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ÖZ 

İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ  

BANKA ÇALIŞANLARININ MÜŞTERİ YÖNLÜ DAVRANIŞI İLE 

İLİŞKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA 

Sema Kubat 

Yüksek Lisans Tezi 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı 

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Prof. Dr. Serdar Pirtini 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021 

 

Günümüzde işletmeler, müşteri yönlü yaklaşımları geliştirebilmek için nihai 

müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarının yanı sıra, iç müşterileri olarak tanımladıkları 

işletme çalışanlarının ihtiyaçlarına da önem vermeye başlamışlardır. Bu çalışmada içsel 

pazarlama uygulamalarının banka çalışanlarında müşteri yönlü davranışa etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul ilinde bulunan bir kamu 

bankasının 276 çalışanının katılımıyla bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada veriler; “Kişisel Bilgi Formu”, “İçsel Pazarlama Uygulamaları Ölçeği” ve 

“Müşteri Yönlülük Ölçeği” ile toplanmış ve SPSS 24.0 programı aracılığıyla analiz 

edilmiştir. Araştırma sonucuna göre; banka çalışanlarının içsel pazarlama 

uygulamalarına yönelik genel algıları ile gelişim ve ödül boyutlarındaki algıları 

“olumlu”; vizyon boyutundaki algıları ise “olumsuz” dur. Çalışanların içsel pazarlama 

algıları yaş ve aylık gelire göre farklılık göstermemekte, buna karşın cinsiyet, medeni 

durum, eğitim durumu, meslekte çalışma süresi ile kurumda çalışma süresine göre 

anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Çalışanların müşteri yönlü davranışları cinsiyet, yaş, 

medeni durum, aylık gelir, meslekte çalışma süresi ve kurumda çalışma süresine göre 

farklılık göstermemekte, eğitim durumuna göre ise anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

Banka çalışanlarının içsel pazarlama uygulamalarından ödül, vizyon ve gelişim algıları 

müşteri yönlülük üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. 

Anahtar Sözcükler: İçsel Pazarlama; Müşteri Yönlülük; Banka Çalışanları. 
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ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL MARKETING 

PRACTICES AND CUSTOMER ORIENTED BEHAVIOUR OF 

BANK EMPLOYEES AND A RESEARCH 

Sema Kubat 

Master Thesis 

Department of Public Relations and Publicity 

Marketing Communications Masters Programme 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Serdar Pirtini 

Maltepe University Graduate School, 2021 

 

Today, businesses have started to pay attention to the expectations and needs of 

external customers as well as the needs of business employees in order to develop 

customer-oriented approaches. This study is aimed to examine the effect of internal 

marketing practices on customer-oriented behavior of bank employees. For this 

purpose, a survey was conducted with the participation of 276 employees of a public 

bank in Istanbul. In the research, data was collected by “Personal Information Form, 

“Internal Marketing Practices Scale” and “Customer Orientation Scale”, and analyzed 

through the SPSS 24.0 program. According to the results of the research, Bank 

employees perceived internal marketing practices and the development and reward 

dimensions as positive, while they perceived the vision dimension as negative. 

Employees' internal marketing perceptions do not differ according to age and monthly 

income, however, they differ significantly according to gender, marital status, 

educational status, duration of employment and duration of employment in the 

institution. Employees' customer-oriented behaviors do not differ according to gender, 

age, marital status, monthly income, duration of work in the profession, and length of 

service at the bank, but it significantly differentiates according to their education level. 

The perceptions of rewards, vision and development from internal marketing practices 

of the bank employees have a significant and positive effect on customer orientation. 

Keywords: Internal Marketing; Customer Orientation; Bank Employees. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

1.1. Problem 

Günümüzde hemen her sektörde tüm işletmeler arasında yoğun bir rekabet 

yaşanmakta ve yaşanan bu rekabet olumlu ya da olumsuz sonuçlarıyla hem işletmeleri 

hem de işletmelerin içerisinde bulundukları sektörleri ciddi manada etkilemektedir. 

Rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek, kâr ve pazar paylarını artırmak ve 

rakipleri karşısında rekabet avantajı elde edebilmek için işletmeler büyük gayret sarf 

etmektedir. Yaşanan bu rekabet pazarlama anlayışında da değişim yaşanmasını zorunlu 

kılmıştır. 

Geçmişten günümüze kadar olan süreç içerisinde pazarlama, geleneksel 

pazarlamadan modern pazarlamaya doğru büyük bir değişim yaşamıştır. Kitlesel bakış 

açısının hâkim olduğu, hiçbir satış gayretinin bulunmadığı geleneksel pazarlama 

anlayışında işletme gayretlerinin odak noktasında ürünler bulunurken, hedef kitlesi olan 

müşterilerin gereksinimlerini anlayarak ona uygun ürün/hizmetler sunmayı amaç edinen 

ve müşteri memnuniyetini hedef alan “müşteri yönlü” modern pazarlama anlayışında ise 

işletme faaliyetlerinin odağında müşteriler yer edinmiştir (Alabay, 2010: 231). 

Müşteri yönlülük, müşterileri daha iyi tanıma ve onlara yakın olmaya çalışma, 

müşterilerin mevcut ihtiyaçlarını daha iyi bilme ve ilerleyen dönemlerdeki ihtiyaçlarını 

da doğru tahmin etme yaklaşımıdır (Zairi, 2000:393). Narver ve Slater (1990: 27) 

müşteri yönlülüğü, “bir işletme kültürü olarak yüksek müşteri değeri yaratılmasına 

yönelik davranışlar” olarak ifade etmektedir. Odabaşı (2001: 15)’na göre ise müşteri 

yönlülük “bir işletme ile çalışanlarının bütün eylem ve kararlarında, ürün ve hizmetleri 

müşterilerde tatmin yaratacak ve onlara haz verecek şekilde planlanması”dır. Kurum 

kültürü bakımından ele alındığında ise müşteri yönlülük, “işletmelerin uzun dönemli 

karlılığında müşteri ilgisini öncelikleyen inançlar seti” olarak açıklanmaktadır 

(Deshpandé, Farley ve Webster, 1993: 24). 

İşletmeler müşteri yönlü bir anlayış ile temelde müşteri istek ve gereksinimlerine 

öncelik vermeyi, bunlar için en uygun çözümleri sunmayı ve bu sayede müşteriler ile 



2 

 

uzun soluklu ilişkiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Müşteri yönlülük hem müşterilerin 

tatmin düzeyi ile bağlılıklarını artırma, hem uzun vadeli ve karlı biçimde varlığını 

sürdürme, hem de sonraki aşamada yeni müşterileri kazanma konularında işletmelere 

önemli katkılar sunmaktadır (Narver ve Slater, 1990: 21; Liao, 2009: 6; Baş, 

Şenbabaoğlu ve Dölarslan, 2016: 1269). İşletmelerin ekonomik başarılarında önemli 

role sahip olan (Hennig ve Thurau, 2004) bu anlayış ile işletmeler ayrıca 

ürün/hizmetlere yönelik çok sayıda veri toplayarak önemli pazar bölümlerini açığa 

çıkarabilmekte ve bu sayede pazarlama iletişim kampanyaları geliştirmede önemli 

kaynak sağlamaktadır (Uzunoğlu, 2007: 12).  

Müşteri yönlülük aynı zamanda işletmelerin çalışanlarına bakan yönüyle de 

olumlu çıktılar sunmaktadır. Müşteri yönlü yaklaşım çalışanların iş tatmini ve örgütsel 

bağlılık düzeyi ile örgütsel vatandaşlık davranışına olumlu etki etmekte (Donavan, 

Brown ve Mowen, 2004), ayrıca iş performanslarında artış sağlamaktadır (Franke ve 

Park, 2006; McNally, 2007).  

Müşteri yönlülüğe etki eden pek çok faktör bulunmaktadır. Buna göre yapılan 

çalışmalarda örgüt iklimi (Coelho F., Augusto, Coelho A. ve Sa,2010; Kelley, 1992), 

örgütsel özdeşleşme (Thakor ve Joshi, 2005; Wieseke, Ullrich, Christ ve Dick, 2007) 

algılanan yönetici desteği ve dönüştürücü liderlik (Liaw, Chi ve Chuang, 2010), 

motivasyon (Hennig-Thurau, 2004; Kelley, 1992), teknik bilgi düzeyi ile dinleme 

becerisi (Pelham ve Kravitz, 2008), yönetici örgütsel bağlılığı (Jones, Busch ve Dacin, 

2003), çalışanların örgütsel bağlılıkları ve iş tatmini (Pettijohn C., Pettijohn L. ve 

Taylor, 2002) gibi faktörlerin çalışanların müşteri yönlü davranışlarına olumlu etki 

ettiği görülmektedir.  

İşletmelerde müşteri yönlülük ile ilişkili bir başka faktör de içsel pazarlama 

uygulamalarıdır. Literatüre ilk olarak 1970’li yıllarda giren ve sonraki yıllarda giderek 

daha fazla incelenen içsel pazarlama kavramı temelde bir hizmet işletmesinde 

sürdürülebilir başarı için iç müşteri olarak nitelenen çalışanlar ile dış müşterilerin her 

ikisinin birden tatmin edilmek zorunda olduğu düşüncesini esas almaktadır (Bowers ve 

Martin, 2007: 88). İçsel pazarlama anlayışı da mutsuz çalışanlarla bir işletmede 

arzulanan hizmet deneyiminin sunulamayacağı düşüncesinden hareketle “işletmelerde 
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çalışanların memnuniyetlerini önemseyen ve onların gereksinimlerini tatmin etme 

isteğine sahip bir işletmecilik anlayışını” ifade etmektedir (Uygun ve Akın, 2017: 837).  

İçsel pazarlama işletmelere çalışan ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, 

işletme değerinin benimsenmesi, hizmet kalitesinin artması, değişime yönelik direncin 

önlenmesi ve işten ayrılma oranlarının azalması konularında sağladığı yararlar 

nedeniyle işletmeler açısından büyük önem arz etmektedir (Efe, 2016). 

İçsel pazarlama uygulamaları ile temelde bir işletmenin çalışanlarına duyarsız 

kalmadığını ve onların ihtiyaçlarını önemsediğini hissettirebilmek amaçlanmaktadır 

(Uygun ve Akın, 2017: 837). Bu anlayışa göre bir işletmenin dış müşterilerine arzu 

edilen hizmet deneyimini sunabilmesi için onlarla temas noktalarında etkileşim halinde 

olan çalışanlarının memnuniyeti büyük önem arz etmektedir (Brink ve Berndt, 2004: 

87). İçsel pazarlama yaklaşımından hareketle bir işletmenin gerekli nitelik ve 

yeterlilikte, performansları yüksek ve işlerinde yükselme isteği taşıyan çalışanlara sahip 

olması ve çalışanların ihtiyaçları ile isteklerinin dikkate alınması, müşteri memnuniyeti 

ile müşteri sadakatinin temelini meydana getiren “müşteri yönlü davranışlar” 

geliştirmede önemli rol oynayabilmektedir (Güner, Uygun ve Mete, 2013:131). 

Dolayısıyla çalışanların tatmin edilmeleri durumunda işlerini sevecekleri ve 

müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm geliştirmede daha üretken olacakları 

varsayılmakta, içsel pazarlama uygulamaları çalışanlarda müşteri yönlü davranış 

geliştirme bakımından önemli bir araç olarak görülmektedir (Liao, 2009:6). 

İlgili literatürde içsel pazarlama ve müşteri yönlülüğün ayrı ayrı incelendiği ve 

banka çalışanlarını da kapsayacak şekilde farklı meslek grubundaki çalışanların birlikte 

ele alındığı çalışmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte bankacılık çalışanları 

örnekleminde içsel pazarlama uygulamaları (Farzad vd., 2008; Özaydın ve Özdemir, 

2014; Yarımoğlu ve Ersönmez, 2017) ile müşteri yönlülüğü (Özgenel, 2009) konu 

edinen az sayıda çalışma belirlenebilmiştir. Ayrıca her iki değişkenin bir arada ele 

alındığı çalışmaların sınırlı sayıda olduğu ve yabancı literatürde yer aldığı (Bouranta, 

Mavridoglou ve Kyriazopoulos, 2005; Suleiman Awwad ve Mohammad Agti, 2011; Al-

Hawary, Al-Qudah, Abutayeh, Mash’al Abutayeh, Mash’al Abutayeh ve Al-Zyadat, 

2013; Yusuf, Inda ve Chin, 2014) ve yerli literatürde banka çalışanları örnekleminde 

bahse konu değişkenlerin birlikte ele alınmadığı görülmüştür. 
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Yukarıda belirtilen hususlar ışığında bu çalışmanın temel problemi; “banka 

çalışanlarının iç pazarlama uygulamalarına yönelik algıları ile müşteri yönlü 

davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi” olarak belirlenmiştir. 

1.2. Amaç 

Bu araştırmanın amacı; içsel pazarlama uygulamalarının banka çalışanlarının 

müşteri yönlü davranışı ile ilişkisini incelemektir. Araştırma ile ayrıca banka 

çalışanlarının bireysel özelliklerine göre içsel pazarlama uygulamalarına yönelik 

algılarının ve müşteri yönlülük düzeylerinin farklılık gösterip göstermediği de ele 

alınacaktır. Belirtilen bu amaçlar doğrultusunda araştırmada aşağıda belirtilen sorulara 

yanıt bulunması hedeflenmektedir: 

1. Banka çalışanlarının kurumlarındaki içsel pazarlama uygulamalarına 

yönelik algıları hangi düzeydedir? 

2. Banka çalışanlarının öz-değerlendirmelerine dayalı müşteri yönlü 

davranışları hangi düzeydedir?  

3. Banka çalışanlarının içsel pazarlama uygulamalarına yönelik algıları ile 

öz-değerlendirmelerine dayalı müşteri yönlü davranış düzeyleri arasında 

ilişki bulunmakta mıdır? 

4. Banka çalışanlarının müşteri yönlü davranış geliştirmelerinde içsel 

pazarlama uygulamaları hangi düzeyde etki etmektedir? 

5. Banka çalışanlarının içsel pazarlama uygulamalarına yönelik algıları 

bireysel özelliklerine göre farklılık göstermekte midir?  

6. Banka çalışanlarının öz-değerlendirmelerine dayalı müşteri yönlü 

davranış düzeyleri bireysel özelliklerine göre farklılık göstermekte 

midir? 

1.3. Önem 

Yapılacak bu çalışma ile bir kamu bankasında uygulanan içsel pazarlama 

faaliyetlerinin çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ve çalışanların müşteri yönlü 

davranış geliştirmelerinde hangi düzeyde önem arz ettiğine yönelik bilgilere ulaşılması 

hedeflenmektedir. Yerli literatürde bankacılık çalışanları özelinde içsel pazarlama 
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uygulamaları ile müşteri yönlülük ilişkisinin birlikte incelendiği herhangi bir çalışma 

olmadığı ve her iki değişkeni konu alan çalışmaların da sınırlı sayıda kaldığı 

düşünüldüğünde, çalışmanın bankacılık sektöründe çalışanların müşteri yönlü davranış 

geliştirmelerinde içsel pazarlama uygulamalarının rolünü ortaya koyma açısından 

önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın bir kamu bankası 

çalışanları ile yürütüleceği dikkate alındığında, çalışmanın kamu bankalarında 

uygulanan içsel pazarlama faaliyetlerinin çalışanlar tarafından nasıl algılandığını ortaya 

koyması bakımından önem arz ettiği değerlendirilmektedir. Çalışma ile banka 

çalışanlarının içsel pazarlama uygulamalarına yönelik algılarının bireysel özellikleri 

bağlamında ne tür farklılıklar gösterdiği daha iyi anlaşılabilecektir. Ayrıca çalışmanın 

bir boşluğu doldurmak suretiyle literatüre önemli katkılar sağlayabileceğini söylemek 

mümkündür. 

1.4. Varsayımlar 

Araştırmanın varsayımlarını aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür: 

1. Araştırma kapsamında belirlenen örneklemin, evreni yeterli düzeyde 

temsil edebildiği varsayılmıştır. 

2. Araştırmaya katılan banka çalışanlarının ölçüm araçlarına samimi ve 

doğru yanıt verdikleri varsayılmıştır. 

1.5. Sınırlılıklar 

Araştırmanın sınırlılıkları aşağıda olduğu gibidir: 

1. Araştırma İstanbul ilinde bir kamu bankasında görev yapmakta olan 

banka çalışanları ile sınırlıdır.  

2. Ayrıca çalışma bankacılık sektörü özelinde yürütüldüğünden, sonuçlar 

bankacılık sektörü bağlamında değerlendirilmelidir. 

3. Son olarak da araştırmada elde edilen veriler, anket formundaki ölçüm 

araçları olan “İç Pazarlama Uygulamaları Ölçeği” ve “Müşteri Yönlülük 

Ölçeği” ile sınırlıdır. 
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1.6. Tanımlar 

İçsel Pazarlama: Bir işletmedeki tüm etkileşimleri arzulanan seviyede 

yönetilebilmek üzere verimli bir iç çevre ve işletme çalışanlarında müşteri yönlü 

davranışlar geliştirme amacına yönelik pazarlama yaklaşımıdır (Chang C.ve Chang H., 

2008: 93). 

Müşteri Yönlülük: İşletme ve çalışanlarının bütün eylemleri ile kararlarını, 

sundukları ürün ve hizmetleri müşterilerde tatmin yaratacak şekilde planlamasıdır 

(Odabaşı, 2001). 
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BÖLÜM 2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışmanın bu bölümünde “içsel pazarlama” ve “müşteri yönlü davranış” 

konularına ilişkin kuramsal bir çerçeve ortaya konacak ve literatürdeki bilgiler 

çerçevesinde içsel pazarlama ve müşteri yönlülük arasındaki ilişki incelenecektir. 

2.1. İçsel Pazarlama Uygulamaları 

Pazarlama kavramının genel olarak işletmeye ait tüm bölümler arasındaki 

“iletişim, müşteri yönlülük ve kar odaklılık” unsurlarının bütünleşmesi sonucu 

oluştuğunu söylemek mümkündür (McGrath, 2009: 9). Kotler (1994)’e göre işletmeler 

üç çeşit pazarlama yaklaşımı sergilemektedirler. Bunlar; 

i. Tüketici ve işletme arasında gerçekleşen ilişkiye dayanan “dışsal 

pazarlama”, 

ii. Tüketici ve çalışan arasında gerçekleşen ilişkiye dayanan “interaktif 

pazarlama”, 

iii. İşletme ile çalışan arasında gerçekleşen ilişkiye dayanan “içsel 

pazarlama” yaklaşımlarıdır. 

Geleneksel anlamda dış müşterilere odaklanan pazarlama yaklaşımlarının son 

yıllarda iç müşteriler olarak ifade edilen işletme çalışanlarına odaklandığı 

görülmektedir. Bununla birlikte pazarlama uygulamalarında iç müşterilerin örgüt ve dış 

müşteriler arası ilişkilerdeki rolünü belirleme ihtiyacının ortaya çıktığı belirtilmektedir. 

Bu noktada günümüz işletmelerinde iç ve dış mecraların birbirleriyle uyum içerisinde 

olmasının gerekliliğine dikkat çekilmektedir (Longbottom vd., 2006: 713-714). 

İçsel pazarlama bir işletmenin çalışanlarından oluşan pazarı ifade eden iç 

pazarında sergilediği pazarlama benzeri bir yaklaşım olarak açıklanabilir. Bu anlamda 

içsel pazarlamanın işletme çalışanlarının tatminini sağlayarak pazara sunulan ürün ve 

hizmet kalitesini artırmayı amaçladığı söylenebilir. İçsel pazarlama uygulamalarının 

tarihsel gelişimi incelendiğinde çok fazla geçmişi olmamasına rağmen kavramın tanım 

ve kapsam açısından oldukça genişlediği görülmektedir (Kocaman vd., 2013: 21-22). 
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Çalışmanın bu kısmında içsel pazarlama kavramı ve önemi açıklanarak içsel 

pazarlama kavramının gelişim aşamaları, etkilendiği faktörler, içsel pazarlama 

modelleri, içsel pazarlamada müşteri kavramı, içsel pazarlama uygulamalarının amaçları 

ve sağladığı faydalar ele alınacaktır. 

2.1.1. İçsel Pazarlama Kavramı ve Önemi 

İçsel pazarlama kavramı en geniş tanımıyla; müşteri tatminini sağlayabilme 

doğrultusunda motive edilmiş ve müşteri yönlü çalışanlar yaratabilmek maksadıyla 

farklı bölüm çalışanlarını işletmenin ve bölümün stratejilerini daha etkin 

uygulayabilmeleri için motive etmek, koordinasyonlarını sağlamak, bütünleştirebilmek, 

değişime karşı direnç göstermelerini engellemek üzere pazarlamaya benzer bir 

yaklaşımı esas alan planlı çabalar şeklinde ifade edilmektedir (Rafiq ve Ahmed, 2000: 

453). 

