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ÖZ 

KÜLTÜRLERARASI PAZARLAMA İLETİŞİMİ FARKLILIKLARI: 

AZERBAYCAN-TÜRKİYE ÖRNEĞİ LC WAIKIKI-ZARA 

KARŞILAŞTIRMASI 

Sahil Naghızada 

Yüksek Lisans Tezi 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı 

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Doç.Dr.Yalçın Kırdar 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Günümüz piyasasında ürün çeşitliliğinin fazlalığı ve rekabetin artmasından 

dolayı pazarlamacıların müşterileri elde tutması her geçen gün zorlaşmaktadır. 

Pazarlamacılar müşterilerini memnun etmek için yeni stratejiler bulmakla beraber 

firmanın kârını artırma amaçlı uluslararası pazarlara girmeyi hedeflemektedirler. 

 Bu çalışmanın amacı iki farklı kültürde yetişmiş üniversite öğrencilerinin hazır 

giyim sektöründe faaliyet gösteren markaları satın alma faaliyetlerini etkileyen 

faktörleri incelemektedir. Bu çalışma tarama yönteminin kullanıldığı betimsel bir 

araştırmadır. Çalışma grubunu Azerbaycanın başkenti Bakü’de bulunan Hazar 

Üniversitesi ve Türkiye’deki İstanbul Maltepe Üniversitesinde İletişim Fakültesi’nde 

eğitim alan 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasından 181’i kadın, 99’u erkek olmak üzere 

toplamda 280 öğrenci oluşturmaktadır. 

Çalışmanın sonucu olarak ankete katılan öğrencilerin LC Waikiki ve Zara 

markasını tercih etme nedenlerinin iki ülkeye göre farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Ülkeye göre markaya harcanan paranın bağımlılık göstermediği ortaya çıkmıştır. 

Cinsiyete göre marka seçiminin ve markanın seçilme nedeninin farklı olduğu 

görülmüştür.  

 Anahtar sözcükler: Marka, Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, Müşteri Memnuniyeti. 
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ABSTRACT 

DIFFERENCES OF INTERCULTURAL MARKETING COMMUNICATION: 

AZERBAIJAN-TURKEY EXAMPLE COMPARISON OF LC WAIKIK-ZARA 

 

Sahıl Naghızada 

Master Thesis 

Department of Public Relations and Publicity 

Marketing Communication Programme 

Thesis Advisor: Assoc. Prof. Dr. Yalçın Kırdar 

Maltepe University Social Sciences Institute Graduate School, 2019 

 

           In today's market, due to product variety and increasing competition, it becomes 

more difficult for marketers to keep their customers. Marketers aim to enter the 

international markets to increase the profits of their companies while finding new 

strategies to satisfy their customers. 

The aim of this study is to examine the factors affecting the purchasing activities 

of the university students who are from two different cultures. This study is a 

descriptive study using screening method. The sample of this study consists of third and 

forth grade students, as 181 female and 99 male students, 280 students in total, enrolled 

in the Faculty of Communication in Azerbaijan Khazar University in Baku and Istanbul 

Maltepe University in Turkey.  

As a result of this study, it has been seen that the reasons of choices of the 

students who participated in the survey differ in accordance with the two countries. It 

has been conducted that the spent money on the brands does not show dependency 

according to the countries. It has been conducted that the choices differ in accordance 

with the gender. 

Keywords: Brand, Marketing, International Marketing, Customer satisfaction. 
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 GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin gelişmesi dünyayı küresel köy haline getirmektedir. Bu 

durum soyut olarak ülkeler arasında sınırları kaldırmakta, ister kültürel isterse de ticari 

açıdan insanları bir birine yaklaştırmaktadır. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile farklı 

kültürler arasındaki ilişki güç kazanmaktadır. Bu  gelişme pazarlama alanını da 

etkilemektedir. Sanayi devrimi sonrası ‘‘ne üretirsem onu da satarım’’ düşüncesi, hızla 

artan piyasa rekabetinden dolayı kendi gücünü kayıp etmektedir. Pazarlama yeni üretim 

stratejileri geliştirmekle beraber müşterileri tatmin ederek potansiyeli nasıl 

artıracaklarını düşünmektedirler.  

Bu bölümde: araştırmanın problemi, araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, 

araştırmanın sınırlılıkları, araştırmanın varsayımları ve araştırma ile ilgili tanımlar yer 

almaktadır. 

Problem 

Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlık kazandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ile 

ekonomik, kültürel, politik alanlarda iş birliği yapmaya başlamıştır. Özellikle pazarlama 

alanında yapılan iş birliklerinden dolayı Türkiye markaları farklı ülkelerin markaları ile 

rekabet etmektedir. Rekabet gıda sektörü ile beraber hazır giyim sektöründe var 

olmaktadır. Türk firmaları sunmuş olduğu markaların kalitesinden dolayı Azerbaycan 

vatandaşları tarafından sevilmektedir. Azerbaycan’da Türk markaları ile birlikte yabancı 

markalarda faaliyet göstermektedir. Piyasada ürün çeşitliliğinin farklılığı her iki ülke 

vatandaşlarının tüketim alışkanlıklarını etkilemektedir.   

Bu çalışmamızda Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren biri 

Türk markası olmakla hazır giyim sektöründe lider olan ve gelişmekte olan iki 

markanın karşılaştırılması yapılarak tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen 

faktörler araştırılmaktadır.  
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Amaç 

Bu çalışmada iki farklı kültürde yetişmiş aynı yaş oranında ve üniversite 

düzeyinde eğitim alan öğrencilerin satın alma davranışları incelenmektedir. 

Çalışmamızdaki temel amaç ‘‘LC WAIKIKI’’ ve ‘‘ZARA’’ markalarının öğrenciler 

tarafından tercih edilmesini etkileyen nedenleri ortaya koymaktır.  

Bu doğrultuda yanıt bulması beklenen araştırma soruları şu şekildedir: 

1-Markaların seçiminin cinsiyet ile ilişkisi var mı ? 

2- Markaların seçiminin medeni durum ile ilişkisi var mı ? 

3- Markaların seçiminin yaşanılan ülke ile ilişkisi var mı ? 

4- Markalı ürün almak için fiyatı yaşanılan ülkeye göre fark ediyor mu? 

5- ZARA Markasında tercih edilen ürünlerin seçiminin yaşanılan ülke ile ilişkisi 

var mı? 

6- LC WAIKIKI ZARA Markasında tercih edilen ürünlerin seçiminin yaşanılan 

ülke ile ilişkisi var mı?  

Araştırma hipotezi aşağıdaki gibidir:  

H1: Katılımcıların hazır giyim sektöründe en çok hangi markayı kullandıkları 

cinsiyet ve medeni durum değişkenine bağımlıdır. 

H2:   Katılımcıların araştırma kapsamında yer alan hazır giyim sektörü ile ilişkili 

değişkenlere verdikleri yanıtların, onların yaşadıkları ülke değişkenine 

bağımlıdır. 

H3: Katılımcıların araştırma kapsamında yer alan hazır giyim sektörü ile ilişkili  

değişkenlere verdikleri yanıtların onların cinsiyeti ile bağımlıdır. 
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Önem 

Bu araştırma kültürlerarası pazarlama iletişimi ile bağlantılı olarak kültürün 

pazarlama alanına etkisini teorik olarak ortaya koymaktadır. Kültürün markaların 

pazarlanmasına, ürünlerin seçilmesine nasıl bir etki gösterdiğini araştırmaktadır. Bu 

doğrultuda iki farklı markanın ışığında, iki farklı ülkede pazarlama alanında çalışmalar 

yapacak diğer markaların ileride yapabileceği çalışmalara yol gösterici nitelikte bir 

çalışma olması hedeflenmektedir. LC WAIKIKI markasının araştırmaya dahil 

edilmesinde maksat ‘‘2023 yılına kadar Avrupanın başarılı üç moda perakendecisinden 

biri olma’’ hedefi doğrultusun, Azerbaycan ve Türkiyede şimdiyedek yapmış olduğu 

stratejini incelemek ve bu hedefe ulaşması için hangi yöntemleri kullanması gerektiğini 

ortaya koymaktadır. Bu çalışmada LC WAIKIKI markasının kullanılma nedenlerinden 

bir tanesi Türk markalarına karşı Azerbaycanda pozitif bir algının olmasıdır. 

Azerbaycan tüketicileri ister hazır giyim sektöründe olsun isterse de diğer sektörlerde 

Türk ürününe karşı tutumları daha farklıdır. LC WAIKIKI markası gelişmekte olan 

Türk markası olduğundan, Azerbaycan pazarına son yıllarda katıldığı için, ZARA 

markası ise  Avrupa’nın en iyi markaları listesinde olduğundan dolayı araştırmaya dahil 

edilmiş ve bu markaların örnek olarak alınan ülkelerde nasıl bir çalışma yapmaları 

gerektiği konuların önemini arz etmektedir. Çalışmanın iki farklı ülkede ve iki marka 

altında yürütülmesi ve seçilmiş olan ülkelerdeki üniversitelerin vakıf ve özel üniversite 

konumunda olması, bu üniversitelerde yakın sayıda katılımcının olması  sonuçların 

genellenebilirliğini desteklemektedir.  

Varsayımlar 

Marka seçiminin cinsiyete göre değişim gösterdiği varsayılmıştır. Marka 

seçiminin yaşanan ülkeye bağımlı olduğu varsayılmıştır. Seçilmiş markanın kullanma 

sıklığının ülkeye göre değişim gösterdiği varsayılmıştır. Mağaza ambiansı, mağaza 

çalışanlarının müşterilere karşı tutumu müşterilerin satın alma faaliyetlerini etkilediği 

varsayılmıştır. Fiyat konusunun markanın müşteriler tarafından tutunmasını 

etkilemediği varsayılmıştır.Yaş unsurunun markalı ürünlerin tercihine etki göstermediği 

varsayılmıştır.   

. 
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Sınırlıklar 

Bu çalışma Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yerleşen Hazar Üniversitesi ve 

Türkiye’nin İstanbul şehrindeki Maltepe Üniversitesinde iletişim fakültesinde 3. ve 4. 

sınıflarda eğitim alan toplamda 280 kişi ile sınırlıdır.  Bakü Azerbaycan’da İstanbul 

Türkiye’de en fazla nüfusa sahip oldukları için araştırmamıza dahil edilmiştir. 

Araştırmada seçilmiş iki markanı iki ülkede eğitim alan öğrencilerle yapılarak söz 

konusu markalar’la bağlı tutumları incelenmiştir. Çalışmanın öğrenciler ile yapılması, 

öğrencilerin bütçelerinin kısıtlı olduğundan dolayı onların satınalma davranışlarını 

etkilediği bilinmektedir.  

Tanımlar 

Kültür: Kültürü bilgi, deneyim, anlamlar, inançlar, değerler ve tutumlardan 

oluşan bir birikim olarak görmek mümkündür (Porter ,2002: s.14). Bu tanımdan 

anladığımız gibi kültür bir toplumun dini inançlarını, sosyal yapısını etkileyen ve 

oluşturan bir unsurudur.  

Pazarlama: Kotler ve Kellere göre pazarlama sosyal ve yönetsel olarak 2 farklı 

tanımı vardır. Pazarlamanın toplumsal boyutunu sosyal tanımda göre biliriz. Bu tanıma 

göre pazarlama şahısrlar için değerli olan şeylerin kendi istekleri ile mübadile yolu ile, 

bireylerin ve toplumların ihtiyaç duydukları şeyleri elde ettikleri süreçtir. Mal ve 

hizmetlerin satılma sanatı pazarlamanın yönetsel süreci olarak tanımlanmaktadır 

(Korkmaz ve d. 2009: s.20). 

İletişim: İletişim insanların kendilerini ve yaşamış oldukları dış dünyayı anlama 

ve yorumlama isteklerine dayanmaktadır. Öyleki, insanoğlu, iletişime, kendi iç 

dinamiğinde barındırdığı sosyal enerjiden dolayı ihtiyaç duymaktadır. Bu sosyal enerji 

ise, insanın ‘zoon logon ekhon’ yani, konuşan bir varlık oluşundan kaynaklanmaktadır 

(Yalçın ve d. 2007: s.751). 

Pazarlama iletişimi: Firmalar ürettikleri ürünler hakkında müşterileri 

bilgilendirmek, satışını artırmak için onları ikna etmek, yeni çıkacak ürün ve hizmetleri 

hakkında bilgi sahibi olmaları için kullanmış oldukları tüm araçlar pazarlama iletişimi 

olarak bilinmektedir (Tolon ve Zengin, 2016: s.6). 

Marka: Markalar üreticiler açısından incelendiğimizde marka taklit edilemediği 

için ürünlerde kolay bir şekilde taklit edilememektedir. Marka ürünün yüksek fiyatlara 

satılmasını sağlayarak kurumun farklı sektörlerde tutunmasını sağlamaktadır (Ercan ve 

d. 2010). 
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Kültürlerarası iletişim: Kültürlerarası iletişim genellikle farklı kültürlerden 

olan insanlar arasındaki yüz yüze etkileşimi ifade eder. Farklı dili konuşan ve farklı 

kültürlere ait olan iki insanın çok az sembol kullanarak iletişim kurmaya çalışması 

kültürlerarası iletişimin tanımına örnek olabilir (Jant, 2007: s. 36).Kültürler arası 

iletişim birbirinden bağımsız yaşantısına sahip bireylerin bir araya gelip jest, mimik, 

simge, beden dili ile iletişim kurmasında etkin rol oynar. 
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BÖLÜM 1. KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 

1.1. Kültür kavramı 

TDK’ya göre kültür:Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün 

maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, 

insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların 

bütünüdür.  

XVII. yüzyıldan itibaren doğa kavramının karşılığı olarak kültür kavramı 

kullanılmaya başlamıştır. O dönemde kültür kelimesi doğanın insana verdiklerinin 

karşılığında insanoğlunun kendi istek ve birikimleri ile ortaya koyduklarına verdikleri 

addı (Kartarı, 2006: s.14 ). 

Kültür iletişim, iletişim de kültürdür  (Hall. 1959). İnsanoğlunun hayatta kalması 

dış unsurlardan korunması için gereken unsurlardan bir tanesi iletişimse kendi geçmişi 

yaşanmışlıkları ile bağlı bilgiler edinmesi ve o bilgilerin nesiller boyunca birbirine 

aktarılması kültürdür. 

Brislin’e göre (Brislin. 1981) ‘‘bir kültür, ortak inançları, deneyimleri ve değer 

yargıları ile belirlenebilen, bu ortak deneyimleri ile birbirine bağlanmış ve ortak tarihi 

geçmişe sahip grup olarak anlaşılabilir.’’  

Gudykunst’a göre kültür bir bilişsel sistem, bir yapısal sistem ya da bir sembolik 

sistem olarak göz önüne alma eğilimi göstermektedir  (Gudykunst,1988). 

Toplu yaşayan her canlı türünün kültürü yoktur. Söz gelimi arı ve karınca gibi 

böcek türleri toplu yaşarlar fakat kültür yaratmazlar. Çoğu hayvan bir arada yaşar; fakat 

kendilerine ait bir kültür oluşturmaları mümkün değildir. Çünkü kültürün açığa çıkma, 

ayakta kalma ve varlığını sürdürmesi düşünce yoluyla olmaktadır. Bir insanın 

bulunduğu toplumda yaşamını devam ettirebilmesi kültür varlığı ile sıkı bir ilişki 

içindedir( Güvenç 2007: s. 18 aktr, Çetinkaya 2018: s. 18). Kültür, insanın insan yapan 

en önemli olgudur. Çünkü kültür sayesinde insan diğer insanlar ile ortak yönler bulup 

iletişim kurabilir, duygu ve düşüncelerini aktarabilir, geçmiş yaşantılar ve tecrübeler 

hakkında bilgi edinebilir ve bunu ileriki nesillere aktarabilir. 
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Kültür, sadece sanatta ve öğrenmede değil, kurumlar ve sıradan davranış 

açısından belli bir yaşam tarzının "sosyal" tanımıdır (Williams, 1998: s. 48-50). 

Kültür terimi ilk kez Romalı şair Horatius ve aynı zamanda Romalı filozof 

Cicero tarafından kullanılmıştır. Cicero insanı, nefsine düşkün bir hayvan, bir 

hammadde ya da "doğal" bir malzeme olarak görmüş ve ‘‘kültür’’ü insanı bireysel 

olarak eğitme anlamında kullanmıştır. Bugün aklımıza gelen "kültür" daha çok insan 

topluluklarına ait oluşmuş ve oluşmakta olan belli değerlerin oluşturduğu bir kavramdır. 

Fakat Cicero tanımında "akıl" kavramına vurgu yapmıştır ve bu "kültür"ün temel 

yönünü belirten bir kavramdır çünkü kültürün temelinde akıl yürütme, nefsine hâkim 

olma ve en sonunda kişiliğin oluşması durmaktadır (Özlem, 2015: s. 158-159 

aktr.Yılmaz, 2018: s.36). 

Kültürü bilgi, deneyim, anlamlar, inançlar, değerler ve tutumlardan oluşan bir 

birikim olarak görmek mümkündür (Richard , 2002: s.14). Bu tanımdan anladığımız 

gibi kültür bir toplumun dini inançlarını, sosyal yapısını etkileyen ve oluşturan bir 

unsurudur. 

Hall kültür kavramını, insanların kendilerini ifade etme, sorun çözme, düşünme 

ve diğerleriyle etkileşime girme şekillerinin belirleyicisi olarak tanımlamaktadır. 

Günümüzde kültür, bireylerin ve toplumların anlam dünyasında anahtar bir 

kavram özelliği taşımaktadır (Subaşı, 2003: s.63). Güvenç kültür kavramını böyle 

tanımlamaktadır ‘‘ Kültür insan ve toplum kuramı olup, bir toplumun ya da bütün 

toplumların kendisi ve birikimli uygarlığıdır’’  (Güvenç 2003: s.95).  Hall kültürü 

insanın aktarıcısı olarak belirtmektedir : ‘‘İnsan yaşamının kültürle ilintili olmayan ve 

onun tarafından etkilenmeyen hiçbir yönü yoktur. Kültür insanın aktarıcısıdır’’ 

(Hall,1976: s.16-17). Kültürün öznesi insandır. Ancak insanlar kültürü öğrenip 

başkalarına aktarabilir. Bu bakımdan kültür, düşünme ve akıl ile de bağıntılıdır. Zekâ 

bakımından gelişmiş hayvanlar da taklit yoluyla belirli davranışlar aktarabilir fakat bu 

aynı davranışı sergilemekten öteye gidemez. Oysa insanlar kültürlenme sürecinde 

edindikleri bilgi, fikir veya davranışların sebeplerini merak eder, onları geliştirmeye 

çalışır. Kültür içerisinde edindikleri gelenek görenekleri, örf ve adetleri yararlı 

olduklarını düşündükleri için paylaşırlar. 

Kültür genellikle hem insan davranışları, hem de onun yarattığı maddi ve 

manevi ürünleri ile görünür hale gelen fikir, inanç, düşünme ve değer yönelimleri 
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sistemidir (Maletzke 1996: s.16). Kültür, doğanın yarattıklarına karşılık, insanoğlunun 

yarattığı her şeydir (Marx, aktr. Bozkurt,2003: s. 96). Bu tanımdan yola çıkarsak kültür 

şahısların icat ettiği teknoloji, aile yapısı, arkadaş çevresi, yaşam tarzı anlamına 

gelmektedir. Hayvanların belirli bir kültürü yoktur. İnsanlar kültürü olmayan bir şeyden 

var etmiştir. 

Kültür, varlığımızın yapısını belirleyen, sosyal bir süreçle öğrendiğimiz 

uygulama ve inançların, maddi ve manevi öğelerin birliğidir (Sapir, 1921,: s.402).  

Kültür, insanoğlunun eğitim sürecinin, kültürel içerikler gibi değişkenlerin ve bunların 

arasındaki karmaşık ilişkilerin bir işlevidir (Güvenç, 1970: s.13).  

Tylor kültür sosyal antropolojinin konusu olduğunu söylemiş ve kültürün 

tanımını şu şekilde yapmıştır :‘‘ Kültür, bir toplumun aittir. İnsanoğlunun öğrendiği 

bilgi, sanat, gelenek-görenek ve tüm yetenek ve alışkanlıkları içinde toplayan karmaşık 

bir bütündür’’ (Tylor 1871 : s.1).  

        Bazı kuramcılara göre kültür insanların ayakta kalması için buldukları çözümdür. 

‘‘Kültür bir toplumun yaşamını sürdürebilmesi ve grup içinde entegrasyonu 

sağlayabilmek amacıyla bulduğu çözümlerden öğrendikleridir.’' (Schein,1992: s.18 akt. 

Koparan 2014: s.6). Keesing, kültürün bilişsel sadeleştirme sağlayacak uyum sistemi 

olduğu fikrini ileri sürmektedir ( Keesing, 1974: s.73-97). 

         Bazı kaynaklarda kültür konuşulan dil iletilen mesaj olarak belirtilmektedir. 

Geertz’e göre ise kültür ‘‘Yalnız konuşulan dil ve kullanılan semboller değil, bu 

sembollerin sürekli olarak yorumlanmasını da içeren bir kavramdır’’ ( Geertz. 1973) 

Kongar kültürü insanın yarattığı kavram olduğunu açıklamıştır: ‘‘Kültür insanın 

yarattıklarının bütünüdür’’(Kongar, 2003: s.19).  

Kültür insan doğduğu zaman ona verilen yetenek değildir. Doğduktan sonra 

yaşantısından dolayı kazandığı alışkanlıklardır  ( Güvenç 2003: s.101). Fakat insan 

belirli bir kültür içinde doğar ve toplumsallaşma süreci başlar. Dil buna verilebilecek 

uygun bir örnektir. 
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 Kültür bir toplumun yaşam biçimi olmuştur; bu da doğrudan insanın 

hareketlerine, yaşamına, inanç sistemine yansır  . Kültür İnsanlar tarafından oluşturulur 

ve gelecek nesillere aktarılır (Göksu 2011: s.12-13). 

Güvenç ‘‘İnsan ve Kültür ’’ isimli kitabında kültür sözcüğünün 4 farklı anlam 

taşıdığını vurgulamıştır. ‘‘Bilim, beşeri, estetik, maddi ve biyolojik olmakla kültür 

sözcüğü 4 ayrı anlamda kullanılmıştır.’’ Bunların açıklamasını ise şu şekilde vermiştir:  

 1-Bilim alanındaki kültür uygarlıktır.   

2- Beşeri alandaki kültür eğitim sürecinin ürünüdür. 

3-Estetik alandaki kültür güzel sanatlardır. 

4- Maddi ve biyolojik alanda kültür ise üretme, tarım, ekin, çoğaltma ve 

yetiştirmedir (Güvenç 2003: s.97). Yukarıda da gördüğümüz kültür kavramını bilim 

insanları biri birinden farklı şekilde tanımlamaktadır. Ortaya çıkan bu ki kültür 

kavramının tek bir tanımı yoktur. Sosyal bilimci Berelson’a göre kültür kavramı 

tanımlanamaz ‘‘Bilimsel bir kavramın bu kadar çok tanımı varsa, kültürün 

tanımlanamayacağını kabul etmek gerek.’’ (Berelson, 1964). 

 

Kültür ile felsefe de iç içedir. Öyle ki kültür felsefesi olarak felsefenin bir 

dalıdır. İnsan olmadan felsefe olmayacağı gibi kültür de olmaz. Kültür toplumun yaşam 

tarzını etkilemektedir. İnsanlık tarihi kadar eski olan kültürü Neslihan Sezgin (Sezgin, 

2007: s.24) aşağıdaki gibi sıralamaktadır: 

-Kültür toplumsal unsurdur 

-Kültür toplum veya örgütün yaşamıdır 

-Kültür kimliğin oluşmasını etkileyen faktördür 

-Kültür toplumdan-topluma, kişiden-kişiye değişmektedir 

1.1.2.  Kültürün Unsurları  

         Kültür genel olarak iki anlamda ele alınır. İlk olarak teknoloji, ekonomik, 

sosyal altyapı ve bu gibi unsurları kendinde birleştiren maddi kültür, ikincisi ise din, dil, 

örf-adet, gelenek-görenek gibi unsurları kapsayan manevi kültürdür (Öğüt ve d. 2018: 

s.55). 
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Yukarıdaki örnekten anlaşıldığı gibi kültür maddi ve manevi olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Kültürü oluşturan maddi ve manevi kültüre aşağıdaki gibi örnek 

verilmektedir:  

Maddi kültür: Teknoloji, sanat, müzik, edebiyat, din, dil ve b.  

Manevi kültür: Düşünce, Davranış, İnançlar, Değerler ve b. (Göksu, 2011: s. 

16).  

Maddi kültür dokunulabilen, görülebilen, manevi kültür ise çoğu zaman 

hissedilen unsurlardır. Maddi ve manevi unsurları değerlendirdiğimiz zaman maddi 

unsurlar objektif, manevi unsurlar ise sübjektif unsurlar olarak değerlendirilir 

(Ügeöz,2003: s.21). 

Maddi kültür insanların duyularla algılanabilen özelliklere değer biçmesi ve 

anlam atfetmesiyle ortaya çıkarılmaktadır. 

Hollandalı kültür bilimci Greet Hofstede’ye göre toplumların unsurları arasında 

bağlantı bu şekilde ifade etmiştir: ‘‘ Kültür soğan gibi kat kattır anlayabilmek için 

soymak gerek’’. Hofstede kültür adı altında toplana bilecek unsurları aşağıdaki gibi 

ayırmaktadır: 

          -Semboller  

          - Kahramanlar, önderler 

          - Gelenekler, adetler 

          - Değerler   (Ügeöz 2003: s.20-21). 

Bazı kuramcılara göre maddi ve manevi kültür iç-içedir. Kangar bu durumu şu 

şekilde ifade etmiştir: ‘‘Aslında sanat ve edebiyat kendine özgün niteliklerinden dolayı 

ne maddi ne de manevi kültürün unsurları sayılırlar. Bir örnek vermek gerekirse, 

Sinan’ın Süleymaniye’si ve Rodin’in Düşünen Adam’ı maddi kültür alanında 

algılanacakları gibi, manevi kültür evrenindeki işlevlerinden dolayı, manevi kültürün bir 

parçası olarak da düşünülebilirler. Kitap bir madde, içindeki düşünceler manadır (Göksu 

2011: s. 15-16).  

Maddi ve manevi kültürler iç içedir. Çünkü belirli kişiler için değer taşımayan 

bir eşya diğer insanlar için çok büyük bir anlama gelebilir. Böylece maddi olan bir 

eşyaya tamamıyla manevi kültür içerisinde yer alan değerler konulabilir. 
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1.2. İletişim 

      Clow ve Back tarafından yapılan araştırmalara göre iletişim kavramının açık 

ve özel tanımı yoktur.Kültür kavramının tanımı gibi iletişim kavramını da her bilim 

adamı kendine göre tanımlamaktadır. İletişim kelime anlamına baktığımız zaman 

Latince ‘‘Communis’’ yani paylaşmak anlamına geliyor (Tosayeva 2018: s.4).  

     Türk Dil Kurumuna göre ‘‘İletişim’’in Türkçe karşılığı:  ‘‘duygu, düşünce 

veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, 

haberleşme, komünikasyon’’dur (http://tdk.gov.tr er.t. 03-12-2018). 

 

İletişim kavramına farklı tanımlar verilse de iletişimi genel anlamda tüm 

canlıların ortak bir özelliği olarak düşüne biliriz, çünkü : ‘‘İletişim olmadan hiçbir şey 

çalışmazdı. Çiçekler, polenizasyonda başarılı olmak için arılarla iletişim kurmalıdır. 

Erkek kuşlar çiftleşebilmek için dişi kuşlarla iletişim kurmak zorundadır. Avlanmak için 

birlikte hareket etmek zorunda olan aslanlar, nasıl saldırılacağı konusunda birbirleriyle 

iletişim kurmalıdır’’(Erdoğan 2018: s.1).  

Türkoğlu (Türkoğlu, 2004: s.19) iletişimi mesaj ve bilgi alışverişi olarak 

tanımlar ve ona göre  ‘‘İletişim ve kitle iletişimi, çoğu zaman bir iletişim süreci, yani bir 

mesaj ve bilgi alışverişi etkinliği olarak ele alınır’’.  

İnsanların duygu ve düşüncelerini anlatması için en önemli özellik olan iletişim, 

sosyal açıdan da gelişmeyi sağlar. Mutluya göre iletişim ile bağlı tüm tanımlar, tanımı 

yapanların yaklaşımlarına göre farklılaşmaktadır. Bu yaklaşımların farklılık 

göstermesine rağmen iki düşünce çizgisi ön plana çıkıyor. İlk çizgi iletişimin iletim 

yönünü gösteriyor. Gönderici- Mesaj- Kanal- Alıcı modeli iletim yönünü karakterize 

eden bir yaklaşımdır. Diğer çizgi ise ortak algılama, paylaşma gibi durumları ortaya 

çıkarıyor (Mutlu, 2004: s.140). 

Açıkça iletişim toplumsal yapının temelini oluşturan bir sistemdir. Diğer örgütlerle ve 

bireylerle etkileşim kurmamızı sağlayan yegâne olgudur. Doğru ve etkili iletişim 

kurmak için ortak bir deneyim olması gerekir. Aksi takdirde iletişim kopukluğu 

yaşanacaktır ve mesajın karşı taraftan doğru bir şekilde açıklanması mümkün 

olmayacaktır. Yani iletişim kurulacak alıcı ile birlikte; dil, kültür, yaşam biçimi, 

olaylara bakış açısı gibi konularla bir ortaklık söz konusu olmalıdır. 
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İnsanoğlu tarihine bakıldığı zaman toplumlar için iletişim zamanla vazgeçilmez bir 

unsur olmuştur. Hayatta kalabilmek için insanların birbirine ihtiyaçları vardır. Bu 

durumdan dolayı ihtiyaçların karşılanması için, insanların diğer insanlarla, sosyal 

grupların birbiri ile ilişki kurması yani iletişimi oluşturması olmazsa olmaz bir 

zorunluluk haline gelmiştir (Kalyon, 2012: s.61-62, akt. Başaran,  2016: s.4).İletişim 

çoğunlukla özneldir. Çünkü insanlar kendi duygu, düşünce ve deneyimlerine dayanarak 

bildiklerini paylaşırlar. Aktardıkları mesaj, dünyaya karşı kendi bakış açılarıdır. 

