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ÖZET 

 Küresel rekabet ortamında işletmelerin temel amacı kar elde etmekle 

birlikte, satışları artırmak, toplumun çıkarını gözetmek, imajını, toplum içinde 

prestij ve saygınlığını artırmak gibi amaçlar da hedeflenmektedir. Bu bağlamda 

işletmeler için üretilen ürün ve hizmetlerin nitelik ve nicelik özellikleri kadar, 

pazarlama faaliyetlerinin başarısı da önem kazanmaktadır. Bu amaçla 

işletmeler, faaliyet gösterdikleri pazarların sosyo-kültürel özelliklerini dikkate 

alarak sosyal sorumluluk düzeylerini belirleyen çeşitli stratejiler ortaya 

koymaktadırlar. 

 Sosyal sorumluluk kavramı işgörenlerin işletmelerde esas kaynak olarak 

algılanmaya başlanmasından sonra önem kazanmıştır. Ayrıca üçüncü dünya 

ülkelerindeki işgörenlere kötü davranıldığının ortaya çıkması, bu durumun 

birçok sivil toplum kuruluşu tarafından protesto edilmesi, müşterilerin tüketim 

tutumlarını değiştirerek sosyal sorumluluklarının bilincinde olan üreticileri 

seçmeye başlaması ve tasarruf sahiplerinin yatırımı kararı verirken aday 

işletmelerin sosyal sorumluluklarına uygun faaliyet gösterip göstermediklerini 

incelemeleri, işletmelerin bu konuya daha fazla önem vermelerine neden 

olmuştur. 

 Bu çalışma sosyal pazarlama faaliyetlerinin performansa ve marka 

bilinirliğine etkilerini belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir. Çalışma üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde küresel rekabet ortamında pazarlama 

faaliyetleri ve pazarlamanın gelişimi incelenmiştir. İkinci bölümde sosyal 

pazarlama kavramı ve unsurlarının neler olduğu incelenmiştir. Üçüncü 

bölümde ise sosyal pazarlamanın performansa ve marka bilinirliğine etkileri ile 

ilgili olarak hazırlanan anketin uygulanması ile elde edilen verilerin analiz ve 

değerlendirilmeleri yer almaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: 1) Sosyal Pazarlama, 2) Performans, 3) Marka Bilinirliği 

                       4) SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı 
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ABSTRACT 

 In the global competition area, the main goal of the organizations is not only 

to earn profit but also to increase the sales, to respect the public’s interests, to 

strengthen the image, respectability and prestige. In this context, performance 

of the marketing activities becomes important as much as the quality and 

quantity features of the products for the organizations. To this end, 

organizations put forth different kinds of strategies to set their social 

responsibility level in their own market by considering the market’s socio-

cultural features. 

 Social responsibility became important after starting to perceive the 

employee as the main resource of the organization. Organizations attach much 

more importance to this subject because of realization of the existing bad 

treatment towards the employees in the third-world countries by the rest of the 

world, the protests of this situation by the NGOs, the change of consumption 

attitudes of customers and the tendency of them to choose socially responsible 

organizations. Another important factor is that while the investors are making 

decisions about an investment, they started to look at whether the candidates 

are socially responsible. 

 This study investigates the effects of the social marketing activities on the 

performance and the brand recognition. It consists of three sections. Section one 

studies marketing activities and development of marketing in the global 

competition area. Section two examines social marketing concept and its 

components. Section three analyzes and assesses the overall survey data about 

the effects of the social marketing activities on the performance and the brand 

recognition. 

 

Key Words: 1) Social Marketing, 2) Performance,  3) Brand Recognition 

     4) SA 8000 Social Accountability Standard 
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GİRİŞ 

 Günümüzün hızla gelişen ve değişen dünya ekonomik yapısı içerisinde işletmeler 

ile müşteriler arasındaki ilişkiler gün geçtikçe daha da önemli hale gelmeye ve 

işletmeler, müşteri odaklı olarak hareket etmeye başlamıştır. Bu nedenle günümüzde, 

var olan karşı konulamaz rekabet şartlarında ayakta kalmak isteyen işletmeler, 

müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını çok iyi bilmeli ve onları çok iyi anlamalıdırlar. 

Mutlak suretle işletmelerin, pazarlama stratejilerini belirlerken müşteri istek ve 

ihtiyaçları ışığında hareket etmeleri gerekmektedir. 

 Sahip olunan müşteriler iç ve dış müşteri olarak ikiye ayrılabilir. İç müşterilerin, 

yani çalışanların memnun olabilmesi için aldıkları ücretlerin yanı sıra yaptıkları 

işlerden de tatmin olmaları gerekmektedir. Çalışanların işletmeye olan bağlılıklarının 

ve işlerinden sağladıkları doyumun fazla olması kendilerini işyerinin bir parçası 

olarak hissetmelerine ve performanslarının artmasını sağlayacak, dolayısıyla da 

çalıştıkları işletmenin verimliliği artacaktır. Çalışanlarına bu fırsatları sağlayabilen 

organizasyonlar, iyi eğitilmiş, işletmeye bağlı ve motive edilmiş çalışanlara sahip 

olmakla birlikte performanslarını olumlu yönde etkileyebilmişlerdir.  Dış müşterilere 

ise firmayı ve markayı daha iyi tanıtarak, onların bağlı müşteriler olmaları 

sağlanabilir. Bunu sağlayabilmenin yollarından biri marka bilinirliğini artırmaktır. 

Marka bilinirliğini artırıcı faaliyetler, firmanın rakipleri arasında farklılaşmasını 

sağlayarak bulunduğu pazarda kendisine rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. 

İşletmelerin temel amaçlarından biri, uzun dönemler boyunca faaliyetlerine ve 

yaşamına devam edebilmektir. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu artık sadece kar elde 

etmek değil, işletmenin sosyal sorumluluklarının yerine getirilmesinden de 

geçmektedir. İşletme, çevresini oluşturan müşterilerin, ortakların, çalışanların, 

tedarikçilerin ve kamuoyunun memnuniyetini  ve güvenini sağlamak durumundadır. 

Bu suretle, ilgili taraflar arasında güven ortamının sağlanabilmesi, ilişkilerin sağlıklı 

bir biçimde sürdürülebilmesi ve dolayısıyla işletmenin gelecekte de varlığını devam 

ettirebilmesi için gerekli koşul, işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde 

amaçlarının, sorumluluklarının bilincine varmasıdır. 
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 Sosyal pazarlama kampanyaları işletmelerin uzun süreli, belli bir konuda sosyal 

fayda yaratma amaçlı, kimi zaman tek başına, kimi zaman sivil toplum kuruluşlarıyla 

birlikte yürüttükleri pazarlama iletişimi çabalarıdır. İşletmeler sosyal sorumluluk 

kampanyalarıyla belirli bir soruna katkı sağlarlar; aynı zamanda tüketiciyle duygusal 

bağ kurma ve medyada yer bulma imkanına kavuşurlar. Uzun süreli ve başarılı 

projeler; işletmenin medyada haber olma imkanını ve tüketici gözünde işletmenin 

beğenilirliliğini arttırmaktadır. Sosyal bir projeyle ilgili medyada haber olmak, 

reklama karşı tepkili olan kişilerin bile ilgisini çekebilecek; zihinlerinde işletme ile 

ilgili dolaylı yoldan olumlu yargılar oluşturabilecektir. 

 Bu çalışmada sosyal pazarlama faaliyetlerinin, firmanın uzun vade başarısını 

direkt olarak yönlendiren, performansına ve sahip olduğu markanın bilinirliğine olan 

etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma süresince desteğini esirgemeyen tez 

danışmanım, sevgili hocam Yrd. Doç. Dr. Muammer Zerenler’e ve anket 

uygulamalarında yardımını esirgemeyen sevgili arkadaşım Mak. Müh. Mustafa 

Bayrakçı’ya sağladıkları tüm katkılardan dolayı teşekkür ederim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA PAZARLAMA ve 

GELİŞİMİ 

1.1. KÜRESEL REKABET KAVRAMI 

Küreselleşme söylemine göre dünya ekonomisi, özellikle telekomünikasyon 

alanında yaşanan teknolojik yeniliklerin finans piyasalarındaki sermaye 

hareketlerinin mobilitesi üzerinde çok önemli rol oynaması ile sermayenin 

uluslararasılaşması anlamında muazzam bir sıçramayla bütünleşmeye doğru 

gitmekte; üretim, finans ve ticaret sermayesinin bütünleşme süreci giderek 

hızlanmaktadır.1 

Küreselleşme kavramı çoğu zaman, belli fikirler, görüşler, pratikler, olaylar, 

teknolojiler, kurumlar vb. gibi durumların küresel ölçekte bulunur hale gelmesini, 

veya dünya ölçeğinde ulusal kimliklerin, ekonomilerin ve sınırların çözüldüğü, 

sosyal hayatın büyük bir bölümünün küresel süreçler tarafından belirlendiği bir olgu 

olarak tanımlanmaktadır.2  

Küreselleşme, 21. Yüzyılın başında köklü değişiklikleri ifade eden, yaşanılan 

hayatın her alanında dönüşümü gündeme getirdiğine inanılan bir kavramdır. 

Kürselleşme lehinde görüş bildirenler dünyanın ulaşım ve iletişimde yaşanan 

teknolojik gelişmeler sayesinde  küçük bir köye dönüştüğünü, fırsat eşitliğini 

getirdiğini, farklılıkların azalacağını ifade etmekte, adeta gizli bir elin dünyayı 

düzene sokacağını iddia etmektedirler.3 

Bilgi çağı, küreselleşmeyle birlikte rekabetin çok yoğun olduğu pazarları 

yaratmıştır. Müşteriler, rekabetçi sunumların daha fazla farkındadırlar, fiyata 

duyarlıdırlar ve geçmişe göre istekleri değişmiştir. Değişim ilişkisindeki güç, üretici 

ve perakendeci taraftan alıcı tarafına doğru yer değiştirmiştir.  
                                                 
1James Petras, "Globalization: A Socialist Perspective",Canadian Dimension, Vol.33, No.1, 1999, 
s.4. Aktaran: Esra Yüksel Acı, “Küreselleşme Olgusu ve STK’lar”, Marmara Üniversitesi, İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi, Üniversite ve Toplum Dergisi, Sayı:3, 2005, s.1.  
2 Hasan Tutar, Küreselleşme Sürecinde İşletme Yönetimi, İstanbul, Hayat Yayınları, 2000, s.18. 
3 Sayım Yorgun, “ Küreselleşme Gerçek mi Yoksa Masal mı?”,  www.işgüç.org , Erişim Tarihi: 
15.10.2006 
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Günümüzde giderek küreselleşen pazarlarda, işletmeler yoğun rekabet 

koşulları altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Küresel rekabet; dünyanın her 

yerinde müşterilere; daha gelişmiş teknolojilere dayalı, daha kaliteli mal ve 

hizmetleri, rakiplerden daha düşük maliyetlerle üretmeyi, daha hızlı teslim 

etmeyi ve daha kaliteli hizmet vermeyi öngörmektedir. 

1.1.1. Küresel Rekabet Ortamı 

Küreselleşme olgusu; sanayi, ticaret ve pazarlama hizmetlerindeki rekabetin 

boyutlarını ve etki alanını önemli ölçüde değiştirmiştir. Küresel rekabet, uluslararası 

pazarlara tek tip ve bir merkezden yönetilen pazarlama faaliyetleriyle ulaşmak 

yerine, daha dinamik ve değişken, toplumların kültürlerine, yaşayış tarzlarına, 

alışkanlıklarına göre düzenlenen bir yapılanmayla uluslararası  olarak yapılmaktadır. 

Günümüz küresel rekabet ortamında, çok kısa zaman dilimlerinde ekonomik, sosyal, 

kültürel ve teknolojik alanlarda meydana gelen olağanüstü değişim işletmeler 

içerisinde de birçok açıdan yeni yapılanmaları gerekli kılmaktadır.4 Hout, Porter, and 

Rudden’ a göre çok uluslu firmalarda bu yapılanma iki farklı çalışma prensibiyle 

yapılmaktadır: her bir yabancı market için farklı rekabet stratejileri üreten yöresel 

şirketler ve dünya pazarında çok uluslu firmalarla rekabet eden küresel şirketler.5 

Sürekli değişen ve önceden tahmin edilemez hale gelen pazarlarda uzun süreli 

devamlılıklarını sürdürmek isteyen işletmeler tehlike altındadır. Bu nedenle rekabet 

üstünlüğü elde ederek geleceklerini garanti altına almak isteyen işletmelerin başarısı, 

sürekli dinamik bir yapıda olabilmelerine bağlıdır.  

Küresel rekabet ortamında, işletmelerin çevresinde meydana gelen olayların 

sayısında gerek işletmenin kontrolü dışında gerçekleşmesinden, gerekse işletme 

yönetiminin uyguladığı stratejilerin başarısızlığından dolayı önemli artışlar 

                                                 
4 Halil Elibol, “Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Organizasyon Yapıları 
Üzerindeki Etkileri”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, s.1. 
5 Louis H. Amato ve Ronald P. Wilder, “Global Competition and Global Markets: Some 
Empirical Results”, International Business Review 13 (2004) s.402, www.sciencedirect.com, Erişim 
Tarihi: 15.10.2006 
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görülmekte ve kriz olarak nitelenebilecek bu olaylar, işletme yaşamının önemli bir 

parçası haline gelmektedir.6 

Günümüzde  küreselleşme olgusuyla birlikte dünyada rekabet her geçen gün 

artmakta, tüketicilerin kendi ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir şekilde tasarlanarak 

üretilen ürünlerin talep edilmesi nedeniyle ürün yaşam süreleri giderek kısalarak 

ürün çeşidi hızla çoğalmaktadır. 

1.1.2.  Küresel Rekabet Ortamında Pazarlama Faaliyetleri 

Küreselleşmeyle birlikte bilgi çağı, rekabetin daha yoğun olduğu yeni pazarlama 

anlayışını ortaya çıkarmıştır. Müşterilerin satın alma davranışları  ve onları  etkileyen 

etkenler değişmiştir. İşletme ile müşteri arasında kurulan değişim ilişkisindeki güç, 

üretici ya da satıcı tarafından müşteri tarafına doğru yön değiştirmiştir. İletişim 

teknolojisinin gelişmesi ve günlük yaşamda etkin kullanımı, bilginin üretim öğeleri 

arasında yer alması gibi pek çok etken, işletmelerin yeni pazarlama anlayışlarına ve 

yaklaşımlarına gereksinim duymalarına neden olmuştur. Bir başka deyişle, işletmeler 

böyle bir ortamda başarılı olabilmek için pazarlama uygulamalarına yeni bir şekil 

vermek zorundadırlar. 

Bilgi ve bilginin kullanımıyla biçimlenen yeni ekonomik ortamda, işletme ve 

pazarlama stratejilerinde değişiklikler olmuştur. Bu değişim sürecinde işletmeler, 

bilginin kullanımıyla sağlanan rekabet üstünlükleri üzerine yoğunlaşmışlardır. 

Bilginin daha fazla kullanılması, işletme ve pazarlama stratejilerinin müşteri yönlü 

geliştirilmesini olanaklı kılmıştır.  

Yeni ekonomi koşullarında pazarlama, bilginin kullanımıyla etkinleşmiştir. 

Çünkü yeni ekonomi, dijital devrimi ve bilginin yönetimini temel almaktadır. Bilgi 

çağı olarak nitelendirilen bu dönem, çok yoğun rekabetin olduğu pazarları ortaya 

çıkarmaktadır. Bu pazarlarda müşteriler, rekabetçi sunumların daha fazla 

                                                 
6 Linda Ashcroft, “Crisis Management–Public Relations”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 
12 No. 5, 1997, s.325. Aktaran: Mahmut Tekin ve Diğerleri, “Kriz Dönemlerinde İşletmelerde 
Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2002, s.3. 
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farkındadırlar, gereksinimleri sürekli olarak değişmektedir ve fiyata karşı daha 

duyarlıdırlar.7 

Pazarlama yalnızca bir bölümün değil, bu bölümle birlikte başka işletme 

bölümlerinin de sorumluluk alanına girmelidir. Ancak bu gerçekleştiğinde işletme, 

küresel rekabet ortamında daha akılcı çözümler geliştirerek hedeflerine ulaşabilir. 

HP’den David Packard, “Pazarlama, pazarlama bölümünün yönetimine 

bırakılmayacak kadar önemlidir” demektedir. Buradan şu sonuç  çıkartılabilir: 

İşletmenin bölümleri müşterinin isteklerini göz ardı ederlerse, işletme bütün olarak 

pazarlama başarısızlığına uğrar. Pazarlama bölümünde en iyi pazarlama planları ve 

stratejileri geliştirilse bile, üretim bölümü istenen niteliklerde ürün üretmeyi 

başaramazsa ya da lojistik bölümü, ürün teslimini geciktirirse veya muhasebe 

bölümü fiyatları belirlerken kullanılacak maliyetleri gerçekçi biçimde belirlemezse 

işletmenin başarısızlığı kaçınılmaz olur. 

Kotler’ e göre yeni pazarlama paradigması, iki aşamada ortaya çıkar ve bir 

üçüncü aşamaya hareket etme ile ilgilidir. Tablo 1’de Kotler, Jain, Maesincee’ ye 

göre, yeni pazarlama paradigmasının aşamaları yer almaktadır. 

Tablo 1.1. Pazarlama Anlayışlarının Gelişimi 

Pazarlama 
Anlayışları 

Başlangıç 
noktası 

Odak noktası Anlamı Bitiş noktası 

Satış Anlayışı Üretim yeri Ürün 
Satış ve 
ilerleme 

Satış hacmi yoluyla 
karlılık 

Pazarlama Anlayışı 
Müşterinin 
değişen 

gereksinimleri 

Müşteri  
gereksinimlerine 

uygun sunumlar ve 
pazarlama 
karmaları 

Pazar 
bölümleme, 
hedef pazarı 
seçme ve 

konumlama 

Müşteri memnuniyeti 
yoluyla karlılık 

Bütünsel (Holistic) 
Pazarlama Anlayışı 

Bireysel müşteri 
gereksinimleri 

(talepleri) 

Müşteri değeri, 
İşletmenin ana 
yetenekleri ve 

işbirliği zincirleri 

Veri tabanı 
yönetimi ve 
değer zinciri 
bütünleşmesi 

Müşteri payına, 
müşteri bağlılığına ve 

müşterinin yaşam 
boyu değerine 

ulaşmak yoluyla 
karlılıkta büyüme 

Kaynak: Philip Kotler ve Diğerleri, Marketing Moves, HBR, 2002, s.134. 

                                                 
7 Rıdvan Karalar ve Nezihe F. Ersoy, “Yeni Ekonomide Pazarlamanın Değişen Yönü”,  Anadolu 
Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, s.1, www.bilgiyonetimi.org, Erişim Tarihi: 12.10.2006 
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Pazarlama anlayışının gelişimi Tablo 1.1.’deki gibi üç bölüme ayırabilinmektedir. 

Satış anlayışında odak noktaları üretim yeri, ürün ve satış iken, pazarlama 

anlayışında odak noktaları müşteri gereksinimi, müşteri memnuniyeti ve müşteri 

gereksinimine uygun pazarlama karmalarıdır. Bütünsel pazarlama anlayışında ise 

odak noktaları pazarlama anlayışındakine benzerken, tüm süreçlerde müşteri değeri 

artmakta ve bilgiye ulaşma ve bilgiyi işlevsel hale getirerek, bu bilgiyi pazarlama 

faaliyetlerinde kullanma daha önemli hale gelmektedir. 

Küresel rekabet ortamında ortaya çıkan pazarlama anlayışı, müşteri değerinin 

yaratılması ve iletilmesi çalışmalarını bütünleştirir. Ancak bu görev, daha öncede 

belirtildiği gibi, yalnızca pazarlama bölümünün değil, işletmenin tüm bölümlerinin 

sorumluluk alanına girmelidir. Geleneksel açıdan ele alındığında, işletmede 

müşteriye ulaşma, bunun için gerekli tüm faaliyetleri yerine getirme, pazarlama  

bölümünün görev alanı içindedir. İşletme satış amaçlarına ulaştığında, bölüm 

başarılı; satış amaçları gerçekleştirilmezse bölüm başarısız olarak kabul edilirdi. 

Ancak  küresel rekabet ortamında ortaya çıkan yeni pazarlama yaklaşımında, 

pazarlamaya olan bu dar kapsamlı bakış terk edilmektedir. Küresel rekabet ortamında 

ortaya çıkan yeni pazarlama anlayışının, stratejik pazarlama düşüncesine göre ortaya 

çıkan değişimleri Tablo 3’deki gibi gösterilebilir. 

Tablo 1.2. Pazarlama Açısından Geleneksel Anlayış İle Yeni Anlayışın 
Karşılaştırılması 

Kaynak: Philip Kotler ve Diğerleri, A.g.e, HBR, 2002, s.140. 

Stratejik Pazarlamada Geleneksel Yaklaşım Stratejik Pazarlamada Yeni Yaklaşım 

Pazarlama işlevlerini pazarlama bölümü yapar. 
Pazarlama, bölümler arasında müşteri değerini 
araştırma, yaratma ve sunma faaliyetlerini 
örgütler. 

Pazarlamayla uğraşanlar, “kesme-müdahale etme 
(interruption) yoluyla müşterinin ilgisini çekmeye 
çalışır. 

Pazarlamayla uğraşanlar, reklamlarını ve 
mesajlarını izin alarak (permission marketing) 
müşteriye ulaştırırlar. 

Pazarlama, yeni müşterileri kazanmayı hedefler. 
Pazarlama müşteriyi elde tutma ve müşteri 
bağlılığı oluşturmayı hedefler. 

Pazarlama günlük işlemlere ve satışa odaklanır. 
Pazarlama yaşam boyu müşteri değerine 
ulaşmakla ilgilenir. 

Pazarlama giderleri “harcama” olarak görülür.  
Pazarlama harcamaları “yatırım” olarak 
algılanır.  
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Geleneksel yaklaşımın yeni yaklaşıma göre pazarlamayı mikro boyutta 

incelemiştir. Yeni yaklaşım pazarlamayı müşteri merkezli hale getirerek, yapılacak 

olan tüm faaliyetlerde müşterinin isteklerini göz önüne almakta ve tüm stratejilerini 

uzun vadede yapmaktadır. Geleneksel yaklaşımda pazarlama müşterinin isteği 

dışında hayatına girerken yeni yaklaşımda müşteri izni olmaksızın pazarlama 

faaliyetlerinin başarılı olamayacağı düşünülmektedir. Çünkü yeni pazarlama 

yaklaşımında amaç müşteriyi memnun ederek, elde tutmak ve bağlılığını artırmaktır 

bu yüzden yapılan faaliyetlere uzun vade bir yatırım olarak bakılmaktadır. 

Küresel rekabet ortamında oluşan yeni pazarlama anlayışı, müşteriyi elde tutmaya 

ve bağlılık oluşturmaya odaklanmak durumundadır. Geleneksel olarak işletmenin 

satış gücü, satış hacmini arttırarak karlılığa ulaşmada yeni müşterilerden yararlanmak 

ister ve bu yüzden yapılan her bir faaliyet, mevcut müşterilerin tüketimlerini 

arttırmak yerine müşteri listesine yeni müşterileri katmak yönündedir. Bir işletme 

kuşkusuz yeni müşterilere ulaşmalı ve müşteri listesine yeni isimleri eklemelidir. 

Ancak bunu yaparken, yeni müşteri kazanma ile eski müşteriyi elde tutmanın 

maliyetlerini karşılaştırmalıdır. Bilindiği gibi, eski müşteriyi elde tutmanın maliyeti 

yeni müşteriyi kazanma maliyetinden daha düşüktür. Bu yüzden yeni pazarlama 

anlayışında, pazarlama amaçlarının gerçekleştirilmesinde öncelikle, varolan 

müşterinin tüketiminin arttırılması, ardından yeni müşterilere ulaşma benimsenmekte 

ve müşterinin yaşam boyu değerine ulaşılmaya çalışılmaktadır. 