İçsel pazarlamada temel olarak müşteri bilincine ve motivasyona sahip 

çalışanlara ulaşmanın amaçlandığı söylenebilir. Bir örgüt içerisinde pazarlama benzeri 

uygulamaları içeren bir yaklaşım kullanılarak pazar ve satış yönlü davranışların 

geliştirilebilmesi ve böylelikle örgüt çalışanlarını etkileyerek onlarda müşteri bilinci 

motivasyonunun sağlanabilmesi mümkündür. Diğer bir ifadeyle içsel pazarlama 

uygulamaları çalışanlar üzerinde müşteri yönlü davranışlar oluşturmak ve geliştirmek 

için bir araç olarak kullanılabilir (Grönroos, 1981’den Aktaran: Liao, 2009: 15). 

Yapraklı ve Özer (2001: 59) içsel pazarlama kavramını; “çalışanların, iç ve dış 

müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamak için, örgüt misyonu ve amaçları 

doğrultusunda, takım çalışmasına yöneltilmesi ve hem tedarikçi hem de müşteri olarak 

dikkate alınması” şeklinde tanımlamışlardır. Buna göre içsel pazarlamanın kaliteli 

hizmet üretebilen çalışanları örgüte çeken ve kazandıran, çalışanları sadık iç müşteriler 

haline getirmeye odaklanan bir yönetim felsefesi olduğu söylenebilir.  

İlk defa 1970’lerde ortaya çıkan içsel pazarlama kavramı zamanla yönetim ve 

pazarlama literatüründe sıkça kullanılmaya başlamış ve işletme organizasyonlarında 

strateji davranışlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (Morgan, 2004: 467). İçsel 

pazarlama kavramına yönelik çalışmaların öncül araştırmacılarından olan Berry (1981: 

33); işletmelerin geleneksel (dış) müşterileri çekebilmek için kullandıkları pazarlama 
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uygulamalarının aynısının işletme çalışanlarına karşı da uygulanabileceğini ve 

böylelikle istihdamda en iyi elemanların örgüte kazandırılabileceğini veya çalışanların 

performanslarının artırılabileceğini öne sürmüştür. Literatürde içsel pazarlama 

kavramına yönelik çok sayıda tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1. İçsel Pazarlama Tanımları 

Araştırmacı (lar) Tanım 

Berry vd. (1976)  

Çalışanlar ile iletişimi esas alan ve yüksek kalitede hizmet 

sunanların motivasyonlarını ve potansiyellerini geliştiren ve 

ücretlendiren pazarlama stratejisidir. 

George ve Grönroos (1989) 

Aktif pazarlama yaklaşımlarının çalışanlara yönelik olarak 

kullanılması suretiyle çalışanların müşteri ve hizmet odaklı 

olmaya motive edilmesidir. 

Ahmed ve Rafiq (1993) 

Pazarlamada örgütsel hedefleri uygulayabilmeyi 

kolaylaştırabilmek maksadıyla insan kaynakları yönetimi 

uygulamalarının ve pazarlama tekniklerinin uygulanmasını 

içeren planlı bir çabadır. 

Ballantyne vd. (1995)  
İç müşterilere ait talep ve gereksinimleri karşılamak maksadıyla 

kurum içerisinde piyasa koşulları oluşturma sürecidir. 

Piercy ve Morgan (1995)  

Bölümler arasındaki engelleri kaldırmak ve tüketiciyle 

etkileşime giren çalışanlar ile pazarlama arasındaki stratejik 

uyumu sağlamayı amaçlayan bir çabadır. 

Varey ve Lewis (1999)  

Bir işletmenin mikro ve makro çevresinde meydana gelen 

değişikliklere cevap olarak hızlı bir şekilde örgütsel değişimine 

izin veren felsefe ve davranışı ifade eder. 

Lings (2004)  
Ön hat çalışanlarına müşteri gibi davranmayı içeren ve onları 

daha kaliteli hale getirmeyi amaçlayan yaklaşımdır. 

Proctor (2010)  
Örgütsel amaçları kazanabilmek doğrultusunda çalışanları ilk 

sıraya koymayı içeren bir fikirdir. 

Abzari vd. (2011)  

Örgüte ait işlerin ürün ve hizmetler gibi geliştirilmesi 

maksadıyla insan kaynakları yönetimine yönelik bir felsefeyi 

tanımlar. 

Munir vd. (2015)  
Geleneksel iletişim taktiklerinin de ötesindeki ya da çalışanların 

memnuniyetini artırmayı amaçlayan fikirlerdir. 

Kaynak: Aktaran: Huang ve Rundle-Thiele, 2015: 572. 
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İçsel pazarlama işletme çalışanlarının tatmin olmasını sağlayarak dış 

müşterilerin memnuniyetini sağlamaya katkıda bulunması açısından önemlidir (Atay 

vd., 2017: 532). Bunun yanı sıra yukarıda belirtilen içsel pazarlama tanımları ve 

literatürde mevcut kavramsal çözümlemeler ile analizler incelendiğinde içsel 

pazarlamanın önemini ortaya koyan unsurlardan bazıları aşağıda olduğu gibi 

sıralanabilir (Rafiq ve Ahmed, 2000: 453; Ahmed ve Rafiq, 2002: 9; Chang C. ve 

Chang S.,2008: 93; Conduit ve Mavondo, 2001): 

i. Çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu sağlaması, 

ii. Müşteri memnuniyeti ve müşteri yönlülüğü sağlaması, 

iii. Bölümler arasında koordinasyonu ve bütünleşmeyi sağlaması, 

iv. Pazarlama benzeri bir yaklaşım olması, 

v. Belirli fonksiyonel veya kurumsal stratejileri uygulaması, 

vi. Pazar egzersizi ve eğitimi sağlaması, 

vii. Yönetim desteği sağlaması, 

viii. İç iletişimi sağlaması, 

ix. Personel yönetimine katkıda bulunması, 

x. Çalışanların dışsal iletişime katılımını sağlaması. 

İşletmeler için öncelikli unsurun çalışanlar olduğuna dikkat çeken Southwest 

Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Herb Kelleher içsel pazarlamanın önemini şu 

şekilde ifade etmektedir (Aktaran: Bansal, Mendelson ve Sharma, 2001: 62): 

“İşletmeler için öncelikli olan kimdir müşteriler mi, çalışanlar mı, yoksa 

hissedarlar mı? Bu sorunun cevabı çok açıktır. Çalışanlar önce gelirler. Eğer 

çalışanlar mutlu ve memnunlarsa müşteriler için ellerinden gelenin en iyisini 

yapacaklar ve bunun sonucu olarak da müşteriler tekrar gelecekler; bu da 

hissedarları mutlu edecektir”. 

İçsel pazarlama uygulamaları sayesinde işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

iş ürünleri kullanılarak nitelikli çalışanlar örgüte kazandırılmakta, geliştirilmekte, 

motive edilmekte ve örgütte kalmaktadırlar. Bu açıdan çalışanları birer müşteri olarak 

gören bir felsefeye sahip olan içsel pazarlama iş ürünlerini insanların ihtiyaçlarına 

uygun biçimde şekillendiren bir stratejiyi yansıtmaktadır (Rafiq ve Ahmed, 1993: 219-

222). 
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İçsel pazarlama iki temel düşünceye dayanmaktadır. Birincisi örgütteki herkesin 

bir müşterisinin olması, ikincisi ise nihai müşterilere daha etkin ve kaliteli hizmetin 

sunulabilmesi için iç müşterilerin yaptıkları işlerde mutlu olmasıdır (Pitt ve Foreman, 

1999: 25-26). Bu noktada içsel pazarlama yaklaşımının işletmeler açısından en uygun 

personelin elde tutulması, örgüte kazandırılması ve örgüt amaçlarına uyumlu 

çalışmasını sağlaması nedeniyle işletme başarısında önem arz ettiği görülmektedir.  

2.1.2. İçsel Pazarlama Kavramının Gelişim Aşamaları 

Kavramsal olarak içsel pazarlamanın gelişimine bakıldığında üç aşamanın öne 

çıktığı görülmektedir. Bunlar; çalışan tatmini, müşteri yönlülük ve değişim yönetimi ile 

strateji uygulama aşamaları olarak aşağıdaki başlıklarda açıklanacaktır. 

2.1.2.1. Çalışan Tatmini Aşaması 

İçsel pazarlamanın gelişimindeki ilk evre ana varsayım olarak işletmelerin 

tatmin olmuş müşterilere sahip olabilmesi için tatmin olmuş çalışanlara sahip olmasının 

gerektiğidir (Ay ve Kartal, 2003: 16). Bu anlamda müşteri tatminini sağlayabilmek için 

uygulanan yöntemlerde, işletmelerin öncelikle çalışanlarının (iç müşterilerinin) 

tatminini önemsemesi gerektiği vurgulanmaktadır (Türköz, 2006: 15). 

Bireyin yaşamının büyük bölümü çalışma ortamında geçmekte ve çalışma 

koşulları ruhsal ve fiziksel sağlığını etkilemektedir. Genel olarak çalışan tatmini; iş 

yerindeki çalışma koşulları, yönetim yapısı, takdir edilme, iş güvenliği, diğer 

çalışanlarca sevilip sayılma, terfi ve yükselme şartları, maddi koşullar, karar verme 

sürecine katılım vb. birçok konudan etkilenerek oluşmaktadır. İş tatmininin çalışan 

performansı, örgütsel bağlılık, personel devir hızı, işe devamsızlık gibi durumları 

etkileyen bir unsur olduğu görülmektedir (Naktiyok ve Küçük, 2003: 228). Dolayısıyla 

çalışan tatmininin sağlanmasının müşteri üzerindeki olumlu etkileri dikkate alındığında 

bu konuda yapılacak katkıların işletme sermayesine de katkı sağlayacağını söylemek 

mümkündür. 

Çalışan tatmini aşaması işletmenin çıkarlarıyla yakından ilişkilidir. Öyle ki 

çalışan tatmini işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi açısından belirleyici bir role sahiptir. 

Çalışanların performansında yaşanan tutarsızlıklar ürün/hizmet kalite düzeyinde 

tutarsızlıklara yol açmaktadır. Bu nedenle işletmeler çalışan performansını istikrarlı hale 
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getirerek ürün/hizmet kalitesinde tutarlılığın sağlanabilmesine odaklanmaktadırlar. Bu 

noktada müşteri tatminini sağlayabilmek isteyen işletmelerin öncelikle çalışanlarını 

tatmin etmeleri gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım işletme yönetimlerinin 

önceliğinin tüketiciler yerine çalışanlar olması gerektiğini doğurmuş ve insan kaynakları 

konularının (en iyi personeli işe alma, işe bağlı tutma, motive etme vb.) öne çıkmasını 

sağlamıştır. İçsel pazarlamanın ilk evresi olan çalışan tatmini aşamasında temel amaç 

çalışanlara müşteriler gibi davranılmasıdır (Varinli, 2012: 111). 

2.1.2.2. Müşteri Yönlülük Aşaması 

Modern pazarlama yaklaşımında işletmelerin ana görevi; hedef pazara yönelik 

talep ve ihtiyaçları saptayıp, pazarlama tekniklerini belirli bir koordinasyon 

çerçevesinde uygulayarak müşteri tatminini sağlamak suretiyle amaçlanan kârı elde 

etmek, bununla birlikte diğer örgüt hedeflerine ulaşmada başarılı olmaktır (Tek, 1999: 

18). Buna göre modern pazarlama anlayışının “müşteri yönlü” bir pazarlama modeline 

dayandığını söylemek mümkündür (Acuner, 2003: 21).  

Müşteri yönlü pazarlama anlayışında işletmelerin yapacakları tüm 

uygulamalarda tam anlamıyla müşterilere odaklandıklarını göstermeleri gerekmektedir. 

Bu anlayışın sadece sözde kalmaması ve işletmenin buna yönelik yaptığı tüm 

söylemlerin uygulanabilir olması gerekir. Müşteri yönlü anlayışa sahip işletmeler 

tekdüzelikten sıyrılarak yeni yönetimsel kavram ve disiplinleri benimseme ve 

uygulamaya geçirme çabasındadırlar. Müşteri yönlü yaklaşım işletmelerce özen 

gerektiren ve sabır isteyen bir süreçtir. Bununla birlikte müşteri yönlülüğün 

gerektiğinden az veya çok olmayacak şekilde en verimli performansı göstererek başarıyı 

yakalayabileceği belirtilmektedir (Zairi, 2000: 389). 

İçsel pazarlamanın bu aşamasında müşterilere ait talep ve ihtiyaçları 

karşılayabilen ve müşterileri faaliyetlerinin merkezine alabilen çalışanların istihdam 

edilmesine önem verilmektedir. Çalışanların bu anlayışa sahip olmalarını sağlamak 

maksadıyla öncelikle pazarlamaya benzer uygulama ve taktiklerle çalışanların 

motivasyonu sağlanmaktadır (Ay ve Kartal, 2003: 16). Diğer bir ifadeyle içsel 

pazarlamanın müşteri yönlülük aşamasında müşteri odaklı çalışanlar yaratabilmek için 

gerekli pazarlama taktiklerinin kullanıldığı görülmektedir. 
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2.1.2.3. Değişim Yönetimi ve Strateji Uygulama Aşaması 

Strateji uygulama işletmenin uzun vadeli hedeflerini tanımlaması ve bu hedefler 

doğrultusunda sistemli bir yaklaşım sergilemesini ifade etmektedir. İşletmelerin stratejik 

planlama yapabilmesi için öncelikle uzun vadeli hedeflerini belirlemesi gerekmektedir. 

Stratejik planlama sayesinde işletmenin o yıla ait faaliyetlerinin neler olacağı, hangi 

kaynakları kullanacağı, nasıl tedbirler alacağı gibi hususlar belirlenerek yıllık işletme 

planları sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir (Çetin, 2013: 53). 

İçsel pazarlamanın işletmeye ait stratejilerin uygulanmasında kullanılan bir araç 

olarak görülmesiyle birlikte üçüncü evre olan değişim yönetimi ve strateji uygulama 

aşamasına geçilmiştir. Çalışanların işletme hedeflerini gerçekleştirme yönünde 

yönlendirilerek eğitilmesi ve motive edilmesini kapsayan içsel pazarlama örgüt 

birimleri arasında işlevsel bütünlüğü sağlayan bir mekanizmaya dönüşmüş ve 

uygulamada önemli bir araç haline gelmiştir. Bu gelişime bağlı olarak içsel pazarlama 

işletme bölümleri arasında mevcut izole yapıyı ve işlevlerin birbirleriyle çatışmasını 

azaltabilen, değişim karşısındaki direnci kırabilen bir yaklaşımı ortaya çıkarmıştır (Ay 

ve Kartal, 2003: 16). 

Pazarlama uygulamaları başarılı işletmelerin kurumsal stratejik planlamalarında 

kritik role sahiptir. Stratejik planlamanın pazar odaklı yapılması, değişen pazar fırsatları 

ile örgüt amaçları, kaynakları ve becerileri arasında ihtiyaç duyulan uyumu sağlayarak 

geliştirmeye imkân sağlayan yönetimsel bir süreci ifade etmektedir. Stratejik 

planlamalarda beklenmedik tehditlere rağmen işletmenin sağlıklı kalması, büyümesi ve 

hedeflenen kârı sağlaması amaçlanır (Kotler, 2000: 40). Değişim yönetimi ve stratejik 

uygulama aşaması hedef pazarlara duyarlığı ve pazarlama ilkelerinin örgütün tüm 

kademelerinde uygulamasını gerektirmektedir (Varey, 1995). 

2.1.3. İçsel Pazarlamayı Etkileyen Faktörler 

İçsel pazarlamanın çıkış noktası çalışan tatmininin sağlanarak dış müşteri 

tatmininin sağlanmasıdır. Çalışan tatmin düzeyinin düşük olduğu bir işletmede çalışan 

devir hızının yüksek olması, aksine çalışan tatmini yüksek olan bir işletmede ise çalışan 

devir hızının düşük olması beklenir. Dolayısıyla çalışan tatmini etkilemesi nedeniyle 
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içsel pazarlamanın çalışan devir hızının etkisi altında olduğu görülmektedir (Candan ve 

Çekmecelioğlu, 2009: 46). 

İçsel pazarlama kapsamının geniş olması etkilendiği faktörlerin de fazla olması 

anlamına gelmektedir. İçsel pazarlamaya etki eden faktörler arasında öne çıkanları 

aşağıda olduğu gibi sıralanabilir (Kocaman vd., 2013: 22): 

i. Örgüt içi pazar yapısı, 

ii. Çalışanlara ait demografik özellikler, 

iii. Çalışanların talep ve beklentileri, 

iv. Bilgilendirme, 

v. Ödüllendirme ve cezalandırma sistemi, 

vi. Eğitim, 

vii. Motivasyon,  

viii. Çalışanların örgüte bağlılığı, 

ix. Yönetim ve çalışanlar arası işbirliğini niteleyen ilişkiler, 

x. Örgütsel davranışlar (örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel 

özdeşleşme vb.). 

Yukarıdaki faktörlere bakıldığında içsel pazarlamanın örgüt ve çalışan 

düzeyinde çeşitli faktörlerden etkilendiği görülmektedir. Bunun yanı sıra içsel 

pazarlama yaklaşımının çalışanları birer müşteri olarak görmesi nedeniyle içsel 

pazarlamanın müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin faktörlerden de etkilendiği 

belirtilmektedir. Buna göre bu faktörler arasında öne çıkanları Rafiq ve Ahmed (2000: 

455) Şekil 1’de olduğu gibi göstermiştir. 
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Şekil 1. İçsel Pazarlamaya Etki Eden Faktörler 

Kaynak: Rafiq ve Ahmed, 2000: 455. 

Şekil 1’de görüldüğü üzere içsel pazarlamaya etki eden faktörler örgüt içi 

koordinasyon, müşteri tatmini, pazarlama yaklaşımı, hizmet kalitesi, çalışanların 

motivasyonu, müşteri yönlülük, yetkilendirme ve iş tatmini olarak belirtilmiştir. Bu 

faktörlerin birbirleri ve örgüt içi diğer süreçler ile olan etkileşimi içsel pazarlamayı da 

etkilemektedir. 

2.1.4. İçsel Pazarlama Modelleri 

İçsel pazarlama uygulama süreci konusunda farklı model ve yaklaşımlar 

bulunmaktadır. Bu modeller incelendiğinde aşağıdaki ortak hususlar göze çarpmaktadır 

(Reynoso ve Moores, 1996: 58-60): 

i. İçsel farkındalık yaratması, 

ii. İçsel müşterileri ve tedarikçileri belirlemesi, 

iii. İçsel müşterilerin talep ve beklentilerini belirlemesi, 

iv. İçsel tedarikçilerle iletişim kurması, 

v. İçsel tedarikçilerle kurulan iletişime bağlı olarak ihtiyaç duyulan içsel 

ürünleri sunabilmek için gerekli değişiklikleri yapması, 
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vi. İçsel ürünün iyileştirilmesi ihtiyacı halinde içsel tedarikçilere geri 

bildirim sağlaması, 

vii. Çalışanların tatmini için bir ölçüt elde etmesidir. 

İçsel pazarlama sürecinin yukarıda belirtilen özellikleri arasında içsel ürünlerin 

belirlenmesi ve buna yönelik beklentilerin tespiti ve tatmini önem arz etmektedir. 

Çalışmanın bu kısmında literatürde mevcut içsel pazarlama modellerinden; Leonard 

Berry Modeli, Rafiq ve Ahmed Modeli ile Lings Modeli incelenecektir. 

2.1.4.1. Leonard Berry Modeli 

İçsel pazarlama konusundaki ilk araştırmacılardan biri olan Leonard Berry 

tarafından öne sürülen içsel pazarlama modeli bir takım ayırt edici özelliklere sahiptir. 

Modele göre çalışanların birer iç müşteri olarak görülmesi çalışanların tutumlarında 

çeşitli değişimlere sebep olmaktadır. Bu değişimler işletmenin hizmet kalitesini 

artırarak rekabet avantajı sağlamasında etkili olmaktadır. Çalışanlara (iç) müşteri olarak 

davranılması işletmenin çalışanlarını bir ürün olarak kabul etmesi anlamına 

gelmektedir. Bu anlayış insan kaynakları yönetimini yeni bir yaklaşıma yönelterek 

müşteri talep ve ihtiyaçları dikkate alınarak ürün müşteriler için çekici hale getirilmeye 

çalışılmaktadır (Ahmed ve Rafiq, 2002: 13-14). Leonard Berry içsel pazarlama modeli 

Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Leonard Berry İçsel Pazarlama Modeli 

Kaynak: Aktaran: Rafiq veAhmed, 2002: 14. 
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Berry’nin içsel pazarlama modelinin temel dayanağı; işletmeler tarafından 

çalışanlara dış müşteriler gibi davranılmasının onların tutum ve davranışlarına olumlu 

etki ederek hizmet kalitesini ve sonuçta müşteri tatminini artıracağıdır. Dolayısıyla bu 

anlayışın işletmeler için pazarda rekabet avantajı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 

modelde müşteri gibi muamele gören çalışanların dış müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını 

anlamada daha başarılı olmaları beklenir. İşletmeler ürün/hizmet sunumu esnasında 

müşteri yönlü olmayı öğrenirler. Pazarlamada yeni bir bakış açısı ve yaklaşım getiren 

Berry modelinde çalışanlara değer vererek iş tatminini arttırma ve işleri daha cazip hale 

getirip işletmeye rekabet avantajı oluşturma hedeflenir (Ahmed ve Rafiq, 2002: 14). 