Hicks ve Gullet ‘‘Organizasyonlar: Teori ve Davranış’’ kitabında iletişimin   insanlık 

tarihi için ne kadar önemli olduğunu şu şekilde açıklamaktadır: İletişimin olmadığı bir 

dünya düşündürsek eğer karşımızda  insanların sadece birer birey olarak yaşadığı, hiçbir 

bilimsel deneylerin olmadığı, bilgilerin paylaşılmadığı, problemlerden kurtulmak için 

bir araya gelmedikleri, iyi ve kötü anlarını beraber  üstlenmedikleri bir yer görürüz. 

Aslında böyle bir dünya düşünmek mümkünsüz olmasa da zordur. Çünkü insanın 

davranışlarında iletişimin önemli bir yeri vardır. Biz son derece karmaşık bir dünyada 

yaşıyoruz. İletişimin olmadığını düşünür isek eğer insanlık bu kadar gelişmezdi. İletişim 

yolu ile bilgi paylaşma ve güçlerimizi birleştirebilme yeteneği kazandık.  Bu yetenek 

bizlere bilgimizi, teknolojimizi ve kültürümüzü geliştirebilme yetkisi verdi. İletişim 

olmasa idi insanlar ve insanlık ilkel durumdan öteye gidemezdi.(Hicks ve 

Gulet,1981:248, akt. Candar 2015: s.13).İletişim insanların kolektif olarak toplumsal 

gerçekliği yaratıp düzenledikleri bir süreçtir (Mutlu, 1994: s.98). 

İletişimden söz ederken bir topluluğun, bu topluluğu oluşturan bireylerin ve bu bireyler 

arasındaki bir karışıklılığın var olduğu bir süreçten söz etmekteyiz. Beynimizin sinirsel 

faaliyetleri; anlamı öğrenme, algılama ve tanımayla ilişkili psikolojik faaliyetler; ortak 

anlam ve kuralların paylaşılmasıyla ilgili kültürel faaliyetler; kimin ne zaman ve ne 

hakkında iletişim kuracağıyla ilgili toplumsal faaliyetler insanlar arası iletişimin 

anlaşılmasında temel ilkeleri belirler (Defleur, Everette, 1991:s.6). 

İletişim anlam arama isteği olup, insanın başlattığı, kendisini çevresinde 

yönlendirecek ve değişen gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarıları ayırt etmeye ve 

örgütlemeye çalıştığı yaratıcı bir eylemdir ( Mutlu, 2004: s.139).  

İletişim, belli bir coğrafyada bulunan aynı doğa koşulları içinde yaşamayı hedefleyen, 

bu konuda çeşitli bilgiler ortaya koyan, bunları belirli yöntemlere göre kullanan, kendi 

aralarındaki bu yöntemlerden kaynaklanan farklılaştırmaları haklılaştırmak için farklı 
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değerler ve inançlar üreterek toplumun başka kısımlarını ortak üst kimlikler içinde 

kaynaştırmayı amaçlayan insanların etkinliğidir.(Oksay,1992: s.15).İletişim insanların 

istek ve davranışlarını etkileyerek belirli bir maksadı hayata geçirmektir (Tutar ve d. 

2012: s.22).İletişimin temel olarak yalnızca mesajları aktarmaktan ziyade, toplumsal 

olarak da bir etkileşimi içerdiğini söylenilebilmektedir (Zıllıoğlu, 2007: s.22). 

 Kaya,(Kaya, 2016: s.3).iletişimi insanların sosyal ve fiziki ihtiyaçlarını 

gidermek için ortaya çıkardıkları sosyal bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bu süreç üçe 

ayrılmaktadır. İlk olarak iletişim insan davranışlarının sonucunda ortaya çıkan bir 

süreçtir, ikincisi iletişim olgusu dinamik değil de statik bir olgudur. İletişim kültür 

yapısındaki değişmelerle beraber değişkenlik gösteriyor, üçüncüsü ise, iletişim 

kalıplarının toplumsal kültürlerle bağlantılı olarak sosyal gruplar tarafından ortaya 

çıkarılması ve bu kalıpların gruplardaki insanların kabul etmelerine bağlı olarak 

devamlılık göstermesidir. İletişim sürecinde kullanılan sembollerde sosyal grupların 

taşıdığı özelliklerle bulunmaktadır. Kullanılan sembollerin anlamları toplumdan 

topluma farklılık gösteriyor.  

İletişim semboller yardımıyla duygu, düşünce, fikir, bilgi ve kültürün aktarıldığı 

bir süreçtir (Tutar ve Yılmaz, 2003: s.34). İletişimi sadece sözlü olarak algılamak yanlış 

olur. Sözsüz iletişim de kurmak mümkündür. Renkler, görseller, semboller gibi yollar 

iletişim kurmak açısından yararlıdır. 

Kişilerin birbirlerine baş vermiş olaylar, nesneler ve benzeri değişimler ile ilgili 

haber vermesi, bunlarla ilgili düşüncelerini birbirine aktarması, içinde bulundukları 

yaşam ile ilgili bildirimlerin paylaşılmasına iletişim denir (Özen 2012: s.10).  

İletişim bilginin, düşüncenin, duyguların semboller kullanarak aktarılmasıdır. 

İletişim mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilen toplumsal etkileşimdir (Mutlu, 2004: 

s.139).  

 İletişim dünyayı anlamlı kılmak ve bu anlamı diğerlerine aktarmak için kullandığımız 

insani bir süreçtir (Türkoğlu, 2004: s.21). İletişim; bilgi vermek, ikna etmek, karşılıklı 

anlayışı sağlamak gibi amaçlar ile de kurulabilir.İletişim mesajların gönderici-

alıcılarını, zaman ve mekân içinde birleştiren bir etkiliktir. Sadece süreçten ibaret 

değildir. Süreç denildiği zaman ise iki taraflı iletişim, yani kişilerarası iletişim 

anlaşılmaktadır.(Türkoğlu: s.19). 
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İletişim insanoğlunun yaşamı boyunca hayatının her bir anında var olmaktadır. 

İnsanoğlu biyolojik varlık olmakla beraber toplumsal varlık olduğu için kazanmış 

olduğu kültürel deneyimleri nesilden nesle aktarması için sağlıklı iletişim kurması 

gerekmektedir (Çalapuk,2015:s.14). Anlaşıldığı kadarıyla iletişim süreci insanın 

yaşamını sürdüre bilmesi için önemli unsurlardan bir tanesidir. 

İletişim, ortaya çıkan bilginin bağlantı halindeki taraflar arasında bir paylaşma sürecidir. 

Budan dolayı sürece konu olan taraflar vardır. Taraflar daima iki farklı sistem olarak 

iletişimin önemli uçlarıdır. Bu uçlardan taraflara sürekli bir bilgi akışı ve alışveriş 

gerçekleşir. İşte bu alışverişe iletişim denir. İletişim insanlar arasında olduğu gibi 

hayvanlar arasında ve insanlarla makineler ve hayvanlar arasında da olabilir (B.Yavuz, 

2014: s. 6).İletişimin çeşitli türleri bulunmaktadır. Dünyada her canlının ihtiyaçlarını 

yerine getirebilmesi ve kendini ifade edebilmesi için uyguladığı bir yöntemdir. 

 

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi iletişimin kavramını anlatacak tek bir 

tanım yoktur. İletişimin tanımı kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmektedir. 

İletişimle bağlı tüm tanımları gözden geçirdikten sonra, iletişim kavramını şu şekilde 

özetleyebiliriz: 

‘‘ -İletişim, duygu ve düşüncenin karşılıklı alışverişidir. 

 -İletişim, anlaşmaktır. 

 -İletişim, etkileşimdir.  

 -İletişim, duygu ve düşüncenin aktarılmasıdır.  

 -İletişim, paylaşımdır.  

 -İletişim, gönderilen mesajın hedefteki etkisidir.  

 -İletişim, kişinin kişiyi etkileme sürecidir.’’ (Erdem, 2013: s.31; akt. Ak, 2015: s.27). 

 

İletişim ile bağlı tanımları özetlersek insan toplum içinde var olduğu için daimi 

olarak çevresindeki bireylerle iletişim halinde oluyor. İletişim insanoğlunun toplumsal 

bir varlığa çevirmiştir. İnsanın her zaman yeni bilgiler edinmek ve çevresindekileri 

anlamak için iletişime ihtiyacı vardır. Eski zamanlarda insanlar dış unsurlardan 

korunmak için veya yaklaşan tehlikeleri birbirine haber vermek için farklı sesler 
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çıkarmış ve ya dumanla haberleşmişler, bu da iletişimin insan hayatı için ne kadar 

önemli olduğunu ortaya çıkarıyor.  

 

 

1.3. İletişimin Türleri 

 Tutar ve Yılmaz ‘‘İLETİŞİM (Genel ve Örgütsel Boyutları)’’ kitabında 

iletişimin türlerini  iletişim davranışlarının taraflarına göre belirlendiğini 

vurgulamaktadır : 

‘‘İletişimin türleri iletişim olgusunun taraflarına göre belirlenir. Buna göre; 

iletişim insanlar arasında, insanla araç arasında, insanla çevre arasında meydana 

gelebilir.’’(Tutar ve Yılmaz 2012: s.79). İletişimin türleri iletişimin ne amaçla yapıldığı, 

kimler arasında yapıldığı, yapıldığı zaman hangi yollar kullandığı ve yapıldığı fiziksel 

durumu ortaya çıkarır.  

Bazı yazarlar iletişim türlerini farklı kategorilerde ele almışlar. Bir 

sınıflandırmada türleri sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim olarak üç sınıfa 

ayrılmıştır. Başka bir sınıflandırmada ise iletişim aşağıdaki gibidir:  

-Kişilerarası İletişim 

           - Kişinin kendisi ile iletişimi 

- Kitle iletişimi (Yavuz, 2014: s.20). 

 

1.3.1. Kişilerarası iletişim 

İnsan doğduğu günden öleceği güne kadar çevresi ile iletişim halindedir. İletişim 

zamanı kişi, kendisini ifade etmek için duygu ve düşüncelerini aktarır. Kişilerarası 

iletişimde birçok zaman kendini açma net bir ifade oluşturmayabilir. Kendini açma 

duygu paylaşımı duygularını anlatma gibi algılanır. Bu davranış zamanı kişide duygusal 

anlamda rahatlama yaşanır. Kendini açma negatif değil de olumlu duyguları da 

içerebilir (Dikmen 2014: s.27). 

İnsanlar belirli bir toplum içinde doğar, büyür ve gelişir. Toplumsallaşma süreci 

içinde de kendini anlatması, duygu ve düşüncelerini ifade etmesi belki de en önemlisi 

temel ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi için diğer insanlarla iletişim kurmak zorundadır. 
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Kişilerarası iletişimin, insan hayatında önemli bir yeri vardır. Kişiler normal 

yaşamları zamanı kurdukları ilişkilerden etkilenir ve diğer bireyler ile kurulan bu 

ilişkiler, kurdukları iletişim vasıtasıyla insanların yaşam tarzlarını belirler. İlişkileri 

zamanı davranışlarını, şahısların kendisine ve başkalarına karşı düşüncelerini, mutlu bir 

birey olma yönünde önemli bir rol oynamaktadır (Yılmaz, 2003: s.12).  

 

Tubbs ve Moss’a(Dökmen,2004: s.24) göre iletişim sırasında ‘‘kişilerarası 

iletişim’’in var olması için aşağıda belirtilmiş olan üç kriterin olması gerekmektedir: 

-Kişilerarası iletişimde bireyler belli bir mesafede yaklaşarak yüz-yüze olmalı 

- Kişiler arasında çift yönlü iletişim olması gerekmektedir 

- İletişim zamanı sözlü ve sözsüz kodlamalar kullanılmalı. Bu kodlamalar 

dışında kişilerarası iletişim geçersiz sayılmaktadır 

 

Kişilerarası iletişimde söz konusu, kişilerin birbirleri ile bağlantı içerisinde 

olmasıdır. Gönderici fiziksel bir kişi olduğu zaman kişilerarası iletişim geçerlidir. 

Kişilerarası iletişimde fiziksel duyularımızı kullanarak iletişim kuruyoruz: el sıkışmak, 

tokalaşmak ve b. Mesaj iletildiği zaman problem yaşandığında kişilerarası iletişim 

devreye girer (Berk 2006: s. 29). 

Eskiden insanlar duman, güvercin, mektup gibi türlerle haberleşirken; günümüzde 

kullanılan teknolojik aletlerle iletişim kolaylaşmış olsa da kişilerarası iletişim 

zorlaşmıştır. Zira artık herkes telefon, internet, bilgisayar dışında yüzyüze iletişimde 

pek bulunmamaktadır. Teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırmıştır fakat bizi yüz 

yüze ve aktif iletişimden mahrum bırakmıştır. İnsanlar artık buluştuklarında yüzlerine 

karşı konuşmak veya sohbet etmek yerine mesaj atarak iletişim kurmaya başlamıştır. 

İletişimin öğelerinden biri olan jest ve mimiklerin yerini ise “emojiler” almıştır. Oysaki 

iletişim kurmanın en sağlıklı yolu; karşısındaki insanın gözlerine bakarak konuşmaktan, 

uygun şekilde tepki vermekten geçer. 

Kişilerarası iletişimin gerçekleşmesi için belirli koşulların olması gerekmektedir. Bu 

koşullar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Aziz ve d. 2017: s.44): 

*Kişiler arası bir bağın kurulması gerekmektedir: Kişilerarası iletişimin var olması için 

iki tarafından birbiri ile iletişimi istemesi ve bu iletişim ile bağlı bilgilerinin olması 

gerekmektedir. 
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* Amaç olması: İletişim zamanı taraflardan birisinin belli bir amacının olması bu 

iletişimi hayata geçirmekte yardımcı olur. 

*Uymaları gerekli kuralların var oluşu: Kişilerarası iletişimde önemli hususlardan birisi 

de iki tarafında önceden kabul ettikleri kuralların var olmasıdır. 

* Tavır ve davranışların var olması: İletişim zamanı kişilerin belli rollerinin olması 

gerekmektedir. Örnek olarak patron ve çalışanının tuttukları pozisyondan dolayı 

birbirine karşı belirli davranışlar sergilemektedirler. 

*Aynı dilin konuşulması: Dil kişiye kendi toplumunun kazandırmış olduğu 

sembollerdir. İki kişi iletişim kurduğu zaman birbirini anlaması için gerekmektedir. 

 

Kişilerarası iletişim kendisini sözlü ve sözsüz iletişim olmakla iki şekilde 

göstermektedir. Sözlü iletişimde kişi kelimeler aracılığı ile kendisini ifade ediyorsa 

sözsüz iletişimde beden dili ve duygular kullanılmaktadır. 

 

1.3.1.1. Sözlü iletişim  

 

ŞEKİL 1.1 SÖZLÜ İLETİŞİM 

  

Sözel iletişim ‘‘dil ve dil ötesi’’ olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bireylerin birbirleri ile 

konuşmaları, üretmiş oldukları düşüncelere anlam katmaları ve hatta mektuplaşmaları 

‘‘dille iletişim’’ olarak kabul edilmektedir. ‘‘Dil ötesi’’ iletişim ise ses tonunun 

kullanılması, kelimeler üzerinde vurgu yapmak ve b. örnek olmaktadır. Toparlarsak 

dille iletişim ve dil ötesi iletişim zamanı kişilerin ‘‘neyin? Hangi tonda?’’ yani ‘‘nasıl?’’ 

söylenmesi önem taşımaktadır (Dökmen, 2004, s.27).  
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Eskiden kişiler arası iletişimde bireylerin sözlü iletişiminin hayata geçmesinde yer ve 

zaman kavramı önem taşımaktaydı. Günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile 

yer ve zaman kavramının etkisini azaltmaktadır. Çünkü insanlar sosyal medya, telefon 

ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla sözlü iletişim kurmaktadır (Gürüz ve Eğinli,2011: 

s.107). 

 Kişiler arası iletişim zamanı iletişime yön veren ve etki gösteren unsurlardan bir 

tanesi sözlü iletişimdir. Bireyler sözlü iletişim zamanı duygu ve düşüncelerini ifade 

ettikleri için karşı tarafı kolay bir şekilde etkilemekte ve vermek istenilen mesajı 

rahatlıkla iletmektedir (Topaloğlu ve d. 2003: s.68).  

Sözlü iletişim kelimeler aracılığı ile ortaya çıkan ve sıkıca kullanılan iletişim biçimidir. 

Sözlü iletişimi herkes kullana bildiği için rahta bir şekilde düşüncelerin ifade edilişi 

olarak tanımlanmaktadır(Sarpkaya ve d. 1997:41).  

Sözlü anlatım kişilerin düşüncelerini kelimeler yardımı ile ifade etmektedir. İnsanlar 

sözlü iletişim zamanı ortak dili kullanarak vermek istediği mesajı iletir ve onlardan geri 

bildirim alır. Sözlü iletişimde insanların bir birini anlaması için ortak dil kullanması 

gerekmektedir. Dil sözlü iletişimin en önemli unsuru olmakla beraber, konuşma 

olgusunu da ortaya çıkarmaktadır. 

 

 Sözlü iletişim zamanı bireylerin ilettikleri mesajı karşı tarafın doğru algılaması 

gerekmektedir. Başarılı sözlü iletişim için aşağıdaki unsurların dikkate alınması önem 

taşımaktadır (Çolak, 2012: s.17): 

* Dilsel unsurların düzgün bir şekilde kullanılması 

* Kelimelerin ifade edilişine dikkat etmek 

* Konuşma sırası gelene kadar beklemek 

* Karşı tarafı iyi şekilde dinleyerek onu anlamak 

Günlük hayatımızda sıkıca kullandığımız sözlü iletişim kelimelere anlam yüklenerek 

ifade edilişidir. Sözlü iletişimi önemli kılan nedenlerden bir tanesi mesajların hızlı bir 

şekilde iletilerek geri bildirim alınmasında kolaylık sağlamasıdır (Yüksel, 2005, s.226).  
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1.3.1.2. Sözsüz İletişim 

 

ŞEKİL 1. 2. SÖZSÜZ İLETİŞİM 

 

    Sözsüz iletişim karşılığı İngilizce ‘’nonverbal communication” ya da “body 

language” Türkçe kelime karşılığı ise ‘‘beden dili’’ ve ya ‘‘vücut dili’’ ile 

tanımlanmaktadır. Yapılmış olan bazı araştırmaların sonucunda sözsüz iletişimi 

kavramının karşılığı ‘‘sözsüz davranış’’ kelimesi olarak ortaya çıkmaktadır. Sözsüz 

iletişim sırasında bir kelime dahi kullanılmadan beden dili ile yani davranışlarla kişi 

kendini ifade etmeye çalışmaktadır (Gürüz ve d. 2011: s.127). Sözsüz iletişim zamanı 

isminden de belli olduğu gibi taraflar birbirine karşı duygu ve düşüncelerini ifade 

etmektedirler.  

 Sözsüz iletişimde kişiler konuşma ve ya yazı kullanmadan birbirine bazı mesajlar 

iletmektedirler. Bu zaman şahısların ne söyledikleri değil de ne yaptıkları ön plana 

çıkmaktadır. Sözsüz iletişim dört gruba ayrılmaktadır(Dökmen, 1999, s.28-32): 

Yüz ve beden ifadeleri: Mimiklerimiz, beden dilimiz sözsüz iletişimde önemli 

yer tutmaktadır. Sözlü iletişimde ses ‘‘gönderici’’ görevi görüyordu sözsüz iletişimde 

yüz ve beden ‘‘gönderici’’ olarak kullanılmaktadır. 

Bedensel Temas: Sözsüz iletişimin bir diğer grubu olan bedensel temas vasıtası 

ile karşı tarafa çeşitli mesajlar verilmektedir. Bedensel temas kültürden kültüre de fark 

göstermekte ve çelişkilere yol açmaktadır. Örneğin bazı doğu ülkelerinde iki erkeğin 

karşılaştığında ağızdan ağza öpüşmesi selamlaşma anlamına geliyor ise başka ülkelerde 

bu farklı anlam taşımaktadır. 
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Duruş mesafesi: Kişiler mekân yönetimi yaparak söz kullanmadan karşı tarafla 

mekânlar vasıtası ile iletişim kurabilmektedir. Samimi olduğumuz veya olmadığımız, 

sevdiğimiz veya sevmediğimiz kişilere aramızda mesafe bırakarak onlara mesaj 

iletmekteyiz. Örneğin samimi olduğumuz birsi ile konuştuğumuz zaman ondan uzakta 

dayanmayız, tanımadığımız birisi olduğunda araya mesafe koyarak iletişim sağlarız ve 

bu da ben seni tanımıyorum mesajını vermektedir. 

Araçlar vasıtasıyla: Sözsüz iletişim yollarından bir tanesi de araçlar kullanarak 

karşı tarafa mesaj iletmektir. Bir davete gittiğimiz zaman kıyafetimizi, parfümümüzü ve 

b. araçların kullanımına örnek olmaktadır. Kişisel iletişim zamanı bu dört unsur birlikte 

kullanıla bilmektedir. Örneğin açık hava konserinde oturduğumuz koltuğa çanta, ceket 

veya başka eşyalar bırakarak çevremize burada birisi oturacak mesajı iletmekteyiz. 

Sözsüz iletişimin araştırmalar zamanı farklı gruplara ayrılarak incelendiği ortaya 

çıkmaktadır. Poon Teng Faat araştırmalarında sözsüz iletişimi davranışsal/kişilerarası 

iletişim ve çevresel olmakla iki boyutta incelemektedir. Kişinin duruşu, beden dili, jest 

ve mimikleri, ses tonu gibi özellikleri kişilerarası iletişime dâhil ise, çevresel iletişim 

bireyin kendi çevresinden çıkarmış olduğu anlamları içermektedir (Erkuş ve d. 2009: 

s.10-11). Araştırmalardan da görüldüğü gibi sözsüz iletişimde beden dili ne kadar 

önemli ise kişinin çevresi de bir o kadar önem taşımaktadır. 

Sözsüz iletişimin bilindik özellikleri arasında çok anlamlı olma özelliği ön sırada 

yer almaktadır. Bunun nedeni ise duygulardan kaynaklanmaktadır. Duyguların 

yorumlanması kişiden kişiye, kültürden kültüre farklılık taşımaktadır. İletişim zamanı 

bireyin sessiz durması karşı tarafı saygıyla dinlediği anlamına geliyorsa başka biri 

tarafından bu bireyin sinirli olması, konuşmadan memnun olmadığı anlamına 

gelmektedir (Cangil, 2004: s.71). 

 

1.3.2. Kişinin kendisi ile iletişimi(Kişi içi iletişim)  

Kişi içi iletişim olarak da bilinen iletişimin bu türüne örnek olarak kişinin kendi 

iç dünyası ile bağlantısını gösterebiliriz. Bu durumda kişinin bir durumdan dolayı kendi 

iç dünyasında yaptığı yorum ve bu yoruma bağlı olarak hareket etmesi gibi ifade 
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edilebilir. Kişi içi iletişim kişinin yaptıkları ve ya çevresindeki olaylar ile bağlı 

kendisine sorular sorması, bu soruları yanıtlaması ve duygulanmasını sağlar. Bununla 

da kişi kendini bulacak ve iletişimdeki ilk süreç olan ‘‘ben’’-i oluşturacak (Berk, 2006: 

s. 27-28).  

 

Bireyin iç dünyasındaki davranışları kişinin kendisiyle iletişimidir. Kişinin 

kendisiyle iletişimi, insanın kendi içinde, kendisiyle kurduğu iletişimdir. İnsanın 

kendisiyle iletişimi için, "içsel iletişim" ya da "öz-iletişim" terimleri de 

kullanılmaktadır. Kişinin kendi kendini motive etmesi, yaptıkları ve yapacakları ile 

bağlı kendini yönlendirmesi kişi içi iletişim sayılmaktadır. İnsanın iletişim zamanı iç 

iletişime yönelmesi, kendi iç dünyası ile bağlı olan psikolojik bir durumdur. Günlük 

gıda tüketmek, insanın biyolojisi için ne anlama geliyorsa, iletişim de insan psikolojisi 

için aynı anlama gelir (T.C. M.E.B: 2011: s.32). 

Bu duruma örnek olarak günlük tutmak verilebilir. Kişi günlük hayatında 

yaşadıklarını yazarak davranışları, duygu ve düşünceleri hakkında özeleştiri yapabilir ve 

kişi içi iletişim de olduğu kadar kişilerarası iletişimde de faydalı olabilir. 

 

1.3.3. Kitle iletişimi 

 

Türkoğlu ‘‘İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim 

Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar’’ kitabında Kitle iletişimi ile bağlı ‘‘Kitle iletişimi 

disiplinler arası bir kavramdır. İncelendiği zaman psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve 

ekonomi gibi diğer bilimlerden yararlanmak gerekmektedir.’’(Türkoğlu, 2004: s.65). 

İnsanlar gündelik hayatlarını yüzyüze iletişim tarzına bağlı olarak sürdürürler. 

Tarihsel süreç içinde teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim tarzları da değişmiştir. 

Kitle iletişim araçları belirli tarihsel ve toplumsal koşulların ürünleridir. Kitle 

iletişim, bilimsel alandaki gelişmelerin oluşturduğu bir temel üzerine kurulmuştur. 

Örnek vermek gerekirse fotoğraf makinesinin olması sinemayı beraberinde getirmiştir. 

İnsanlara kitlesel olarak hitap edebilmek adına, onlara belli düşünceleri 

dayatmak ve belli ürünleri satın almalarını sağlamak için en uygun araç kitle 

iletişimidir. 
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Tarihsel açıdan bakacak olursak; 19. yüzyılın sonlarında kapitalizmin 

yayılmasıyla beraber kitle toplumları ortaya çıkmıştır. Bu dönemde kitleleri 

bütünleştirme amaçlı iletişimin çok önemli olduğu anlaşılmıştır. 

Her ne kadar kitle iletişimi çoğunluğa ulaşmayı amaçlasa ve bunu başarsa da 

insanlar giderek yalnızlaşmaya başlamış ve kitle iletişim araçlarına bağımlı hale 

gelmişlerdir. Aynı zamanda medyada gördükleri şeyler insanların gerçek deneyimleri 

yerine geçmektedir. 

İnsan ilişkiler içerisinde var olabilen bir canlıdır. Bu nedenle düşünebilme 

yeteneği toplumsal yaşamın temel faktörlerindendir. İnsanoğlunun düşünce ve duygu 

alışverişini kısıtlaması ve ya geliştirmesi onun yaşam standartlarını değiştirmektedir. Bu 

değişim sembollerin üretilmesinde ve geniş bir alanda yayılmasından kaynaklanıyor. Bu 

gelişmeler iletişimin sosyokültürel alanındaki etkinlik sınırını büyütmüştür. Bu büyüme 

kendisini daha çok kitle iletişiminde gösteriyor. Kitle iletişiminin kapsamının geniş 

olması onu kişisel iletişimden farklı kılıyor. Bu farklılık kullanılan iletişim araçlarından 

ve iletmek istenen mesajın içeriğinden kaynaklanmaktadır. Kişilerarası iletişim gibi 

kitle iletişimi de ‘‘kaynak, mesaj, kanal ve alıcıdan oluşur. Bu süreç isim olarak aynı 

olsa da içerik olarak farklılık göstermektedir. Kitle iletişimini kısaca özetler isek kitle 

iletişim araçları çok sayıdaki ‘‘kitlesel’’ alıcıya hitap etmektedir. Kaynaktan direkt 

değil, belirli bir vasıta aracılığıyla ulaşır. Kuramsal bir süreçten geçerek ve profesyonel 

iletişim uzmanları tarafından hazırlanıp sunulan bir iletişim biçimi ihtiva ederler 

(Kocabaş ve d. 2002: s,39-44). 

Kitlelere hitap etmek daha yorucu ve zaman alıcı bir süreçtir. Kaynak tek bir kişi 

olmayabilir. Alıcı ise birden fazla kişi olduğu için geri bildirim aşaması görülmeyebilir. 

Ayrıca kitleler ile iletişim kurarken iki kişi ile kurulan iletişimden farklı bir süreç 

gözlemlenir. Alıcı tek bir kişi olmadığı için mesajı alacak tüm bireylerin durumlarına 

göre hareket edilmesi gerekir. 

 

1.4. İletişim süreci 

İletişim süreci zamanı gönderici oluşturulmuş olduğu mesajı alıcıya aktarır. 

Alıcı mesajı yorumladıktan sonra kaynağa yanıt verir. Bununla da iletişim süreci 

başlamış olur. Yukarıdaki tanımlardan da anladığımız gibi iletişim kaynak ve hedef 
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arasında mesaj alışverişidir. İletişim süreci üç temel unsurdan oluşur: gönderen 

gönderici (kaynak), gönderilen mesaj (ileti) ve mesajı alan hedef (alıcı). Bunlardan bir 

tanesinin eksik olduğu taktirde yani gönderici mesajı gönderdiğinde alıcı bu mesajı 

algılayamıyor ise iletişim kurulamaz (Tutar ve d.  2012:,s.44). 

İletişim kavramını incelediğimiz zaman, kuramcıların iletişimi daha çok iki 

gruba ayırdığını görüyoruz. Birinci grup, iletişimi mesaj gönderen ve alıcı arasındaki 

etkileşim ile yaşanan aktarım süreci, diğeri ise iletişimi aktarım değil de ortak 

algılamalardan oluşan bir süreç olarak ortaya koyuyor. Bu bölümde 

‘‘Gönderici(kaynak) -Mesaj- Kanal- Alıcı-Geri Bildirim ’’ modeline bakacağız. 

 

1.4.1. Gönderici(kaynak) 

Oksay, göndericini kendi mesajını kodlamak ve ya bireyin duygularını semboller 

yardımı ile aktarmak gibi açıklamıştır: ‘‘Kaynak kendi mesajını kodlamaktır. Yani, 

paylaşım konusu etmek istediği bilgiyi veya duyguyu alıp, yayınlayıp, aktarılabilecek 

bir biçim içinde ifade etmektedir (Oksay 1992, s.100). 

Kaynağın güvenilir, geçerli, sevilen olması önem taşımaktadır. Kaynağın 

gönderilen konu ile uyumlu olması inandırıcı ve benimsenebilir olması önemlidir. 

Örneğin halk içerisinde güven kazanmış bir hukukçunun banka reklamında oynaması, 

başarılı bir doktorun araba lastiği reklamında oynamasından daha etkilidir. Başka bir 

örnekle dizilerde hep kötü adam rolünde ünlenen birisinin çocuk yuvasının açılışında 

konuşma yapması kaynağın iletilmek isteyen mesaj ile uyumlu olmadığının 

göstericisidir. Örneklerden de anladığımız gibi gönderici de önemli olan konu 

uygunluğudur (Türkoğlu 2004: s.6). 

İletişim sürecinde kaynak, alıcıda davranış değişikliği oluşturarak iletişim 

sürecini başlatan kişidir. Bu süreç zamanı kaynak mesajı kodlar ve alıcıya gönderir. 

