı ölçeği 8 maddeden oluşmaktadır ve araştırma 

katılımcıları bu ölçeği 5’li likert ölçek biçimine göre doldurmuşlardır. 

Araştırma kapsamında marka imajı ölçeğinin faktör yapısını saptamak 

maksadı ile açımlayıcı faktör analizine başvurulmuştur. 

Faktör analizinin uygulanabilmesi için bir dizi ön koşula ihtiyaç 

duyulmaktadır. Faktör analizi için gerekli olan ön koşulları şu şekilde 

sıralayabiliriz (Gürbüz ve Şahin: 2018: 319-321): 

1. Normal dağılım içeren veriler. 

2. Ölçekteki madde sayısının en az 5 veya 10 katı kadar 

örneklem hacmine sahip olma 

3. Testin uygulanabilirlik noktasında korelasyon sayılarının 

yüksekliği. 

Yukarıda sayılan ön koşullara ek olarak, Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) ve Bartlett Küresellik testlerinin de faktör analizinin ön koşulu 

olarak uygulanması gerekmektedir. Açıklayıcı faktör analizi için yeterli 

olan KMO değeri 0,60 ve üstüdür; Bartlett küresellik testi ile korelasyon 

matrisindeki ilişkilerin faktör analizi yapılabilecek düzeyi sağlayıp 

sağlamadığını test eder. Bu testin sonucunun ise 0,05’ten küçük olması 

beklenir (Gürbüz ve Şahin: 2018: 319). 

Yukarıda belirtilen bilgilere göre marka imajı ölçeği verilerinin 

normal bir dağılım sergilediği tespit edilmiştir. Araştırma neticesinde 

elde edilen 525 veri ise örneklemin yeterli sayıda olduğunu 
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göstermektedir. Ölçekteki maddelerin kendi içindeki korelasyonlarının 

yüksek olduğu saptanmıştır. KMO değeri ise (0,900) 0,60’dan büyüktür. 

Bartlett Küresellik testi ise (0,000) 0,05’ten küçüktür. 

Marka imajı ölçeğinin faktör yapısını saptamak için, maksimum 

olabilirlik tekniği kullanılmıştır. Yapılan bu analiz sonucu, tek boyut ve 

8 sorudan oluşan marka imajı ölçeğinin bilişim sektöründeki tüketiciler 

üzerinde toplam varyansın %43,48’ini açıklayan tek boyut ve 8 sorudan 

oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Marka imajı ölçeğine ait açımlayıcı 

faktör analizi sonuçları Çizelge 6.5.’te, dağılım grafiği ise Şekil 6.1.’de 

yer almaktadır. 

Çizelge 6.5. Marka İmajı Ölçeğine ait AFA Sonuçları 

Maddeler Marka İmajı 

6.Bu markanın statüsü rakip markalara göre daha yüksektir. ,715 

3.Bu marka bana gücü ifade eder. ,683 

5.Diğer markalarla karşılaştırıldığında bu markaya yüksek itibar 

gösteririm. 
,675 

7.Bu marka kategorisinde lider markadır. ,668 

2.Bu marka bana kaliteyi anımsatır. ,661 

1.Bu marka bana farklılığı ifade eder. ,656 

4.Popülerlik” bu markayı en iyi tanımlayan (tasvir eden) 

kavramlardan bir tanesidir. 
,614 

8.Bu marka ayrıcalıklıdır. ,596 

Özdeğer 3,479 

Açıklanan Varyans (%) 43,48 

Toplam Açıklanan Varyans (%) 43,48 

Cronbach Alfa 0,859 

KMO: 0,900                                                                                                             

Bartlett’s p: 000 

Ki-Kare: 1443,501                                                                                                                  

df: 28 
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Şekil 6.1. Marka İmajı Ölçeği Dağılım Grafiği 

Şekil 6.1.’de yer alan scree plot grafiğinde, marka imajı ölçeğinin 

tek boyuta ayrıldığı net bir şekilde görülmektedir. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda 8 maddeli ve tek boyutlu marka imajı ölçeği 0,859 alfa 

değeri ile yüksek düzeyde güvenilirdir. 

6.3. Marka İmajı Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) önceden geliştirilen, 

araştırmalarda kullanılan bir ölçeğin ya da modelin doğrulunu ispat 

etmek maksadı ile kullanılan bir analizdir. Doğrulayıcı faktör analizinde 

modelin veri ile uyum sağlayıp sağlamadığını belirten bir takım 

göstergeler mevcuttur. Literatürde genel olarak kabul görmüş olan model 

uyum indeksleri ve kabul edilebilir değerler aşağıdaki gibidir (Gürbüz ve 

Şahin, 2018: 345). 

• x²/df indeksi (bu değer 5’ten küçük olmalıdır), 
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• CFI, GFI ve AGFI indeksleri (bu değerler 0,90’dan büyük 

olmalıdır), 

• RMSEA indeksi (bu değer 0,08’den küçük olmalıdır). 

Tek boyut ve 8 sorudan oluşan marka imajı ölçeğinin geçerliliğini 

sağlamak için DFA yapılmıştır. Bu kapsamda, marka imajı ölçeğinin 

uyum indeksleri incelenmiş ve modelin veri ile uyumu doğrulanmıştır. 

Marka imajı ölçeği doğrulayıcı faktör analizi diyagramı Şekil 6.2.’de ve 

uyum indeksleri ise Çizelge 6.6.’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 6.2. Marka İmajı Ölçeği DFA Diyagramı 
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Çizelge 6.6. Marka İmajı Ölçeğine Ait DFA Sonuçları 

İndeksler Değerler 

x²/df 4,261 

CFI 0,954 

GFI 0,959 

AGFI 0,927 

RMSEA 0,079 

Cronbach Alfa 0,859 

Çizelge 6.6.’daki x²/df (4,261<5), CFI (0,954>0,90), GFI 

(0,959>0,90),AGFI (0,927>0,90), ve RMSEA (0,079<0,08) katsayıları, 

modelin veriler ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Tek boyut ve 8 

sorudan oluşan marka imajı ölçeğinin geçerliliği kabul edilmiştir. 

6.4. Marka Tercihi Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi 

Marka tercihi ölçeği 5 maddeden oluşmaktadır ve araştırma 

katılımcıları bu ölçeği 5’li likert ölçek biçimine göre doldurmuşlardır. 

Araştırma kapsamında marka tercihi ölçeğinin faktör yapısını saptamak 

maksadı ile açımlayıcı faktör analizine başvurulmuştur 

Marka tercihi ölçeğinin normal bir dağılım gösterip göstermediği 

incelenmiş ve verilerin normal bir dağılım sergilediği tespit edilmiştir. 

Araştırma neticesinde elde edilen 525 veri ise örneklemin yeterli sayıda 

olduğunu göstermektedir. Ölçekteki maddelerin kendi içindeki 

korelasyonlarının yüksek olduğu saptanmıştır. KMO değeri ise (0,799) 

0,60’dan büyüktür. Bartlett Küresellik testi ise (0,000) 0,05’ten 

küçüktür.  

Marka tercihi ölçeğinin faktör yapısını saptamak için maksimum 

olabilirlik tekniği kullanılmıştır. Yapılan bu analiz sonucu tek boyut ve 
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5 sorudan oluşan marka tercihi ölçeğinin bilişim sektöründeki tüketiciler 

üzerinde toplam varyansın %43,97’sini açıklayan tek boyut ve 5 sorudan 

oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Marka tercihi ölçeğine ait açımlayıcı 

faktör analizi sonuçları Çizelge 6.7.’de, dağılım grafiği ise Şekil 6.3.’te 

yer almaktadır 

Çizelge 6.7. Marka Tercihi Ölçeğine ait AFA Sonuçları 

Maddeler Marka Tercihi 

1.Bu markanın diğer rakip markalardan daha 

üstün olduğunu düşünüyorum. 
,740 

3. Bir ürün satın alacak olursam öncelikle bu 

markayı düşünürüm. 
,704 

2.Bu markayı tercih ederim. ,675 

4.Bu marka dışında diğer markaların ürünlerini 

kullanmayı düşünmüyorum. 
,637 

5.Kullandığım markayı diğer markalarla 

değiştirmemekte kararlıyım. 
,542 

Özdeğer 2,198 

Açıklanan Varyans (%) 43,97 

Toplam Açıklanan Varyans (%) 43,97 

Cronbach Alfa 0,789 

KMO: 0,799                                                                                                         

Bartlett’s  p: 0,000 

Ki-Kare: 734,211                                                                                                                       

df: 10 
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Şekil 6.3. Marka Tercihi Ölçeği Dağılım Grafiği 

Şekil 6.3.’te yer alan scree plot grafiğinde, marka tercihi 

ölçeğinin tek boyuta ayrıldığı net bir şekilde görülmektedir. Elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda 5 maddeli ve tek boyutlu marka tercihi ölçeği 

0,789 alfa değeri ile yüksek düzeyde güvenilirdir. 

6.5. Marka Tercihi Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Tek boyut ve 5 sorudan oluşan marka tercihi ölçeğinin 

geçerliliğinin sağlamak için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. 

Bu kapsamda; marka tercihi ölçeğinin uyum indeksleri incelenmiş, 

model veri uyumunu sağlamak için modifikasyona gidilmiştir. Bu 

bağlamda; marka tercihi ölçeğindeki 1 ve 2. hata terimleri arasında 

kovaryans oluşturulmuştur. Bu maddeler, aynı boyutu 

ölçümlediklerinden dolayı hata terimleri benzerlik göstermiştir. 