2.1.4.2. Rafiq ve Ahmed Modeli 

Rafiq ve Ahmed (2000) modeline göre işletmedeki işlevler arası koordinasyon 

çalışan motivasyonunu etkileyerek iş tatmini oluşturmaktadır. İşlevler arası 

koordinasyon, çalışan motivasyonu ve iş tatmini müşteri memnuniyetine etki 

etmektedir. İçsel pazarlama sürecindeki temel amaç müşteri yönlü çalışanlar 

oluşturarak, hizmet kalitesini artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır (Rafiq ve 

Ahmed, 2000: 455). 
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Şekil 3. Rafiq ve Ahmedİçsel Pazarlama Modeli 

Kaynak: Rafiq veAhmed, 2002: 20. 

Rafiq ve Ahmed içsel pazarlama modelinin merkezinde pazarlama yaklaşımları 

bulunmaktadır. Şekil 3’te görüldüğü üzere pazarlama yaklaşımı; fonksiyonlar arası 

koordinasyona, çalışan motivasyonuna, müşteri yönlülüğe ve iş tatminine etki 

etmektedir. Pazarlama yaklaşımından etkilenen müşteri yönlülük hizmet kalitesine 

yönelmekte ve bunun sonucunda müşteri tatmini olumlu yönde etkilenmektedir. Rafiq 

ve Ahmed modelinde dikkat çeken bir diğer nokta ise iş tatmininin müşteri tatminine 

etkisidir. Modeldeki tüm süreçler müşteri yönlülüğe odaklanarak hizmet kalitesini 

geliştirmekte ve sonuçta müşteri tatminine ulaşmaktadır (Çoban, 2004: 92). 

2.1.4.3. Lings Modeli 

Ian Lings (2004: 409) geliştirdiği içsel pazarlama modelini; “içsel pazar 

araştırması, içsel iletişim ve içsel karşılık verme” süreçlerinden oluşan içsel pazarlama 

oryantasyonu olarak açıklamaktadır. Lings modeli Şekil 4’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4. Lings İçsel Pazarlama Modeli 

Kaynak: Lings, 2004: 409. 

Şekil 4’te gösterilen Lings modelinin içsel pazar araştırması boyutunda; dış 

pazar yönelimi ile bu kapsamdaki içsel pazarlama bölümlendirmesi açıklanmaktadır. 

Ayrıca içsel ve dışsal pazarlama stratejileri ile çalışanlar için değer oluşturacak 

bilgilendirme paylaşımları gösterilmektedir. İletişim boyutunda; yönetici ve çalışanlar 

arası bilgi kuşağı ve iletişim yer almaktadır. Son olarak içsel karşılık verme boyutunda 

ise çalışan tatmini, iş geliştirme motivasyon ürünleri ile dış piyasa yönelimi yer 

almaktadır (Lings, 2004: 409). 

Lings modelinde çalışanların daha fazla pazar odaklı olabilmek için tatmine ve 

motivasyona ihtiyaç duydukları belirtilmektedir. Çalışanları iç müşteriler olarak kabul 

eden Lings modeli işletme içerisindeki tüm bölümleri birbirinin devamı ve iç tedarikçisi 

olarak görmektedir. İç müşteriler ile hizmet süreçlerinin kalitesini artırmak bu modelin 

temel varsayımıdır. Ayrıca çalışan odaklı bu yaklaşımda çalışan memnuniyetini 

sağlayan içsel iletişim, eğitim, ödül, ücretlendirme ve motivasyon politikalarına önem 

verilmektedir (Lings, 2004: 407). Lings modeline göre içsel pazarlama faaliyetlerini 
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geliştiren işletmelerde yöneticiler ve çalışanlar arasındaki etkileşim artmakta ve sonuçta 

çalışan tatmini de sağlanmaktadır (Wu vd., 2011: 10). 

2.1.5. İçsel Pazarlamada Müşteri Kavramı 

İşletmelerin müşteri iletişimi sonucunda kazandıkları bakış açısı sonraki ürün ve 

hizmetlerin sunumunu müşterilere göre ayarlanmasını sağlamaktadır. Öyle ki müşteri 

talep ve ihtiyaçlarını doğru belirleyerek en iyi biçimde müşteri tatminini sağlayan 

işletmeler ayakta kalabilmektedirler. Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmelere 

rağmen insana duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Bilgi toplumuna geçişle birlikte 

işletmelerde tüm çalışanların aynı amaca yönelmesi amaçlanmaktadır. Bu yönelmenin 

bir sonucu olarak işletmeler iç ve dış müşterinin tatminini sağlayan bir yapıya 

dönüşmüşlerdir. Bu noktada işletmeler uyguladıkları stratejileri çalışanlarının ve 

müşterilerinin tatmini üzerine kurmakta, bu doğrultuda geliştirdikleri politikalarda tüm 

çalışanlarını yönetim sürecine katmaya teşvik etmektedirler (Akıncı, 2002: 2).  

İşletmeler yaptıkları faaliyetlerde hem iç hem de dış müşterilerinin desteğine 

ihtiyaç duyarlar. İç müşteriler dış müşterilerin tatminini sağlamakta, dış müşteriler ise iç 

müşterilerin çalışma hayatının devamı, iş güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alma 

ve işletme faaliyetlerine devam edebilecekleri kârlı bir ortam sağlama konularında 

destek vermektedirler (Doğan ve Kılıç, 2008: 74). İşletmelerin öncelikli hedefleri 

arasında mevcut müşterilerini elde tutabilme ve yeni müşteriler kazanabilmenin yanı 

sıra kârlılığı arttırmak ve müşteri sadakatini arttırmak için uygun iletişim araçlarını 

kullanarak müşteri davranışlarını anlamak yer almaktadır. Personelin önemine vurgu 

yapan içsel pazarlama uygulamaları örgüte ait müşterileri iç müşteri ve dış müşteri 

olarak ikiye ayırmaktadır (Candan ve Çekmecelioğlu, 2009: 46). 

2.1.5.1. İç Müşteri 

Bir işletmenin çalışanları iç müşteri olarak tanımlanmaktadır (Güner vd., 2013: 

131). Pazarlama anlayışında yaşanan gelişmelere bağlı olarak işletme çalışanlarının da 

müşteri olarak kabul edilmesi iç müşteri kavramını doğurmuştur. Bir kurumdaki 

çalışanlar arasında en yetkili çalışandan işe en yeni başlayan çalışana kadar herkes 

birbirinin görevini yapıyorsa, bu çalışanlar da birbirlerinin iç müşterisidir (Pekmezci 
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vd., 2008: 3). Dolayısıyla bir işletmedeki tüm çalışanlar iç müşteri kapsamına 

alınmaktadır. İç müşteri hiyerarşisi Şekil 5’te gösterilmiştir (Doğan ve Kılıç, 2008: 77). 

 

 

Şekil 5. İç Müşteri Hiyerarşisi 

Kaynak: Doğan ve Kılıç, 2008: 77. 

Şekil 5’te de gösterildiği gibi iç müşteri hiyerarşisinde en alt basamakta aday 

çalışanlar bulunmakta, piramidin üstüne doğru gidildikçe “çalışan, düzenli çalışan, 

destekleyen çalışan, sadık çalışan ve ortak çalışan” yer almaktadır. Buna göre (Doğan 

ve Kılıç, 2008: 77); 

i. Aday Çalışan: İşletmenin personel seçimi aşamasında bulunan ve 

gelecekte işletme çalışanı olmaya aday konumdaki çalışanlardır. 

ii. Çalışan: İşletmenin personel seçimi aşamasını geçerek işe alınan 

bireylerdir. Henüz işletmeye yönelik aidiyet hisleri oluşmamıştır.  

iii. Düzenli Çalışan: İşletmede düzenli bir şekilde çalışmasına rağmen 

işletmeye yönelik bir bağlılığı bulunmayan tarafsız çalışanlardır. 

iv. Destekleyen Çalışan: İşletmeye ve diğer çalışanlara bağlı olan, yaptığı 

işte başarılı olan, işletmeye yönelik aidiyet hissi ve örgütsel bağlılığı 

bulunan, ancak yeterli düzeyde içsel tatmini bulunmayan çalışanlardır.  
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v. Sadık Çalışan: Çalışan bağlılığı ile aidiyet duygusu yüksek olan, istekli 

ve verimli bir şekilde çalışan, bununla birlikte işletmeyi çevreye olumlu 

bir biçimde tanıtan, işletmede çalışmaya aday bireyleri işletmeye çeken 

çalışanlardır. 

vi. Ortak Çalışan: İşletmeyi tam anlamıyla benimseyen ve işletmeye sahip 

çıkan uyumlu ve verimli çalışanlardır. 

Bir örgütte iç müşteriler aynı merkezde olabilecekleri gibi farklı merkezlerde de 

olabilmektedirler. Öyle ki çok uluslu işletmelerde iç müşteriler farklı ülkelerdeki 

çalışanlar dahi olabilmektedirler. Bu tür durumlarda farklı dillerin, farklı saat 

dilimlerinin kullanımı gibi iletişimi zorlaştıran engellerle karşılaşmak mümkündür. 

Dolayısıyla farklı türden insanlar ve ülkeler de olsa bir örgütün aynı kültüre sahip 

olması önem arz etmektedir. Diğer bir ifadeyle iç müşterilerin aynı örgüt kültürüne 

sahip olması farklı dil, kültür ve teknolojilerden kaynaklı sorunları ortadan kaldıracaktır 

(Velentzas ve Broni, 2014: 119). 

2.1.5.2. Dış Müşteri 

Dış müşteri kavramı en genel tanımıyla işletme tarafından sunulan ürün veya 

hizmetleri ihtiyaçlarına bağlı olarak satın alan bireyleri ya da kuruluşları ifade 

etmektedir (Akın, 2001: 113). Dış müşteriler satın alacakları ürün veya hizmetlerin 

hangi üretim aşamalarından nasıl geçtiği veya kimlerin etkili olduğu gibi süreçlerle 

ilgilenmemektedir. Dış müşteriler ürün veya hizmetin kalitesiyle, kendi ihtiyaç ve 

taleplerini karşılayıp karşılamadığı, kendisinde memnuniyet yaratıp yaratmadığı, 

maliyetinin uygun olup olmadığı gibi konularla ilgilenmektedirler. Ayrıca işletmenin 

kendisine verdiği söz ve taahhütleri ne derece yerine getirdiğine dikkat etmektedirler 

(Toksarı, 2012: 158). 

Dış pazarlamada işletmeler tüketicilere bir takım sözler vermekte, reklamlar ve 

indirimli satışlar gibi çeşitli uygulamaları yaygın bir biçimde kullanarak dış pazarlama 

faaliyetlerini kolaylaştırmaya çalışmaktadırlar. Dış müşteri kavramı işletmeler açısından 

dışsal pazarlamayı tanımlamak için kullanılmaktadır. İç müşteri kavramında olduğu gibi 

dış müşteriler de belli bir hiyerarşiye sahiptirler. Şekil 6’da gösterilen dış müşteri 

hiyerarşisinin en alt basamağında aday müşteriler bulunmakta, piramidin üstüne doğru 
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gidildikçe “müşteri, düzenli müşteri, destekleyen müşteri, sadık müşteri ve ortak 

müşteri” yer almaktadır (Doğan ve Kılıç, 2008: 75). 

 

Şekil 6. Dış Müşteri Hiyerarşisi 

Kaynak: Doğan ve Kılıç, 2008: 75.  

Dış müşteri hiyerarşisinde yer alan müşteri çeşitleri aşağıda olduğu gibi 

tanımlanabilir (Doğan ve Kılıç, 2008: 75): 

i. Aday Müşteri: İşletmenin gelecekte müşterisi olmaya aday olan, diğer 

bir ifadeyle potansiyel müşterileridir. 

ii. Müşteri: En az bir defa işletmeden ürün/hizmet satın almış birey veya 

kuruluşlardır. 

iii. Düzenli Müşteri: İşletmeye yakın bir çevrede bulunan ve devamlı olarak 

işletmeyle ilişkide olan, işletmeye karşı tarafsız bir tutum sergileyen 

müşterilerdir. 

iv. Destekleyen Müşteri: İşletmeye ait ürün/hizmetten memnun olan, 

işletmeye sadık olan ancak diğer alıcılar karşısında işletmeyi aktif 

olmayan bir şekilde destekleyen müşterilerdir.  

v. Sadık Müşteri: Devamlı olarak işletmeye yönelik olumlu görüşler dile 

getiren ve diğer tüketicilere işletmeyi tavsiye eden müşterilerdir. 
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vi. Ortak Müşteri: İşletme çıkarları ile kendi çıkarlarını birlikte düşünen, 

işletmeyi ortağı gibi gören ve düşünen müşterilerdir. 

Dış müşteri çeşitlerinin tanımlarından da anlaşılacağı üzere işletmelerin amacı 

sadık ve ortak müşteriler kazanmaktır. Ancak bunun için öncelikle müşterileri işletmeye 

çekmeleri gerekmektedir. Geleneksel anlamda pazarlama yöntemlerinde reklamlar, 

indirimler, kampanyalar, duyurular vb. taktikler kullanılarak müşterilerin işletmeye 

çekilmesi hedeflenir. Bu aşamanın ardından müşteri ile kurulan ilk temas önem arz 

etmektedir. Bu noktada işletmeler içsel pazarlama uygulamalarını kullanarak dış 

müşterilerinin tatminini sağlamaya çalışmakta ve yukarıdaki hiyerarşiyi izleyerek dış 

müşterilerini işletme bünyesinde tutmaya çalışırlar (Doğan ve Kılıç, 2008). 

2.1.6. İçsel Pazarlama Uygulamaları 

İçsel pazarlama uygulamalarında çalışanların ihtiyaçlarını doğru belirlemek ve 

bu ihtiyaçları karşılamak, çalışanların aidiyet duygularını geliştirmesi ve işletmeyi 

sahiplenmesi açısından önem arz etmektedir. Pazarlama uygulamalarının ilk aşamasında 

işletmeye ait bilinmesi gerekenlerin yazılı ve sözlü olarak çalışanlara öğretildiği 

oryantasyon süreci gelmektedir. Oryantasyonun ardından çalışanların işletme içerisinde 

kendilerini önemsenmiş ve değerli hissetmelerini sağlayıcı ve motive edici içsel 

pazarlama uygulamaları gerçekleştirilir. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır 

(Özdemir, 2014: 61): 

i. Çalışanların kişisel gelişimlerini ve performanslarını arttırabilmek için 

hizmet içi eğitimlerin planlanması, 

ii. Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının yaratılması, 

iii. Adil ücret dağılımının yapılması, 

iv. Ücretli/ücretsiz izin haklarının verilmesi, 

v. Adil ve dürüst bir şekilde sigorta haklarının düzenlenmesi, 

vi. Maddi-manevi teşvik primlerinin verilmesi, 

vii. Çalışanlara özel etkinliklerin (doğum günü, moral partileri vb.) 

planlanması, 

viii. Performans değerlendirmesine bağlı olarak ödüllendirme uygulamaları 

(ayın elemanı seçimi vb.) düzenlenmesidir. 
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İşletmelerin içsel pazarlama uygulamalarının etkinlikle yürütülebilmesi ve 

başarıya ulaşabilmesi için aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi önemlidir (İnal vd., 

2008: 166): 

i. Üst yönetim kademesinin içsel pazarlama uygulamaları sürecine devamlı 

ve etkin bir şekilde destek vermesi, 

ii. Tüm kademeler arasındaki iç iletişimin sağlanması, 

iii. İşletme çalışanlarına yönelik yapılan harcamaların geleceğe dair 

yatırımlar olarak değerlendirilmesi, 

iv. Müşteri ihtiyaçlarını karşılarken çalışanların fikir ve düşüncelerinin 

öncelikli olarak görülmesi ve önemsenmesi, 

v. Çalışanların başarısında tetikleyici bir faktör olan ödül sisteminin 

geliştirilmesi ve çalışanların motive edilmesi, 

vi. Örgüt içerisinde ekip ruhunun geliştirilmesi, 

vii. Ürün geliştirme faaliyetlerinde çalışanlarının fikir ve düşüncelerine 

öncelik tanınması,  

viii. Üretilen ürün/hizmetleri öncelikle çalışanların denemesine imkân 

verilmesi. 

2.1.7. İçsel Pazarlama Uygulamalarının Amaçları 

İşletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerde asıl hedef kitlenin dış müşteriler 

olduğu dikkate alındığında bir işletmenin temel amacının dış müşteri tatminini 

sağlamak olduğu söylenebilir. Tatmin edilmiş dış müşterilerin işletmeye olan 

bağlılıkları artacak ve işletmeyi tekrar tercih etme olasılıkları artacaktır. Dolayısıyla bu 

durum işletmenin kârlılık ve pazar payı oranlarının artmasını sağlayacaktır. Bu sürecin 

sağlanması içsel pazarlamanın temel prensiplerini uygulayarak çalışan tatminini 

oluşturmaktan geçmektedir. Bu nedenle dış müşteri tatminine ulaşabilmek için; müşteri 

yönlü bir örgüt kültürü oluşturarak kaliteli çalışanları istihdam etmek, onları eğitmek, 

örgüt içi etkili bir iletişim sağlamak ve çalışanları motive etmek gerekmektedir (Urk, 

2015: 8-9). 

İçsel pazarlama uygulamaları dış müşteriler ile doğrudan iletişimde olan işletme 

çalışanlarının dış müşterilerin memnuniyetini sağlayabilmek için ekip halinde 

eğitilmelerini ve motive edilmelerini sağlayıcı uygulamaları kapsamaktadır (Kotler ve 
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Armstrong, 2005: 260). Bu noktada içsel pazarlama uygulamalarının temel 

amacı;“etkili ve koordineli bir biçimde tüm faaliyetlerin kurum içerisinde kullanılan 

pazarlama benzeri bir yaklaşım ile çalışanların hizmet anlayışı ve müşteri yönlü 

performanslara doğru yöneltilmesi”dir (Varey, 2001). Kotler ve Armstrong (2005)’e 

göre içsel pazarlamanın nihai amacı; çalışanları hizmet kavramlarına motive ederek 

daha fazla müşteriyi bilinçli hale getirebilmektir. 

Temel ve nihai amaçlarının yanı sıra içsel pazarlama uygulamalarının diğer 

amaçlarını aşağıda olduğu gibi sıralamak mümkündür (Varinli, 2012: 116): 

i. İşletmedeki nitelik sahibi çalışanların örgütsel bağlılığını arttırmak, 

ii. Yönetim kademesi ile çalışanlar arasında motivasyonu sağlamak ve 

arttırmak, 

iii. Değişen politik, ekonomik ve teknolojik çevreyle uyumlu ve kaliteli 

yönetim anlayışını benimseyerek rekabet edebilir hizmet sunumu 

kazanmak, 

iv. Verimliliği arttırmak. 

İçsel pazarlamada işletmelerin iç ve dış müşterileri arasında iyi bir etkileşimin 

kurularak eski dış müşterilerle olan ilişkilerin sürekli hale getirilmesi amaçlanır. Yeni 

müşteriler kazanmanın maliyeti çok yüksek olduğundan dolayı eski dış müşterileri elde 

tutabilmek işletmeler için önemlidir. Öyle ki yeni dış müşteriler elde edebilmek ve yeni 

pazarlara yönelebilmek için yapılacak uygulamalar işletmelerin yüksek harcamalar 

yapması anlamına gelmektedir. Bu nedenle mevcut dış müşterilerin memnuniyetini ve 

tatminini sağlayarak onları sadık müşteriler haline getirmek daha düşük maliyetli 

olacaktır (Urk, 2015: 9). Dolayısıyla içsel pazarlama uygulamalarının işletmeleri yüksek 

maliyetlerden kurtaracağını söylemek yanlış olmayacaktır. 

2.1.8. İçsel Pazarlama Uygulamalarının Yararları 

Başarılı bir biçimde dizayn edilmiş içsel pazarlama uygulamalarının işletmeler 

açısından önemli faydalar sağladığı görülmektedir. İçsel pazarlama uygulamalarının 

faydaları aşağıda sıralanmıştır (Arnett vd., 2002: 90-91): 

i. İşten ayrılma veya işi bırakma oranlarının azalmasını sağlar. Çalışanların 

işletmeye olan bağlılıklarının artmasıyla birlikte iş gücü devir hızı 
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düşmektedir. Dolayısıyla işe alım ve eğitim maliyetleri azalmakta, 

personelin uzmanlaşmasıyla birlikte hatalı ürün ve hizmet üretimi de 

azalarak işletme giderleri düşmektedir. 

ii. Çalışanların yaptıkları/yapacakları işlere bakış açılarının olumlu yönde 

değişmesini sağlar. Çalışanların eskiye kıyasla işlerini daha çok 

sevdikleri ve tatminlerinin daha da arttığı görülür. 

iii. Çalışanların memnuniyet düzeylerinin artmasını sağlar. Böylelikle 

çalışanların işe adanmışlıkları da artar ve bu durum hizmet kalitesinde 

artışa katkıda bulunur. 

iv. İşletme içerisinde yeniliklere ve dönüşüme açık bir örgüt kültürünün 

oluşmasına yardımcı olur. Çalışanların yenilikler ve dönüşüm karşısında 

gösterebilecekleri tepki ve dirençler azalır. 