Bununla da iletişim sürecini başlatır.  

Kaynak iletişimi başlatan kişi olduğu için iletişim öğelerinden en önemlisidir. 

İletişim süreci içinde doğru ayarlamalar yapabilmeli, alıcının ilgisi çekebilmeli, mesajı 

açık ve anlaşılabilir bir biçimde sunmalı, uygun kanalları kullanmalıdır. 
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1.4.2. Mesaj (İleti) 

 

Duygu ve düşüncelerin sözlü, sözsüz ve ya yazılı anlatımı ile alıcıya ulaşmasını 

oluşturan sembollere mesaj denir. Bu tanımdan anlaşıldığı gibi mesaj gönderici 

tarafından oluşturulan duygu ve düşüncelerin kodlanarak alıcıya aktarılmasıdır. 

Mesajın güçlü olması için görme, duyma dokunma gibi unsurların iletişimde yer 

alması gerekiyor (Akman 2011: s.15).  

Mesaj bir olayı, durumu karşı tarafa iletmek isteyen göndericinin sözel 

görsel işitsel bir ürünüdür. Mesaj yapı ve içerik olmakla iki önemli parçaya ayrılır. 

İçerik mesajın anlamı, yapı ise kod ve simgeler ile ilgileniyor. Anlam iletişimin 

odak noktası, simgeler ise yüklendikleri değer bakımından toplumsal bir kültür 

haritasıdır (Zıllıoğlu,2003: ,s.99-111). 

           İletişim zamanı iletici ve alıcı arasında aktarılan bir mesaj olması 

gerekmektedir. Aktarma veya ileti olmadığı durumunda iletişim geçersiz sayılır 

(Aziz,2012: ,s.30). 

           Mesaj iki arasındaki iletişimin sözel olarak kodlanmasıdır. Kaynak 

alıcıya ulaşabilmek için ilk olarak iletişimdeki bilgini, duyguları iletişim kanalı ile 

gönderebilecek bir şekilde kodlar. Bu kodlamayı sözler, resimler, simgeler seçerek 

yapar (Oksay,2007: s.13).  

        

 

Mesaj sade anlamda sosyal bilimlerin belirttiği konu ile bağlı olarak bir delil   

özelliği taşır.Mesajın fonksiyonel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz (Açıkgöz,2005: 

s.34) : 

- Mesaj bir delildir 

- Bir gönderici tarafından delil olarak sözlü veya yazılı bir ileti formunda alıcı 

gönderilenlere iletmek ve bilgilendirmek maksadıyla yapılan zihnin fonksiyonel 

eylemidir. 

- Gönderilen mesaj konusu bakımından saygınlık ve güvenirlik özelliklerine sahip 

olması gerekmektedir. 
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- Özellikle hukukta, mahkemelerde, tanık durumundaki iletici iletme eyleminin ve 

sonuçlarının bilincinde olması ve resmi düzenleme dâhilinde eylemin tanıklık 

sıfatı bilincinde olması gerekmektedir 

- Hukuk uygulamasında olduğu gibi tanığın birinci el tanık olması gerekmektedir. 

Mesajın, alıcının ilgisini çekmesi iletişimin olumlu geçmesini sağlayabilir. 

 

 

1.4.3. Kanal 

       Kanal sinyal taşıyan fiziksel araçtır. Mesaj göndericiden alıcıya kanal 

vasıtası ile iletiliyor. Kanala örnek olarak duyma, görme, koklama, dokunma ve 

tatma insanın iletişim kanalıdır.  Kanal hem fiziksel, hem teknik ve hem de 

toplumsal olabilir. Toplumlarda kanal resmi ve gayri resmi olmakla ikiye ayrılır. 

Resmi kanala örnek verirsek öneri ve şikâyet kutuları, emir-komuta bağlantısı, 

işletme toplantılarını gösterebiliriz. Gayri resmi kanallara ise dedikodu, kulaktan 

dolma haberler ve benzerlerini örnek gösterebiliriz (T.C.M.E.B. 2011: s,16). 

İletişim zamanı kanalın görevi, kaynaktan verilen mesajı alıcıya 

ulaştırmaktır. Bu zaman kanal mesajının sunuş şekli de sayılmaktadır (Akman, 

2011: s.17). 

İletişim kanalları iki gruba ayrılıyor; formel ve informel(Tutar ve d. 

2012: s.58-59).: 

      Formel kanallar yönetim tarafından belirlenmiş kanallardır. Tüm 

mekanizmaları belli olan ve tanımlanmış bir şekilde mesajların alınması ve 

verilmesi formel kanallar aracılığı ile oluşuyor. Formel iletişim kanallarına 

aşağıdaki gibi örnek verebiliriz: 

      -İstek ve beklenti kutuları 

      -Şirket içi haberleşmeler 

      - Performans değerlendirme raporları 

      - Şirket yayınları 

      - İşletme toplantıları  
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      İnformel iletişim kanalları ise yasal bağlılığı olmayan, iletişimin nasıl 

olduğu belirtilmemiş, kendiliğinden oluşan bir süreçtir. İnformel iletişim 

kanalına örnek olarak ise: 

      - Resmi olmayan toplantılar  

      - Söylenti, uydurma, dedikodu vs. 

      - Yöneticinin çalışanları ile informel olarak konuşması 

      - Şirket dışındaki sosyal buluşmalar 

      -İki taraf arasında laf alışverişi yapanlar  

 

Tanımlardan gördüğümüz gibi kanal, kaynakla alıcı arasındaki mesajın 

aktarılmasını sağlar. Bu aktarma sözlü,  yazılı görsel ve işitsel araçlar ile 

sağlanır. Bu araçların doğru seçilmesi iletişimi etkili kılar. 

Günümüzde kanal olarak kullanılan araçlar daha gelişmiş olduğu için 

mesaj daha çabuk iletilebilmekte, görsel destekler de sağlanabilmektedir. 

 

1.4.4. Alıcı  

Alıcı iletişim sürecinde kaynağın hedefi kitlesidir. Yani, iletişim zamanı 

kaynağın iletmek istediği mesajın muhatabı alıcıdır. Alıcı kaynaktan mesajı alarak 

benimser ve gerektiği zaman kendisi iletici, olarak bu iletiyi başkalarına aktarır 

(Açıkgöz 2005: s.35). 

Alıcı aynı zamanda mesajı aldıktan sonra ileten kişidir. Bu yüzden etkili ve aktif 

bir iletişim için alıcının mesajı açık ve net bir şekilde algılaması gerekir. Burada 

kaynağında payı büyüktür. Fakat her şeyden önce alıcının duygu durumu mesajı almaya 

hazır olmalıdır. 

           Alıcı iletişim kurmaya istekli olmalı, kendisine gönderilmiş mesaj hakkında 

bilgili olmalı, mesajdaki hataları ve eksikleri tamamlayarak geri bildirimde 

bulunmalıdır (Erdoğan, 1983: s.10).  

İletişimin gerçekleşmesi için alıcı ve kaynağa ihtiyaç vardır. Alıcı mesajın 

içerisindeki sembolleri algılar ve ona anlam verir. Mesajı alıcının algılayamadığı süreçte 

iletişim tamamlanamaz. Mesajı algılayan kişinin alıcı olduğuna göre, alıcının taşıması 

gereken özellikler nelerdir ona bakacağız. 
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 Tutar, Yılmaz ve Erdönmez ‘‘Genel ve Teknik İletişim’’ kitabında alıcının 

taşıması gereken özellikleri şu şekilde açıklıyor: 

‘‘Tam ve etkin bir iletişim için, alıcının iyi ve aktif bir dinleyici olması gerekir. 

Alıcı iyi bir dinleyici olduğu sürece, iletişim süreci etkin olacaktır. Ancak bu sayede 

hedef mesajı algılaya bilir ve bilgilerinin elvermesi durumunda mesajın kodunu çözerek 

geri bildirimde bulunabilir. Alıcının taşıması gereken özellikleri şu şekilde 

açıklayabiliriz: 

-Alıcı mesajı algılayabilmelidir 

-Alıcı bilgili olmalı ve bir geri besleme sistemine sahip olmalıdır. 

-Alıcı seçici olmamalıdır 

- Alıcı bulunduğu düzeme uyabilmelidir 

-Alıcı kaynak olma özelliği taşımalıdır’’  

Hedef iletişim sürecinin tanımlanması için önemlidir ve ona aktarılan konular 

hakkında bilgili olması, tecrübeli olması gerekmektedir. Alıcı aldığı mesajı algıladıktan 

sonra gerektiğinde kendisi iletici olur.  

 

 

1.4.5. Geri-Bildirim 

Alıcının iletiye bağlı olarak yapmış olduğu hareketlerden kaynağın haberdar 

olması iletişimin başarılı olması yönünden çok önem taşır. (Başaran, 2000: s.281): 

İletici feedback hakkında bilgi alamaz ise, iletişim sürecini devamlı kılamaz ve iletişim 

amacına ulaşıp ulaşmadığını kestiremez. Alıcının aldığı mesajı nasıl algıladığı ve 

tepkisinin ne olduğunun kaynak tarafından bilinmesi yanı geribildirimin yararları vardır, 

bunlar aşağıdaki gibidir. 

-Gönderici alıcı tarafından gerçekleştirilen eylemin istenen seviyeye 

belirlemesine olanak sağlar. 

-Gerçekleşen etkinlik grubu ve kurumsal hedefleri gerçekleşip 

gerçekleşmediğini belirler. 

-İstenen eylemin yürütülmesi eksiklikleri tespit edilir ve uygun önlemler alınır. 
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-Alıcının iletiye tepkisi değerlendirilir ve yapılması gereken faaliyetlere karar 

verilir.  

-Geri bildirim sayesinde elde edinilen deneyimler bir sonrakiler için deneyim 

sağlar 

Geri bildirimin sağlıklı bir şekilde geçmesi hem kaynağın hem de alıcının 

sorumluluğundadır. Kaynak mesajı ne kadar açık ve net ifade ederse alıcı da o kadar iyi 

kavrar. Böylelikle mesaja uygun olarak geribildirimde bulunur. Ancak bazı durumlarda 

kaynak, mesajı ne kadar açık ve net ifade ederse etsin alıcının dikkatsizliği veya 

ilgisizliği sonucunda geribildirim aşamasında problem çıkabilmektedir. 

Geri bildirim iletişim sürecinin önemli noktalarındandır. Geri-bildirim, geri-

besleme, Feedback olarak da tanımlanır. Feedback iletinin kaynak tarafından iletilmesi 

ve alıcının kodlamayı çözerek algılaması için gereklidir. Geribildirim iletinin 

içeriğinden dolayı olumlu ve olumsuz olmakla ikiye ayrılır: iletinin amacının 

anlaşıldığının ifade edilmesi olumlu yani pozitif geribildirim, olumsuz geribildirim ise 

mesajın düzenleyicilerinden olup, iletinin doğru bir şekilde kaynağa iletilmesidir. 

              Feedback hedefin aldığı mesaja karşılık kaynağa gönderdiği yanıt olarak 

algılanmaktadır. Bu tanım telefon konuşması karşılıklılık durumuna denk gelse de 

Türkoğlu’na (Türkoğlu,2004: s.24). göre kitle iletişiminde bu tarz eşitlik söz konusu 

değildir. Kitle iletişiminde geribildirim okuyucu, izleyici, dinleyici tepkisidir ve yine de 

kaynak tarafından belirlenir kısıtlanmış araçlarla iletişimin denetlenmesinde kullanıldığı 

yol olarak bilinmektedir.  

 

1.5.  Kültürler Arası İletişim 

Kültürler arası iletişimin özelliği farklı kültürlere ait olan insanların birbirlerini 

anlaması, kendileri hakkında bilgilendirme, iletişim zamanı farkların gözetilmesidir. 

Kültürler arası iletişimin amacı kültürler arasındaki iletişim sorunlarının nasıl 

çözüleceğini araştırmak, ön yargılardan uzaklaşarak farklı kültürler ile iletişimi 

hedeflemektir (Özdemir,2011: s.37). Tanımdan anlaşıldığı gibi kültürler arası iletişim 

farklı kültürlerden olan insanların iletişiminin güçlendirilmesine, kültürler arasındaki 

sınırların kaldırılmasına, kalıplaşmış düşüncelerden uzaklaşmalarına yardımcı olur. 
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            Perihan Ügeöz ‘‘Kültürler arası İletişim’’(Ügeöz, 2003: s.37)  kitabında farklı 

kültürler arasındaki iletişimi ‘‘Buz Dağı Modeli’’ne benzetiyor. Bildiğimiz gibi 

buzdağının gözle görülebilen kısmı toplam boyutunun çok az hissesidir. Farklı 

kültürlerin oluşturduğu ortamlarda bireyin hal ve hareketleri buz dağının görülebilen 

kısmıdır. Buz dağının görülmeyen tarafındaki kısımlar kültürden kültüre farklılık 

taşımakla kalmayıp toplumsal önemleri bakımından da farklı anlam taşıyabiliyor.          

Kültürler arası iletişimde farklı kültürlerden iki ayrı bireyin özellikle farklı 

dilleri konuşuyorlarsa kullanabilecekleri en etkili yöntem beden dili, jest ve 

mimiklerdir. Ama örneğin; Türkiye’de yemek güzel bulunduğunda tek elin parmakları 

birleştirilerek verilen tepki, İtalya’da olumsuz bir anlama gelir. Bu açıdan jest ve 

mimiklerin de doğru kullanımı önemlidir. 

           Bazı tanımlardan anladığımız kadarıyla ‘‘Kültürler  arası İletişim’’ çalışmalarının 

geliştirilmesi farklı kültürlerin ve ülkelerin yaklaşmasına neden olacaktır.  

Kültürlerarası iletişim çalışmalarının önemli kılan sebepleri  Judith N. Martin ve 

Thomas K. Nakayama, ‘‘Intercultural Communication In Contexts’’ kitabında aşağıdaki 

6 başlık altında göstermiştir ( Martin,ve d. 2010: s.4-38 akt.Zorel 2014: s.55-57). 

-Kişisel farkındalık 

-Demografik sebepler  

-Ekonomik sebepler  

-Teknolojik 

-Barış 

-Etik 

 Kültürler arası İletişim 20.yüzyılın ortalarına kadar bürokratların, tacirlerin, 

farklı ülkelere seyahat eden zengin ailelerin ilgi alanında olmuştur. Lakin 30 seneden bu 

yana kültürel farklılıklar çeşitli kültürel toplulukların iletişimi bakımından önemli bir 

rol almaktadır (Larry ve d. a.g.e : s.1).  20.yüzyılda insanlar farklı kültürlerle iletişimi 

gezmek, ticaret yapmak, bir yerleri keşif amaçlı kullanıyordu. Yaşadığımız dönemde ise 

bu alana ilginin artmasının başlıca nedenlerdi hızla gelişmekte olan teknoloji, şirketler 

arasında uluslararası alanda sınırların kalkması ve rekabet gösterebiliriz. 

Giderek küreselleşen dünyada kültürlerarası iletişim gerekli görülen bir 

unsurdur. Özellikle sanayi devriminden sonra teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle 
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birlikte çeşitli kültürlerin bir araya gelmesine engel olan sınırlılıklar ortadan kalkmıştır. 

Artık Amazon Ormanlarında yaşayan kabileler hakkındaki bilgiye dahi orada 

bulunamasak bile ulaşabilmekteyiz. 

 

  Kültürlerarasılık küresel-enformasyonel kültür eğiliminin merkezinde yerleşir 

ve küresel-enformasyonel kültür iki boyutta ele alınır. İlk boyutu gerçek zamanda 

kullanılan enformasyon, ikinci ise var olması önemli olan enformasyondur. Ticari-

ulusal kültür ile küresel enformasyonel kültürler arasında rekabet olduğu için 

kültürlerarasılık enformasyonun ikinci kısmına dâhildir. Enformasyon ile iletişim 

benzer kavram olarak algılanması kültürlerarası ilişkiler bakımından bir tehdit 

oluşturmaktadır. İletişimbilimcilerin bazıları bu tehdidi kültürün küreselleşme sürecinin 

en temel tehdidi olarak tamamlamaktadır (Tutar 2005: s.119-121). 

Kültürler arası iletişim isminden de belli olduğu gibi iletici ve alıcı aynı 

kültürden değil farklı kültürden olup farklı yaşam biçimine ait olan insanların arasında 

gerçekleşiyor. İki kişi arasındaki iletişimin başarılı olması için iki tarafın da birbirlerinin 

kültür yapısı hakkında genel bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu özellik 

ekonomik, ticari, siyasal ve benzeri gibi durumlarda da söz konusu olmaktadır. Örneğin: 

Kırmızı et yemekleri ile ünlü olan bir restoranın Hindistan’da hizmet verebilmesi için 

oranın kültürüne uygun olarak adım atması gerekmektedir.  

Sosyal bilimlerde çalışılması gereken en önemli konulardan bir tanesi de 

kültürlerarası iletişim konusudur. Tarih boyunca farklı kültürlerden olan insanların 

iletişimine önem verilse de şimdiki kadar önem taşımıyordu. Eskiden imparatorluklar 

ticaret için farklı kültürler ile iletişimi destekliyordu, günümüzde ise insan ırkının 

hayatta kalması için önemlidir. Etkili bir kültürlerarası iletişim insanoğlunun yarattığı 

küresel problemlerin çözümünde, işbirliği elde etmemizi sağlar (Young,1996: s.1). 

Özellikle sosyal bilimlerin ilgilenmesi gereken konulardan biri 

Kültürlerarasılıktır. Örneğin sosyoloji toplumların nasıl işlediğini incelerken kültürün 

önemini de hesaba katmak zorundadır. 

Alver’e göre (Alver,2003: s173-174)  kültürlerarası iletişim, makro ve mikro 

olmakla iki farklı alanda gerçekleşmektedir. Açıkladığımız zaman makro kültürel alan 

farklı bölgeler gibi büyük alanları belirtmekte ve onların kültürel özellikleri kullanarak 

gerçekleşen iletişimi ifade eder. Mikro kültürel alanlar ise küçük alanlar, alt kültürler ve 
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farklı sosyal grupları anlatmaktadır. Örnek olarak mikro kültürel alan etnik gruplar, 

sosyal sınıflar, farklı cinsiyetler, karşı-kültürel gruplar, dinsel gruplar, nesiller gibi 

alanlara işaret etmekte ve bunlar içerisindeki farklılıklar arasında gerçekleşen iletişimi 

ifade etmektedir.  

İnsanın yaşam kavramının kültürel akışı kültürlerarası iletişimi gerçekleştirir. 

Kişilerin iletişim bağı vasıtasıyla kültür yaratılır ve devam ettirilir. Bireyler yabancı 

kişilerle karşılaştıkları zaman kültürlerarası uyarlama sürecine girer. Bu süreç uzandıkça 

ortak bilgiler çoğalır ve kültürel uyarlama başlar. 

 Kültürler arası iletişim genel olarak üç amaca hizmet eder: 

-Belirli kültürlerdeki iletişimin niteliğini saptar, 

-Kültürler arasındaki benzerlikler ile ayrılıkları belirler, 

-Bu bilgilerin ışığında değerlendirilmeye gidilir (Usluata,1991:  s.61-68). 

 

Aysel Aziz ve Ülkü Dicle’ye (Aziz ve Dicle, 2017: s.46) göre iki farklı kültür ve 

ülke arasında kullanılan ortak dilde anlam farklılıkları vardır. Kullanılan temel 

semboller aynı olsa bile, bu sembollerin taşıdığı anlamlar farklıdır. Örneğin Türkiye 

Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi’nde kullanılan sözler aynı olsa da onlara verilen 

anlam her iki ülkeye göre farklılık taşımaktadır. Mesela “muhabbet” kelimesi iki ülkede 

de farklı anlamlar taşımaktadır. Bu bakımdan farklı kültürlerde ve farklı ülkelerde var 

olan toplumlar arasındaki iletişimin kendine özgü özellikleri vardır. Etkili bir iletişim 

için bu özellikleri iyice bilmek gerekmektedir.  

 

Zorel’e (Zorel, 2014: s.59) göre yaşadığımız dönemde kültürlerarası iletişimden 

daha çok uluslararası ekonomik ilişkiler alanı yararlanmaktadır. Bu nedenle 

Intercultural Business Communication – Kültürlerarası İş İletişimi ve Global Business 

Communication – Küresel İş İletişimi kavramları kullanılmaya başlanmıştır. 

Kültürlerarası İş İletişiminde firmalar aynı ülkede faaliyet gösterse de çalışanları farklı 

kültürel geçmişe sahip olan insanlardır. Küresel İş İletişimi ise firmaların farklı 

ülkelerde yer alması ile açıklanmaktadır. 

Kültürler arasılık konusu, dünya için henüz yeni sayılabilecek bir olgudur. 

Küreselleşme ve teknolojinin gelişimiyle birlikte insanlar farklı kültürlerden insanlarla 

tanışma fırsatı bulmuştur fakat ön yargılar ve hazır bulunuşluk düzeylerinin düşük 
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olması bakımından olumsuzluk yaratmaktadır. Öte yandan insanların farklı kıtalar, 

ülkeler veya kültürlerden bireylerle ilişki kurması bilgi seviyesinin artmasını, farklı 

kişilerin deneyimlerinden yararlanılmasını ve dünya görüşünü genişletmesini sağlar. 

Rico Lie( Gezgin ve d. 2017: s.11) kültürler arası iletişimden kültür alanındaki 

çok çeşitliliği bastıracağından endişe duymaktadır; Kültürlerarası iletişim farklı 

şekillerde olmalarına rağmen her geçen gün daha da artmaktadır. Bu gelişim bizlere 

farklı kültürlerle bağlı bilgi sahibi olmamızla beraber kendi kültürümüzle bağlı yeni 

bilgiler edinmemize yardımcı olmaktadır. Kültürlerarası iletişimin olumlu yanları 

olduğu gibi olumsuz yanları da mevcuttur. Olumsuz tarafı kültürlerarası iletişimin bu 

kadar hızlı bir şekilde yaygınlaşması çeşitli kültürlerin kayıp olarak tek kültürün 

varoluşuna neden olabilir.  

 

Kültürler arası iletişim zamanı diğer kültür hakkında bilgi sahibi olmamız bu 

iletişimi daha etkili kılmaktadır. Kültürler arası iletişimde etkili olmak için gereken 

faktörler aşağıdaki gibidir ( Işıksaçan, 2011: s.152): 

- İnsanlar arası farklılıkları ve yeni düşünceleri olumlu kabul etmek 

- Farklı kültürlerle iletişim kurmada esnek olmak 

- Karşı tarafın fikirlerine, alışkanlıklarına ve metotlarını göz önünde bulundurmak 

- İletişim kurmaya çalışırken yaratıcı fikirler ortaya koymak 
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BÖLÜM 2. PAZARLAMA, PAZARLAMA İLETİŞİMİ, MARKA VE 

MÜŞTERİ  

 

2.1. Pazarlama  

Pazarlama 1930’lu yıllarda mal ve hizmetin üretimden tüketiciye kadar kat ettiği 

yolda yapılan bir eylem olarak ele alınmıştır. 1950’li yıllarında ise pazarlamanın 

tanımına müşteri isteklerinin giderilmesi ve belirlenmesine yönelik uygulamalar 

eklenmiştir (Oluç, 2006: s.70–71).  Jerome, McCarthy ve Perreault’ a göre pazarlama 

bazı yöneticiler ve kuramcılar tarafından "satmak" ve ya "reklam" olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanımlar pazarlamanın bir hissesi olabilir ancak pazarlama satmak 

veya reklamın daha fazlasıdır. Pazarlama, ürünün üretimden tüketiciye kadar olan yolu 

doğru bir şekilde izlenmesine olanak sağlar. Pazarlamada üretim ekonomik aktivite 

olarak önem taşımaktadır. Bazı üreticiler pazarlama ile üretimin ilişkisine değerinden 

fazla önem gösteriyorlar. Bu düşünceye göre eğer iyi bir ürüne sahipseniz başarıya 

ulaşacaksınız demektir. Doğru olan ise üretim ve pazarlama birlikte sistemin önemli 

hisselerinden olduğudur (Ünver, 2013: s.8). 

Pazarlama ile reklam birbirine paralel süreçlerdir. Bir ürünün pazarlanması için 

bir ön tanıtıma yani reklama ihtiyacı vardır. Reklamın yapılabilmesi için de elde bir 

ürünün olması ve o ürünün pazarlanması hedeflenmelidir. Reklamların amacı da talep 

yaratmaktır. Temelinde tüketiciyi koşullandırmak vardır. Pazarlama da tanıtım 

faaliyetleri, reklam gibi unsurların dışında işletmede iletişim eksenli halkla 

ilişkiler bölümlerine özel yer verilmesini günümüzde gelinen noktadaki birebir ilişkinin 

önemliliğine verebiliriz. 

Pazarlama genel olarak insanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için 

yapılan bir değişimdir. Bu değişim işlemi için taraflar gönüllü olarak birbirleriyle 

iletişim kurması gerekmektedir. Birden fazla kişinin kendi isteklerini karşılamak için 

karşı tarafa ürün, hizmet ve benzerlerini verip karşılığında değerli bir şey yani para, 

senet ve bu tarz şeyler elde etmesidir (Mucuk, 2000: s.3). Doğru belirlenmiş pazarlama 
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stratejisi sektörde müşterilerin istek ve beklentilerini incelemekle beraber, doğru 

hedeflerle şirketin uzun vadeli olmasını sağlar. 

Pazarlama dört olgu üzerine kurulan bir aktivitedir. Bunlar ürün, fiyat, yer ve 

promosyon çabalarıdır. Satış öncesi, satış sırası ve sonrasını ele alan bir eylemdir. 

Kurumların çıkarı olduğu kadar bireylerin de hakları ve istekleri göz önüne 

alınmaktadır. 

Pazarlamanın ne olduğu ile bağlı net bir tanım olmadığı gibi bu konu bazı 

kuramcılar tarafından tartışma nedeni olmuştur. Bazı bilim insanları pazarlamayı satış 

olarak tanımladıkları halde bazıları ise pazarlamayı reklam olarak tanımlamaktadır. 

Kotler ve Keller’e göre pazarlama sosyal ve yönetsel olarak iki farklı tanımı 

vardır. Pazarlamanın toplumsal boyutunu sosyal tanımda görebiliriz. Bu tanıma göre 

pazarlama şahıslar için değerli olan şeylerin kendi istekleri ile mübadele yolu ile 

bireylerin ve toplumların ihtiyaç duydukları şeyleri elde ettikleri süreçtir. Mal ve 

hizmetlerin satılma sanatı pazarlamanın yönetsel süreci olarak tanımlanmaktadır 

(Korkmaz ve d. 2009: s.20). 

Teknolojilerin gelişmesi ile pazarlamacıları bu gelişmelere ayak uydurabilmeleri 

için yeni teknikler, yöntemler bulmaya zorlamaktadır. İnternetin yaygınlaşması ile 

müşterilere herhangi bir ürünle bağlı bilgiye kolayca ulaşmak, bu ürünün olumlu veya 

olumsuz yönlerini diğer kişilerle bölüşebileceği platformlar bulunmaktadır. Bilgi 

teknolojilerinin artan değeri pazarlama için yeni stratejilerin ortayı çıkmasını 

desteklemektedir (Çakırkaya ve d. 2016: s.21). 

Pazarlamanın amaçlarından bir tanesi müşterinin istek ve beklentilerinin 

karşılığında üretmek ve tüketiciye sunmaktır. Pazarlamanın maksadı ürünün tüketici 

tarafından alınması için ikna eyleminde bulunmak değil, tüketicinin isteklerini 

hedefleyerek ürün ortaya koymaktır. Bu doğrultuda pazarlama tüketici için uygun olan 

bir ürünü, doğru zamanda, doğru fiyatla, doğru tanıtım kanalları ile sunma eylemidir ( 

Altunışık ve d. 2002: s.13).Pazarlama aslında neyin, nasıl üretileceğine, nasıl 

dağıtılacağına, hangi fiyatta satılacağına dair kilit soruları içerir. 
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‘‘İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve başarılı olabilmek için devamlı olarak 

hedef müşteri kitlesinin ihtiyaç ve isteklerini takip ederek onların ihtiyaç ve isteklerini 

karşılamak zorundadır. Bir işletme mükemmel ürünler/hizmetler üretebilir. Fakat 

müşteriler bu ürünlerin kalitesinden, renginden, ambalajından, fiyatından vs. memnun 

olmadıkça işletme bu ürünleri/hizmetleri satmakta zorlanacaktır. Bu nedenle 

işletmelerin tüm faaliyetlerini planlarken ve uygularken devamlı müşteri odaklı 

olunmalı ve dünyaya müşteri penceresinden bakılmalıdır’’ (Koç, 2015:  s. 71). 

Pazarlamanın başarılı olması için müşteri memnuniyeti önemlidir. Tüketici ürünün 

kalitesinden, fiyatından vs. memnun kalmaz ise bu üreticinin pazardaki durumunu tehdit 

eder. Bu nedenle üreticiler pazarlama stratejilerini ve hedef kitlesini doğru seçmesi 

gerekmektedir.  

Pazarlamanın hedefi ilk olarak müşterinin istek ve beklentilerini belirlemek, bu 

istekleri karşılaya bilecek ürün ve hizmeti oluşturmaktadır. Ürünü geliştirmek ve onu 

uygun bir fiyata pazara sunmak pazarlamanın hedeflerinden bir tanesidir. Pazarlamanın 

diğer hedeflerine ise doğru strateji izleyerek dağıtım yaparak bulunurluk sağlamak, 

düzenli olarak kişisel satış yapmak, satışı güçlendirerek satış desteği vererek müşteri 

değeri yaratarak çözümler üretmektir (Taşkın,2009: s.XİV). 

1985 yılında Amerikan Pazarlamacılar Derneği (AMA) yapmış olduğu 

tanımında pazarlamayı, “kişisel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması için gereken 

fikirlerin, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlarının belirlenmesi, 

tutundurulması ve dağıtımının planlanması ve uygulanması sürecidir.” gibi 

tanımlamıştır (Amblerve d. 2006). Pazarlama, reklam, tutundurma veya pazar 

araştırması gibi harcamanın yapıldığı belirli bir alana göre de tanımlanabilmektedir. Bu 

durumda ölçülebilirlik pazarlamacıların ne yaptığından çok ne harcadıklarına 

odaklanmaktadır. Ancak bu, özellikle de bu tür aktiviteleri gerçekleştirmeyen firmalar 

için pazarlama kavramını önemli ölçüde daraltmaktadır 

İslamoğlu (İslamoğlu, 2000: s.12)  pazarlamayı kar amacı gütme olmanın yanı 

sıra kar amacı gütmeyen kavram olduğunu da vurgulamıştır. Pazarlama üreticinin 

ürünlerine olan isteğini belirlemek uyarmak ürün ve hizmetleri en etkin biçimde hazır 

bulundurarak müşteri istek ve beklentisini karşılamakla kâr elde etmek için yapılan 

işletme faaliyetidir. Bu tanım kâr amacı güden kuruluşları içermektedir. Pazarlama 
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kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere; 

fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve 

tutundurulması için yapılan planlama ve uygulama süreci olarak tanımlanabilir. Bu 

tanımda ise kar amacı gütmeyen kuruluşlar yer almaktadır. Çünkü kar amacı gütmeyen 

hayır kurumlarının üniversiteler, camiler, kilseler ve bu gibi kuruluşlar da pazarlama 

faaliyetleri yürütmektedir. 