Kovaryans oluşturulması ile birlikte, elde edilen yeni uyum indeksleri 
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limit aralığına girmiş ve modelin veri ile uyumu doğrulanmıştır. Marka 

tercihi ölçeği DFA diyagramı Şekil 6.4.’te ve uyum indeksleri ise 

Çizelge 6.8.’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 6.4. Marka Tercihi Ölçeği DFA Diyagramı 

Çizelge 6.8. Marka Tercihi Ölçeğine Ait DFA Sonuçları 

İndeksler Değerler 

x²/df 3,412 

CFI 0,987 

GFI 0,989 

AGFI 0,960 

RMSEA 0,068 

Cronbach Alfa 0,789 

Çizelge 6.8.’deki x²/df (3,412<5), CFI (0,987>0,90), GFI 

(0,989>0,90), AGFI (0,960>0,90), ve RMSEA (0,068<0,08) katsayıları, 
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modelin veriler ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Tek boyut ve 5 

sorudan oluşan marka tercihi ölçeğinin geçerliliği kabul edilmiştir. 

6.6. EAAP Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi 

EAAP ölçeği görüş verme, görüş alma ve görüş aktarma olmak 

üzere üç boyut ve 16 sorudan oluşmaktadır ve araştırma katılımcıları bu 

ölçeği 5’li likert ölçek biçimine göre doldurmuşlardır. Araştırma 

kapsamında EAAP ölçeğinin faktör yapısını saptamak maksadı ile 

açımlayıcı faktör analizine başvurulmuştur. 

EAAP ölçeğinin normal bir dağılım gösterip göstermediği 

incelenmiş ve verilerin normal bir dağılım sergilediği tespit edilmiştir. 

Araştırma neticesinde elde edilen 525 veri ise örneklemin yeterli sayıda 

olduğunu göstermektedir. Ölçekteki maddelerin kendi içindeki 

korelasyonlarının yüksek olduğu saptanmıştır. KMO değeri (0,893) 

0,60’dan büyüktür. Bartlett Küresellik testi ise (0,000) 0,05’ten 

küçüktür.  

EAAP ölçeğinin faktör yapısını saptamak için maksimum 

olabilirlik tekniği kullanılmıştır. Yapılan bu analiz sonucu görüş verme, 

görüş alma ve görüş aktarma olmak üzere üç boyut ve 16 sorudan oluşan 

EAAP ölçeğinin bilişim sektöründeki tüketiciler üzerinde toplam 

varyansın %47,89’unu açıklayan iki boyut ve 11 sorudan oluştuğu 

sonucuna ulaşılmıştır. “Direct Oblimin” eğik faktör döndürme tekniğinin 

uygulanması ile birlikte ölçekteki 5,13,14,15 ve 16’ncı ifadelerin faktör 

yük değerleri 0,50’nin altında olduğundan bu maddeler kademeli olarak 

ölçekten çıkartılmış ve analiz tekrarlanmıştır. EAAP ölçeğine ait 

açımlayıcı faktör analizi sonuçları Çizelge 6.9.’da, dağılım grafiği ise 

Şekil 6.5.’te yer almaktadır. 
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Çizelge 6.9. EAAP Ölçeğine ait AFA Sonuçları 

Maddeler 
Görüş 

Alma 

Görüş 

Verme 

10.Yeni markalara ait ürünler satın alırken hangisini tercih 

edeceğime ilişkin başkalarının sosyal ağlardaki görüş veya 

yorumlarını araştırırım. 

,699  

8.Markalara ait ürünleri tercih ederken sosyal ağlarımdaki 

kişilerin fikirlerini aldığımda daha rahat hissederim. 
,694  

9.Satın alacağım yeni markalara ait ürünleri tercih etmemde 

bana yardımcı olmak üzere sosyal ağlardaki diğer insanların 

görüşlerini alırım. 

,669  

7.Yeni ürünler satın almadan önce, sosyal ağlarda alacağım 

markaların ürünleri ile ilgili görüş alırım. 
,623  

6.Yeni ürünler satın almayı düşündüğümde, sosyal ağlardan 

alacağım markaların ürünleri ile ilgili tavsiyelerden 

yararlanırım. 

,605  

12.Sosyal ağlarda hangi markaların ürünlerini almam 

gerektiği konusunda arkadaşlarımın tavsiyelerini alırım 
,583  

11.Satın almaya karar vermeden önce, sosyal ağlardaki yeni 

markalara ait ürünler hakkında olumsuz yorumları göz 

önünde bulundururum. 

,578  

2.Sosyal ağlarımdaki kişiler, alacakları markaların ürünlerini 

onlara söylediklerim arasından seçerler. 
 -,838 

1.Sosyal ağlarımdaki kişileri çoğunlukla sevdiğim markaların 

ürünlerini satın almaları için ikna ederim. 
 -,763 

3.Sosyal ağlarda çoğunlukla kişilerin tercih edeceği 

markaların ürünleri ile ilgili fikirlerini etkilerim. 
 -,749 

4.Arkadaşlarım sosyal ağlardaki markaların ürünleri ile ilgili 

fikirlerime başvurur. 
 -,571 

Özdeğer 4,258 1,010 

Açıklanan Varyans (%) 38,709 9,182 

Toplam Açıklanan Varyans (%) 47,89 

Cronbach Alfa 0,834 0,838 

KMO: 0,893                                                                                                              

Bartlett’s p: 0,000 

Ki-Kare: 2168,907                                                                                                                        

df: 55 
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Şekil 6.5. EAAP Ölçeği Dağılım Grafiği 

Şekil 6.5.’te yer alan scree plot grafiğinde, EAAP ölçeğinin iki 

boyuta ayrıldığı net bir şekilde görülmektedir. 6,7,8,9,10,11 ve 12. 

Sorular yine orijinaldeki gibi görüş alma boyutu altında toplanmıştır. 

Toplam varyansın %38,71’ini açıklayan ve 7 sorudan oluşan görüş alma 

boyutu 0,834 alfa katsayısı ile yüksek düzeyde güvenilirdir. 1, 2, 3 ve 4. 

sorular yine orijinaldeki gibi görüş verme boyutu altında toplanmıştır. 

Toplam varyansın %9,18’ini açıklayan ve 4 sorudan oluşan görüş verme 

boyutu 0,838 alfa katsayısı ile yüksek düzeyde güvenilirdir. 

6.7. EAAP Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 

İki boyut ve 11 sorudan oluşan EAAP ölçeğinin geçerliliğini 

sağlamak için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Bu 

kapsamda, EAAP ölçeğinin uyum indeksleri incelenmiş ve modelin veri 
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ile uyumu doğrulanmıştır. EAAP ölçeği DFA diyagramı Şekil 6.6.’da ve 

uyum indeksleri ise Çizelge 6.10.’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 6.6. EAAP Ölçeği DFA Diyagramı 

Çizelge 6.10. EAAP Ölçeğine Ait DFA Sonuçları 

İndeksler Değerler 

x²/df 3,261 

CFI 0,954 

GFI 0,954 

AGFI 0,929 

RMSEA 0,066 

Cronbach Alfa 0,869 

Çizelge 6.10.’daki x²/df (3,261<5), CFI (0,954>0,90), GFI 

(0,954>0,90), AGFI (0,929>0,90), ve RMSEA (0,066<0,08) katsayıları, 

modelin veriler ile uyumlu olduğunu göstermektedir. İki boyut ve 11 

sorudan oluşan EAAP ölçeğinin geçerliliği kabul edilmiştir. 
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6.8. Normallik Analizleri 

Faktör analizleri sonrası oluşan yeni yapılar için, veri setinin 

normal bir dağılım sergileyip sergilemediğini ortaya koymak adına 

marka imajı, marka tercihi ve EAAP ölçeğine ait bütünsel olarak 

hesaplanan çarpıklık ve basıklık katsayıları Çizelge 6.11.’de yer 

almaktadır. 

Çizelge 6.11.  Ölçeklere Ait Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları 

Değişken Çarpıklık Basıklık 

Marka İmajı -1,017 ,064 

           Marka Tercihi -1,059 ,287 

           EAAP -1,323 ,902 

• Görüş Alma -1,373 1,031 

• Görüş Verme -1,291 ,743 

Çizelge 6.11.’deki bulgulara bakıldığında; araştırma kapsamında 

kullanılan ölçeklere ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±1,5 limitleri 

içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu sonuçlar, araştırmada kullanılan 

ölçeklerin normallik varsayımını karşıladığını göstermiştir. 