1.1.3.  Pazarlamanın Tarihi Gelişimi 

Pazarlama, işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri 

gerçekleştirmek üzere, ihtiyaç karşılayacak malların, hizmetlerin ve fikirlerin 

geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve 

uygulama sürecidir.8 

Pazarlama anlayışı gerçek anlamda örgütsel bir faaliyet olarak, ilk kez 

18.yüzyılda gerçekleşen Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu dönemde 

fabrika üretim sistemlerinin gelişmesi, üretimin kitlesel olarak yapılmasına olanak 

                                                 
8 İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2001, 13. basım, s.7. 
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sağlamış, bir yandan da yeni değişim olanaklarını ortaya çıkarmıştır. Bununla 

beraber, üreticiler ile tüketiciler arasındaki fiziksel mesafede büyümüştür.9 

 İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve özellikle 1950’lerde liberalizmin güç 

kazanması ve tüketicilerin daha bilinçli bir şekilde tüketime yönelmeleri, tüketicinin 

tatmin edilerek karın elde edilmesi ifadesi ile özetlenebilecek pazarlama anlayışının 

doğuşuna olanak tanımıştır. 1970’li yıllarda ekonomik ve sosyal alanlarda daha 

demokratik bir düzenden yana gelişmelerin olması, işletmelerin topluma karşı 

sorumluluklarının da olduğunu ortaya koyunca, pazarlama anlayışından “Sosyal 

Pazarlama” anlayışına geçilmiştir. 

Tablo 1.3. Pazarlama Anlayışının Gelişiminin Aşamaları 

EKONOMİK GELİŞME 
AŞAMALARI 

PAZARLAMA ANLAYIŞI 
PAZARIN 
BOYUTU 

1. Takas Ekonomisi Temel ihtiyaçların değişimi (üretim) Yerel 

2. Varolan ve Gelişen Ekonomi 
Dağıtım, ticaretin gelişimi, uzmanlaşma, 
aracılar (satış) 

Büyüyen Pazar 

3. Endüstrileşen Ekonomi 
Pazarlama kavramının geliştirilmesi, 
tüketiciye önem verme, mal farklılaştırma 
ve pazar bölümleme (pazarlama) 

Ulusal ve Uluslar 
arası 

4. Endüstrileşen / 
Endüstrileşme Sonrası Ekonomi 

Pazarlama anlayışının yanında sosyal 
yönelim ve tüketici değerlerine önem 
verme (sosyal pazarlama) 

Global 

Kaynak: Nurtekin Önder, “ Bağımlılıkla Mücadelede Sosyal Pazarlamanın Rolü ve Bağımlılıkla 
Mücadele Eden Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, s.3. 

Pazarlama anlayışı, Tablo 1.3.’te de görüldüğü üzere ihtiyaçlar doğrultusunda 

yıllar içerisinde değişikliğe uğramıştır. Takas ekonomisi döneminde pazarlama ürün 

odaklı olup boyutları yereldir, gelişen ekonomide ise satış odaklı hale gelmiştir ve 

boyutları büyümüştür. Endüstrileşen ekonomi döneminde ise profesyonel pazarlama 

anlayışı hakimdir ve boyutları uluslarasıdır. Günümüz ekonomisinde ise pazarlama 

                                                 
9 İzzet Bozkurt, İletişim Odaklı Pazarlama, Media Cat Yayınları, İstanbul, 2005, s.18. 
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sosyal değerlere ve müşteri değerlerine odaklanmış durumdadır ve boyutları 

globaldir. 

Üretim ve satış anlayışı olarak bilinen ve odak noktalarının ürün olduğu 

pazarlama anlayışlarında, üretim kararı, üreticinin üretim gücüne sahip olduğu üretim 

imkanlarıyla, bireysel yeteneklerine terk edilmiştir. “ Ne Üretirsem Satarım” anlayışı 

yani üretim anlayışı, mevcut talep karşısında üretim miktarının yetersiz kaldığı 

sanayi devrimi öncesine ait bir yaklaşımdır. 1900’lü yılların başındaki bu evrede 

temel sorun üretim olduğu için müşteri bulma sorunu ikinci planda kalıyordu. 

Talebin arzdan fazla olduğu bu durumlarda tüketiciler çoğu kez bulabildikleri 

herhangi bir ürünü satın almaya hazırdırlar.10 

Sanayi devrimiyle üretimin hızla artması “Ne Üretirsem Satarım” yaklaşımının 

yerine, nasıl satarım yaklaşımının benimsenmesine yol açmıştır. “Ne Üretirsem 

Satarım” düşüncesinin hakim olduğu bu dönemde seri üretim sonucu arzda bir artış 

meydana gelince tüketiciler için birçok alternatif ortaya çıkmıştır. İşletmeler 

rakiplerinin ürünlerinden daha kaliteli ürünler üretmeye yönelmişlerdir. 

Yöneticilerde “ İyi Mal Kendini Satar” düşüncesine hakim olmuştur.11 Satış 

anlayışına göre, tüketiciler, genel olarak, satın alımlarda durgunluk veya direniş 

gösterdiklerinden, onların, dil dökerek satın almaya ikna edilmeleri gerekmektedir. 

Arzın kıt olduğu dönemde, yani sanayi devrimi öncesi, tüketiciler ihtiyaçlarını 

karşılamak için, mevcut ürünler az olduğundan alternatif olanaklarının olmaması 

nedeniyle doğal olarak üreticilerin ürünlerini pazarlamak gibi bir sorunları 

bulunmamaktaydı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte arz fazlalığı, tüketicilerin 

pazarlama sorunu yaşamalarına yol açmıştır. Böyle bir gelişme üreticileri ürünlerinde 

farklılıklar yaratmaya yönelterek, çok farklı pazarlama anlayışlarının gelişmesine yol 

açmıştır. 

Pazarlama kavramının gelişimi incelendiğinde, kavramın ürün anlayışından 

günümüze dek geçirdiği aşamalar boyunca çeşitli anlamlar kazandığı görülmektedir. 

                                                 
10 Ömer Baybars Tek, Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, 
İstanbul, Beta Yayınları, 1999, s.11. 
11 İsmet Mucuk, A.g.e., s.8-9. 
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Ürün anlayışının geçerli olduğu kıtlık dönemlerinde pazarlama kavramından söz 

edilmezken; ürün arzının arttığı dönemde işletmeler tarafından benimsenen satış 

anlayışında pazarlama, satış kavramı ile bütünleştirilmiştir. Ancak artan rekabet ile 

birlikte işletmelerin içinde bulunduğu iş ve pazarlama çevresi değiştiğinde 

pazarlamanın, müşterinin değişen gereksinimlerine karşılık vermeye odaklanan bir 

faaliyet olduğu ortaya çıkmıştır. Günümüzde Peter Doyle, pazarlamayı bir yönetim 

süreci olarak adlandırıp, aşağıdaki tanımı yapmıştır; 

“Pazarlama; yüksek değerli müşterilerle güvene dayalı ilişkiler kuracak ve 

sürekli farklı olma üstünlüğü yaratacak stratejiler geliştirip yürütmek suretiyle 

hissedar kazancını en çoklamaya çalışan yönetim sürecidir.Bu tanım, işletme içinde 

pazarlamanın amacını ve bu amaca katkıda bulunacak stratejileri ortaya koymaktadır. 

Amaç, işletme sahiplerinin kazancını ençoklamaktır. Pazarlamanın bu amaca katkısı, 

doğru müşterileri seçmek onlarla güvene dayalı ilişkiler kurmak ve farklı olma 

üstünlüğü yaratacak stratejileri formüle etmekle olur.”12 

1.1.4. Modern Pazarlama Teknikleri 

Modern pazarlamada müşteri, tatminine yönelik bir politika izlenir. Hedef olarak 

mal ve hizmetlerin yerine müşterilerin gereksinmeleri esas alınır ve pazarlama bir 

bütün olarak uygulanmak suretiyle bu gereksinmeler doyurulmaya çalışılır. Çünkü 

modern pazarlamada daha çok kazanmak için müşterilerin daha çok tatmin edilmesi 

temel ilkedir. 

Klasik pazarlama anlayışının tersine modern pazarlama demokrasiye dayanır. 

Özgürlük, katılım, geri bildirim ve saydamlık ilkeleriyle çalışır. Bu anlayışla firmalar 

hitap ettikleri kitlelerin, tüketicilerin (pazarın) nabzını tutmaya çalışırlar.13Modern 

pazarlama anlayışı, işletmenin temel görevinin, önce hedef pazarların istek ve 

                                                 
12 Peter Doyle, Değer Temelli Pazarlama, MediaCat Yayınları, 2000, s.141. 
13 Bilsen Bilgili, “Sosyal Pazarlama ve Çevresel Pazarlama Açısından Ambalaj – Çevre İlişkileri 
(Ambalaj Materyallerinin Çevre Kirliliğine Etkisi Üzerine Erzurum’da Bir Alan Araştırması)”, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 
Anabilim Dalı, 2002, s.4. 
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gereksinimlerini saptayıp, bütünleşik pazarlama araçlarından yararlanıp, alıcıları 

tatmin ederek kar sağlamak ve diğer örgütsel amaçlara ulaşmak olduğunu savunur.14 

1950’lerde işletme yöneticileri, ürünler verimli şekilde üretilse ve satış 

çalışmaları yoğunlaştırılırsa bile, tüketicinin ürünleri satın almasının her zaman 

gerçekleşmediğini farkettiler. Böylece, önce üretip sonra tüketicinin ihtiyacını bu 

ürüne doğru geliştirmeye çalışmanın yeterli olmayacağı kabul edildi. Bunun yerine, 

önce tüketicinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçları cevaplayabilecek ürün 

ve hizmetlerin üretilmesi önem kazandı. Böylece, tüketicinin ihtiyaçlarının tatmin 

edilmesi yoluyla uzun dönemli kârlılık düşüncesi ön plana çıktı. 

Günümüzde yeni ekonomi olarak adlandırılan ve tüm dünya ekonomilerini etkisi 

altına alan oluşum, mevcut ekonomik düzende işletme davranışlarını da gittikçe artan 

oranda müşteri merkezli hale getirdi. Artık önemli olan, yalnızca müşterinin değişen 

gereksinimlerine uygun karşılık vermek değil, bunun dışında bireysel müşteri 

gereksinimlerini de doyurmaktır. Yeni ekonominin müşteri merkezli hale geldiği 

yirmibirinci yüzyılda, müşterilerle uzun dönemli ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri 

bağlılığa dönüştürmek, karlılığın anahtarı haline dönüşmüştür.15 

Tüketicinin gerçek ihtiyaçlarını belirleyebilmek için, bilimsel pazarlama 

araştırmaları yapmak kaçınılmazdır. Tüketicilerin ihtiyacı, genelde sadece ürünün 

kendisi ile değil, şirketin toplam bir pazarlama karması aracılığıyla sunduğu öneriler, 

değerler yoluyla tanımlanabilir ve tatmin edilebilir. Bu da işletmenin uzun süreli, 

sağlıklı gelişimine yardım eder. Modern pazarlama yaklaşımında belirli bir süreç 

izlenir:16 

• Tüketicilerin ihtiyaçları ve istekleri nelerdir? Bu soruya cevap arayacak 

çalışmalarda bulunur ve bu sonuçlar sistemli bir şekilde incelenir. 

                                                 
14 Ömer Baybars Tek, A.g.e., s.18. 
15 Cristopher Helm, “CRM Overview”,  http://wwww.marketingpower.com/content1114.php , 2002, 
s. 1-6, Erişim Tarihi: 12.11.2006. 
16 Yavuz Odabaşı, “ Pazarlama Planı Rehberi”, KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi, 
Ankara, 2001, s.11. 
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• Pazar olanakları nelerdir? Gelip geçici bir Pazar mı yoksa pazarda sürekli 

artabilecek bir talep eğilimi mi söz konusudur? Fırsatlar nelerdir? Rekabet 

koşulları nasıldır? vb. sorulara cevaplar aranır. 

• İşletmenin üretim olanaklarının, bu ihtiyaçları doyurucu düzeyde karşılayıp 

karşılayamayacağı belirlenir. 

• Ürünlerin pazarlara sunuluşunda, tüketicileri tatmin ederek ürünün, kâr 

getirecek fiyatın, ürünün bulunabilirliğini sağlayacak dağıtımın ve tüketicilerin 

haberdar edebilecek bir iletişimin, bir plan ve program içerisinde ele alınması 

gereklidir. 

• Pazarlama ile ilgili uygulamalar ve çevre koşulları hakkında gerekli bilgiler 

sağlanmalıdır. Böylece, etkinliğin ölçümü ve gerekli uyarlamalar yapılabilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL PAZARLAMA KAVRAMI ve UNSURLARI 

2.1. KURUMSAL İTİBAR KAVRAMI ve YÖNETİMİ 

İnsanlar   açısından   sevilip   sayılmak,   güvenilir   ve   itibarlı olmak   

önemlidir. Toplum  içinde  belirli  bir  statüye  kavuşmak  aynı  zamanda  toplum  

tarafından  takdir  edilmek isteyen birey, insanlar nezdinde iyi bir itibara sahip olmak 

zorundadır. Örgütler için  de  aynı  durumdan  söz  edilebilir.  Piyasada  varlığını  

idame  ettirmek  ve  müşteri yelpazesini   genişletmek,   dolayısıyla   kârını   artırmak   

isteyen   örgütlerin   müşterilerin gözünde iyi bir izlenime sahip olması önemlidir. 

İtibar   kelimesi,   farklı   kaynaklarda   değişik   şekillerde   tanımlanmaktadır.   Bu 

tanımlardan bazıları şöyle ifade edilebilir:  

• İtibar,   Arapça   bir   kelime   olup   saygı görme,   değerli   ve   güvenilir   

olma durumu,   saygınlık   ve   prestij   anlamında   kullanılmaktadır.17 

• İtibar,  bir  kişiye  veya  nesneye  dışarıdan  yani  toplum  tarafından 

gösterilen saygı, hürmet anlamında kullanılmaktadır.18  

• İtibar;  kamuoyunun  bir  algılamasıdır.  İtibar,  bir  değerdir  ve  çok  pahalı  

bir varlıktır. 19 

• İtibar,   finansal   yatırımları   ve   örgütsel   gelişimi   hızlandıran   bir   

değerdir. 20 

• İtibar, kurumsal değerlerle toplumun değerleri arasındaki etkileşimin bir 

ürünüdür.21 

                                                 
17 Türk Dil Kurumu, Genel Sözlük, http://www.tdk.gov.tr. Erişim Tarihi: 25.03.2007 
18 J. Marconi, Reputation Marketing. Building and Sustaining Your Organization's Greatest 
Asset, Blacklick OH, McGraw-Hill Companies, The American Marketing Association, 2001, s.20. 
19 P. S. Green, Reputation Risk Management. Şirket Ününü Korumanın Yolları. (Çeviren: Abdullah 
Ersoy). Milliyet Yayınları. İstanbul, 1996, s. 21.   
20 S. Rajgopal Kothal ve V.S. Rindova, Reputation Building and Performance: An Empirical 
Analysis of   the Top-50 Pure Internet Firms, European Management Journal, Vol.19, No. 6, 2001, 
s.575.    
21 M.L. Sherman, Reputation: Rhetoric Versus Reality, Published  for  the  Institute  of Directors  
and  AIG  Europe  (UK)  Limited  by Director Publication Ltd., London, 1999,s.11. 
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• İtibar, bir değerdir ve örgüt üzerinde derin bir etkiye sahiptir. İtibar, sıkıntılı 

dönemlerde  paydaşlarla  örgüt  arasında  tampon  görevi  gören  bir  

varlıktır.22 

Küreselleşmenin sonucu olarak rekabetin arttığı, ürünlerin yaşam sürelerinin 

kısaldığı ve ürünler arasındaki farklılıkların azaldığı bir ortamda müşteriler tercih 

yapmak, kurumlar ise başarılı olmak için ürün ya da hizmetlerde fark yaratacak ve 

kendilerine değer katacak bazı standartlar aramaktadırlar. Günümüzde, eğer faaliyet 

gösterilen pazarda müşteriler için bir değer yaratılmazsa, yapılan çalışmaların 

başarılı olması mümkün değildir. İşte değer ekonomisinin öneminin artmasıyla, 

günümüzde firmaların önemli hedeflerinden biri, kuruma ve hedef kitlelere değer 

yaratacak faaliyetlerde bulunmak olmaktadır. 

2.1.1. Kurumsal İtibar Kavramı 

Kurumsal itibar; müşterilerin, yatırımcıların, çalışanların ve genel kamuoyunun 

kurum hakkındaki iyi veya kötü, zayıf veya güçlü gibi duygusal ve etkileyici 

tepkilerini ifade etmektedir.Bir kurumun kimliğiyle, ismi, imajı ve itibarı arasındaki 

ilişkiyi Şekil 2.1’deki gibi ifade etmek  mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1. Kurum Kimliğiyle, İsmi, İmajı Ve İtibarı Arasındaki İlişki 

Kaynak: Ebru Güzelcik Ural, “Değer Yaratan Bir Halka İlişkiler Çalışması Olarak İtibar 
Yönetimi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 2002, Sayı: 2, s.84. 

                                                 
22M. Schultz ve Diğerleri, The Expressive Organization. Linking  Identity,  Reputation  and  the  
Corporate  Brand,  Oxford University Press Inc., New York, 2000, s.79. 
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Şekil 2.1’de kurum kimliği; çalışanların ve yöneticilerin kurumla aşina olduğu 

değerler ve prensipler grubunu açıklamaktadır. Hepimiz bir firmayı ismiyle tanırız 

veya faaliyetlerini, planlarını ve niyetlerini açıklamak için yaptığı sunumlarla 

hatırlarız. Bu sunumları çeşitli şekillerde yorumlarız ve kurumla ilgili imajlar 

oluştururuz. Bazen kurum imajı, kurumsal kimliğin tamamen aynası gibidir. Bazen 

ise kurum kimliğinden farklı imajlar oluşabilmektedir. İşte hedef kitleler üzerinde, 

kurumla ilgili oluşan imajların toplamı, kurumun itibarını oluşturmaktadır. 

Warren Buffet 1991 yılında Salamon Brothers'a geçici başkan olduğunda  

çalışanlarına; "Eğer kötü bir karar sonunda firmanın parasını kaybedersiniz çok 

anlayışlı olabilirim, fakat eğer firma bu kararınız sonucunda itibar kaybederse son 

derece zalim olurum"23 diyerek itibarın önemini vurgulamıştır. 

2.1.2. Kurumsal İtibarın Değeri 

Artık günümüzde itibar ve imaj gibi soyut değerler giderek daha fazla ilgi 

görmektedir. İyi bir itibar, rakiplere karşı rekabet avantajı yaratmaktadır. Çünkü 

taklit edilmesi zordur ve rakiplerin yapabileceğini de sınırlamaktadır. Son birkaç yıl 

içinde kurum stratejileri üzerinde çalışanlar soyut değerlerin, kuruma patentlerden ve 

teknolojilerden daha sürekli bir rekabet avantajı sağladığının farkına varmışlardır.24 

İyi bir itibar, bütün organizasyonlarda uzun dönemli başarı için kritik bir önem 

taşımaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde, krizi aşmak için iyi bir isim, kurumlar 

açısından en önemli servet olabilmektedir. Günümüzde rekabetin yoğun olduğu 

ortamlarda iyi bir itibardan yoksun olmak, aynı zamanda satış kaybı demektir. 

1995 yılında Fortune Dergisi'nin yayınladığı Amerika'nın en takdir edilen 

şirketleri raporunda bu konuda söyle denilmektedir;25 "İtibar her zaman değerli 

olmuştur. Fakat bilgi ekonomisinde şirketlerin itibarı ve genel kimlik anlayışı giderek 

artan bir değer taşımaktadır. Hatta bireyler ve şirketler arasındaki bağlar sıradan 

şirketlerde yıpranırken, yüksek performans gösteren şirketlerde bu bağlar daha 

önemli hale gelmiştir. Bu, aynı zamanda onların neden yüksek performans gösteren 

                                                 
23 Davis Young; Building Your Company's Good Name, USA, Amacom, 1996, s.9. 
24 Ebru Güzelcik Ural, A.g.m. ,s.86. 
25 A.g.m. , s.88. 
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şirketler olduğunu açıklamaktadır." İyi bir kurum imajının ve kurum itibarının 

işletmeye temel olarak üç açıdan değer kattığı söylenebilmektedir. Bunlar;26 

1. Finansal açıdan kattığı değer 

2. Pazar açısından kattığı değer 

3. İnsan kaynakları açısından kattığı değerdir. 

2.1.2.1. Finansal Açıdan Kattığı Değer 

İtibarın bir değeri vardır ve bu finansal olarak ifade edilebilmektedir. Rowtree 

Mackintosh'un 1988'de İsviçreli gıda grubu Nestle tarafından 2,55 milyar sterline 

satın alınması marka itibarının ne kadar değerli olduğunu açık biçimde 

göstermektedir. Rowtree'nin tesisler ve stoklar biçimindeki fiziksel varlıkları, satın 

alma fiyatının beşte biridir. Nestle'nin ödediği paranın geri kalan beşte dördü, 

Rowtree'nin pazarlama knowhow'u, altyapısı ve mükemmel geleneksel kurum imajı 

ile önemli markaları biçimindeki itibarını satın almak için ödenmiştir. Diğer yandan 

aynı tarihlerde Philip Morris, Kraft'ı 12.9 milyar dolara satın almıştır. Burada ödenen 

fiyat, taşınabilir varlıkların dört katıdır. Görüldüğü gibi iyi bir itibarın finansal açıdan 

değeri, çoğunlukla isletmenin demirbaşlarının değerinden oldukça fazla olmaktadır.27 

Bu örnekler kurum itibarının finansal açıdan ne kadar değerli olduğunu açıkça 

göstermektedir. 

2.1.2.2. Pazar Açısından Kattığı Değer 

İyi bir itibarın işletmeye pazar payını genişletmesi açısından da değer kattığı 

görülmektedir. Güçlü itibara sahip şirketler, pazarda çok kolay yer bulmakta ve hedef 

kitleler tarafından hızla kabul görerek, pazar paylarını genişletme fırsatı 

bulmaktadırlar.28 Pazarda olumlu bir itibara sahip olan işletmelerin ürettiği ürünlere 

tüketiciler daha güvenle yaklaşabilmektedir. Aynı zamanda kurum itibarı müşteriyle 

duygusal açıdan bir bağ oluşturmaktadır. Bu bağ sayesinde müşteri sadakati 

oluşturulabilmekte, bu da uzun vadede firmanın pazar payını oldukça büyütmektedir. 

                                                 
26 Steven Howard; Corporate Image Management, Butterworth-Heinemann, 1998, s.31. 
27Ebru Güzelcik Ural, A.g.m. ,s.86. 
28Ebru Güzelcik, Küreselleşme ve İşletmelerde Değişen Kurum İmajı, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 
1999, s.237. 
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Diğer bir yandan da kurum itibarı, tüketici grup içerisinde bir prestij 

oluşturabilmekte ve tüketicilere, firmanın ürünlerini satın alarak bu prestije sahip 

olabileceklerini düşündürebilmektedir. Kurum itibarı bir işletmenin kendini rakipleri 

arasında farklılaştırabilmesi için çok önemli bir araçtır. Bu aracı stratejik olarak 

kullanan işletmeler uzun vadede pazar paylarını ve müşteri sayılarını oldukça 

artırabileceklerdir. 

