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ÖZ 

Teknolojinin hızla gelişmesi ve ekonominin küreselleşmesi sonucu ortaya çıkan 

rekabet ile karşı karşıya kalan Türk Katılım Bankacılığı sektörü, rakiplerinden 

farklılaşarak müşterilerinin güven ve sadakatini kazanmak için çeşitli yöntem ve 

stratejilere başvurmaktadır. Bu stratejilerin başında; insan ilişkilerine dayanan, 

müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap veren,  müşteri memnuniyetini ve sadakatini üst 

düzeyde tutmayı amaçlayan ilişkisel pazarlama anlayışı gelmektedir. 

 

Bu çalışmada, Türk Katılım Bankacılığı sektöründeki ilişkisel pazarlama 

uygulamalarının müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti ve müşteri tavsiye etme 

eğilimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkileri 

incelemek amacıyla geliştirilen ölçüm formu katılım bankacılığı müşterilerine 

uygulanmıştır. Anket yöntemi ile elde edilen veriler çoklu regresyon analizi ile tetkik 

edilerek araştırma hipotezleri test edilmiştir. Çalışma sonucunda ilişkisel pazarlama 

boyutlarından güven, yetkinlik, iletişim ve çatışma yönetiminin müşteri sadakati, 

müşteri memnuniyeti ve müşterilerin tavsiye etme eğilimine olumlu katkı yaptığı 

tespit edilmiştir.  

 
Anahtar Sözcükler: İlişkisel pazarlama, müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti, tavsiye 

etme niyeti, Türk katılım bankacılığı sektörü. 
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THE IMPACT OF RELATIONAL MARKETING PRACTICES ON 

CUSTOMER LOYALTY, CUSTOMER SATISFACTION AND THE 

TENDENCY OF CUSTOMERS TO RECOMMEND: A RESEARCH IN 

THE TURKISH PARTICIPATION BANKING SECTOR 

 

ABSTRACT 

Faced with the rapid development of technology and the competition resulting from 

the globalization of the economy, the Turkish participation banking sector offers a 

variety of methods and strategies to gain the trust and loyalty of its customers by 

differentiating from its competitors. One of the foremost strategies is relational 

marketing approach which is based on human relations and tries to respond to 

customer requests and needs, and keep customer satisfaction and loyalty at the 

maximum level. 

 

In this study, the effects of the relational marketing practices in the Turkish 

Participation Banking sector on customer loyalty, customer satisfaction and the 

tendency of customers to recommend were examined. The measurement form 

developed to investigate the relationships between research variables was applied to 

participation banking customers. The data obtained by the survey method were tested 

by multiple regression analysis and the research hypotheses were tested. As a result 

of the study it was found out that trust, communications, conflict management and 

competency have a positive effect over customer loyalty, customer satisfaction and 

customers’ intention to recommend.  

 
Keywords: Relationship marketing, customer loyalty, customer satisfaction, intention to 

recommend, Turkish participation banking sector. 

 

JEL Classification: M31, M15, L96 

 

GİRİŞ 

Küreselleşme ve iletişim teknolojilerinde görülen gelişim, ekonominin her alanında 

olduğu gibi bankacılık sektöründe de önemli değişimlere sebebiyet vermiştir. Rekabetin 

artması, işletmeler tarafından daha kaliteli ürün ve hizmet sunulması zorunluluğunu 

doğurmuştur. Ürün ve hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi tek başına yeterli olmamakta, 

bu ürün ve hizmetlerin müşteriye tanıtılması ve kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesi de 

gerekmektedir. Bu konuda literatürde farklı yaklaşımlar incelendiğinde, 1983 yılında Leonard 

Berry tarafından önerilen “eldeki müşteriler ile ilişkileri sürdürme ve geliştirme” anlayışına 

dayanan ilişkisel pazarlama yaklaşımının öne çıktığı görülmektedir (akt. Grönroos, 1994).  

Bu anlayış, geçmiş yıllarda geleneksel pazarlamanın hâkim olduğu Türk Katılım 

Bankacılığı sektörüne de yansımış olup değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda güven ve 
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sadakat gibi taklit edilmesi ve ikamesi mümkün olmayan değerler üzerine kurulu ilişkisel 

pazarlama yaklaşımı bankacılık sektörü içerisinde her geçen gün pazardan daha fazla pay 

almaya gayret gösteren katılım bankaları tarafından da benimsenmeye başlamıştır. 