6.9. Araştırma Örneklemine Ait Demografik Bulgular 

Bu kısımda araştırmanın demografik faktörler kısmındaki yaş, 

cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim durumu, aylık gelir durumu, 

kullanılan sosyal ağ ve kullanılan notebook markası değişkenleri ile ilgili 

demografik bilgiler Çizelge 6.12.’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 6.12. Araştırmaya Ait Demografik Bulgular 

Değişken Grup Frekans (n) Yüzde (%) 

Yaş 

18-25 97 18,5 

26-35 210 40 

36-45 155 29,5 

46-55 48 9,1 

56 ve Üzeri 15 2,9 

Toplam 525 100 

Cinsiyet 

Kadın 217 41,3 

Erkek 308 58,7 

Toplam 525 100 

Medeni 

Durum 

Evli 189 36 

Bekar 336 64 

Toplam 525 100 

Mesleğiniz 

Memur 79 15 

İşçi 163 31 

Özel Sektör 45 8,9 

Öğrenci 110 21 

Esnaf/Tacir 61 11,6 

Emekli 20 3,8 

Diğer 47 9 

Toplam 525 100 
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Çizelge 6.12. (devam) Araştırmaya Ait Demografik Bulgular 

Değişken Grup Frekans (n) Yüzde (%) 

Eğitim 

Durumunuz 

İlköğretim 7 1,3 

Lise 23 4,4 

Yüksekokul 58 11 

Lisans 275 52,4 

Lisansüstü 162 30,9 

Toplam 525 100 

Aylık Gelir 

Grubu 

Alt Gelir 43 8,2 

Orta Gelir 344 65,5 

Üst Gelir 138 26,3 

Toplam 525 100 

Kullanılan 

Sosyal Medya 

Ağı 

Facebook 125 23,8 

Instagram 168 32 

Twitter 50 9,5 

Youtube 62 11,8 

Pinterest 45 8,6 

Google+ 35 6,7 

Reddit 17 3,2 

Diğer 23 4,4 

Toplam 525 100 

Kullandığınız 

Notebook 

Markası 

Lenovo 249 47,4 

HP 75 14,3 

Dell 54 10,3 

Acer 40 7,6 

Apple 48 9,1 

Diğer 59 11,2 

Toplam 525 100 

Araştırmanın örneklemini oluşturan 525 katılımcının %18,5’i (97 

kişi) 18-25 yaş aralığında, %40’ı (210 kişi) 26-35 yaş aralığında %29,5’i 

(155 kişi) 36-45 yaş aralığında, %9,1’i (48 kişi) 46-55 yaş aralığında 

%2,9’u (15 kişi) 56 ve üzeri yaş aralığındadır. 

Katılımcıların cinsiyet dağılımları; %41,3’ü (217 kişi) kadın, 

%58,7’si (308 kişi) erkektir. 

Medeni durum incelendiğinde ise, katılımcıların %36’sı (189 

kişi) evli ve %64’ü (336 kişi) bekardır. 
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Katılımcıların meslekleri incelendiğinde, %15’i (79 kişi) memur, 

%31’i (163 kişi) işçi, %8,9’u (45 kişi) özel sektör, %21’i (110 kişi) 

öğrenci, %11,6’sı (61 kişi) esnaf/tacir, %3,8’i (20 kişi) emekli ve %9’u 

(47 kişi) diğer meslek gruplarındandır. 

Eğitim düzeyleri ise, %1,3’ü (7 kişi) ilköğretim mezunu, %4,4’ü 

(23 kişi) lise, %11’i (58 kişi) yüksekokul, %52,4’ü (275 kişi) lisans ve 

%30,9’u (162 kişi) lisansüstü mezunudur. 

Aylık gelir düzeyleri; %8,2’si (43 kişi) alt gelir, %65,5’i (344 

kişi) orta gelir ve %26,3’ü (138 kişi) üst gelir grubundadır.  

Katılımcıların kullandıkları sosyal medya ağları ise; %23,8’i 

(125 kişi) Facebook, %32’si (168 kişi) Instagram, %9,5’i (50 kişi) 

Twitter, %11,8’i (62 kişi) Youtube, %8,6’sı (45 kişi) Pinterest, %6,7’si 

(35 kişi) Google+, %3,2’si (17 kişi) Reddit ve %4,4’ünü (23 kişi) diğer 

sosyal medya ağlarıdır. 

Son olarak katılımcıların kullandıkları notebook markaları, 

%47,4’ü (249 kişi) Lenovo, %14,3’ü (75 kişi) HP, %10,3’ü (54 kişi) 

Dell, %7,6’sı (40 kişi) Acer, %9,1’i (48 kişi) Apple, ve %11,2’si (59 kişi) 

diğer notebook markalarını kullanmaktadır. 

6.10. Marka İmajı Ölçeğine Ait Bulgular 

Marka imajı ölçeğine ait ortalama ve standart sapma değerleri 

Çizelge 6.13.’de gösterilmiştir. 

Çizelge 6.13. Marka İmajı Ölçeğine Ait Ortalama ve Standart Sapma 

Bulguları 

Değişken Ortalama Standart Sapma 

Marka İmajı 4,53 0,44 
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Çizelge 6.13.’deki bulgular incelendiğinde; marka imajı ölçeğine 

verilen yanıtların ortalama değerinin 4,53 olduğu ve standart sapma 

değerinin 0,44 olduğu görülmektedir. Bu bulgular neticesinde, bilişim 

sektöründeki tüketicilerin marka tercihi algılarının olumlu yönde olduğu 

anlaşılmıştır  

6.11. Marka Tercihi Ölçeğine Ait Bulgular 

Marka tercihi ölçeğine ait ortalama ve standart sapma değerleri 

Çizelge 6.14.’de gösterilmiştir. 

Çizelge 6.14. Marka Tercihi Ölçeğine Ait Ortalama ve Standart Sapma 

Bulguları 

Değişken Ortalama Standart Sapma 

Marka Tercihi 4,57 0,44 

Çizelge 6.14.’deki bulgular incelendiğinde; marka tercihi 

ölçeğine verilen yanıtların ortalama değerinin 4,57 olduğu ve standart 

sapma değerinin 0,44 olduğu görülmektedir. Bu bulgular neticesinde, 

bilişim sektöründeki tüketicilerin marka tercihi algılarının olumlu yönde 

olduğu anlaşılmıştır. 

6.12. EAAP Ölçeğine Ait Bulgular 

EAAP ölçeği ve alt boyutlarına ait ortalama ve standart sapma 

değerleri Çizelge 6.15.’de gösterilmiştir. 

Çizelge 6.15. EAAP Ölçeğine Ait Ortalama ve Standart Sapma 

Bulguları 

Değişken Ortalama Standart Sapma 

EAAP 4,68 0,35 

Görüş Alma Boyutu 4,7 0,36 

Görüş Verme Boyutu 4,64 0,46 
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Çizelge 6.15.’deki bulgular incelendiğinde; EAAP ölçeğine 

verilen yanıtların ortalama değerinin 4,68 olduğu ve standart sapma 

değerinin 0,35 olduğu görülmektedir. EAAP ölçeğinin alt boyutlarından 

olan görüş alma boyutunun ortalama değerinin 4,70 ve standart sapma 

değerinin 0,36 ve görüş verme boyutunun değerinin 4,64 ve standart 

sapma değerinin 0,46 olduğu görülmektedir. Bu bulgular neticesinde, 

bilişim sektöründeki tüketicilerin EAAP algılarının olumlu yönde 

olduğu anlaşılmıştır.  

6.13. Araştırma Hipotezlerine Ait Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde, marka imajı, marka tercihi ve 

EAAP arasındaki ilişkileri anlamak amacıyla Pearson Korelasyon, 

regresyon ve tek yönlü varyans analizi (Anova) testleri yapılmıştır.  

6.13.1. Korelasyon Analizleri 

Korelasyon, olasılık kuramı ve istatistikte iki veya daha fazla 

değişken arasında ilişkinin yönünü ve şiddetini ifade etmektedir. 

Korelasyon katsayısı “r” harfi ile gösterilir. Korelasyon katsayı değeri 

+1 ile -1 arasında yer alır. Korelasyon limit değerleri ise katsayının (0-

0,3) arasında olduğunda zayıf, (0,3-0,7) arasında olduğunda orta, (0,7-1) 

arasında olduğunda kuvvetli bir ilişki varlığı şeklinde yorumlanabilir 

(Gürbüz ve Şahin, 2018: 261-262). Marka imajı, marka tercihi ve EAAP 

ölçekleri arasındaki ilişkileri tespit etmek amacı ile yapılan Pearson 

korelasyon analiz sonuçları Çizelge 6.16.’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 6.16. Ölçeklere Ait Pearson Korelasyon Sonuçları 

Değişken 
Marka 

İmajı 

Marka 

Tercihi 
EAAP 

Görüş 

Alma 

Görüş 

Verme 

Marka 

İmajı 
1         

Marka 

Tercihi 
,709** 1       

EAAP ,596** ,636** 1     

Görüş 

Alma  
,469** ,488** ,914** 1   

Görüş 

Verme 
,600** ,655** ,828** ,530** 1 

**p<0,01 

Çizelge 6.16. incelendiğinde; 

Marka imajı ile marka tercihi arasında istatistiksel açıdan pozitif 

ve yüksek dereceli bir ilişki vardır (r=0,709, p=0,000). 

Marka imajı ile EAAP arasında istatistiksel açıdan pozitif ve orta 

dereceli bir ilişki vardır (r=0,596, p=0,000). 

Marka imajı ile EAAP’nin görüş alma boyutu arasında 

istatistiksel açıdan pozitif ve orta dereceli bir ilişki vardır (r=0,469, 

p=0,000). 

Marka imajı ile EAAP’nin görüş verme boyutu arasında 

istatistiksel açıdan pozitif ve orta dereceli bir ilişki vardır (r=0,600, 

p=0,000). 

Marka tercihi ile EAAP arasında istatistiksel açıdan pozitif ve 

orta dereceli bir ilişki vardır (r=0,636, p=0,000). 

Marka tercihi ile EAAP’nin görüş alma boyutu arasında 

istatistiksel açıdan pozitif ve orta dereceli bir ilişki vardır (r=0,488, 

p=0,000). 
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Marka tercihi ile EAAP’nin görüş verme boyutu arasında 

istatistiksel açıdan pozitif ve orta dereceli bir ilişki vardır (r=0,655, 

p=0,000). 