2.1.2.3. İnsan Kaynağı Açısından Kattığı Değer 

İyi bir kurum itibarı işletmeye insan kaynağı açısından da değer katmaktadır. İyi 

bir itibara sahip olmak, yetenekli elemanları etkilemekte ve o kurumda çalışmak için 

teşvik etmektedir. Böylece yetenekli elemanlar, kurumun başarısı için çalışmakta ve 

sonuçta güçlü müşteri ilişkileri geliştirmektedirler. Diğer yandan olumlu bir itibar, 

personel masraflarını azaltmaktadır. Çünkü yetenekli elemanlar genellikle itibarı iyi 

olan şirketlerde çalışmak istemektedirler. Yetenekli ve eğitimli elemanların işe 

alınmasıyla birlikte, eğitim masrafları da azalmaktadır. İyi bir itibara sahip olan 

işletmeler, çoğunlukla eleman aramazlar, nitelikli elemanları kendi bünyelerine 

katmak için daha az zaman ve enerji harcamaktadırlar.29 

Kurumlara finansal açıdan, pazar payı açısından ve insan kaynakları açısından 

büyük değer kattığı görülen itibara yönelik tehditlerin sayısı arttıkça ve itibara 

verilmesi gereken değere ilişkin bilinç geliştikçe itibar riski yönetiminin kurumlar 

için önemi giderek artan bir konu durumuna gelmektedir. Bugün şirket ve ürün 

düzeyinde bu tür bir itibarın yaratılması için çok büyük miktarda paralar 

harcanmaktadır. Bu nedenle serbest piyasa ekonomilerinde ticari ve endüstriyel itibar 

kurulmalı, korunmalı ve yönetilmelidir. Ürün ve hizmetlerde standartların devamı 

sağlanmazsa bu satış ve kârın azalmasına, daha kötü üretim şartlarına, daha düşük 

yatırımlara, düşük morale ve daha zor kaliteli eleman bulmaya neden olacaktır. Bu 

da büyük itibar kayıplarına yol açacaktır. 

Güçlü   bir   kurumsal   itibar,   örgütlere   çetin   ve   acımasız   piyasa   

koşullarında rekabet  avantajı  sağlayan  soyut  bir  değer  olarak  görülebilir.  Bir  

örgütün  rakiplerinden farklılaşması işte bu soyut varlığın etkili bir şekilde 
                                                 
29 Steven Howard, A.g.e., s.36. 
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yönetilmesiyle mümkün olabilir. Bu yüzden    örgütler    faaliyet    gösterdikleri    

piyasada,    iç    ve    dış    paydaşlarına    olan sorumluluklarını tam anlamıyla yerine 

getirmelidirler. Bu sorumlulukların başında, ürün ve hizmet kalitesinin müşterilerin 

beklentileri doğrultusunda yükseltilmesi gelmektedir. 

İtibar  yönetimi;  sosyal  çevrenin  genel  bir  bakış  açısı  olarak ifade  

edilmektedir. Buradan  hareketle  itibar  yönetimi;  iç  ve  dış  paydaş  gruplarının  

yani örgüt  çalışanları  ile  müşteriler,  yatırımcılar,  hissedarlar,  tedarikçiler  v.s.  

gibi  grupların örgüte ilişkin düşünce, bilgi ve duygusal tepkilerinin kontrol edilmesi 

ve yönlendirilmesi süreci olarak tanımlanabilir.30 İtibar yönetiminin amacı şu şekilde 

ifade edilebilir;31 

• Örgütün markasını (ismini) ve itibarını inşa etmek ve geliştirmek. 

• İş yerinde ve piyasada iyi bir itibar devamını tesis etmek. 

• Örgütün itibarına zarar verebilecek tehlikeleri bertaraf etmek amacıyla; etkili 

ve güvenilir faaliyetler, politikalar, yöntemler, sistemler ve standartlar 

oluşturmak. 

• Örgütün itibarını lekeleyebilecek tehlikelerle ilgili belirli tespitlerde 

 bulunmak. 

• Kurumsal itibarın yönetimi için bir yönetim takımı oluşturmak ve bu takımı 

sorumluluklarla donatmak. 

Bu   bağlamda   itibar   yönetiminin   amacını;   örgütün   itibarını  

zedeleyebilecek olumsuz   durumlara   karşı   örgütsel   sürecin   revize   edilerek,   

kurumsal   itibarı   tehdit edebilecek olayların önceden belirlenmesi ve ortadan 

kaldırılması şeklinde ifade etmek mümkündür. İyi  bir  itibarın  önemi  şöyle  

açıklanabilir:  Bir  örgüt  kamuoyunun  sempatisini  ve  rızasını  kazandığı  takdirde  

başarıya  ulaşabilecektir.  Fakat günümüz  rekabetçi  ve  değişken  piyasasında,  

                                                 
30 Meghan Conolly, Reputation Management - A Social Environmental Perspective, Prepared  for  
the Corporate Communication Institute Symposium, May 14, 2002, s.7. 
http://www.corporatecomm.org/pdf/2002Connolly.pdf, Erişim Tarihi: 25.03.2007 
31 H. B. Schultz ve A. Werner, “Reputation Management”, 
http://www.oup.com/pdf/za/Reputation.pdf , Erişim Tarihi: 05.03.2007 
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kamuoyunun  sempatisini  kazanmak  ve bunu  uzun  süre  muhafaza  etmek  

mümkün  olmayabilir.  Bu  yüzden  iyi  bir  itibar  inşa etmek ve bunu devamlı 

kılabilmek için sürekli çaba sarf edilmelidir.Ayrıca iyi bir itibarın faydaları şöyle 

ifade edilebilir; 32 

• Rakiplerin  engelleme  faaliyetlerine  karşı  bariyer  görevi  görür  ve  rekabet 

avantajı sağlar.  

• En yetenekli elemanları çeker, örgütsel süreçteki eksikliklerin giderilmesine 

yardımcı olur.  

• En iyi tedarikçileri ve iş ortaklarını çeker.  

• Yatırımcılardan   ve   zengin   ekonomik   kaynaklardan   faydalanma   

şansını artırır.  

• Yeni pazarların kapılarını açar.  

• Örgütün ürün ve hizmetleri için bir değer yaratır.  

• Kriz zamanlarında örgütü korur.  

Rekabetçi  piyasa  koşullarında  varlığını  idame  ettirmeyi  hedefleyen  ve  daha 

geniş bir müşteri yelpazesine kavuşmayı arzulayan örgütlerin güçlü bir kurumsal 

itibara sahip olması  zorunludur.  Olumlu  ve  güçlü  bir  itibar,  kurumun  ürün  ve  

hizmetleri  için katma değer yaratır.  Ayrıca  entellektüel  donanıma  sahip  olan  

çalışanların istihdam edilmesini  kolaylaştırarak,  sosyal  paydaşların  kurum  

hakkında  olumlu  düşünmesini sağlamaktadır.  

Yabancı yatırımcıların  gittikleri  ülkelerde  işbirliği  arayışlarının  temel  noktası 

itibarlı   kurumlar   olmuştur.   Bu   yatırımcılar   birlikte   iş   yapmayı   planladıkları   

yerel kuruluşların  ne  kadar  malı,  mülkü,  arazisi,  arabası  ve  makinesi  var  

arayışından  çok; kimler    tarafından    nasıl    yönetildiği,    insan    kaynaklarının    

niteliğinin    ne    olduğu, çevrelerinde  nasıl  algılandığı,  yerel  yönetimler  ve  kamu  

bürokrasisi  ile  ilişkilerinin düzeyi, sivil toplum kuruluşları ile mesafelerinin ne 

olduğu gibi, elle tutulamayan gözle görülemeyen   değerleri   incelemişlerdir.   Bu   

                                                 
32 M.L. Sherman, A.g.m. , s.10. 
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soyut   kavramlar   yatırımcıların   örgüt değerlemesinde  finansal  veriler  kadar  

önemsedikleri  ve  karar  süreçlerinde  etken  olan faktörlerdir.   İşte   kurumsal   

itibarın   yönetimi   bu   konuları   sorgulayan,   irdeleyen   ve buradan   hareketle   

rekabette   bizi   farklılaştıracak   yönetim   kalitesini   günlük   yaşama 

uyarlayabileceğimiz bir disiplini kapsama alanına almaktadır.33 Sonuç olarak itibar 

yönetimi;34 

• Ortak düşünceleri şekillendirmektir. Örgütün itibarı paydaşlarla birlikte inşa 

edilir ve güçlendirilir. İtibarın inşasına müşteriler ve çalışanların yanı sıra 

yönetimle bağlantısı olmayan diğer örgütler baskı grupları gibi dış paydaşlar 

da katkı sağlarlar. 

• Gerçek değerleri ve örgütün kimliğini ifade etmektir. İtibar bir örgütün 

varmak istediği hedefi garanti eder, eylemlerle söylemleri birleştirir. 

• Örgütsel faaliyetler için dayanak noktalarını belirlemektir. İtibarın, 

müşterilerin satın alma arzusuna, çalışanların katılımına ve paydaşların örgüte 

yatırım yapmasına etkisi büyüktür. 

• Bir değerdir iyi bir itibarın ekonomik değeri oldukça büyüktür. 

• Temel meseleler üzerinde odaklanmadır. 

• Sabırlı olmaktır. 

• Şeffaf olmaktır. Paydaşlarla açık ve etkili bir iletişim kurmaya çalışmaktır. 

2.2. KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNİN UNSURLARI 

 Kurumsal itibarın inşası bir süreçtir ve tüm süreçlerin yönetilmesi gerektiği gibi 

kurumsal itibarın da etkin bir biçimde yönetilmesi gerekir. Zira kurumsal itibar 

sahibi olmak uzun bir zaman alırken, itibarın kaybı anlarla ifade edilecek bir zaman 

diliminde olabilmektedir. Kurumsal itibar bir algı durumu olduğu için kurumun iç ve 

dış paydaşlarının algılarının kurum lehine dönüştürülmesi gerekir. Bu da ancak 

                                                 
33 Salim Kadıbeşegil, İtibarınızı Yönetmekten Daha Önemli Bir İşiniz Var mı?, Kobi Finans 
Dergisi, 6.Sayı. http://www.kobifinans.com.tr/article/view/64065/1/23,  Erişim Tarihi: 01.03.2007.  
34Reputation Management. Building Lustre Behind The Name, 2001, 
http://www.bulletpoint.com/archives/strategy/bp8604.pdf, Erişim Tarihi: 24.02.2007. 



 22 

kurumsal itibarın etkin biçimde yönetilmesi ile mümkün olabilir. Her geçen gün çok 

daha önemli hale gelen kurumsal itibar  kavramının yönetilmesi ve yönlendirilmesi 

de çok önemli bir süreçtir. İşletmeler kurumsal itibarlarını yönetebilmek için farklı 

enstrümanlar kullanmaktadırlar. Kurumsal itibar yönetimi temelde bir algı 

yönetimidir. Düşündüklerimiz, söylemek istediklerimiz ve söylediklerimiz, 

karşımızdakinin duymak istediği ve duyduğu arasında fark vardır. Kurumsal itibar 

yönetimi bu farkın ortadan kaldırılmasını amaçlar. 

2.2.1. Bütünleşik Pazarlama 

 Gelişen teknoloji ve iletişim olanaklarının artmasıyla birlikte tüketiciler artık  

eskisinden  daha bilgili  bir  noktaya  gelmiştir.  Tüketiciler  satın  almak  istedikleri 

ürünler   hakkında   internet   aracılığı   ile   ürünün   bütün   faydalarını   ve   

niteliklerini öğrenme  şansına sahiptir. Eski pazarlama anlayışlarında promosyonlar 

ve reklamlar ürünlerin  tanıtımını  yapmak  ve  tüketicilerin  beklentilerini  doyurmak  

için  yeterli olurken   modern   pazarlamada   yetersiz   olmaktadır.   Bunun   

sonucunda   bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı ortaya çıkmıştır.  

 Bütünleşik pazarlama; reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan 

pazarlama, kişisel satış, ticari fuarlar ve satış noktası iletişim materyallerinin birbiri 

ile uyumlu bir koordinasyon içinde marka ve pazarlama karmasının diğer unsurları 

ile birleştirilmesi sürecidir.35 

 Pazarlama iletişimi genel anlamda, bir organizasyonun tüm iletişim 

aktivitelerinin koordine edildiği bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bütünleşik 

pazarlama iletişimi, pazarlama çabaları içinde yer alan bütün farklı parçaların hedef 

tüketicilere tek ses, birleştirilmiş bir mesaj ve imajla ulaşması için koordine edildiği 

Şekil 2.2’de biçimsel olarak ifade edilen bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bu yeni 

yaklaşım, tüketiciyi satın almaya doğru davranışsal olarak harekete geçiren ve 

müşteri sadakati sağlayan, tüketici ve muhtemel tüketicinin maruz bırakıldığı 

                                                 
35 M. Duran, Pazarlamada Yeni Bir Boyut: Bütünleşik Pazarlama İletişimi, 
 http://www.danismend.com/konular/pazarlamayon/PAZARLAMADA YENI BIR BOYUT.htm,  
Erişim Tarihi: 26.02.2007 
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ürün/hizmet hakkında tüm bilgi kaynaklarını yönetme ve yürütme süreci olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

Şekil 2.2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Tekerleği 

Kaynak: David Pickton ve Amanda Broderick, Integrated Marketing Communications, Pearson 
Education, Barcelona, Spain, 2001, s.8. Aktaran: N. B. Yurdakul, İşletme Yönetiminde İki 
Stratejik Görev: İmaj -Marka Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, 
http://www.manas.kg/pdf/sbdpdf8/Yurdakul.pdf, Erişim Tarihi: 03.03.2007 

Temelde veri tabanlı olan bütünleşik pazarlama iletişimi Şekil 2.2.’de de 

görüldüğü üzere çok yönlü bir yönetim sürecidir. Bütünleşik pazarlama iletişimi 

müşteri ilişkileri yönetimini, imaj ve marka yönetimini; sponsorluk faaliyetlerini, 

kurumsal reklamları, satış promosyonunu, ürün konumlandırmasını, ürün reklamını, 

ticareti, doğrudan satışı, halkla ilişkileri, çalışan kamu ilişkileri gibi olayları etkin ve 
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verimli bir şekilde kullanarak, firmanın ulaşmayı hedeflediği kurumsal itibarını 

oluşturmasını sağlamaktadır. 

Bütünleşik  pazarlama  iletişimine  son  yıllarda  verilen  önem artmıştır. 

Bunların nedenleri şu şekilde özetlene bilinir.36  

• Tanıtım çabalarının yönetilmesi için firmaların reklam ajansı ile çalışma, 

dağıtım    kurumunun desteğini sağlama veya bir danışman ajansa başvurma 

gibi yöntemlerin çoğu zaman bir arada kullanılmasına bağlı olarak iletişim 

etkinliğinin azaldığını fark etmeleri,  

• Tüketici eğilimleri ve tüketici yapısındaki değişimler,  

• Teknolojik, ekonomik ve siyasal yapı gibi makro çevre özelliklerindeki 

değişimler,  

• Promosyon uygulamalarındaki artışa rağmen tüketicinin bunlara olan inancını 

yitirmeye başlaması( promosyonun azalan etkileri),  

• Medya yapısındaki değişimler ve artan medya maliyetleri,  

• Firmaların tanıtıma yönelik beklentilerindeki değişimler.  

Kotler, bütünleşik pazarlama iletişimi kavramını oldukça geniş bir alana 

taşımıştır. Bu tanıma göre; günümüzde ürünün stili ve fiyatı, paketin şekli ve rengi, 

satış görevlisinin tavırları ve giyinişi, iletişim kurulan yerin dekoru, şirketin basılı 

kağıtları, bunların hepsi diğerlerine bir şeyler iletmektedir. Her marka teması 

müşterinin şirket hakkındaki görüşünü kuvvetlendiren veya zayıflatan bir izlenim 

sunmaktadır. Bütün pazarlama karması, aralarında uyum ve devamlılık bulunan bir 

mesaj ve stratejik planlama sunmak için bütünleştirilmiştir. Bütünleşik pazarlamanın, 

klasik pazarlama yaklaşımından ayıran bir çok özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerin 

bazıları aşağıda verilmektedir.37 

 

                                                 
36 Işıl Aktuğlu, Marka Yönetimi, Güçlü ve Başarılı Markalar için Temel ilkeler, İletişim 
Yayınları,İstanbul, 2004, s.109 
37 http://pazarlamaci.blogspot.com/2006_05_01_archive.html, Erişim Tarihi: 03.03.2007 
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• Teknoloji pazarlamanın her alanında kullanılmaktadır. (Donanım ve Yazılım)  

• Tüketici ve müşterilere odaklanma esastır. (CRM)  

• Farkındalık seviyelerini değil, doğrudan satın alma davranışını etkileme.  

• Bütünleşik pazarlama faaliyetlerinde yapılan her olay ölçülebilir olmalıdır. 

(Kampanya planlama gibi)  

• Müşterilerle çift yönlü bir iletişim akışı bulunmaktadır. (Call Center, Bayi-

Müşteri Ziyaretleri, 0800’lü hatlar, Müşteri Memnuniyet Anketleri Vb.)  

• Veritabanı bazında planlama ve uygulama. (CRM)  

• İçeriden dışarıya değil, dışarıdan içeriye doğru planlama. (Müşteriyi çok iyi 

anlama ve isteklerine, taleplere göre üretimi yönlendirme)  

• Bütünleşik pazarlamanın en önemli özelliklerinden birisi tüm iletişim 

planlamasının ve uygulanmasının bir merkezden gerçekleştirilmesidir.  

2.2.2. Marka Değeri 

Türk Markalar Kanunu’na göre marka; “ Sanayide, küçük sanatlarda, imal ve 

izhar edilen, üretilen veya ticarette satışa çıkarılan her nevi emtiayı 

başkalarınınkinden ayırt etmek için, bu emtia ve ambalajın üzerine konulan, emtia 

üzerine konulmadığı takdirde, ambalajlarına konulan ve bu maksada elverişli 

işaretlerdir.”38 Marka ile ilgili olarak 1990’lı yıllarda gelişen önemli bir kavramda 

“Marka Değeri” dir. Bu kavram iyi niyet ve olumlu etkilerin birikimi olarak 

bilinmektedir. Marka değeri, saygın bir markanın bir ürüne değer katmak için 

kullanılmasıdır.39Marka değeri; tüketicilerin, bir markayla ilgili edindikleri 

deneyimlerin sonucu olarak adı geçen markaya karşı hissettikleridir.40 

İnsanlar, sadece yakın geçmişimizden itibaren değil, çok uzun zamanlardan beri 

mal ve hizmetlerini markalamaktadırlar. İnsanlar, bir eşyayı beğenirlerse bunun için 

kimi öveceklerini, gelecekte bu malı nereden temin edebileceklerini veya bir 

                                                 
38 Ömer Baybars Tek, A.g.e., s.352. 
39 Ferruh Uztuğ, “Marka Değeri: Kavram ve Yönetimi”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Şubat 1997, 
s.19. 
40 Bülent Elitok, Hadi Markalaşalım, Sistem Yayıncılık, 2003, İstanbul, s.95. 
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problemle karşı karşıya kaldıklarında bu hatadan kimi sorumlu tutacaklarını bilmek 

amacıyla, eşyaların ya da duvarların üzerlerine bir takım işaretler koymuşlardır. 

Araştırmacılar tarafından yapılan kazılarda Güney Fransa'daki Lascaux 

Mağaraları'nın duvarlarında M.Ö. 15 binlere kadar dayandığına inanılan aitlik 

göstergesinin bir sekli olan çok sayıda el izleri bulunmuştur. Mısırlılar, Yunanlılar, 

Romalılar ve Çinliler gibi eski medeniyetler de sahiplik ve kaliteyi belirtmek için 

çanak-çömleğin ve diğer eşyaların üzerlerini mühürler koymuşlardır.41  

Marka hem işletmeler hem de müşteriler için çok önem taşıyan ve günümüz 

ticari hayatının artık vazgeçilmez bir parçası haline gelen bir kavramdır. Bu nedenle, 

marka kavramının işletme yöneticileri tarafından çok iyi anlaşılabilmesi, rekabet 

ortamında işletmelere büyük faydalar sağlayabilecektir. Marka kelimesi dilimize 

İtalyanca “Marca” sözcüğünden girmiştir. Marka; "Bir ticari malı, herhangi bir 

nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel isim veya işaret." olarak 

tanımlanmaktadır.42 Marka, işletmeleri ile müşterileri arasında ilişki kurar. 

Müşterileri ile güçlü ilişki ile kurulmuş olan bir marka; ayırt etme, tercih oluşturma 

ve prestij sağlama yetisine sahiptir.43 Marka, bir satıcının ürünlerini ya da hizmetini 

diğer bir satıcının ürünlerinden ya da hizmetlerinden ayıran terim, tasarım, sembol 

veya herhangi bir özelliktir.44 

Günümüzde markalaşma üreticiye rakiplerinden farklılaşabilmeyi, fiyat 

politikalarında kendine daha geniş hareket alanları oluşturabilmeyi mümkün kılıyor. 

Ayrıca tüketici tercihleri yaratmaya, yeni ürünler için platform oluşturmaya ve 

bunlara bağlı olarak müşteri bağlılığı geliştirmeye olanak sağlıyor. Tüketici bakış 

açısıyla marka, ürünün önemli bir parçasını oluşturmakla birlikte ürüne değer 

kazandıran bir nitelik taşıyor. Böylece markalaşma kararı ürün stratejileri içinde 

temel taşlardan birini oluşturuyor. 

Marka aynı zamanda hem iç müşterilerin hem de dış müşterilerin firmayla ilgili 

düşüncelerini etkilemektedir. İyi bir marka, olumlu bir kimlik ve imaj oluşturarak 
                                                 
41 Perry Alycia ve David Wisnom, Markanın DNA'sı, Çeviren: Zeynep Yılmaz, İstanbul, MediaCat 
Yayımları, 2003, s.11. 
42 www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.03.2007 
43 Perry Alycia ve David Wisnom, A.g.e., s.12. 
44 American Marketing Association, www.marketingpower.com, Erişim Tarihi: 18.03.2007 
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hem çalışanlar hem de müşteriler üzerinde pozitif bir etki yaratır. Böylece hem 

çalışanların hem de müşterilerin memnuniyeti sağlanarak, üretim verimliliği ve 

satışlar Şekil 2.3’de gösterildiği üzere artırılmış olur. 

 

Şekil  2.3. Markanın İç ve Dış Müşteriler Üzerindeki Etkisi 

Kaynak: H. B. Schultz ve A. Werner, A.g.m., s.3. 

Marka değeri, markanın bizim ve müşterilerimiz için sağladığı yararların tümü 

olarak ifade edilebilir. Marka değeri kavramı güçlü bir marka isminin ve sembolünün 

tüketicinin zihninde yarattığı olumlu izlenimlerin ürün ve tüketiciye kattığı ek 

değerdir. Söz konusu değer olumlu intibalar nedeniyle ürünün ve işletmenin 

pazardaki değerini işletmenin aktiflerinden daha kıymetli bir duruma getirmektir.45 

Aaker, marka değerini oluşturan unsurları dört ana başlık altında toplamaktadır. 

Bunlar; marka ismi farkındalığı (bilinirliği), marka sadakati, algılanan kalite, marka 

çağrışımları (marka özdeşliği)dır. Marka isminin farkındalığı ise müşteri zihninde 

markanın ne güçte olduğu anlamında kullanılmakta olup, tüketicinin satın alma karar 

sürecinde marka farkındalığı, markayı tanıma ve hatırlama performansını içeren bir 

                                                 
45Sanem Alkibay, “Marka Değeri ve Profesyonel Spor Kulüplerinin Taraftar İlişkileri Yoluyla 
Marka Değeri Yaratmaları Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Profesörlük Tezi, 2002, s.11. 
Aktaran:  Ruziye Cop ve Mustafa Bekmezci, “Marka ve Bilinirliği Yüksek Markalı Çamaşır 
Deterjanı Üzerine Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 
2005, Sayı: 1, s.69.  
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olgudur.46 Elitok, marka değerini oluşturan değerleri Şekil 2.4’teki gibi beş ana 

başlık altında toplamıştır. 

 

Şekil 2.4. Marka Değerini Oluşturan Elemanlar 

Kaynak: Bülent Elitok, A.g.e., s.94. 

Marka değeri, firmalar ve müşteriler için farklı anlamlar taşımaktadır. Değerli bir 

marka hem müşterileri hem de firmayı, kendi amaçları doğrultusunda tatmin eder ve 

ikisini de farklı değerler sunarak markayı vazgeçilmez hale getirebilir. 