Katılım bankaları, bir yandan mevcut müşterilerini korurken diğer yandan yeni müşteriler 

kazanmak ve bu çalışmalar sırasında tüm müşterilerin memnuniyetini sağlamak zorundadır. Bu 

amaçla verilen hizmetin niteliğinin iyileştirilmesine ve ürün çeşitliliğinin arttırılmasına 

çalışılmaktadır. Zamanla sektördeki tüm kurumlar tarafından aynı kalite ve çeşitlilikte 

ürün/hizmet sunumu sağlanmış olduğundan artık ürünlerin benzer şekilde sunulması müşterinin 

kurum tercihinde bir etken olmaktan çıkmıştır. Ürünlerin homojenleşmesi nedeniyle müşteri 

bağlılığı ve yeni müşteri kazanımında müşteri ilişkileri ile fark yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarına rakiplerinden 

farklılaşarak ön plana çıkma ve yoğun rekabet altında varlıklarını sürdürme olanağı sunan 

ilişkisel pazarlama uygulamalarının, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ile müşterilerin 

çalıştıkları kurumu diğer tanıdıklarına tavsiye etme eğilimi üzerindeki etkileri ele alınmıştır.  

İLİŞKİSEL PAZARLAMA 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ekonomik ve siyasi krizler, üretim süreçlerini ve 

tüketim alışkanlıklarını etkileyerek pazarlamayı üretim birimlerinden ve satış baskısından 

bağımsızlaştırarak müşteriyi odak noktası haline getirmiştir. Bu görüş doğrultusunda gelişen 

İlişkisel Pazarlama kavramı, ilk defa 1983 yılında Amerika Birleşik Devleti’nde bir pazarlama 

araştırmacısı olan Leonard Berry tarafından kullanılmıştır. (Grönroos, 1994). Berry (1995), 

ilişkisel pazarlamayı “çeşitli hizmet örgütlerinde müşteri ilişkilerini arttırmak, korumak ve 

çekici hale getirmek” olarak tanımlamıştır. Özü itibari ile ilişkisel pazarlama, müşteriyle 

işletme arasında tesis edilen uzun dönemli bir ilişki dili olarak ifade edilebilir ve bu anlayışta 

gerek müşterilerin gerekse tedarikçilerin işletmeye değer kattığını kabul edilir. Sharma ve Sheth 

(1997) bu değerleri teknolojiye erişim, pazara erişim ve bilgiye erişim gibi başlıklar altında 

toplamış ve bahsedilen değerlerin işletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı sağladığını ifade 

etmiştir. 

İlişkisel pazarlama üzerine yapılan araştırmalarda en çok bahsi geçen ilişkisel pazarlama 

amaçlarından ilki yeni müşteri elde etme, ikincisi ise var olan müşterileri elde tutmadır (Berry, 

1995). Bahsedilen bu iki temel amaç dışında; müşteri memnuniyeti sağlamak, maliyeti azaltıp 

kârlılığı arttırmak, ortaklık kurmak, rakiplerden müşteri çekmek, hizmet kalitesi ve satışları 
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arttırmak, müşteri değeri yaratmak, güven oluşturmak, müşterilerin tavsiye etme eğiliminde 

bulunmasını sağlamak ilişkisel pazarlamanın diğer amaçları arasında yer almaktadır (Morgan 

ve Hunt, 1994; Ballantyne, 2000; Sheth ve Parvatiyar, 2002). 

İlişkisel pazarlama anlayışında, müşterilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda üretilen 

ürün ve hizmetler, müşterilerin kendilerini özel hissetmesini sağlar. İşletme ile müşteriler 

arasında oluşan güven ve bağlılık işletmelerin kârlılığını arttırır, marka imajını geliştirir ve yeni 

müşteri elde etme maliyetini düşürür. Artan müşteri bağlılığı çalışan bağlılığına da katkı sağlar 

(Buttle ve Francis, 2001). Çalışan ile müşteri arasındaki ilişkinin, zaman içerisinde işletme ile 

müşteri arasında da bir duygusal bağ oluşturması ve bu sayede aynı ürün/hizmet için rakiplerin 

daha uygun tekliflerinin müşteri tarafından kabul edilmemesi amaçlanır (Hennig-Thurau vd., 

2002). 

İşletmelerin ilişkisel pazarlama uygulamalarının marka değerini de arttırdığı öne 

sürülmüştür. Yoganathan vd. (2015) tarafından yapılan bir araştırmada 1400 banka incelenmiş 

olup bu bankalarda ilişkisel pazarlamanın aktif olarak kullanılmasının müşterilerinin algılarında 

bir olumlu bir marka imajı yarattığı ve bankaların diğer bankalara nazaran rekabet avantajı 

sağladığı tespit edilmiştir. İlişkisel pazarlamayı, diğer geleneksel pazarlama anlayışları ile 

mukayese eden araştırmacılar, hedef müşterilerin korunması amacıyla geliştirilen stratejiler 

sayesinde işletmelerin, müşterileri ile ilişkisini güçlendirdiğini ve müşterinin yaşam boyu 

değerini arttırdığını ifade etmektedir (Payne ve Christopher, 2005). Geleneksel pazarlama 

anlayışı ile ilişkisel pazarlama anlayışı arasındaki karşılaştırma Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. İlişkisel Pazarlama ve Geleneksel Pazarlama Anlayışı 

Roller Geleneksel Pazarlama Anlayışı İlişkisel Pazarlama Anlayışı 

Hedef Satış yapmak Uzun dönemli müşteri ilişkileri kurmak 

Müşteri anlayışı Müşteri memnuniyetine dikkat 

edilmez. 