Pazarlama için yaratıcı bir zihniyet gereklidir. Bu yaratıcı zihniyet mekân, 

zaman tanımadan veya tanıyarak satış güçlendirir. Değişik çevre koşulları altında 

yapılır. Bu yüzden pazarlama hareketli, dinamik bir eylem sürecidir. Konjonktür, 

teknoloji, tüketici alışkanlıkları, rekabet koşulları sürekli değişmektedir. Pazarlama da 

buna ayak uydurmalıdır. 

Pazarlama çoğunlukla satış ile karıştırılır. Pazarlama satışı kapsar ve pazarlama 

sadece satış değildir ama her satış bir pazarlamadır. Satışla bağdaştırılmasının ötesinde 

satış sonrası müşterinin zihnindeki hissiyatın dışavurumu fazlaca dikkate değerdir 

            Mucuk (Mucuk,2013: s.5) ‘‘Temel Pazarlama Bilgileri’’ kitabında pazarlamanın 

önemli özelliklerini aşağıdaki gibi açıklamıştır: 

 -Pazarlama, oldukça çok ve çeşitli faaliyetler sistemidir. 

 -Pazarlama insan ihtiyaçlarını karşılayacak değişim faaliyetidir. 

-Pazarlama mal, hizmet ve fikirlerle bağlıdır.  

-Pazarlama bir ürünün sadece reklamı ve satış faaliyeti ile bağlı değildir, 

üretimden önce mamulün fikir olarak planlaştırılıp geliştirilmeye başlaması, 

fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımıdır. 

- Pazarlama bir işleme faaliyetleri olarak, çok dinamik bir yapıda, sürekli ve sık 

sık değişen bir ortamda yürütülür 

- Pazarlama müşteri değeri yaratmakta, bunu müşterilerine sunarken paydaşların 

yararına olarak müşteriyle iyi ilişkiler geliştirip sürdürmektedir. 

Pazarlama amaçlı yürütülen şirketler, müşterilerinin ihtiyaçlarını araştırı payını alanda 
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bulundukları kurumlardan farklı olarak çeşitli reklam politikaları ve stratejilerle 

tüketiciyi kendine çekmeyi hedefler. Bu tarz işletmeler müşteri odaklı politikalar 

uygulayarak kârlılığın arttırılması için öncelikle tüketici hedefli çalışmaktadır. 

Anlaşıldığı kadarıyla bu tarz işletmeler tüketici sürekliliğini artırmak ve doğru hedef 

kitleye hitap etmek için müşteri odaklı ürünler üretmeye çalışmaktadır (Erdoğan, 2012: 

s.11). 

Pazarlama: Müşterilerinin güvenine dayalı ilişkiler kuracak ve rakiplerinden 

farklı olma üstünlüğü yaratacak stratejiler geliştirip yürütmek suretiyle hissedar 

kazancını yükseltmeye çalışan yönetim sürecidir (Doyle,2003: s.141). Pazarlamanın 

başarılı olması için gereken önemli unsurlardan bir tanesi ve önemli olanı müşteri 

memnuniyetidir. Bir işletme pazarda büyük paya sahip olmak ve ürününü tüketiciye 

rahat bir şekilde satmak istiyorsa, müşteride güven yaratmalı ve müşterinin isteğine 

uygun ürün sunması gerekmektedir 

Hangi sektörde olursak olalım pazarlama aktiviteleri müşteriyi cezbetmeli, 

gizem uyandırmalı ve sonunda onu mutlu etmelidir. Çünkü müşteri aslında ona 

sunduğumuz ürünleri değil o ürünlerin kendisinde yarattığı hissi satın alıyordur. O hisse 

sahip olmak istiyordur.Pazarlama heyecan, tutku ve merakı beraberinde getirir. 

İşletmeler başarı elde etmek ve daha çok kazanmak için pazarlama stratejilerine veya 

pazarlama formüllerine yüz tutuyor.  

 

Kotler (Kotler, 2009: s.9-14) kazandıran pazarlama formüllerinin en bilindik 

dokuz tanesini şu şekilde sıralamıştır:  

-Yüksek kalite yoluyla,  

-İyi hizmet yoluyla,  

-Düşük fiyatlarla,  

-Yüksek pazar payı ile, 

-Müşteriye uyarlanmayla,  
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-Sürekli ürün geliştirme ile, 

-Üründe yenilik yapma ile, 

-Hızlı büyüyen pazarlara girme  

-Müşterinin beklentilerini aşma ile, 

Pazarlamanı Amerikan Pazarlama Birliği, şu şekilde tanımlamaktadır (Üner, 

2009: s.12);  

      "Pazarlama, müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer 

ifade eden önerilerin geliştirilmesi, iletişimi, ulaştırılması ve değişimi için bir dizi 

kurum ve süreçten meydana gelen, örgütler ve bireyler tarafından yürütülen bir 

faaliyettir" Pazarlamanın olumlu geçmesi için potansiyel tüketicinin olması 

gerekmektedir. Bu yüzden müşteriyi tanımak, anlamak önemlidir. 

Geniş anlamda pazarlama işletmenin ürüne olan ihtiyacı belirlemek ürün ve 

hizmetleri en etkin bir biçimde hazır bulundurarak talebi karşılamak ve kar elde etmek 

üzere yapılan işletme faaliyetidir (Tek, 1991: s.3).  Pazarlama alıcı ile satıcı arasındaki 

değerlerin  değişimi olarak tanımlayabiliriz. 

Özgürlük, geribildirim, katılım gibi ilkelerinden dolayı pazarlama demokrasiye 

dayanıyor desek yanılmayız. Bu strateji ile işletmeler hitap ettikleri hedef kitlelerin 

nabzını tutmaya çalışıyorlar. Pazarlama kavramı işletmenin temel görevinin, ilk hedef 

pazarların isteklerinin belirleyip, bütünleşik pazarlama araçlarını kullanarak, tüketicileri 

tatmin ederek kar sağlamak ve genel amaçlarına ulaşmak olduğunu vurgular (Tek, 

1999: s.18).  

Pazarlama bireyin ve toplumun amacına ulaşması için malların, hizmetlerin, 

fikirlerin geliştirilerek değiştirilmesi, bir ürünün fiyatlandırılması, tutundurulması ve 

dağıtılmasına yönelik planlaması ve uygulanmasıdır. Stantoun’a göre pazarlama mevcut 

ve potansiyel tüketicilerin, isteklerini tatmin edici mal ve hizmetleri sunmak üzere 

planlamak, fiyatlandırmak, tutundurmak ve dağıtmak amacıyla düzenlenen ve birbirini 

etkileyen işletme faaliyetleri sistemidir (Stanton 1981: s4). 
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2.1.1. Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi 

Karahasan( Karahasan 2012: s. 31-33) İkinci Dünya savaşı bittikten sonra savaşa 

katılan ülkeler yaygın bir üretim ve tüketim hareketi başlatarak hızlı bir şekilde 

canlanmaya başladılar. 1950 ve 1960’lı yıllarda fabrikalar hızlı bir şekilde çalışmaya 

başladı. Üretilmiş ürünün az talebin ise fazla olduğu bu dönemlerde piyasaya sunulan 

her türlü mal hızlıca tüketicisini buluyordu. 1950’li yıllarda insanlara tüketmeyi 

öğretmek için pazarlama yapılanmaya başladı ve reklamlar aracılığıyla tüketicilere 

neden tüketmeleri gerektiğini öğretti. 1960’lı yıllarda pazarlar giderek doymaya 

başladığı için reklamcılar farklılaşmak ve hafızalarda yer edinmek için yeni fikirler 

üretmeye başladı. Bu yıllarda pazarlama insanların duygu dünyasına dâhil olarak marka 

ve marka kimliyi tartışmalarını ortaya çıkardı.  

Pazarlama kavram olarak üretilen malın ön planda olduğu dönemde ortaya 

çıkmıştır. Bu dönemde ‘’Ne üretirsem onu satarım’’ anlayışı ön plandaydı. İsmet 

Mucuk (Mucuk  2001: s.21-23) ‘’Pazarlama İlkeleri’’ kitabında bu dönemi şu şekilde 

anlatmaktadır: 

‘‘Fordizm, Fordist üretim biçimi kavramlarıyla da anılmaktadır. 1929–1933 

yılları arasında devam eden ve etkisini gösteren Büyük Ekonomik Krizi de içine 

alan bu ilk dönemde, işletme bünyesinde pazarlama bölümünün varlığından 

bahsetmek mümkün değildir. Bunun yerine işletme organizasyonu içinde esas 

işi, satışı ve satışçıları yönetmek olan, satış yöneticilerinin başında bulunduğu, 

pasif bir satış bölümü mevcuttur. Bu dönemin yönetim anlayışı temel olarak, ne 

üretirsem onu satarım şeklinde özetlenebilir; çünkü yöneticilerde, iyi mal 

kendini sattırır düşüncesi hâkim görüşü oluşturmaktadır’’. 

Tarihsel olarak bakıldığında pazarlama geleneksel ve ilişkisel olarak ikiye 

ayrılır. Geleneksel pazarlama sadece satışa önem veren bir olgudur. Önemli olan kısa 

dönemli bakış açısı, müşteri üzerinde az durmadır. İlişkisel pazarlama ise, modern 

pazarlamanın temelidir. Müşteri odaklıdır, uzun dönemde olayları ele alır, kalite 

önemlidir. 
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2.2. Pazarlama karması tarihsel süreci 

İşletmeler bulundukları piyasada başarılı olabilmeleri için içsel ve dışsal 

faktörlere uyum sağlamak zorundadır. İşletmeler bu tarz faktörleri göz önünde 

bulundurarak müşterilerinin isteklerini karşılar ve onların ihtiyaçlarını sunmaktadırlar. 

Bir başka ifade ile işletmeler hedef pazarın talebine uygun olan ürünleri karşılayabilmek 

için pazarlama karmasını iyi bir şekilde kullanması gerekmektedir. İşletmeler için 

önemli bir rol oynayan pazarlama karması ilk kez James Culliton(Waterschoot ve d. 

1992: s.85)  tarafından ‘‘The Management of Marketing  Costs ’’ kitabında ortaya 

çıkmıştır. Bu kitapta Culliton işletme yöneticilerini ‘‘sanatkâr’’ adlandırmaktadır. 

Culliton’a göre işletme yöneticileri karar vericidirler. Bu konuda en önemli olan 

yöneticilerin karma elemanlarını doğru bir şekilde belirlemesi ve onları bir araya 

getirmesidir. 

İlk olarak James Culliton tarafından ortaya çıkan pazarlama karması kavram 

olarak ise 1964 yılında ‘‘Jorunal of AdvertisingResearch’’ Neil Borden(Rafiq ve d. 

1995: s.4-5) tarafından yayımlanmış bir makalede kullanılmaya başlamıştır ve 

pazarlama karması elemanlarını on iki başlık altında toplamıştır.  Borden müşterilerin 

satın alma davranışları, ticari birimlerin davranışı, rakiplerin durumu ve hükumetin 

davranışını pazarlama karmasının gelişiminde etkileyici faktörler olarak göstermiştir. 

2.2.1. Pazarlama Karması Kavramı 

Pazarlama karması işletmelerin kullandığın en temel stratejilerden bir tanesidir. 

Pazarlama karması ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma olmakla dört önemli unsuru vardır. 

Bu unsurlar Borden tarafından geliştirilmiştir. Pazarlama karması unsurları üst 

yönetimle yönetici arasındaki ilişkini ve ya işletme sahibinin pazarda neler yapması 

gerektiğini gösteren pazarlama araçlarıdır. 

Pazarlama literatüründe E. JeromeMcCarthy’in geliştirdiği ve günümüz  

pazarlamasında sıkça kullanılan ve ürün (product), fiyat (price), dağıtım (place) ve  

tutundurma (promotion) olarak bilinen 4P İngilizce P harfi ile başladığı için 4P olarak 

adlandırılmıştır. Pazarlama karması ortaya çıktığı andan itibaren günümüze kadar 

değişim gösterseler de bu temel dörtlü olarak bilinmektedir. Bu değişimin temel nedeni, 
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tüketicilerin devamlı değişen istek ve ihtiyaçlarından dolayı pazarlamacıların bu 

ihtiyaçlara cevap verebilmek adına yaptıkları arayışlardır (Tuna, 2012: s.47). 

 

 

ŞEKİL 2.1. PAZARLAMA KARMASI 

 

Karahan’a (Karahan, 2000: s.80) göre pazarlama karması oluşturmanın belirli bir 

kuralı yoktur ve karma unsuruları her zaman, her yerde geçerli değildir. Pazarlama 

karması piyasa durumuna göre, rakiplerin, işletmelerin, müşteri istek ve 

beklentilerinden dolayı ürün ve hizmetin geliştirilmesinde, tüketiciye sunulmasında 

izledikleri strateji bakımından yeniden oluşturulabilir. 

Tüketicilerin istedikleri hizmet ve ürünler tespit edilerek üretilmeden nasıl bir dağıtım 

kanalı oluşturacağımızı planlamamız mümkün değildir. Aynı zamanda dağıtım kanalını 

belirlemeden fiyat uygulaması yapmak yanlış olur. Bu örnekten görüldüğü gibi 

pazarlama karması unsurları birbirini eşit şekilde etkilemektedir ve başarılı bir 

pazarlama karması oluşturmanın en önemli şartı doğru verileriler kullanmaktı. 

Yukarıdaki örnekten yola çıkarsak ilk pazarlama araştırmaları yapılmalı ve  elde edilen  

veriler doğrultusunda pazarlama karması oluşturulmalıdır (Kaplan,2011: s.160).  

Anladığımız kadar işletmeler başarılı strateji izlemeleri için pazarlama karması 

unsurlarının hepsini ele alması gerekmektedir. Çünkü bu unsurlar birlikte çalışır ve 

birlikte etkili olurlar ve doğru ürünü, doğru fiyata, doğru dağıtım yolu ile ve doğru 
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tutundurma stratejisi izleyerek istedikleri hedef kütleye ulaşabilirler.  Pazarlama 

karması unsurlarınıdaha ayrıntılı olarak aşağıdaki dört başlık altında göreceğiz. 

 

 

2.2.1.1. Ürün 

Ürün kararları, pazarlama karması geliştirildiği zaman işletmelerin aldıkları 

kararların en başında gelmektedir. Ürün anlamı kişiden kişiye farklılık gösterir ve 

değişir. Üretici bir işletme, ürünü kâr sağladığı çeşitli parçalardan oluşan fiziksel bir 

madde olarak algılıyor. Ticaret işletmesi ise tekrar satarak kar sağlamayı amaçladığı, bu 

amaçla satın aldığı bir madde olarak görüyor. Tüketici ise ürünü kendi istek ve 

ihtiyaçlarını karşılayan, ona fayda sağlayan bir madde olarak görmektedir (Mucuk, 

2010). 

Her ürün soyut ve somut özellikleri vardır ve ön plana çıkan özellikleri tasarımı, 

fiyatı, görünüşüdür. Bazı ürünler kalıcılığını sürdürebilmek için marka adı altında 

piyasaya sürülmektedir, bu da markanın ürünlerin temel özellikleri sırasında olduğunu 

gösterir. Ambalaj ürünün temel özelliklerindendir. Çünkü ambalaj sadece koruyucu 

özelliğe sahip değildir, ürünün tüketici tarafından kolayca tanınmasına yardım eder 

(Sezgin, 1991). 

Ürün çekirdek, somut ve zenginleştirilmiş olarak üç yönü ile karşımıza 

çıkmaktadır (Karafakıoğlu, 2006: s.120):  

Çekirdek Ürün- Bir ürünün görülmeyen ve dokunulmayan taraflarıdır. Ürünün 

kendi içerisinde taşımış olduğu özellik olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak bir 

müşteri buzdolabı aldığı zaman onu soğutma özelliği olduğu için tercih etmektedir. 

Somut Ürün- Ürünün gözle görüp elle dokunduğumuz somut boyutudur. Somut 

ürün çekirdek ürünün göz önündeki durumu olmaktadır.  

Zenginleştirilmiş Ürün-  Çoğaltılmış ve genişletilmiş ürün olarak da 

bilinmektedir. Ürünün rekabet gücünü etkileyen, tüketiciler tarafından çekici ve değerli 
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kılan yönleri olmaktadır. Zenginleştirilmiş ürüne örnek olara garanti, değişim yapılması 

ve benzeri özellikleri gösterilmektedir. 

Ürünler kullanım amaçlarına göre genel olarak ikiye ayrılıyor; tüketim ürünleri 

ve endüstriyel ürünler. Tüketim ürünleri kişinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık 

ihtiyaçlarından oluşmaktadır. Endüstriyel ürünler ise işletmelerin faaliyetleri sırasında 

kullandıkları, kâr elde etmek için ve ya yeni bir ürün üretmek için satın aldıkları 

mamullerdir. Tüketiciler ürünleri kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için satın alıyorlar, 

işletmeler ise kendi faaliyetlerini yürütmek ve devamlılık sağlamak için gereksinim 

duyuyorlar. Örnek olarak, bir tüketicinin spor amaçlı aldığı bisiklet tüketim ürünleri 

sınıfına, bir firmanın o bisikletiüretmek için aldığıparçalar ise endüstriyel ürünler 

sınıfına dâhildir (Cebeci, 2012: s.19). 

 

Ürün dar anlamda, tanımlanabilir bir şekilde basit özelliklerin birleştirilmesiyle 

oluşturulmuş bir mal ya da hizmet olarak yorumlana bilir. Her ürün farklı isimlerle 

isimlendirilebilir. Örneğin çelik, telefon, futbol topu ve benzerleridir.  Bu tanımda 

ürünün markası ve ya satış sonrası hizmetleri gibi tüketicilerin duygularına hitap eden 

veya değer katan özellikleri yer almamaktadır ( Korkmaz ve d. 2009: s.384). 

 

 

2.2.1.2. Fiyat 

 

 Pazarlama karmasında ikinci sırada yer alan fiyat işletmenin kendi ürünü için 

belirlediği değer anlamına geliyor.  Yani bir ürünü elde etmek için tüketiciler tarafından 

ödenmesi gereken para miktarıdır. Pazarlama karması unsurları içerisinde tek gelir 

getiren eleman fiyattır. Fiyat hem işletmeler hem de tüketiciler için önemlidir. Çünkü 

işletmelerin kendi ürünlerine verdiği değeri, ürünün kalitesini ve tüketicilerin ürünü 

nasıl algıladıklarını ortaya koymaktadır (Tengilimoğlu,2000: s.193). 

Ürün ve hizmeti fiyatlandırmak işletmelerin vermesi gereken, zor ve karmaşık 

karardır ve farklı nedenleri vardır. Önemli sayılabilecek nedenlerden bir tanesi, 
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müşterilerin, rakiplerin ve dağıtım kanallarının birbirileriyle olan ilişkilerinin karmaşık 

yapıda olmasıdır. Bir işletme fiyatlandırma kararı alırken, bu üç grup arasındaki durumu 

göz önünde bulundurması gerekmektedir (Peter ve d. 1982). 

Stanton’a (Stanton, 1981: s.228) göre işletme yöneticisi bir ürünün fiyatını 

belirlerken dikkat etmesi gereken faktörler vardır. Bu faktörlerin en önemlileri aşağıdaki 

gibidir: 

- Ürünün üretim ve ya alım maliyeti: Bir ürün fiyatlandırıldığı zaman maliyet 

fiyatı göz önünde bulundurulur. 

-Ürüne olan talep: Bir firma mal ve ya hizmet satarken ona olan talep durumuna 

göre fiyatlandırılır. 

- Piyasadaki rekabet durumu: Diğer rakiplerden ön plana çıkmak için daha düşük 

fiyatlandırmadır. 

-Hedeflenen pazar payı göz önünde bulundurularak: Üretim gücü kısıtlı olan bir 

işletme yüksek pazar payını hedef almaması gerekmektedir. Bir işletme yüksek Pazar 

payı hedeflemişse ürünün fiyatını düşük tutmak zorundadır. 

-Pazarlama karmasının diğer unsurlarını göz önünde bulundurularak fiyatlanma 

yapılması gerekmektedir. 

Gaedek ve Tootelian(Gaedek ve d. 1983)  göre fiyat müşteriler ve 

pazarlamacılar için pazarlama karmasının en önemli unsurlarındadır. Fiyat işletmenin 

kazancını ve kârını belirleyen faktör olduğu için pazarlama stratejilerine etki eder, gelir 

sağladığı için de karmanın diğer unsurlarından farklıdır. Fiyatlandırmada genel olarak 

hedeflenen pazar payına ulaşmak, nakit akışını ve satış miktarını artırmak, pazar fiyatını 

belirleme hedeflenir. Aynı zamanda fiyatlandırmada sık-sık tartışılan ve ön plana çıkan 

konulardan bir tanesi de yüksek fiyat ve kalite konusudur. Wilke ve Zaichkowsky’e 

(Wilke ve d. 1999: s.15) göre yüksek fiyat müşterinin zenginliği hakkında düşünce 

yaratır, yüksek kalite ise tüketicinin zevkli olduğu anlamına gelmektedir. Kotler de aynı 

düşünceni savunmakta; yüksek fiyat işletmeye değer artışı sağlamasının yanı sıra, 

ürünün çok satmasının ve yüksek değer sunmasının ifadesidir (Kotler, 2000: s. 480). 
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Tüketicilere göre fiyat ne kadar pahalı ise ürün o kadar kalitelidir. Fiyat unsuru ürünün 

kalitesini belirleyen faktör olarak algılanmaktadır. Çalışmalardan da anladığımız kadarı 

ile fiyat algısı kalite algısı ile eşittir.  

 Fiyat reklam, satış, ürün ve hizmetle birlikte kullanılabilmektedir. Fiyat aracılığı 

ile bir firma pazarda rekabet oluşturmakta ve talep elastikliğini etkilemektedir. Bir firma 

piyasada lider olan bir ürünün fiyatını düşürmekle piyasadaki diğer ürünlerinin toplam 

satışını etkilemektedir. Bu durum piyasada bir çeşit ürün bulunduran işletmeler için 

geçerli olmamaktadır. Söz konusu işletmenin mevcut ve hedeflediği tüketici sayısı belli 

olduğundan fiyatlandırmada değişiklik işletme yöneticilerinin inisiyatifi dışındaki 

etkenlerden etkilenmektedir (Şireli, 1987: s.9). 

2.2.1.3. Dağıtım 

Dağıtım mal ve ya hizmetin üreticiden tüketiciye kadar geçtiği yol ve ya süreçtir. 

Mekân, taşımacılık, lojistik, zaman bu gibi durumlar dağıtım sürecine dahildir. Dağıtım 

unsurunun en büyük amacı müşteriye rahatlık sağlamak yani istediği ürünü istediği 

zamanda rahat bir şekilde elde etmesidir (Kotler ve d. 2011: s.52). Dağıtımın en büyük 

hedeflerinden bir tanesi ürünün işletmenin veya üreticinin istediği zamanda değil de 

tüketicinin istediğinde elinde olmasıdır.  

Keller’e (Keller, 1998: s.193) göre dağıtım kanalı belirlendiği zaman ürünlerin 

özelikleri, hedef kitlesi ve pazarlanacağı yer göz önünde bulundurularak kategorilere 

ayrılması gerekmektedir. En önemli hedef doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde 

düşük maliyetle müşteriye ulaştırılmasıdır. Firmalar unutmaması gereken şeylerden bir 

tanesi doğru yerlere yöneldiklerinde hedef müşteri üzerinde büyük bir etkiye sahip 

olurlar. 

Ürünün üreticiden tüketiciye ulaşmasında kullanılan kanallar olarak bilinen 

dağıtım direkt ve endirekt olmakla ikiye ayrılmaktadır. Direkt dağıtım üreticinin aracı 

kullanmadan pazara ulaşması, endirekt dağıtım ise firmanın satmış olduğu ürünün 

aracılar vasıtası ile müşterisine ulaşması anlamına gelmektedir (Satılmış, 2010: s.21). 

Pazarlama karması elemanlarından olan dağıtım bir ürünün kanallar aracılığı ile 

potansiyel müşterilere ulaştırılması ve ya dağıtılması anlamına geliyor (Martin.2014). 
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Dağıtım bir ürünün hedef müşteriye ulaşmasının anahtar öğesidir. Hedef pazara 

ulaşmak için doğru dağıtım stratejileri kullanılmalı ve uygun kanalların 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Dağıtım stratejileri aşağıdaki gibidir: 

-Doğrudan dağıtım 

-Özel dağıtım 

-Aracılar yolu ile dağıtım  

-Franchising 

Chen’e göre (Chen 2008: s214-227. Akt. Demir,2018: s.154) üretici ürünün 

direkt tüketiciye ulaşması için ‘‘doğrudan müşteriye’’ stratejisini kabullenmiştir. 

Firmaların maksadı üretmiş oldukları ürün ve ya hizmetin verimli bir şekilde ulaşımını 

kolaylaştırmaktır. Örneğin Avon, Amway ve Tupperware ürünlerinin toplanmış 

oldukları bir deposu vardır ve tüketici bu ürünleri siparişi verildiği zaman satıcı 

tarafından müşterinin evine kadar teslimatı yapılmaktadır. Bu tarz firmalar doğrudan 

satış yolu ile müşterilerine daha rahat bir şekilde ulaşım sağlar ve satışlarını artırırlar. 

Dağıtım üretim ve tüketim arasındaki önemli paya sahip pazarlama karması 

üyelerinden birisi olarak tanımlanmaktadır. Yer, mülkiyet ve zaman faydası yaratması 

dağıtımı önemli kılan hususiyetlerdendir. Dağıtım mal ve ya hizmetin doğru zamanda 

ve yerde tüketiciye yetiştirilmesidir. Şirketlerin başarılı olmasını etkileyen unsurlardan 

bir tanesi de dağıtım kanallarının doğru seçilmesidir (Genç, 2012: s.38). 

2.2.1.4. Tutundurma 

İngilizce karşılığı ‘‘promotion’’ kelimesinin Türkçe anlamı ‘‘satış çabaları’’ 

demektir. Firmanın tutundurma faaliyetindeki maksadı üretmiş olduğu ürüne talebi 

artırarak satışı doğru yoldan etkilemektir. Bir işletme pazardaki verimli satışını doğru 

tutundurma stratejileri ile elde edebilir (Evren, 2007: s.71). 

Odabaşı ve Oyman’a(Odabaşı ve d. 2003: s.83 akt. Bayram, 2012: s.16-17) göre 

tutundurma hedef müşteriye daha önceden sunulmuş ve ya sunulması planlanan bir 

ürünle bağlı karar aşamasında en çok etkiye sahip pazarlama karması elemanıdır.  
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Tutundurma karması ile bağlı birçok tanımın var olmasına bakmayarak hepsinin ortak 

noktası şu şekilde sıralanabilir: 

-Tutundurma, iletişim kuramına dayanmaktadır ve ikna edici olma özelliğine 

sahiptir.  

  -Tutundurma, doğrudan satışları kolaylaştırma amacına yönelik olduğu kadar, 

tutum ve davranışlara da yöneliktir.  

  - Tutundurma, diğer pazarlama eylemleri ile birlikte uygulanmaktadır ve etkisi 

altındadır.  

  - Tutundurma, ürün, fiyat ve dağıtım arasında planlı ve programlı bir çalışma 

gerektirmektedir ve birlikte sinerjik etki oluşturmaktadırlar.  

  - Tutundurma, işletmelerin genellikle dış çevreyle olan iletişimini içermektedir.  

  - Tutundurma, genellikle fiyata dayalı olmayan bir rekabet aracıdır.  

  - Tutundurma, sadece tüketicilere yönelik değil, pazarlama kanal üyelerine de 

yöneliktir. 

Günümüz pazarlamasında ‘‘Satışları artırıcı çalışmalar’’ olarak vurgulanan 

tutundurma karması firmanlar için büyük bir önem taşımaktadır. Bir ürünün kalitesi, 

fiyatının uygunluğu müşteri için ne kadar iyi olursa olsun, tutundurma stratejisi yanlış 

belirlenmişse firma bu ürünün satışında başarısız olacaktır. Mucuk(Mucuk,2013: s.104) 

tutundurmanı inandırıcı haberleşme olduğunu belirtmiştir. Üretici ve tüketiciler arasında 

mesafenin artması, nüfus artışından dolayı tüketici sayısının yükselmesi, gelir artışına 

bağlı olarak pazarın büyümesi, aracıların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi 

tutundurmanın günümüzde büyük önem kazanmasına neden olmuştur.  

Tutundurmanın pazarlama faaliyetlerine yönelik hedeflerini şu şekilde 

açıklayabiliriz: 

-Tüketiciye yönelik hedef; burada firma potansiyel müşteriyi fiili müşteriye 

çevirmeyi amaçlamaktadır, 
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-Dağıtım kanallarına yönelik hedef; pazardaki aracı firmaları ikna ederek 

satışlarını daha yükseltmek, 

-Müşterilerin hepsine yönelik amacı ise; yukarıda belirtilen her iki amaca aynı 

anda ulaşmaktır (Yükselen, 1998: s.207). Tutundurma stratejilerini reklam, halkla 

ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme, doğrudan pazarlama, duyurum, internet ve online 

reklamcılık olmakla sekiz farklı kategoriye ayırabiliriz. 

 

2.3. Pazarlama İletişimi 

Günümüzde firmaların üretmiş oldukları bir ürünü rakip ürünlerden 

farklılaştırmaları neredeyse zor duruma gelmiştir. İletişim alanının geliştirilmesi 

firmalara bu tarz farklılaşmanı sağlamasına yardımcı oluyor. Üreticiler üretmiş 

oldukları ürünleri müşterilerine sevdirmek, daha çok kâr elde etmek için pazarlama 

iletişimine önem vermektedirler. İşletmeler müşterileri ile iletişim kurdukları zaman 

dikkatli olması gerekmektedir, çünkü yapacakları ufak bir hata yapmış oldukları 

yatırımları doğrudan etkiler. Bu nedenle firmalar doğru bir pazarlama iletişimi stratejisi 

oluşturmalı ve pazarlama iletişimi karmasını etkin bir şekilde kullanmalıdır 

(Sarıyer,2017: s.41).  