2.2.2.1. Müşterilere Sağlanan Değer  

Müşteriler  her  zaman  kendileri  için  daha  fazla  avantaj  sağlayan  markaları 

tercih ederler. Onların  gözünde  değer sağlayan temel ölçüt, markanın sağladığı 

yarardır. Burada rol oynayan etkenler şöylece özetlenebilir:  

• Müşteri  yorum  yapmak  istemez  ve  her  türlü  sorununun  giderilmiş 

olmasını ister. Yorumlarını marka için yapar. Satın alacağı şeyleri bütçesi 

doğrultusunda belirler. Müşteriler, genel yöntem olarak temelde buna dikkat 

ederler.  

                                                 
46 David A. Aaker, Building strong Brands, New York, 1996, The Free Press, 1996, s.8. 
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• Müşterinin aldığı ürün markalıysa, müşteri sahip olduğu ürünün satış 

garantisi hizmetlerinin, ürüne sahip olduktan sonra da devam edeceğini 

bilir.47 

• Marka, ürüne bir anlam ve duygu yüklemeleri için müşterilere yardım eder.48 

• Müşteriler, aynı markayı her satın aldıklarında, aynı özellikleri, faydaları ve 

kaliteyi bulacaklarını bilir.49 

• Marka,  müşteri  kararına  güven  veren  en  önemli  etkendir.  Alınan üründe 

bir uygunsuzluk beklenmeyecek, ortaya bir olumsuzluk çıksa bile müşteri, 

kolaylıkla  giderilebileceğinden  emin  olacaktır.  Bu  rahatlık,  markanın  

değerini arttırmaktadır.  

2.2.2.2. Firmaya Sağlanan Değer  

Şirketlerin  tek  bir  varlık  amacı vardır; kâr  etmek.  Bu  da  hoşnut  edilmiş 

müşterilerle mümkün olabilir. Bu temeldeki kazancın iki yönü vardır: Kârlı satış ve 

artan pazar payı. Bu yaklaşımda şirketin gerçekleştirecekleri şunlardır;  

• Aktif ve verimli çalışan bir pazar programı ile marka değerini arttırmayı 

hedeflemek, 

• Marka değişkenliğini kontrollü olarak azaltacak planlar hazırlamak,  

• Yüksek fiyat ve marjların uygulanabileceği şartlar yaratmak,  

• Ticari manivela gücü sağlamak,  

• Rekabet avantajları sağlamak,  

                                                 
47 Aybeniz Akdeniz, "Marka Yaratma ve Kalite İlişkisi", Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl:17, 2003, 
s.29. 
48 David A. Aaker ve K. L. Keller, “Consumer Evaluations of BrandExtensions”, Journal of 
Marketing, Cilt:54, Sayı:1, 1990, s.27-41, Aktaran: Sertaç Çifci, “Marka ve Marka Sadakati, 
Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihleri ve Marka Sadakatleri ile İlgili Bir 
Araştırma”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Biim Dalı, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu, 2006, s.11. 
49 Philip Kotler ve Gary Armstrong, Principles of Marketing. New Jersey, Pearson-Prentice Hall 
Education International, 2006, s.285. 
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Marka sayesinde üretici, rakiplerinden farklı bir fiyat oluşturma olanağına 

kavuşabilir. Pek çok kuruluş fiyat dışı rekabeti tercih eder ve markalama belirli bir 

düzeyde bunu sağlamada yardımcı olur.50 Piyasada başarılı olmuş bir marka, aracı 

kuruluşların o ürüne piyasa fiyatından daha farklı fiyat koymasını engeller. 

Böylelikle işletmeler ürünlerinde bir fiyat tutarlılığı sağlayabilir.51 

Markanın müşteriye ve firmaya sağladığı değeri, ABD’li perakende devi Wal 

Mart örneğiyle açıklanabilir. Yapılan araştırmaya göre işin özünde “private label” 

olarak bilinen “market markaları” yaklaşımı vardır. Wal Mart, 2001 yılında Sam’s 

American Choice adlı deterjanı piyasaya sunmuştur. Ürün, P&G’nin Tide adlı 

ürününden iki kat daha ucuzdu ve büyük bir başarı sağlamıştır. Ardından Ol’Roy 

isimli köpek mamasını üreterek Nestle’S Purina’yı geride bırakmıştır. Wal Mart, 

değişik alanlarda ürünleri piyasaya sundu ve üreticileri hayrete bırakan satış 

rakamlarına ulaşmıştır. 

Türkiye’de de “Migros” markalı zeytinyağlarını ya da “Gima” markalı 

deterjanları daha önce de raflarda görülmüştür. Market markaları ya da “private 

label” (PL) kategorisi olarak tanımlanan bu ürünlerin yıldızının parlaması ise 

ekonomik krizin ardından olmuştur. Satın alma gücü düşen tüketicinin, fiyat avantajı 

ile ön plana çıkan bu ürünlere yöneldiği tespit edilmiştir. 

Dünyada ise aslında uzun yıllardır, bu kategori çok talep görüyor ve oldukça 

büyük bir pazar payına sahiptir. Hatta bazı ülkelerde önde gelen market zincirlerinin, 

“özel markaları”nın ciroları, bazı ürünlerde tanınmış dünya devi markaları geride 

bırakmaktadır. 49 yıldır faaliyette bulunan Migros, Türkiye’de ilk market markaları 

uygulamasının da öncüsü konumundadır. Günümüzde ise 600’e yakın özgün markalı 

ürün ile ortalama yüzde 25’e yakın fiyat avantajı sunmaktadır. Migros markaları şu 

anda toplam 28 kategoride müşterilerine hizmet vermektedir. Özgün markalı ürünler 

Migros’un cirosunun yüzde 12’sine ulaşmaktadır. Bu markaların hepsi “premier” 

                                                 
50 Yavuz Odabaşı ve Mine Oyman, Pazarlama İletişimi Yönetimi, Mediacat Yayınları, İstanbul, 
2004, s.360 
51 Aybeniz Akdeniz, A.g.e., s.29. 
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ürünler kalitesinde üretilmektedir. Ürünler birincil marka ürünlere göre yüzde 15-20 

arasında daha ucuz satılmaktadır. 

2.2.3. Toplumsal Fayda ve Prestij 

İşletmelerin; kendine özgü, özel nitelikli amaçlar bir kenara bırakılacak olursa, 

çağımız işletmelerini nitelendiren veya nitelendirmesi gereken genel amaçlar , birbiri 

ile çok sıkı bağlantılı üç kısımda toplanmaktadır. Bunlar; kâr sağlamak, toplumsal 

fayda sağlamak ve prestij sahibi olabilmektir.52 

Günümüzde işletmelerin, toplumsal fayda sağlamak ve prestij sahibi olmak amacı 

çerçevesinde sadece; tüketicinin taleplerine uygun nitelik ve miktarda mal ve hizmet 

üretmeleri; söz konusu bu mal ve hizmetleri tüketicilerin isteklerine uygun miktar ve 

yerlerde; onların ödeme güçlerine uygun fiyat ve zamanda sunmaları sonucu 

oluşacak tüketim ve sağlanacak fayda algılanmamaktadır.53 

Özellikle 90’lı yılların başında insan-odaklı kalkınma politikalarının önemini 

vurgulayan ve benimseyen uluslararası kalkınma kurumları ve bu süreç içersinde 

yaygınlaşan insan merkezli iyi yönetişim bakış açısı, insan kaynağını ve insanı 

ilgilendiren tüm konuları ön plana çıkartmıştır. Bu yaklaşım, Amerika başta olmak 

üzere gelişmiş batı toplumlarında modern işletmeciliği aşan ileri bir gelişmeyi de 

temsil etmektedir. Bu gelişmede, sorun bireysel ya da grupsal, tüketici isteklerini 

sezmede, bunlara hizmette ve tatminde çok başarılı olan bir işletmenin ilgili 

taraflarının (toplum, yakın çevre, iş görenler, hissedarlar vb.) uzun vadeli çıkarlarına 

da aynı şekilde cevap verip vermediğindedir.54Uzun vadeli, tüketici ve toplum 

refahını temel alan bu görüş “işletmenin sosyal sorumluluğu” anlayışına 

dayanmaktadır. Uzun dönemde, firmalar dahil tüm ilgililerin çıkarına olan bu 

anlayışta firmalar, bir yandan tüketicileri bir yandan da toplumsal öncelikleri tatmin 

etmek durumundadırlar.55 

                                                 
52 Can Halil ve Diğerleri, İşletmecilik Bilgisi, 4.baskı , Adım Yayıncılık, Ankara, 1991, s.22. 
53 Can Halil ve Diğerleri, A.g.e., s.26., 
54 Ömer Baybars Tek, Pazarlama İlkeleri ve Uygulamalar, Memleket Mat., İzmir, 1991, s.15. 
Aktaran: Ali Halıcı, “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Stratejileri: Çanakkale İlinde Bir 
Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, Yıl:2001, Cilt:8, Sayı:1, s.11. 
55 Ömer Baybars Tek, A.g.e., s.16.  
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Sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda, karar verici durumda olan yöneticilerin, 

kendi çıkarlarının yanında toplumunda çıkarlarını düşünerek ve koruyarak işletme 

faaliyetlerini yerine getirmesidir. Bunu yerine getiren bir firma aynı zamanda hem 

tüketicilerin hem de rakiplerinin gözünde prestij sahibi olur. Sahip olduğu bu prestij 

sayesinde markasının marka bilinirliğini artırarak daha geniş pazar paylarına ve 

çalışanlarının performansını artırarak da daha dinamik bir iş ortamına sahip olabilir. 

2.3. SOSYAL PAZARLAMA 

 Sosyal pazarlama malın planlanması, fiyatlandırılması, iletişimi, dağıtımı ve 

pazarlama araştırması konularını içeren ve sosyal düşüncelerin kabul edilebilirliğini 

etkilemek için yapılan programların kontrolü, uygulanması ve tasarımının tümüdür.56

 Sosyal pazarlama, ticari pazarlama unsurlarını kullanarak, sosyal değişime neden 

olacak, programların planlanması ve uygulanmasıdır.57 Sosyal pazarlama, geleneksel 

ve müşteri odaklı pazarlama tanımına ( ürün, fiyat, yer, ve promosyon gibi en temel 

kriterlere) ek olarak; 

• Toplumsal paydaşlara hitap etme,  

• Toplum içi ortaklıkları geliştirme,  

• Verilecek değişim/gelişim hizmetinin konusuyla ilgili politikaları 

oluşturmaya ve yaygınlaştırmaya destek olma stratejilerini ve söz konusu 

projeye ek fon kaynaklarının sağlanması için gerekli faaliyetlerin üretilmesini 

dahi içeren bir süreçtir. 58 

Sosyal pazarlama mikro seviyede bireysel tüketimde, davranış biçiminde, hayat 

tarzında değişimi amaçlarken, kurumsal boyutta yönetim, üretim; ve makro seviyede 

de sosyo-kültürel, ekonomik değişim için gerekli politikaların yaratılması ve 

uygulanmasını içerir. 

                                                 
56 P. Kotler ve G. Zaltman, “Social Marketing: An Approach To Planned Social Change”, Journal 
of Marketing, Vol. 35, 1971, s.5. 
57 http://www.social-marketing.org/sm.html, Erişim Tarihi:12.04.2007 
58 Nil S. Navaie, “Sosyal Faydada Pazarlamanın Yeri” , Bilgi Bankası, 2005, 
www.marketingturkiye.com, Erişim Tarihi: 23.02.2006 
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Firmanın bulunduğu yerel ve ulusal topluluklar firmanın davranışlarına ilgi 

gösterir. Sosyal sorumluluk, firmanın topluma ne yaptığı ve ne yapabileceği şeklinde 

bölümlere ayrılabilir. Firmanın topluma ne yaptığı, kirlilik ve çevreye zarar verme 

gibi olumsuz etkilerdir. Bunlar, firmanın eylemlerinin bir sonucudur ve toplumun, 

artan bir şekilde durdurulmasını istedikleridir. Firmanın yapabilecekleri ise, 

toplumun, firmanın üstlenmesini istediği her şeydir.59 

Son 30 yıldır sosyal pazarlama, özellikle sağlık sektöründe görülmektedir. Kalp 

sağlığı hakkında toplumu bilinçlendirme, obeziteyi önleyici sağlıklı beslenme 

politikalarının oluşturulması, sigara tüketimine karşı kampanyalar, AIDS/HIV 

virüsünden korunma ve yayılmasını önleme v.b. Günümüzde artık sosyal pazarlama 

madde-bağımlı gençlerin topluma geri kazandırılması, suni-kimyasal gübrelerin 

özellikle su kaynaklarına etkileri hakkında bilinç yaratılması ve dolayısıyla çevre ve 

tabii kaynakların korunması, mülteci kampındaki çocukların eğitimi, sınırlı 

imkanlara sahip kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde edebilmesi için yapılan 

faaliyetler gibi birçok farklı konularda uygulanıyor. 

Bilinçli tüketici ürünü-hizmeti aldığı ve bilinçli çalışan hizmet verdiği kurumun 

etik kurallarına, ulusal standartlara ve uluslararası iyi yönetişim kodlarına uyup 

uymadığını takip ettiği sürece sadece müşteri odaklı olmak, tüketicinin ürün bazında 

beklentilerini yerine getirmeye yetmeyecektir. Artık ürünün arkasındaki kurumsal 

markalar ve markayı marka yapan sosyal özellikler de önemsenmeye başlanmıştır. 

Sosyal fayda için faaliyette bulunan kurum sayısı arttıkça, ki bu yerel, ulusal ve/veya 

uluslararası seviyede faaliyet gösteren kamu-özel ve üçüncü sektör sivil toplum 

kurumları olabilir, sosyal pazarlama da yaygınlaşacaktır.  

2.3.1. Sosyal Pazarlamanın Gelişimi 

 1960’lardan sonra sosyal değerlerde köklü bir değişim görülmüştür. Gelişen 

çevresel fikirler arasında toplum içerisinde avantajlı olmayan fikir yaygınlaşmaları 

ve spesifik bir tüketici akımı vardı. Pazarlama teorisinin, bir grup tüketicinin 

ihtiyaçları ve diğer tüketicilerin ihtiyaçları arasındaki ya da toplumun ihtiyaçları ve 

belli tüketicilerin ihtiyaçları arasında ortaya çıkan potansiyel fikir ayrılıklarını 
                                                 
59 Peter Doyle, A.g.e., s.55. 
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çözemeyeceği açıktır. Pazarlama fikirleri içerisine uzun dönemlilik fikrini ekleyerek 

toplumdaki bu anlaşmazlıkları çözmeye çalışmak için sosyal pazarlama fikri 

geliştirilmiştir.60 

 Sosyal pazarlamayı ilk kez 1975 yılında Kotler; “Belirli bir hedef gruba 

(gruplara) bir sosyal düşüncenin veya uygulamanın benimsetilebilmesi için planlama 

yürütme ve program kontrolü çalışmaları olarak tanımlar”61 Kotler, ilerleyen yıllarda 

sosyal pazarlama tanımını biraz daha genişletmiş ve “Sosyal pazarlama , sosyal amaç 

ve uygulamaların; ürün/hizmet planlama, geliştirme, fiyatlama, dağıtım, tutundurma 

ve pazarlama araştırması gibi pazarlama değişkenleri aracılığı ile hedef kitleye 

benimsetilmesine yönelik programların planlanması, uygulanması, geliştirilmesi ve 

denetimi çabalarıdır.”62 tanımını yapmıştır.  

 Fox ve Kotler 1970’li yıllarda, sosyal pazarlamanın geleceğini şu şekilde 

yorumlamışlardır; “Özel ve kamu örgütleri gün geçtikçe artan sayıda sosyal 

pazarlama uygulamalarına başvurmaktadırlar. Sosyal pazarlama uygulamalarına daha 

önceki kampanya örneklerinde olduğu gibi önce sosyal reklam ve sosyal iletişimden 

geçerek ulaşılabilecektir. Gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkelerin sosyal 

kampanyaları incelendiğinde öncelikle sosyal reklam olgusu kendisini ön plana 

çıkaracaktır.”63 Günümüzde kurumsal firmaların sosyal kampanyalarını öncelikle 

sosyal reklam kampanyalarıyla içinde bulunduğu topluma lanse ettiği görülmektedir. 

 1980’li yıllara gelindiğinde Kotler sosyal pazarlamayı şu şekilde  tanımlamıştır; 

“Sosyal pazarlama yaklaşımında işletme, toplum ve tüketici çıkarlarının birlikte 

gözetilmesi ilkesi ile tüketicinin korunması hareketi de çağdaş anlamına kavuşmuş 

ve tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda rasyonel tüketim modelleri 

                                                 
60 K. Pattie, Green Marketing, London, Pitman Publishing, 1992, s.8. Aktaran: Bilsen Bilgili, 
“Sosyal Pazarlama ve Çevresel Pazarlama Açısından Ambalaj-Çevre İlişkileri” Atatürk 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, , Erzurum, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, s.4. 
61 Ali Alper Yüzer, “Sosyal Pazarlama Yaklaşımı Açısından Sosyal Amaçlı Reklam 
Kampanyaları ve Bir Uygulama: Türkiye Aşı Kampanyası 1985”, Marmara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Pazarlama Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
1989, İstanbul, s.13. 
62 Philip Kotler, Marketing Management Analysis, Planning And Control, 4th Edition, Prentice-
Hall Inc., 1980, s.687., Aktaran: Ali Alper Yüzer, A.g.t., s.14. 
63 Ali Alper Yüzer, A.g.t., s.43. 
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geliştirmelerinin makro düzeyde ülke ekonomisine, mikro düzeyde ise işletme ve 

tüketici ekonomisi çerçevesinde yarar sağladığı kabul edilmiştir.”64 

 1990’lı yıllara gelindiğinde Kotler ve Andreasen sosyal pazarlamanın günümüze 

de uygun  olan şu tanımını yapmışlardır; “Öncelikli olarak pazarlamacının elde 

edeceği fayda için değil, hedef kitlenin ve genel toplumun faydası için sosyal 

davranışları etkilemeye yönelik çalışmaktır.”65 

 Günümüzde üretim imkanlarının hızla artması, satın alma kararını veren 

tüketicinin önüne çok sayıda seçenek sunmaktadır. Bu sonuç, üretim kararının 

oluşmasındaki geleneksel yaklaşımı değiştirerek, tüketici ihtiyaçlarını belirleyici bir 

konuma getirmektedir. Yerel pazarların yerini hızla ulusal ve uluslar arası pazarların 

alması, yaşanan rekabetin yoğunluğunu artırmaktadır. Yaşanan bu rekabet, tüketici 

ihtiyaçlarını karşılama yoluyla işletme amaçlarını gerçekleştirmeyi hedefleyen bir 

anlayışı doğurmuştur. Sosyal pazarlama anlayışı olarak ifade edilen ve işletmeye çok 

yönlü bir sorumluluk yükleyen bu anlayış, işletmenin amaçlarını kısa ve uzun dönem 

birey ve toplum ihtiyaçlarını karşılayarak gerçekleştirmelerini hedeflemektedir. 

Birey ve toplum ihtiyaçlarının hızla değişerek gelişmesi, bu ihtiyaçları karşılama 

çabasında olan işletmelerin yönetimini, gelişen sosyal pazarlama anlayışının 

gereklerini benimseyerek yerine getirmeye zorlamaktadır. 

2.3.2. Sosyal Pazarlamanın Kapsamı 

 Sosyal pazarlama anlayışına göre işletme, tüketici istek ve arzularını belirleyip, 

bu istek ve arzulara uygun, tatmin sağlayan ürünleri rakiplerden daha etkin ve 

verimli bir şekilde pazara sunarken, kişilerin ve toplumun refah ve çıkarlarını da göz 

önüne almalıdır. Örneğin, bu anlayışa göre işletme tüketici ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla yaptığı faaliyetler esnasında, tüm toplumu ilgilendiren, çevre kirlenmesine 

sebebiyet vermemelidir. Ayrıca, işletmeler örgütsel amaçlarına ulaşırken, bazı 

toplumsal faydalar sağlayan faaliyetlerde de bulunmalıdır. 

                                                 
64 Philip Kotler, Principles of  Marketing, New Jersey, Prentice-Hall Inc., 1980, s.25. 
65 Gül Bayraktaroğlu ve Burcu İtler, “Sosyal Pazarlama: Engeller ve Öneriler”, Ege Akademik 
Bakış, 7(1) 2007, s. 117-132. 
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 İşletmeler bir yönden müşterilerini tam olarak tatmin edebilir öte yandan bazı 

faaliyetleriyle topluma olumsuz yönde zarar verebilir. İşte bu noktada sosyal 

pazarlamanın önemi ortaya çıkar. Örneğin pet şişelerdeki su, sağlıklı ve  temiz 

olmasıyla tüketicinin su içme ihtiyacını tam olarak karşılar. Ancak neredeyse 

sonsuza kadar yok edilemeyecek plastik ambalajların iyi bir çevre kirletici olarak 

gelecek nesillere miras bırakır. Bu nedenle doğru ürünün doğru fiyatla doğru yer ve 

zamanla pazarlanmasının ötesinde toplumun  geleceği de düşünülmelidir. Dolayısıyla 

sosyal pazarlama yaklaşımını benimseyen bir işletme kendi ürünlerini satın alan 

müşterilerinin isteklerini tatmin ederken, firma faaliyetleri tarafından etkilenmiş 

toplumun isteklerini de tatmin etmelidir. 

 Ormanları koruma, aile planlaması, çevre kirliliğini önleme, aşı kampanyalarını 

destekleme, sağlık ve trafik kazalarının eğitimle önlenmesi gibi sosyal konularda 

işletmelerin hassasiyet göstermesi, tüketicilerin uzun vadeli huzurunun sağlanması 

gibi kavramlar sosyal pazarlamanın kapsamı içerisine girmektedir. Ayrıca, ürünün 

incelenmesi, planlanması, dağıtılması, değerlendirilmesi, iletişim ve pazarlama 

araştırmaları da sosyal pazarlamanın kapsamına girer. 

2.3.3. Sosyal Pazarlamanın Amacı 

 Sosyal pazarlamada çeşitli amaçlar söz konusudur. Bunlar;66 

• Öğretim 

• Bir anda belirli bir davranışı sağlama 

• Davranış değiştirme 

• İnanç değiştirme 

 Sosyal pazarlamanın amacı toplumun  yararı ve onun gerçek ihtiyaçlarına yönelik 

hizmet sunmak, toplumun veya ilgili ünitenin genel refah seviyesini arttırmaktır.67 

Burada sadece toplumun refahına yoğunlaşılmış olsa da işletmelerin çıkarları da göz 

ardı edilmemelidir. 
                                                 
66 Philip Kotler ve Diğerleri, Strategic Marketing For Nonprofit Organizations Cases and 
Reading, Prentice-Hall Inc., 1987, s.16. 
67 İsmet Füsun Sezer, “Sosyal Pazarlama ve Türkiye Uygulamaları”,  Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. 
Dergisi, sayı 14, Kayseri, 1999, s.53. 
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Şekil 2.5. Sosyal Pazarlamanın Amacı 

 Genel olarak işletmelerin amaçlarına bakıldığı zaman; maksimum karın öncelikli 

amaç olduğu görülür. Elbette iktisadi bir kuruluş olan işletmelerin kar amaçlarına 

öncelik vermeleri normaldir, fakat işletmeler böylesine önem verdikleri iktisadi 

amaçlarından dolayı sosyal sorumluluklarını ihmal edebilirler, dolayısıyla bu 

tutumlarından toplum olumsuz yönde etkilenebilir. Bu olumsuz etkilerin ortadan 

kalkması için, Şekil 2.5’te de görüldüğü üzere, işletmeler sosyal pazarlama 

faaliyetleri sayesinde hem firmanın kar etmesini sağlayıp hem de tüketicileri 

memnun ederek sosyal sorumluluklarını da yerine getirmiş olurlar. 