2.2. Müşteri Yönlü Davranış 

Pazarlama kavramının ortaya çıkışından bugüne bu alanda kullanılan 

yaklaşımların genel olarak üretim odaklı, satış odaklı, tutundurma odaklı ve müşteri 

odaklı pazarlama şeklinde olduğu görülmektedir. Üretim odaklı anlayışa sahip 

işletmelerin ürün kullanımına, kapasitenin arttırılmasına ve maliyetlerin azaltılmasına 

yoğunlaştığı; satış odaklı anlayışa sahip işletmelerin sert satış çabalarıyla ürünlerini 

satmaya yoğunlaştığı; tutundurma odaklı anlayışa sahip işletmelerin reklam, paketleme, 

markalaşma, primler, teşvikler vb. faaliyetlere yoğunlaştığı görülmüştür. Bu çabaların 

nihai hedefinde maksimum satış hacminin elde edilmesi benimsenmiştir (Ramachandra 

vd., 2010: 11). 

İlk zamanlarda satış ve üretim odaklı olan pazarlamada, 1990’lı yıllar geleneksel 

pazarlama yaklaşımlarının eksikliklerinin fark edilmesi ve işletmeler ile müşteriler 

arasındaki ilişkilerde uzun dönemli değerler yaratmanın sağladığı faydaların anlaşılması 

üzerine müşteri yönlü yaklaşımlar önem kazanmıştır (Franko ve Savaşçı, 2000: 396). 

Öyle ki günümüzde müşteri yönlü davranışı içeren pazarlama yaklaşımları, pazarlama 

uygulamalarının ve yönetim teorisinin temel taşı olarak kabul edilmektedir (Jaworski ve 

Kohli, 1993). 
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Müşteri yönlü davranış; müşterilerin talep ve şikâyetlerini dinleme, satış sonrası 

hizmet faaliyetlerine önem verme, yüksek seviyelerde ürün/hizmet değeri yaratmanın 

yollarını düzenli bir şekilde araştırma ve müşteri memnuniyetini düzenli şekilde ölçme 

faaliyetlerini kapsamaktadır (Gray vd., 1998: 884). Çalışmanın bu kısmında müşteri 

yönlülük kavramı ele alınacak, bu kapsamda müşteri yönlülüğün önemi, amaçları ve 

aşamaları açıklanarak müşteri yönlü davranışların faydaları ortaya konacaktır. 

2.2.1. Müşteri Yönlülük Kavramı 

Müşteri yönlülük kavramına ilişkin yaptığı araştırmalarda Levitt (1960), bir 

işletmenin temel meselesinin müşterilerin ihtiyaçları olduğunu ifade etmekte, bu 

nedenle işletmelerin müşteri ihtiyaçlarını öğrenmelerinin ve onları tatmin etmeye 

odaklanmalarının ürün satmaktan daha önemli olduğunu belirtmektedir. Levitt (1960) 

öne sürdüğü müşteri yönlülük yaklaşımının ardından konuyla ilgili çok sayıda 

araştırmacı tarafından müşteri yönlülüğün farklı açılardan ele alındığı görülmektedir 

(Wang ve Zhang, 2016: 2178). Pazarlama literatüründe müşteri yönlülük kavramına 

ilişkin yapılan tanımlardan bazıları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Müşteri Yönlülük Tanımları 

Araştırmacı (lar) Tanım 

Saxe ve Weitz (1982: 344) 
Satış elemanlarının olası müşteriler ile etkileşimde pazarlama 

kavramlarından faydalanmasıdır. 

Michaels ve Day (1985: 

444) 

Müşterilerin uzun vadeli talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

satın alma kararları verebilmesine yardımcı olan satış 

elemanlarına ait davranışlardır. 

Narver ve Slater (1990: 21) 
Müşteri değer zincirinin mevcut ve gelecekteki değişimleri 

kapsayacak şekilde anlaşılabilmesidir. 

Deshpande vd., (1993: 27) 

Uzun vadeli kârlılığa sahip bir işletme geliştirebilmek için, 

işletme sahiplerinin, yöneticilerin, çalışanların vd. menfaat 

sahiplerinin müşteri çıkarlarını gözettiği bir inanç sistemidir. 

Han vd., (1998: 36) 
Müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik proaktif ve 

devamlı faaliyetlerin tümüdür. 

Shapiro (1998: 119) 

Bir işletmenin müşterilere ilişkin bilgileri paylaşması, 

fonksiyonlar arasındaki pazar ihtiyaçlarını tatmin edici 

stratejileri ve taktikleri formüle etmesi ve bunları işletme 

organizasyonu çapında uygulamasıdır. 

Thomas vd., (2001: 64) 

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve müşteri memnuniyeti 

sağlamak için satış elemanlarınca yapılan eylemleri ve 

girişimleri içerir. 
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Tablo 2. (devamı). Müşteri Yönlülük Tanımları 

Araştırmacı (lar) Tanım 

Odabaşı (2005: 14) 

İşletme ve çalışanların karar alma ve uygulama süreçlerinde, 

ürün/hizmet sunumlarını müşterileri mutlu ve tatmin edecek 

biçimde planladıkları bir stratejidir. 

Eskiler vd., (2011: 36) 

Müşterilerin günümüzdeki ve gelecekteki talep ve ihtiyaçlarını 

tespit ederek onları tatmin etmek maksadıyla müşterilere yakın 

olma durumudur.  

Apaydın (2012: 7) 

Müşterileri anlayıp onlara doğru cevabı verebilmenin yanında, 

gelecekte ortaya çıkabilecek müşteri ihtiyaçlarını tahmin 

edebilmektir. 

Conduit vd., (2014: 1324) 

Müşterilerle uzun vadeli kârlı ilişkiler geliştirmeye katkıda 

bulunan ve müşteri çıkarlarını ön planda tutan bir örgüt 

kültürüdür. 

Kaynak: Araştırmacı(lar) sütununda yer almaktadır. 

Tablo 2’deki müşteri yönlülük tanımları incelendiğinde; bazı araştırmacıların 

pazarı bir işletmeye ait potansiyel müşterilerin bütünü olarak kabul ettiği görülmektedir. 

Bundan dolayı müşteri yönlülük ile pazar yönlü yaklaşımın aynı anlamda olduğunu 

kabul etmektedirler (Kotler, 1991; Deshpande vd.,1993; Shapiro, 1998). Narver ve 

Slater (1990) ile Hunt ve Morgan (1995) gibi bazı araştırmacılar ise müşteri yönlülüğün 

pazar odaklı davranışsal unsurlarından biri olduğunu belirtmekte ve müşteri yönlülük ile 

pazar yönlülük kavramlarını ayrı ayrı ele almaktadırlar. Bununla birlikte yapılan 

tanımların ortak noktası olarak; müşteri yönlülüğün temelinde önceliği müşteriye veren 

anlayışın benimsenmesi ve müşteriler ile ilişkilerin uzun dönemli olacak şekilde 

geliştirilmesinin yer aldığı söylenebilir.  

Ürün ve satış odaklı geleneksel pazarlama yaklaşımından müşteri yönlü modern 

pazarlama yaklaşımına geçiş sürecinde; gelişen teknoloji ve iletişim imkânlarının 

tüketici bilincini artırması, buna bağlı olarak tüketicilerin yaşam tarzlarında, 

alışkanlıklarında, ihtiyaçlarında ve satın alma davranışlarında meydana gelen değişimler 

etkili olmuştur. Müşteri yönlü davranışlar işletmelerde kişisel ve birebir ilişkilerin 

önemini artırmakta ve modern pazarlama yaklaşımlarını güçlendirmektedir (Mucuk, 

2014: 5). Günümüzde bilinçlenen müşteriler işletmenin kendisine değer vermesini 

istemekte ve düşük maliyetli ancak kaliteli ürün ve hizmetleri kendi beklenti ve 
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ihtiyaçlarıyla uyumlu olacak şekilde talep etmektedirler. İşletmelerin günümüz 

müşterilerinin bu taleplerini karşılayabilmesi ve rakip işletmeler karşısında tercih 

edilebilir olması, müşteri yönlü yaklaşımın benimsenmesiyle mümkündür. 

Müşterilere ihtiyaç duymadıkları ürün ve hizmetleri ikna veya baskı yoluyla 

satmaya çalışmak günümüzde geçerliliğini yitirmiş bir satış davranışıdır. Bu tür 

davranışların yerini merkezde müşterinin olduğu müşteri yönlü davranışlar almıştır 

(Odabaşı ve Oyman, 2014: 173). Müşteri yönlülük, hedef pazarda bulunan alıcılarla 

ilgili bilgi edinilmesi, müşterilerin talep, ihtiyaç ve tercihlerinin yerine getirilmesi, 

bunlar karşısında uygun cevapların iş birimleri boyunca yayılması faaliyetlerini 

içermektedir (Chee ve Peng, 1996: 102). Bu açıdan müşteri yönlülüğün sağlanabilmesi 

için müşterilerin ihtiyaçlarının yanı sıra davranışları ve iletişim tarzları ile ilgili de bilgi 

sahibi olmak gereklidir (Kaynak vd., 2016: 68). Diğer bir ifadeyle müşteri yönlü 

yaklaşımın sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için müşterilerin demografik 

özellikleri, satın alma davranışları ve yaşam tarzları hakkında bilgi sahibi olmak önem 

arz etmektedir (Odabaşı ve Oyman, 2014: 69). 

2.2.2. Müşteri Yönlülüğün Önemi 

Drucker (1954)’ın bir işletmeye ait tüm faaliyetlerin müşteri beklentilerini 

karşılamaya yönelik olmasını içeren bir iş felsefesi olarak önemine vurgu yaptığı 

müşteri yönlülük kavramı, yaklaşık 70 yıldır pazarlama literatüründe yerini almaktadır. 

1950’li yıllarda ön plana çıkan bu kavramın uzun yıllar tam anlamıyla uygulamaya 

geçemediği ve işletme çalışanlarından ziyade sadece yönetim kademelerince 

benimsenen bir felsefe olarak kaldığı söylenebilir. Drucker (2001)’a göre işletmelerin 

nihai hedefi müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi 

işletmelere pazarda kazanımlar sağlayacaktır. Pazarlama felsefesinin temel ilkesi olan 

müşteri yönlülük, işletmenin satış gücüne büyük ölçüde değer katması açısından önem 

arz etmektedir (Bell ve Mengüç, 2002: 131). 

Müşteri yönlülük bir işletmenin yeni ürünler ve hizmetler geliştirmesine önemli 

katkılarda bulunmaktadır. Müşteriyi organizasyon şemasının en üstüne yerleştirmeyi 

esas alması nedeniyle müşteri yönlülük pazarlama yöneliminin en önemli parçasıdır 

(Zhou vd., 2007: 304). Özellikle proaktif müşteri yönlülüğün ürün geliştirmede önemi 

büyüktür. Bunun yanı sıra bazı araştırmacılar (Atuahene-Gima 1995; 1996; Li ve 



31 

 

Calantone 1998; Han vd., 1998; Li vd., 1999; Wren vd., 2000; Matear vd., 2002; 

Agarwal vd., 2003; Kok vd., 2003; Langerak vd., 2004; Narver vd., 2004; Atuahene-

Gima vd., 2005; Baker ve Sinkula, 2005; Kok ve Biemans, 2009; Wong ve Tong, 2012) 

müşteri yönlülüğün iş performansı üzerinde etkili olduğunu savunmaktadırlar (Aktaran: 

Korhonen, 2016: 33). 

Müşteri yönlülüğün önemine ilişkin çalışma yapan araştırmacılardan bazıları 

(Gummesson 1987; Grönroos 1990; Edvardsson ve Olsson, 1996; Edvardsson vd., 

2000; Alam ve Perry, 2002; Matthing vd., 2004; Cano vd., 2004; Vargo ve Lusch, 2004; 

Alam, 2006; Edvardsson vd., 2007) ise müşteri yönlülüğün hizmet yeniliği ve hizmet 

sektörü açısından önemini ortaya koymuşlardır (Aktaran: Korhonen, 2016: 33). 

Literatürdeki çalışmalarda müşteri yönlülüğün bir işletmenin başarısında hayati 

öneme sahip olduğu belirtilmektedir. Bir işletmenin var olabilmesi sahip olduğu 

müşterilerle, bu müşterilerin devamlılığı ise onların memnuniyeti, tatmini ve sadakatiyle 

mümkündür. Bu sürecin sağlanabilmesinde en etkili yol, müşteri talep ve ihtiyaçlarının 

önemsendiği müşteri yönlü yaklaşımın benimsenmesidir (Varghese vd., 2015: 12-13). 

Müşteri yönlü yaklaşımı izleyen pazarlamacılar, bu sayede çok sayıda veriler elde 

edebilmekte ve ürünlerini/hizmetlerini sunabilecekleri önemli pazar bölümlerini ortaya 

çıkarabilmektedirler. Böylelikle işletmeye yüksek yatırımlarla geri dönüş sağlayacak 

pazarlama ve iletişim kampanyalarını yapabilme imkânı kazanabilmektedir (Uzunoğlu, 

2007: 12). 

Uzun vadeli bir strateji olan müşteri yönlülük, müşterinin ürettiği değerin 

derecesini ortaya koyması açısından önemlidir (Latyshova vd., 2015: 643). Müşteri 

yönlülük örgüt içerisindeki çatışmaları ortadan kaldırarak işletmenin yenilikçilik 

düzeyine etki etmektedir (Matsuo, 2006: 248). Müşteri yönlü yaklaşıma sahip 

işletmeler, şimdiki ve gelecekteki müşteri talep ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi sahibi 

olabildiğinden yenilikçilik alanında rakiplerine göre bir adım önde olabilmekte ve yeni 

ürün/hizmet tasarımı açısından daha donanımlı olabilmektedirler (Park vd., 2017: 949). 

Literatürde mevcut çalışmalarda; bir işletmedeki müşteri yönlülük ile işletmenin 

üstün performansı arasında pozitif ilişki bulunduğu (Brown vd., 2002: 110), ayrıca 

müşteri yönlü yaklaşıma sahip işletmelerin rakiplerine göre daha iyi performans 

göstererek müşteri memnuniyetini artırdıkları belirtilmektedir (Narver ve Slater, 1990). 
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Benzer şekilde Babakuş, Yavaş ve Ashill (2009) tarafından yapılan araştırmada; işletme 

performansı üzerinde işletme kaynaklarının %13’lük etkisi görülürken, müşteri 

yönlülüğün %43’lük bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Müşteri yönlü yaklaşımlarda ürünlerin/hizmetlerin müşteri talep ve ihtiyaçları 

doğrultusunda şekillenmesi, müşterilerin pasif bir alıcı olma konumundan aktif bir ortak 

konumuna geçmelerini sağlamaktadır (Homburg ve Rudolph, 2001: 16). Müşteri yönlü 

politikalar sayesinde işletmeler, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmekte ve onlar 

için daha üstün değer yaratabilmektedirler. Bu noktada müşteriler için değer yaratmasını 

müşteri yönlü politikaların en önemli getirilerinden biri olarak görmek mümkündür 

(Narver ve Slater, 1990). 

2.2.3. Müşteri Yönlülüğün Amaçları 

Müşteri yönlü yaklaşımların temel amacı; müşteri memnuniyetinin sağlanması, 

müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu amaca ulaşmadaki en önemli 

husus, işletmenin ne düşündüğü yerine müşterinin gerçekte ne istediğinin ortaya 

konabilmesidir. Bunun için işlemelerin öncelikle müşteriler ile iletişimi sürekli tutarak 

onların beklenti ve ihtiyaçlarını öğrenebilmeleri gerekir. Müşterilere ilişkin bilgilerin 

toplanmasında; odak grupları, pazar araştırması, satış ve sonrası ziyaretler vb. kaynaklar 

kullanılabilmekte, bu tür yöntemlerin yanı sıra müşteri anketleri ve şikâyetlerinden de 

istifade edilebilmektedir (Akyüz, 2006). 

Müşteri yönlülük yaklaşımı aşağıdaki dört temel düşünceyi bünyesinde 

barındırır (Ryals ve Payne, 2001: 27): 

i. Müşteriler, işletmelerin yönetmesi gereken önemli varlıklardır. 

ii. Müşterilerin kârlılıkları arasında farklılıklar vardır. 

iii. Her müşterinin talep, beklenti ve ihtiyaçları birbirinden farklıdır. 

iv. Pazarlama aktiviteleri kişiselleştirilebilirler. 

Bu temel düşünceler doğrultusunda müşteri yönlülüğün amaçlarını Şekil 7’de 

gösterilen üç başlık altında sıralamak mümkündür. 
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Şekil 7. Müşteri Yönlülüğün Amaçları 

Kaynak: Johnson, 2002: 3.  

Şekil 7’de görüldüğü üzere müşteri yönlülüğün birbirini takip eden üç amacı 

bulunmaktadır. Buna göre öncelikle işletme tarafından mevcut ve potansiyel müşterilere 

ait değerlerin, ihtiyaçların ve beklentilerin anlaşılabilmesi amaçlanır (Johnson, 2002: 3). 

Bunun için müşteri davranışlarının çok yönlü olarak analiz edilmesi gerekir. Müşteri 

bilgilerinin temin edilmesi tek seferlik olmamalı; talep, beklenti ve ihtiyaçların devamlı 

değişebileceği dikkate alınarak bu işlemler bir süreç olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla 

müşterilerle iletişimde doğru ve birden çok kanalın kullanılması gerekir (Odabaşı, 

2013). 

Müşteri yönlü yaklaşımın ikinci amacı ise; elde edilen söz konusu müşteri 

bilgilerinin işletme genelinde yayılarak tüm organizasyonun bu beklentilere ve kültüre 

hazırlanması ve böylelikle müşterilerin ihtiyaçlarını etkili bir biçimde 

karşılanabilmesidir. Son olarak, işletmenin elde ettiği verilerin karar verme süreçlerine 

uyarlanmasıyla birlikte yeni ve doğru ürünlerin/hizmetlerin üretilip işletmenin 

geliştirilmesi amaçlanır (Johnson, 2002: 3). 
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2.2.4. Müşteri Yönlülüğün Aşamaları 

Müşteri yönlü yaklaşımın işletmelerin yönetim anlayışıyla uyum içerisinde 

olması gerekir. Yönetim kademesi ve çalışanlar tarafından yeterince desteklenmeyen 

müşteri yönlü yaklaşımın başarılı olması beklenemez (Bilge vd., 2009: 5). Bir işletme 

tarafından müşteri yönlülüğün sağlanabilmesinde Johnson (2002: 15)’a göre aşağıdaki 

dört aşamadan söz etmek mümkündür: 

i. Müşteri Stratejisi ve Odaklanma: İlk aşama gerekli stratejilerin 

(bölümlendirme stratejisi, ürün ve hizmet stratejisi, müşteri stratejisi) ve 

diğer performans hedeflerinin belirlenmesini kapsar. 

ii. Müşteri Tatmininin Ölçümü: Bu aşamada nitel (kalitatif) verilerin elde 

edilerek analiz edilmesi, müşteri bölümlerinin her biri için müşteri 

bakışının tespit edilmesi, dizayn, ön deneme ve yönetimsel anket 

çalışmalarını kapsar. 

iii. Analiz ve Öncelik Belirleme: Performans kıyaslamalarını belirleme, 

çıktıları kategorize etme ve öncelikleri belirleme, sonuçları raporlama, 

stratejileri gözden geçirme faaliyetlerini içerir. 

iv. Uyarlama: Katkılarına göre önceliklerin değerlendirilmesini ve birleşik 

analizlerin yapılmasını kapsar. 

Costin (1999: 463)’e göre bir işletme için müşteri yönlü yaklaşıma sahip 

olabilmek; kararlı bir şekilde çaba göstermeyi ve uzun dönemde gerçekleşecek bir 

örgütsel değişim sürecini planlamayı gerektirir. Buna göre müşteri yönlülük Şekil 8’de 

gösterildiği gibi yedi aşamadan oluşan bir süreç olarak açıklanabilir. 
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Şekil 8. Müşteri Yönlülük Süreci 

Kaynak: Costin, 1999: 463.  

Şekil 8’de yer alan müşteri yönlülüğün süreçleri incelendiğinde (Costin, 1999: 

463-464); 

i. Yönetimin Kararlılığı ve Uygulamaları: Sürecin başlaması yönetimin 

kararlılığına ve uygulamalarına bağlıdır. Zorlu bir süreç olan müşteri 

yönlülük her zaman bir plan ve düzen dâhilinde gerçekleşmeyebilir. 