Firmalar ürettikleri ürünler hakkında müşterileri bilgilendirmek, satışını artırmak 

için onları ikna etmek, yeni çıkacak ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmaları 

için kullanmış oldukları tüm araçlar pazarlama iletişimi olarak bilinmektedir (Tolon ve 

d. 2016: s.6). 

Pazarlama iletişimi kavramı pazarlama alanında iletişim anlayışının güçlenmesi 

ile tutundurma kavramının yerini tutmuştur. Önceleri pazarlama iletişimi tutundurma 

kavramı ile hemen hemen aynı anlama gelmekteydi. Zaman geçtikçe daha da gelişti ve 

geniş bir anlam kazanmaya başladı.  Pazarlama iletişimi farklı tutundurma unsurları ile 

hayata geçirilen etkinliklerin birbirleri ile bağlantısını ve bu faaliyetlerden farklı olarak 

pazarlama karmasının diğer öğelerinin iletişime tesirini göz önünde bulundurmaktadır 

(Mucuk, 2012: s.175). 
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   Pazarlama iletişiminde iletişim araçları(kaynak, mesaj, kanal ve alıcı) 

pazarlama açısından ele alınarak incelenir. Pazarlama iletişiminde süreç üretici ve 

tüketici arasında gerçekleştiği için iki yönlü iletişim olarak bilinmektedir. Gelişmekte 

olan teknoloji iki yönlü iletişime olanak sağlar ve veri tabanının oluşturularak 

işletmenin gelecek faaliyetleri için kullanılması pazarlama iletişimine büyük fırsatlar 

yaratmaktadır (Tayfur,2017: s.33). 

Pazarlama iletişimi bir ürünün müşteriler tarafından beğenilerek satın alınması, 

ürün satıldıktan sonra müşteride bu ürün hakkında olumlu fikir oluşmasına kadarki 

süreci ifade etmektedir. Ürün veya hizmetin müşteriler tarafından fark edilmesi ve 

müşterinin satın alma kararını etkileyebilmek için pazarlamacılar tarafından yapılan 

ikna edici eylemler şeklinde nitelendirilmektedir (Bozkurt, 2016, s. 16).  

Yüksel, pazarlama iletişiminin ‘‘İkna edici özelliğe’’ sahip olduğunu 

belirtmektedir (Yüksel 1994: s.5). Pazarlama iletişimi vasıtasıyla gönderilmiş olan 

iletinin müşterinin zihnine oluşması ve gelecekte bu müşterinin satın alma davranışına 

etki etmesi beklenmektedir. Bundan dolayı pazarlama iletişimi ikna edici özelliğe 

sahiptir. İkna edici iletişim yeni bir davranış kazandırma ve değiştirme sürecidir. Bu 

süreçte müşteri(alıcı) verilmesi istenen mesajı algılayarak beklenen tutumun alıcı 

tarafından gösterilmesine kadar sürmektedir. 

Pazarlama iletişimi, bir tek satış ile ilgili yapılan çalışmaları kendi bünyesinde 

bulundurmuyor. Pazarlama iletişimi mal ve ya hizmetin tutundurma kavramından daha 

geniş alanı kapsayarak fabrikadan müşteriye kadarki süreç olabilinmektedir (Odabaşı ve 

d.2005: s.35). Pazarlama iletişimi bir ürünün müşteriye ulaştırılması ve müşteri 

tarafından tutundurulması için önem taşımaktadır. Doğru pazarlama iletişimi stratejisi 

işletmeye kâr payı sağlamaktadır. 

2.3.1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi 

İletişimin pazarlama alanında oldukça önemli yeri vardır. Bütünleşik kavramı 

pazarlamada olduğu gibi iletişim alnında da önemlidir. İletişimin başarılı olması için 

stratejik önemi vardır ve pazarlamada karar alındığı zaman müşterinin kafasında 



 

50 

 

karışıklığa yol açmayacak şekilde gönderilen iletinin hedefe doğru bir şekilde ulaşması 

için oldukça büyük öneme sahip olmaktadır. (Tolon ve d. 2016: s.19) 

Bütünleşik pazarlama iletişimi geniş anlamda firmanın iletişim sürecinde yapmış 

olduğu faaliyetlerinin süreklilik sağlamasıdır. Bu tanımdan yola çıkarsak işletmeler 

reklam işlerini farklı bir ajansa, halkla ilişkilerini başka bir ajansla, pazarlama 

departmanı ise satış promosyonuyla planlamaktadır. Bundan dolayı işletmelerin reklam 

işleri, halkla ilişkileri, satış promosyonları bir birinden farklı yönlere doğru eğilim 

göstermektedir (Bozkurt, 2005: s.16). 

Günümüz piyasasında birbirinden farklı ürünlerin ortaya çıkması, firmaların 

sundukları mal ve hizmetlerin her geçen gün gelişerek değişmesi, şirketlerin piyasada 

fark yaratması için bazı unsurları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Firmanın 

sürekliliğini sağlamak, müşterilerin istek ve beklentilerine cevap vermek, doğru 

hedeflere ilerlemek için bütünleşik pazarlama iletişimi önem taşımaktadır (Korkut ve d. 

2005: s.429).  

Bütünleşik pazarlama iletişimi 1990’lı yıllarda geliştirilmiş, amacı müşterilerde 

ürün ve hizmete karşı bağımlılık yaratarak müşteri sadakati oluşturmaktadır. Bütünleşik 

pazarlama iletişiminin pazarlama alanı için önemli olması klasik pazarlamanın içinde 

farklı tanımlanmaktadır (Tümbek, 2009: s.11). 

Dünyada farklı sektörlerde(siyasal, ekonomik, teknolojik vb.) baş veren 

değişimler pazarlama karması elemanlarını da etkilemektedir. Bu değişimlerden dolayı 

firmalar hem pazarlama karması hem de tutundurma karması unsurlarını bütünleştirme 

ve bu yolla sinerji yaratmak isteği ortaya çıkmış, bu gelişmeler sonucunda tutundurma 

karması yerini pazarlama iletişimine bırakmıştır. Pazarlama karması elemanlarının bir 

bütün halinde düşünülerek önem kazanması bütünleşik pazarlama iletişimini de 

gündeme getirmektedir ( Göktaş, 2017: s.9). 
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2.3.1.1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Öğeleri 

 Pazarlama zamanı firmaların odak noktası müşteriler olmaktadır ve üretici için 

müşteri memnuniyeti, müşterilerden aldığı geri bildirimler önem taşımaktadır. Bundan 

dolayı firmalar farklılık yaratmaları için tüketici ve iletişim odaklı olmaları 

gerekmektedir. Bütünleşik pazarlamanın tutundurma karmasının tüm elemanlarıyla 

uyumlu olması gerekmektedir.  

Bütünleşik pazarlama unsurları bu anlamda önem taşımaktadır.  Bütünleşik 

pazarlama iletişimi öğelerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

-Reklam 

-Halkla ilişkiler 

-Satış geliştirme 

-Kişisel satış 

-Doğrudan pazarlama 

 

2.3.1.1.1. Reklam  

Reklamın tarihine bakarsak ilk olarak Eski Yunan ve Roma’da reklam içerikli 

ilanların çığırtkanlar vasıtası ile halka yansıtıldığı bilinmektedir. On beşinci yüzyılda 

matbaanın bulunması ile basılı reklamda adeta bir gelişim yaşandı. Sanayi devrimi ile 

gelişen ticaret ortamı reklam medyasını ortaya çıkardı ve orta çağdaki çığırtkanların 

yerini yeni dünyada medya aldı (Çamdereli, 2006: s.9). 

Reklam Türk diline Fransızca ‘‘reclame’’ kelimesinden geçmiştir ve Latincedeki 

clamare yani ‘‘çağırmak’’ kelimesinden türetilmiştir. Terim olarak ise reklam bir ürünü 

hedef kitleye tanıtmak ve insanlara merakını artırarak bu ürünü sattırmayı 

hedeflemektedir. Reklam ‘‘talep oluşturma sanatı’’ reklamcı ise ‘‘talep oluşturma 

sanatçısı’’ olarak bilinmektedir (Kayaalp, 2017: s.17). 
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Reklam müşterilerin satın alma faaliyetlerini etkileyerek seçilmiş ürünü farklı bir 

şekilde sunulması ve satışların artımını sağlayan etkinliktir ve bir iletişim süreci olup 

bütünleşik pazarlama iletişiminin bir parçası sayılmaktadır. İletişim sürecini reklam 

üzerinde tanımlarsak kaynak ürünü pazarlayan yani reklamı veren şirket, mesaj reklamı 

yapılan ürünü diğer ürünlerden farklı göstermek için söylenen slogan ve ya fikir, kanal 

bu mesajı alıcıya göndermek için kullanılan araç, alıcı ise seçilmiş olan hedef kitle 

sayılmaktadır (Çolakoğlu 2008: s.18-19). 

Reklam bilgilendirme özelliğine sahiptir. Çünkü piyasaya yeni sürülen ürün ve 

hizmet hakkında hedef kitlenin bilgi sahibi olması için reklamın önemli yeri vardır. İlk 

aşamada reklam aracılığı ile ürün hakkında bilgiler hedef kitleye doğru bir şekilde 

aktarılması gerekmekte ve bu ürün hakkında tüketicinin kafasında fikir 

formalaştırmaktadır. Bu zaman piyasaya sürülecek ürün hakkında yanlış, eksik ve ya 

hatalı bilgi aktarılırsa reklam başarısız sayılır ve diğer adımları da etkiler (Özkan, 2014: 

s.38). Günümüz pazarlamasında reklam işletmenin kendi ürünün piyasaya sürmesi ve 

hedef kitleye tanıtması için önemli yer tutmaktadır. Üretici yeni ürettiği ürünü tanıttığı 

zaman A-dan Z-ye dikkat etmesi gerekmektedir ki, reklam zamanı ürün ve hizmetle 

ilgili yapılacak en ufak hata büyük zararlara neden olabilir. 

Günümüzde reklam bir ürünü müşteriye tanıtmak ve ya satmak için müşterini 

yönlendiren bir süreç değil, reklam üretici ile tüketicinin konuştuğu, üretici firmanın 

kendi ürünleri ile bağlı hedef kitlesini bilgilendirdiği, tüketicinin bu ürünü neden alması 

gerektiğini anlatabildiği iletişim faaliyeti olmaktadır (Elden, 2004: s.15). 

İzleyiciler reklamlardan olumlu ve ya olumsuz etkilenebilir. Yeni bir bilgi 

arayışında olan birisi için reklam yol gösterici nitelik taşımaktadır. Reklam vasıtasıyla 

izleyicilerde duygusal düşünceler oluşabilir. Tüketici reklam aracılığı ile bilgilenir, 

eğlene ve ekilenebilir ve bu etki tüketicinin satın alma davranışlarına doğrudan yansır 

(Çakır, 2006: s.32). Ürün hakkında fikir sahibi olmayan bir izleyici reklamdan etkilenir 

ve ürünün müşterisine çevrilebilir. Reklamın tüketicilerde psikolojik etkileri olduğu için 

reklamda kullanılan her şeye dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Bir firma reklam verdiği zaman ürününü tanıtmak ve satışların artmasını 

amaçlamaktadır. Bununla beraber izleyicinin aklında kalmak ve tüketicinin 



 

53 

 

davranışlarını etkilemek ister, marka farklılığı yaratır, yeni pazarlara girmeyi hedefler. 

Kısa vadede ve uzun vadede olmakla reklamın satış amacı iki yere ayrılmaktadır. Kısa 

vadede reklam isminden de belli olduğu gibi üretici izleyicini ikna ederek kısa sürede 

sunmuş olduğu ürünü veya hizmeti satmaya çalışır, uzun vadede reklam ise bir firma 

üretmiş olduğu ürünü hedef kitlesine tanıtır, ürün veya hizmetin yararlarını anlatarak 

tüketicide talep oluşturur (Tayfur, 2017: s.41). Reklamların önde gelen amaçlarından bir 

tanesi önceden tespit ettikleri tüketici kitlesine belirlemiş oldukları mal ve ya hizmeti 

satmaktır. Bu hedefler firmalara göre ve pazarlanması planlanan ürün ve ya hizmete 

göre farklılık göstermektedir (Işıktaş, 2018: s.34). Reklam dünyadaki en kapsamlı 

iletişim süreci olmaktadır. Günümüz pazarlama piyasasında reklam ile her yerde 

karşılaşmaktayız. Reklamlar diziler, filmler ve televizyon vasıtasıyla insanların evine 

kadar girmiştir, evden dışarıda ise reklam tabelaları, radyolar vasıtasıyla her an 

insanlarla iç içedir.  

2.3.1.1.2. Halkla İlişkiler 

Halkla ilişkilerin kapsam alanının büyümesindeki en büyük nedenlerden bir 

tanesi iletişim teknolojilerinde olan inkişafın bu alandaki uygulamalara yansımasıdır. 

Halkla ilişkiler farklı alanlarda faaliyet gösterdikleri için bu kuram ile ilgili net bir tanım 

bulunmamaktadır. Pazarlama alanında ise ‘‘müşterilerinin hedeflerine ulaşmalarını 

kolaylaştırarak onlara değer sağlayan yararlı bir uygulama’’ olarak tanımlanmaktadır 

(Özkan, 2009: s.13-14). 

Firmalar başarılı olabilmeleri için pazarlama stratejileri oluşturmalı ve dış çevre 

ile karşılıklı ile karşılıklı irtibat halinde olmaları gerekmektedir. Piyasada firma 

hakkında olan düşünceler firmanın başarısını etkilemektedir. Bu anlamda halkla ilişkiler 

piyasada güvenilir bağlar kurarak karşılıklı iletişime dayalı süreçtir (Hataş, 2017: s.12). 

Pazarlamada halkla ilişkiler iki taraflı iletişim hayata geçiriyor. Yani üreticiler 

tüketicilerden isteklerini öğrenerek onların istek ve beklentilerine cevap vermeye 

çalışmaktadır. Başarılı pazarlama iletişimi faaliyeti için halkla ilişkiler önem 

taşımaktadır ve pazarlama iletişiminin diğer öğeleri ile uyumlu olması gerekmektedir 

(Pelsmecker vd 2013: s.319). Üretici halkla ilişkiler sayesinde tüketici ile bütünleşik bir 
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iletişim kurmaktadır. Halkla ilişkiler gerekli bilgileri hedef kitlesine iletir ve kendisine 

gereken bilgileri alarak onlara uygun ürünü üretmeni hedeflemektedir.  

Reklam harcamalarının yükselmesi firmalarda halkla ilişkilere dikkati 

artırmaktadır. Çünkü halkla ilişkiler piyasadaki değişimlere karşı neler yapılacağı 

konusunda firmalara yön vermek adına doğmuştur. Halkla ilişkiler üretici ile bağlı 

müşterilerin düşüncesinde doğru fikir yaratmakta, firmanın tüketicileri ile bağlı almış 

oldukları kararlarda ön sırada yer almaktadır (Peltekoğlu, 2007: s.65). 

Halkla ilişkilerin temelinde iletişim var olduğu için halkla ilişkiler kurumlar 

arasındaki ikili ilişkileri sağlamaktadır. Klasik iletişim sürecinde gönderilmesi gereken 

bilgini kaynak mesaj yolu ile alıcıya iletir, alıcı mesajı algıladıktan sonra iletişim 

başarılı şekilde bitmiş sayılmaktadır. Halkla ilişkilerde ise klasik sürecin dışına da 

çıkılması söz konusu olabilmektedir (Tutar ve d. 2003: s.279). Halkla ilişkilerde klasik 

iletişimden farklı olarak hedefte değişiklik olma söz konusu olabilmektedir. 

Halkla ilişkiler bütünleşik pazarlama iletişiminin diğer öğeleri gibi satışların 

artırılmasını hedeflemeyebilir ama işletmenin hedeflemiş olduğu pazarı destekleme 

zorunluluğu bulunmaktadır. Halkla ilişkilerin reklamdan farklı olma nedeni halkla 

ilişkilerde birebir iletişimin var olmasıdır. Bu zaman tüketicinin duygu ve düşünceleri 

önceden belirlenebilmekte ve iknası daha kolay olmaktadır (Alikişioğlu, 2009: s.40-41).  

Halkla ilişkilerin iki temel özelliği bulunmaktadır. İlk temel özelliği işletmenin 

çevresini tanıması, diğer özelliği ise işletmeni(kendisini) çevreye tanıtmaktır. İşletmenin 

çevresi hakkında bilgili olması, tüketicileri hakkında bilgi sahibi olması demektir. 

Kendisini çevreye tanıtması durumunda ise işletme ile bağlı ortaya çıkabilecek 

olumsuzlukları önler ve birinci elden bilgi aktarılmasını sağlar. Her iki temel özellikte 

iletişim araçları ile beraber iletişim teknikleri kullanılmaktadır (Kazancı, 1980: s.22). 

2.3.1.1.3. Satış Geliştirme 

    Bir firma üretmiş olduğu ürünü sattığı zaman tüketici ürün veya hizmeti satın 

almakla birlikte ürün ile bağlı her şey hakkında(kalitesi, markası v.) bilgi edinmektedir. 

Günümüz piyasasında satılan ürün veya hizmetler biri birine benzerlik taşıdığı için 

üreticiler satış amaçlı yeni fikirler üretmektedirler (Kuduz, 2015:s.23).   
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     Cemalcılar (Cemalcılar, 1999: s.249) satış geliştirmeyi müşterileri satın alma 

faaliyetlerine özendirmek ve bunun için hayata geçirilen icraatları tesirli duruma 

getirmek için yapılan işlevler olarak tanımlamaktadır. Örnek olarak ürünün sunuş şekli, 

mağaza rafındaki yeri, eğlenceli aktiviteler ve promosyonlar gösterilebilir. Genel olarak 

ürünün satışı için yapılmış olan promosyonların maksadı bu ürüne müşterilerin dikkatini 

çekmek olarak bilinmektedir. 

     Mağazaya gelen müşterilerin hepsi satın alma davranışı hayata 

geçirmemektedir. Satın alma noktasındaki reklamlar müşterilerde satın alma isteği 

yaratmaktadır. İnsanlar günlük yaşamlarının her alanında reklamlarla karşılaştığı için 

bazen üreticilerin hedef kitleye ulaşmaları zor olduğundan bu da satın alma 

noktasındaki reklamlara harcanacak bütçeyi artırmaktadır. Satın alma noktası reklamları 

diğer reklamlara göre daha özgüldür ve mağazadaki müşterileri hedeflemektedir 

(Tosun,2003: s.88-90).  

Odabaşı (Odabaşı, 2001: s.196) satış geliştirmeyi şu şekilde tanımlamakta:Satış 

geliştirme müşteriler satın alma eylemi gerçekleştirdiği zaman ekstra kazanır ve bu 

strateji doğru yönetildiğinde başarılı olduğu zaman satışların artışını etkiler. Satış 

geliştirme maliyeti reklamlara göre daha düşük olduğundan küçük çaplı işletmelerde bu 

yöntemden yararlanılır. 

     Artan piyasa rekabetinden dolayı üreticiler daha fazla tüketiciye ulaşmak 

adına birbirinden farklı yöntemler aramaktadırlar. Bu yöntemler vasıtası ile müşterileri 

hakkında bilgi edinerek kendi ürün ve hizmetleri ile bağlı onları bilgilendirmektedir. 

Neredeyse firmaların hepsi yüzyüze iletişim yöntemini uyguladığı için satış 

geliştirmede kullanmış oldukları stratejileri rakiplerinden farklı duruma getirmeleri 

gerekmektedir (Korkmaz,1996:s.15 akt. Bulut 2007: s.7). 

 

2.3.1.1.4. Kişisel Satış 

1920-1950’li yıllar arasında ne üretirsem onu da satarım düşüncesi ön plandaydı. 

Bu dönemlerde pazarlama faaliyetlerinde önemli yeri kişisel satış tutmaktaydı. Kişisel 

gelişim ve benzeri eğitimler olmadığından dolayı satış yapan kişilere ürün hakkında 
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bilgi veriliyor ve kendilerinin müşteri bularak sipariş almaları istenmekteydi (Taşkın, 

2010: s.65). 

Kişisel satış sürecinde firmalar potansiyel müşterilerini belirler, onların 

problemlerine çözüm yolu arayarak onlara güçlü iletişim kurar, hedef pazar ve hedef 

kitle ile bağlı bilgi toplar, müşterilerinin geri bildirimine uygun plan hazırlar. Kişisel 

satış, kişisel satış süreci ve kişisel satış yönetimi süreci olmakla iki yere ayrılmaktadır. 

Kişisel satış süreci de kendi bünyesinde ziyaret öncesi, ziyaret anı ve ziyaret sonrası 

olmakla üç ana şemaya ayrılır. Satış temsilcisi kişisel satış sürecinde hangi teknikleri 

kullanacağını ve bilgiyi nasıl aktaracağını araştırır. Kişisel satış yönteminde ise ürünün 

satış ile bağlı neler yapması ürünün satışı ile bağlı neler yapması gerektiğini 

incelemektedir (Koban, 2017: s.66).  

İge(İge,2008: s.138-139)  kişisel satışın amaçlarından bazılarını aşağıdaki gibi 

sıralamaktadır: 

Olumlu fikir yaratma ve ya olumsuz olan imajı düzeltme, 

Ürün ve satış elemanını ön plana çıkarma, 

Tüketicilerin isteklerini belirleme, 

Tüketicilerin firmanın sunmuş olduğu hizmetlere yönelmesini temin etme, 

Doğru ve yerinde karar alma,  

Eskiden hayata geçirilmeyen bir satış ile bağlı öneri hazırlama. 

Kişisel satış pazarlama çalışmalarında ön sırada yer almaktadır. Bazı şirketler 

pazarlama faaliyetlerinin büyük bir kısmını kişisel satış yöntemleri üzerine kurmaktadır. 

Çünkü reklam da dâhil olmak şartı ile diğer çalışmalar kişisel satışın yerine geçemez. 

Kişisel satış yöntemi hedeflenen satış hacmine yükselmek için kullanılan son hamle 

olarak görülmektedir. Reklam ve kişisel satış tutundurma faaliyetlerinin önemli iki 

boyutu olsa da birbirinden farklı yönleri bulunmaktadır. Bu farklardan bir tanesi 

reklama daha fazla harcamalar yapılır ve gönderilen mesajın hedefe ulaşıp ulaşmadığını 

ölçmek zor olur, kişisel satışta yüz yüze iletişim söz konusu olduğu için hedef kitleye 
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daha kolay hitap etmekte ve tüketicilerin düşüncelerinin alınmasına kolaylık 

sağlamaktadır (Mucuk,2007. s.191-192).         

Kişisel satışta satış elemanları tüketicilerle bire bir iletişim kurduğu için onların 

beklentilerine anında yanıt vermek oluyor ve harcamalarda zaman kaybının önüne 

geçilmiş olunmaktadır. 

    Kişisel satışın başarılı olabilmesi için potansiyel alıcının belirlenmesinden 

başlayıp satış sonrasına kadar olan sürecin doğru yönetilmesi gerekir ve aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır: 

-Potansiyel Alıcının bulunması, 

-Alıcıyla iletişime geçmek, 

-Satış sunumu yapmak, 

- Satışı tamamlamak, 

-Satış sonrası iletişim (Baltaçıoğlu ve d. 2007: s.128-138). 

 

Satış para kazandıran pazarlama faaliyeti olduğundan dolayı şirketler diğer 

alanlarla kıyaslamada satışa daha çok ağırlık vermektedirler. Kişisel satış daha fazla 

satış yapmak maksadıyla müşterilerle aynı ortama gelerek onlara ürün ve hizmetle bağlı 

sözlü bir şekilde sunum yapmak olarak tanımlanmaktadır (İslamoğlu, 2000: s 469). 

  

  2.3.1.1.5. Doğrudan Pazarlama 

Doğrudan pazarlama etkileşimli bir pazarlama tekniği olup hiçbir aracı 

kullanmadan doğrudan müşterileri ile iletişime geçerek onlara ürünlerini satmak, ürün 

ile bağlı geri bildirim almak için kullandıkları stratejiler olarak bilinmektedir. Doğrudan 

pazarlama üreticilere daha çok sipariş alma, hedef pazar ile bağlı doğru bilgi ve 

alışılmış pazarlama tekniklerinden farklı olarak kısa sürede diğerlerine nispette az 
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maliyetle satış yapmaya olanak sağlamaktadır. Doğrudan pazarlamanın hayata 

geçirilmesinde yaygın olarak kullanılan teknik vardır (Çakmak, 2011: s.3-6): 

Posta Yolu İle Doğrudan Pazarlama: Posta yolu ile hedef müşterilere ürünlerin 

iletilmesidir.  

Katalog yolu ile pazarlama: Ürünün tüm özelliklerinin yansıdığı bir katalog tüketiciye 

gönderilir. Tüketicilerin kataloga bakarak ürünle bağlı bilgileri öğrenmesi 

sağlanmaktadır. 

Kitle İletişim Araçları ile pazarlama: Kitle iletişim araçları vasıtası ile hedef kitlenin 

dikkatini ürüne yönlendirerek paylaşılmış olan bilgilerle müşterilerin sipariş vermesini 

sağlayarak tepki alabilmektedir.  

İnternet aracılığı ile doğrudan pazarlama: İşletmeler internet üzerinde web sitelerini 

kurmakla kendileri ve ürünleri hakkında doğrudan müşterilerine bilgi vermektedirler. 

Satış amaçlı bilgilendirici TV programları vasıtası ile doğrudan pazarlama: Son 

dönemlerde kablo ve internet TV’lerin yaygınlaşması ile popülerlik kazanan belgesel 

tarzı reklamlar aracılığıyla ürünü müşteriye daha yakından tanıtmaktadır.  

Telefon yolu ile doğrudan pazarlama: Telefon yolu ile önceden listelenmiş 

müşterileri arayarak onlara ürünle bağlı bilgiler verilmektedir. Tecrübeler de bu tekniğin 

daha çok kazandıran teknik olmasını savunmaktadır. 

Doğrudan pazarlamayı Amerika Doğrudan Pazarlama birliği şu şekilde 

tanımlamaktadır (Pınar,2008: s.19): ‘‘doğrudan pazarlama her hangi bir yerde 

ölçülebilir bir tepki ve/veya bir ticari işlemi etkilemek adına bir veya daha fazla reklam 

aracını doğrudan kullanan etkileşimli bir pazarlama sistemidir’’  

Doğrudan pazarlamanın ana maksadında müşteriler ile kısa vadeli değil de uzun 

vadeli bir ilişki kurmak söz konusudur. Doğrudan pazarlama açısından hedeflenecek 

olan kitle ve pazardan dolayı kuponların çok büyük avantajları vardır. Firma potansiyel 

müşterilere kuponların vasıtası ile daha rahat ulaşır ve bütçe buna göre dengede 

tutulabilinmektedir (Baginsky ve d. 2004: s.143, s.151). 
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 Doğrudan pazarlamanın kendine has özellikleri vardır (Geçer,2016: s.48). Bu 

özellikleri aşağıdaki gibi gruplayabiliriz: 

-Reklama doğru tepki: Doğrudan pazarlama reklamları satış yapmaya yönelik 

olduğu için geleneksel reklamlardan farklıdır. 

- Hedef kitle ile bağlı bilgi oluşturmak: İşletme ürünle bağlı mesaj iletmesi için 

müşterilerin telefon numarası, adresi, isimleri gibi bilgilerin var olduğu liste oluşturması 

gerekmektedir. 

-Ölçülebilir reklamlar: Doğrudan pazarlamanın en önemli özelliklerinden olup, 

pazarlamanın tüm programını ölçebilmektedir. 

-Maliyetlerin yüksek olması: Doğrudan pazarlama reklam ve satış gibi işlemleri 

birlikte hayata geçirdiği için yüksek harcamalara neden oluyor. İki işlevi bir arada 

gördüğü için farklı bir satış departmanı olmaması ve bu gibi unsurlar çelişki olmadığını 

göstermektedir. 

 

2.4. Uluslararası Pazarlama 

          Uluslararası pazarlama farklı ülkedeki tüketicilerin istek ve beklentisini 

karşılamak adına firmanın maksadına ulaşacak şekilde değişimler hayata geçirerek, 

ürün veya hizmetin geliştirilip pazarlama karması yardımı ile birbirinden farklı 

ülkelerde piyasaya sunulmasıdır (Erdoğan, 2012: s.39). 

Uluslararası pazarlama bir işletmenin üretmiş olduğu ürün ve hizmetleri farklı bir 

ülkede piyasaya sürmesidir. Yurtiçi pazarlama bir ürünün kendi ülkesi sınırları 

dâhilinde üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreci planlaması ve hayata 

geçirmesi, uluslararası pazarlama ise bu uygulamaların ülke sınırları dışında 

uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Özcan, 2008: s.1).  

   Uluslararası pazarlama dünya çapında müşteri istek ve beklentilerini ulusal ve 

uluslararası rakiplerden farklı bir şekilde belirleyerek karşılar ve pazarlama faaliyetini 

küresel çerçevenin sınırları dâhilinde koordine edilmesidir. Daha genel tanımla ise 
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‘‘Uluslararası pazarlama, işletmenin maksadına erişmesine yardımcı olacak değişimleri 

hayata geçirmek için, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, 

tutundurulması ve dağıtımı planlaması olarak birden fazla ülkede uygulanmasıdır’’ 

(Mucuk, 1999, s.282). Söz konusu tanıma baktığımız zaman uluslararası pazarlama bir 

ürünün üretilmesi ile başlar dağıtımı ile devam eder ve uluslararası pazara çıkar. 

Uluslararası pazarlama faaliyetlerinin hayata geçirilmesinde ‘‘Pazarlamanın 4P’’sinin 

önemli yeri olduğunu görmekteyiz Erdoğan(Erdoğan,2012: s.41) uluslararası 

pazarlamaya adım atacak bir işletmenin dikkat etmesi gereken durumları aşağıdaki gibi 

sıralamaktadır: 

1.Piyasasına girmek istediği ülkelerin listesini hazırlamalı, 

2.Dış piyasada ne kadar ürün satacağını belirlemeli, 

3.Uluslararası piyasa amacını ve politikasını tanımlamalı, 

Bu tanımlardan anlaşıldığı gibi uluslararası pazarlama işletmenin kendi ülkesi 

dışında farklı ülkelerde faaliyeti olarak bilinmektedir. Yurtdışı satışı yapmaya başlayan 

bir işletme gideceği ülkenin kültürünü, demografik özelliklerini, siyasal durumunu, 

insanlarının alışkanlıklarını, dini inançlarını önceden öğrenmesi gerekmektedir. Örnek 

olarak MC Donald’s Hıristiyan ülkelerde domuz etinden hamburger satışı yapıyor ise 

Müslüman inancına sahip ülkelerde bu satışı yapamaz.  