Müşteri bilgileri toplanmaz.  

Müşteri değeri oluşturma çabası 

yoktur. 

Müşteriler ve işletmeler birbirlerinden 

bağımsızdır.  

Müşteri memnuniyeti oluşturarak müşteri 

bağlılığı hedeflenir.  

Müşteriler ve işletmeler birbirlerine bağlı ve 

ilişki içerisindedirler. 

Pazarlamanın amacı Ürün değeri oluşturmak 
Müşteri değeri oluşturmak. Müşteri odaklı 

olmak 

Pazarlama stratejisi Pazar payını genişletmek Pazarlama varlıklarını artırıp yönetmek 

Varsayımlar Pozitif pazar performansı Pazarlama stratejileri değer odaklıdır. 

Katkı Müşteri, rakip ve kanal bilgisi Müşteri değerinin nasıl geliştirileceğini bilmek 

Pazarlamanın odağı 

Ürün odaklı olarak yeni müşteriler 

elde etme 

Ürün odaklı satış yapma 

Müşteri odaklı yeni müşteriler elde edip, 

mevcut müşterilerin elde tutulması amaçlanır.  

Hizmete odaklanan satış yapma anlayışı vardır.  

Bireyselleştirilmiş ilişki kurulmaya çalışır. 

Varlık kavramı Somut varlıklar Soyut varlıklar 

Kaynak: Jüttner ve Wehrli (1994) 
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İlişkisel Pazarlamanın Bileşenleri 

Literatürde ilişkisel pazarlamanın bileşenleri şu şekilde sıralanmaktadır: (1) güven 

(Hawes vd., 2004; Kim vd., 2011), (2) yetkinlik (Anderson ve Weitz, 1989; Day, 1994), (3) 

taahhüt (Hall vd., 1970; Mowday vd., 1979; Moorman vd., 1992; Oliver, 1999; Oly Ndubisi, 

2004; Adjei ve Clark, 2010), (4) iletişim (Selnes, 1998; Sin vd., 2002; Oly Ndubisi ve Kok 

Wah, 2005) ve çatışma yönetimi (Dwyer vd., 1987). 

Güven, alıcı ve satıcı arasında imzalanan sözleşmeler yerine karşılıklı verilen sözlerin 

yerine getirilmesi ile alakalı ilişkisel pazarlama bileşenidir (Hawes vd., 2004). Buna göre ilişki 

içerisinde bulunan müşteriler, gereksinmelerini ileriki bir tarihte giderebileceğine ilişkin bir 

inanca sahip olur (Anderson ve Weitz, 1989).  

Yetkinlik, bilişim teknolojileri ile iletişim imkanlarının yaygınlaşması ve erişim 

maliyetlerin düşmesi neticesinde tüketicilerin ticari konularda bilinçlenmesini ve pazarda etkin 

rol sahibi olması ile ilgilidir (Anderson ve Weitz, 1989). Ürün satışı, kârlılık ve reklam üzerine 

kurulu işletme stratejileri yerini müşteri taleplerini karşılayabilme üzerine kurulu stratejilere 

bırakmıştır. 

Taahhüt, uzun süreli devam eden ticari ilişkilerin daha fazla değer kazandıracağına ve 

avantaj sağlayacağına inanan müşterilerin firma adına çaba gösterme istekliliğidir (Mowday 

vd., 1979). Bir başka deyişle, örgüt amaçları ile müşteri hedeflerinin giderek daha fazla 

bütünleşmesi veya uyum sağlama sürecidir (Hall vd., 1970). Güven kelimesi ile birlikte anılan 

taahhüt, ticari ilişki içerisindeki tarafların ilişkiyi oluşturmak ve devam ettirmek için istikrarlı 

hatta istekli olmasıdır (Adjei ve Clark, 2010). 

İletişim, müşteriye zamanında ve güvenilir bilgi sunma yeteneğidir (Selnes 1998). Ticari 

ilişkilerde bulunan tarafların doğru bilgileri doğru zamanda iletilmesi neticesinde taraflar 

aralarındaki çatışma yönetiminin ve güven duygusunun oluşumudur (Sin vd., 2002).  

Çatışma yönetimi, işletmelerin olası uyuşmazlıklarda sorunları açık bir şekilde tartışma 

yeteneğini, problem oluşmadan önce var olan çatışmaları çözme becerisini ve sorun olduğunda 

üretmiş olduğu çözüm önerilerini içermektedir (Oly Ndubisi ve Kok Wah, 2005). Rusbult vd. 