Bunun başlıca sebebi insanların arzularını, umutlarını ve korkuların 

işletme stratejisine dönüştürmenin zor olmasıdır. Bu zor durumun 

üstesinden gelebilmenin en önemli ve birinci şartı, üst yönetimin kararlı, 

güçlü ve kalıcı desteğinin olması, bu desteğin de yapılacak 

uygulamalarla hayata geçirilmesidir. 

ii. Eğitim: Müşteri yönlülük sürecindeki en önemli aşamalardan biri de 

eğitimdir. Bu nedenle çalışanların müşteri araştırma tekniklerine yönelik 

eğitim almaları gerekir. Nitekim müşteri yönlü yaklaşımın 

uygulanabilmesinde gerekli olan müşteri bilgilerinin toplanabilme, ancak 

satış elemanlarının yeterli ve doğru eğitimleri almasıyla sağlanabilir. 

iii. Pazar Araştırması: Sürecin ilk zamanlarında başlaması gereken diğer 

bir aşama ise pazar araştırmasıdır. Müşterilerin kimlerden oluştuğunu, 

talep ve ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmek pazar araştırmasıyla 
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mümkündür. Bu bilgilerin pazar araştırması yapılmadan tahmine dayalı 

bilgilerden oluşması müşteri tatminine ulaşmayı engeller. 

iv. Kıyaslama ve Standartların Oluşturulması: Kıyaslama aşamasında 

işletmeler faaliyet gösterdikleri alandaki en iyi performansları veya 

uygulamaları belirleyip onlara karşı kendi performanslarını ölçerler. 

Böylelikle işletmeler kendini geliştirmeleri yolunda gerekli adımları 

atarlar. Pazar hakkında yapılan doğru değerlendirmeler işletmelerin 

müşteri tatminine ulaşmalarına katkı sağlar. Standartlar müşteri 

davranışlarının ve beklentilerinin temelinde işletmeler tarafından 

belirlenen hedefleri ifade etmektedirler. İşletmelerin kıyaslamada 

kullanabileceği en iyi uygulamaları temin edememesi veya rakiplerinin 

verileri paylaşmaması durumunda ortaya çıkarlar. 

v. Çalışanlara Yetki Verilmesi: Müşteri tatminin sağlanması konusunda 

alınacak kararlarda çalışanlara yetki verilmesi, yönetim kademesine 

ihtiyaç duymadan problemin yerinde çözülmesi için satış elemanlarının 

inisiyatif kullanmalarının ifade etmektedir. Gerektiğinde doğru ve hızlı 

kararların alınabilmesi için çalışanlara yetki verilmesi, müşteri 

memnuniyetinin ve tatmininin sağlanması açısından gereklidir. 

vi. Kaynaklar ve Teknoloji: Müşteri yönlülük sürecinde yetkilendirilecek 

çalışanların ihtiyaç duyabilecekleri kaynaklara sahip olmaları gerekir. 

Müşteri talep ve beklentilerinin karşılanmasında kullanılacak kaynaklar 

çoğunlukla güncel teknolojilerin kullanımını gerektirir. Doğru yer ve 

zamanda doğru teknolojinin kullanılması müşteri tatmininin 

sağlanmasını kolaylaştırır. Rakiplerin önüne geçebilmek için her zaman 

teknolojinin takip edilmesi gerekmekle birlikte, gereksiz teknoloji 

yatırımlarından da kaçınılması önemlidir. 

vii. Çalışanların Ödüllendirilmesi ve Onaylanması: Verimlilik ve 

motivasyon açısından ürün/hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine 

katkı sağlayan çalışanların ödüllendirilmesi ve onaylanması önem arz 

etmektedir.  Müşteri yönlü yaklaşımı benimseyen işletmelerin, 

çalışanlarının motivasyonuna önem vererek onların başarıları hakkında 

konuşması ve yeni başarılara teşvik etmesi gerekir.  
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Aktan (1997: 104) ise bir işletmenin müşteri yönlü yapıya sahip olma sürecini 

dört aşamada ele almıştır. Şekil 9’da açıklanan dört aşamayı gerçekleştiren işletmelerin 

müşteri yönlülük yaklaşımına ulaşarak başarılı olacağını öne sürmektedir. 

 

Şekil 9. Müşteri Yönlülük Aşamaları 

Kaynak: Aktan, 1997: 104. 

2.2.5. Müşteri Yönlü Davranışın Faydaları 

Müşterilerini iyi ve devamlı biçimde dinleyebilmek ve bunu uygulamalarına 

dâhil edebilmek başarılı işletmeleri diğerlerinden ayıran önemli bir özelliktir (Tekin ve 

Çiçek, 2005: 64). Müşteri yönlü davranış işletmeler için çok sayıda verinin elde 

edilmesi, ürün/hizmet açısından önemli pazar bölümlerinin ortaya çıkarılması ve yatırım 
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geri dönüşümü en yüksek iletişim ve pazarlama kampanyalarının inşa edilebilmesi 

yönünden ciddi kaynaklar sağlamaktadır (Uzunoğlu, 2007: 12). 

Philip Kotler’e göre;“müşteri yönlülük bütünleşik pazarlamanın da desteğiyle 

tatmin edici örgütsel amaçlara ulaşmak için pazarlamada önemli bir rol oynamaktadır” 

(Aktaran: Ramachandra vd., 2010: 12). Aynı şekilde müşteri yönlülüğü yüksek olan 

satış elemanlarının uzun dönemli müşteri ilişkileri yönetiminde önemli roller aldıkları 

görülür (Harris vd., 2005: 28). Nitekim pazarlama alanında kendini kanıtlamış 

şirketlerin çoğunlukla geleneksel pazar payına odaklanmak yerine müşteri payı üzerine 

odaklandığı görülmektedir (Uzunoğlu, 2005: 82). 

Müşteri yönlü davranış, işletmelere uygulayacakları pazarlama stratejilerinde 

gerekli bilgileri temin etme imkânı sunmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda uygulanan 

pazarlama stratejileri sonucunda işletme tarafından sunulan ürünleri ve hizmetleri 

müşterilerin doğru şekilde algılaması ve benimsemesi müşteri yönlü davranışların en 

temel çıktılarından biridir (Brady ve Cronin, 2001: 241-242). Dolayısıyla müşteri 

yönlülüğün sağladığı faydaların başında; müşteri talep ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak 

ve işletme performansının artışı gösterilebilir (Voss ve Voss, 2000: 67). Müşteri yönlü 

davranışlar neticesinde müşteriler üzerinde oluşan ve işletmelere fayda olarak geri 

dönüş sağlayan çıktıları genel olarak dört başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; 

i. Müşteri Memnuniyeti: İşletmenin kârını ve pazar payını artırmada veya 

özel hedeflerine ulaşmada en önemli unsur olan müşteri memnuniyetinin 

sağlanabilmesi; müşteri yönlü düşünmek, müşteri ile iyi ilişkiler kurmak, 

müşteriye yakın olmak ve bu davranışları sürekli sağlayabilmek ile 

mümkündür (Midilli, 2011: 35-36). 

ii. Müşteri Bağlılığı: Müşterilerin düzenli, tutarlı ve devamlı olarak 

ihtiyaçlarını aynı işletmeden satın alma eğiliminde ve arzusunda 

olmaları, bu yönde davranış göstermeleri ve işletmeye karşı olumlu 

tutum sergilemeleridir. Müşteri bağlılığı işletmenin karlılığı üzerinde 

ciddi katkılara sahiptir (Tanyeri ve Barutçu, 2005: 185). Müşteri yönlü 

davranışı uygulayabilen işletmelerin sağladıkları müşteri bağımlılığı 

sayesinde pazar pozisyonlarını sağlamlaştırdıkları görülür (Prahalad ve 

Ramaswamy, 2002). 
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iii. Müşteri Sadakati: Müşterinin başka alternatiflerin de bulunduğu bir 

ortamda, belirli bir işletmeye, markaya, ürüne veya satıcıya karşı 

duyduğu içten bağlılık ve sürekli tercih etme durumudur (Bayuk ve 

Küçük, 2007: 287). Günümüzün yoğun rekabet ortamında işletmeler, 

müşteri kazanmaktan ziyade müşteri sadakatini kazanmak için 

çabalamaktadırlar (Demir ve Kırdar, 2000: 296). Öyle ki yüksek müşteri 

sadakatine sahip işletmelerin rakiplerinin pazara girişini engelledikleri 

söylenebilir (Prahalad ve Ramaswamy, 2002). 

iv. Müşteri Tatmini: Müşterinin satın aldığı ürün veya hizmetin, 

beklentisine uygunluğunu göstermesinin de ötesinde, müşterinin 

algılarına, değerlendirmelerine ve deneyimlerine dayanan bir olgudur 

(Bayuk ve Küçük, 2007: 286). Tatmin edilmiş müşteriler, işletmelere 

uzun vadeli bir gelecek kazandırma açısından önemli rol oynarlar 

(Aydeniz ve Yüksel, 2007: 110). 

Müşteri yönlü yaklaşıma sahip işletmeler müşterilerin ihtiyaçlarına daha çabuk 

cevap verebilmekte ve böylece rekabet avantajını yakalayabilmektedirler. Müşteri yönlü 

davranış sayesinde erken tespit edilen müşteri bilgileri, pazara erken reaksiyon 

gösterebilme imkânı doğurur. Ayrıca müşterilerle ilişkiler esnasında kazanılan bilgiler, 

diğer pazarlama araştırmalarına göre daha hızlı, ucuz ve güvenilirdir. Bu da işletmenin 

bilgide ilerlemesini sağlar (Prahalad ve Ramaswamy, 2002). Genel olarak müşteri yönlü 

davranışların işletmelere sağladığı faydaları aşağıda olduğu gibi özetlemek mümkündür 

(Kağnıcıoğlu, 2002: 89): 

i. Pazar payının artması, 

ii. Maliyetlerin azalması, 

iii. Rekabet gücünün artması, 

iv. Müşteri şikâyetlerinin azalması, 

v. Çalışanların daha kolay güdülenmesi, 

vi. İşletme imajının iyileşmesi, 

vii. Ürün bağımlılığının artması, 

viii. Karlılığın artması. 
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2.3. İçsel Pazarlama ve Müşteri Yönlülük İlişkisi 

Pazarlama literatürü incelendiğinde işletme içerisinde müşteri yönlülüğe sahip 

bir kültürün yaratılmasının ve geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldığı görülmektedir. 

Nitekim son yıllarda işletmelerin müşteri yönlülüğün geliştirilmesi kapsamında nihai 

müşterilerin ihtiyaçlarının yanı sıra, iç müşterileri olarak tanımladıkları işletme 

çalışanlarının ihtiyaçlarına da önem vermeye başladıkları belirtilmektedir (Conduit ve 

Mavondo, 2001: 11). Bu bağlamda müşteri yönlü örgüt kültürünün yaratılmasında, içsel 

pazarlamanın önemli bir iletişim süreci olduğu ifade edilmektedir (Longbottom vd., 

2006: 713). 

Bir işletmeye ait çalışanlar, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilip dış müşteriye 

sunulmasında işletme ile işbirliği içerisinde olan kurumsal ortaklar olarak ifade 

edilebilir. Bu bakımdan içsel pazarlama yaklaşımında çalışanların yaptıkları işler “iç 

ürünler” olarak kabul edilmekte ve çalışan memnuniyetini artırabilmek için işletmelerin 

söz konusu ürünlerin tasarımına önem vermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla içsel 

pazarlamada bir işletmedeki ilk pazarın işletme çalışanlarından oluştuğu ve her aşamada 

motive edilmiş müşteri yönlü çalışanlara sahip olmanın temel amaçlardan biri olduğu 

söylenebilir (Candan ve Çekmecelioğlu, 2009: 42). 

Müşteri yönlü çalışanların kazanılması ve işletmede bu tür bireylerin tutulması 

içsel pazarlamanın ağırlık verdiği konulardan biridir (Ewing ve Caruana, 1999: 18).Bir 

işletmedeki içsel pazarlama uygulamalarının müşteri yönlülüğe ulaşabilmek için tarafsız 

ve uygun bir artı değer sağladığı belirtilmektedir. Çalışanların sahip oldukları bilgi ve 

beceriler işletmenin pazarlama etkinliği gibi nihai ürünlerine etki etmektedir. Ayrıca 

çalışanların görünüşleri, davranışları, hizmet anlayışları gibi özelliklerinin yanı sıra 

müşteri yönlülükleri de işlevsel kaliteye etki eden unsurlar arasındadır. Çalışanlardaki 

söz konusu işlevsel niteliklerin uzun vadede içsel pazarlamanın da etkinliğini 

iyileştirdiği görülür. Dolayısıyla bir işletmenin müşteri yönlülüğünün gelişmesiyle 

birlikte pazar etkinliğinin de artacağını söylemek mümkündür (Şekil 10) (Saad vd., 

2015: 252). 
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Şekil 10. Pazarlamada İçsel Pazarlama ve Müşteri Yönlülüğün Rolü 

Kaynak: Saad vd., 2015: 252. 

Bir işletmede pazarlama uygulamalarının etkinliği üzerinde içsel pazarlama ve 

müşteri yönlü davranışların artırıcı özelliği bulunmaktadır. Bu açıdan işletme 

performansını artırmayı hedefleyen işletmelerin, müşteri yönlü davranışların 

geliştirilmesinde içsel pazarlama uygulamalarını benimsedikleri ve böylelikle pazarlama 

etkinliğini artırarak performanslarını yükselttikleri görülür. 

Müşteri yönlü yaklaşıma sahip işletmelerde hizmet kalitesine verilen önemin 

giderek artmasına bağlı olarak, işletmeler çalışanlarını motive etmek ve çalışan 

tatminini sağlamak için çeşitli yöntemlere başvurmaktadırlar. Bu yöntemlerin bütünü 

olarak değerlendirilen içsel pazarlama uygulamalarında, müşteri yönlü davranışların 

kilit unsur olduğunu söylemek mümkündür (Davis, 2005: 6). Özellikle hizmet 

işletmelerinin müşteriye sağladıkları hizmetlerin iyileştirilmesinde müşteri yönlü 

pazarlama taktiklerinin benimsenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, pazarlama 

uygulamalarına müşteri yönlü bir yaklaşımın kazandırılması, ticari faaliyetlerin içsel 

olarak değerlendirilmesinde ve insan kaynakları görüşlerinin doğru anlaşılmasında 

vazgeçilmez bir faktördür (Akrous vd., 2013: 305). Bu noktada başarılı ve etkili bir 

işletme ortamını sağlamasının yanı sıra çalışanlarda müşteri yönlü davranışlar 

geliştirmesi açısından içsel pazarlama uygulamalarının önem arz ettiği görülmektedir 
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli 

İçsel pazarlama uygulamalarının banka çalışanlarının müşteri yönlü davranışı ile 

ilişkisinin incelendiği bu araştırma nicel bir araştırma olup, ilişkisel tarama modeli 

olarak yürütülmüştür. İlişkisel tarama modeli “iki ve daha çok sayıdaki değişken 

arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 

modelleridir” (Karasar, 2013). İlişkisel tarama desenlerinde iki veya daha fazla 

değişkenin aralarındaki ilişki, herhangi bir müdahalede bulunulmadan incelenmektedir 

(Büyüköztürk vd.,2008). Araştırma kapsamında geliştirilen model Şekil 11’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 11. Araştırma Modeli 

Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezler aşağıda belirtilmiştir: 

H1: Banka çalışanlarının müşteri yönlü davranış geliştirmelerinde içsel 

pazarlama uygulamalarından vizyon algıları olumlu etki etmektedir.   



43 

 

H2: Banka çalışanlarının müşteri yönlü davranış geliştirmelerinde içsel 

pazarlama uygulamalarından gelişim algıları olumlu etki etmektedir.   

H3: Banka çalışanlarının müşteri yönlü davranış geliştirmelerinde içsel 

pazarlama uygulamalarından ödül algıları olumlu etki etmektedir.   

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini; İstanbul ilinde bulunan bir kamu bankasının çalışanları 

oluşturmaktadır. Kesin sayıya ulaşılamamakla birlikte araştırmacı tarafından açık 

kaynaklardan söz konusu bankanın İstanbul genelinde yaklaşık 8000 çalışanının olduğu 

öğrenilmiştir. Söz konusu evrenin tümünün gözlemlenmesinin zaman ve bütçe 

kısıtlarından dolayı mümkün olmaması sebebiyle araştırmada örneklem alma yoluna 

gidilmiş ve tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmada örneklem büyüklüğü aşağıda belirtilen formül aracılığıyla 

384 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte anket uygulamasının yürütüldüğü dönemin 

hem tatil dönemi olması hem de COVID-19 salgın sürecinin etkisiyle anket uygulaması 

için 292 kişiye ulaşılabilmiştir. Hatalı ve eksik 16 adet formun çıkarılması sonrasında 

araştırmanın örneklemi kolayda örneklem yolu ile belirlenen 276 banka çalışanı 

oluşturmuştur.  

 

 

 

3.3. Verilerin Toplanması 

Araştırma kapsamında veriler araştırmacı tarafından hazırlanan EK-1’de yer alan 

anket aracılığı ile elde edilmiştir. Anket uygulaması Temmuz-Ağustos 2020 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiştir. Anket formları katılımcılarla yüz yüze görüşmek suretiyle 

doldurulmuştur. 
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Anket uygulamasına katılımda gönüllülük ilkesi esas alınmıştır. Uygulama 

öncesinde katılımcılar; araştırmanın ne maksatla yapıldığı, anket formlarının nasıl 

işaretlenmesi gerektiği ve araştırma verilerinin gizli tutulacağı gibi hususlarda 

bilgilendirilmiştir.  

Araştırma için hazırlanan anket; “Kişisel Bilgi Formu”, “İçsel Pazarlama 

Uygulamaları Ölçeği” ve “Müşteri Yönlülük Ölçeği” olmak üzere üç kısımdan meydana 

gelmektedir. 

Kişisel Bilgi Formu:  

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının demografik ve mesleki özelliklerini 

belirlemek üzere “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bu form aracılığıyla katılımcılara 

(cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, gelir durumu, meslekte toplam çalışma 

süresi ve şu anki kurumda çalışma süresi) olmak üzere toplam 7 adet soru yöneltilmiştir.  

İçsel Pazarlama Uygulamaları Ölçeği: 

Araştırmada katılımcıların içsel pazarlama uygulamalarına ilişkin algılarını 

belirlemek üzere Foreman ve Money (1995) tarafından geliştirilen “İçsel Pazarlama 

Uygulamaları Ölçeği” kullanılmıştır. Söz konusu ölçek içsel pazarlama uygulamalarına 

yönelik olarak yerli ve yabancı pek çok çalışmada kullanılması (Tsai ve Tang, 2008; 

Abzari vd., 2011; Namin ve Moghaddam, 2014; Ergün ve Boz, 2017; Eren ve Onat, 

2018; Efe, 2016; Çullu Kaygısız, 2016) nedeniyle tercih edilmiştir. 

İçsel pazarlama uygulamaları ölçeği toplam 15 madde içermekte olup, ölçek 

maddeleri vizyon, ödüllendirme ve gelişim olarak adlandırılan üç boyutta ele 

alınmaktadır. Ölçek boyutlarının ne ifade ettiği aşağıda kısaca açıklanmıştır (Foreman 

ve Money, 1995: 764): 

i. Vizyon: İşletmenin geleceğine ilişkin olarak çalışanlara inanabilecekleri 

bir vizyonun sunulmasını ve bunun bütün çalışanlarla açık olarak 

paylaşılmasını, istenilen imajın çalışanlar ile paylaşılması, 

ii. Gelişim: Gelişen teknoloji ile iş yaşamındaki hızlı değişimlere ayak 

uydurmak üzere işletme çalışanlarının eğitilmesi, 

iii. Ödül: Motivasyon ve örgütsel bağlılıklarını artırmak üzere performans 

değerlemesi yapılarak çalışanların ödüllendirilmesi. 
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Ölçekte bulunan maddelerden 1, 2 ve 11 numaralı maddeler “Vizyon”;  

8, 9, 10 ve 12 numaralı maddeler “Ödül”; 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 ve 15 numaralı maddeler 

ise “Gelişim” boyutlarında yer almaktadır. 

Ölçek orijinalinde 7’li likert tipte olmasına rağmen, aralıkların daha belirgin 

olması ve anlamlı sonuçlar vermesi (Norman 2010: 625-632) sebebiyle konuya ilişkin 

pek çok çalışmada olduğu şekilde bu çalışma kapsamında da 5’li likert tipe 

uyarlanmıştır (1: Hiç Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: 

Tamamen Katılıyorum).   