2.3.4. Sosyal Pazarlamanın Unsurları 

 Sosyal pazarlama yaklaşımında pazarlama karması elemanları; ürün, tutundurma, 

dağıtım, fiyat’ tır. Bir işletme, ürünlerinin üretiminden tüketicinin eline geçinceye 

kadar izlediği süreçte karma elemanlarını sosyal çevreye ve topluma zarar 

vermeyecek şekilde oluşturabilir. Kotler ve Zaltman sosyal pazarlamayı; doğru 

ürünü, doğru tutundurmayla destekleyecek, doğru dağıtıma, doğru fiyat koyma 

işlemi olarak görmektedirler.68    

 

 

                                                 
68 P. Kotler ve G. Zaltman, A.g.m., s.7.  
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2.3.4.1. Ürün 

 Ticari pazarlamada satıcılar, hedef alıcı kitlesinin ihtiyaçları ve istekleri 

doğrultusunda çalışmalarını yönlendirirler ve bu talepleri karşılayacak nitelikte ürün 

ve hizmetler tasarlamaya çalışırlar. Ürün gerçekten iyi tasarlanırsa, bu ürünler 

mutlaka iyi pazarlar bulacaktır. Sosyal pazarlamada hedef kitle çok büyük önem 

taşır. Sosyal pazarlamacı, ürününü oluşturan fikrini paketleyip, hedeflediği kitlede 

alma isteği uyandıracak bir şekilde sunmalıdır. Genel olarak sosyal pazarlamacı, 

ürün hakkında insanları bilgilendirmelidir. Buna ek olarak, alınabilir ve sosyal 

içerikli hizmetler yaratmalıdır.69 

 Sosyal pazarlamada geliştirilecek olan ürün veya hizmetin sosyal çevreye zarar 

vermeyecek şekilde üretilmesi gerekir. Ürün geliştirme aşamasında bunların yanında, 

ürünün dışında oluşacak atıkların çevreye, topluma zarar vermeyecek şekilde imha 

edilmesi sağlanmalıdır. Ürünün doğal dengeyi bozacak katkı maddelerini 

içermemesine dikkat edilmelidir. Başka bir açıdan bakıldığında, sosyal ürün, düşünce 

ve uygulamaları kapsamaktadır. Pazarlanacak olan ürün, yeni bir düşünce veya yeni 

bir uygulama olabilir. Sosyal ürün bir düşünce olabilir. Tablo 2.1.’deki gibi bu 

düşünceyi bir inanç, bir tutum veya bir değer temsil etmektedir. 

Tablo 2.1. Sosyal Ürün Olarak Düşünce Biçimlerine Örnekler 

DÜŞÜNCE BİÇİMLERİ ÖRNEKLER 

İnanç Politik: "Bölüşüm adaleti, adeletin temelidir." 

Tutum Doğum Kontrolü Hakkında: "Aile planlamasına taraftarım" 

Değer Doğal Hayatı Koruma Hakkında: " Ölü bir doğa istemiyoruz" 

Kaynak: Tevfik Şems Naipoğlu, “Kitle İletişim Kampanyaları ve Sosyal Pazarlama Açısından 

Kamu Hizmet Duyurularının Etkinliği Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995, s.46. 

                                                 
69 Nurtekin Önder, A.g.e., s.12. 
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 Sosyal pazarlamada ürün, bir inanç olup, politik bir mesaj içerebilmektedir ya da 

bir tutum olup, toplumu bilinçlendirmek amaçlı olabilmektedir ya da bir değer olup, 

topluma yeni bir alışkanlık kazandırmayı hedefleyerek Tablo 2.1.’deki gibi uzun 

vade bir plan olabilmektedir. 

2.3.4.2. Tutundurma 

 Pazarlamanın bir unsuru olan tutundurma, işletme tarafından hedef pazara 

gönderilerek, müşterilere ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi veren ve işletme yararına 

yönelik mesajların iletilmesine ilişkin pazarlama çabalarıdır. En çok yaratıcı 

çalışmanın gerektiği eylemleri içerir.70 Hedef kitleyi üründen, işletmeden, 

hizmetlerden, yapılan çalışmalardan haberdar etmek için ve olumlu bir imajın 

doğmasını sağlamak, var olan  imajı pekiştirmek, kötü imajı değiştirmek yönünde 

yapılan bilinçli, planlanmış, değişik kanallar aracılığıyla yürütülen faaliyetler 

bütünüdür.71 

 Sosyal pazarlamanın tanıtma ve tutundurma aşamasında kitle ve bireye yönelik 

durumlar açısından kitle iletişimi ile bireyler arası ve bireysel iletişim gibi yöntemler 

kullanılmaktadır. Kitle iletişim araçları olarak televizyon ve radyo gibi görsel ve 

işitsel araçlar ile gazete ve dergiler gibi yazılı basın araçları kullanılmaktadır.  

2.3.4.3. Dağıtım 

 Dağıtım kanalı, kısaca bir malın üreticiden tüketiciye veya endüstriyel alıcıya 

akışında izlediği yol diye tanımlanabilir.72 Amerikan Pazarlama Derneği’nin 

tanımına göre, dağıtım kanalı; malların ve hizmetlerin pazarlanmasını sağlayan 

işletme içi örgütsel birimlerin ve işletme dışı pazarlama kurumlarının oluşturduğu bir 

yapıdır.73 

 Sosyal ürünün hedef kitleye ulaşması için çeşitli dağıtım kanalları bulunmaktadır. 

Dağıtım kanalları ürünün özelliğine ve sosyal pazarlama stratejisine göre değişiklik 

gösterebilir. Bunlar; sağlık klinikleri, gezici hizmet merkezleri, kitle iletişim araçları 

                                                 
70 Yavuz Odabaşı, A.g.e., s.53. 
71 M. Duran, Pazarlama Temel Kavramları, http://www.kobitek.com/makale.php?id=94, Erişim 
Tarihi: 20.04.2007 
72 İsmet Mucuk, A.g.e., s.250. 
73 İsmet Mucuk, A.g.e., s.250. 
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gibi hedef kitlenin ürüne ulaşabileceği kanallardır. Sosyal pazarlamada, dağıtım 

hedef kitlenin değişik özelliklerine göre sinema, radyo, dergi, gazete, poster, afiş ve 

diğer medya araçları etkin olarak kullanılabilmektedir. Kırsal alanda ise radyo, 

tiyatro, festivaller, şenlikler etkin olabilmektedir. İletişim kanallarının seçimi, hedef 

kitlenin düzenli olarak iletişime girdiği ve alışkanlıklar nedeniyle avantaj sağlanan ve 

mesajın bu yüzden daha kolay kabul edildiği kanallarda yoğunlaşmalıdır. 

Günümüzde medyanın eğlence değerleriyle beraber kullanılan projeler 

yoğunluktadır.74 

 Sosyal pazarlama kampanyalarının parçasını oluşturan sunum ürünleri çeşitli 

kanallardan sağlanabilir. Ürünün ne kadar ve ne tür olduğuna ilişkin pazarlama 

kanallarının seçimine karar verilirken, ürünün yapısı, fiyatı, hedef kitlenin büyüklüğü 

ve yerleşimi, tüketim alışkanlıkları gibi birçok etken göz ününde bulundurulmalıdır.  

2.3.4.4. Fiyat 

 Fiyat, sosyal pazarlama ürününü (soyut ya da somut)  tüketicinin elde etmesi için 

ne yapacağına karşılık gelir. Bu para olabilir, tüketicilerin zaman ve çaba harcamaları 

ya da alışkanlıklarını değiştirmeleri beklenebilir. Onaylama veya utanma riski 

olabilir. Eğer birey için maliyeti yararından daha ağır ise zor alınacaktır. Ancak 

yararı maliyetten fazla olarak algılanırsa denenme ve adaptasyon şansı daha yüksek 

olacaktır.75  

 Fiyat, tüketiciler açısından önemli olup, yüzeysel de olsa onlara kalite hakkında 

bilgi verir; tüketicilerin malı algılamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olur. 

Çeşitli katkıları yanında, fiyatın psikolojik etkisi pazarlama açısından özellikle 

önemlidir. Tüketicilerin, üretici veya aracı işletme hakkında yeterli bilgilerinin 

olmadığı hallerde, yüksek fiyatın, iyi kalitenin göstergesi gibi kabul edildiği 

gözlemlenmektedir.76 Eğer ürünün fiyatı çok düşük olursa veya bedava olursa 

tüketicinin ürünün kalitesini düşük olarak algılama olasılığı yükselecektir. Diğer 

yandan da ürünün fiyatı çok yüksek olursa tüketiciye ulaşması zorlaşacaktır. Sosyal 

                                                 
74 Nurtekin Önder, A.g.e., s.18. 
75 Nurtekin Önder, A.g.e., s.19. 
76 İsmet Mucuk, A.g.e., s.145. 
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pazarlamacılar bu dengeyi güzel kurarak, optimum bir fiyatla, ürüne olan itibar ve 

nitelik algılamasını artırmalıdırlar. 

 Fiyatlandırma, şirkete gelir yaratan tek pazarlama karması elemanıdır. Diğer tüm 

elemanlar maliyet yaratırlar. Fiyat değişmelerinin satışlar ve karlar üzerinde kısa 

dönemli etkisi, reklamın ya da diğer karma elemanlarının değişmesiyle yaratılacak 

etkiden çok daha yüksektir.77  

2.3.5. Sosyal Pazarlama Süreci 

 Sosyal pazarlama sürecinin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir;78 

• Problemi tanımlama 

• Hedef belirleme 

• Hedef pazarın seçimi 

• Tüketici analizi 

• Kampanyada kullanılacak kanalların analizi 

• Programın uygulanması ve değerlendirme 

2.3.5.1. Problemi Tanımlama 

 Problem doğru olarak belirlenemedikçe, sosyal pazarlama etkili olamaz. Problem 

sahip olduğumuz markanın tüketici tarafından fazla bilinmiyor olması ya da 

çalışanlarımızın firmayla olan iletişiminin bozuk olmasından kaynaklanan 

performans düşüklüğü olabilir. Sosyal pazarlamacı problemi tanımlarken psikolojik, 

ekonomik, politik ve kültürel etkileri göz önünde tutmalı ve problemi doğru olarak 

tanımlamalıdır.  

2.3.5.2. Hedef Belirleme 

 Sosyal pazarlamacı ulaşmak istediği hedefi belirlemelidir. Hedef mutlaka 

ölçülebilir olmalıdır. Örneğin “pazarlama planını uygulayacağımız hedef kitle 

içerisinde marka bilinirliği % 20 artırılacaktır”. Ya da düzenlenen sosyal pazarlama 
                                                 
77 Peter Doyle, A.g.e., s.453. 
78 İlhan Cemalcılar, “Sosyal Pazarlama ve Bir Örnek: Sigarayı Bırakma Kampanyası”, Pazarlama 
Dünyası, Ocak/Şubat 1988, Sayı: 4, s.15, Aktaran: Nurtekin Önder, A.g.t., s.21. 
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faaliyetleri sayesinde “çalışanlarımızın performanslarında % 30 artış sağlanacaktır.” 

biçiminde bir genel hedef olmalıdır. Hedefimizin belli olması planın ve bütçenin 

yapılmasını kolaylaştıracaktır. Bunun yanında ulaşmak istediğimiz hedef ile sosyal 

pazarlama faaliyetleri sonucunda ulaştığımız sonuç arasındaki fark tespit edilerek 

planın başarısının ölçülmesine yardımcı olacaktır. 

2.3.5.3. Hedef Pazarın Seçimi 

 Sosyal pazarlamada tüm pazarı bölümleyip, bir ya da birden çok pazar bölümünü 

hedef pazar olarak seçmek, sosyal pazarlama faaliyetlerimizi daha etkili bir hale 

getirecektir. Pazarı, coğrafik, demografik, psikografik ya da davranışsal kriterlere 

göre  bölümleyerek alt gruplara ayırabiliriz. Böylece faaliyetlerimizi 

yoğunlaştıracağımız grupları seçebilir ve seçtiğimiz gruplarla nasıl bir iletişim 

kuracağımıza daha sağlıklı karar verebiliriz. 

2.3.5.4. Tüketici Analizi 

 Her pazar bölümü analiz edilerek, pazar üyelerinin düşünceleri, tutum ve 

davranışları öğrenilebilir. Daha sonra bu tutum ve davranışların değiştirilerek, 

istenen tutum ve davranışların benimsetilmesine hizmet edecek olan iletişim yolları, 

araçları ve yöntemleri belirlenebilir. Sosyal pazarlama faaliyetlerinden başarılı 

sonuçlar alabilmemiz açısından tüketici analizini doğru yapmak önemlidir. 

2.3.5.5. Kampanyada Kullanılacak Kanalların Analizi 

 Sosyal pazarlamacı, kampanyanın yürütümünde çeşitli kanalların işbirliğine 

ihtiyaç duyar. Bu kanalların her biri analiz edilerek kampanyaya ne ölçüde katkıda 

bulunabilecekleri belirlenir. Kuşkusuz, söz konusu kanalların hepsinin kullanılması 

gerekmeyebilir. Sosyal pazarlamacı bu kanallar arasından en önemlilerini seçer. 

Örneğin marka bilinirliğinin artırılması amacıyla belirlenen bölgelerdeki bilboardlara 

ilanlar verilebilir. Ya da çalışanlarına bir eğlence organizasyonu düzenleyerek 

onların motivasyonunu artırmayı hedefleyebilir. 

2.3.5.6. Programın Uygulanması ve Değerlendirilmesi 

 Kampanyanın ayrıntılı bir uygulama takvimi ve bütçesi yapılmalıdır. Ayrıca, 

kampanyayı değerlendirme yöntemi de önceden belirlenmelidir. Eğer etkili bir 



 43 

değerlendirme yöntemi geliştirilemezse, kampanyanın etkinliği ölçülemeyeceğinden, 

kampanya başarıya ulaşamaz. Sosyal pazarlama süreci Şekil 2.6.’daki gibi ifade 

edilebilir. Bilgiler Değişim Merkezi aracılığıyla Çevre’den elde edilmektedir. Plan ve 

mesajlar yaratılıp, dağıtım kanalları vasıtasıyla hedef kitlelere gönderilmiştir. Sonuç 

da Değişim Merkezi tarafından gözlenip, kampanyanın etkinliği belirlenmiş eğer 

varsa kampanyanın geliştirilmesi gereken yanları tespit edilmiştir. 

 

Şekil 2.6. Sosyal Pazarlama Süreci 

Kaynak: P. Kotler, G. Zaltman, A.g.m., s.10. 

 Sosyal pazarlama süreci Şekil 2.6.’da da görüldüğü üzere oldukça karmaşıktır. 

Sosyal pazarlama sürecini öncelikle etkileyen ve güdüleyen çevre şartlarıdır. Bunlar, 

ekonomik, politik, teknolojik, kültürel  ve rekabetçi çevre koşullarıdır. Bu şartlar 

karar verici değişim merkezini etkileyerek, bu birimin, sosyal pazarlama elemanları 

olan ürün, tutundurma, yer ve fiyatı hangi kanallar aracılığıyla, hangi pazarlarda 

sunması gerektiğine karar vermesini sağlamaktadır.  

2.3.6. Sosyal Pazarlamanın İşletmelere Sağladığı Katkılar 

Gelişen rekabet ortamı, çeşitlenen pazarlama araçları/karmaları, bilinçlenen 

tüketiciler, sivil toplum kuruluşlarının (daha özelde; tüketici ve iş görenlere ilişkin 

faaliyet gösteren kuruluşların) nitelik ve niceliğinin artması, “çevre-işçi-vs.” 
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faktörlerle ilgili çıkarılan çeşitli yasalar karşısında işletmelerin zorlanması ve 

toplumun kâr amaçlı kurumlar üzerindeki takibinin ve baskısının artması gibi 

örneklerini çoğaltabileceğimiz bütün bu dış etmenler karşısında işletmelerin ayakta 

kalabilmesi, onların bir takım farklılıklara yönelmeleri ile mümkün olabilmektedir. 

Kâr eden ve sürekliliğini sağlayan bir işletmeden toplum artık sosyal faydalar 

beklemekte, var olanların da geliştirilmesini istemektedir. 

Ulaşılan teknolojik seviye, üretim ve dağıtım imkanları artık işletmelerin 

sundukları mal ve hizmetlerin kalitesini birbirine yakınlaştırmış hatta benzeştirmiştir. 

Bu halde tüketici ürün tercihi yaparken kalite ve ucuzluğun yanında eskiden aklına 

bile gelmeyen bir takım yan özellikler aramaya başlamıştır. Bu özelliklerden ilk akla 

gelen, işletmenin sosyal fayda ve sorumluluk çerçevesinde diğer işletmelere göre 

pazardaki konumudur. Örneğin benzer bir ürünü olan iki işletme arasından tercih 

yaparken tüketici; hangi işletmenin daha sosyal olduğuna, kendi faydasının yanında 

topluma da fayda sağlayıp sağlamadığına dikkat etmektedir. İngiltere’de 1996 

yılında tüketiciler arasında yapılan bir araştırma aşağıdaki sonuçları ortaya 

koymaktadır:79 

• Fiyat ve kalite eşit olduğunda, tüketicilerin iyi bir sosyal amaçla ilişkili 

markaları tercih etme olasılığı %76. 

• Tüketicilerin %64’ ü sosyal bir amaçla ilişkili bir ürün için biraz daha fazla 

(ortalama %5 daha fazla) ödemeye razı. 

• Nüfusun %20’ si doğru sosyal amaç için %10 ödemeye razı. 

• Tüketicilerin %37’si üretici şirketi sevmediği için ürünü almayı her zaman 

reddediyor 

• %37’ lik bir kesim de bazen reddettiğini söylüyor. 

Ford Motor Company CEO’su William Klay Ford sosyal pazarlamanın firmaya 

kattığı değeri şu şekilde tanımlamaktadır; “İyi şirket ile mükemmel şirket arasında 

bir fark vardır. İyi bir şirket harika ürün ve hizmetler sunar. Mükemmel bir şirket ise 

                                                 
79 http://www.siviltoplum.com.tr/?ynt=icerikdetay&icerik=64&id=115, Erişim Tarihi: 23.02.2007 
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harika ürün ve hizmetler sunmanın yanı sıra, dünyayı daha iyi bir yer yapmaya 

çalışır.” Klay’in yaptığı bu tanım sosyal pazarlamanın firmaya sağladığı katkının 

büyüklüğünü net olarak ortaya koymaktadır. 

Business for Social Responsibility adlı kar amacı gütmeyen bir global 

organizasyonun yaptığı araştırmalar ve deneyimler ışığında sosyal sorumlulukları 

hakkında duyarlı olan şirketler şunları elde ediyor: 

• Satışları ve pazar payları artıyor. 

• Markalarının konumlamaları güçleniyor. 

• Kurumsal imajları zenginleşiyor. 

• Çalışanları cezbetme, motive etme ve elde tutma yetenekleri yükseliyor. 

• Operasyon maliyetleri düşüyor. 

• Yatırımcılar ve finansal analistler gözünde daha çekici hale geliyorlar.80 

2.3.7. Örneklerle Sosyal Pazarlama Projeleri 

 Sosyal pazarlama projeleri, bir şirketi yada markayı ilgili bir sosyal amaç veya 

soruna karşılıklı fayda sağlamak üzere bağlayan stratejik bir konumlandırma ve 

pazarlama aracıdır. İşletmeler, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk faaliyetlerinde 

aslında bir maliyete katlanmaktadırlar ve bazen bu maliyetler ciddî rakamlara 

ulaşabilmektedir. Geleneksel kurumsal bağışlar ve diğer yardımlar yerine iş dünyası 

artık, modern sosyal pazarlama projelerini yapılandırmakta ve bu alanda 

kullanılabilecek sayısal araştırmalar yapmaktadırlar. 

 İşletmeler sosyal pazarlama adına pek çok alanda çeşitli faaliyetler yürütebilir. 

İşletmeler, çevre, eğitim, iş ilişkileri, sponsorluklar, insan hakları, ürün kalitesi gibi 

pek çok alanda duyarlı davranarak kendi varlıklarına ve karlılıklarına zarar vermeden 

topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirebilirler. Aşağıda ulusal ve 

uluslararası firmaların sosyal pazarlama projelerinden örnekler verilmiştir.  

 

                                                 
80 http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=3362, Erişim Tarihi: 23.03.2007 
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Hewlett-Packard’dan Çevreye Destek 

Baskı kartuşu ambalajının tasarımında değişiklik yapan HP, bu sayede çevreye, 

yılda 3.600 otomobilin trafikten çekilmesine eşdeğer bir katkı sağlamayı 

hedeflemektedir. Yeni ambalajlar, eskilerine göre daha küçük ve hafif üretilmiştir. 

Bu da hem kullanılan malzeme miktarını azaltmakta, hem de satış noktalarına 

ulaştırılmaları için harcanan akaryakıttan tasarruf sağlamaktadır. Yeni ambalajlarda 

ayrıca daha fazla geri dönüştürülebilir malzeme kullanılmaktadır.  

HP, yeni ambalaj tasarımı sayesinde toplamda 6 bin 800 ton kadar malzeme 

tasarrufu yapılacağını öngörmektedir. Bunun beşte birini oluklu karton malzeme 

oluşturmaktadır. Beşte ikiden fazla bir miktarını ise PVC maddesi teşkil etmektedir. 

Küçülen ve hafifleyen ürün kutularının taşınması sırasında da sadece ABD ve 

Kanada’da 2,4 milyon kilometre tasarruf elde edileceği iddia edilmektedir. 

HP, bireysel kullanıcılara, ev-ofislere ve büyük küçük tüm işletmelere global 

çapta teknoloji çözümleri sağlayan bir işletmedir. Firmanın sunduğu çözümler 

arasında BT altyapı sistemleri, global hizmetler, kurumsal ve ev kullanıcılarına 

yönelik bilgi işlem, görüntüleme ve baskı teknolojileri yer almaktadır. 31 Ekim 

2006’da sona eren mali yıl sonunda HP, 91,7 milyar dolar gelire ulaşmıştır.81 

Koç Holding’den ABD’de Mevlana Etkinlikleri 

Doğumunun 800. yılı nedeni ile 2007 yılının UNESCO tarafından Mevlana yılı 

ilan edilmesi çerçevesinde, Washington DC’de Koç Holding sponsorluğunda 

Mevlana etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.  

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ve Washington Büyükelçisi Nabi 

Şensoy’un katılımları ile 14 Mart gecesi Library Of Congress’de gerçekleşen ilk 

etkinlikte, Talat Halman’ın Mesnevi’den İngilizce şiirler ve alıntılar okuduğu 

bölümün sonrasında Ahmet Özhan ve ekibinin müzikle eşlik ettiği bir sema gösterisi 

yapılmıştır. 15 Mart gecesi ise aynı etkinlik, Smithsonian Institution’a bağlı Freer 

Gallery’de gerçekleştirilmiştir. 

                                                 
81 www.hp.com.tr, Erişim Tarihi: 15.02.2007 
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Mevlana’nın insanlık anlayışını ve hoşgörüsünü, ABD’nin başkentinde kültürel 

etkinlikler ile tanıtmak için oluşturulan program, Kültür Bakanlığı, Library of 

Congress ve Koç Holding işbirliğiyle hayata geçirilmiştir.82 

Renault ve Total’den Herkes için Güvenlik Kampanyası 

Çocuklara yol güvenliği bilincini erken yaşlarda vermeyi amaçlayan “Sokakta 

İlk Adımlar” projesinden yararlanan öğrenciler, düşledikleri güvenli yolları Herkes 

İçin Güvenlik Afiş Yarışması’nda anlatmışlardır.  

Renault ve Total’in birlikte sürdürdüğü, ilköğretim öğrencilerine yönelik yol 

güvenliği eğitim projesi, Sokakta İlk Adımlar’dan yararlanan öğrenciler, düşlerindeki 

güvenli yolları çizmişlerdir. Öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek ve trafik sorunu 

üzerine ortaklaşa biçimde düşünmelerini sağlamak için geliştirdiği “Herkes İçin 

Güvenlik Uluslararası Afiş Yarışması”, bu yıl dördüncü kez düzenlenmiştir.83 

Arçelik 

Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte, 2004 yılında Arçelik A.Ş. ile “Eğitimde 

Gönül Birliği” programı başlatılmıştır. Bu program ile Arçelik A.Ş., Türkiye’nin dört 

bir yanında bulunan Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nda eğitim gören, maddi 

olanakları kısıtlı ailelerin çocuklarının eğitim ve gelişim standartlarını yükseltmeyi 

ve örnek bireyler olarak topluma kazandırılmalarına destek olmayı hedeflemektedir. 