(1988)  bir bireyin çatışmaya sebep verecek davranışlarda bulunma olasılığının, ilişkiden 

önceki memnuniyet derecesine, kişinin ilişkiye olan yatırımının büyüklüğüne ve sahip olduğu 

alternatiflerin değerlendirilmesine bağlı olduğunu ifade eder. Çatışma, işletmeler açısından her 
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ne kadar olumsuz gibi görülse de iyi yönetildiğinde olumlu sonuçların elde edilmesine neden 

olabilmektedir. Anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında ortak nokta bulunarak çözüme ulaştırılan 

çatışma, her iki taraf için de uzun dönemli ilişkilerin gelişmesine ve işletmelerin devamlılık 

sağlanmasına vesile olmaktadır (Jap ve Ganesan, 2000).  

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

Müşteri memnuniyeti, genel anlamda satın alma sonrasında müşterinin işlem bazında 

aldığı değeri fiyat ile karşılaştırarak yaptığı değerlendirme ve hissettiği tatmin tanımlanır 

(Blanchard ve Galloway, 1994). Günümüzde ekonominin belirsizliği, müşterilerin satın alma 

paradigmalarında değişim, ürün tüketiminin azalması ve müşteri bilincinin artması gibi 

faktörler neticesinde ağırlaşan rekabet koşulları içerisinde sağlanan müşteri memnuniyetinin 

ölçümü oldukça önem kazanmıştır (Oly Ndubisi, 2006). 

Artan rekabet sebebi ile müşteri kaybeden bankalar, mevcut müşterilerini elde tutmak için 

güven ve memnuniyet gibi taklidi zor duygusal bağların oluşumuna önem vermekte olup 

günümüzde müşteri memnuniyetinin oluşturulması işletmeler için artık bir seçim olmaktan 

çıkmış ve sürdürebilir rekabet sağlamak için zorunluluk haline gelmiştir.  

Oly Ndubisi ve Kok Wah (2005) ise ilişkisel pazarlama bileşenleri olan; güven, yetkinlik, 

taahhüt, iletişim ve çatışma yönetiminin şirket ile müşterileri arasında kalıcı ilişkilerin 

oluşturulması ve sürdürülmesi için her iki tarafta da tatmin edici durumlar oluşturacağını 

savunmaktadır. Sivadas ve Baker‐Prewitt’e (2000) göre, memnuniyet aynı zamanda bir 

bankanın tavsiye edilme olasılığını arttırmaktadır. Bontis vd. (2007) bankacılık sektörü üzerine 

yapmış olduğu çalışmada, memnuniyet ile müşteri sadakati arasında pozitif bir ilişki 

saptanmıştır. Rust ve Zahorik (1993) ise, müşteri memnuniyetinin yeniden satın alma niyetinin 

artmasına neden olduğunu belirtmektedir. Anderson ve Sullivian'a (1993) göre, yüksek düzeyde 

bir müşteri memnuniyeti, hizmet sağlayıcısını değiştirme ihtiyacını azaltacak ve nihayetinde 

kurumun kârlılığını artıracaktır. 

MÜŞTERİ SADAKATİ 

Müşteri sadakati, gelecekte tercih edilen bir ürünü veya hizmeti yeniden satın almak veya 

yeniden kullanmak yönünde müşterilerin kendileri için fayda sağlayan işletmelere karşı 

hissettiği bağlılık duygusudur (Oliver, 1999). Zeithaml vd. (1996) müşteri sadakatini, 
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tüketicinin bir hizmet sağlayıcıya karşı olan pozitif tutumu ve bu hizmete tekrar gereksinim 

duyduğunda aynı hizmet sağlayıcı tercih etme eğilimi olarak tanımlar. 

İlişkisel pazarlama ve müşteri sadakati, günümüz rekabet ortamında kurumların 

varlıklarını korumada ve devamlılıklarını sağlamada önem arz eden iki uygulamadır. İlişkisel 

pazarlama bir uygulama stratejisi iken, müşteri sadakati ise ilişkisel pazarlamanın sonucudur. 

İlişkisel pazarlamanın bir sonucu olan sadakat kavramı hem işletmeler için hem de müşteriler 

için birçok avantaj sağlamaktadır. Müşteri sadakatindeki artış işletme karlılığını, müşteri 

memnuniyetinin devamlılığını, pazarlama maliyetlerini olumlu etkiler (Oliver, 1999). Öte 

yandan, bu sadakat müşteriye kalitesi tutarlı ürün veya hizmet alımı, değer görme, indirim vb. 

faydalar da sunar (Zeithaml, 1988; Cronin vd., 2000, Molina vd., 2007; Palmatier vd., 2007). 

Gelişen teknoloji ile bankacılık sektörünün dijitalleşmesi ve müşteri bilincinin oluşması, 

pazardaki rekabeti arttırmış ve tüketiciyi güçlendirmiştir. El değiştiren güç neticesinde 

kurumlar, satış odaklı stratejiler yerine müşteri sadakati üzerine kurulu işletme politikaları 

geliştirmektedir. Müşteri sadakatini korumak veya müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak, 

özellikle hizmet sektörü içerisindeki firmaların hayatta kalmasının ve büyümesinin anahtarıdır 

(Duffy 1998; McMullen ve Gilmore, 2003). 