Ölçeğe ilişkin pek çok çalışmada yapılan güvenilirlik analizinde C.Alfa 

katsayısının literatürde (Hair vd., 1998: 118) kabul edilebilir düzey olarak ifade edilen 

0.70’in üzerinde olduğu görülmektedir. Foreman ve Money (1995) ölçeğin geneli için 

C.Alfa iç tutarlılık katsayısını 0,94 olarak belirlemiştir. Yerli literatürdeki çalışmalarda 

da C.Alfa katsayıları Efe (2016) tarafından vizyon boyutunda 0.85, gelişim boyutunda 

0.92, ödüllendirme boyutunda 0.88 ve ölçek genelinde 0.94; Çullu Kaygısız (2016) 

tarafından sırasıyla 0.81, 0.90, 0.88 ve 0.94 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma 

kapsamında da araştırma verilerinin elde edilmesi sonrasında güvenilirlik analizi 

yinelenmiştir. Güvenilirlik analizi neticesinde C.Alfa katsayıları vizyon boyutu için 

0.82, gelişim boyutu için 0.86, ödüllendirme boyutu için 0.81 ve ölçek geneli için 0.88 

olarak belirlenmiştir. Söz konusu değerlerin tamamının literatürde kabul edilebilir 

düzey olarak ifade edilen 0.70’in üzerinde olması sebebiyle ölçüm verilerinin yeterli iç 

tutarlılığa sahip olduğu değerlendirilmiştir.  

Müşteri Yönlülük Ölçeği: 

Araştırma kapsamında banka çalışanlarının müşteri yönlü davranışlarını 

değerlendirmek üzere Saxe ve Weit (1982) tarafından geliştirilen “Satış Odaklılık-

Müşteri Odaklılık Ölçeği”nde yer alan 12 sorudan oluşan müşteri yönlülük bölümü 

kullanılmıştır. Söz konusu ölçek yerli ve yabancı literatürde hizmet işletmelerinde 

müşteri yönlülük konulu pek çok çalışmada kullanılması nedeniyle tercih edilmiştir 

(Coelho vd, 2010; Zablah vd., 2012; Değirmen, 2008; Uray, 2014; Bilgen, 2016; 

Günaydın, 2018). 

Ölçekte bulunan maddeler 5’li likert tipte derecelendirilmektedir (1: Kesinlikle 

Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5:Kesinlikle 
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atılıyorum). Ölçek puanlarının değerlendirmesinde 3 puan nötr düzeyi ifade etmektedir. 

Yüksek puan müşteri yönlülük düzeyinin yüksek oluşuna işaret etmektedir.   

Ölçeğe ilişkin olarak yapılan güvenilirlik analizinde C.Alfa iç tutarlılık katsayısı 

ölçek geneli için Günaydın (2018) tarafından 0.72, Uray (2014) tarafından 0.91 olarak 

belirlenmiştir. Belirtilen değerlerin literatürde kabul edilebilir düzey olarak ifade edilen 

0.70’in üzerinde olduğu görülmektedir (Hair vd., 1998: 118). Bu çalışma kapsamında da 

araştırma verilerinin elde edilmesi sonrasında güvenilirlik analizi yinelenmiştir. 

Güvenilirlik analizi neticesinde C.Alfa katsayısı ölçek genelinde 0.81 olarak 

belirlenmiştir. Bahse konu değerin literatürde kabul edilebilir düzey olarak ifade edilen 

0.70’in üzerinde olması sonrasında ölçüm verilerinin yeterli iç tutarlılığa sahip olduğu 

değerlendirilmiştir.  

3.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Araştırmada anket formu aracılığıyla elde edilen veriler SPSS 24.0 istatistik 

paket programından istifade edilerek analize tabi tutulmuş, analizlerde p<0,05 

anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırmada aşağıda belirtilen istatiksel test ve 

analizler uygulanmıştır: 

 Araştırmada parametrik veya non-parametrik testlerin hangilerinin 

kullanılacağını belirleme amacıyla verilerin normal dağılıma sahip olup 

olmadığı çarpıklık ve basıklık değerleri ile histogram grafikleri kullanılarak 

incelenmiş, verilerin normal dağılım gösterdiğinin belirlenmesi sonrasında 

analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. 

 Araştırmaya iştirak eden banka çalışanlarının bireysel özelliklerine yönelik 

olarak Tanımlayıcı İstatistikler (frekans ve yüzde) yapılmıştır. 

 İçsel Pazarlama Uygulamaları Ölçeği ile Müşteri Yönlülük Ölçeğine verilen 

yanıtlara ilişkin Tanımlayıcı İstatistikler (ortalama, standart sapma, çarpıklık 

ve basıklık) sunulmuştur. 

 Banka çalışanlarının içsel pazarlama uygulamalarına ilişkin algıları ile 

müşteri yönlü davranışları arasındaki ilişki Korelasyon Analizi ile 

incelenmiştir. 
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 Banka çalışanlarının müşteri yönlü davranışlar geliştirmesine içsel 

pazarlama uygulamalarının hangi düzeyde etki ettiğini tespit etmek 

amacıyla Regresyon Analizi uygulanmıştır. 

 Banka çalışanların içsel pazarlama uygulamalarına yönelik algıları ile öz 

değerlendirmelerine dayanan müşteri yönlü davranışları arasında bireysel 

özelliklerine göre farklılık olup olmadığını belirlemek üzere fark testleri 

uygulanmıştır. Verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle iki grubun 

karşılaştırılmasında Bağımsız Grup t-Testi’nden, üç ve daha fazla grubun 

karşılaştırılması için ise Tek Yönlü Varyans Analizi’nden yararlanılmıştır.  
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BÖLÜM 4. BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde ilk olarak araştırma amacı doğrultusunda belirlenen sorulara yanıt 

aranarak elde edilen bulgular ortaya koyulmuştur. Daha sonra ise söz konusu bulgular 

ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.  

04.1. Bulgular 

4.1.1. Katılımcıların Bireysel Özellikleri 

Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, gelir durumu, 

meslekte toplam çalışma süresi ve şu anki kurumda çalışma süresi dağılımları  

Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların Bireysel Özellikleri 

DEĞİŞKEN / GRUP n % 

Cinsiyet  

Kadın 159 57,6 

Erkek 117 42,4 

Medeni Durum 

Evli 204 73,9 

Bekâr 72 26,1 

Yaş (Yıl ) 

22-29 yaş arası 70 25,4 

30-39 yaş arası 146 52,9 

40 yaş üzeri 60 21,7 

Eğitim Durumu 

Lisans 199 72,1 

Lisansüstü 77 27,9 
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Tablo 3. (devamı). Katılımcıların Bireysel Özellikleri 

DEĞİŞKEN / GRUP n % 

Gelir Durumu 

5000 TL ve altı 73 26,4 

5001 -7000 TL arası 139 50,4 

7001 TL ve üstü 64 23,2 

Meslekte Çalışma Süresi 

0-5 yıl arası 72 26,1 

6-9 yıl arası 127 46,0 

10 yıl ve üzeri 77 27,9 

Kurumda Çalışma Süresi 

0-5 yıl arası 84 30,4 

6-9 yıl arası 127 46,0 

10 yıl ve üzeri 65 23,6 

Tablo 3’te bulunan verilerden de görüldüğü üzere; araştırmaya katılan banka 

çalışanlarının % 57,6’sı (n=159) kadın çalışanlardan meydana gelmektedir. Çalışanların 

yaşa göre dağılımlarına bakıldığında % 52,9 (n=146) ile 30-39 yaş arasındaki çalışanlar 

ilk sırada gelmektedir. Medeni durum açısından % 73,9 (n=204) ile evliler ve eğitim 

durumu bakımdan da % 72,1 (n=199) ile lisans mezunları çoğunluğu oluşturmaktadır.  

Aylık ortalama gelir düzeyleri dikkate alındığında banka çalışanlarının % 50,4’ünün  

(n=139) 5000-7000 TL arasında gelire sahip olduğu görülmektedir. Banka çalışanlarının 

% 46,0’sı (n=127) bankacılık sektöründe ve şu anki kurumlarında 6-10 yıl arası süre ile 

çalışmaktadır.   

4.1.2. Tanımlayıcı İstatistikler 

İçsel Pazarlama Uygulamaları Ölçeğine ilişkin tanımlayıcı istatistikler  

Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4. İçsel Pazarlama Uygulamaları Ölçeği Tanımlayıcı İstatistikleri 

BOYUT / İFADE Ort. SS Çar. Bas. 

Vizyon  2,71 0,93 0,423 0,147 

1.  Çalıştığım banka çalışanlarına inanabilecekleri bir 

vizyon sunar. 
2,63 1,06 0,191 0,147 

2.  Çalıştığım banka vizyonunu çalışanlarına uygun bir 

şekilde iletir. 
2,72 1,15 0,265 0,147 

11. Çalıştığım banka çalışanlarına hizmet rollerinin önemini 

iletir. 
2,81 1,08 0,139 0,147 

Ödül 3,63 0,96 -0,807 0,147 

8.  Çalıştığım bankanın performans ölçümü ve 

ödüllendirme sistemleri çalışanlarını birlikte çalışmaları 

için teşvik eder. 
3,67 1,09 -0,683 0,147 

9.  Çalıştığım banka çoğunlukla kurumun vizyonuna 

katkıda bulunan çalışanların performanslarını ölçer ve 

ödüllendirir. 
3,50 1,08 -0,500 0,147 

10.  Çalıştığım banka çalışanların görevlerini iyileştirmek ve 

örgütün stratejisini geliştirmek için çalışanlardan bilgi 

toplar. 
3,37 1,05 -0,520 0,147 

12.  Çalıştığım banka mükemmel hizmet sağlayan 

çalışanlarını çabalarından dolayı ödüllendirilirler. 
3,86 1,05 -0,913 0,147 

Gelişim 3,41 0,86 -0,393 0,147 

3.  Çalıştığım banka çalışanlarını işlerinde iyi performans 

göstermesi için hazırlar. 
3,60 1,10 -0,801 0,147 

4.  Çalıştığım banka çalışanlarının bilgi ve becerilerini 

geliştirmeyi bir maliyetten ziyade yatırım olarak görür. 
3,17 1,18 -0,288 0,147 

5.  Çalıştığım banka çalışanların bilgi ve becerileri örgütün 

işleyen sürecinde geliştirir. 
3,38 ,99 -0,359 0,147 

6.  Çalıştığım banka çalışanlarına işlerin nasıl yapılması 

gerektiğini değil, niçin yapılması gerektiğini öğretir. 
3,25 1,09 -0,198 0,147 

7.  Çalıştığım banka çalışanlarını yetiştirmenin ötesinde 

aynı zamanda eğitir. 
3,80 1,02 -0,811 0,147 

13.  Çalıştığım bankada çalışanlar hizmet rollerini yapmaları 

için uygun bir şekilde yetiştirilirler. 
3,46 1,08 -0,482 0,147 

14.  Çalıştığım banka çalışanların farklı ihtiyaçlarını tedarik 

etmek için gerekli esnekliğe sahiptir. 
3,33 1,05 -0,223 0,147 

15.  Çalıştığım bankada çalışanlarla iletişime büyük önem 

verilir ve iletişimin önemi örgüte yerleştirilir. 
3,33 1,14 -0,355 0,147 

İÇSEL PAZARLAMA  3,50 0,81 -0,236 0,147 
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Tablo 4’te yer alan tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde; banka çalışanlarının 

içsel pazarlama ölçeği toplam puan ortalamaları 3.50±0.81, vizyon boyutu puan 

ortalamaları 2.71±0.93, ödül boyutu puan ortalamaları 3.63±0.96 ve gelişim boyutu 

puan ortalamaları 3.41±0.86’dır. Vizyon boyutu ortalamasın nötr puan olan 3’ün altında 

iken, ödül ve gelişim boyutları ile içsel pazarlama toplam puan ortalaması 3’ün 

üzerindedir. 

Müşteri Yönlülük Ölçeğine ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 5’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 5. Müşteri Yönlülük Ölçeği Tanımlayıcı İstatistikleri 

BOYUT / İFADE Ort. SS Çar. Bas. 

1.  İyi bir çalışan müşteri çıkarlarını gözetmek zorundadır 3,17 0,91 -0,118 0,147 

2.  Müşteri ihtiyaçlarının ne olduğunu belirlemeye çalışırım. 3,59 0,95 -0,092 0,147 

3.  Müşterilerin ihtiyaçlarını benimle konuşmalarını 

sağlarım. 
3,62 0,85 -0,260 0,147 

4.  Müşterileri, baskı yapmak yerine bilgilendirerek 

etkilerim. 
3,57 1,01 -0,544 0,147 

5.  Müşterinin ihtiyaçlarını karşılayarak hedefine 

ulaşmasında yardımcı olurum. 
3,36 0,91 -0,314 0,147 

6.  Müşterinin doğru karar verebilmesi için gerekirse müşteri 

ile fikir ayrılığına düşebilirim. 
2,96 0,81 0,067 0,147 

7.  Müşteri ihtiyaç ve isteklerini karşılayarak kendi 

amaçlarıma ulaşırım. 
3,58 0,78 0,057 0,147 

8.  Müşterinin sorunu için en uygun ürün/hizmeti (çözümü) 

önermeye çalışırım. 
3,48 1,03 -0,461 0,147 

9.  Müşteriye en yararlı olacak ürün/hizmeti (çözümü) 

bulmaya çalışırım. 
3,23 0,77 -0,323 0,147 

10. Ürün/hizmetler hakkında doğru bilgi vererek müşterilerin 

bunlara ilişkin beklentilerinin gerçekçi olmasını sağlarım. 
3,05 0,76 0,119 0,147 

11. Ürün/hizmetlerle ile ilgili sorunu olan müşteriye sorununu 

çözmek için yardımcı olurum. 
3,22 0,74 -0,282 0,147 

12.  Müşterinin ürün/hizmetlerle ilgili sorularına eksiksiz 

cevap vermeye çalışırım 
3,63 0,90 -0,275 0,147 

MÜŞTERİ YÖNLÜLÜK  3,37 0,60 -0,401 0,147 
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Tablo 5’te yer alan tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde; banka çalışanlarının 

müşteri yönlülük ölçeği toplam puan ortalamaları 3.37±0.60 olup, müşteri yönlülük 

toplam puan ortalaması nötr puan olan 3’ün üzerindedir. 

Tanımlayıcı istatistikler çerçevesinde ayrıca araştırmada incelenen değişkenlerin 

normal dağılım gösterip göstermedikleri çarpıklık ve basıklık değerleri üzerinden 

incelenmiştir. George ve Mallery (2014)’e göre normal bir dağılımda çarpıklık ve 

basıklık istatistiklerinin ±2 aralığında olması gerekmektedir. Yapılan incelemede ödül, 

vizyon, gelişim, içsel pazarlama ve müşteri yönlülük değişkenlerinin çarpıklık ve 

basıklık istatistiklerinin belirtilen aralıkta olduğu belirlenmiş ve değişkenlerin normal 

dağılıma sahip olduğu değerlendirilmiştir.  

4.1.3. Regresyon Analizi Bulguları 

Araştırma kapsamında içsel pazarlama uygulamalarının banka çalışanlarında 

müşteri yönlülük üzerinde etkiye sahip olup olmadığı çoklu doğrusal regresyon analizi 

ile incelenmiştir. Bu doğrultuda söz konu değişkenlere yönelik olarak gerçekleştirilen 

analiz öncesinde/esnasında çoklu doğrusal regresyon analizine ilişkin aşağıda belirtilen 

varsayımlar kontrol edilmiştir: 

 Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin sürekli değişkenler olması ve normal 

dağılım göstermesi, 

 Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olması, 

 Bağımsız değişkenler arasında çoklu bağıntı sorunu olmaması, 

 Hata puanlarının normal dağılım göstermesi, 

 Hata puanlarının ilişkisiz olması (oto korelasyon olmaması) 

İlk olarak bağımlı değişken ile bağımsız değişkenlerin sürekli değişkenler olması 

ve normal dağılım göstermeleri gerekmektedir. Bu analizde bağımlı değişken olan 

müşteri yönlülük ile bağımsız değişkenler olan iç pazarlama bileşenleri sürekli 

değişkenlerdir. Ayrıca Tablo 4 ve Tablo 5’te gösterilen çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin ±2 aralığında olması nedeniyle değişkenlerin normal dağılım gösterdiği 

değerlendirilmiştir.  

Çoklu doğrusal regresyon analizine ilişkin bir diğer varsayım bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olmasıdır. Bu kapsamda değişkenler 
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arası ilişkinin doğrusallığı saçılım grafiği üzerinden incelenmiş, verilerin normallikten 

önemli düzeyde sapmadığı ve doğrusal bir ilişki sergilediği belirlenmiştir. Çok 

değişkenli normallik varsayımı çerçevesinde Mahalanobis Uzaklık (MU) değerleri 

incelenmiş, tüm katılımcıların verileri MU ölçüt değerinin [X²(3)=16,266; p=0.001’e 

göre] altında olmasından dolayı analize dâhil edilmiştir.  

Bir diğer varsayım olan bağımsız değişkenler arasında çoklu bağıntı sorunu olup 

olmadığı Tablo 6’da yer alan korelasyon analizi sonuçları üzerinden incelenmiştir. 

Tablo 6. Korelasyon Analizi Sonuçları 

DEĞİŞKEN 
Müşteri 

Yönlülük 
Vizyon Ödül Gelişim 

Müşteri Yönlülük  1 0,453* 0,427** 0,457**  

Vizyon  1 0,421** 0,608** 

Ödül    1 0,565** 

Gelişim    1 

**0,01 düzeyinde anlamlı 

Tablo 6’da görüldüğü üzere, müşteri yönlülük ile içsel pazarlama 

uygulamalarının tamamı arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. İçsel pazarlama 

uygulamaları arasındaki ilişkilere yönelik korelasyon katsayıları incelendiğinde, en 

yüksek korelasyonun “vizyon” ile “gelişim” arasında (r=0,608; p<0.01) olduğu 

görülmüş ve korelasyon katsayılarına istinaden bağımsız değişkenler (ödül, vizyon ve 

gelişim) arasında çoklu bağıntı sorunu olmadığı değerlendirilmiştir. Çoklu bağıntı 

sorunu ayrıca yapılan regresyon analizi esnasında elde edilen tolerans ve VIF değerleri 

üzerinden de incelenmiştir.   

Analiz öncesinde ilgili varsayımların kontrol edilmesinin ardından müşteri 

yönlülüğe ilişkin çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmış ve analiz sonucu  

Tablo 7’de gösterilmiştir.   
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Tablo 7. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler B 
St.  

Hata 
Β t p Tolerans VIF 

(Sabit) 1,844 0,155  11,873 0,000*   

Ödül 0,153 0,044 0,251 3,872 0,000* 0,671 1,491 

Vizyon 0,181 0,047 0,219 3,507 0,001* 0,621 1,610 

Gelişim 0,141 0,056 0,181 2,533 0,012* 0,514 1,947 

F(5-387)   = 39,697; p≤0.05 

R2   = 0,290 

Düzeltilmiş R2 = 0,282 

* 0,05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 7’de çoklu doğrusal regresyon analizi ile elde edilen bulgular yer 

almaktadır. Yapılan analiz esnasında çoklu regresyon analizinin bazı varsayımları da 

kontrol edilmiştir. Bu çerçevede, VIF değerlerinin tamamının 10’dan küçük ve tüm 

tolerans değerlerinin 0,2’den yüksek değerler aldıkları görülmüş, bu husus çoklu 

bağlantı sorunu olup olmadığını göstermektedir. Regresyon modeli kapsamında 1,958 

olarak belirlenen Durbin Watson katsayısının 1,5-2,5 arasında değer alması sebebiyle 

oto korelasyon olmadığı değerlendirilmiştir. Ayrıca histogram grafiği üzerinden yapılan 

incelemede regresyon modeline ilişkin hata puanlarının da normal dağılım sergilediği 

belirlenmiştir. Bu çerçevede çoklu doğrusal regresyon analizine ilişkin tüm varsayımlar 

karşılanmıştır. 

Söz konusu tabloda yer alan bulgular çerçevesinde F değerine istinaden modelin 

bir bütün olarak anlamlı olduğu görülmektedir (p<0.05). Ayrıca modelde yer alan 

bağımsız değişkenlerin t değerleri incelendiğinde, tüm değişkenlerin model içerisinde 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Bağımlı değişkenin yüzde kaçının modelde 

yer alan anlamlı bağımsız değişkenlerce açıklandığını gösteren düzeltilmiş R2 değeri 

0,282 olarak belirlenmiştir. Buna göre banka çalışanlarında müşteri yönlülüğün % 



55 

 

28,2’lik kısmının içsel pazarlama uygulamaları olan vizyon, ödül ve gelişim ile 

açıklanabildiğini söylemek mümkündür. Buna göre araştırma kapsamında geliştirilen; 

müşteri yönlü davranış geliştirmede içsel pazarlama uygulamalarından vizyon 

boyutunun olumlu etkisine yönelik H1 hipotezi (β=0,219; p≤0.05), gelişim boyutunun 

olumlu etkisine yönelik H2 hipotezi (β=0,181; p≤0.05) ve ödül boyutunun olumlu 

etkisine yönelik H3 hipotezi (β=0,251; p≤0.05) desteklenmiştir. Ayrıca bağımsız 

değişkenlerin standart beta katsayılarının büyüklüğünden hareketle “ödül” 

uygulamasının (β=0,251) banka çalışanlarında müşteri yönlü davranış geliştirmede 

diğer içsel pazarlama uygulamalarına kıyasla daha etkili olduğu belirlenmiştir.  