Araştırma modeline yönelik cevaplanması beklenen araştırma 

sorularına ilişkin sonuçlar değerlendirilidğinde: 

A.S.1: Marka imajı ile EAAP’nin görüş alma boyutu arasında 

istatistiksel açıdan pozitif ve orta dereceli bir ilişki vardır (r=0,469, 

p=0,000). 

A.S.2: Marka imajı ile EAAP’nin görüş verme boyutu arasında 

istatistiksel açıdan pozitif ve orta dereceli bir ilişki vardır (r=0,600, 

p=0,000). 

6.13.2. Regresyon Analizleri 

Değişkenler arasındaki etkileşimi tespit etmek için basit doğrusal 

regresyon analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları Çizelge 6.17.’de 

gösterilmiştir. 

Çizelge 6.17.  Regresyon Analiz Sonuçları 

Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 
F Sig. R2 

Standardize 

Edilmemiş B 

Katsayısı 

Beta t p 

Marka İmajı 
Marka 

Tercihi 
529,906 0,000 0,503 0,707 0,709 23,020 0,000 

Marka İmajı EAAP 288,725 0,000 0,356 0,475 0,596 16,992 0,000 

Marka İmajı 
Görüş 

Alma 
147,140 0,000 0,220 0,388 0,469 12,130 0,000 

Marka İmajı 
Görüş 

Verme 
293,952 0,000 0,360 0,628 0,600 17,145 0,000 

EAAP 
Marka 

Tercihi 
354,655 0,000 0,404 0,795 0,636 18,832 0,000 

Görüş Alma 
Marka 

Tercihi 
163,698 0,000 0,238 0,588 0,488 12,794 0,000 

Görüş 

Verme 

Marka 

Tercihi 
392,642 0,000 0,429 0,623 0,655 19,815 0,000 
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Çizelge 6.17. incelendiğinde:  

Marka imajının marka tercihi üzerindeki etkisini test etmek için 

yapılan basit doğrusal regresyon analiz sonuçlarına göre marka imajı, 

marka tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir (β=0,709, 

p=0,000≤0,05). Marka imajı, marka tercihi üzerindeki değişimin 

%50,3’ünü açıklamaktadır. Buna göre “H1: Marka imajı, marka tercihini 

pozitif yönde etkilemektedir” isimli hipotez kabul edilmiştir. Bu sonuç, 

aracılık etkisinin kabul edilebilme koşullarından ilkinin gerçekleştiğini 

göstermektedir. 

Marka imajının EAAP üzerindeki etkisini test etmek için yapılan 

basit doğrusal regresyon analiz sonuçlarına göre marka imajı, EAAP 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir (β=0,596, p=0,000≤0,05). Marka 

imajı, EAAP üzerindeki değişimin %35,6’sını açıklamaktadır. Buna 

göre “H2: Marka imajı, EAAP’yi pozitif yönde etkilemektedir” isimli 

hipotez kabul edilmiştir. Bu sonuç, aracılık etkisinin kabul edilebilme 

koşullarından ikincisinin gerçekleştiğini göstermektedir. 

EAAP’nin marka tercihi üzerindeki etkisini test etmek için 

yapılan basit doğrusal regresyon analiz sonuçlarına göre EAAP, marka 

tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir (β=0,636, p=0,000≤0,05). 

EAAP, marka tercihi üzerindeki değişimin %40,4’ünü açıklamaktadır. 

Buna göre “H3: EAAP, marka tercihini pozitif yönde etkilemektedir” 

isimli hipotez kabul edilmiştir. Bu sonuç aracılık etkisinin kabul 

edilebilme koşullarından üçüncüsünün gerçekleştiğini göstermektedir.  

6.13.3. Aracı Değişken ile Regresyon Analizi 

Nedensel bir ilişki bağlamında aracı değişken, bağımsız 

değişkenin etkisinin bağımlı değişkene iletilmesine bir anlamda 
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arabuluculuk vazifesi üstlenerek aracılık etmektedir. Aracılık etkisinin 

incelenebilmesi için bazı ön koşulların sağlanması gerektiği 

belirtilmektedir. Bu 3 adımlı etki koşulları şunlardır (Baron ve Kenny, 

1986: 1177): 

• İlk olarak bağımsız değişken, bağımlı değişkeni istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde etkilemelidir. 

• Bağımsız değişken, aracı değişkeni istatistiksel olarak anlamlı 

bir şekilde etkilemeli. 

• Son olarak, bağımsız değişkenin istatistiksel etkisi kontrol 

edilirken, aracı değişkenin bağımlı değişken üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olması gerekmektedir. 

Baron ve Kenny (1986) yaklaşımın da ki aracılık etkisinin var 

olabilmesi için yukarıda bahsedilen tüm koşulların sağlanması 

gereklidir. Bu üç adımlı etki koşullarından eğer ilk anlamlı değilse, diğer 

adımlara geçilememektedir.  

Marka imajının marka tercihi üzerindeki etkisinde EAAP’nin 

aracılık rolünün bulunup bulunmadığını test etmek için çoklu regresyon 

analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Çizelge 6.18.’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 6.18. Aracı Değişken ile Çoklu Regresyon Analiz Sonuçları 

Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 
F Sig. R2 

Standardize 

Edilmemiş 

B Katsayısı 

Beta t p 

Marka 

İmajı 

Marka 

Tercihi 
529,906 0,000 0,503 0,707 0,709 23,020 0,000 

Marka  

İmajı Marka 

Tercihi 
350,843 0,000 0,573 

0,511 0,513 14,395 0,000 

EAAP 0,413 0,330 9,264 0,000 

Marka 

 İmajı 
Marka 

Tercihi 
299,558 0,000 0,534 

0,614 0,616 18,217 0,000 

Görüş  

Alma 0,241 0,200 5,906 0,000 

Marka  

İmajı 
Marka 

Tercihi 
368,553 0,000 0,585 

0,493 0,495 14,041 0,000 

Görüş  

Verme 
0,341 0,358 10,169 0,000 

Çizelge 6.18. incelendiğinde:  

Marka imajının marka tercihi üzerindeki etkisinde EAAP’nin 

aracılık rolünün bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan çoklu 

regresyon analiz sonuçlarına göre marka imajı, marka tercihi üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahiptir (β=0,709). EAAP’nin aracı değişken olarak 

analize dahil edilmesi ile beraber marka imajı ve marka tercihi arasındaki 

ilişkide düşüş meydana gelmesi (β=0,513), EAAP’nin bu ilişkide kısmi 

aracılık etkisinin olduğunu göstermektedir. Buna göre “H4: Marka 

imajının marka tercihini üzerindeki etkisinde EAAP’nin aracılık rolü 

vardır” isimli hipotez kabul edilmiştir.  

6.13.4. Farklılık Analizleri 

Bu bölümde marka imajı, marka tercihi ve elektronik ağızdan 

ağıza pazarlama ölçeklerinin tercih edilen sosyal medya ağı ve notebook 

markası değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. 
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6.13.4.1. Marka İmajı Ölçeğinin Tercih Edilen Sosyal Medya 

Ağı ve Notebook Markası Değişkenleri Açısından 

Karşılaştırılması 

Marka imajı ölçeğinin, tercih edilen sosyal medya ağı ve 

notebook markası değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı tespit 

etmek için Anova testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Çizelge 6.19.’da yer 

almaktadır. 

Çizelge 6.19. Marka İmajı Ölçeğinin Tercih Edilen Sosyal Medya Ağı 

ve Notebook Markası Değişkenleri Açısından 

Karşılaştırmasına Yönelik Anova Test Sonuçları 

T
er

ci
h

 E
d

il
en

 S
o
sy

a
l 

M
ed

y
a
 A

ğ
ı 

Marka 

İmajı 
n 

Levene 

İst. 
Sig. 𝑿 s.s. F p 

Anlamlı 

Fark 

Facebook 125 

3,106 0,003 

4,62 ,40 

1,235 0,281 - 

Instagram 168 4,50 ,45 

Twitter 50 4,45 ,49 

Youtube 62 4,49 ,38 

Pinterest 45 4,50 ,53 

Google+ 35 4,51 ,42 

Reddit 17 4,53 ,32 

Diğer 23 4,56 ,41 

Toplam 525 4,52 ,42 

N
o
te

b
o
o
k

 M
a
rk

a
sı

 

Lenovo 249 

4,670 0,000 

4,59 ,39 

5,827 0,000 

Lenovo-

Apple 

 

Lenovo-

Diğer 

 

Dell-Apple 

 

Dell-Diğer 

HP 75 4,51 ,46 

Dell 54 4,62 ,37 

Acer 40 4,48 ,45 

Apple 48 4,32 ,49 

Diğer 59 4,36 ,50 

Toplam 525 4,53 ,44 

Çizelge 6.19. incelendiğinde; marka imajının yalnızca notebook 

markası değişkenine göre farklılaştığı görülmektedir (F=5,827, 
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p=0,000<0,005). Bu farklılıkların hangi gruplar arasında gerçekleştiğini 

görebilmek amacıyla varyanslar homojen olmadığından Games Howell 

istatistikleri incelenmiştir. Games Howell istatistiklerine göre Çizelge 

6.19.’da belirtilen gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Buna göre Lenovo notebook kullanıcılarının marka imajı konusundaki 

algıları (4,59), Apple (4,32) ve diğer (4,36) markalara oranla daha 

yüksektir.  Yine Dell notebook kullanıcılarının marka imajı konusundaki 

algıları (4,62), Apple (4,32) ve diğer (4,36) markalara oranla daha 

yüksektir.  