TAVSİYE ETME EĞİLİMİ 

Tüketicinin tekrar eden satın alımları sonucunda çevresine pozitif önerilerde bulunma 

durumu olarak tanımlanabilecek tavsiye etme eğilimi ilişkisel pazarlama alanındaki çalışmalara 

sıklıkla konu olan bir kavramdır (Yoon ve Uysal, 2005). Yapılan araştırmalara göre başarılı 

ilişkisel pazarlama stratejileri uygulayan işletmeler, müşterileri tarafından çevrelerine daha çok 

önerilmektedir (Leverin ve Liljander, 2006). 

Kim vd. (2011) göre tavsiye etme eğilimi, ilişkisel pazarlama stratejilerinin etkin 

kullanımı sonucu müşterilerin tekrar satın alım için işletmeleri ziyaret etmelerini sağlama 

amaçlı çevrelerine olumlu geri bildirimlerde ve önerilerde bulunma sürecidir. Tavsiye 

neticesinde oluşan potansiyel müşterilerin işletmelere karşı olumlu tutumu, işletme ile müşteri 

arasındaki ilişki kalitesini arttırmaktadır. Grönroos (1994) ise tavsiye etme eğiliminin memnun 

kalan müşteriden geçtiğine vurgu yapmaktadır. Pazarlama araştırmalarında yaygınlıkla ele 

alınan tavsiye etme eğilimi, birçok tüketicinin satın almaya karar verme sürecini etkilemesinden 

dolayı oldukça önemlidir.  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

163 

Aldlaigan ve Buttle (2005) bankacılık sektöründe yaptıkları araştırmalarında, 

müşterilerin bankadaki hesap bakiyelerine karşılık elde ettikleri kâr yerine aldıkları kaliteli 

bankacılık hizmetlerinin tavsiye etme eğilimi üzerinde daha çok etkisi olduğu sonucuna 

varmışlardır.  

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI 

İslam ekonomisinde sermaye, üretim faktörleri arasında yer almaz. Bu nedenle, 

anaparanın ödünç verilmesi veya kiralanması karşılığında talep edilen kullanım ücreti olan faiz, 

İslam kuralları gereğince bir para politikası olarak görülmemektedir (Tabakoğlu, 1992). 

İnançları nedeniyle dini hassasiyeti yüksek insanların, modern finansal hizmetlerden ve 

ekonomi sisteminden uzakta kalması tasarrufların sabit kalmasına neden olmuştur. Atıl kalan 

bu birikimlerin ekonomiye kazandırılması için faiz getirisi olmayan katılım bankası fikri 

gelişmiştir. Mısır’da başlayan faizsiz bankacılık çalışmaları neticesinde, ilk faizsiz banka 

Kahire’de faaliyete geçmiştir. Nasser Social Bank ismi ile tesis edilen banka 1972 yılında 

müşteri kabulüne başlamıştır. Bu bankanın amacı, ticari faaliyetlerin yürütülmesinden ziyade 

masraf yapmak zorunda kalan fakir insanların daha da fakirleşmesini önlemek için ülke 

içerisinde toplanan atıl durumdaki tasarruflar ile faizsiz kredi sağlamak olmuştur (Uçar, 1993). 

Gerek Nasser Social Bank’ın faaliyetleri gerekse bu alanda gerçekleştirilen akademik 

çalışmalar, faizsiz işleyen bir ekonomik sistem oluşturulması fikrini güçlendirmiş ve 

neticesinde İslam ülkelerinde biriken sermayenin dış borçlanma ile erimesini önleme ve bu 

birikimlerin tüm İslam ülkeleri arasında kullanılabilmesi için mali bir komite oluşturulması ile 

sonuçlanmıştır. Bu faaliyetler neticesinde, 1975 yılında aralarında Türkiye’nin bulunduğu 43 

ülkenin katılımı sonucu İslam Katılım Bankası kurulmuştur. Tesis edilen bu modelden 

etkilenen birçok ülke, faizsiz işleyen katılım bankaları kurmaya başlamıştır (Yılmaz, 2010). 

Türkiye’de katılım bankacılığı ilk olarak, 16.12.1983 gün ve 83/7506 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararnamesi ile “Özel Finans Kurumu” adı altında yasal bir statü kazmıştır. Uluslararası 

finans çevresindeki tanınırlık ve kimlik sorununun çözümü için 2005 yılında yürürlüğe giren 

Bankacılık Kanunu ile “Özel Finans Kurumu” adı “Katılım Bankası” olarak değiştirilmiştir 

(Uyan, 2005). Türkiye’deki Katılım Bankaları, yastık altı denilen kayıt dışı tüm mevduatları 

bünyelerinde toplayıp fon ihtiyacı olan üretici veya tüketicilere fon sağlamaktadır. Böylece, atıl 

durumda olan tasarrufların ekonominin reel sektörüne kazandırılmasında, vergilendirilmesinde 

ve tabana yayılmasında büyük rol oynamaktadır (Uçar 1993).   
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Son on yıl içerisinde hızla gelişim gösteren katılım bankacılığı, alternatif banka olma 

rolünden çıkıp ticari bankaların tamamlayıcısı olma yolunda ilerlemektedir. 2019 yılı itibariyle 

Türkiye’de 5 katılım bankası bulunmaktadır: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Kuveyt Türk 

Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve 

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.   