4.1.4. Fark Testi Bulguları 

Bu kısımda banka çalışanlarının bireysel özelliklerine göre içsel pazarlama 

uygulamaları ölçeği ile müşteri yönlülük ölçeği puan ortalamaları arasında farklılık olup 

olmadığı fark testleri ile incelenmiştir. 

Cinsiyete göre içsel pazarlama uygulamaları ile müşteri yönlülüğe ilişkin 

Bağımsız Örneklem T-Testi sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8. Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

Değişken Cinsiyet n x  SS t p 

İçsel Pazarlama 

Kadın  159 3,39 0,77 

-2,699 0,007* 

Erkek  117 3,65 0,84 

Müşteri Yönlülük 

Kadın  159 3,34 0,71 

-0,720 0,472 

Erkek  117 3,40 0,61 

*p≤0.05 

Tablo 8’de bulunan analiz sonuçlarından da görüldüğü üzere, banka 

çalışanlarının cinsiyete göre içsel pazarlama uygulamaları puan ortalaması kadınlarda 

3.39 ve erkeklerde 3.65; müşteri yönlülük puan ortalaması kadınlarda 3.34 ve 
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erkeklerde 3.40’tır. Cinsiyete göre müşteri yönlülük puan ortalamaları arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (t(274)=-0,720;p>0.05). İçsel 

pazarlama uygulamaları puan ortalamaları ise cinsiyete göre istatiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermekte (t(274)=-2,699; p<0.05) olup, erkek çalışanların içsel pazarlama 

uygulamaları puan ortalamaları kadınlardan anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Yaşa göre içsel pazarlama uygulamaları ile müşteri yönlülüğe ilişkin Tek Yönlü 

ANOVA sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9. Yaşa Göre Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

Değişken  Yaş (Grup) N x  
SS F p 

Anlamlı 

Fark 

İçsel 

Pazarlama 

22-29 yaş arası (1) 70 3,49 0,80 

0,293 0,746 - 30-39 yaş arası (2) 146 3,47 0,80 

40 yaş ve üzeri (3) 60 3,57 0,86 

Müşteri 

Yönlülük 

22-29 yaş arası (1) 70 3,38 0,74 

0,048 0,794 - 30-39 yaş arası (2) 146 3,36 0,62 

40 yaş ve üzeri (3) 60 3,38 0,72 

Tablo 9’da bulunan analiz sonuçlarından da görüldüğü üzere, banka 

çalışanlarının yaşa göre içsel pazarlama uygulamaları puan ortalaması 22-29 yaş grubu 

için 3.49, 30-39 yaş grubu için 3.47 ve 40 yaş üstü grubu için 3.57; müşteri yönlülük 

puan ortalaması 22-29 yaş grubu için 3.38, 30-39 yaş grubu için 3.36 ve 40 yaş üstü 

grubu için 3.38’dir. Yaşa göre içsel pazarlama uygulamaları (F(2-273)=0,293; p>0,05) ile 

müşteri yönlülük (F(2-273)=0,048; p>0,05) puan ortalamaları arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  

Medeni duruma göre içsel pazarlama uygulamaları ile müşteri yönlülüğe ilişkin 

Bağımsız Örneklem T-Testi sonuçları Tablo 10’da sunulmuştur. 
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Tablo 10. Medeni Duruma Göre Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

Değişken 
Medeni 

Durum 
n x  SS t p 

İçsel Pazarlama 

Evli 204 3,57 0,82 

2,360 0,019* 

Bekâr 72 3,31 0,75 

Müşteri Yönlülük 

Evli 204 3,40 0,64 

1,168 0,244 

Bekâr 72 3,29 0,74 

*p≤0.05 

Tablo 10’da bulunan analiz sonuçlarından da görüldüğü üzere, banka 

çalışanlarının medeni durumuna göre içsel pazarlama uygulamaları puan ortalaması 

evlilerde 3.57 ve bekârlarda 3.31; müşteri yönlülük puan ortalaması evlilerde 3.40 ve 

bekârlarda 3.29’dur. Medeni duruma göre müşteri yönlülük puan ortalamaları arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (t(274)=1,168; p>0.05). İçsel 

pazarlama uygulamaları puan ortalamaları ise medeni duruma göre istatiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermekte (t(274)=2,360; p<0.05) olup, evlilerin içsel pazarlama 

uygulamaları puan ortalamaları bekârlardan anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Eğitim durumuna göre içsel pazarlama uygulamaları ile müşteri yönlülüğe 

ilişkin Bağımsız Örneklem T-Testi sonuçları Tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo 11. Eğitim Durumuna Göre Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

Değişken Eğitim Durumu N x  SS t p 

İçsel Pazarlama 

Lisans 199 3,41 0,75 

-2,985 0,003* 

Lisansüstü 77 3,73 0,92 

Müşteri Yönlülük 

Lisans 199 3,31 0,63 

-2,388 0,018* 

Lisansüstü 77 3,52 0,75 

*p≤0.05 
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Tablo 11’de bulunan analiz sonuçlarından da görüldüğü üzere, banka 

çalışanlarının eğitim durumuna göre içsel pazarlama uygulamaları puan ortalaması 

lisans grubunda 3.41 ve lisansüstü grubunda 3.73; müşteri yönlülük puan ortalaması 

lisans grubunda 3.31 ve lisansüstü grubunda 3.52’dir. Eğitim durumuna göre içsel 

pazarlama uygulamaları puan ortalamaları (t(274)=-2,985; p<0.05) ile müşteri yönlülük 

puan ortalamaları istatiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(274)=-2,388; 

p<0.05). Lisansüstü mezunlarının içsel pazarlama uygulamaları ile müşteri yönlülük 

puan ortalamaları lisans mezunlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Aylık gelir durumuna göre içsel pazarlama uygulamaları ile müşteri yönlülüğe 

ilişkin Tek Yönlü ANOVA sonuçları Tablo 12’de sunulmuştur. 

Tablo 12. Aylık Gelir Durumuna Göre Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

Değişken  
Aylık Gelir 

Durumu (Grup) 
n x  

SS F p 
Anlamlı 

Fark 

İçsel 

Pazarlama 

5000 TL altı (1) 73 3,56 0,84 

1,419 0,244 - 5000-7000 TL arası (2) 139 3,42 0,78 

7000 TL üzeri (3) 64 3,60 0,85 

Müşteri 

Yönlülük 

5000 TL altı (1) 73 3,43 0,75 

0,491 0,613 - 5000-7000 TL arası (2) 139 3,33 0,61 

7000 TL üzeri (3) 64 3,37 0,70 

Tablo 12’de bulunan analiz sonuçlarından da görüldüğü üzere, banka 

çalışanlarının aylık gelir durumuna göre içsel pazarlama uygulamaları puan ortalaması 

5000 TL altı grubu için 3.56, 5000-7000 TL arası grubu için 3.42 ve 7000 TL üzeri 

grubu için 3.60; müşteri yönlülük puan ortalaması 5000 TL altı grubu için 3.43, 5000-

7000 TL arası grubu için 3.33 ve 7000 TL üzeri grubu için 3.37’dir. Aylık gelir 

durumuna göre içsel pazarlama uygulamaları (F(2-273)=1,419; p>0,05) ile müşteri 

yönlülük (F(2-273)=0,491; p>0,05) puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır.  
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Meslekte çalışma süresine göre içsel pazarlama uygulamaları ile müşteri 

yönlülüğe ilişkin Tek Yönlü ANOVA sonuçları Tablo 13’de sunulmuştur. 

Tablo 13. Meslekte Çalışma Süresine Göre Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

Değişken  
Meslekte Çalışma 

Süresi (Grup) 
n x  

SS F p 
Anlamlı 

Fark 

İçsel 

Pazarlama 

0-5 yıl arası (1) 72 3,66 0,83 

3,771 0,025* 
1-2 

1-3 
6-9 yıl arası (2) 127 3,47 0,87 

10 yıl ve üzeri (3) 77 3,38 0,65 

Müşteri 

Yönlülük 

0-5 yıl arası (1) 72 3,38 0,74 

0,023 0,977 - 6-9 yıl arası (2) 127 3,37 0,67 

10 yıl ve üzeri (3) 77 3,36 0,61 

 *p≤0.05 

Tablo 13’de bulunan analiz sonuçlarından da görüldüğü üzere, banka 

çalışanlarının meslekte çalışma sürelerine göre içsel pazarlama uygulamaları puan 

ortalaması 0-5 yıl arası grubu için 3,66, 6-9 yıl arası grubu için 3.47, 10 yıl ve üzeri 

grubu için 3.38; müşteri yönlülük puan ortalaması 0-5 yıl arası grubu için 3,38, 6-9 yıl 

arası grubu için 3.37, 10 yıl ve üzeri grubu için 3.36’dır. Meslekte çalışma süresine göre 

müşteri yönlülük puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamakta (F(2-273)=0,977; p>0,05), buna karşın içsel pazarlama uygulamaları puan 

ortalamaları istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (F(2-273)=3,771; p<0,05). 

Söz konusu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek üzere yapılan  

Tamhane post-hoc testi sonucuna göre, 0-5 yıl arası grubu ile 6-9 yıl arası ve 10 yıl 

üzeri gruplarının içsel pazarlama uygulamaları puan ortalaması arasında farklılık 

bulunmakta olup, meslekte 0-5 yıl arası çalışanların içsel pazarlama uygulamaları puan 

ortalaması diğer gruplardan anlamlı düzeyde yüksektir.   

Kurumda çalışma süresine göre içsel pazarlama uygulamaları ile müşteri 

yönlülüğe ilişkin Tek Yönlü ANOVA sonuçları Tablo 14’te sunulmuştur. 
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Tablo 14. Kurumda Çalışma Süresine Göre Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

Değişken  
Kurumda Çalışma 

Süresi (Grup) 
n x  

SS F p 
Anlamlı 

Fark 

İçsel 

Pazarlama 

0-5 yıl arası (1) 84 3,64 0,82 

4,278 0,015* 
1-2 

1-3 
6-9 yıl arası (2) 127 3,46 0,85 

10 yıl ve üzeri (3) 65 3,37 0,68 

Müşteri 

Yönlülük 

0-5 yıl arası (1) 84 3,37 0,70 

0,040 0,087 - 6-9 yıl arası (2) 127 3,38 0,69 

10 yıl ve üzeri (3) 65 3,34 0,59 

 *p≤0.05 

Tablo 14’te bulunan analiz sonuçlarından da görüldüğü üzere, banka 

çalışanlarının kurumda çalışma sürelerine göre içsel pazarlama uygulamaları puan 

ortalaması 0-5 yıl arası grubu için 3.64, 6-9 yıl arası grubu için 3.46, 10 yıl ve üzeri 

grubu için 3.37; müşteri yönlülük puan ortalaması 0-5 yıl arası grubu için 3,37, 6-9 yıl 

arası grubu için 3.38, 10 yıl ve üzeri grubu için 3.34’dür. Kurumda çalışma süresine 

göre müşteri yönlülük puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamakta (F(2-273)=0,087; p>0.05), buna karşın içsel pazarlama uygulamaları puan 

ortalamaları istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (F(2-273)=4,278; p<0,05). 

Söz konusu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek üzere yapılan  

Tamhane post-hoc testi sonucuna göre, 0-5 yıl arası grubu ile 6-9 yıl arası ve 10 yıl 

üzeri gruplarının içsel pazarlama uygulamaları puan ortalaması arasında farklılık 

bulunmakta olup, kurumlarında 0-5 yıl arası çalışanların içsel pazarlama uygulamaları 

puan ortalaması diğer gruplardan anlamlı düzeyde yüksektir. 
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4.2. Yorumlar 

Bu kısımda yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular ilgili literatür 

ışığında tartışılmış ve yapılan değerlendirmeler aşağıda belirtilen başlıklar altından 

sunulmuştur: 

 İçsel pazarlama uygulamalarına yönelik bulguların tartışılması, 

 Müşteri yönlülüğe yönelik bulguların tartışılması, 

 İçsel pazarlama uygulamaları ile müşteri yönlülük ilişkisine yönelik 

bulguların tartışılması. 

4.2.1. İçsel Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Bulguların Tartışılması 

Araştırmada ilk olarak banka çalışanlarının kurumlarındaki içsel pazarlama 

uygulamalarına yönelik algıları incelemiştir. Yapılan tanımlayıcı istatistiklerde banka 

çalışanlarının içsel pazarlama ölçeği toplam puan ortalaması 3.50±0.81, vizyon boyutu 

puan ortalaması 2.71±0.93, ödül boyutu puan ortalaması 3.63±0.96 ve gelişim boyutu 

puan ortalaması 3.41±0.86 olarak belirlenmiştir. Buna göre banka çalışanlarının içsel 

pazarlama uygulamalarına yönelik genel algıları ile gelişim ve ödül boyutlarındaki 

algılarının olumlu olduğu, buna karşın vizyon boyutundaki algılarının ise olumsuz 

olduğu söylenebilir. Bu bulgu içsel pazarlama uygulamaları açısından genel olarak 

değerlendirildiğinde; çalışanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak ve bu sayede onların 

memnuniyet ve motivasyonunu artırmak üzere banka tarafından uygulanan içsel 

pazarlama uygulamalarının çalışanlar tarafından genel olarak olumlu algılandığını 

göstermektedir. İçsel pazarlama uygulamaları bağlamında değerlendirildiğinde ise; iş 

yaşamındaki devamlı ve hızlı gelişmeler karşısında çalışanlarına sahip oldukları bilgi ve 

yetenekleri artırmaya yönelik olarak banka tarafından sağlanan eğitim ve geliştirme 

imkânları ile çalışanların özendirilmesi, motivasyonlarının artırılması ve işe 

bağlılıklarının artırılması amacına yönelik ödüllendirmelerin banka çalışanları 

tarafından olumlu bulunduğu; buna karşın çalışanlarına kurumlarını sahiplenmelerini 

sağlayacak ve gelecekte onu arzu edilen bir noktaya taşımada odaklanabilecekleri bir 

vizyon sunmada bankanın vizyon uygulamasının çalışanlar tarafından yeterli 

bulunmadığı söylenebilir. Literatürde yer alan çalışmalara bakıldığında bu çalışma 

bulgularını destekleyen sonuçların elde edildiği çalışmalar olduğu görülmektedir. Boz 
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vd.’nin (2019) Uşak ilinde faaliyet sürdürmekte olan kamu ve özel banka çalışanlarında 

içsel pazarlama ve örgütsel bağlılık ilişkisini incelediği çalışmada, Karataş’ın (2019) 

özel bir bankada içsel pazarlama uygulamaları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi ele 

aldığı çalışmada ve Fettahlıoğlu vd.’nin (2016) Kahramanmaraş ilinde bulunan çeşitli 

bankaların çalışanları ile yürüttükleri ve içsel pazarlamanın kurumsal itibara etkisini 

inceledikleri çalışmada, banka çalışanlarının içsel pazarlama algılarının olumlu olduğu 

tespit edilmiştir.  

Bireysel özelliklere göre banka çalışanlarının içsel pazarlama uygulamaları 

algılarının farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde; yaş ve aylık gelir durumuna 

göre çalışanların içsel pazarlama algıları farklılık göstermediği görülmektedir. İlgili 

literatür incelendiğinde bu çalışma bulguları ile benzer şekilde çalışanların içsel 

pazarlama algılarının yaşa (Karataş, 2019; Şenol, 2019; Mülayim, 2013) ve aylık gelire 

(Yılmaz, 2020) göre farklılaşmadığını ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır.   

Cinsiyete göre içsel pazarlama algıları ele alındığında, erkek banka 

çalışanlarının içsel pazarlama uygulamalarına ilişkin algılarının kadınlardan daha 

olumlu olduğu belirlenmiştir. Literatürde çalışmada elde edilen bulgu ile uyumlu 

sonuçlara ulaşılan çalışmalar olduğu görülmektedir. Karataş’ın (2019) çalışmasında 

erkek banka çalışanlarının içsel pazarlama algılarının kadın çalışanlardan daha olumlu 

olduğu saptanmıştır. Fettahlıoğlu vd. (2016) çalışmalarında erkek banka çalışanlarının 

içsel pazarlama algılarının kadın çalışanlardan daha olumlu olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Arslan’ın (2018) hasta güvenliği kültürü üzerinde içsel pazarlama uygulamalarının 

etkisinde kişilik özellikleri ve iç girişimciliğin düzenleyici rolünü incelediği 

çalışmasında da erkek hastane çalışanlarının içsel pazarlama algısı kadınlardan daha 

olumlu olarak tespit edilmiştir. Uygun ve Akın (2017) içsel pazarlama uygulamalarının 

hizmet işletmelerinde müşteri ve iç girişimcilik yönlü davranışlar geliştirmedeki rolünü 

inceledikleri çalışmada, erkek çalışanların içsel pazarlama algılarının kadınlardan daha 

yüksek olduğunu belirlemiştir. Bu çalışma bulgusunun aksine Şenol’un (2019) özel 

güvenlik şirketi çalışanlarında içsel pazarlama ve iş tatmini ilişkisinde örgütsel adaletin 

aracı rolünü incelediği çalışmasında ise, kadın çalışanların içsel pazarlama algılarının 

erkeklerden daha olumlu olduğu bildirilmiştir. Çalışmada elde edilen bu bulgu, 

bankanın çalışanlarına sunduğu içsel pazarlama uygulamalarının erkek çalışanların istek 
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ve ihtiyaçlarına daha fazla hitap ettiği, bundan dolayı erkek çalışanların daha olumlu 

karşıladıkları şeklinde açıklamak mümkündür.  

Medeni durum dikkate alındığında, evli banka çalışanlarının içsel pazarlama 

uygulamalarına ilişkin algılarının bekâr çalışanlardan daha olumlu olduğu saptanmıştır. 

Çalışmada elde edilen bu bulguyu içsel pazarlama uygulamalarından ödül boyutu ile 

ilgili algılamaların farklılığından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Evli çalışanların 

bekarlara kıyasla bankalar tarafından çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılıklarını 

artırmak üzere sağlanan ücretlendirme, maddi ödüller gibi çeşitli ödül uygulamalarını 

daha fazla önemsedikleri, bu bağlamda bankanın bu tür uygulamalarını daha olumlu 

algıladığı düşünülebilir. Söz konusu bulgu ile paralel şekilde Sönmez ve Hacıoğlu 

(2019) çalışmalarında evlilerin içsel pazarlama algılarının bekârlardan daha olumlu 

olduğu sonucuna ulaşırken, Karataş (2019) ve Şenol (2019) ise yaptıkları çalışmada 

medeni durum ile çalışanların içsel pazarlama algıları arasında herhangi bir ilişki 

olmadığını tespit etmiştir.  

Lisansüstü mezunu banka çalışanlarının içsel pazarlama uygulamalarına ilişkin 

algıları lisans mezunu çalışanlardan daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 

bulguyu; lisansüstü eğitim düzeyine sahip çalışanların eğitim düzeyi düşük olanlara 

kıyasla eğitim-performans etkileşimini ve mesleklerinde kariyer yapmayı daha fazla 

önemsedikleri, bu çerçevede kurumun bu bağlamda sunduğu olanakları daha pozitif 

algılamaları ile ilişkilendirmek mümkündür. İlgili literatür incelendiğinde bu çalışma 

bulgularını destekler şekilde Sönmez ve Hacıoğlu’nun (2019) çalışmalarında düşük 

eğitim düzeyine sahip olanların içsel pazarlama algılarının daha olumsuz olduğu ifade 

edilirken, Şenol’un (2019) çalışmasında da lisans mezunlarının içsel pazarlama 

algılarının lise ve lisansüstü çalışanlardan daha düşük olduğu saptanmıştır. Karataş’ın 

(2019) çalışmasında ise eğitim düzeyinin banka çalışanlarının içsel pazarlama 

algılarında farklılık yaratmadığı bildirilmiştir.  

Meslekte çalışma süresi ile kurumda çalışma süresine göre, 0-5 yıl arası süre ile 

çalışanların içsel pazarlama algılarının 6-9 yıl arası ile 10 yıl ve üzeri çalışanlardan daha 

olumlu olduğu belirlenmiştir. Söz konusu bulgu; meslekte ve kurumlarında 0-5 yıl arası 

süre ile çalışan bankacılık çalışanlarının mesleklerinde başarılı olmak, terfi etmek ve 

tecrübesizliklerini gidermek adına kurumları tarafından sunulan ödül ile eğitim 
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geliştirme uygulamalarını kendileri açısından bir fırsat olarak görecekleri, buna bağlı 

olarak da içsel pazarlama uygulamalarının ödül ve gelişim boyutundaki algılarının daha 

olumlu olacağı şeklinde yorumlanabilir. Literatürde yer alan çalışmalarda çalışma süresi 

ile içsel pazarlama algısı arasındaki ilişkiye yönelik olarak farklı sonuçlara ulaşıldığı 

görülmektedir. Şenol’un (2019) çalışmasında çalışanların içsel pazarlama algılarının 

meslekte çalışma süresine göre farklılık göstermediğini, kurumda çalışma süresi dikkate 

alındığında 1-5 yıl arasında süre ile kurumlarında çalışanların içsel pazarlama 

algılarının diğer çalışanlardan daha olumlu olduğunu bildirmiştir. Sönmez ve 

Hacıoğlu’nun (2019) çalışmasında kurumda çalışma süreleri düşük olan çalışanların 

içsel pazarlama algısının diğer çalışanlardan daha olumsuz olduğu ifade edilmiştir. 