Program sonunda; ülkemizdeki yaklaşık 300 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda 

öğrenim gören 200 bin çocuğun Türkiye’nin modern, kendisine güvenli yeni nesli 

olarak hayata hazırlanmış olmasına katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.84 

Eczacıbaşı 

Eczacıbaşı Topluluğu, 60 yılı aşkın zamandır kültür-sanat, eğitim, bilim ve spor 

alanlarına toplumsal yatırımlar yapmayı temel işlerinden biri olarak görüyor. 

İstanbul’a ve Türk insanına renk ve değer katan festivallere imza atan İstanbul Kültür 

ve Sanat Vakfı’nın organizasyonlarına destek vermekten İstanbul Modern Sanat 

Müzesi’nin kurulmasına kadar pek çok saygın işte topluluğun katkısı var. Eğitim 
                                                 
82 www.koc.com.tr, Erişim Tarihi: 28.03.2007 
83 www.renault.com.tr, Erişim Tarihi: 24.04.2007 
84 www.arcelik.com.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2007 
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alanında ise TEGV ile birlikte yürütülen “Genç Mucitler” projesi ile ilköğretim 

örgencilerinin yaratıcılıklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Eczacıbaşı Spor Kulübü 

ise basketbol, voleybol ve masa tenisinin gelişiminde önemli roller üstlenen bir 

organizasyon. Grup “Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma ve Destek Fonu” ile 43 yıldır bu 

alanlarda çalışan bilim adamlarını desteklemekte ve başarılarını 

ödüllendirmektedir.85 

Ülker 

Ülker, sosyal sorumluluk uygulamaları gerçekleştirmeye ve bunların mümkün 

olduğunca geniş kitlelere ulaşmasına özen gösteriyor. Yaptırdığı araştırmalar 

doğrultusunda ileriye yönelik stratejilerini belirliyor. Ülker Basketbol Takımı ve 

Basketbol Okulu, Ülker Mozart Günleri, İstanbul Uluslararası Kukla Festivali, 

İstanbul Uluslararası Müzik Festivali Sponsorluğu grubun gerçekleştirdiği en önemli 

sosyal sorumluluk projeleri arasında. Bunların dışında Tema Vakfı ile Edirne’de 

Azatlı Köyü’nde bir kırsal kalkınma projesini destekliyor. Çeşitli hastanelere bağışta 

bulunuyor ve kültür-sanat kitapları yayınlıyor.86 

Vestel 

Vestel, iyi bir kurumsal vatandaş olma hedefiyle belirli toplumsal sorunlara ve 

gelişme alanlarına yoğunlaşıyor. Şirket, bu alanlarda toplumsal çözümler üretmeye 

yardımcı olmak üzere uzun vadeli projeler yürütüyor. 1 Mayıs 2004’ten bu yana 

“Vestel Türk Atletizminin Yanında” adlı bir sosyal sorumluluk projesini yürütüyor. 

Bu kapsamda milli atlet Süreyya Ayhan’a sponsor olarak gençler atletizme 

özendirildi ve “Atletizm İstatistikleri” adlı bir kitap yayınlandı. 2004’te şirketin 

desteklediği 17 atlet, uluslar arası yarışmalarda 12’si altın, 9’u gümüş ve 17’si bronz 

olmak üzere Türkiye’ye 38 madalya kazandırdı. Bu atletler 20 kez Türkiye rekorunu 

yeniledi. 

 

 

                                                 
85 www.eczacibasi.com..tr, Erişim Tarihi: 25 .04.2007 
86 www.ulker.com..tr, Erişim Tarihi: 25.04.2007 
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Tablo 2.2. Temel Kriterlere Göre Sosyal Sorumluluk Konularında En Başarılı 
Şirketler 

Kaynak:http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=3362, Erişim Tarihi: 23.03.2007 

 Yapılan bir araştırmanın sonunda Tablo 2.2.’ deki bilgilere ulaşılmıştır. Bu tablo 

Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların, sosyal sorumluluk konusunda gösterdikleri 

çabaları karşılaştırmaktadır. Tablodan da görüldüğü üzere Sabancı Holding, Spor 

faaliyetleriyle ilgili sosyal sorumluluk kampanyaları haricindeki tüm kategorilerde 

birinci konumdadır. Ortalama olarak ikinci sırada Koç Holding ve üçüncü sırada ise 

Turkcell gelmektedir. Bu firmaların markalarının ve işletme performanslarının dünya 

şirketleriyle yarıştığı bilinmektedir. Bu da bize gösteriyor ki, sosyal pazarlama 

faaliyetlerinin marka bilinirliğine ve performansa etkisi oldukça yüksektir. 

2.3.8. Sosyal Sorumluluk Standardı 8000 (Social Accountability 8000)  

Türkiye’de henüz çok yenidir. Bu standart ile belge alan yerli kuruluş sayısı ise 

oldukça azdır. Rekabet parametreleri arasına kalite ve maliyet kadar, sosyal 

sorumluluklara ve ahlaka uygun faaliyet göstermek de girmeye başlayınca, gündeme 

taşınmıştır. Gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte daha da güçlenen sivil toplum 

örgütlerinin, ekolojik çevreye zararlı, işgücü-yoğun eski teknolojilerini gelişmekte 

olan ülkelere transfer ederek, hem gelişmiş ülkelerin hukuki düzenlemelerinden 

kaçan, hem de ucuz iş gücü sayesinde yatırımlarının ömrünü uzatmayı amaçlayan 
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uluslararası işletmeler üzerinde, artan baskılarının bu standardın ortaya çıkmasında 

önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Son yıllarda giderek artan kalite bilinci de bu 

gelişmeyi, “kaliteli ürünler, ancak iş görenlerin mutlu olduğu çalışma koşullarında 

üretilebilir” savıyla desteklemiştir. 87 

Sosyal sorumluluk kavramı kısaca, bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı 

koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak tanımlanabilir. Son yıllarda 

işletmelerin sosyal sorumluluklarını evrensel olarak standartlaştıran SA 8000, 

“Social Accountability 8000” standardından sıkça söz edilmeye başlanmıştır. 

Türkiye’de henüz çok yenidir. Ancak önümüzdeki yıllarda önemi gittikçe artacak ve 

firmalar için vazgeçilmez bir unsur haline gelecektir. 

2.3.8.1. SA 8000 Nedir? 

SA 8000, ISO 9001 ve ISO 14001’i örnek alan, performans koşulları kadar 

prosedür ve sistem koşullarını da önemseyen, yönetim sistemi ile davranış kodunun 

bileşimi bir standarttır. Ekim 1997’de  Ekonomik Öncelikler Konseyi Akreditasyon 

Bölümü (CEPAA; The Council on Economic Priorities Accreditation Agency) 

tarafından geliştirilen ve Uluslarası Af Örgütü (Amnesty International)  ve Ulusal 

Çocuk İşçi Komitesi (The National Child Labor Committee) gibi sivil toplum 

örgütlerince desteklenen bir standarttır.88 Bu standardın tasarlanmasına katkıda 

bulunanlar arasında Toys "R" Us, Amnesty İnternational, Avon Products, OTTO-

Versand, KPMG, Body Shop, National Child Labor Committee, Sainsbury's, 

University of Texas, Abrinq, International Textile Garment and Leather Workers 

Federation, Eileen Fisher, Grupo M.S.A., Amalgamated Bank, Reebok, SGS-ICS ve 

Council on Economic Priorities gibi kuruluşlara üye uluslararası temsilciler vardır.89 

SA 8000, mal ve hizmet üretiminde etik unsurları garanti altına alan bir 

standarttır ve tüm sanayi kollarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal 

                                                 
87 Atilla Filiz, Sosyal Sorumluluk Standardı 8000,  
http://www.resortacademy.com/manuel/DEK/TKY/DEPT_KAL_0009.htm, Erişim Tarihi: 18.05.2007 
88 Muzaffer Aydemir, “Sosyal Sorumluluk 8000 Standardı”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı:3, 1999 s.1-11. 
89 Sema Oğlak, “SA 8000 -Kuruluş Değerlerinin Kanıtlanmasının Yeni Evrensel Çözümü”, 
İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, www.isguc.org, Erişim Tarihi: 
23.05.2007 
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sorumluluklarını yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen her büyüklükte işletmeye 

uygulanabilir. SA 8000, insan kaynaklarına yapılan ve bir süre sonra yüksek 

verimlilik ve moral olarak işletmeye geri dönecek olan bir “yatırım” olarak 

değerlendirilebilir. SA 8000, iyileşen çalışma koşullarıyla birlikte iş gören 

verimliliğini, ürün ve hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini ve işletmenin 

toplumdaki saygınlığını arttıracak önemli bir rekabet üstünlüğü ve insan haklarına 

daha saygılı bir iş dünyasının oluşturulmasına yapılacak anlamlı bir katkı olarak 

değerlendirilmelidir.90 Sosyal sorumlulukların, SA 8000 standardı ile bir yönetim 

sistemi haline getirilmesi, sosyal pazarlamanın firmaların organizasyonel ve 

çalışanların bireysel performanslarını artırmada ne denli önemli olduğunu açıkça 

ortaya koymaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) sözleşmelerini ve ulusal 

yasaları temel alan SA 8000 standardı; çocuk işçilik, zorla çalıştırma, sağlık ve 

güvenlik, örgütlenme özgürlüğü, disiplin uygulamaları, ayrımcılık, çalışma saatleri 

ve ücretlendirme konularında asgari şartları belirlemektedir. 

SA 8000, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm standardın “amaç ve 

kapsamı”nı tanımlamakta, ikinci bölümde, bir işletmenin belge almaya hak 

kazanabilmesi için standarda ek olarak uymak zorunda olduğu yerel yasaları, 

UÇÖ’nün temel düzenlemelerini ve Birleşmiş Milletler Anayasasını belirtmekte; 

üçüncü bölüm, standartla ilgili “işletme”, “tedarikçi”, “çocuk işgören” ve “zorla 

çalıştırılan işgören” gibi kavramları tanımlamakta, son bölüm ise, işletmenin yönetim 

sistemini uygularken ve belge alırken uymak zorunda olduğu genel koşulları 

açıklamaktadır. İşletmelerin uymak zorunda oldukları bu koşullar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir.91 

• Çocuk İşgören; 15 yaşın altında çocuk işgören çalıştırılamaz. Bu yaşın 

üzerindeki çocuk işgören eğer okula da devam ediyorsa, iş için harcayacağı 

toplam zaman, günde (iş+okul+ulaşım dahil) 10 saati geçemez.  

                                                 
90 Atilla Filiz, Sosyal Sorumluluk Standardı 8000 – 4, 
http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=13035, Erişim Tarihi:18.05.2007 
91Muzaffer Aydemir, A.g.m., s.1-11. 
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• Zorla Çalıştırılan İşgören; işletme zorla işgören çalıştıramaz veya 

işgörenlerin, kimliklerini ya da belli bir “deposit”i işletmeye bırakmalarını 

isteyemez.  

• Sendika Kurma Ve Toplu Pazarlık Hakkı; işgörenler sendika kurma, 

sendikaya katılma ve toplu pazarlık hakkına sahiptirler.  

• Çalışma Saatleri; işgörenler haftalık 48 saatten fazla çalıştırılamaz ve (kısa 

dönemli olağan üstü iş koşulları hariç) fazla mesailer, haftalık 12 saati 

geçemez.  

• Maaş ve Ücretler; ücretler en azından ülkenin “asgari ücret” seviyesinde ve 

personelin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar olmak zorundadır.  

• Sağlık Ve Güvenlik; işletme, sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak, kaza ve 

yaralanmaları önleyici tedbirleri almak, sağlık ve güvenlik eğitimi vermek, 

temiz sağlık tesisleri ve içilebilir su sağlamak zorundadır.  

• Ayırımcılık ve Disiplin Uygulamaları; işgörenler cinsiyet, etnik köken vb 

nedenlerden dolayı farklı muameleye tabi tutulamaz ve işgörenlere dayak, 

küfür vb. fiziksel ve psikolojik baskı uygulanamaz. 92 

Uzmanlar, dünya giyecek üretiminin %40’ını tüketen ABD ve Avrupa’nın, SA 

8000 gibi standartlara destek vermesinin dünyadaki çalışma koşullarını 

iyileştireceğini tahmin etmektedirler. Bu yönde önemli bir adım, Amerikan pazarının 

beşte birine sahip olan Toys ‘R’ Us tarafından atılmıştır. Toys ‘R’ Us, 5000 kadar 

tedarikçisinden SA 8000 Standardı’nı almalarını istemiştir.93 

2.3.8.2. SA 8000 Standardına Niçin Gerek Duyuldu? 

 SA 8000 Standardı’na ihtiyaç duyulmasının nedenlerini üç ana başlık altında 

incelemek olanaklıdır. Bu nedenler, gelişmekte olan ülkelerdeki kötü çalışma 

koşullarının artık göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaşmış olması, sivil toplum 

örgütlerinin çalışma koşullarını iyileştirme yönündeki çabaları ve tasarruf 

                                                 
92 Social Accountability International, “SA 8000:2001 Social Accountability 8000”, www.sa-
intl.org, s.5-7. Erişim Tarihi: 23.05.2007 
93 Atilla Filiz, Sosyal Sorumluluk Standardı 8000 – 4,  
http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=13035, Erişim Tarihi:18.05.2007 
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sahiplerinin yatırım kararı verirken kar kadar, aday işletmelerin sosyal 

sorumluluklarına uygun faaliyet gösterip göstermediklerini de dikkate almaya 

başlamaları olarak sayılabilir.94 

2.3.8.2.1. Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Kötü Çalışma Koşulları 

 Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki çalışma koşullarının kötülüğü, insan 

hakları konusunda duyarlı gelişmiş ülkelerin bazı adımlar atmasını zorunlu hale 

getirmiş ve SA 8000, bu zorunluluğun sonucunda ortaya çıkmıştır. Uluslararası 

işletmelerin bu ülkelerdeki faaliyetlerini incelemek standarda duyulan ihtiyacın daha 

iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

 Gelişmekte olan ülkelerde işgören maliyetleri düşük ve yasal sistemler 

batıdakinden daha gevşek olduğundan bazı şirketler bu olumsuz durumu bir fırsat 

olarak değerlendirmektedirler. Örneğin, bazı İngiliz işletmeleri maliyetlerini aşağıya 

çekmek için üretim merkezlerini, istihdam standartları konusunda daha rahat hareket 

edebilecekleri ülkelere kaydırmaktadırlar. İstatistikler, suistimalin korkunç yüzünü 

çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır: UÇÖ’ne göre dünyada 5-14 yaş grubunda 

250 milyon çalışan çocuk bulunmakta ve 12-17 yaş grubunda yer alan 283 milyon 

çocuk çalıştığı için okula devam edememektedir.95 

2.3.8.2.2. Sivil Toplum Örgütlerinin Çabaları 

 Son yıllarda sivil toplum örgütleri dünya genelinde insan haklarına aykırı 

uygulamaların dile getirilmesinde ve önleyici girişimlerin başlatılmasında aktif bir 

rol oynamışlardır. Artık Amerika’da satılan bir çok ürünün üzerinde, örneğin, “Bu 

top için ne çocuk, ne de köle işgören çalıştırılmıştır” şeklinde ifadeler görülmektedir. 

Bu, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde kötü çalışma koşullarına 

karşı bilinçli bir tepkinin başladığını göstermektedir.96 

 Sivil toplum örgütlerindeki bu bilinçlenmeye karşın gelişmekte olan ülke 

yönetimlerinin hala çok gerilerde olduğu görülmektedir. Seattle’da 135 ülkenin 

                                                 
94 Muzaffer Aydemir, A.g.m., s.1-11. 
95 Gülay Aslantepe, “Kesimlerin Aktif ve İstekli Katılımları, ILO-IPEC Programı’nın 
Türkiye’deki Başarısına Önemli Katkıda Bulunmuştur”, İşveren, TİSK, Cilt: XXXVII, Sayı: 7, 
1999, s.7. Aktaran: Muzaffer Aydemir, A.g.m., s.1-11. 
96 Muzaffer Aydemir, A.g.m., s.1-11. 
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katılımıyla gerçekleştirilen DTÖ toplantısında gelişmekte olan ülkeler, işçi haklarını 

pazarlık masasına getirmekten kaçınırken; çevreciler, deniz kaplumbağalarına kötü 

davranan; sendikacılar ise, çocuk işgören çalıştıran ülkelere ticari ambargo 

uygulanmasını istediler.97 Türkiye’nin de aralarında bulunduğu, Mısır ve Hindistan 

gibi ülkeler işgören hakları konusunda, “Bize çalışma standartları dayatıp, sosyal 

adalet kisvesi altında, emek-yoğun sektörlerdeki rekabet avantajımızı elimizden 

almak istiyorsunuz” diyerek bu konuda gerekli adımların atılmasına karşı çıkmış98 ve 

sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ve çevreci grupların üzerinde durduğu 

konuların, gelişmekte olan ülke yönetimlerince “önemli bulunmadığı” gerçeğini bir 

kere daha göstermişlerdir. 

2.3.8.2.3. Sosyal Sorumluluk Yatırım Fonları 

 Son yıllarda sivil toplum örgütleri dünya genelinde insan haklarına aykırı 

uygulamaların dile getirilmesinde ve önleyici girişimlerin başlatılmasında aktif bir 

rol oynamışlardır. Bu, gelişmiş ülkeler basta olmak üzere dünya genelinde kötü 

çalışma koşullarına karşı bilinçli bir tepkinin başladığını göstermektedir. SA 8000’in 

oluşumunda toplam kalite yönetimi çalışmalarının da önemli bir katkısı olmuştur. 

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri 

standartlarını harekete geçirmiş ve son olarak da SA 8000 Sosyal Sorumluluk 

Standardı gündeme gelmiştir. TKY çabaları, “iç müşteri (işgören) memnuniyeti”nin 

sağlanmasında kullanılabilecek etkin bir araç olan SA 8000’in doğuşunda etkili 

olduğu gibi, yayılıp benimsenmesinde de etkili olacaktır.99 

2.3.8.3. SA 8000 Standardının Faydaları 

Bütün kuruluşların sosyal sorumluluk riskleri ve performansını ilgilendirdiği 

müşterileri, mali destekçileri ve çalışanlar gibi sorumluluğunu paylaştığı kişiler 

                                                 
97

Enis Berberoğlu, "Küresel Ekonomiye Seattle Duvarı", Hürriyet, 12 Temmuz 1999. 
 
98 Yasemin Çongar, “Binyıl Raund’unun Eşiğinde...”, Milliyet, 6 Aralık 1999. 
99 Atilla Filiz, Sosyal Sorumluluk Standardı 8000,  
http://www.resortacademy.com/manuel/DEK/TKY/DEPT_KAL_0009.htm, Erişim Tarihi: 18.05.2007 
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vardır. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı işletmelere bir çok açıdan faydalar 

sağlamaktadır.100 

• Çalışanlar açısından; geliştirilmiş haklar ve sendikalaşma imkanı tanır, 

çalışanları temel işçi hakları konusunda eğitmeyi sağlar, direk olarak işçi 

haklarına uygun çalışma imkanı sağlar, işletmede insani değerlere uygun 

çalışma ortamının olduğunu kamuoyuna bildirmek için bir yoldur. 

• Firma açısından; firma değerini artırıcı etki sağlar, firma ve marka 

bilinirliğini artırır, çalışan verimliliğini, istihdamını ve elde tutma yeteneğini 

artırır, tedarik zinciri yönetimini ve performansı destekler. 

• Hissedarlar ve Müşteriler açısından; etik olarak satınalma davranışlarında 

temiz ve güvenilir bir yapı oluşturur, firmanın ve ürünlerin ahlaki değerlere 

uygunluğunu teşhis eder, geniş ürün kategorisi ve üretim alanı oluşmasını 

sağlar. 

2.3.9. Sosyal Pazarlamanın Performansa ve Marka Bilinirliğine Etkileri 

Şirketlerin, tüketicilerden para kazanabilmeleri için öncelikle onların 

akıllarından ve kalplerinden bir parça yer satın almaları gerekmektedir. Bunun 

anlamı; firmalar paralarını kazanmak istedikleri dış müşterilerinin ve kendisine para 

kazandıracak iç müşterilerinin beyninde olumlu imajlar yaratmalı ve onların 

duygularını paylaşacak ortak alanlar oluşturmalıdırlar. Sosyal pazarlama firmaların 

ortaya çıkan bu ihtiyacını tamamen karşılamaktadır. Firmalar, kültürel ve sosyal 

faaliyetlere ayırdıkları bütçeleriyle doğru orantılı olarak tüketicilerin dikkatini 

çekebilir ve buradan onların beyinlerine, toplumsal değerlere ve kültüre yaptıkları 

katkılardan dolayı hedef kitlelerce görecekleri saygı ile de kalplere ulaşmış 

olacaklardır.  

Performans 

Performans genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde 

edilen nicel veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.101 Bir işletmenin değişen 

                                                 
100 Social Accountability International, www.sa-intl.org, Erişim Tarihi: 23.05.2007 
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koşullara daha kolay uyum sağlaması için, kritik performans ölçütleri kullanarak 

işletmenin periyodik olarak değerlendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.102  

 İşletmelerin çoğunluğu için personelin en önemli özelliği, işletmenin amaçlarına 

yapmış olduğu katkıdır. Bu katkı, personel başarımı ya da diğer bir deyişle personel 

performansı olarak adlandırılmaktadır. Personel performansından anlaşılan 

personelin görev ve sorumluluklarını ne denli etkili bir biçimde yerine getirdiğidir. 

Yüksek performans gösteren personel görev ve sorumluluklarını başarıyla yerine 

getiren kişidir; böylelikle örgütün amaçlarına katkıda bulunmuş olur.103 

Sosyal pazarlamanın bilincinde olan firmaların tedarikçiler ile kuracakları 

ortaklık yaklaşımı sayesinde, aralarında ilişkide dürüstlük ve adil davranış artmakta, 

karşılıklı güven sağlanmaktadır. Böylece başarılabilecek olan uzun vadeli karşılıklı 

çıkara dayanan sağlam ilişkiler sayesinde üretimde etkinlik sağlanmaktadır. Ayrıca, 

firmaların sorumluluk bilinçleri tedarikçilere de yansıyarak onları sorumlu ticaret 

yapmaya teşvik edebilir. 

Müşteri memnuniyeti ile çalışan memnuniyeti arasındaki ilişkiyi inceleyen bir 

çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar yurt dışında çok daha sık yapılmaktadır ve 

yapılan araştırmalar da göstermiştir ki çalışan memnuniyetinin yüksek olduğu 

yerlerde müşteri memnuniyeti de yüksek oluyor. Müşterileri memnun etmek sadık 

müşteri elde etmek için en önemli adımdır ve bilinen bir gerçektir ki sadık müşteriler 

firmaların büyümesinde ve karlılıkta önemli bir etmendir. Uluslar arası bir bilgisayar 

firması çalışanları ile yapılan bir araştırma da bunları kanıtlar niteliktedir. Bu 

araştırmanın sonuçları göstermiştir ki işinden memnun olan çalışanlar daha yüksek 

standartlarda hizmet sunmaktalar ve yüksek standartlardaki hizmet, daha memnun ve 

sadık müşteri ve dolayısıyla daha karlı organizasyonlar demektir.  