YÖNTEM 

Literatür incelendiğinde Türkiye’de katılım bankacılığı alanında ilişkisel pazarlama 

uygulamalarına ilişkin tespit edilen eksikliğin giderilmesi amacı ile gerçekleştirilen bu 

araştırmanın hipotezleri ve araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Çalışma evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren beş katılım bankasının müşterileri oluşturmakta 

olup müşterilerin tam ve kesin olarak belirlenememesinden dolayı basit tesadüfî örnekleme 

yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında hazırlanan anket formu katılım bankacılığı 

müşterilerine iletilmiş ve 388 adet tam ve eksiksiz doldurulmuş form elde edilmiştir.  

İlişkisel Pazarlama için Oly Ndubisi ve Wah (2005) tarafından geliştirilen 18 ifade, müşteri 

memnuniyeti için Leverin ve Liljander (2005) ve Hennig-Thurau (2004) tarafından geliştirilen 

8 ifade, müşteri sadakati için Kim vd. (2001) ve Zeithaml vd. (1996) tarafından geliştirilen 4 

ifade, tavsiye etme eğilimi için ise Hennig-Thurau vd. (2002) tarafından geliştirilen 4 ifadeden 

yararlanılmıştır.  

H2 H5 

H1 

H3 H4 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

165 

Veriler beşli Likert ile ölçülmüş olup araştırma örneklemine ilişkin bilgiler Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma Örneklemine Dair Bilgiler 

  Frekans 

(n) 

Yüzde % 

Cinsiyet Kadın 148 38,1 

Erkek 240 61,9 

Yaş 

18-30 Yaş 79 20,4 

31-45 Yaş 145 37,4 

46-55 Yaş 78 20,1 

56-65 Yaş 60 15,5 

66 ve Üzeri 26 6,7 

Medeni Durum Bekâr 98 35,3 

Evli 290 74,7 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 86 41,1 

Lise 166 20,1 

Yüksekokul 50 10,1 

Üniversite 64 15,2 

Lisansüstü 22 8,2 

Meslek 

Çalışan 160 41,2 

İş Veren / 

Esnaf 

78 20,1 

Ev Hanım 39 10,1 

Emekli 59 15,2 

Öğrenci 32 8,2 

Çalışmıyor 20 5,2 

Tercih Edilen Katılım Bankaları 

Albaraka Türk 

A.S 

68 17,5 

Türkiye Finans 

Katılım A.S 

82 21,1 

Ziraat Katılım 

A.S 

47 12,1 

Kuveyt Türk 

A.S 

81 20,9 

Vakıf Katılım 

Bankası A.S 

67 17,3 

 

BULGULAR 

Ölçüm araçlarının analizler için uygunluğunun belirlenmesi için açıklayıcı faktör analizi 

ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ankette yer alan ifadelerin faktör 

yükleri ilişkisel pazarlama ölçeği için Tablo 3’te,  müşteri memnuniyeti,  müşteri sadakati ve 

müşterilerin tavsiye etme niyeti ölçeği için ise Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3: İlişkisel Pazarlama Ölçeği Faktör Yükleri 

İfade / Faktör 
F

1 

F

2 

F

3 

F

4 

F

5 

Bankamın hizmetlerine güvenirim. 0

,764 

    

Bankam, müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirir. 0

,726 

    

Bankam, gerçekleştirdiğim bankacılık işlemlerinin güvenliğine önem verir. 0

,722 

    

Bankamın verdiği sözlere itimat ederim. 0

,706 

    

Bankam kaliteli hizmet verme konusunda kararlıdır. 0

,600 

    

Bankam, yatırımlarımı planlamada bana yardım eder.  0

,843 

   

Bankam, yatırımlarım hakkında bana önerilerde bulunur.  0

,843 

   

Bankam, ihtiyaçlarıma uygun düzenlemeler yapar.  0

,714 

   

Bankam, etkili satış promosyonları yapar.  0

,686 

   

Bankam, bankacılık sektöründeki yeniliklere hâkimdir.  0

,500 

   

Bankam, meydana gelen problemleri açıkça tartışarak çözmeye çalışır.   0

,854 

  

Bankam, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları önceden tespit edip çözmeye 

çalışır. 