Şalvarcı (2019) turizm işletmelerinde çalışanların kıdem durumuna göre içsel pazarlama 

algısının farklılaştığını ve 0-3 yıl kıdeme sahip çalışanların içsel pazarlama algılarının 

diğer çalışanlara kıyasla daha olumsuz olduğunu bildirmiştir. Karataş’ın (2019) 

çalışmasında ise çalışanların içsel pazarlama algılarının mesleki kıdem durumuna göre 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir.  

4.2.2. Müşteri Yönlülük Algılarına Yönelik Bulguların Tartışılması 

Banka çalışanların öz-değerlendirmelerine dayalı müşteri yönlü davranışları 

incelendiğinde, müşteri yönlülük ölçeği toplam puan ortalaması 3.37±0.60 olarak tespit 

edilmiştir. Söz konusu puan nötr puan olan 3’ün üzerinde olması sebebiyle, banka 

çalışanlarının müşteri yönlülük düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Söz konusu 

bulgu; bankaların müşteri memnuniyeti ve karşılıklı fayda sağlayan uzun soluklu 

ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek üzere müşteri ihtiyaçlarını tespit etme ve bu 

ihtiyaçları karşılama, müşterileri anlama ve onlara değer vermeyi amaçlayan müşteri 

yönlü bir pazarlama anlayışını benimsediğini göstermektedir. Literatürde yer alan 

çalışmalarda farklı sektörleri konu edinen çalışmalarda çalışma bulguları ile benzer 

sonuçların elde edildiği çalışmalar olduğu görülmektedir. Uygun vd.’nin (2013) 

Aksaray’da bulunan hizmet işletmelerinde müşteri yönlü davranış geliştirmede iç 

müşteri yaklaşımını konu edinen çalışmada, çalışanların müşteri yönlülük algısının 

yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde Nurov’un (2018) Kastamonu’da 

bulunan özel eğitim kurumu çalışanları ile yürüttüğü ve müşteri yönlülük, örgütsel 

bağlılık ve inovasyon yönlülük ilişkisini incelediği çalışma ile Yayla’nın (2019) 27 
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farklı firmadan 143 çalışanın katılımı ile gerçekleştirdiği ve müşteri odaklılık, şirket 

performansı, yenilikçilik, içsel motivasyon ilişkisini incelediği çalışmada, çalışanların 

müşteri yönlülük algısının yüksek düzeyde olduğu bildirilmiştir.  

Bireysel özelliklere göre çalışanların müşteri yönlülük düzeyleri incelendiğinde, 

cinsiyet, yaş, medeni durum, aylık gelir, meslekte çalışma süresi ve kurumda çalışma 

süresine göre çalışanların müşteri yönlülük düzeylerinin farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Literatür incelendiğinde bu çalışma bulguları ile benzer sonuçların elde 

edildiği çalışmalara rastlanmıştır. Uygun ve Akın’ın (2017) hizmet işletmeleri 

çalışanlarında içsel pazarlama uygulamalarının çalışanların müşteri ve iç girişimci yönlü 

davranışlarına etkisini inceledikleri çalışmalarında, çalışanların müşteri yönlülük 

algısının cinsiyet ve medeni duruma göre farklılaşmadığı bildirilmiştir.   

Eğitim durumuna göre çalışanların müşteri yönlülük düzeyleri ele alındığında, 

lisansüstü mezunların müşteri yönlülük düzeyi lisans mezunlarından daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Bu bulgu ile uyumlu olarak Uygun ve Akın’ın (2017) 

çalışmalarında eğitim durumu ile müşteri yönlülük arasında anlamlı ilişki olduğu ve 

lisansüstü mezunu çalışanların müşteri yönlülük algısının diğer çalışanlardan daha 

yüksek olduğu saptanmıştır.   

4.2.3. İçsel Pazarlama Uygulamaları ile Müşteri Yönlülük İlişkisine Yönelik 

Bulguların Tartışılması 

Banka çalışanlarının içsel pazarlama uygulamaları algıları ile müşteri yönlülük 

düzeyleri arasındaki ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan çoklu 

doğrusal regresyon analizi sonucunda içsel pazarlama uygulamaları olan vizyon, ödül 

ve gelişim algılarının banka çalışanlarında müşteri yönlülüğü açıklamada anlamlı etkiye 

sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen bu bulgular; çalışanların tüm eylem 

ve kararlarında banka ürün ve hizmetlerinin müşterilerde tatmin yaratacak şekilde 

planlamalarını sağlamada içsel pazarlama uygulamalarının tamamının etkili olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu sonuç bankaların içsel pazarlama anlayışı ile hareket ederek, 

performansları yüksek, gerekli yeterliğe ve niteliğe sahip, işinde yükselme arzusu 

taşıyan çalışanların ihtiyaçları ve isteklerini dikkate almalarının; arzuladıkları hizmet 

deneyimini yaşatmak suretiyle müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığında temel 
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oluşturan “müşteri yönlü davranışlar” geliştirmede etkili olabileceklerini 

göstermektedir.  

Çalışmada ayrıca standart beta katsayılarının büyüklüğünden hareketle içsel 

pazarlama anlayışı çerçevesinde “ödül” uygulamalarının çalışanların müşteri yönlü 

davranışları üzerinde “vizyon” ve “gelişim” uygulamalarından daha etkili olduğu da 

saptanmıştır. Söz konusu bulguyu ise; çalışanlarda müşteri yönlü davranış geliştirmede 

bankalar tarafından motivasyon ve örgütsel bağlılıklarını artırmak üzere performans 

değerlemesi yaparak çalışanların ödüllendirilmesinin, inanabilecekleri bir vizyonun 

onlarla paylaşılması ve bilgi/yeterliklerini artırmak üzere çalışanlara kendilerini gelişim 

imkânları tanınmasından daha etkili olduğu şeklinde değerlendirmek mümkündür.  

İlgili literatür incelendiğinde çalışmada elde edilen bu bulguları destekleyen 

çeşitli çalışmalar olduğu görülmektedir. Uygun ve Akın (2017) çalışmalarında içsel 

pazarlama uygulamalarından somut yarar sağlama, işle ilgili yönetici rehberliği, işi 

çekici hale getirme ve kurum içi sosyal etkileşimler sağlamanın çalışanların müşteri 

yönlü davranışları üzerinde etkiye sahip olduğunu saptamıştır. Gafar ve Indusakati’nin 

(2014) Nijerya bankacılık sektöründe içsel pazarlamanın müşteri yönlülük üzerinde 

etkisini inceledikleri çalışmada, içsel pazarlamanın müşteri yönlülük üzerinde pozitif 

etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

5.1. Özet 

Bu araştırma içsel pazarlama uygulamalarının banka çalışanlarında müşteri 

yönlü davranışı ile ilişkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini 

İstanbul ilinde bulundan bir kamu bankasının 276 çalışanı oluşturmuştur. Araştırma 

verilerinin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Söz konusu anket; kişisel bilgi 

formu, İçsel Pazarlama Uygulamaları Ölçeği ve Müşteri Yönlülük Ölçeği olmak üzere 

üç kısımdan meydana gelmektedir. Araştırma verileri SPSS 24.0 istatistik programı 

kullanılarak analize tabi tutulmuştur.  

Verilerin analizinde ilk olarak banka çalışanlarının bireysel özellikleri frekans ve 

yüzde istatistikleri ile incelenmiştir. Daha sonra İçsel Pazarlama Uygulamaları Ölçeği 

ve Müşteri Yönlülük Ölçeğine ilişkin tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, 

çarpıklık ve basıklık) sunulmuştur. Bundan sonraki aşamada araştırma hipotezleri çoklu 

regresyon analizi ile test edilmiş, katılımcıların bireysel özelliklerine göre içsel 

pazarlama uygulamalarına yönelik algıları ve müşteri yönlülük düzeyleri fark testleri ile 

incelenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir: 

i. Araştırmaya katılan banka çalışanlarının % 57,6’sı kadın çalışanlardan 

meydana gelmekte olup, çalışanların % 52,9 ile çoğunluğu 30-39 yaş 

arasındadır. Banka çalışanlarının % 73,9’u evli ve % 72,1’i lisans 

mezunu olup, % 50,4’ünün aylık ortalama geliri 5000-7000 TL 

arasındadır. Çalışanların % 46,0’sı bankacılık sektöründe ve şu an 

çalıştıkları kurumlarında 6-9 yıl arası süre ile çalışmaktadır.  

ii. Banka çalışanlarının içsel pazarlama uygulamalarına yönelik genel 

algıları ile gelişim ve ödül boyutlarındaki algıları “olumlu”, vizyon 

boyutundaki algıları ise “olumsuz” dur. Çalışanların içsel pazarlama 

algıları yaş ve aylık gelire göre farklılık göstermemekte, buna karşın 

cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslekte çalışma süresi ile 

kurumda çalışma süresine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Erkek, 
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evli, lisansüstü mezunu, meslekte ve kurumlarında 0-5 yıl arası süre ile 

çalışanların içsel pazarlama algıları diğer çalışanlardan daha olumludur.  

iii. Banka çalışanlarının öz-değerlendirmelerine dayalı müşteri yönlü 

davranışları “yüksek” düzeydedir. Çalışanların müşteri yönlü davranışları 

cinsiyet, yaş, medeni durum, aylık gelir, meslekte çalışma süresi ve 

kurumda çalışma süresine göre farklılık göstermemekte, eğitim 

durumuna göre ise anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Lisansüstü 

mezunların müşteri yönlü davranışları lisans mezunlarından daha 

yüksektir. 

iv. Banka çalışanlarının içsel pazarlama uygulamalarından ödül, vizyon ve 

gelişim algıları müşteri yönlülük üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye 

sahiptir.  

5.2. Yargı 

Günümüzde hizmet işletmelerinin rekabet üstünlüğü yaratabilme yeteneği 

tüketicilerin arzuladıkları hizmet deneyimlerinin onlara yaşatılabilmesi ile doğrudan 

ilişkilidir. Hizmetlerin etkileşim gerektiren yapıları nedeniyle tüketicilere sunulan 

hizmet deneyimi büyük oranda çalışanlar ile özdeşleştirilmektedir. Hizmet işletmesi 

çalışanları tüketiciler ile ilk temas noktası ve onlarla beraber hizmeti şekillendiren temel 

unsur olarak müşteri ilişkilerinin başlatılması, geliştirilmesi ve devamlı kılınmasında 

önemli bir rol üstlenmektedir. Dolayısıyla hizmet işletmelerinin başarılarında, müşteri 

yönlü davranışlara sahip çalışanlara sahip olmak büyük önem arz etmektedir. Bununla 

birlikte değişen pazarlama anlayışı sonrasında istek ve ihtiyaçları karşılanmayan mutsuz 

çalışanlar ile tüketicilere istenilen hizmet deneyiminin sunulması da olanaksız hale 

gelmiştir.  

Araştırma sonucuna göre içsel pazarlama uygulamaları ödül, vizyon ve gelişime 

yönelik algılar banka çalışanlarında müşteri yönlülük üzerinde olumlu etkiye sahiptir. 

Bu sonuç bankaların çalışanlarının müşterilerin gereksinimlerini anlayarak ona uygun 

ürün/hizmetler sunmayı amaç edinen ve müşteri memnuniyetini hedef alan “müşteri 

yönlü” davranış geliştirmelerinde içsel pazarlama yaklaşımının etkili olduğunu 

göstermektedir.     
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Banka çalışanlarının içsel pazarlama uygulamalarına yönelik genel algıları ile 

gelişim ve ödül boyutlarındaki algıları “olumlu”, vizyon boyutundaki algıları ise 

“olumsuz”dur. Bu sonuç içsel pazarlama anlayışı doğrultusunda bankada hayata 

geçirilen ödül ve gelişim uygulamalarının çalışanlar tarafından olumlu karşılandığını, 

buna karşın bankanın kurum geleceğine yönelik hedef ve değerlerini belirlemeye 

yardımcı olan bir vizyonu çalışanlarla paylaşma ve onlara inandıkları bir vizyon 

sunmada başarılı olamadığını gösterir.   

Banka çalışanlarının içsel pazarlama algıları cinsiyet, medeni durum, eğitim 

durumu, meslekte çalışma süresi ile kurumda çalışma süresine göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmaktadır. Bu sonuç bankanın içsel pazarlama uygulamalarının erkek, evli, 

lisansüstü mezunu, meslekte ve kurumlarında 0-5 yıl arası süre ile çalışanların istek ve 

ihtiyaçları ile daha uyumlu olduğunu göstermektedir.  

5.3. Öneriler 

Çalışmada ulaşılan sonuçlar ışığında uygulayıcılar ve araştırmacılar için aşağıda 

belirtilen öneriler geliştirilmiştir: 

i. Yapılan bu araştırmada bir kamu bankasının içsel pazarlama yaklaşımı 

çerçevesinde ödül, vizyon ve gelişim uygulamalarının çalışanların 

müşteri yönlü davranışları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar kendilerine önemli bir rekabet avantajı 

sağlayacak müşteri yönlü çalışanlara sahip olmak isteyen tüm bankaların 

içsel pazarlama yaklaşımı kapsamında ödül, gelişim ve vizyon 

uygulamalarına önem vermeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Belirtilen sonuçları dikkate alan bankaların çalışanlarının müşteri yönlü 

davranışlarını sağlamada daha etkin sonuçlar elde edebileceği 

söylenebilir.  

ii. Banka çalışanlarının içsel pazarlama uygulamalarına yönelik algılarının 

cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslekte çalışma süresi ile 

kurumda çalışma süresine göre farklılık gösterdiği belirlendiğinden, 

yürütülecek içsel pazarlama uygulamalarında söz konusu farklılıkların 

dikkate alınmasının bankalara fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
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iii. Araştırma sonuçlarına göre banka çalışanlarının müşteri yönlü davranış 

geliştirmelerinde içsel pazarlama uygulamaları açıklayıcı bir etkiye 

sahiptir. Bununla birlikte müşteri yönlülük üzerinde etkili olabilecek 

farklı değişkenlerin de olduğu düşünülmektedir. Gelecekte yapılacak 

çalışmalarda belirlenecek bu değişkenler ele alınabilir.  

iv. Gelecekte yapılacak çalışmalarda içsel pazarlama uygulamaları ile 

müşteri yönlülük ilişkisinin nitel çalışmalarla daha detaylı olarak 

incelenmesi ve desteklenmesi önerilebilir. 

v. Çalışmanın sadece İstanbul’daki bir kamu bankası çalışanları ile 

yürütülmesi sonuçların genellenebilirliği bakımından önemli bir kısıt 

olarak değerlendirilmektedir. Daha kapsayıcı sonuçlar elde etmek üzere 

gelecekte araştırmacılar tarafından farklı il/bölgeleri kapsayacak ve kamu 

ile özel sektör bankalarında çalışanları içerecek biçimde çalışmalar 

yürütülebilir. 
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EK’LER 

EK-1: Anket Formu 

Değerli Katılımcı,  

Bu anket formu “İçsel Pazarlama Uygulamalarının Banka Çalışanlarının 

Müşteri Yönlü Davranışı İle İlişkisi ve Bir Araştırma” konulu yüksek lisans tezi için 

hazırlanmıştır. Anket formu aracılığıyla elde edilecek bilgiler sadece tez kapsamında 

bilimsel bir araştırma amacıyla kullanılacaktır. Gizlilik ilkesi uyarınca araştırmada isim 

bilgisine ihtiyaç bulunmamakta olup, vereceğiniz yanıtlar saklı tutulacaktır.  

Araştırmaya katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. 

 

Sema KUBAT 

Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Maltepe Üniversitesi 

 

Kısım-1: Kişisel Bilgi Formu 

Cinsiyet (  ) Kadın    (  ) Erkek 

Medeni Durum (  ) Evli      (  ) Bekâr 

Yaş ……………… 

Eğitim Durumu (  ) Lisans    (  ) Lisansüstü  

Gelir Durumu 
(  ) 5000 TL ve altı  (  ) 5001-7000 TL arası  

(  ) 7001 TL ve üstü  

Meslekte Toplam 

Çalışma Süresi   
……………… 

Şu Anki Kurumda 

Çalışma Süresi   
……………… 
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Kısım-2: İçsel Pazarlama Uygulamaları Ölçeği 

Aşağıda bir banka çalışanın çalışmakta olduğu bankaya ilişkin duygu ve 

düşüncelerine ait ifadeler yer almaktadır. Şu anda çalışmakta olduğunuz bankayı 

düşünerek aşağıdaki ifadelere katılım düzeyinizi belirtiniz.  

1: Kesinlikle Katılmıyorum  2: Katılmıyorum   3: Kararsızım 

4: Katılıyorum   5: Tamamen Katılıyorum 

 

NU İFADE 1 2 3 4 5 

1 
Çalıştığım banka çalışanlarına inanabilecekleri bir vizyon 

sunar. 
     

2 
Çalıştığım banka vizyonunu çalışanlarına uygun bir şekilde 

iletir. 
     

3 
Çalıştığım banka çalışanlarını işlerinde iyi performans 

göstermesi için hazırlar. 
     

4 
Çalıştığım banka çalışanlarının bilgi ve becerilerini 

geliştirmeyi bir maliyetten ziyade yatırım olarak görür. 
     

5 
Çalıştığım banka çalışanların bilgi ve becerileri örgütün 

işleyen sürecinde geliştirir. 
     

6 
Çalıştığım banka çalışanlarına işlerin nasıl yapılması 

gerektiğini değil, niçin yapılması gerektiğini öğretir. 
     

7 
Çalıştığım banka çalışanlarını yetiştirmenin ötesinde aynı 

zamanda eğitir. 
     

8 
Çalıştığım bankanın performans ölçümü ve ödüllendirme 

sistemleri çalışanlarını birlikte çalışmaları için teşvik eder. 
     

9 
Çalıştığım banka çoğunlukla kurumun vizyonuna katkıda 

bulunan çalışanların performanslarını ölçer ve ödüllendirir. 
     

10 
Çalıştığım banka çalışanların görevlerini iyileştirmek ve 

örgütün stratejisini geliştirmek için çalışanlardan bilgi toplar. 
     

11 Çalıştığım banka çalışanlarına hizmet rollerinin önemini iletir.      

12 
Çalıştığım banka mükemmel hizmet sağlayan çalışanlarını 

çabalarından dolayı ödüllendirilirler. 
     

13 
Çalıştığım bankada çalışanlar hizmet rollerini yapmaları için 

uygun bir şekilde yetiştirilirler. 
     

14 
Çalıştığım banka çalışanların farklı ihtiyaçlarını tedarik etmek 

için gerekli esnekliğe sahiptir. 
     

15 
Çalıştığım bankada çalışanlarla iletişime büyük önem verilir 

ve iletişimin önemi örgüte yerleştirilir. 
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Kısım-3: Müşteri Yönlülük Ölçeği 

Aşağıda bir banka çalışanın müşterilerine karşı davranışlarına yönelik ifadeler 

yer almaktadır. Söz konusu ifadelere katılım düzeyinizi belirtiniz.  

1: Kesinlikle Katılmıyorum  2: Katılmıyorum   3: Kararsızım 

4: Katılıyorum   5: Tamamen Katılıyorum 

 

NU İFADE 1 2 3 4 5 

1 İyi bir çalışan müşteri çıkarlarını gözetmek zorundadır      

2 Müşteri ihtiyaçlarının ne olduğunu belirlemeye çalışırım.      

3 Müşterilerin ihtiyaçlarını benimle konuşmalarını sağlarım.      

4 Müşterileri, baskı yapmak yerine bilgilendirerek etkilerim.      

5 
Müşterinin ihtiyaçlarını karşılayarak hedefine ulaşmasında 

yardımcı olurum. 
     

6 
Müşterinin doğru karar verebilmesi için gerekirse müşteri ile 

fikir ayrılığına düşebilirim. 
     

7 
Müşteri ihtiyaç ve isteklerini karşılayarak kendi amaçlarıma 

ulaşırım. 
     

8 
Müşterinin sorunu için en uygun ürün/hizmeti (çözümü) 

önermeye çalışırım. 
     

9 
Müşteriye en yararlı olacak ürün/hizmeti (çözümü) bulmaya 

çalışırım. 
     

10 
Ürün/hizmetler hakkında doğru bilgi vererek müşterilerin 

bunlara ilişkin beklentilerinin gerçekçi olmasını sağlarım. 
     

11 
Ürün/hizmetlerle ile ilgili sorunu olan müşteriye sorununu 

çözmek için yardımcı olurum. 
     

12 
Müşterinin ürün/hizmetlerle ilgili sorularına eksiksiz cevap 

vermeye çalışırım 
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