Buna göre Araştırma modeline yönelik cevaplanması beklenen 

araştırma sorularına ilişkin sonuçlar değerlendirilidğinde 

A.S.3: Marka imajı, tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine 

göre farklılaşmamaktadır (F=1,235, p=0,281<0,005). 

A.S.4: Marka imajı, notebook markası değişkenine göre 

farklılaşmaktadır (F=5,827, p=0,000<0,005). 

6.13.4.2. Marka Tercihi Ölçeğinin Tercih Edilen Sosyal 

Medya Ağı ve Notebook Markası Değişkenleri Açısından 

Karşılaştırılması 

Marka tercihi ölçeğinin, tercih edilen sosyal medya ağı ve 

notebook markası değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı tespit 

etmek için Anova testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Çizelge 6.20.’de yer 

almaktadır. 
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Çizelge 6.20. Marka Tercihi Ölçeğinin Tercih Edilen Sosyal Medya 

Ağı ve Notebook Markası Değişkenleri Açısından 

Karşılaştırmasına Yönelik Anova Test Sonuçları 

T
e
r
c
ih

 E
d

il
e
n

 S
o
sy

a
l 

M
e
d

y
a
 A

ğ
ı 

Marka Tercihi n 
Levene 

İst. 
Sig. 𝑿 s.s. F p Anlamlı Fark 

Facebook 125 

5,362 0,000 

4,69 ,32 

2,706 0,009 
Facebook-

Instagram 

Instagram 168 4,52 ,47 

Twitter 50 4,50 ,48 

Youtube 62 4,53 ,42 

Pinterest 45 4,48 ,55 

Google+ 35 4,58 ,40 

Reddit 17 4,48 ,36 

Diğer 23 4,72 ,36 

Toplam 525 4,57 ,43 

N
o
te

b
o
o
k

 M
a
r
k

a
sı

 

Lenovo 249 

5,849 0,000 

4,65 ,37 

7,681 0,000 

Lenovo-Apple 

 

Lenovo-Diğer 

 

Apple-HP 

 

Apple-Dell 

HP 75 4,56 ,45 

Dell 54 4,67 ,39 

Acer 40 4,49 ,49 

Apple 48 4,31 ,44 

Diğer 59 4,42 ,51 

Toplam 525 4,57 ,43 

Çizelge 6.20. incelendiğinde; marka tercihinin tercih edilen 

sosyal medya ağı değişkenine göre farklılaştığı görülmektedir (F=2,706, 

p=0,009<0,005). Bu farklılıkların hangi gruplar arasında gerçekleştiğini 

görebilmek amacıyla, varyanslar homojen olmadığından, Games Howell 

istatistikleri incelenmiştir. Games Howell istatistiklerine göre Çizelge 

6.20.’de belirtilen gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Facebook sosyal medya ağı kullanıcılarının marka tercihi konusundaki 

algıları (4,69) diğer tüm sosyal medya ağı kullanıcılarına oranla daha 

yüksektir.  

Çizelge 6.20. incelendiğinde; marka tercihinin notebook markası 

değişkenine göre farklılaştığı görülmektedir (F=7,681, p=0,000<0,005). 
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Bu farklılıkların hangi gruplar arasında gerçekleştiğini görebilmek 

amacıyla varyanslar homojen olmadığından Games Howell istatistikleri 

incelenmiştir. Games Howell istatistiklerine göre Çizelge 6.20.’de 

belirtilen gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre 

Lenovo notebook kullanıcılarının marka tercihi konusundaki algıları 

(4,65), Apple (4,32) ve diğer (4,42) markalara oranla daha yüksektir.  

Yine Apple notebook kullanıcılarının marka tercihi konusundaki algıları 

(4,32), HP (4,56) ve Dell (4,67) markalara oranla daha düşüktür.  

Araştırma modeline yönelik cevaplanması beklenen araştırma 

sorularına ilişkin sonuçlar değerlendirilidğinde:  

A.S.5: Marka tercihi, tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine 

göre farklılaşmaktadır (F=2,706, p=0,009<0,005). 

A.S.6: Marka tercihi, notebook markası değişkenine göre 

farklılaşmaktadır (F=7,681, p=0,000<0,005). 

6.13.4.3. Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeğinin 

Tercih Edilen Sosyal Medya Ağı ve Notebook Markası 

Değişkenleri Açısından Karşılaştırılması 

Elektronik ağızdan ağıza pazarlama (EAAP) ölçeğinin tercih 

edilen sosyal medya ağı ve notebook markası değişkenlerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı, tespit etmek için Anova testi yapılmıştır. 

Analiz sonuçları Çizelge 6.21.’de yer almaktadır. 
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Çizelge 6.21. EAAP Ölçeğinin Tercih Edilen Sosyal Medya Ağı ve 

Notebook Markası Değişkenleri Açısından 

Karşılaştırmasına Yönelik Anova Test Sonuçları 

T
er

ci
h

 E
d

il
en

 S
o
sy

a
l 

M
ed

y
a
 A

ğ
ı EAAP n 

Levene 

İst. 
Sig. 𝑿 s.s. F p Anlamlı Fark 

Facebook 125 

12,510 0,000 

4,82 ,21 

4,819 0,000 

Facebook-

Instagram 

 

Facebook-

Twitter 

 

Facebook-

Youtube 

Instagram 168 4,63 ,41 

Twitter 50 4,60 ,31 

Youtube 62 4,62 ,31 

Pinterest 45 4,67 ,31 

Google+ 35 4,63 ,35 

Reddit 17 4,75 ,28 

Diğer 23 4,56 ,51 

Toplam 525 4,68 ,35 

N
o
te

b
o
o
k

 M
a
rk

a
sı

 Lenovo 249 

10,944 0,000 

4,77 ,28 

11,345 0,000 

Lenovo-Apple 

 

Lenovo-Diğer 

 

Dell-Apple 

 

Dell-Diğer 

HP 75 4,64 ,37 

Dell 54 4,71 ,27 

Acer 40 4,61 ,37 

Apple 48 4,48 ,41 

Diğer 59 4,49 ,43 

Toplam 525 4,68 ,35 

Çizelge 6.21. incelendiğinde; EAAP’nin tercih edilen sosyal 

medya ağı değişkenine göre farklılaştığı görülmektedir (F=4,819, 

p=0,000<0,005). Bu farklılıkların hangi gruplar arasında gerçekleştiğini 

görebilmek amacıyla varyanslar homojen olmadığından, Games Howell 

istatistikleri incelenmiştir. Games Howell istatistiklerine göre Çizelge 

6.21.’de belirtilen gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Facebook sosyal medya ağı kullanıcılarının EAAP konusundaki algıları 

(4,82) diğer tüm sosyal medya ağı kullanıcılarına oranla daha yüksektir. 

Lenovo notebook kullanıcılarının EAAP konusundaki algıları (4,77) 

diğer tüm notebook kullanıcılarına oranla daha yüksektir 
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Çizelge 6.21. incelendiğinde; EAAP’nin notebook markası 

değişkenine göre farklılaştığı görülmektedir (F=11,345, 

p=0,000<0,005). Bu farklılıkların hangi gruplar arasında gerçekleştiğini 

görebilmek amacıyla varyanslar homojen olmadığından Games Howell 

istatistikleri incelenmiştir. Games Howell istatistiklerine göre Çizelge 

6.21.’de belirtilen gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Buna göre Lenovo notebook kullanıcılarının EAAP konusundaki algıları 

(4,77), Apple (4,48) ve diğer (4,49) markalara oranla daha yüksektir.  

Yine Dell notebook kullanıcılarının EAAP konusundaki algıları (4,71), 

Apple (4,48) ve Diğer (4,49) markalara oranla daha yüksektir. 

Araştırma modeline yönelik cevaplanması beklenen araştırma 

sorularına ilişkin sonuçlar değerlendirilidğinde:  

A.S.7: EAAP, tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine göre 

farklılaşmaktadır (F=4,819, p=0,000<0,005). 

A.S.8: EAAP, notebook markası değişkenine göre 

farklılaşmaktadır (F=11,345, p=0,000<0,005). 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma, İstanbul ve Ankara’daki notebook kullanıcılarının yer 

aldığı 525 kişilik örneklem grubunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, 

marka imajının marka tercihi üzerindeki etkisinde elektronik ağızdan 

ağıza pazarlamanın (EAAP) aracılık rolünün bulunup bulunmadığı 

sorusuna cevap aranmıştır. 

4 temel hipotez ve 8 araştırma sorusunun test edildiği bu 

araştırmada, öncellikli olarak ölçekler için faktör analizleri yapılmıştır. 

Marka imajı ölçeğinin faktör yapısı, ortaya çıkartmak için açımlayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. Analiz neticesinde tek boyut ve 8 sorudan 

oluşan marka imajı ölçeğinin, bilişim sektöründeki tüketiciler üzerinde 

toplam varyansın %43,48’ini açıklayan tek boyut ve 8 sorudan oluştuğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, notebook kullanıcılarının marka imajını 

bir bütün olarak algıladıklarını göstermektedir.   