  0

,849 

  

Bankam, anlaşmazlıklardan kaçınır.   0

,819 

  

Bankam, zamanında güvenilir bilgi verir.    0

,805 

 

Bankam, yeni bankacılık hizmetleri hakkında bilgilendirir.    0

,762 

 

Bankam, taahhütlerini yerine getirir.    0

,534 

 

Bankam, hizmet değişikliklerine esneklik gösterir.     0

,882 Bankam, ihtiyaçlarıma göre esneklik gösterir.     0

,861 F1: Güven F2: Yetkinlik F3: Çatışma Yönetimi F4: İletişim F5: Taahhüt 
 

 

Tablo 4: Müşteri Memnuniyeti, Sadakati ve Tavsiye Etme Niyeti Ölçekleri İçin Faktör Yükleri 

Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Faktör Yükü 

Bankamın hizmetlerinden memnunum. 0,643 

Bankam ile bugüne kadar olan çalışmamdan memnunum. 0,658 

Bankam, beklenmedik ve kritik durumlarla karşılaştığımda memnun edici yardımlarda 

bulunur. 

0,634 

Bankam, daima beklentilerimi karşılar. 0,689 

Bankam, beni bu zamana kadar hayal kırıklığına uğratmadı. 0,685 

Bankam ile bugüne kadar mükemmel bir ilişkimiz var. 0,716 

Bankamdan tamamı ile mutluyum. 0,706 

Bankamın benim için yaptıklarından memnunum 0,653 

Müşteri Sadakati Ölçeği  

Bankacılıkla ile ilgili bir hizmete ihtiyaç duyduğumda bu banka ilk tercihim olacaktır 0,645 

Bu bankayı diğerlerine göre daha fazla tercih ederim 0,630 

Bu banka ile çalışmaya devam edeceğim 0,843 

Bu bankayı değiştirmeyi düşünmüyorum 0,851 

Tavsiye Etme Niyeti Ölçeği  

İnsanlara bu banka hakkında olumlu şeyler söylerim 0,718 

Başkalarına, bu bankayı kullandığımı söylemekten gurur duyarım. 0,802 

Bu bankayı, arkadaşlarıma ve çevremdekilere öneririm. 0,702 

Bu banka hakkında, diğer bankalar hakkında konuştuğumdan daha fazla konuşurum. 0,778 
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Ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. Buna göre 

ölçeklerin analizler için yeterli olduğu anlaşılmıştır. Tablo 6’da ise korelasyon analizi sonuçları 

belirtilmiştir. 

 

Tablo 5: Müşteri Memnuniyeti, Sadakati ve Tavsiye Etme Niyeti Ölçekleri İçin Faktör Yükleri 

Değişkenler Cronbach’s 

α Yetkinlik 0,896 

Taahhüt 0,814 

İletişim 0,876 

Çatışma Yönetimi 0,910 

Güven 0,925 

Müşteri Memnuniyeti 0,951 

Müşteri Sadakati 0,948 

Tavsiye Etme Eğilimi 0,953 
 

 

Tablo 6: Korelasyon Analizi 

No Değişken  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Güven 1        

2 Yetkinlik 0,639** 1       

3 Taahhüt 0,620** 0,721** 1      

4 İletişim 0,828** 0,661** 0,629** 1     

5 Çatışma Yönetimi 0,614** 0,545** 0,501** 0,620** 1    

6 Müşteri Memnuniyeti 0,831** 0,753** 0,665** 0,811** 0,669** 1   

7 Müşteri Sadakati 0,759** 0,657** 0,602** 0,729** 0,656** 0,872** 1  

8 Tavsiye Etme Eğilimi 0,800** 0,686** 0,633** 0,761** 0,630** 0,884** 0,872** 1 

 * p<0,05      ** p<0,01 

 

        

 

İlişkisel pazarlama boyutlarının bağımlı değişkenler üzerine etkilerini ele alan H1, H2 ve 

H3 hipotezleri çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiş olup sonuçlar Tablo 6’da 

belirtilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde Güven, Yetkinlik, İletişim ve Çatışma Yönetimi’nin 

Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Tavsiye Etme Eğilimi üzerinde olumlu etkisi tespit 

edilmiş iken Taahhüt için istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye rastlanmamıştır. 

Tablo 7: Regresyon Analizleri 

Bağımsız Değişken 

Bağımlı Değişken 

Müşteri Memnuniyeti Müşteri Sadakati Tavsiye Etme Eğilimi 

β p β p β p 

Guven 0,347 0,000 0,295 0,000 0,381 0,000 

Yetkinlik 0,298 0,000 0,171 0,001 0,207 0,000 

Taahhut 0,000 0,996 -0,004 0,939 0,048 0,298 

İletişim 0,224 0,000 0,242 0,000 0,181 0,001 

Çatışma Yönetimi 0,147 0,000 0,230 0,000 0,132 0,001 

R 0,886 

0.000 

0.813 

0.000 

0.828 

0.000 R2 0784 0.661 0.685 

F 278,016 148,915 166,083 
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Müşteri memnuniyetinin müşterilerin tavsiye etme eğilimi üzerindeki etkisini ele alan 

hipotez basit doğrusal regresyon ile analiz edilmiş olup sonuçta Müşteri Memnuniyeti’nin 

Tavsiye Etme Eğilimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (β=0,870, 

p<0,01, R2=0,758). Benzer şekilde Müşteri Sadakati’nin de Tavsiye Etme Eğilimi üzerinde 

olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiş (β=0,863, p<0,01, R2=0,746) ve hipotezler 

desteklenmiştir. 