Uluslararası pazarlama ile uluslararası ticaret birbirinden ayrılması gereken 

kavramlardır. Uluslararası ticaret ürün ve sermayenin yurtdışına akışını sağlar ve ulusal 

düzeyde ‘‘makro pazar’’ olarak görülmektedir. Uluslararası pazarlama ise ‘‘mikro 

düzeyde pazarlarla ilgilenir. Uluslararası pazarlamada değerlendirilme amaçlı bir 

işletme ele alınmaktadır. Değerlendirme sırasında yurtdışında başarılı veya başarısız 

olma nedenleri araştırılarak ve pazarlama stratejilerinin bu sonuca nasıl etki gösterdiği 

dikkat edilmektedir.(Akta, 1996: s.3) 

  Yurtiçi satış hedefleyen işletme ile yurtdışı satışı hedefleyen işletmelerin yapmış 

oldukları iş aynı olsa da çalışma ortamları birbirinden farklılık göstermektedir. 

Yurtdışındaki bir piyasaya ürün sunmak için bu ürünlerin ihracatı gerekmektedir. 

İhracat uluslararası pazarlama faaliyetlerinin bir hissesidir.  İhracat yolu ile bir ürün 
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yabancı ülke ve ya ülkelerde satışa sunularak karşılığında döviz alınmaktadır. 

Uluslararası pazarlama zamanı bir firma ihracat yolu ile hem kendi ürününü dış 

piyasaya çıkarır hem de ülke ekonomisine katkı sağlar (Cem, 2000: s.28). 

Günümüz piyasasındaki neredeyse şirketlerin hepsi uluslar arası pazarlara dahil 

olmak istemektedir. Bunun için ilk olarak uluslararasılaşma kararı alınmalı ve ardından 

‘‘hangi pazara girilmesi’’ gerekiyor sorusuna cevap verilmelidir. Son olarak da pazar 

durumu ve rekabet ortamı ile bağlı incelemeler yapılması gerekmektedir. Uluslararası 

pazarlama faaliyeti yapacak işletmelere Richard Holton (Satılmış, 2010: s.81)  şu 

soruları kendilerine sormayı önermektedir: 

-  Rakipler, müşteriler, tedarik yapanlar, devlet yetkilileri ve diğerleri kimlerden 

oluşmaktadır?       

-      Yapmış olduğumuz operasyonu kimler etkiler? 

-      Rakipler ne tarz stratejik çözüm düşünüyorlar? 

-      Her bir stratejik alternatif karşılığındaki olasılık nelerdi?  

-   İşletmeler bu sorulara doğru cevap bula bildiklerinde yabancı ülke piyasasında başarı 

kazanmaları mümkün olacaktır.  

 

2.5. Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti 

Firmanın piyasada başarılı olmasında, üretmiş olduğu ürünün kalitesi, sunulan 

hizmet olanakları, pazarlama stratejilerinin doğru kullanımının yanısıra potansiyel 

müşterileri ile kurmuş olduğu ilişkiler, müşteri memnuniyeti de etki göstermektedir. Bu 

bölümde müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkisi ile ilgili çalışma yapılmaktadır. 

TDK sözlüğü müşteri kelimesini ürün ve ya hizmet karşılığında belirli bir ücret 

ödeyen kişi olarak tanımlamaktadır. Müşteri kavramını mal ve ya hizmeti satın alma 

eyleminin gerçekleştirilmesi ile sınırlı tutmamak gerekmektedir. Eroğlu ( Eroğlu, 2005: 
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s.9, akt.Çiçek 2017: s.22)  müşterini bir işletmenin üretmiş olduğu ürün veya hizmetten 

etkilenen ya da etkilenmesi beklenen büyük bir kesim olarak belirtmektedir.   

Firmalar potansiyel müşterileri sadakatini artırmakla beraber yeni müşteri 

kazanmayı amaçlamaktadır. Günümüz pazarlamasında işletmecilerin ilgi odağı olmuş 

konular sırasında her geçen gün artan işletme ve ürünlere karşılık eşit olarak artması 

gereken ve artmayan müşteri kitlesidir. Bu durum neredeyse işletmelerin hepsinin hedef 

noktası olduğundan piyasada rekabet oluşmakta ve müşterilerin elde tutulması 

zorlaşmaktadır (Altunkış ve d. 2002: s.33).  Bu durumda müşteri ilişki yönetimi devreye 

girmektedir. Firmalar müşteri ilişkilerini doğru yönettiği zaman müşterileri elde tutmak 

daha da kolaylaşacaktır. 

Söz konusu rekabette firmaların karlı olması ve ön plana çıkması için müşterileri 

ile sıkı ve samimiyete dayalı bir ilişkinin olması gerekmektedir. Bu iş birliğinin var 

olması için etkili bir müşteri ilişkisinin var olması önem taşımaktadır. Çatı ve Koçoğlu 

(Çatı ve d. 2008: s. 233, akt. Seyhan, 2011: s.221) ‘‘Müşteri İlişkisi yönetiminin’’ 

önemini şu şekilde açıklamaktadır: 

Müşteri ilişkisi ile beraber müşterilerin tatmin olması kolaylaşmaktadır. 

Tatmin olmuş bir müşteri ile çalışmak daha iyi bir verime destek olur. 

Tatmin olmuş müşteriler zaman kaybına neden olmaz. 

Tatmin olmuş bir müşteri firma ile bağlı pozitif bir aktarımda bulunur ve bu da 

firmanın iyi yönden tanınmasını destekler. 

Aktif bir müşteri ilişkisi aracılığı ile müşterilerin işletmeye sadık kalması 

sağlanmaktadır. 

Müşteri ilişkileri güvene dayalı olduğu için ücretlerin fazla olması onlara etki 

etmemektedir. 

Tatmin olmuş müşteriler işletmeye yeni müşteri potansiyeli kazandırmaktadır. 

Doğru müşteri ilişkisi yönetimi ürünlerin satışını olumlu şekilde etkilemektedir. 
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Yukarıdaki tanımdan anlaşıldığı üzere ‘‘Müşteri ilişkisi yönetimi’’ müşteri 

memnuniyetini oluşturur, ürün satışlarını artırır, firmaya yeni müşteri kazandırır, zaman 

kaybının karşısını alarak ürün geliştirmeye yönelir ve benzeri gibi yönleri ile firmaya 

destek sağlar. 

Müşteri memnuniyeti olgusu ilk olarak 1980’lerde çıkarak, rekabet ağının 

dünyayı sarması ile beraber artış göstermektedir. ‘‘İç müşteri memnuniyeti’’ ve ‘‘dış 

müşteri memnuniyeti’’ olarak ele alınan müşteri memnuniyeti kavramı, işletmeler kendi 

çalışanlarına vermiş olduğu değeri iç müşteri memnuniyeti, başarıya ulaşmasının ise dış 

müşteri memnuniyeti ile açıklanmaktadır (Şendoğdu, 2014: s.92). 

Mevcut müşteri potansiyelinin korunması ve yeni müşteriler kazanılması için 

müşterilerde memnuniyet duygusunun tatmin edilmesi gerekmektedir. Müşteri 

memnuniyetine odaklanmak, memnun olmayan müşterilerin etrafına negatif 

düşüncelerinin aktarılmasının önünü almaya yardımcı olmaktadır. Araştırmalara göre 

memnun olmayan müşterilerin büyük bir kısmı şikâyetlerini dile getirmeksizin rakip 

firmalara ve ürünlere yönelmekte, olumsuz düşüncelerini diğer müşterilere 

aktarmaktadır. Bir mutsuz müşteri on potansiyel müşterinin kayıp edilmesini 

tetiklemektedir (Gerson, 1997: s.21, akt.Şahin ve d. 2017, s.1178).  

Müşteri memnuniyetini etkileyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Uyar, 

2019: s.43-44): 

*Ürünün kalitesi: Müşterilerin istek ve beklentilerine karşılar ve memnuniyet 

duygusu yaratmaktır. 

*Müşterinin üründen beklentileri: Dış çevre ve daha önce yaşanmış deneyimler 

müşteri satın alma eylemini etkilemektedir. 

*Firma imajı: Pazarlama stratejileri, ürünün tasarımı ve bu gibi durumlar müşteri 

memnuniyetini etkilemektedir. 

*Ürün fiyatı: Müşteri ürün veya hizmeti uygun bir fiyata satın almak istemekte 

ve bu da müşteri memnuniyetini oluşturmaktadır. 
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*Servis ve hizmetler: Müşterilerin bu hizmetlere rahat bir şekilde ulaşması 

gerekmektedir. 

*Reklam: Başarılı reklamların müşterileri olumlu etkilediği düşünülmektedir. 

*Güven sağlanması: Satış öncesi ve satış sonrası süreçlerde müşterilerin 

problemlerinin giderilmesi onlarda tatmin duygusunu sağlamaktadır. 

2.6. Marka  

Eski Mısırlıların hayvanların kayıp olmaması için onları işaretleyerek, tuğla 

işçilerinin hazırlamış olduklar ürünleri belirtmek adına tuğlalar üzerinde simgeler 

düzelterek, Romalı tacirler ürünleri bir birinden ayırmak için almış oldukları önlemleri 

markanın ortaya çıkışı olarak bilinmektedir. Avrupa’da Orta Çağ zamanı ticaret 

birlikleri ürünlerini koruma amaçlı işaretleyerek pazara sunuyorlardı. Artık 16. Yüzyıla 

gelindiğinde insanlar ürünleri belli bir isimlerle tanıyorlardı (Yayınoğlu, 2006: s.129). 

Sanayi devrimi diğer pazarlama teknikleri gibi markanı da ön plana çıkardı. 

Ürünlerde marka adının kullanması ise 19.yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. Günümüz 

piyasasında hala varlığını sürdüren 1890’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde 

piyasada kullanılmaktaydı. Ticaret alanındaki gelişmelere markalamaya önem 

kazandıran durumlar olarak bilinmektedir (Uztuğ, 2003: s,3). 

Marka tüketici davranışlarını etkileyerek onların yönlendiren yöntem 

olmaktadır. Ürünün müşteri tarafından tanıtılması ve müşteri ile iletişim için marka 

önem taşımaktadır. Marka bir ürünü benzerlerinden ayırmak için kullanılan özellik 

sayılmaktadır. Markanın tüketici ve üretici için önemi; piyasadaki taklitlerinden 

korunmak için üreticiye yasal koruma sağlamakta, satın almış olduğu ürünün 

beklenmedik sorunları ile bağlı tüketicini güvence altına almaktadır (Aktuğlu, 2004: 

s.11-12). 

Knapp’a göre tüketiciler gün bayınca çeşitli markalar ve marka reklamları ile 

karşılaşmaktadırlar. Çeşitli markalardan dolayı tüketicilerin çelişkiye düşmesi de 

mümkündür. Gerçek marka algısı müşterinin markanı unutmamasıdır. Markaları 

müşterilerin düşüncesinde farklılaştıran üç özelliği bulunmaktadır (Knapp, 2000: s.7): 
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1-Müşteri izlenimlerinin ‘‘içselleştirilmiş’’ özeti olmaktadır. 

2-Müşterilerin düşüncesinde ‘‘ayrıcalıklı’’ bir konumda olmaktadır 

3- Algılanmış ‘‘duygusal ve işlevsel’’ getirisi vardır. 

Marka işletmenin tüketiciye sunmuş olduğu mal ve hizmetleri piyasadaki diğer 

ürünlerden ayıran simgelerdir. Amerikan Pazarlama Birliğinin firmaya yönelik marka 

tanımı ise şu şekildedir: Ürün ve ya hizmetleri tanımlayarak onları rakip ürünlerden 

ayıran özelliklerdir (Dereli ve d. 2007: s.62-63). Marka ile bağlı tanımlar birbirine 

benzese farklılık taşımaktadır. Marka ile bağlı net bir tanım olmadığı gibi düşünürler, 

kurumlar bu kavramı kendi yorumlamalarına dayalı tanımlamaktadır.  

Bazı yöneticiler markaların müşteriler ile direkt iletişim halinde olduğu için 

pazarlamacıların yönetiminden çıktığını ve ‘‘serbest bırakılması’’ gerektiği 

savunulmaktadır. Jeremy Bullmore (Bullmore, 2006, s:143. Akt. Hollıs, 2011: s,32-33) 

göre marka  

‘‘İnsanlar markaları tesadüfen rastladıkları parçaları ve samanları toplayarak kuş 

yuvası gibi inşa etmektedir’’ tanımlamaktadır. Markanın ‘‘Serbest 

bırakılması’’gerektiği düşüncesini kabul etmeyen Nıgel Hollıs Markanı ‘‘görüntülerin, 

izlenimlerin ve deneyimlerin montajından oluşan zihinsel’’ kavram olarak 

belirtmektedir.  

Marka bir ürünü başkalarından ayıran ve tüketicileri satın almaya teşvik eden bir 

unsurdur. Markanın tanımı kurum ve kuruluşlara  göre farklılık göstermektedir. 556 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesine göre : ‘‘marka, bir teşebbüsün 

mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi 

sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar 

malların biçimi veya ambalajların çizimle görüntülenebi-len veya benzer biçimde ifade 

edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içermektedir” 

Başarılı bir marka dolayı tüketicide güven oluşturarak onların satın alma 

eylemine olumlu yönde etki göstermektedir. Piyasaya kaliteli ürünler sürerek diğer 

ürünlerden farkını ön plana çıkarmaktadır. Firma örnek duruma gelir ve kolaylıkla 
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finansal destekler sağlanmaktadır. Marka stratejisi doğru yöneltildiği durumunda marka 

değeri her gün artış göstererek firmanı dış tehditlerden korumaktadır (Ak, 2006: s.24). 

 

BÖLÜM 3. AZERBAYCAN, LC WAIKIKI VE ZARA HAKKINDA 

3.1. Azerbaycan hakkında bilgi 

 

 

ŞEKİL 3.1. AZERBAYCAN BAYRAĞI 

  

Azerbaycan Güney Kafkasya’da yerleşmektedir. Kuzeyde Rusya, kuzeybatıda 

Gürcistan, güneybatıda Türkiye (Nahcivan sınırı), batıda Ermenistan, güneyde İran ve 

doğuda ise Hazar Denizi sınırını çizmektedir.  

Nüfus: 10.000.000’dur ve bu nüfusun % 67'sini Azerbaycan Türkleri, % 12'sini 

Ermeniler % 13'ünü Ruslar, % 8'ini ise diğer farklı ırklar oluşturmaktadır. Nüfusun 

büyüme oranı %0,89, okuma yazma oranı ise %99,5’dir. 

Ekonomi: Ekonomisinin büyük kısmın petrol gelirlerinden oluşmaktadır. Petrol 

dışında başka bir gelir kaynağı olarak doğalgaz gelmektedir. 

Azerbaycan ticaretini daha çok Rusya, İtalya, Tayland, Türkiye, Hindistan, İsrail 

ve Romanya ile yapmaktadır. Azerbaycanda Türk fimalarının yaptırımları toplamda  9 

milyar dolardır ve 2600 den fazla Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Bu şirketler daha 
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çok ulaştırma, gıda, tekstil, eğitim, mobilya ve inşaat malzemeleri sektörlerindedir. 

2015 aralık ayı verilerine göre Türkiyede Azerbaycana mahsus 1771 şirket faaliyet 

göstermekte ve toplamda Azerbaycanın yaptırımları 4 milyar doları aşmıştır. ( 

‘‘Azerbaycan Ekonomisi’’- MFA) (MFA, 2019) 

 

3.2. LC Waikiki Kuruluşu ve Tarihçesi 

 

ŞEKİL 3.2. LC WAIKIKI MARKASI LOGOSU 

LC Waikiki 1988 yılında Fransa’da kurulmuş ve 1997 yılından itibaren ‘‘LC 

Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’’ çatısında Türk markası olarak devam 

etmektedir. Şirketin misyonu insanların istedikleri tarzı uygun fiyata elde etmelerini 

sağlamak vizyonu ise ‘‘2023 yılında Avrupa’nın en başarılı giyim perakendecisinden 

biri olmak’’tır.  ‘‘İyi giyinmek her kesin hakkıdır’’ sloganını kendine felsefe edinmiş 

LC Waikiki dünyanın 45 ülkesinde 922 mağaza ile faaliyetini sürdürmektedir. İlk 

mağazasını 2009 yılında Romanya’da açan şirket Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, 

Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, 

Ermenistan, Endonezya, Fas, Gürcistan, Irak, İran, Katar, Kazakistan, Kenya, 

Kırgızistan, KKTC, Kosova, Lübnan, Libya, Makedonya, Mısır, Moldovya, Polonya, 

Romanya, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna, Umman ve 

Ürdün gibi birçok ülkede de faaliyet göstermektedir. LC Waikiki’nin faaliyet gösterdiği 

ülkeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır ( “LC Waikiki Hakkımızda,” Corporate LC 

Waikiki ). LC Waiki’nin Azerbaycanın iki büyük kentinde toplamda 12 tane mağazası 
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bulunmaktadır .  

 

ŞEKİL 3.3. LC WAIKIKI MAĞAZASI OLAN ÜLKELER 

 

 

3.2.1. Kalite Kontrol 

LC Waikiki laboratuvarları ilk kez 2007 yılında İngiltere Akreditasyon 

Kurumu(UKAS) tarafından akredite almış, sonrasında ise 2012 yılından itibaren ise 

Türkiye Akreditasyon Kurumu(TURKAK) ‘tan akreditasyon alarak çalışmalarını devam 

ettirmektedir. Türkiye, Çin ve Bangladeş olmak üzere dünyanın üç farklı ülkesinde tam 

kapasiteli laboratuvarı olan LC Waikiki bu laboratuvarlarda haslık testleri, fiziksel 

mukavemet testleri ve elyaf analiz testleri uygulamaktadır: 

Haslık Testi: Renk dayanıklılığını ölçmek için yapılmaktadır. 

Fiziksel Mukavemet Testi: Yıkamadan sonrası, fiziksel güce maruz kaldığı 

zamanki ve benzeri durumlar göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. 

Elyaf Analiz Testi:  Ürünlerin kumaş içeriğini belirlemek için yapılmaktadır. 

Elyaf testi sonrası tüketicinin ürünü hangi ısıda yıkaması ve ütülemesi gerektiğine dair 

doğru bilgiye sahip olunmaktadır (“LC Waikiki Hakkımızda, Ürün Kalite Testleri-

2019). 
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3.2.2. Müşteri Politikası 

LC Waikiki, tüketici ihtiyaç ve beklentileri karşılığında, müşterilerinin tarzına ve 

bütçesine uygun, diledikleri kalitede ve zamanda, insan sağlığına ve çevreye zarar 

vermeyen ürün üretimi yaparak pazara sunmayı hedeflemektedir. Kalite yaklaşımı, artan 

rekabet şartları ve değişen müşteri isteklerine uygun olarak, personelinin kendini 

geliştirmesini, gerekirse eğitimlere katılarak dokümante edilmesini öngörmektedir. LC 

Waikiki dünyadaki doğal kaynakların gelecek nesillere doğal bir şekilde aktarılmasını 

sağlayan üretim yapmayı ve ürünlerin sağlıklı şekilde üretmeyi sağlamaktadır ( “LC 

Waikiki Kurumsal Politikalar,’’ Corporate LC Waikiki, 2019). 

 

3.3. Zara Markası Kuruluşu ve İnditex grup  

1975 yılında Amancıo Ortega ve Rosalia Merta tarafından kurulan ‘‘ZARA’’, 

aynı yılda ZARA başlığı altında La Corun’da ilk mağazasını açtı. Yüksek trendli ve 

popüler ürünleri düşük fiyata satmakla başarılı olmayı başarmıştır. Mağaza zincileri 

1980’li yıllara kadar İspanya sınırları içinde büyümüş, ilk yurt dışında mağazasını New 

York’ta açmıştır. 2017 yılının verilerine göre 93 ülkede 2200’den fazla mağaza ile 

faaliyet göstermektedir. Zara markasının Türkiye’ de 37, Azerbaycan’da ise 3 mağazası 

bulunmaktadır. 1998-2002 yıllarında %146 oranla büyüyen Zara dönemin en başarılıları 

sırasında yer almıştır. 1999 yılında iki farklı sektörle ‘‘Zara Fragances’’ ismiyle parfüm 

ve ‘‘Zara Textures’’ ismiyle kozmetik serisi olarak piyasaya dâhil oldu. Sekiz farklı 

marka ile dünyanın moda perakendecilerinden biri olan İnditex 202 ülkede 7000’den 

fazla mağazası ile satış yapmaktadır. Bunların yanı sıra INDITEX firmasının Afrika, 

Asya, Amerika, Avrupa ve AB ülkelerinde yaklaşık 1600 tedarikçisi mevcuttur (‘‘Who 

We Are’’, İnditex 2019). 
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ŞEKİL 3.4. ZARA MARKASI LOGOSU 

3.3.1. Müşteri politikası 

Müşterileriyle son derece samimi bir ilişkiyi besleyen Zara’nın tasarımcıları, 

kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarında en son trendlere ve sürekli geri bildirimlere 

tepki vererek, doğru yerde ve doğru zamanda yeni fikirler sunmak için içgüdüsel olarak 

değişen ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Müşteri hizmetlerinin kalitesini daha da artıran 

Zara mağazalarında ayrıca, giysilerin yerini anında izlemek ve en çok talep görenleri 

müşterilere hızlı bir şekilde sunmak için en gelişmiş sistem olan Radyo Frekansı 

Tanımlama Teknolojisi (RFID) de bulunmaktadır. Bu teknoloji Zara'nın entegre stok 

yönetim sisteminin uygulanmasını, entegre mağaza ve çevrimiçi platformunu işlettiği 

49 pazarda bulunmasını sağlamaktadır. Zara’nın Join Life koleksiyonu ve eko-

mağazaları, markanın sürdürülebilirlik konusunda odaklanmasının ve müşteri 

deneyiminin iyileştirilmesinin altını çizen iki örnektir. Bu gelişmeler, mağazada kıyafet 

geri dönüşüm kaplarının takılması ve yenilikçi bir dizi proje ile daha da 

zenginleştirilmiştir (Our brands Zara, İnditex-2019). 
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BÖLÜM 4. YÖNTEM VE BULGULAR 

 

4.1. Yöntem 

4.1.2. Araştırma Modeli 

• Bu çalışma, tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Tarama 

modeli, geçmiş ve/ya hala var olan bir durumu olduğu gibi açıklamayı veya 

betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Bu model kapsamında 

araştırma için konu olmuş kişi, durum ya da nesne olduğu gibi açıklanmaktadır 

ve onları değiştirme ve/ya etkileme çabası bulunmamaktadır. Tarama modelinde 

önemli olan bir durum, kişi ya da nesneyi uygun şekilde “gözleyip” 

tanımlayabilmektir (Karasar, 2009). Tarama modeli, araştırma amaçlarını ifade 

eden “ne idi?”, “nedir?”, “ne ile ilgilidir?” ve “nelerden oluşmaktadır?” şeklinde 

sıralanabilecek soru cümlelerini kapsamaktadır (Karasar, 2009). Araştırmanın  

anket ölçeklemi  Ermağan ve Taşdelen (Ermağan ve d. 2012, s.88-94)  

tarafından yapılmış olan ‘‘Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini etkileyen 

Faktörlerin Belirlenmesine yönelik Bir Araştırma’’çalışması örnek  alınarak 

yapılmıştır.  

4.1.3. Örneklem  

Bu çalışmada yaşları 18 ve altı ile 46 ve üstü şeklinde gruplandırılan toplam 280 

katılımcıdan veri toplanmıştır. Çalışmanın örnekleminde rastgele örneklem çeşidi 

kullanılmıştır. Katılımcıların yaşadıkları ülkeleri, cinsiyetleri, medeni durumları ve yaş 

gruplarına ilişkin frekans ve yüzdelik değerleri aşağıda yer almaktadır.  
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TABLO1. Ülke Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde Değerleri 

Ülke f % 

Türkiye 140 50 

Azerbaycan 140 50 

  

Tablo 1’de görüldüğü gibi, örneklem grubundaki katılımcıların 140’ı (%50) Türkiye, 

140’ı (%50) Azerbaycan’da yaşamaktadır. 

 

 

TABLO 2. Cinsiyet Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde Değerleri 

Cinsiyet f % 

Kadın 181 64.6 

Erkek 99 35.4 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, örneklem grubundaki katılımcıların 181’i (%64.6) kadın, 

99’u (%35.4) erkektir. 

TABLO 3. Medeni Hal Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde Değerleri 

Medeni Hal f % 

Evli 26 9.3 

Bekar 253 90.4 

Kayıp Değer 1 .4 

 

Tabloda 3’te de görüldüğü gibi, örneklem grubundaki katılımcıların 26’sı (%9.3) evli ve 

253’ü (%90.4) bekardır. 1 kişi (%.4) soruyu yanıtlamamıştır. 
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TABLO 4. Yaş Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde Değerleri 

Yaş f % 

18 ve altı 25 8.9 

26-34 213 76.1 

19-25 22 7.9 

35-45 14 5 

46 ve üstü 6 2.1 

 

Tabloda 4’te görüldüğü gibi, örneklem grubunun yaş dağılımı, 25’i (%8.9) 18 ve altı, 

213’ü (%76.1) 26-34, 22’si (%7.9) 19-25, 14’ü (%5) ve 6’sı (%2.1) 46 ve üstü 

şeklindedir. 

 

4.1.4. Ölçme Araçları  

Kültürlerarası Pazarlama İletişim Farklılıkları Azerbaycan Türkiye örneği ‘‘LC 

WAİKİKİ’’  ve ZARA  karşılaştırılması anket çalışması Türkiye ve Azerbaycan’da 

seçilmiş olan iki üniversitede eğitim alan 3. ve 4. öğrencileri olmakla toplamda 280 

kişiye yaptırılmış olup 19 sorudan oluşmaktadır. Anketin birinci sorusunda anketin 

uygulandığı kişilerin cinsiyeti sorulmaktadır. Anketin ikinci sorusu bireylerin medeni 

durumu ile bağlıdır. Anketin üçüncü sorusunda 18 yaş altı ve 46 yaş üzeri olmakla 

bireylerin yaşı sorulmaktadır. Dördüncü soruda anket çalışma grubunu oluşturan 

bireylerin sık-sık kullanmış oldukları markalar sorulmaktadır. Anketin beşinci 

sorusunda dördüncü soruda seçmiş oldukları markaları hangi sıklıkta kullandıkları 

sorulmaktadır. Altıncı soruda seçmiş oldukları markanı özel kılan nedenler sorulmakta 

ve 6 şıktan bir tanesinin cevaplanması istenmektedir. Yedinci soru seçmiş oldukları 

marka için aylık ne kadar para harcadıklarıdır. Sekizinci soruda ‘‘ZARA’’ markası 
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söylendikte ilk olarak neyi hatırladıkları sorulmaktadır. Dokuzuncu soruda ‘‘LC 

WAİKİKİ’’ markası denince ilk olarak neyi hatırladıkları sorulmaktadır. Onuncu soruda 

bir markanı satın almak için fiyatın önemi sorulmakta iki şıktan bir tanesinin 

cevaplanması istenmektedir. On birinci soruda ‘‘ZARA’’ markası ile bağlı müşterilerin 

sahip olduğu çağrışımlar sorulmakta altı şıktan bir tanesinin cevaplanması 

istenmektedir. On ikinci soruda ‘‘LC WAİKİKİ’’ markası ile bağlı müşterilerin sahip 

olduğu çağrışımlar sorulmakta altı şıktan bir tanesinin cevaplanması istenmektedir. On 

üçüncü soruda mağaza konseptinin satın alma davranışlarına etkisi sorulmaktadır. On 

dördüncü soruda birey için bir ürünün fiyatının yüksek olması ürünün kalitesinin 

göstergesi olup olmadığı sorulmakta ve iki şıktan bir tanesinin cevaplanması 

istenmektedir. On beşinci soruda marka ürünü aldıkları zaman belirleyici faktörlerin 

neler olduğu sorulmakta beş şıktan bir tanesinin cevaplanması istenmektedir. On altıncı 

soruda ‘‘ZARA’’ mağazasında müşterilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler 

sorulmaktadır. On yedinci soruda ‘‘LC WAİKİKİ’’ mağazasında müşterilerin satın 

alma davranışlarını etkileyen faktörler sorulmaktadır. Anketin on sekizinci sorusunda 

‘‘ZARA’’ markasını seçen bireylerin söz konusu olan markanın hangi ürünlerini tercih 

ettikleri sorulmaktadır. On dokuzuncu soruda ‘‘LC WAİKİKİ’’ markasını seçen 

bireylerin söz konusu olan markanın hangi ürünlerini tercih ettikleri sorulmaktadır. 

4.2. Bulgular 

1. Araştırma Kapsamındaki Değişkenlere İlişkin Frekans ve Yüzdelik 

Değerleri  

Araştırma kapsamında örneklem grubundan veri toplamak amacıyla hazırlanmış olan 

anket kapsamında yer alan ve katılımcıların markalara ilişkin tutum ve düşüncelerini 
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belirlemeyi amaçlayan değişkenlere ilişkin frekans ve yüzdelik değerleri aşağıda 

paylaşılmaktadır. 

Çalışma grubundaki katılımcıların en çok kullandıkları markalara ilişkin frekans ve 

yüzdelik değerleri Tablo 5’te sunulmaktadır. 

 

Tablo 5. En Çok Kullanılan Marka Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde Değerleri 

 

En Çok 

Kullanılan 

Marka 

f % 

LC WAIKIKI 53 18.9 

Zara 97 34.6 

Koton 35 12.5 

Defacto 19 6.8 

Mavi 15 5.4 

Diğer 61 21.8 

 

 

Tabloda 5’te de görüldüğü gibi, örneklem grubundan yer alan katılımcıların 53’ü 

(%18.9) LC WAİKİKİ markasını, 97’si (%34.6) zara markasını , 35’i (%12.5) koton 

markasını, 19’u (%6.8) defacto markasını, 15’i (%5.4) mavi markasını  ve 61’i (%21.8) 

diğer markaları tercih etmektedir. 

Örneklem grubundaki katılımcıların seçilen markanın ürününün kullanım sıklığına 

ilişkin frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 6’da sunulmaktadır. 