Marka tercihi ölçeğinin faktör yapısı ortaya çıkartmak için, 

açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz neticesinde; tek boyut ve 5 

sorudan oluşan marka tercihi ölçeğinin, bilişim sektöründeki tüketiciler 

üzerinde toplam varyansın %43,97’sini açıklayan tek boyut ve 5 sorudan 

oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, notebook kullanıcılarının 

marka tercihini bir bütün olarak algıladıklarını göstermektedir.   

Daha sonra, elektronik ağızdan ağıza pazarlama ölçeğinin faktör 

yapısını ortaya çıkartmak için açımlayıcı faktör analizleri yapılmıştır. 

Analiz neticesinde; görüş verme, görüş alma ve görüş aktarma olmak 

üzere üç boyut ve 16 sorudan oluşan EAAP ölçeğinin bilişim 

sektöründeki tüketiciler üzerinde toplam varyansın %47,89’unu 

açıklayan iki boyut (görüş alma, görüş verme) ve 11 sorudan oluştuğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, notebook kullanıcılarının elektronik 
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ağızdan ağıza pazarlama ölçeğini 2 boyut şeklinde algıladıklarını 

göstermektedir.  Notebook kullanıcıları, orijinalde var olan görüş 

aktarma boyutunu algılayamamışlardır. 

Marka imajı, marka tercihi ve EAAP ölçeklerinin veri model 

uyumunu sağlamak için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz 

neticesinde, yalnızca marka tercihi ölçeğinin veri model uyumunu 

sağlamak amacıyla modifikasyona gidilmiş ve elde edilen uyum indeks 

değerleri modelin veri ile uyumunu doğrulamıştır. Böylece tüm 

ölçeklerin geçerliliği kabul edilmiştir.  

Araştırmanın örneklem grubunun demografik dağılımlarının 

saptanarak daha iyi anlaşılması için frekans analizleri yapılmıştır. Bu 

analize göre araştırmaya katılanların %40’nın 26-35 yaş aralığında, 

%58,7’sinin erkek ve %64’ünün bekar olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında ise %83,1’nin lisans ve 

lisansüstü eğitim aldığı ve %91,8’inin orta ve orta üzeri gelir grubunda 

olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların meslek dağılımlarına 

bakıldığında ise %31’inin işçi, %21’nin öğrenci ve %8,9’nun özel sektör 

çalışanı olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların kullandıkları sosyal 

medya ağları incelendiğinde ise %23,8’ini Facebook, %32’sini 

Instagram ve %11,8’ini Youtube’un oluşturduğu tespit edilmiştir. Son 

olarak katılımcıların notebook markası seçimleri incelendiğinde 

%47,4’ünü Lenovo, %14,3’ünü Hp ve %11,2’sini Apple oluşturduğu 

görülmektedir. Bu sonuçlar göre, orta yaş grubunun, yüksek eğitimli, 

orta ve üzeri gelir sahibi, ağırlıklı olarak Facebook ve Instagram gibi 

sosyal medya ağlarını kullanan kesimin tercih sırasına göre Lenovo, Hp 

ve Apple markalı notebook kullandıkları görülmektedir. 
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Notebook kullanıcılarının marka imajı, marka tercihi ve 

elektronik ağızdan ağıza pazarlama algılarını belirlemek için tanımlayıcı 

istatistikler incelenmiştir. Bunun marka imajı ölçeğine verilen yanıtların 

ortalama değerinin 4,53 olduğu ve standart sapma değerinin 0,44 olduğu 

tespit edilmiştir. Marka tercihi ölçeğine verilen yanıtların ortalama 

değerinin 4,57 olduğu ve standart sapma değerinin 0,44 olduğu tespit 

edilmiştir. Son olarak, EAAP ölçeğine verilen yanıtların ortalama 

değerinin 4,68 olduğu ve standart sapma değerinin 0,35 olduğu, görüş 

alma boyutunun ortalama değerinin 4,70 ve standart sapma değerinin 

0,36 ve görüş verme boyutunun değerinin 4,64 ve standart sapma 

değerinin 0,46 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, notebook 

kullanıcılarının marka imajı, marka tercihi ve elektronik ağızdan ağıza 

pazarlama ile ilgili algılarının olumlu yönde olduğunu göstermiştir. 

Marka imajının marka tercihi üzerindeki etkisini saptamak için 

yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda; marka imajının 

marka tercihinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir 

(β=0,709, p=0,000). Yine marka imajı, marka tercihi üzerindeki 

değişimin %50,3’ünü açıklamaktadır. Standardize edilmemiş “B” 

katsayısı değeri incelendiğinde ise, marka imajı üzerindeki bir birimlik 

değişimin marka tercihi üzerinde 0,707’lik değişim yaptığı tespit 

edilmiştir. Marka imajının EAAP üzerindeki etkisini saptamak için 

yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda; marka imajının 

EAAP’nin anlamlı bir yordayıcısı olduğu olduğu tespit edilmiştir 

(β=0,596, p=0,000). Yine marka imajı, EAAP üzerindeki değişimin 

%35,6’sını açıklamaktadır. Standardize edilmemiş “B” katsayısı değeri 

incelendiğinde ise, marka imajı üzerindeki bir birimlik değişimin EAAP 

üzerinde 0,475’lik değişim yaptığı tespit edilmiştir. 
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Marka imajının görüş verme boyutu üzerindeki etkisini saptamak 

için yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda; marka imajının 

görüş verme boyutunun anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir 

(β=0,600, p=0,000). Yine marka imajı, görüş verme boyutu üzerindeki 

değişimin %36’sını açıklamaktadır. Standardize edilmemiş “B” katsayısı 

değeri incelendiğinde ise, marka imajı üzerindeki bir birimlik değişimin 

görüş verme boyutu üzerinde 0,388’lik değişim yaptığı tespit edilmiştir. 

EAAP’nin marka tercihi üzerindeki etkisini saptamak için 

yapılan basit doğrusal regreson analizi sonucunda; EAAP’nin marka 

tercihinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir (β=0,636, 

p=0,000). Yine EAAP’nin marka tercihi üzerindeki değişimin 

%40,4’ünü açıklamaktadır. Standardize edilmemiş “B” katsayısı değeri 

incelendiğinde ise, EAAP üzerindeki bir birimlik değişimin marka 

tercihi üzerinde 0,795’lik değişim yaptığı tespit edilmiştir. 

Görüş alma boyutunun marka tercihi üzerindeki etkisini 

saptamak için yapılan basit doğrusal regreson analizi sonucunda; görüş 

alma boyutunun marka tercihinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit 

edilmiştir (β=0,488, p=0,000). Yine görüş alma boyutunun marka tercihi 

üzerindeki değişimin %23,8’ini açıklamaktadır. Standardize edilmemiş 

“B” katsayısı değeri incelendiğinde ise, görüş alma boyutu üzerindeki 

bir birimlik değişimin marka tercihi üzerinde 0,588’lik değişim yaptığı 

tespit edilmiştir. 

Görüş verme boyutunun marka tercihi üzerindeki etkisini 

saptamak için yapılan basit doğrusal regreson analizi sonucunda; görüş 

verme boyutunun marka tercihinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit 

edilmiştir (β=0,655, p=0,000). Yine görüş verme boyutunun marka 

tercihi üzerindeki değişimin %42,9’unu açıklamaktadır. Standardize 
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edilmemiş “B” katsayısı değeri incelendiğinde ise, görüş verme boyutu 

üzerindeki bir birimlik değişimin marka tercihi üzerinde 0,623’lük 

değişim yaptığı tespit edilmiştir. 

Marka imajının görüş alma boyutu üzerindeki etkisini saptamak 

için yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda; marka imajının 

görüş alma boyutunun anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir 

(β=0,469, p=0,000). Yine marka imajı, görüş alma boyutu üzerindeki 

değişimin %22’sini açıklamaktadır. Standardize edilmemiş “B” katsayısı 

değeri incelendiğinde ise, marka imajı üzerindeki bir birimlik değişimin 

görüş alma boyutu üzerinde 0,388’lik değişim yaptığı tespit edilmiştir. 

Marka imajı, marka tercihi ve EAAP ölçekleri arasındaki 

ilişkileri tespit etmek için Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz 

neticesinde marka imajı ile marka tercihi arasında pozitif ve yüksek, 

marka imajı ile EAAP arasında ise pozitif ve orta dereceli bir ilişki tespit 

edilmiştir. Marka imajı ile EAAP’nin görüş alma ve görüş verme alt 

boyutları arasında ise pozitif ve orta dereceli bir ilişki tespit edilmiştir. 

Marka tercihi ile EAAP arasında pozitif ve orta dereceli bir ilişki tespit 

edilmiştir. 

A.S. 1 “Marka imajı ile EAAP’nin görüş alma boyutu arasında 

bir ilişki var mıdır?” araştırma sorusu, A.S. 2 “Marka imajı ile EAAP’nin 

görüş verme boyutu arasında bir ilişki var mıdır?” araştırma soruları da 

onaylanmıştır. 