 

                                                                                                                                          
101Zühal Akal, İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Çok Yönlü Performans 
Göstergeleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın No: 473, 2000, s.48.  
102 Gülseren Karabay, “Bir Konfeksiyon İşletmesinde Verimlilik Denetim Sisteminin Kurulması”,  
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, 2004, İzmir, s.5. 
103 Ceyhan Aldemir ve Diğerleri, Personel Yönetimi, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir, 
1996, s.209. 
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 46000 çalışan ile yapılan bir çalışmada, işinden tamamen  memnun olanların 

memnun olmayanlara kıyasla firma gelirlerine 2.6 kat daha yüksek katkıda 

bulunduğu saptanmıştır. Sears Roebuck & Co. da yapılan bir çalışmada da 

çalışanların memnuniyet seviyesindeki 5 puanlık bir artış müşteri memnuniyetinde 

1.3 lük bir artış sağlamaktadır. Bu 1.3 lük artış da firmanın gelirlerinde 0.5 lik bir 

artış sağlamaktadır.104 Firmaların işinden memnun çalışanları organizasyonlarında 

tutabilmeleri ve onlardan verimli bir şekilde faydalanabilmeleri için sosyal pazarlama 

faaliyetleri etkili bir araçtır. Çünkü soysal pazarlama faaliyetleri sayesinde 

çalışanların, yani iç müşterilerin, firmaya olan aidiyet ve sorumluluk duyguları 

geliştirilebilir ve böylece daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulabilir.   

Günümüzde değerler ve beklentiler giderek değişmekte, çalışanlar sadece 

ekonomik değerlerle tatmin olmamakta, manevi tatmin, kendini geliştirme ve hem 

kendilerine hem de yakınlarına ayırabilecekleri zaman açısından çalışma hayatını 

değerlendirmektedirler. Çalışanlar beklentileri ve amaçları doğrultusunda tatmin 

edilmediyse, onlardan verimli bir çalışma ve moral beklemek olanaksızdır. 

Çalışanların verimli bir şekilde çalışması isteniyorsa, onların motivasyonu giderek 

önem kazanmaktadır. İşletmeler çalışanlarına ücret, iş garantisi, iş güvenliği ve 

sosyal güvenceler sağlamalıdır. Başka bir deyişle, onları motive edebilmek için temel 

fizyolojik gereksinimlerinin yanı sıra güvenlik, sevgi ve ait olma, değer ve kendini 

geliştirme gereksinimleri de tatmin etmeye çalışılmalıdır. 105 

GSM sektörünün liderlerinden olan Turkcell, 2003 yılı faaliyet raporunda 

çalışanlarına verdiği değeri şöyle açıklamaktadır;106 “Turkcell’in en önemli 

değerlerinden birisi “insana yatırım”dır. Pazardaki konumunu, sahip olduğu nitelikli 

insan kaynağının sürekli gelişimi ve motivasyonuyla sürdürebileceğine inanan 

Turkcell, bu inançla tam 10 yıldır, kurumsal değerlerini destekleyecek uygulamalara 

ve insan kaynağını geliştirecek faaliyetlere odaklanmaktadır.” Turkcell’in bahsettiği 

bu faaliyetler arasında sosyal pazarlama faaliyetlerinin oranı oldukça yüksektir. 

                                                 
104 http://www.plusvalue.net/Makaleler/57/, Erişim Tarihi:12.05.2007 
105 Şevki Özgener, “İş Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk, İmalat Sanayinde Bir Uygulama”, Selçuk  
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2000, s.136.  
106 http://www.turkcell.com.tr, Faaliyet Raporu, 2003, s.37. 
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Turkcell, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplumun 

ihtiyaçlarına katma değer sağlamasını ve toplumsal bağları güçlendirmesini 

hedeflediğini açıklamaktadır. Bu bağlamda ülkemizin en büyük ihtiyacının nitelikli 

insan kaynağı olduğu savunan Turkcell, sosyal pazarlamanın araçlarından olan 

sponsorluk faaliyetlerinin vizyonunu “nitelikli insan kaynağı yetiştirmek” ve 

“başarılı gençlere destek olmak” olarak belirlediğini ifade etmektedir. Bu çerçevede 

Turkcell, sponsorluk faaliyetlerini spor, eğitim, teknoloji ve kültür – sanat 

alanlarında yoğunlaştırmakta ve bu alanlarda projelere destek sağlamaktadır.107 

Turkcell uyguladığı bu kampanya ile çalışan performansını artırmayı uzun vadede 

hedefleyerek hem kendisine hem de içinde bulunduğu topluma katma değer 

sağlamaktadır. Turkcell kısa vadede sosyal pazarlama faaliyetleriyle çalışan 

performansını şu şekilde olumlu yönde etkilemektedir; Turkcell Sosyal Aktivite 

Grubu (TSAG) iş ortamı dışında çalışanların özel yaşantılarını da besleyecek ve 

dengeleyecek çeşitli sosyal etkinlikler (yurtiçi ve yurtdışı geziler, turnuvalar, çocuk 

kulübü etkinlikleri, çeşitli spor etkinlikleri vb.) düzenlemektedir. Amaç, düzenlenen 

sosyal etkinlikler ile motivasyonu ve çalışanlar arası iletişimi artırarak ortaya çıkan 

pozitif etkiyi verimliliğe yansıtmaktır. 2006 yılında, Turkcell çalışanları için 

düzenlenen 246 adet sosyal etkinliğe katılan 17.000 çalışan bulunurken, 2006 yılı 

TSAG memnuniyet anketi %97 olarak gerçekleşmiştir.108 Turkcell uyguladığı bu 

programlar sayesinde iç müşterilerini memnun ederek, onları firmaya bağlamakta, 

buna bağlı olarak şirketin verimliliğini ve performansını artırmaktadır ve dolayısıyla 

dış müşterilerini de memnun ederek, Türkiye GSM sektöründe marka bilinirliği en 

yüksek olan firma haline gelmiştir. 

     Çalışanlar açısından da bir parçası oldukları firmanın sosyal sorumluluklarını 

yerine getirmeleri önemlidir. Huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılması, adil 

performans değerlendirmesi ve iyi çalışmanın ödüllendirilmesi, çalışan 

memnuniyetini arttırabilir. Kurumun sorumlulukları çerçevesinde çalışanlarına 

vereceği eğitimler ve yapacağı yatırımlar, firmanın doğru becerilere sahip çalışanlara 

sahip olmasına neden olarak rekabet avantajı sağlayabilir. Ayrıca tüm bu faaliyetler 

                                                 
107 http://www.turkcell.com.tr, Faaliyet Raporu, 2003, s.33. 
108 http://www.turkcell.com.tr, Faaliyet Raporu, 2006, s.41. 
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çalışanların şirkete bağlılığı gibi firmalar için önem taşıyan bir konuya katkıda 

bulunabilir.  

Tatko şirketlerinin sahiplerinden biri uyguladıkları sosyal pazarlama 

faaliyetlerinden beklentisini şu şekilde açıklamaktadır; “Çalışanlarımız içindeki 

gönüllülere haftada yarım gün Doğa ile Barış Derneği’nde çalışabileceklerini 

söyledik. Bu çalışmalarında şirket olanaklarını kullanabileceklerini söyledik. Çünkü 

içinde bulunduğumuz topluma bir şeyler vermeden bizim de uzun vadede 

yaşamamızın mümkün olamayacağını düşünüyoruz. Şirkette insanların aidiyetlerini 

artırırız, yani şirkette çalışan insanlar biz toplumsal sorumluluğu olan bir şirketiz, 

burada olmaktan mutluyuz, buraya sadece parasal bağlarla değil gönül bağlarıyla da 

bağlıyız” diye düşünebilirler.109 Firma sahibinin yaptığı bu açıklama sosyal 

pazarlama faaliyetlerinin uzun vadede çalışanların firmaya olan aidiyet duygularını 

artırabileceğini ve firmanın performansını olumlu yönde etkileyebileceğini 

göstermektedir. 

Marka Bilinirliği 

 Bilinirlik markanın tüketici zihnindeki güçlülüğüdür.110 Diğer bir ifadeyle marka 

adı bilinirliği, tüketicinin marka tanıma ve hatırlama performansından oluşur.111 

Marka tanıma ve hatırlamadan oluşan marka bilinirliği kavramı dört nedenden dolayı 

satın alma kararlarında etkilidir. İlki markanın ait olduğu ürün kategorisi ele 

alındığında markanın akla gelmesidir. İkincisi, eğer başka önemli bir marka 

çağrışımı yoksa ele alınan konularla ilgili olarak verilen satın alma kararını etkiler. 

Üçüncüsü, düşük ilgi duyulan satın almalarda minimum bilinirlik derecesi iyi 

özellikler ya da çağrışımlar olmasa bile ürün için etkili olabilir. Son olarak marka 

                                                 
109Üç Sempozyum-Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, 
Sempozyum Kayıtları, İstanbul, 1998. Aktaran: Yılmaz Yaman, “Sosyal Sorumluluk 
Kampanyaları”, Yıl:1, Sayı:1, http://www.siviltoplum.com.tr/?ynt=icerikdetay&icerik=64&id=115, 
Erişim Tarihi: 08.04.2007. 
110 Aaker, D.A., A.g.e., pp.11. 
111 A.g.e., pp.12. 
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bilinirliği, marka imajıyla oluşan marka çağrışımlarının gücünü ve şeklini etkileyerek 

tüketicinin satın alma kararı vermesini sağlar.112 

 Tüketicinin belleğinde yer eden pazarlama aracı, zamanla marka ile bütünleşerek 

kurumun, ürünün ya da hizmetin bir anlamda “tanımını/tanıtımını” yapan görsel 

kimliktir.113 Bu tanıma sosyal pazarlama açısından bakacak olursak; sosyal 

pazarlamanın marka ile bütünleşerek üretilen ürünün ya da hizmetin tanıtımı 

yapılarak, marka bilinirliğini artırdığını söylenebilir. 

 Marka bilinirliği işletme ürünlerinin satın alınma olanağını arttırır. Ürünlerin 

diğer müşterilere tavsiye edilmesine imkan tanır. Bu da işletme satışlarının ve pazar 

payının artması anlamına gelmektedir. Marka bilinirliği yüksek olan işletmeler 

ürünlerini daha farklı bir şekilde fiyatlandırma olanağına sahiptir. Örneğin; bisküvi 

sektöründe çok sayıda işletme aynı tat ve kalitede üretim yapabilmekte ve yine aynı 

pazarlara ürünlerini satabilmektedir. Aynı şekilde, günümüz küresel rekabet 

ortamında piyasadaki rakipleriyle aynı özellikleri taşıyan herhangi bir ürünü üreten 

işletme, farklılaştırma yaparak ürünü rakiplerin fiyatının üstünde bir fiyata 

pazarlayabilmektedir. Burada yaratılan artı değerin önemli ölçüde markaya ait 

olduğu söylenebilir.114 Marka bilinirliği yüksek olduğunda müşteri bağlılığı da 

artmaktadır. İşletmeler müşteri edinme maliyetlerinden korunmak için müşteri 

güveni ve bağlılığına önem vermektedirler.  

 İşletmeler, sosyal pazarlama faaliyetleri sayesinde, marka bilinirliklerini artırarak, 

müşterilerin markaya karşı yakınlıklarını ve hoşlanma duygularının oluşmasını 

sağlayabilir ve böylece müşteri sadakatini  de artırabilirler. Çünkü sosyal pazarlama 

faaliyetleri sonucunda müşteriler kültürel, sosyal ve duygusal karar verme 

                                                 
112 Mehmet Ali Özerdoğan, “Konfeksiyon Sektöründe Markalaşma”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 
2005, s.10. 
113 Selin Sobacı, “İmaj yenileyen Markalarda Görsel Kimlik Sorunu”, Hacettepe Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2001, s. 8. 
114 Ferdi Bişkin, “ Markanın Pazarlama Açısından Önemi ve Tüketici Tercihleri – Memnuniyeti 
Çerçevesinde Otomobil Sahipleri Üzerinde Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı,  Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, 2004, s.4. 
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mekanizmalarını kullanarak tercihlerini yaptıklarından dolayı ürüne ve markaya olan 

bağlılıkları artmaktadır. 

 İşletmelerin farklılaşabilmeleri müşteri ile iletişimlerinin etkinliğine bağlıdır. 

Müşterileri dinleyen, anlayan ve karar süreçlerini müşterileriyle paylaşan bir işletme 

iletişimi farklılaşmaya yardımcı olmaktadır. Marka olmak farklılaşma yolunda çok 

önemlidir ancak tek farklı olma yolu değildir.115 Sosyal pazarlama faaliyetleri 

işletmelerin müşterileriyle olan iletişimlerini farklılaştırmada büyük rol 

oynamaktadır. İşletmelerin farklılaşabilmek için sahip olması gereken bazı özellikler 

bulunmaktadır. Bu özellikler; müşteriye karşı samimi olmak, müşteride merak 

uyandırmak, müşteri ile empatiye dayalı bir ilişki kurmak ve kararlarında cesur ve 

yaratıcı olmaktır.116 İşletmeler sosyal pazarlama faaliyetleri sayesinde müşterilerine 

karşı samimiyetlerini, onlarda markalarına ve ürünlerine karşı merak duygusunu 

uyandırabilir ve karşılıklı empati kurmayı sağlayabilirler. 

 Her marka, üretici ile tüketici arasında yapılmış bir sözleşmedir. Taraflar 

sözleşme gereğini yerine getiremezse, örneğin; marka söz verdiği faydayı 

sağlayamazsa ortaya çeşitli sorunlar çıkar.117 Eğer firma sosyal pazarlama faaliyetleri 

sayesinde iddia ettiği faydayı müşterilerine sağlayamazsa, uygulanmaya çalışılan 

faaliyetler tüketici zihninde tam tersi etki yaratabilir ve ilgili markanın imajını 

olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden bir firma marka bilinirliğini ve performansı 

artırabilmek için sosyal pazarlama faaliyetlerinde seçici davranmak durumundadır. 

 Sosyal pazarlama faaliyetleri, bir markanın sağlayabileceği yararlara hizmet eden 

bir araçtır. Bir markanın sağlayacağı faydaların etkinliği sosyal pazarlama 

faaliyetleriyle artırılabilir. Marka kullanımı üreticilerin ve satıcıların giderlerini 

artırıcı bazı işlemler gerektirdiği ve ürünün beğenilmemesi durumunda kötü imaj 

riskini artırdığı halde, sağladığı şu faydalar sebebiyle tercih edilmektedir.118 

                                                 
115 Arman Kırım, Mor İneğin Akıllısı, Sistem Yayıncılık, 12. Baskı, İstanbul, 2003, s.76. 
116 Çağla Karabacakoğlu, “2. Ankara Marka Konferansı”, Anahtar, Milli Prodüktivite Merkezi 
Aylık Yayın Organı, Yıl:16, Sayı: 182, Şubat 2004, s.4. 
117 Güven Borça, Bu Topraklardan Bir Dünya Markası Çıkar mı? Marka Olmanın ABC’si, 
MediaCat Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2002, s.37. 
118 Remzi Altunışık, Marka ve Marka Stratejileri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004, s.8. 
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• Ürünün tanınması ile hatırlanmasına ve dolayısıyla ürüne talep oluşumuna 

katkıda bulunur. 

• İyi tanınmış marka yeni ürünlerin tutunmasını kolaylaştırır. 

• Tüketicilerin ürünleri kolayca tanıyabilmesini ve ayırt edebilmesini sağlar. 

• Marka, sunulan ürün kimliğini açıklamada yardımcı olur ve tüketicilere seçim 

kolaylığı sağlar.119 

 Sosyal pazarlama faaliyetleri, ürünün ve markanın tanınmasına hizmet ettiğinden 

dolayı, tüketicilerin ürünleri kolayca tanıyabilmesini ve rakip ürünlerden ayırt 

edebilmesini sağlar. Böylece müşteri sadakati oluşturarak, marka bilinirliğini olumlu 

yönde etkilemektedir. Teknolojinin her geçen gün gelişimi sayesinde insanlar daha 

hızlı ve daha fazla sayıda kaynakla bilgiye ulaşmaya başlamıştır. Hedef kitleler  artık 

sadece şirketlerin vaadlerine, sözlerine, söylediklerine inanmakla kalmıyorlar. 

Araştırıyor, sorguluyor, en güncel ve en doğru bilgilere her geçen gün daha hızlı 

ulaşıyorlar.  Bilgiye bu kadar hızlı ve kolay erişim tüm sektörlerdeki rekabeti daha da 

aktif ve hareketli kılmaya başlamıştır. Bugün ve gelecekte  rakipler arasında ön plana 

çıkabilmek, marka farkındalığı ve takip eden süreçte marka bilinirliği yaratma veya 

marka bilinirliğini artırmak, rakiplere göre farklılaşmak , hedef kitleyle duygusal bir 

bağ oluşturmak, gittikçe zorlaşan marka sadakatini oluşturmak ve en doğru bütçeyle 

hedef kitlelere ulaşmanın önemi artmıştır ve giderek artacaktır. 

 Günümüzde tüketiciler bir ürünü ya da bir hizmeti almaktan çok markayı satın 

alıyorlar. Tüketiciler satın  aldıkları  marka ile ait oldukları veya ait olmak istedikleri 

hayat tarzını, markanın anlattığı hikayeleri, markanın yaşattığı veya yaşatmayı vaad 

ettiği deneyimleri ve yaşamak istedikleri duyguları satın alıyorlar. Son yıllarda bu 

amaçları gerçekleştirecek bir pazarlama aracı klasik pazarlama araçları arasından 

fark yaratarak ön plana çıkmaya başladı. Bu etkin pazarlama aracının adı 

sponsorluktur.120  

                                                 
119 Maurice L. Mandell ve Larry J. Rosenberg, Marketing, New Jersey, Prentice Hall, 1981, s.287. 
Aktaran: Ferdi Bişkin, A.g.t., s.15. 
120 http://www.sponsorluk.gov.tr/sponsorluk_detay.htm, Erişim Tarihi: 10.05.2007 
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 Sosyal pazarlamanın bir aracı olan sponsorluk, etkin bir pazarlama iletişimi 

aracıdır. Sponsorluk algılananın aksine bağış veya yardım değildir. Bu yüzden 

etkinliğinin ölçümlenmesi şarttır. Sonuçlarına uzun vadede ulaşılan sponsorluk 

reklam gibi diğer tutundurma araçları ile desteklenmelidir. Kültür, sanat, eğitim, 

spor, çevre ve diğer pek çok alanda artan bir öneme sahip olan sponsorluk için 

yapılan harcamalar artmaktadır.121 Sponsorluk bir etkinliğe destek vererek kurumu, 

ürünü, hizmeti tanıtarak hedeflenen kitlenin bilinç altında marka imajını oluşturmak 

ve marka bilinirliğini artırmak, indirekt olarak satın alma tercihlerini etkilemektir. 

2006 yılının ilk 3 aylık döneminde yayınlanan Amerika’ da Sponsorluk Raporu’ na 

göre 2005 yılında  dünyada reklam harcamalarına ayrılan pay azalırken, sponsorluk 

için ayrılan bütçelerde ciddi bir artış gözlenmektedir. Rapora göre gelişmekte olan 

teknoloji ile dijital yayıncılık, kablo ve uydu yayınları, internet gibi tüketicinin marka 

ve şirketlerle birebir etkileşimde olabildiği yeni mecraların oluşumu en büyük 

etkenlerden biridir. Amerika'da yayınlanan IEG Sponsorship Report'a göre 2002 

yılında dünyada 22 Milyar Dolarlık sponsorluk harcaması yapılırken, bu rakam 

2003'te 25 Milyar Dolara, 2004'te ise 28 Milyar Dolar'a yükselmiştir. 2003-2004 

yılları arasında dünyada reklam harcamaları % 5.8 oranında artarken, sponsorluk 

harcamaları % 12 oranında artış göstermiştir. 2005 yılında Dünyadaki toplam 

sponsorluk harcaması 30 Milyar Dolar'a ulaşmıştır. Bu harcamaların 9.5 Milyar 

Dolarlık bölümü Amerika'da gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Avrupa'daki sponsorluk 

harcamaları da 6.5 Milyar Dolardan 7.4 Milyar dolara yükselmiştir. 122 Yapılan bu 

araştırma gösteriyor ki, pek çok reklam uzmanının savunduğu, televizyon 

reklamlarının etkisinin azalacağı ve kurumların toplumsal sorumluluğunun tüketici 

gözünde giderek önem kazanacağı beklentileri gerçekleşiyor. Firmalar her geçen gün 

sosyal pazarlamanın gerekliliğinin farkına daha iyi varıyorlar ve sosyal 

sorumluluklarını yerine getirerek marka bilinirliklerini çok daha etkin bir şekilde 

artırabileceklerini görüyorlar. Ancak şu da unutulmamalıdır ki, sadece hedef kitleyi 

düşünerek yapılan sosyal pazarlama faaliyetleri samimiyetten uzak bir ortam 

oluşturacağından, doğru bilgiye çok hızlı ve sayısız kaynaktan ulaşabilen tüketici 
                                                 
121Fuat Aydın, Markalaşma Kararı İle Yurtdışı Pazarlara Açılım, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret 
Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005, s.42.  
122 http://www.sponsorluk.gov.tr/sponsorluk_detay.htm, Erişim Tarihi: 10.05.2007 
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üzerinde negatif bir algı yaratabilir. Bu yüzden sosyal pazarlama yapmak değil, 

doğru sosyal pazarlama yapmak çok önemlidir. 

 Olivium Outlet Center’ın uyguladığı Çarşamba Etkinlikleri, sosyal pazarlamanın 

marka bilinirliğine sağladığı pozitif katkıyı açıklamak adına uygulanmış bir örnektir. 

Olivium Outlet Center, hedef kitlesine yalnız alışveriş ortamı sunmanın yanı sıra, 

hoşça vakit geçirebilmelerini de sağlamak istiyordu. Yönetim bu amaca yönelik 

olarak araştırmalara başladı ve yurtdışında bazı alışveriş merkezlerinin de uyguladığı 

“Çarşamba Etkinlikleri”ni hayata geçirdi. İngilizce’de adı “Wednesday Duties” diye 

geçen uygulama yurtdışından kıyaslama “benchmark” alınarak Olivium’un hedef 

kitlesine uygun olarak geliştirildi. Her çarşamba günü bölge halkının en sevdiği ünlü 

Türk yıldızları Olivium’a davet edildi ve hedef kitleyle buluşturuldu. Bu projeyle 

Olivium, ziyaretçilerinin rüyalarını gerçekleştirmiş olacak onları rüyalarındaki pop 

yıldızlarıyla, ünlü sanatçılarla buluşturacaktı. Olivium da ticari odaklı belli bir 

ziyaretçi frekansı yakalama, ciro artışı ve pazardaki yerini sağlamlaştırma 

hedeflerinin ötesinde, marka bilinirliği konusunda önemli yol kat edecekti. 

Uygulanan bu sosyal pazarlama faaliyetlerinden alınan sonuçları, Olivium Genel 

Müdürü Murat İzci, Capital Dergisine verdiği ropörtajda rakamlarla şu şekilde ifade 

etmektedir; “Pazarlama bütçesinin sadece yüzde 2.7’si olan 12 bin dolar harcayarak 

2004’te 2003’ün aynı dönemine göre yüzde 35 satış artışı yaşadık. Ziyaretçi sayısı 

yüzde 8.2 arttı. Olivium konulu 922 bin dolar değerinde toplam 185 adet makale 

yayınlandı. Reklam eşdeğeri 17 milyon dolar olacak kadar yani 10 saat TV’de yer 

aldık. Olivium marka ismi oluşturduk, dükkan kiracı listemizde bekleyenlerin sayısı 

yükseldi, dükkanlarımıza talep yüzde 13,6 arttı.”123 Olivium Genel Müdürü Murat 

İzci’nin yaptığı bu matematiksel açıklamadan, sosyal pazarlamanın marka bilinirliği 

üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu göstermektedir. 

 Strateji GFK araştırma şirketinin Şubat 2005 tarihinde yayınladığı Bireysel 

Emeklilik Şirketleri İmaj Araştırması sonuçları, AK Emeklilik'in bireysel emeklilik 

sektöründe marka bilinirliği en yüksek kurum olduğunu ortaya koymuştur. 