TABLO.6 Seçilen Markanın Ürününün Kullanım Sıklığı Değişkeni İçin Frekans Ve 

Yüzde Değerleri 
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Kullanım 

Sıklığı 
f % 

Günlük 103 36.8 

Haftalık   88 31.4 

Aylık  58 20.7 

Yıllık 21 7.5 

Diğer 4 1.4 

Mevsimlik 1 .4 

Yıpranana 

kadar 
1 .4 

Kayıp değer 4 1.4 

 

Tabloda 6’da sunulduğu gibi, örneklem grubunun 103’ü (%36.8) günlük, 88’i (%31.4) 

haftalık, 58’i (%20.7) aylık, 21’i (%7.5) yıllık, 1’i (%.4) mevsimlik, 1’i (%.4) yıpranana 

kadar seçtiklerini markanın ürününü kullanmaktadır. 4 kişi  (%1.4) ise kullanma 

sıklığını diğer olarak belirtmiştir. 4 kişi (%1.4) soruyu doğru yanıtlamamıştır. 

Örneklem grubundaki katılımcıların seçtikleri markaları özel kılan özelliklerine ilişkin 

frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 7’de sunulmaktadır. 

Tablo.7 Seçilen Markanın Özel Kılan Özelliği Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde 

Değerleri 

 

Özel Kılan 

Özellik 
f % 

Kalite 96 34.3 

Tasarım 76 27.1 

Fiyat 36 12.9 

Marka ismi 11 3.9 

Sloganlar       33 11.8 
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Hepsi 16 5.7 

Kayıp değer 12 4.3 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, örneklem grubunun 96’sı (%34.3) kalite, 76’sı (%27.1) 

tasarım, 36’sı (%12.9) fiyat, 11’i (%3.9) marka ismi, 33’ü (511.8) sloganlar, 16’sı 

(%5.7) ve 16’sı (%5.7) hepsi nedeni ile seçtikleri markayı özel bulduklarını belirtmiştir. 

12 kişi (%4.3) ise soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Örneklem grubundaki katılımcıların seçtikleri marka için harcadıkları aylık tutara ilişkin 

frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 8’de sunulmaktadır. 

 

 

Tablo.8 Seçilen Marka İçin Harcanan Aylık Para Değişkeni için Frekans ve Yüzde 

Değerleri 

Harcanan 

Aylık Para 
f % 

50-100 55 19.6 

150-200 93 33.2 

250-300 64 22.9 

350-400 31 11.1 

450 ve üzeri 33 11.8 

Kayıp Değer 4 1.4 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, örneklem grubunun 55’i (%19.6) 50-100, 93’ü (%33.2) 150-

200, 64’ü (%22.9) 250-300, 31’i (%11.1) 350-400 ve 33’ü (%11.8) 40 ve üzeri miktarda 

seçtikleri marka için aylık para harcadıklarını belirtmişlerdir. 4 kişi (%1.4) ise soruyu 

yanıtsız bırakmıştır. 
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Örneklem grubundaki katılımcıların Zara markasının onlara hatırlattığı şeyin ne 

olduğuna ilişkin görüşlerine yönelik olarak hazırlanan frekans ve yüzdelik değerleri 

Tablo 9’da sunulmaktadır. 

 

 

TABLO 9. Zara Markasının Neyi Hatırlattığı Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde 

Değerleri 

Zara 

Markasının 

Neyi 

Hatırlattığı 

f % 

Erkek Giyim 

Markası 
25 8.9 

Kadın Giyim 

Markası 
116 41.4 

Çocuk Giyim 

Markası 
6 2.1 

Genç Giyim 

Markası 
43 15.4 

Hepsi 86 30.7 

Kayıp Değer 4 1.4 

Tablo 9’da da görüldüğü gibi, örneklem grubunun 25’i (%8.9) erkek giyim markası, 

116’sı (%41.4) kadın giyim markası, 6’sı (%2.1) çocuk giyim markası, 43’ü (%15.4) 

genç giyim markasının kendilerine Zara markasını hatırlattığını, 86’sı (%30.7) ise 

hepsinin kendilerine Zara markasını hatırlattığını belirtmiştir. 4 kişi ise (%1.4) soruyu 

yanıtsız bırakmıştır. 
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Örneklem grubundaki katılımcıların LC WAİKİKİ markasının onlara hatırlattığı şeyin 

ne olduğuna ilişkin görüşlerine yönelik olarak hazırlanan frekans ve yüzdelik değerleri 

Tablo 10’da sunulmaktadır. 

 

 

TABLO 10. Lc Waikiki Markasının Neyi Hatırlattığı Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde 

Değerleri 

LC Waikiki 

Markasının Neyi 

Hatırlattığı 

f % 

Erkek Giyim Markası 16 5.7 

Kadın Giyim Markası 31 11.1 

Çocuk Giyim Markası 92 32.9 

Genç Giyim Markası 40 14.3 

Hepsi 96 34.3 

Kayıp Değer 5 1.8 

Tablo 10’da da görüldüğü gibi, örneklem grubunun 16’sı (%5.7) erkek giyim markası, 

31’i (%11.1) kadın giyim markası, 92’si (%32.9) çocuk giyim markası, 40’ı (%14.3) 

genç giyim markasının kendilerine LC Waikiki markasını hatırlattığını, 96’sı (%34.3) 

ise hepsinin kendilerine LC Waikiki markasını hatırlattığını belirtmiştir. 5 kişi ise 

(%1.8) soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Örneklem grubundaki katılımcıların seçtikleri markanın fiyatının önemine ilişkin 

görüşleri dikkate alınarak hazırlanan frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 11’de 

sunulmaktadır. 
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TABLO 11. Seçilen Markanın Fiyatının Önemi Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde 

Değerleri 

Seçilen 

Markanın 

Fiyatının 

Önemi 

f % 

Evet 231 82.5 

Hayır 47 16.8 

Kayıp Değer 2 .7 

Tablo 11’de de görüldüğü gibi örneklem grubunun 231’i (%82.5) seçilen markanın 

fiyatını önemli bulduğunu ve 47’si (%16.8) seçilen markanın fiyatını önemli 

bulmadığını belirtmiştir. 2 kişi (%.7) ise soruyu yanıtlamamıştır. 

Örneklem grubundaki katılımcıların Zara markasının onlardaki çağrışımına ilişkin 

görüşlerine yönelik olarak hazırlanan frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 12’de 

sunulmaktadır. 
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Tablo 12. Zara Markasına İlişkin Çağrışım Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde Değerleri 

Zara 

Markasına 

İlişkin 

Çağrışım 

f % 

Yaratıcı olması 89 31.8 

Güvenilir olması 39 13.9 

Dayanıklı/uzun 

ömürlü olması  
35 12.5 

Fiyatının uygun 

olması 
38 13.6 

Kaliteli olması 37 13.2 

Hepsi 25 8.9 

Kayıp Değer 17 6.1 

Tablo 12’de görüldüğü gibi, örneklem grubunun 89’u (%31.8) yaratıcı olması, 39’u 

(%13.9) güvenilir olması, 35’i (%12.5) dayanıklı/uzun ömürlü olması, 38’i (%13.6) 

fiyatının uygun olması, 37’si (%13.2) kaliteli olmasının Zara markasının kendilerinde 

uyandırdığı çağrışım olduğunu belirtmiş, 25’i (%8.9) ise hepsinin Zara markasının 

kendilerinde uyandırdığı çağrışımlar olduğunu belirtmiştir. 17 kişi (%6.1) ise soruyu 

yanıtsız bırakmıştır. 

Örneklem grubundaki katılımcıların LC WAİKİKİ markasının onlardaki çağrışımına 

ilişkin görüşlerine yönelik olarak hazırlanan frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 13’te 

sunulmaktadır. 
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TABLO 13. Lc Waikiki Markasına İlişkin Çağrışım Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde 

Değerleri 

LC Waikiki 

Markasına 

İlişkin 

Çağrışım 

f % 

Yaratıcı olması 40 14.3 

Güvenilir olması 18 14.3 

Dayanıklı/uzun 

ömürlü olması  
62          22.1 

Fiyatının uygun 

olması 
112 40 

Kaliteli olması 6 2.1 

Hepsi 35 12.5 

Kayıp Değer 7 2.5 

Tablo 13’te görüldüğü gibi, örneklem grubunun  40’ı (%14.3) yaratıcı olması, 182i 

(%6.4) güvenilir olması, 62’si (%22.1) dayanıklı/uzun ömürlü olması, 112’si (%40) 

fiyatının uygun olması, 6’sı (%2.1) kaliteli olmasının LC Waikiki markasının 

kendilerinde uyandırdığı çağrışım olduğunu belirtmiş, 35’i (%12.5) ise hepsinin LC 

Waikiki markasının kendilerinde uyandırdığı çağrışımlar olduğunu belirtmiştir. 7 kişi 

(%2.5) ise soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Örneklem grubundaki katılımcıların seçtikleri markanın mağaza konseptinin onlar 

üzerindeki etkisine ilişkin olarak hazırlanan frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 14’te 

sunulmaktadır. 
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TABLO 14. Seçilen Markanın Mağaza Konseptinin Etkisi Değişkeni İçin Frekans Ve 

Yüzde Değerleri 

Seçilen 

Markanın 

Mağaza 

Konseptinin 

Etkisi 

f % 

Evet 188 67.1 

Hayır 91 32.5 

Kayıp Değer 1 .4 

Tablo 14’te görüldüğü gibi, örneklem grubunun 188’i (%67.1) seçilen markanın mağaza 

konseptinin alışveriş tercihlerini etkileyeceğini, 91’i (%32.5) seçilen markanın mağaza 

konseptinin alışveriş tercihlerini etkilemeyeceğini belirtmiştir. 1 kişi (%.4) ise soruyu 

yanıtsız bırakmıştır. 

Örneklem grubundaki katılımcıların ürün fiyatının kalite göstergesi olup olmamasına 

ilişkin görüşlerine yönelik olarak hazırlanan frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 15’te 

sunulmaktadır. 

TABLO 15. Ürün Fiyatının Kalite Göstergesi Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde 

Değerleri 

Ürün Fiyatının 

Kalite Göstergesi 
f % 

Evet 82 29.3 

Hayır 197 70.4 

Kayıp Değer 1 .4 
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Tablo 15’te görüldüğü gibi, örneklem grubunun 82’si (%29.3) ürün fiyatının kalite 

göstergesi olduğunu ve 197’si (%70.4) ürün fiyatının kalite göstergesi olmadığını 

düşündüklerini belirtmiştir. 1 kişi (%.4) ise soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Örneklem grubundaki katılımcıların markalı ürünlerdeki belirleyici faktörlerin ne 

olduğuna ilişkin görüşlerine yönelik olarak hazırlanan frekans ve yüzdelik değerleri 

Tablo 16’da sunulmaktadır. 

 

Tablo 16. Markalı Üründe Belirleyici Faktör Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde 

Değerleri 

 

Markalı 

Üründe 

Belirleyici 

Faktör 

f % 

Kişisel ihtiyaç 90 32.1 

Çevredekilerin 

etkisi 
11 3.9 

Marka 

düşkünlüğü 
24 8.6 

Kalite 104 37.1 

Hepsi 40 14.3 

Kayıp Değer 11 3.9 

 

Tablo 16’da görüldüğü gibi, örneklem grubunun 90’ı (%32.1) kişisel ihtiyaç, 11’i 

(%3.9) çevredekilerin etkisi, 24’ü (%8.6) marka düşkünlüğü, 104’ü (%37.1) kalite ve 

40’ı (%14.3) hepsi nedeni ile markalı ürün kullandıklarını belirtmiştir. 11 kişi (%3.9) ise 

soruyu yanıtlamamıştır. 



 

85 

 

Örneklem grubundaki katılımcıların Zara mağazasında satın alma davranışını etkileyen 

değişkenlerin ne olduğuna ilişkin görüşlerine yönelik olarak hazırlanan frekans ve 

yüzdelik değerleri Tablo 17’de sunulmaktadır. 

TABLO 17. Zara Mağazasında Satın Alma Davranışını Etkileyen Değişken İçin 

Frekans Ve Yüzde Değerleri 

Zara Mağazasında Satın Alma 

Davranışını Etkileyen 
f % 

Mağaza ambiyansının güzel olması     66 23.6 

Kabinlerin temiz ve geniş olması  30 10.7 

Çalışanların kıyafetlerine özen göstermesi 15 5.4 

Çalışanların müşteriye karşı tutumları 65 23.2 

Hepsi 85 30.4 

Kayıp Değer 19 6.8 

 

Tablo 17’de görüldüğü gibi, örneklem grubunun 66’sı (%23.6) mağaza ambiyansının 

güzel olması, 30’u (%10.7) kabinlerin temiz ve geniş olması, 15’i (%5.4) çalışanların 

kıyafetlerine özen göstermesi, 65’i (%23.2) çalışanların müşteriye karşı tutumları ve 

85’i (%30.4) hepsinin Zara mağazasındaki satın alma davranışlarını etkilediğini 

belirtmiştir. 19 kişi (%6.8) soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Örneklem grubundaki katılımcıların LC WAIKIKI mağazasında satın alma davranışını 

etkileyen değişkenlerin ne olduğuna ilişkin görüşlerine yönelik olarak hazırlanan 

frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 18’de sunulmaktadır. 
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TABLO 18. Lc Waikiki Mağazasında Satın Alma Davranışını Etkileyen Değişkeni İçin 

Frekans Ve Yüzde Değerleri 

LC Waikiki Mağazasında Satın Alma 

Davranışını Etkileyen 
f % 

Mağaza ambiyansının güzel olması     46 7.9 

Kabinlerin temiz ve geniş olması  85 16.4 

Çalışanların kıyafetlerine özen göstermesi 36 12.9 

Çalışanların müşteriye karşı tutumları 39 13.9 

Hepsi 52 18.6 

Kayıp Değer 22 7.9 

 

Tablo 18’de görüldüğü gibi, örneklem grubunun46’sı (%16.4) mağaza ambiyansının 

güzel olması, 85’i (%30.4) kabinlerin temiz ve geniş olması, 36’sı (%12.9) çalışanların 

kıyafetlerine özen göstermesi, 39 (%13.9) çalışanların müşteriye karşı tutumları ve 52’si 

(%18.6) hepsinin LC Waikiki mağazasındaki satın alma davranışlarını etkilediğini 

belirtmiştir. 22 kişi (%7.9) soruyu yanıtlamamıştır. 

Örneklem grubundaki katılımcıların Zara mağazasında en çok tercih edilen ürünün ne 

olduğuna ilişkin görüşlerine yönelik olarak hazırlanan frekans ve yüzdelik değerleri 

Tablo 19’da sunulmaktadır. 

Tablo 19. Zara Markasında En Çok Tercih Edilen Ürün Değişkeni İçin Frekans Ve 

Yüzde Değerleri 

 

Zara Markasında En 

Çok Tercih Edilen Ürün 
f % 

Ayakkabı 37 13.2 

Çanta 21 7.5 

Giysi 100 35.7 

İç Giyim 35 12.5 
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Aksesuar 44 15.7 

Hepsi 38 13.6 

Kayıp değer 5 1.8 

 

Tablo 19’da da görüldüğü gibi, örneklem grubunun 37’si (%13.2) ayakkabı, 21’i (%7.5) 

çanta, 100’ü (%35.7) giysi, 35’i (%12.5) iç giyim, 44’ü (%15.7) aksesuar, 38’i (%13.6) 

tüm ürünleri Zara markasında en çok tercih ettikleri ürün olarak belirtmiştir. 5 kişi 

(%1.8) soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Örneklem grubundaki katılımcıların LC WAIKIKI mağazasında en çok tercih edilen 

ürünün ne olduğuna ilişkin görüşlerine yönelik olarak hazırlanan frekans ve yüzdelik 

değerleri Tablo 20’de sunulmaktadır. 

 

TABLO 20. Lc Waikiki Markasında En Çok Tercih Edilen Ürün Değişkeni İçin 

Frekans Ve Yüzde Değerleri 

LC WAIKIKI 

Markasında En Çok 

Tercih Edilen Ürün 

f % 

Ayakkabı 20 7.1 

Çanta        91 32.5 

Giysi 77 27.5 

İç giyim 23 7.1 

Aksesuar 27 9.6 

Hepsi 22 7.9 

Kayıp değer 20 7.1 

 

Tablo 20’de görüldüğü gibi, örneklem grubunun 202si (%7.1) ayakkabı, 91’i (%32.5) 

çanta, 772si (%27.5) giysi, 23’ü (%8.2) iç giyim, 27’si (%9.6) aksesuar, 22’si (%7.9) 
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tüm ürünleri LC Waikiki markasında en çok tercih ettikleri ürün olarak belirtmiştir. 20 

kişi (%7.1) soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

 

 

2. Markaların Seçiminde Cinsiyet, Medeni Durum ve Yaşanılan Ülke 

Değişkenlerine İlişkin Dağılımlar 

a. Markaların Seçiminin Cinsiyet ile İlişkisinin İncelenmesi 

Katılımcıların hazır giyim sektöründe en çok hangi markayı kullandıklarının cinsiyet 

değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları 

Tablo 21’de yer almaktadır. 

 

TABLO 21. Katılımcıların Hazır Giyim Sektöründe En Çok Hangi Markayı 

Kullandıklarının Cinsiyet Değişkeni Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

LC WAIKIKI 37 16 53    

Zara 70 27 97    

Koton 24 11 35 11.940 5 .05 

Defacto 7 12 19    

Mavi 9 6 15    

Diğer 34 27 61    

 

Tablo 21’de de paylaşıldığı gibi katılımcıların hazır giyim sektöründe en çok hangi 

markayı kullandıklarının cinsiyet değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için 
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tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (X
2
=11.940, p<.05). 

 

b. Markaların Seçiminin Medeni Durum ile İlişkisinin İncelenmesi 

Katılımcıların hazır giyim sektöründe en çok hangi markayı kullandıklarının medeni 

durum değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi 

sonuçları Tablo 22’de yer almaktadır. 

TABLO 22. Katılımcıların Hazır Giyim Sektöründe En Çok Hangi Markayı 

Kullandıklarının Medeni Durum Değişkeni Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek 

Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Medeni Durum Toplam X
2 

sd p 

 Evli Bekar     

LC 

WAIKIKI 

4 49 53    

Zara 7 90 97    

Koton 7 28 35 9.278 10 .05 

Defacto 2 17 19    

Mavi 1 14 15    

Diğer 5 55 61    

 

Tablo 22’de de paylaşıldığı gibi katılımcıların hazır giyim sektöründe en çok hangi 

markayı kullandıklarının medeni durum değişkeni ile bağımlı olup olmadığını 

incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=9.278, p>.05 
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c. Markaların Seçiminin Yaşanılan Ülke ile İlişkisinin İncelenmesi 

Katılımcıların hazır giyim sektöründe en çok hangi markayı kullandıklarının yaşanılan 

ülke ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları 

Tablo 23’te yer almaktadır. 

TABLO 23. Katılımcıların Hazır Giyim Sektöründe En Çok Hangi Markayı 

Kullandıklarının Yaşanılan Ülkeyle Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

LC 

WAIKIKI 

7 46 53    

Zara 40 57 97    

Koton 23 12 35 61.386 5 .005 

Defacto 13 6 19    

Mavi 15 0 15    

Diğer 42 19 61    

 

Tablo 23’te de paylaşıldığı gibi katılımcıların hazır giyim sektöründe en çok hangi 

markayı kullandıklarının yaşanılan ülke ile bağımlı olup olmadığını incelemek için 

tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (X
2
=61.386, p<.005). 
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3. Markalara İlişkin Değişkenlerin Azerbaycan ve Türkiye Çalışma 

Grublarında Karşılıklı Olarak İncelenmesi 

Katılımcıların seçtikleri markaların ürünlerini ne sıklıkta kullandıklarının yaşanılan ülke 

ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 

24’te yer almaktadır. 

 

TABLO 24. Katılımcıların Seçtikleri Markaların Ürünlerini Ne Sıklıkta 

Kullandıklarının Yaşanılan Ülkeyle Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

Günlük 68 35 103    

Haftalık 40 48 88    

Aylık 21 37 58    

Yıllık 8 13 21 19.438 7 .005 

Diğer 2 3 5    

Mevsimlik 0 1 1    

Yıpranana 

Kadar 

0 1 1    

 

Tablo 24’te de paylaşıldığı gibi katılımcıların seçtikleri markaların ürünlerini ne sıklıkta 

kullandıklarının yaşanılan ülke ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan 

ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (X
2
=19.438, p<.005). 
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Katılımcıların seçtikleri markaları onlar için özel kılan faktörün yaşanılan ülke ile 

bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 25’te 

yer almaktadır. 

 

TABLO 25. Katılımcıların Seçtikleri Markaların Ürünlerini Ne Sıklıkta 

Kullandıklarının Yaşanılan Ülkeyle Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

Kalite 41 55 96    

Tasarim 48 28 76    

Fiyat 15 21 36 63.214 6 .005 

Markaismi 9 2 11    

Sloganlari 1 32 33    

Hepsi 16 0 16    

 

Tablo 25’te de paylaşıldığı gibi Katılımcıların seçtikleri markaları onlar için özel kılan 

faktörün yaşanılan ülke değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için 

tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (X
2
=63.214, p<.005). 

Katılımcıların seçtikleri markaların bir ürünü için aylık ne kadar ücret ödediklerinin 

yaşanılan ülke ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi 

sonuçları Tablo 26’te yer almaktadır. 
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TABLO 26. Katılımcıların Seçtikleri Markaların Bir Ürünü İçin Aylık Ne Kadar Ücret 

Ödediklerininyaşanılan Ülkeyle Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

50-100 25 30 55    

150-200 47 46 93    

250-300 34 30 64 5.750 5 .005 

350-400 12 19 31    

450 veüzeri 21 12 33    

 

Tablo 26’da da paylaşıldığı gibi katılımcıların seçtikleri markaların bir ürünü için aylık 

ne kadar ücret ödediklerinin yaşanılan ülke değişkeni ile bağımlı olup olmadığını 

incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=5.750, p>.05). 

Katılımcıların Zara markası denildiğinde katılımcıların aklına gelen ilk şeyin ne olduğu 

ile  yaşanılan ülkenin bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi 

sonuçları Tablo 27’de yer almaktadır. 
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TABLO 27. Katılımcıların Zara Markası Denildiğinde Katılımcıların Aklına Gelen İlk 

Şeyin Ne Olduğu İle  Yaşanılan Ülkenin Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek 

Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

Erkekgiyimmarkası 14 11 25    

Kadıngiyimmarkası 62 54 116    

Çocukgiyimmarkası 2 4 6 3.950 5 .005 

Gençgiyimmarkası 

(erkek-kadın) 

23 20 43    

Hepsi 38 48 86    

 

Tablo 27’de de paylaşıldığı gibi katılımcıların Zara markası denildiğinde katılımcıların 

aklına gelen ilk şeyin ne olduğunun yaşanılan ülke değişkeni ile bağımlı olup 

olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=3.950, p>.05). 

 

Katılımcıların LC WAİKİKİ markası denildiğinde katılımcıların aklına gelen ilk şeyin 

ne olduğu ile  yaşanılan ülkenin bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-

kare testi sonuçları Tablo 28’de yer almaktadır. 
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TABLO 28. Katılımcıların Lc Waıkıkı Markası Denildiğinde Katılımcıların Aklına 

Gelen İlk Şeyin Ne Olduğu İle  Yaşanılan Ülkenin Bağımlı Olup Olmadığını 

Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

Erkekgiyimmarkası 3 13 16    

Kadıngiyimmarkası 12 19 31    

Çocukgiyimmarkası 79 13 92 73.245 5 .005 

Gençgiyimmarkası 

(erkek-kadın) 

11 29 40    

Hepsi 34 62 96    

 

Tablo 28’de de paylaşıldığı gibi LC WAİKİKİ markası denildiğinde katılımcıların 

aklına gelen ilk şeyin ne olduğunun yaşanılan ülke değişkeni ile bağımlı olup 

olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X
2
=73.245, p<.005). 

 

Katılımcıların seçmiş oldukları markanın bir ürününü elde etmek için ürünün fiyatının 

önemli olup olmadığına ilişkin algıları ile  yaşanılan ülkenin bağımlı olup olmadığını 

incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 29’da yer almaktadır. 
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TABLO 29. Katılımcıların Seçmiş Oldukları Markanın Bir Ürününü Elde Etmek İçin 

Ürünün Fiyatının Önemli Olup Olmadığına İlişkin Algıları İle  Yaşanılan Ülkenin 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

Evet 114 117 231 230 2 .005 

Hayır 25 22 47    

 

Tablo 29’da da paylaşıldığı gibi katılımcıların seçmiş oldukları markanın bir ürününü 

elde etmek için ürünün fiyatının önemli olup olmadığına ilişkin algıları ile  yaşanılan 

ülke değişkenin bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(X
2
=230, p>.05). 

Katılımcıların Zara markasına ilişkin çağrışımlarının yaşanılan ülke değişkenine 

bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 30’da 

yer almaktadır. 
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TABLO 30. Zara Markasına İlişkin Çağrışımlarının Yaşanılan Ülke Değişkenine 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

Yaratıcıolması 43 46 89    

Güvenilirolması 12 27 39    

Dayanıklı/uzunömürlüolması 24 11 35 50.485 6 .005 

Fiyatınınuygunolması 14 24 38    

Kaliteliolması 35 2 37    

Hepsi 7 18 25    

 

Tablo 30’da da paylaşıldığı gibi katılımcıların Zara markasına ilişkin çağrışımlarının 

yaşanılan ülke değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare 

testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (X
2
=50.485, p<.005). 

Katılımcıların LC WAİKİKİ markasına ilişkin çağrışımlarının yaşanılan ülke 

değişkenine bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları 

Tablo 31’de yer almaktadır. 
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TABLO 31. Lc Waikiki Markasına İlişkin Çağrışımlarının Yaşanılan Ülke Değişkenine 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

Yaratıcıolması 6 34 40    

Güvenilirolması 8 10 18    

Dayanıklı/uzunömürlüolması 11 51 62 119.010 6 .005 

Fiyatınınuygunolması 98 14 112    

Kaliteliolması 5 1 6    

Hepsi 10 25 35    

 

Tablo 31’de de paylaşıldığı gibi katılımcıların LC WAIKIKI markasına ilişkin 

çağrışımlarının yaşanılan ülke değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için 

tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (X
2
=119.010, p<.005). 

Katılımcıların seçtikleri markanın mağaza konseptinin alışveriş tercihlerine olan etkisi 

ile yaşanılan ülke değişkenin bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-

kare testi sonuçları Tablo 32’de yer almaktadır. 

TABLO 32. Seçtikleri Markanın Mağaza Konseptinin Alışveriş Tercihlerine Olan 

Etkisi İle Yaşanılan Ülke Değişkenin Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

Evet 93 95 188 1.032 2 .005 

Hayır 46 45 91    
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Tablo 32’de de paylaşıldığı gibi katılımcıların seçtikleri markanın mağaza konseptinin 

alışveriş tercihlerine olan etkisi ile yaşanılan ülke değişkeni ile bağımlı olup olmadığını 

incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=1.032, p>.05). 

Katılımcıların bir ürünün fiyatının fazla olmasının ürün kalitesinin göstergesi olup 

olmadığına ilişkin görüşlerinin yaşanılan ülke değişkeni ile bağımlı olup olmadığını 

incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 33’te yer almaktadır. 

TABLO 33. Bir Ürünün Fiyatının Fazla Olmasının Ürün Kalitesinin Göstergesi Olup 

Olmadığına İlişkin Görüşlerinin Yaşanılan Ülke Değişkeni İle Bağımlı Olup Olmadığını 

Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

Evet 40 42 82 1.054 2 .005 

Hayır 99 98 197    

 

Tablo 33’te de paylaşıldığı gibi katılımcıların bir ürünün fiyatının fazla olmasının ürün 

kalitesinin göstergesi olup olmadığına ilişkin görüşlerinin yaşanılan ülke değişkeni ile 

bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=1.054, p>.05). 

Katılımcıların markalı bir ürün alırken kendileri için belirleyici olan faktörlerin 

yaşanılan ülke değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare 

testi sonuçları Tablo 34’te yer almaktadır. 
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TABLO 34. Markalı Bir Ürün Alırken Kendileri İçin Belirleyici Olan Faktörlerin 

Yaşanılan Ülke Değişkeni İle Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan 

Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

Kişiselihtiyaç 54 36 90    

Çevredekilerinetkisi 4 7 11    

Markadüşkünlüğü 15 9 24 16.311 5 .005 

Kalite 40 64 104    

Hepsi 18 22 40    

 

Tablo 34’te de görüldüğü gibi katılımcıların markalı bir ürün alırken kendileri için 

belirleyici olan faktörlerin yaşanılan ülke değişkeni ile bağımlı olup olmadığını 

incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X
2
=16.311, p<.005). 

Katılımcıların Zara markasının mağazasına girdiklerinde onların satın alma davranışını 

etkileyen faktörlerin yaşanılan ülke değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek 

için tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 35’te yer almaktadır 
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TABLO 35. Zara Markasının Mağazasına Girdiklerinde Onların Satın Alma 

Davranışını Etkileyen Faktörlerin Yaşanılan Ülke Değişkeni İle Bağımlı Olup 

Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Topla

m 

X
2 

s

d 

p 

 Türkiy

e 

Azerbayca

n 

    

Mağazaambiyansınıngüzelolamsı 38 28 66    

Kabinlerintemizvegenişolması 16 14 30    

Çalışanlarınkıyafetlerineözengöster

mesi 

10 5 15 10.44

7 

5 .00

5 

Çalışanlarınmüşteriyekarşıtutumları 22 43 65    

Hepsi 45 40 85    

 

Tablo 35’te de görüldüğü gibi katılımcıların Zara markasının mağazasına girdiklerinde 

onların satın alma davranışını etkileyen faktörlerin yaşanılan ülke değişkeni ile bağımlı 

olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=10.447, p>.05). 

Katılımcıların LC WAİKİKİ markasının mağazasına girdiklerinde onların satın alma 

davranışını etkileyen faktörlerin yaşanılan ülke değişkeni ile bağımlı olup olmadığını 

incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 36’da yer almaktadır. 
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TABLO 36. Lc Waikiki Markasının Mağazasına Girdiklerinde Onların Satın Alma 

Davranışını Etkileyen Faktörlerin Yaşanılan Ülke Değişkeni İle Bağımlı Olup 

Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Topla

m 

X
2 

s

d 

p 

 Türkiy

e 

Azerbayca

n 

    

Mağazaambiyansınıngüzelolamsı 26 20 46    

Kabinlerintemizvegenişolması 13 72 85    

Çalışanlarınkıyafetlerineözengöster

mesi 

21 15 36 77.01

3 

5 .00

5 

Çalışanlarınmüşteriyekarşıtutumları 34 5 39    

Hepsi 38 14 52    

 

Tablo 36’da da görüldüğü gibi katılımcıların LC WAİKİKİ markasının mağazasına 

girdiklerinde onların satın alma davranışını etkileyen faktörlerin yaşanılan ülke 

değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(X
2
=77.013, p<.001). 