Marka imajı ölçeğinin tercih edilen sosyal medya ağı ve notebook 

markası değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı tespit etmek için 

Anova testi yapılmıştır. Analiz neticesinde, marka imajının yalnızca 

notebook markası değişkenine göre farklılaştığı görülmüştür. Buna göre 

Lenovo notebook kullanıcılarının marka imajı konusundaki algıları, 
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Apple ve diğer markalara oranla daha yüksek çıkmıştır. Yine Dell 

notebook kullanıcılarının marka imajı konusundaki algıları, Apple ve 

Diğer markalara oranla daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlara göre A.S. 4 

“Marka imajı, notebook markası değişkenine göre farklılaşmakta 

mıdır?” araştırma sorusu onaylanmıştır. Fakat A.S. 3 “Marka imajı, 

tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?” 

araştırma sorusu yine aynı test neticesinde onaylanamamıştır. 

Marka tercihi ölçeğinin tercih edilen sosyal medya ağı ve 

notebook markası değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı tespit 

etmek için Anova testi yapılmıştır. Analiz neticesinde, marka tercihinin 

tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine göre farklılaştığı 

görülmüştür. Buna göre Facebook sosyal medya ağı kullanıcılarının 

marka tercihi konusundaki algıları, Instagram kullanıcılarına oranla daha 

yüksek çıkmıştır. Yine marka tercihinin notebook markası değişkenine 

göre farklılaştığı görülmüştür. Buna göre Lenovo notebook 

kullanıcılarının marka tercihi konusundaki algıları, Apple ve Diğer 

markalara oranla daha yüksek çıkmıştır.  Yine Apple notebook 

kullanıcılarının marka tercihi konusundaki algıları, HP ve Dell markalara 

oranla daha düşük çıkmıştır. Bu sonuçlara göre A.S. 5 “Marka tercihi, 

tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?” 

araştırma sorusu onaylanmıştır. Yine aynı test sonuçlarına göre A.S. 6 

“Marka tercihi, notebook markası değişkenine göre farklılaşmakta 

mıdır?” araştırma sorusu da onaylanmıştır.  

EAAP ölçeğinin tercih edilen sosyal medya ağı ve notebook 

markası değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı tespit etmek için 

Anova testi yapılmıştır. Analiz neticesinde, EAAP’nin tercih edilen 

sosyal medya ağı değişkenine göre farklılaştığı görülmüştür. Buna göre 
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Facebook sosyal medya ağı kullanıcılarının EAAP konusundaki algıları; 

Instagram, Twitter ve Youtube kullanıcılarına oranla daha yüksek 

çıkmıştır. Yine EAAP’nin notebook markası değişkenine göre 

farklılaştığı görülmüştür. Buna göre Lenovo notebook kullanıcılarının 

EAAP konusundaki algıları, Apple ve diğer markalara oranla daha 

yüksek çıkmıştır.  Yine Dell notebook kullanıcılarının EAAP 

konusundaki algıları, Apple ve diğer markalara oranla daha yüksek 

çıkmıştır. Bu sonuçlara göre A.S. 7 “EAAP, tercih edilen sosyal medya 

ağı değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?” araştırma sorusu 

onaylanmıştır. Yine aynı test sonuçlarına göre A.S. 8 “EAAP, notebook 

markası değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?” araştırma sorusu da 

onaylanmıştır.  

Çizelge 7.1. Araştırma Sorularına Ait Özet Sonuçlar 

Araştırma Sorusu Sonuç 

A.S.1: Marka imajı ile EAAP’nin görüş alma boyutu arasında bir ilişki var 

mıdır? 
Onaylandı 

A.S.2: Marka imajı ile EAAP’nin görüş verme boyutu arasında bir ilişki var 
mıdır? 

Onaylandı 

A.S.3: Marka imajı, tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine göre 
farklılaşmakta mıdır? 

Onaylanmadı 

A.S.4: Marka imajı, notebook markası değişkenine göre farklılaşmakta 

mıdır? 
Onaylandı 

A.S.5: Marka tercihi, tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 
Onaylandı 

A.S.6: Marka tercihi, notebook markası değişkenine göre farklılaşmakta 

mıdır? 
Onaylandı 

A.S.7: EAAP, tercih edilen sosyal medya ağı değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 
Onaylandı 

A.S.8: EAAP, notebook markası değişkenine göre farklılaşmakta mıdır? Onaylandı 

Değişkenler arasındaki etkileşimi tespit etmek için basit doğrusal 

regresyon analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda, marka imajının marka 

tercihi ve EAAP üzerindeki etkisini test etmek için yapılan basit doğrusal 
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regresyon analizi neticesinde, marka imajının hem marka tercihi hem de 

EAAP ile alt boyutları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. EAAP’nin marka tercihi üzerindeki etkisini test etmek için 

yapılan basit doğrusal regresyon analizi neticesinde, EAAP ve alt 

boyutlarının marka tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlara göre H1, H2, ve H3 hipotezleri doğrulanmıştır. 

H1  hipotezi olan “Marka İmajı, Marka Tercihini Pozitif Yönde 

Etkilemektedir” incelendiğinde, işletmelerin pazarlama ve marka 

geliştirme alanlarında yapacakları iyileştirme ve geliştirme 

faaliyetlerinin, doğrudan pazardaki tercih ve tüketimlerini arttıracağını 

göstermektedir. Tüketici zihninde oluşan marka imajının, tüketicinin 

yapacağı tercihlerde son derece etkili olduğu, yani marka imajı ile marka 

tercihi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. 

Bununla beraber marka imajının, marka tercihinin anlamlı bir yordayısı 

olduğunu söylemek de mümkündür. Değişkenleri açısından benzer bir 

çalışma olan ve Hu ve ark., tarafından 2012 yılında Çinli otomobil 

tüketicilerinin marka imajı algılarının marka tercihlerini nasıl etkilediği 

üzerine bir araştırma yapılmıştır. Elde ettiği bulgular, mevcut 

araştırmamızı destekler niteliktedir. Çinli otomobil tüketicileri ağırlıklı 

olarak daha önceden aşına oldukları yani kendilerine güven vermiş veya 

gerek marka logosu gerek marka sembolü ile güven ve sağlamlığı 

simgeleyen markaları tercih etmektedir. Öte yönden pazarda herkes 

tarafından aşina olunan markaların yine Çinli tüketicilerin öncellikli 

tercihlerinde olduğu yönünde bir sonuca da ulaşmışlardır. H2 hipotezi 

olan “Marka İmajı, EAAP’yi pozitif yönde etkilemektedir” 

incelendiğinde, yine marka imajı kavramının EAAP kavramının anlamlı 

bir yordayıcısı olduğunu görmek mümkündür. Günümüzde işletmeler, 
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markalarına çeşitlili yatırımlar yapmaktadırlar. Bu yatırımlarından birisi 

olan imaj, yani marka imajı yatırımı son derece önemlidir. Yine aynı 

derecede önemli olan bir konu ise marka imajı kavramının tüketicileri 

nerede ve nasıl etkilediği ile ilgilidir. Doğrulanan hipotez sonucundan 

hareket ile marka imajı kavramı, EAAP’nın yapıldığı başta sosyal medya 

olmak üzere tüm internet mecralarında son derece etkili ve önemlidir. 

Yani günümüzde bir marka ile ilgili yaratılan imajın, ağırlıklı olarak 

insanlara ulaştırıldığı ve kaynaştırıldığı yer internettir. Yine değişkenler 

açısından benzer sayılacak bir araştırma olan, Jalilvand ve Samiei 

tarafından 2011 senesinde yapılan ve İranlı otomobil tüketicilerin EAAP 

ve marka imajı algılarını ölçmeye yönelik araştırma da mevcut 

araştırmamızı destekler niteliktedir. Araştırmaya göre marka imajı 

internet üzerinden yapılan pazarlamada önemli bir role sahiptir. Maka 

imajı gibi bir kavram özellikle EAAP ile birlikte desteklendiğinde 

etkisini daha da arttırmaktadır. Öte yandan bu araştırmada ek olarak, 

marka imajı ve EAAP kavramları satış sonrası hizmet ile 

desteklendiğinde müşteri sadakati kavramının tüketiciler üzerinde arttığı 

şeklindedir. H3 hipotezi yani “EAAP, Marka Tercihini pozitif yönde 

etkilemektedir” incelendiğinde EAAP’nin marka tercihinin anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu görülmektedir. EAAP, özellikle yeni bir ürün veya 

marka arayışında olan tüketicilerin başvurdukları en kolay ve en hızlı 

yoldur. Bir ürün veya markaya ilişkin bilgi ve deneyimleri araştırmak 

isteyen tüketiciler; sosyal medya ağları, online satış siteleri, forumlar ve 

podcastler gibi internet üzerindeki bilgi kaynaklarını araştırmaktadır. 

Tüketiciler bu tip platformlardan aldıkları bilgiler ışığında satın alma ve 

marka tercihlerini şekillendirmektedirler. Özellikle internet üzerindeki 

sosyal medya ağları, wikiler, forumlar vb. platformlar üzerinden satış ve 
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tutundurma faaliyetlerini yürüten işletmeler, bu tip platformlara gereken 

önemi vermeyen işletmelerin tercih ve satış olarak önündedir. Aynı 

şekilde bu tip platformlardan halkla ilişkiler ve satış sonrası destek gibi 

hizmetler sunan işletmeleri çağın gereğine ayak uydurmuş işletmeler 

olarak nitelendirmek mükündür. Yine değişkenler açısından benzer 

sayılacak bir araştırma olan, Halbusi ve Tehseen tarafından 2018 

senesinde yapılan bir araştırma da mevcut araştırmamızı destekler 

niteliktedir. Araştırmaya göre EAAP yolu ile yapılan reklam ve 

tutundurma faaliyetlerinin, geleneksel reklam ve tutundurma 

faaliyetlerine nazaran çok daha etkili olduğu görülmüştür. Yine aynı 

araştırma; tüketicilerin bu yolla, yani internet üzerindeki platformlardan 

elde ettikleri bilgileri daha güvenilir buldukları yönündedir.  