SONUÇ 

Özellikle 2001 krizi sonrası dönemde alınan tedbirlerle şekillenen piyasalarda faaliyet 

gösteren bankaların ve bu bankaların türevi olan katılım bankalarının değişen müşteri 

ihtiyaçları doğrultusunda güven ve sadakat gibi taklit edilmesi zor ve ikâmesi mümkün olmayan 

değerler üzerine kurulan ilişkisel pazarlama anlayışını benimsediği görülmektedir.  

Bu araştırmanın sonucunda ilişkisel pazarlamanın alt boyutu olan Güven’in Müşteri 

Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Tavsiye Etme Eğilimi üzerinde olumlu etkisi saptanmıştır. 

Bu sonuç özellikle katılım bankacılığının müşteri profili düşünüldüğünde bankaların gerek 

işlem güvenliğine gerekse de müşterilere karşı üstlenilen yükümlülüklere önem vermesi 

gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Güven konusunda yaşanabilecek bir taviz katılım bankacılığı 

müşterileri için banka ile ilişkilerini tamamen sonlandırmasına yol açabilecek derecede önemli 

bir sorun oluşturacaktır. Benzer şekilde Yetkinlik de katılım bankacılığı müşterileri tarafından 

önemli bir unsur olarak görülmektedir. Araştırma tarafından desteklenen bu bulgu katılım 

bankacılığı müşterilerinin kurumlarından en az diğer bankalar kadar yenilikçi, eksiksiz ve 

kusursuz hizmet beklediklerini ortaya koymaktadır.  

İlişkisel pazarlamanın diğer alt boyutları olan İletişim ve Çatışma Yönetimi’nin de 

Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Tavsiye Etme Eğilimi üzerine olumlu etki yaptığı 

görülmüştür. Mevzuat değişiklikleri ve komisyon oranları vb. sebeplerle bankalar ile 

müşterilerin sıklıkla karşı karşıya geldiği günümüz koşullarında katılım bankaları etkin bir 

iletişim yönetimi ile olası problemlerin önüne geçebilir. İleride doğabilecek çatışmalar yeterli 

ve zamanında bilgilendirme ile en aza indirebilecek iken katılım bankacılığı müşterilerinin 

kurumlarından mevcut ya da muhtemel bu çatışmalara müşteri odaklı olarak çözüm 

getirmelerini bekledikleri anlaşılmaktadır. Bu sonuçlara karşın ilişkisel pazarlamanın diğer bir 

alt boyutu olan Taahhüt’ün bağımlı değişkenler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisine 

rastlanmamıştır. Bu bulgu katılım bankalarının esnek çözümler oluşturmasının müşteriler 
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nezdinde öncelikli olarak görülmediğini ortaya çıkarmıştır. Katılım bankacılığı müşterilerinin 

özel çözümler için beklenilen katkıyı yapma yönünde isteksiz olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın bir diğer sonucu da Müşteri Sadakati ve Müşteri Memnuniyeti’nin Tavsiye 

Etme Eğilimi’ni doğrudan etkilemesidir. Müşterisi olduğu kurumdan yeterli ve güvenilir hizmet 

alan, kendisine piyasa koşulları ve ürünler ile ilgili doğru ve zamanında bilgi verilen, herhangi 

bir sorun yaşadığında bu sorunu ile samimiyetle ilgilenilen ve soruna iki tarafın da ortak 

çıkarlarını gözetecek şekilde çözüm getirildiğini tecrübe eden bir katılım bankacılığı müşterisi 

aynı kurumdan hizmet almaya devam edeceği gibi bu kurumu kendi yakınlarına da tavsiye 

edecektir. 

Araştırma, konuyu kapsamlı bir şekilde ele almış olmasına rağmen örneklem hacmi ve 

örneklem yöntemi araştırmanın en belirgin kısıtını oluşturmaktadır. Bununla birlikte farklı 

araştırmacıların konuya katılım bankacılığındaki çalışan unsuru açısından yaklaşarak 

müşteriler ile doğrudan iletişim kuran bu çalışanların müşterilerin tutumları üzerindeki etkisini 

ele alan çalışmalar yapmaları tavsiye edilir. Ayrıca, bir diğer araştırma önerisi ise katılım 

bankaları ve geleneksel bankalar arasındaki müşteri tutum ve beklentilerinin nasıl değiştiğinin 

ele alınmasıdır. 
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