Katılımcılar tarafından Zara markasının daha çok hangi ürünlerinin tercih edilmesi ile 

yaşanılan ülke değişkenin bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare 

testi sonuçları Tablo 37’de yer almaktadır. 

 

 



 

103 

 

TABLO 37. Zara Markasının Daha Çok Hangi Ürünlerinin Tercih Edilmesi İle 

Yaşanılan Ülke Değişkenin Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-

Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

Ayakkabı 9 28 37    

Çanta 4 17 21    

Giysi 87 13 100 105.528 6 .005 

Içgiyim 7 28 35    

Aksesuar 9 35 44    

Hepsi 19 19 38    

 

Tablo 37’de de görüldüğü gibi katılımcılar tarafından Zara markasının daha çok hangi 

ürünlerinin tercih edilmesi ile yaşanılan ülke değişkenin bağımlı olup olmadığını 

incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X
2
=105.528, p<.005). 

 

Katılımcılar tarafından LC WAİKİKİ markasının daha çok hangi ürünlerinin tercih 

edilmesi ile yaşanılan ülke değişkenin bağımlı olup olmadığını incelemek için 

tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 38’de yer almaktadır. 
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TABLO 38. Lc Waikiki Markasının Daha Çok Hangi Ürünlerinin Tercih Edilmesi İle 

Yaşanılan Ülke Değişkenin Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-

Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Yaşanılan Ülke Toplam X
2 

sd p 

 Türkiye Azerbaycan     

Ayakkabı 4 16 20    

Çanta 7 84 91    

Giysi 73 4 77 147.858 6 .005 

Içgiyim 20 3 23    

Aksesuar 16 11 27    

Hepsi 10 12 22    

 

Tablo 38’de de görüldüğü gibi katılımcılar tarafından LC WAIKIKI markasının daha 

çok hangi ürünlerinin tercih edilmesi ile yaşanılan ülke değişkenin bağımlı olup 

olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X
2
=147.858, p<.001). 

4. Markalara İlişkin Değişkenlerin Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre 

İncelenmesi 

Katılımcıların seçtikleri markaların ürünlerini ne sıklıkta kullandıklarının cinsiyet 

değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları 

Tablo 39’da yer almaktadır. 
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TABLO 39. Katılımcıların Seçtikleri Markaların Ürünlerini Ne Sıklıkta 

Kullandıklarının Cinsiyete Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-

Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

Günlük 61 42 103    

Haftalık 63 25 88    

Aylık 38 20 58    

Yıllık 12 9 21 6.615 7 .005 

Diğer 4 1 5    

Mevsimlik 1 0 1    

Yıpranana 

Kadar 

0 1 1    

 

Tablo 39’da dasunulduğu gibi katılımcıların seçtikleri markaların ürünlerini ne sıklıkta 

kullandıklarının cinsiyet ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare 

testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (X
2
=6.615, p>.005). 

Katılımcıların seçtikleri markaları onlar için özel kılan faktörlerin neolduğunun cinsiyet 

değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları 

Tablo 40’ta yer almaktadır. 
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TABLO 40. Katılımcıların Seçtikleri Markaları Onlar İçin Özel Kılan Faktörlerin Ne 

Olduğunun Cinsiyete Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

Kalite 65 31 96    

Tasarim 52 24 76    

Fiyat 21 15 36    

Markaismi 5 6 11 10.692 6 .005 

Sloganlari 25 8 33    

Hepsi 9 7 16    

Kalite 65 31 96    

Hepsi 9 7 16    

 

Tablo 40’ta da sunulduğu gibi katılımcıların seçtikleri markaları onlar için özel kılan 

faktörlerin neolduğunun cinsiyet ile bağımlı olup olmadığını incelemek için 

tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=10.692, p>.05). 

Katılımcıların seçtikleri markaların bir ürünü için aylık ne kadar ücret ödediklerinin 

cinsiyet değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi 

sonuçları Tablo 41’de yer almaktadır. 
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TABLO 41. Katılımcıların Seçtikleri Markaların Bir Ürünü İçin Aylık Ne Kadar Ücret 

Ödediklerinincinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

50-100 33 22 55    

150-200 66 27 93    

250-300 37 27 64 4.418 5 .005 

350-400 22 9 31    

450 veüzeri 20 13 33    

 

Tablo 41’de de paylaşıldığı gibi katılımcıların seçtikleri markaların bir ürünü için aylık 

ne kadar ücret ödediklerinin cinsiyet değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek 

için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=4.418, p>.05). 

Zara markası denildiğinde katılımcıların aklına gelen ilk şeyin ne olduğu ile  cinsiyet 

değişkenin bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları 

Tablo 42’de yer almaktadır. 
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TABLO 42. Zara Markası Denildiğinde Katılımcıların Aklına Gelen İlk Şeyin Ne 

Olduğu İle  Cinsiyet Değişkeninin Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

Erkekgiyimmarkası 4 21 25    

Kadıngiyimmarkası 96 20 116    

Çocukgiyimmarkası 3 3 6 53.840 5 .005 

Gençgiyimmarkası 

(erkek-kadın) 

22 21 43    

Hepsi 56 30 86    

 

Tablo 42’de de paylaşıldığı gibi katılımcıların Zara markası denildiğinde katılımcıların 

aklına gelen ilk şeyin ne olduğunun cinisyet değişkeni ile bağımlı olup olmadığını 

incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X
2
=53.840, p<.005). 

LC WAİKİKİ markası denildiğinde katılımcıların aklına gelen ilk şeyin ne olduğu ile  

cinsiyetin bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları 

Tablo 43’te yer almaktadır. 
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TABLO 43 Lc Waikiki Markası Denildiğinde Katılımcıların Aklına Gelen İlk Şeyin Ne 

Olduğu İle  Cinsiyet Değişkeninin Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Cinisyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

Erkekgiyimmarkası 4 12 16    

Kadıngiyimmarkası 25 6 31    

Çocukgiyimmarkası 56 36 92 16.221 5 .005 

Gençgiyimmarkası 

(erkek-kadın) 

26 14 40    

Hepsi 67 29 96    

 

Tablo 43’te de paylaşıldığı gibi LC WAİKİKİ markası denildiğinde katılımcıların 

aklına gelen ilk şeyin ne olduğunun cinisyet değişkeni ile bağımlı olup olmadığını 

incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X
2
=16.221, p<.05). 

Katılımcıların seçmiş oldukları markanın bir ürününü elde etmek için ürünün fiyatının 

önemli olup olmadığına ilişkin algıları ile  cinsiyet değişkeninin bağımlı olup 

olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 44’te yer 

almaktadır. 
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TABLO 44. Katılımcıların Seçmiş Oldukları Markanın Bir Ürününü Elde Etmek İçin 

Ürünün Fiyatının Önemli Olup Olmadığına İlişkin Algıları İle  Cinsiyetin Bağımlı Olup 

Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

Evet 155 76 231 3.785 2 .005 

Hayır 25 22 47    

 

Tablo 44’te de paylaşıldığı gibi katılımcıların seçmiş oldukları markanın bir ürününü 

elde etmek için ürünün fiyatının önemli olup olmadığına ilişkin algıları ile  cinsiyet 

değişkenin bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda 

değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=3.785, 

p>.05). 

Katılımcıların Zara markasına ilişkin çağrışımlarının cinsiyet değişkenine bağımlı olup 

olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 45’te yer 

almaktadır. 
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TABLO 45. Zara Markasına İlişkin Çağrışımlarının Cinsiyet Değişkenine Bağımlı 

Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Kadın     

Yaratıcıolması 63 26 89    

Güvenilirolması 26 13 39    

Dayanıklı/uzunömürlüolması 21 14 35 4.890 6 005 

Fiyatınınuygunolması 24 14 38    

Kaliteliolması 19 18 37    

Hepsi 17 8 25    

 

Tablo 45’te de paylaşıldığı gibi katılımcıların Zara markasına ilişkin çağrışımlarının 

cinsiyet değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(X
2
=4.890, p>.05). 

 

Katılımcıların LC WAİKİKİ markasına ilişkin çağrışımlarının cinsiyet değişkenine 

bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 46’da 

yer almaktadır. 
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TABLO 46. LC WAİKİKİ Markasına İlişkin Çağrışımlarının Cinsiyet Değişkenine 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

Yaratıcıolması 31 9 40    

Güvenilirolması 12 6 18    

Dayanıklı/uzunömürlüolması 38 24 62    

Fiyatınınuygunolması 73 39 112 5.070 6 005 

Kaliteliolması 4 2 6    

Hepsi 19 16 35    

 

Tablo 46’da da paylaşıldığı gibi katılımcıların LC WAİKİKİ markasına ilişkin 

çağrışımlarının cinsiyet değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için 

tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=5.070, p>.05). 

Katılımcıların seçtikleri markanın mağaza konseptinin alışveriş tercihlerine olan etkisi 

ile cinsiyet değişkenin bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi 

sonuçları Tablo 47’de yer almaktadır. 
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Tablo 47. Seçtikleri Markanın Mağaza Konseptinin Alışveriş Tercihlerine Olan 

Etkisi İle Cinsiyet Değişkenin Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan 

Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

Evet 121 67 188 1.901 2 .005 

Hayır 60 31 91    

 

Tablo 47’de de paylaşıldığı gibi katılımcıların seçtikleri markanın mağaza konseptinin 

alışveriş tercihlerine olan etkisi ile cinisyet değişkeni ile bağımlı olup olmadığını 

incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=1.901, p>.05). 

Katılımcıların bir ürünün fiyatının fazla olmasının ürün kalitesinin göstergesi olup 

olmadığına ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek 

için tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 48’de yer almaktadır. 

TABLO 48. Bir Ürünün Fiyatının Fazla Olmasının Ürün Kalitesinin Göstergesi Olup 

Olmadığına İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkeni İle Bağımlı Olup Olmadığını 

Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

Evet 51 31 82 .823 2 .005 

Hayır 129 68 197    
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Tablo 48’de de paylaşıldığı gibi katılımcıların bir ürünün fiyatının fazla olmasının ürün 

kalitesinin göstergesi olup olmadığına ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkeni ile bağımlı 

olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=.823, p>.05). 

Katılımcıların markalı bir ürün alırken kendileri için belirleyici olan faktörlerin cinsiyet 

değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları 

Tablo 49’da yer almaktadır. 

 

TABLO 49. Markalı Bir Ürün Alırken Kendileri İçin Belirleyici Olan Faktörlerin 

Cinsiyet Değişkeni İle Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

Kişiselihtiyaç 59 31 90    

Çevredekilerinetkisi 8 3 11    

Markadüşkünlüğü 11 13 24 7.316 5 .005 

Kalite 73 31 104    

Hepsi 25 15 40    

 

Tablo 49’da da görüldüğü gibi katılımcıların markalı bir ürün alırken kendileri için 

belirleyici olan faktörlerin cinsiyet değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için 

tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=7.316, p>.05). 

 



 

115 

 

Katılımcıların Zara markasının mağazasına girdiklerinde onların satın alma davranışını 

etkileyen faktörlerin cinsiyet değişkeni ile bağımlı olup olmadığını incelemek için 

tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 50’de yer almaktadır. 

 

TABLO 50. Zara Markasının Mağazasına Girdiklerinde Onların Satın Alma 

Davranışını Etkileyen Faktörlerin Cinsiyet Değişkeni İle Bağımlı Olup Olmadığını 

Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

Mağazaambiyansınıngüzelolması 47 19 66    

Kabinlerintemizvegenişolması 17 13 30    

Çalışanlarınkıyafetlerineözengöstermesi 10 5 15 3.434 5 .005 

Çalışanlarınmüşteriyekarşıtutumları 41 24 65    

Hepsi 56 29 85    

 

Tablo 50’de de görüldüğü gibi katılımcıların Zara markasının mağazasına girdiklerinde 

onların satın alma davranışını etkileyen faktörlerin cinsiyet değişkeni ile bağımlı olup 

olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=3.434, p>.05). 

Katılımcıların LC WAİKİKİ markasının mağazasına girdiklerinde onların satın alma 

davranışını etkileyen faktörlerin cinsiyet değişkeni ile bağımlı olup olmadığını 

incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonuçları Tablo 51’de yer almaktadır. 
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TABLO 51. Lc Waikiki Markasının Mağazasına Girdiklerinde Onların Satın Alma 

Davranışını Etkileyen Faktörlerin Cinsiyet Değişkeni İle Bağımlı Olup Olmadığını 

Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Topla

m 

X
2 

s

d 

p 

 Kadı

n 

Erke

k 

    

Mağazaambiyansınıngüzelolamsı 26 20 46    

Kabinlerintemizvegenişolması 66 19 85    

Çalışanlarınkıyafetlerineözengöstermes

i 

24 12 36 14.00

5 

5 .00

5 

Çalışanlarınmüşteriyekarşıtutumları 26 13 39    

Hepsi 25 27 52    

 

Tablo 51’de de görüldüğü gibi katılımcıların LC WAİKİKİ markasının mağazasına 

girdiklerinde onların satın alma davranışını etkileyen faktörlerin cinsiyet değişkeni ile 

bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X
2
=14.005, p<.05). 

Katılımcılar tarafından Zara markasının daha çok hangi ürünlerinin tercih edilmesi ile 

cinsiyet değişkenin bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-kare testi 

sonuçları Tablo 52’de yer almaktadır. 
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TABLO 52. Zara Markasının Daha Çok Hangi Ürünlerinin Tercih Edilmesi İle Cinsiyet 

Değişkenin Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi 

Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

Ayakkabı 24 13 37    

Çanta 18 3 21    

Giysi 57 43 100 7.606 6 .005 

Içgiyim 24 11 35    

Aksesuar 31 13 44    

Hepsi 24 14 38    

 

Tablo 52’de de görüldüğü gibi katılımcılar tarafından Zara markasının daha çok hangi 

ürünlerinin tercih edilmesi ile cinsiyet değişkenin bağımlı olup olmadığını incelemek 

için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X
2
=7.606, p>.05). 

Katılımcılar tarafından LC WAİKİKİ markasının daha çok hangi ürünlerinin tercih 

edilmesi ile cinsiyet değişkenin bağımlı olup olmadığını incelemek için tamamlanan ki-

kare testi sonuçları Tablo 53’te yer almaktadır. 
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TABLO 53. Lc Waikiki Markasının Daha Çok Hangi Ürünlerinin Tercih Edilmesi İle 

Cinsiyet Değişkenin Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Testi Sonuçları 

Gruplar Cinsiyet Toplam X
2 

sd p 

 Kadın Erkek     

Ayakkabı 15 5 20    

Çanta 68 23 91    

Giysi 48 29 77 14.800 6 .005 

İçgiyim 15 8 23    

Aksesuar 14 13 27    

Hepsi 8 14 22    

 

Tablo 53’te de görüldüğü gibi katılımcılar tarafından LC WAİKİKİ markasının daha 

çok hangi ürünlerinin tercih edilmesi ile cinsiyet değişkenin bağımlı olup olmadığını 

incelemek için tamamlanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X
2
=14.800, p<.05). 
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

5.1 Özet 

Bu çalışmanın amacı tüketicilerin Kültürlerarası pazarlama iletişimi farklılıkları 

kapsamında LC WAİKİKİ ve ZARA markalarına yönelik satın alma davranışlarını 

incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yerleşen Hazar 

Üniversitesinde iletişim bölümünde 3.ve 4. sınıflarında  eğitim alan 140 kişi ve 

Türkiye’nin İstanbul şehrinde yerleşen Maltepe Üniversitesinin iletişim bölümünde 3 ve 

4. sınıflarında eğitim alan 140 kişi toplamda 181 kadın ve 99 erkek olmakla 280 kişiden 

oluşan katılımcı ile Azerbaycan ve Türk dillerinde 19 sorudan oluşan anket yapılmıştır. 

 İlk olarak katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin değişkenler temelinde 

frekans analizi incelenmiş, değişkenler arasındaki ilişki analiz tekniklerinden biri olan 

ki-kare tekniği kullanılarak analizler tamamlanmıştır. Bu işlemlerin ardından ankette 

yer alan diğer sorular temelinde hazırlanmış olan değişkenler ile cinsiyet ve yaşanılan 

ülke değişkenleri arasındaki olası ilişkileri ki-kare tekniği aracılığı ile incelenmiştir. 

Araştırma sonucun da, markaların tercih edilmesinde cinsiyet ve yaşanılan ülke 

ile ilişkisinin var olduğu ortaya konulmuştur. Medeni durumun marka seçimini 

etkilemediği görülmüştür. Bu çalışmada tüketicilerin satınalma davranışlarını etkileyen 

ve marka seçimine etki gösteren  faktörler önceki çalışmalarla benzer çıkmıştır. Buna 

göre mağaza personelinin davranışı, mağaza ambiyansı, ürünün kalitesi ve b. gibi 

durumlar tüketicilerin satınalma davranışlarını etkilemektedir. Araştırmada elde edilen 

bulgular özetlenecek olursa markalı ürünlerin tüketim sıklığı, markanı özel kılan 

nedenler ülkeye göre değiştiği bulunmuştur. LC WAİKİKİ ve ZARA markalarında 

tercih edilen ürünler ülke değişkenine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Araştırmanın sonucunda algılama farklılıklarından dolayı ülke bazında marakların 

tercihinin değişkenlik gösterdiği bulunmuştur.  
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5.2 Yargı 

Bu çalışma,  üniversite öğrencilerinin hazır giyim sektöründeki markaları 

tüketme alışkanlığı daha fazla olduğu düşünüldüğünden Azerbaycan ve Türkiye’de 

vakıf üniversitesinde eğitim alan öğrencilerle yürütülmüştür. Her iki ülkede eğitim alan 

öğrencilerin marka tercihlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Araştırmanın temel 

hipotezi olan ‘‘Yaşanılan ülke markanın satın alınmasındaki tercihi etkilemektedir’’ 

doğrulanmıştır.  

Bu bulguların ışığında araştırma sorularına bakıldığı zaman: 

1-Markanın seçiminin cinsiyet ile ilişkisi var mı? 

Araştırmaya katılan 181 kadın ve 99 erkeğin anket sonuçlarına bakıldığı zaman 

kadınların marka seçimi erkeklere oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu da 

marka seçiminin cinsiyete göre farklılık gösterdiği düşüncesini ortaya koymaktadır 

2-Markanın seçimin ülke ile ilişkisi var mı? 

Hazır giyim sektöründe daha çok hangi markayı seçtikleri ile bağlı sorulan 

soruya verilen cevaplar arasında LC WAİKİKİ markası Azerbaycan’da  ‘‘ZARA’’ 

markası Türkiye’de daha çok tercih edildiği görülmektedir. Bu da marka seçimin ülkeye 

göre değişim gösterdiğini göstergesidir.  

3-Markaların Seçiminin Medeni Durum ile İlişkisi var mı? 

Yapılan araştırma sonucu katılımcıların medeni durumunun marka tercihini 

etkilemediği bulunmuştur. 

4-Markalı ürün almak için fiyatı yaşanılan ülkeye göre fark ediyor mu? 

Her iki ülke katılımcıları marka elde etmek için onun fiyatının önemli olduğu 

cevabını vermiştir. Markalı ürün elde etmek için ödenen miktarının ülkeye göre farklı 

olmadığı bulunmuştur.  



 

121 

 

 

5- ZARA Markasında tercih edilen ürünlerin seçiminin yaşanılan ülke ile ilişkisi 

var mı? 

Araştırma sonucu Azerbaycan’da daha çok Zara Markasında Aksesuar tercih 

edildiği Türkiye’de ise söz konusu markadan daha fazla kişinin ürün olarak giysi tercih 

ettiği belli olmuştur. Bu doğrultuda ZARA Markasında tercih edilen ürünlerin seçiminin 

yaşanılan ülke ile ilişkisi olduğu bulunmuştur. 

6- LC WAİKİKİ Markasında tercih edilen ürünlerin seçiminin yaşanılan ülke ile 

ilişkisi var mı? 

Araştırma sonucu Azerbaycan’da daha çok LC WAİKİKİ  çanta tercih edildiği 

Türkiye’de ise söz konusu markadan daha fazla kişinin ürün olarak giysi tercih ettiği 

belli olmuştur. Bu doğrultuda LC WAİKİKİ markasında tercih edilen ürünlerin 

seçiminin yaşanılan ülke ile ilişkisi olduğu bulunmuştur. 

 

5.3. Öneriler 

Bu tez çalışma kuramsal olarak  gelecekte yapılacak olan Kültürlerarası 

Pazarlama İletişimi farklılıkları çalışmalarına örnek olabilir. Gelecekte araştırmanın 

kapasam alanı daha da arttırılarak Azerbaycan ve Türkiyeden birer tane üniversite değil 

birden fazla üniversite karşılamşası yapılabilir. Katılımcılar sırasına üniversite 

öğrencileri ile beraber üniversite personeli de dahil edilerek marka sayısı artırılabilir. 

Bir sonraki çalışmalar da mağaza indirimleri, markaların yapmış olduğu reklamlar ve 

benzeri faaliyetler incelenebilir. 
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EK’LER 

Ek.1 Anket Forumu  

Değerli katılımcı, 

‘‘ Kültürlerarası Pazarlama İletişimi farklılıkları, Azerbaycan-Türkiye örneği, LC 

WAİKİKİ-ZARA karşılaştırması ’’ konulu tez araştırması kapsamında, 

Azerbaycan ve Türkiyede eğitim alan Üniversite öğrencileri ile  yapılmakta olub, 

hazır giyim ürünlerini alma sıklığı ve LC Waikiki-Zara markaları ile bağlı 

düşüncelerinizi belirlemek adına hazırlanmıştır, tamamen bilimsel amaçlar için 

hazırlanmıştır. Zamanınızı ayırdığınız için önceden teşekkür ederiz.  

 

1. Cinsiyetiniz: 

 Kadın  

 Erkek  

 

2. Medeni Durumunuz: 

 Evli 

 Bekar 

 

3. Yaşınız  

 18 yaş ve altı                                                           

 19-25  

 26-34  

 35-45 

 46 yaş ve üzeri 
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4. Hazır giyim sektöründe en çok hangi markayı kullanıyorsunuz: 

 LC WAİKİKİ  

 ZARA 

 KOTON                                                                  

 DEFACTO 

  MAVİ 

 Diğer :_____________________________________ 

 

 

 

5. Seçtiğiniz markanın ürünlerini hangi sıklıkta kullanıyorsunuz: 

 Günlük                                                                           

 Haftalık 

 Aylık                                                                              

 Yıllık 

  Diğer:______________________________________ 

 

 

6. Seçtiğiniz markayı sizin için özel kılan nedir? 

 Kalite                                                                                  

 Tasarım 

  Fiyat                                                                                    

 Marka ismi 

 Sloganları 

 Hepsi 
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7. Seçmiş olduğunuz markanın bir ürünü için aylık ne kadar para 

harcıyorsunuz? 

 50TL-100TL                                                                         

 150TL -200TL 

 250TL -300TL                                                                       

 350TL -400TL 

 450TL ve üstü  

 

8. Zara markası denince ilk neyi hatırlarsınız? 

 Erkek giyim markası                                           

 Kadın giyim markası 

 Çocuk giyim markası                                          

 Genç giyim markası (erkek-kadın) 

 Hepsi 

 

 

9. LC WAİKİKİ markası denince ilk neyi hatırlarsınız? 

 Erkek giyim markası                                            

 Kadın giyim markası  

 Çocuk giyim markası                                           

 Genç giyim markası (erkek-kadın) 

 Hepsi 

 

 

10. Seçmiş olduğunuz markanın bir ürününü elde etmek için fiyatı önemlimi? 

 Evet  

 Hayır  
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11. Zara Markasına ilişkin sahip olduğunuz çağrışım: 

 Yaratıcı olması                                                       

 Güvenilir olması 

 Dayanıklı\uzun ömürlü olması                               

 Fiyatının uygun olması 

 Kaliteli olması 

 Hepsi 

 

 

12. LC WAİKİKİ markasına ilişkin sahip olduğunuz çağrışım: 

 Yaratıcı olması                                                       

 Güvenilir olması 

 Dayanıklı\uzun ömürlü olması                               

 Fiyatının uygun olması  

 Kaliteli olması 

 Hepsi 

 

      

13. Seçtiğiniz markanın mağaza konsepti sizin alışveriş tercihinizi etkiler mi? 

 Evet 

 Hayır  

 

14. Sizin için ürün fiyatının fazla olması kaliteli olmasının göstergesi-midir? 

 Evet 

 Hayır 
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15. Markalı ürün alırken sizin için belirleyici faktörler nelerdir? 

 Kişisel ihtiyaç 

 Çevredeki insanların etkisi 

 Marka düşkünlüğü 

 Kalite  

 Hepsi  

 

 

 

16. Zara mağazasına girdiğiniz zaman satınalma davranışınızı ne etkiler? 

 Mağaza ambiyansının güzel olması                         

 Kabinlerin temiz ve geniş olması 

 Çalışanlarının kiyafetlerine özen göstermesi             

 Çalışanların müşteriye karşı tutumları 

 Hepsi 

 

 

17. LC WAİKİKİ mağazasına girdiğiniz zaman satın alma davranışınızı ne 

etkiler? 

 Mağaza ambiyansının güzel olması                         

 Kabinlerin temiz ve geniş olması  

 Çalışanlarının kiyafetlerine özen göstermesi        

 Çalışanların müşteriye karşı tutumları 

 Hepsi 
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18. Zara markasının daha çok hangi ürünlerini tercih ediyorsunuz  

 Ayakkabı                                                                  

 Çanta  

 Giysi                                                                            

 İç giyim 

 Aksesuar 

 Hepsi 

 

 

19. LC WAİKİKİ Markasının daha çok hangi ürünlerini tercih ediyorsunuz  

 Ayakkabı                                                                     

 Çanta  

 Giysi                                                                            

 İç giyim 

 Aksesuar 

 Hepsi  
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Ek.2 Anket Forumu Azerbaycan Dilinde 

Dəyərli Anket iştirakçısı, 

 

'' Kültürlerarası Pazarlama İletişimi farklılıkları, Azerbaycan-Türkiye 

örneği, LC WAİKİKİ -ZARA karşılaştırması '' elmi iş  çərçəvəsində, Azərbaycan 

və Türkiyədə təhsil alan Universitet tələbələrinin, hazır geyim məhsullarını alma 

sıxlığı və LC Waikiki-Zara markaları ilə bağlı düşüncələrininin təyin olunması 

üçün hazırlanmışdır. Vaxtınız ayırdığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirəm.  

 

1. Cinsiyətiniz : 

 Qadın 

 Kişi 

 

2. Ailə vəziyyəti: 

 Evli 

 Subay 

 

3. Yaş: 

 18 yaş və daha az 

 19-25 

 26-34 

 35-45 

 46 yaş və daha çox 

 

4. Geyim sektorunda ən çox hansı markadan istifadə edirsiniz? 

 LC WAİKİKİ  

 ZARA 

 KOTON 

 DEFACTO 

 MAVİ 

 DİGƏR: ____________________________ 
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5. Seçdiyiniz markanın məhsullarını hansı müddətdə tez-tez istifadə edirsiniz: 

 Günlük 

 Həftəlik 

 Aylıq 

 İllik 

 Digər: ______________________________ 

 

 

6. Seçdiyiniz marka da hansı xüsusiyyət sizi cəlb edir? 

 KEYFİYYƏT 

 DİZAYN 

 QİYMƏT 

 REKLAMLARI 

 HAMSI 

 

7. Seçdiyiniz markanın məhsulu üçün ayda nə qədər pul xərcləyirsiniz? 

 

 0 – 50 AZN 

 50 – 100 AZN 

 100 – 150 AZN 

 150 – 200 AZN 

 200 AZN və daha çox 

 

 

8. ZARA markası deyiləndə ilk nə düşünürsünüz? 

 

 Kişi geyim mağazası 

 Qadın geyim mağazası 

 Uşaq geyim mağazası 

 Gənclər üçün geyim mağazası 

 Hamısı 

 

 

 

9. LC WAİKİKİ markası deyiləndə ilk nə düşünürsünüz? 

 

 Kişi geyim mağazası 

 Qadın geyim mağazası 

 Uşaq geyim mağazası 

 Gənclər üçün geyim mağazası 

 Hamısı 
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10. Sizə görə seçdiyiniz markanın məhsulunu alanda qiymət önəmlidir? 

 

 Bəli 

 Xeyr 

 

 

11. Zara markasında sizi cəlb edən ən əsas nədir? 

 

 Keyfiyyətli olması 

 Məhsulların dayanıqlı və uzunömürlü olması 

 Qiymətlərin münasib olması 

 Yaradıcı olması 

 Etibarlı olması 

 Hamısı 

 

 

 

 

12. LC WAİKİKİ markasında sizi cəlb edən ən əsas nədir? 

 

 Keyfiyyətli olması 

 Məhsulların dayanıqlı və uzunömürlü olması 

 Qiymətlərin münasib olması 

 Yaradıcı olması 

 Etibarlı olması 

 Hamısı 

 

 

13. Seçdiyiniz markanın mağaza quruluşu sizin alış-veriş seçiminizə təsir göstərir 

mi? 

 

 Bəli 

 Xeyr 

 

 

 

14. Məhsulun qiyməti nə qədər çox olarsa keyfiyyətlidir. İfadəsi düzgündürmü? 

 Bəli 

 Xeyr 
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15. Markalı məhsullar alınarkən sizin üçün müəyyən faktorlar hansılardır? 

 

 Şəxsi ehtiyaclar 

 Ətrafdakı insanların münasibəti 

 Marka lütfü 

 Keyfiyyət 

 Hamısı 

 

16. Zara mağazasına girdiyinizdə alış-verişinizə nə təsir göstərə bilər? 

 

 Mağaza mühitinin əlverişli (gözəl) olması 

 Kabinlərin təmiz və geniş olması 

 Mağaza işçilərinin geyimlərinə diqqət göstərməsi 

 Müştərilərə qarşı münasibət 

 Hamısı 

 

 

 

17. LC WAİKİKİ mağazasına girdiyinizdə alış-verişinizə nə təsir göstərə bilər? 

 

 Mağaza mühitinin əlverişli (gözəl) olması 

 Kabinlərin təmiz və geniş olması 

 Mağaza işçilərinin geyimlərinə diqqət göstərməsi 

 Müştərilərə qarşı münasibət 

 Hamısı 

 

18. Zara markasının hansı məhsulunu daha çox istifadə edirsiniz? 

 

 Ayaqqabı 

 Geyim 

 Çanta 

 Alt Paltarları 

 Hamısı 

 

 

 

 

19. LC WAİKİKİ markasının hansı məhsulunu daha çox istifadə edirsiniz? 

 

 Ayaqqabı 

 Geyim 

 Çanta 

 Alt Paltarları 

 Hamısı 
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