Marka imajının marka tercihi üzerindeki etkisinde, EAAP’nin 

aracılık rolünün bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan çoklu 

regresyon analizi neticesinde; marka imajının marka tercihi üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. EAAP’nin aracı 

değişken olarak analize dahil edilmesi ile beraber, marka imajı ve marka 

tercihi arasındaki ilişkide düşüş meydana gelmiş ve böylece EAAP’nin 

bu ilişkide kısmi aracılık etkisine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuca göre H4 hipotezi” Marka imajının marka tercihini üzerindeki 

etkisinde EAAP’nin aracılık rolü vardır” doğrulanmıştır. Bağımlı, 

bağımsız ve aracı değişken olarak kullanılan ve bunların arasındaki 

ilişkilerin test edildiği farklı çalışmalar, gerek araştırmadan önce gerekse 

de araştırmadan sonra detaylı bir şekilde etüd edilmiştir. Kurulan yeni 

model ve bu modelin hipotezleri doğrultusunda yapılan analizler ile 
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ulaşılan sonuçların geçmiş araştırmadaki sonuçlarla benzerlik gösterdiği 

yani desteklediği görülmüştür. 

Çizelge 7.2. Hipotezlere Ait Özet Sonuçlar 

Hipotez Sonuç 

H1: Marka imajı, marka tercihini pozitif yönde etkilemektedir. Kabul 

H2: Marka imajı, EAAP’yi pozitif yönde etkilemektedir. Kabul 

H3: EAAP, marka tercihini pozitif yönde etkilemektedir.  Kabul 

H4: Marka imajının marka tercihini üzerindeki etkisinde EAAP’nin 

aracılık rolü vardır. 
Kabul 

Araştırma pazarlama açısından ele alındığında marka imajı, 

marka tercihi ve EAAP kavramlarının her yönüyle önemli olduğu 

anlaşılmaktadır. Yeni bir marka yaratırken veya varolan bir marka tekrar 

revize edilirken dikkat edilecek konuların başında imaj kavramı 

gelmektedir. İmaj kavramı ile oluşturulan algıların farklı bir kaç olguyla 

birlikte tüketiciler üzerinde satın alma kararı oluşturmaktadır. Tek başına 

ele alındığında bile marka imajı, tüketicilerin tercihlerini önemli oranda 

etkileyen bir faktördür.  

Pazarlama iletişimi çerçevesinden değerlendirildiğinde EAAP, 

günümüz tutundurma faaliyetleri için önemli bir kavramdır. Çok düşük 

bütçeler ile kısa zamanda geniş ve kapsamlı bir şekilde reklam, 

bilgilendirme ve kendini benimsetme gibi imkanlar sunan EAAP, 

günümüz pazarlama ve tutundurma biçimlerinin ilk sıralarındadır. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar literatür değerlendirmesiyle 

birlikte şöyle sıralanmaktadır: 

• Marka yönetici ve geliştiricilerinin marka imajı ile ilgili 

tüketici algı ve geri bildirimlerini sıkça kontrol etmeleri ve 

değerlendirmeleri gerekmektedir. Tüketiciler duygusal 
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bağları olan sembol, işaret, logo ve markalara daha çok 

bağlanma ve sadakat gösterme eğilimindedirler. 

• Tercih kavramı tüketiciler için ne kadar önemliyse üretici 

içinde aynı derecede önemli olan bir kavramdır. Tüketiciler 

satın alma karar süreçleri boyunca çeşitli uyarıcılar etkisinde 

kalmakta, bunun bir sonucu olarak da satın alma kararlarını 

oluşturmaktadırlar. İşletmeler bu süreci kendi lehine olacak 

şekilde yönetmelidirler. Bunun için de tüketiciler üzerinde 

etki eden uyarıcıları kendi lehlerine yönetmeyi bilmeli, yani 

kendi çıkarları doğrultusunda oluşacak bir satın alma süreci 

başlatacak şekilde programlamalıdırlar. 

• Tüketicilerin EAAP ile ilgili tutum ve davranışları 

incelendiğinde, ağırlıklı olarak aldıkları bir mal veya 

hizmetten tatmin oldukları zaman bu durumu başka insanlar 

ile paylaşmak için bu yolu tercih ettikleri görülmektedir. Bu 

yüzden tüketiciler EAAP ile ilgili yürütülen çalışmaları daha 

samimi ve doğru bulmaktadır. Yani EAAP ile ilgili yürütülen 

faaliyetler, işletmelerce yürütülen faaliyetlerden ziyade 

tüketicilerin kendi aralarında kurdukları bir nevi 

yardımlaşma ve bilgilendirme hizmetleri gibi 

algılanmaktadır. Güven oranı bu kadar yüksek olan bir 

pazarlama aracının, özellikle marka yönetici ve 

geliştiricilerce yakından takip edilmesi gerekmektedir. 

Gerekli zaman ve gerekli yerlerde yapılacak EAAP 

faaliyetlerinin bir tutundurma faaliyetinden çok bir deneyim 

ve bilgi paylaşım faaliyeti gibi gösterilmesi ve uzun dönemli 

pazarlama iş staretejilerine dahil edilmesi gereklidir. 
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Buradan yola çıkarak işletmeler EAAP gibi çok güçlü ve 

kendileri için ucuz ve etkili bir tutundurma faaliyetinin 

üzerine daha çok düşmeli, her geçen gün artan internet 

üzerindeki değişik platformların gerekirse hepsinde faaliyet 

göstermelidirler. Böylelikle hem kendilerini, misyonlarını, 

ürünlerini daha geniş kitlelere anlatabilecek hem de bütün bu 

faaliyetleri çok düşük maliyetler ile yaparak hedef kitlelerini 

ve satışlarını artıracaklardır. 

Mutlaka belirtmek gerekir ki bir imaja sahip olmak uzun bir 

geçmişe sahip olarak başarılı marka veya mallar çıkartarak olmaz. 

Günümüzde tüketicilerin algılarına ve duyularına hitap ederek onlarda 

satın alma, yani tercih edilme isteği uyandırmak ve bütün bunları EAAP 

gibi doğru, hızlı ve ucuz bir tutundurma yolu ile pekiştirerek yapmakla 

mümkün olacaktır. İmaj ve tercih kriterlerini olumlu açıdan sağlayan 

markaları, müşteri kendisiyle bağdaştıracak ve gerektiğinde pazardaki 

ikamelerinden çok daha yüksek maliyetlere bile katlanarak EAAP gibi 

samimi görülen bir tutundurma faaliyetinin de etkisiyle hiç düşünmeden 

tercih edecektirler. 
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B�l�m, doğası gereğ� kend�n� sürekl� düzelterek gel�şmekted�r. 
Buna karşın öğrenme ve anlayab�lme yet�s� �nsanoğluna ver�lm�ş en 
büyük hed�yed�r. B�l�m sayes�nde �nsanoğlu, daha çok öğren�p daha da 
�lerlemekted�r. Her geçen gün, yaşadığımız dünyaya da�r yen� b�lg�ler 
keşfed�lmekte kalmayıp var olan b�lg�y� ya düzeltmekte ya da daha da 
�lerletmekted�r. Bu eser de b�l�msel b�r araştırma olduğu �ç�n yukarıda 
b�lg� ve b�l�m �le �lg�l� olan tüm varsayım ve önermeler� kapsamakta, 
�nsanlığa ve sonrasında yapılacak olan benzer araştırmalara rehberl�k ve 
h�zmet etme n�yet�nded�r. 

Hızla küreselleşen dünyada telekomün�kasyon ve b�lg� 
teknoloj�ler�n�n hızlı b�r şek�lde gel�şmes� �le b�lg�y� paylaşmak ve 
b�lg�ye er�şmek çok kolay b�r hale gelm�şt�r. Küreselleşen dünya adeta 
tek büyük b�r pazar hal�ne gelm�ş ve bu tek büyük pazarda satılan 
marka ve markaların ürünler� yerel olmaktan çıkarak global tek b�r 
pazarın ürünler� olmuştur. Dolayısı �le markaların sundukları ürünler, 
h�zmetler ve ayrıcalıklar dünyanın her kes�me h�tap eder b�r hale 
gelm�ş, bu ürün ve h�zmetler, sosyal medya başta olmak üzere b�rçok 
mecrada kend�s�ne yer ed�nm�ş ve b�r b�lg� havuzu yaratmıştır. 
Pazarlama ve tutundurma stratej�stler�nce farklı şek�llerde tanımlanıp 
algılanan küreleşme ve “Tek Büyük Pazar; Dünya” g�b� kavramların 
altında yatan ortak f�k�r, ekonom�ler�n kademel� b�r şek�lde 
entegrasyonudur. Toplumların ulusal çıkarlar dâh�l�nde başlattığı bu 
entegrasyon, uluslararası t�caret�n sınırlarını ve boyutunu değ�şt�rm�şt�r. 
Bunların sosyoloj�k b�r sonucu olarak da dünyanın her yer�nde 
pazarlama şek�l ve alışkanlıkları değ�şm�ş, yen� pazarlama ve 
tutundurma şek�l ve çabaları hayatımıza g�rm�şt�r.  
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