AKEmeklilik'in yüzde 36'lık hatırlanma oranı elde ettiği araştırmanın sonuçlarına 

                                                 
123 http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=3972, Erişim Tarihi: 15.05.2007 
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göre şirket, yüzde 41'lik oran ile de tüm sigorta şirketleri arasında ilk hatırlanan 

şirket olmuştur.124 AKEmeklilik’in tüketici zihninde oluşturduğu bu marka bilinirliği 

başarısında uyguladığı reklam, tanıtım ve sunduğu hizmet kalitesinin yanında sosyal 

pazarlama faaliyetlerinin rolü çok büyüktür.  2003 yılında uyguladığı, Atatürk Kültür 

Merkezi Sponsorluk projesi, yine 2003 yılında 1. Kalkınma Kongresine Destek 

projesi, 2005 yılında Eskişehir Film Festivaline Sponsorluk projesi ve yine 2005 

yılında ünlü sinema sanatçısı Woody Allen’a yaptığı sponsorluk projesi sosyal 

pazarlama projelerinden birkaçıdır. Firma uyguladığı bu sosyal pazarlama 

projeleriyle kendisini rakiplerinden farklılaştırarak marka bilinirliğini artırmıştır. 

Aygaz markası, ACNielsen’ın 1994 yılından itibaren her yıl tüketiciler üzerinde 

gerçekleştirdiği, firma ve marka bilinirliğinin sorgulandığı Markalar Araştırması’nın 

2004 yılındaki sonuçlarına göre de % 64’lük belirtilme oranı ile tüplügaz 

kategorisinin lideri konumundadır. Otogaz kategorisinde ise firmanın marka 

bilinirliliğinde ciddi artışlar yaşanmaktadır. 2004’te yaptığı Euro LPG lansmanı 

sonrasında, Aygaz’ın marka bilinirliliği, 2003’e göre % 8,9’luk artış göstermiştir. 

Aygaz, bu yüksek değişim oranı ile 2004 yılının en hızlı değişim gösteren ve 

parlayan markası olarak öne çıkmıştır. 

 Araştırmalar, LPG sektöründe tüketicilerin marka konusunda en çok önem 

verdiği kriterin “güvenlik” olduğunu göstermektedir. Aygaz’ın yüksek marka 

bilinirliği ve sektördeki liderliğinde, tüketiciler tarafından “güvenli” marka olarak 

algılanmasının payı oldukça yüksektir. 125 Aygaz firması tüketicinin zihninde 

oluşturduğu “güvenli” imajını sosyal pazarlama faaliyetlerine borçludur. Çevre ve 

işçi sağlığına dayalı üretim politikası, yayınlanmasında sponsorluğunu üstlendiği 

kültürel ve sanatsal kitaplar, TEGV Ateşböceği projesi, Ev Kazaları Kampanyası ve 

Dikkatli Çocuk Kampanyası firmanın yürüttüğü sosyal pazarlama projelerindendir. 

Aygaz’ın en çok ilgi gören Dikkatli Çocuk Kampanyası, IPRA (Uluslararası Halkla 

İlişkiler Derneği) tarafından düzenlenen “2003 Golden World Awards”da kurumsal 

sosyal sorumluluk kategorisinde mükemmellik ödülünün sahibi olmuştur. 

Kampanya, ilköğretim çağındaki çocukları yangın, deprem, trafik, ilkyardım, ev 
                                                 
124 http://www.akemeklilik.com.tr, Erişim Tarihi: 15.05.2007 
125 http://www.aygaz.com.tr, Erişim Tarihi: 09.05.2007 
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kazaları konularında bilinçlendirmeyi ve bilgilendirmeyi hedeflemektedir. 

Konularında uzman kişilerden oluşturulan Aygaz Dikkatli Çocuk Ekipleri, 

eğitimlerini eğlenceli bir ortamda, kısa seminerler şeklinde vermektedirler. Firma 

eğitimden sonra “Dikkatli Çocuk Sertifikası” alan çocukların kampanyanın özel 

karakteri “Aycan” ile interaktif bir oyun oynamasını sağlayarak McDonals’ın da 

uyguladığı “tie-in” promosyon kampanyasını kullanmaktadır. Firma eğitim alan 

öğrencilere semineri takiben, eğitim konularının eğlenceli ve interaktif bir ortamda 

pekiştirildiği tiyatro oyununu ücretsiz olarak izlettirmektedir. 

Eczacıbaşı grubuna bağlı olan Solo markası, AC Nielsen ZET araştırma 

kuruluşunun 2002 yılı marka bilinirliği araştırmasına göre, tuvalet kâğıdı 

kategorisinde en çok bilinen marka olmuştur. Diğer firmalar gibi reklam, tanıtım ve 

kaliteli hizmet anlayışının yanında firmanın uyguladığı sosyal pazarlama faaliyetleri 

Solo markasının marka bilinirliğini önemli ölçüde artırmıştır. Solo markası tuvalet 

kağıdı kullanımının ülkemizde henüz çok yetersiz olduğunu ve tuvalet kağıdı 

kullanımının artırılmasına öncülük yaptığını iddia etmektedir. Firmanın 1992 

yılından beri sürdürdüğü numune dağıtım çalışmalarının yanı sıra Dokuz Eylül 

Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmalarına dayanılarak hazırlanan ve tuvalet kâğıdı 

kullanımının sağlık açısından gerekliliğini vurgulayan özel reklam filmleri, 

ilköğretim okullarında öğrencilere verilen hijyen eğitimleri ile yürütülen kullanımı 

yaygınlaştırma çalışmaları, firmanın uyguladığı sosyal pazarlama faaliyetleri 

arasında yer almaktadır.126 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
126 http://www.eczacibasi.com.tr, Erişim Tarihi: 08.05.2007 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İŞLETMELERDE SOSYAL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN 

PERFORMANSA ve MARKA BİLİNİRLİĞİNE ETKİLERİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 Çalışmanın bu kısmında Konya ilinde, gıda sektöründe faaliyet gösteren özel 

sektör kuruluşlarının sosyal pazarlama hakkında ne bildiği, sosyal pazarlama 

faaliyetlerini ne düzeyde uyguladıkları, sosyal pazarlama faaliyetlerinden hangileri 

üzerinde yoğunlaştıkları, sosyal pazarlama faaliyetlerinin işletme performansını ve 

marka bilinirliğini ne yönde etkilediğini belirlemek amacıyla yapılan araştırmadan 

elde edilen bulgular değerlendirilmektedir. 

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI ve HİPOTEZLERİ 

 Bu bölümde araştırmanın amacı ve hipotezleri hakkında bilgi verilecektir. 

3.1.1. Araştırmanın Amacı 

 Günümüzde işletmelerin toplumsal fayda sağlamak amacıyla toplumun 

çıkarlarına yönelik olarak geliştirdikleri sosyal pazarlama projelerinin önemi giderek 

artmaktadır. Bu amaçla işletmeler, faaliyet gösterdikleri pazarların sosyo – kültürel 

özelliklerini dikkate alarak sosyal sorumluluk düzeylerini belirleyen çeşitli sosyal 

pazarlama projeleri ortaya koymaktadırlar. İşletmeler sahip oldukları markaların 

marka bilinirliklerini artırabilmek ve dolayısıyla marka sadakati oluşturarak, müşteri 

memnuniyetini en üst seviyeye taşıyabilmek için sosyal pazarlama faaliyetlerinden 

faydalanmaktadırlar. Aynı zamanda uygulanan bu sosyal pazarlama faaliyetleri 

firmanın performansını da olumlu yönde etkilemektedir. Bu araştırmanın esas amacı 

sosyal pazarlama faaliyetleri uygulayan firmaların, bu faaliyetler sonucunda marka 

bilinirlikleri ve performanslarında ne tür değişikliklerin meydana geldiğini ortaya 

koyabilmektir. Dolayısıyla, araştırmada esas olarak tanımlayıcı araştırma modeli 

kullanılmıştır. Tanımlayıcı araştırmalarda asıl amaç; anket, görüşme, gözlem ve 
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örnekleme gibi araçlarla ana kütlenin ilgilenilen özelliklerini ortaya koymaktır.127 

Tanımlayıcı araştırma modelinde amaç; mevcut problemi, bu problemle ilgili 

durumları, değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamaktır. Böyle bir 

tanımlama yapıldıktan sonra bu tanıma dayanarak ileriye dönük tahminler yapmak 

mümkün olmaktadır.128 

Bu çerçevede araştırmanın alt amaçlarını şu şekilde belirlemek mümkündür; 

1. Sosyal pazarlama faaliyetlerinin performansa etkilerini tespit etmek, 

2. Sosyal pazarlama faaliyetlerinin marka bilinirliğine etkilerini tespit etmek, 

3. İşletmelerin sosyal pazarlama faaliyetlerinden beklentilerini belirlemek, 

4. İşletmelerin Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkilerinin ne düzeyde olduğunu 

belirlemek, 

5. İşletmelerin sosyal pazarlama faaliyetlerine ne kadar bütçe ayırdıklarını tespit 

etmek, 

6. Sosyal pazarlama faaliyetlerinin işgörenler üzerindeki etkilerini belirlemek, 

7. Sosyal pazarlama faaliyetlerinin müşteri üzerindeki etkilerini belirlemek, 

8. İşletmelerin sosyal pazarlama faaliyetlerini kullanım amaçlarını ve bu 

amaçlara ne düzeyde ulaştıklarını belirlemek, 

3.1.2. Araştırmanın Hipotezleri 

 İstatistiksel anlamda hipotez, bir tesadüfi değişkenin dağılımıyla ilgili yapılan 

varsayımdır. Uygulamada bir hipotez genellikle ilgili ana kütlenin bir veya daha 

fazla parametresinin belirlenmesi anlamını taşımaktadır.129 Hipotez, araştırmacının 

araştırma problemindeki değişkenler arasındaki ilişkilerinden beklentilerini ifade 

etmektedir. Null (Sıfır) hipotezleri genel olarak fark olmadığı tezi üzerine 

kurulmaktadır. Geleneksel olarak Null hipotezi Ho olarak sembolize edilmektedir. 

                                                 
127Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Genişletilmiş Beşinci Baskı, Güzem 
Yayınları, 
İstanbul, 1993, s. 25. 
128 Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları, 7. Baskı, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004,s. 310. 
129 A.g.e., s.94. 



 69 

Her Null hipotezine karşılık mutlaka bir alternatif hipotez vardır. Alternatif hipotez 

H1 olarak sembolize edilmektedir.130 Bizim çalışmamızda alternatif hipotezler test 

edilmiştir. Dolayısıyla, istatistiksel analizler sonucunda “kabul” ya da “red” edilen 

hipotezler alternatif hipotezlerdir.  

 Yukarıda belirtilen uygulama amaçları çerçevesinde uygulamayla ilgili 

geliştirilen hipotezleri şu şekilde belirtmek mümkündür: 

 Hipotez 1: Sosyal pazarlama faaliyetlerinin işletmenin performansı üzerindeki 

olumlu etkisi, sosyal pazarlama faaliyetlerinin planlanmasında önemli bir etkendir. 

 Hipotez 2: Sosyal pazarlama faaliyetlerinin marka bilinirliği üzerindeki olumlu 

etkisi, sosyal pazarlama faaliyetlerinin planlanmasında önemli bir etkendir. 

 Hipotez 3: Sosyal pazarlama faaliyetlerinin maliyeti, sosyal pazarlama 

faaliyetlerinin planlanmasında önemli bir etkendir. 

 Hipotez 4: Son yıllarda işletmelerin sosyal pazarlama faaliyetlerini kullanma 

oranları artmıştır.  

 Hipotez 5: Küreselleşme akımının doğurduğu kurumsallaşma etkisi işletmelerin 

içinde yaşadığı topluma karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirme faaliyetlerine 

verdiği önemi artırmıştır. 

 Hipotez 6: İşletmelerin sosyal sorumluluk kampanyaları uygulamalarının 

müşteriler üzerinde olumlu bir etkisi vardır.  

 Hipotez 7: İşletmelerin sosyal sorumluluk kampanyaları uygulamaları 

çalışanların firmaya olan bağlılığını artırmaktadır. 

 Hipotez  8: İşletmelerin sosyal pazarlama faaliyetleri uygulamalarında STK’lar 

ile işbirliği yapmaları işletmeler açısından önemli bir avantajdır.  

 Hipotez 9: İşletmelerin uyguladıkları sosyal pazarlama faaliyetleri uzun vadede 

bir yatırım aracıdır. 

                                                 
130 Remzi Altunışık ve Diğerleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 
Birinci Baskı, Sakarya Kitabevi, Adapazarı, 2001, s.145. 
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3.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 Bu bölümde uygulamaya dahil edilen isletmelerin seçilmesi, anket formlarının 

hazırlanması ve gönderilmesi, cevaplanan anketlerin kodlanması ve verilerin analiz 

edilmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgiler verilecektir. Uygulamada izlenen 

yöntem Şekil 3.1’deki gibi gösterilebilir. 

 

 

Şekil 3.1. Araştırmada Uygulanan Yöntem 
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3.2.1. Araştırma Kapsamına Alınan İşletmelerin Seçimi 

 Araştırma çerçevesinde örnek büyüklüğünün seçilmesinde, araştırmacının uygun 

bir örnek kütle için, hem temsil yeteneği sağlayan bir örnek büyüklüğünü hem de 

maliyet , zaman ve veri analizi şartlarını dikkate alarak bir dengeye ulaşması 

gerekmektedir.131 Örneğin gereğinden büyük olması halinde, zaman ve olanaklar 

boşa harcanmış olacaktır. Buna karşılık, örneğin birim sayısı yetersiz olduğu 

takdirde, toplum parametreleri ancak çok geniş bir aralık içerisinde 

kestirilebilecektir. Araştırmacının verileri için öngördüğü hassasiyet derecesi, uygun 

görebileceği hata marjı, uygulayacağı istatistiki analizler ve evrenin büyüklüğü, 

örnek kütlenin büyüklüğünün temel belirleyicileridir. Bu bağlamda örnek 

büyüklüğünün seçilmesinde izlenen prosedür aşağıdaki gibi açıklanabilir.  

 Araştırma Konya ilinde faaliyet gösteren üretim yapan gıda işletmeleri üzerinde 

yapılmıştır. Konya Sanayi Odası ve Gıda Mühendisleri Odası kayıtlarından 90 adet 

küçük ve orta ölçekli gıda işletmesinin iletişim bilgilerine ulaşılmıştır. Böylece 

araştırmanın ana kütlesi 90 işletme olarak belirlenmiştir. Örneklem yöntemi olarak 

kararsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kararsal örnekleme yöntemi, 

araştırmacının çalışma alanına giren konuda yapılacak bir inceleme için araştırma 

amacına en uygun olacağına inandığı bir örneği değer yargısına göre seçmesidir.132 

Böyle bir yöntemin çok sağlıklı sonuçlar verdiğine dair örnekler vardır.133  

 Hazırlanan anketler Mart 2007 tarihinden itibaren hem posta yolu ile hem de 

internet üzerinden (işletmelerin elektronik posta adreslerine gönderilerek) işletmelere 

ulaştırılmıştır. Geri dönüş oranını artırabilmek için, tüm zarfların içine üzerinde 

dönüş adresi ve posta pulu yapıştırılmış birer zarf konulmuştur. Posta ve internet 

üzerinden anketlerin dönüş oranı; işletmelerin anketleri doldurmada isteksiz olması 

nedeni ile düşük olmuştur. Bu bağlamda, imkanlar ölçüsünde bazı işletmelere bizzat 

gidilerek yüzyüze görüşme yöntemi ile anketler yapılmıştır. 15 Haziran 2007 

itibariyle değerlendirmeye uygun 20 anket formu elde edilmiştir. Bu %22’lik bir 

dönüş oranını temsil etmektedir.  

                                                 
131 Remzi Altunışık ve Diğerleri, A.g.e., s.69. 
132 Tuncer Tokol, Pazarlama Araştırmaları, 11. Baskı, Vipaş A.Ş., Bursa, 2002, s.32. 
133 Remzi Altunışık ve Diğerleri, A.g.e., s.73. 
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3.2.2. Anket Formunun Hazırlanması 

 Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan anket formundaki 

soruların belirlenmesinde ilgili literatür ve bu konuda daha önce gerçekleştirilen 

çalışmalar dikkate alınmıştır (Örneğin; Emel Özarslan134, Emine Tıngır135, Şilan 

Karahan136). Anket soruları Halil Seyidoğlu137, Kemal Kurtuluş138, Remzi 

ALTUNISIK139 ve Tuncer TOKOL140 tarafından belirlenen ve anket formu 

hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Anketi oluşturan sorular tespit edildikten sonra, taslak anketteki sorular araştırma, 

araştırmanın amaçları ve hipotezleri ile karşılaştırılmıştır. Bu şekilde anket 

sorularının araştırmanın amaç ve hipotezleri ile uyumlu olup olmadığı belirlenmiştir. 

Ankete son şeklini vermeden önce, taslak anket konunun uzmanı akademisyenlere ve 

işletme yöneticilerine sunularak anket üzerinde görüş bildirmeleri istenmiştir. Bu 

süreç sonunda anketteki bazı sorular ve açıklamalar yeniden yazılarak ankete son 

şekli verilmiştir. Bu kapsamlı pilot çalışmalar sonucunda nihai şekli verilen anket, 

toplam 4 sayfa ve 30 sorudan oluşmaktadır (bkz. Ek 1.). Soruların büyük bir bölümü 

ankete cevap verenlerin soruyu cevaplandırmak için uygun sıkı işaretlemelerini 

gerektiren "işaretlemeli soru"lardan oluşmaktadır. Ek 1'de görülen nihai anketi 

oluşturan soruları genel olarak dört grup altında toplamak mümkündür.  

 Birinci grup sorular işletmeyi çeşitli açılardan tanıtıcı bilgileri içeren sorulardır. 

Bunlar; işletmenin ünvanı, kuruluş yılı, çalışan personel sayısı, işletmenin faaliyet 

gösterdiği sektör, işletmenin sermaye yapısı, anketi dolduran kişiyle ilgili konuları 

kapsayan sorulardır.  

                                                 
134 Emel Özarslan, “Sosyal Sorumluluk Projelerinin Desteklenmesinde Etik Değerlerin Rolü 
Üzerine Bir Araştırma”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim 
Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s. 125 – 128.  
135 Emine Tıngır, “ İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Marka Sadakatine Etkileri 
Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2006, s. 111 – 114. 
136 Şilan Karahan, “Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerine 
Etkisi”, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İzmir, 2006, s. 179 – 181.  
137 Halil Seyidoğlu, A.g.e., s.33 – 35.  
138 Kemal Kurtuluş, A.g.e., s.265 – 274. 
139 Remzi Altunışık, A.g.e., s.81 – 94. 
140 Tuncer Tokol, A.g.e., s.29 – 38. 
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 İkinci grup sorular; işletmelerin sosyal pazarlamayla ilgili fikirlerini, sosyal 

pazarlama faaliyetlerini nasıl planladıklarını, bu faaliyetler yaparken STK’larla 

işbirliği içinde olup olmadıklarını ve bunun gibi konuları kapsayan sorulardır. 

 Üçüncü grup sorular; işletmelerin uyguladıkları sosyal pazarlama faaliyetlerinin 

performansa olan etkilerini belirlemek ve işletmeye ne yararlar sağladığı gibi 

konuları kapsayan sorulardır.  

 Dördüncü grup sorular ise; işletmelerin uyguladıkları sosyal pazarlama 

faaliyetlerinin marka bilinirliğine olan etkilerini belirlemek ve işletmeye ne yararlar 

sağladığı gibi konuları kapsayan sorulardır.  

3.2.3. Verilerin Kodlanması, Düzenlenmesi ve Analizi 

 Geri dönen anket formlarındaki cevaplar kodlanarak "SPSS (Statistical Package 

For Social Sciences-Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) For Windows 13.0. 

Sürümü" ile analiz edilmiştir. SPSS; istatistiksel olarak işlenecek veriler için bir data 

giriş ve analiz programıdır. SPSS başlıca üç işi yapmaktadır141: 

- Verileri, kendi işleyeceği bir şekle çevirmekte 

- Verileri yeni şekillere sokmakta veya buradan yeni veriler hesaplamakta, 

- Veriler üzerinde istatistiksel işlemler yapmakta ve grafikler hazırlamaktadır. 

 Buna ilave olarak Excel 2002 gerekli durumlarda verilerin analizinde ve grafik 

olarak sunulmasında kullanılmıştır. 

 Veri analizine geçmeden önce, veri girişinde yapılan hataları tespit etmek, eksik 

girilenleri tamamlamak ve hatalı kodlamalar varsa düzeltmek amacıyla tüm veriler 

için yüzde dağılımları ve maksimum-minimum değerleri alınmıştır.  

 Anket ile toplanan verilerin büyük bir çoğunluğu parametrik olmayan 

(nonparametric) veri olduğundan mümkün olduğu sürece parametrik olmayan testler 

kullanılmıştır. Parametrik testlerin uygulanabilmesi için kütlenin normal dağılıma 

uygun olması, varyansların homojen olması, örneğe alınacak olan bireylerin rastgele 

                                                 
141 Mustafa Ergün, Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları, Ocak Yayınları, 
Eğitim Dizisi 2, Ankara, 1995, s.9. 
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ve birbirinden bağımsız olarak seçilmesi gibi bazı varsayımların yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Parametrik olmayan testlerde, kütlenin normal bir dağılım göstermesi 

ve varyansların homojen olması şartı genelde aranmamaktadır.142 Ayrıca parametrik 

testlerin uygulanabilmesi için verilerin en azından aralık veya rasyo seviyesinde 

ölçülmüş olması da gerekmektedir143. Bizim araştırmamızda; veriler normal dağılım 

göstermemekte, varyanslar homojen değil ve nominal ve ordinal ölçüm seviyesindeki 

veriler olduğu için parametrik olmayan analizler yapılmıştır. 

3.3. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.3.1. Araştırmaya Katılan İşletmeler Hakkında Genel Bilgiler 

 Araştırmaya katılan işletmelerin çalışma hayatında bulundukları ortalama süre 

yaklaşık 20 yıl olup, en genç işletme 2 yıl, en yaşlı işletme ise 33 yıldır faaliyette 

bulunmaktadır. işletmelerin faaliyette bulundukları sürelerin yıllara göre dağılımları 

Tablo 3.1.'de görülmektedir. 

Tablo 3.1. Araştırmaya Katılan Firmaların Faaliyette Bulundukları Süreye Göre 

Dağılımı 

Faaliyette Bulunduğu Süre Sayı Yüzde 
11-25 yıl arası 9 45 
6-10 yıl arası 5 25 
1-5 yıl arası 3 15 
26 ve sonrası 3 15 
Toplam 20 100,0 

  

 Tablo 3.1. ve Şekil 3.2.’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan işletmelerin 3 

(%15) tanesi 2002 sonrası kurulmuştur. Buna karşılık araştırmaya katılan 

işletmelerin 9 (%74.8) tanesi 11 yıldan fazladır ticari hayatta bulunmaktadır. 

Araştırmaya katılan işletmelerden en tecrübelisi 33 yılla en uzun süredir gıda 

sektöründe faaliyette bulunmaktadır. Bu oranlar bize araştırmaya katılan işletmelerin, 

                                                 
142 Asım Kabukçu, Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Merhaba Ofset, 
Konya, 1994, s. 172. 
143 Remzi Altunışık, A.g.e., s.137. 
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gıda sektörü içinde geçmişi olan ve sektörü tanıyan işletmeler olduğunu 

göstermektedir. 

11-25 yıl arası

6-10 yıl arası

1-5 yıl arası

26 ve sonrası

11-25 yıl arası

6-10 yıl arası

1-5 yıl arası

26 ve sonrası

Şekil 3.2. Araştırmaya Katılan Firmaların Faaliyette Bulundukları Süreye Göre 

Dağılımı 

 Araştırmaya katılan işletmelerde çalışan personel sayısı 4 ile 150 arasında 

değişmekte olup, ortalama çalışan sayısı yaklaşık olarak 50'dir. İşletmelerin çalışan 

sayısına göre dağılımları Tablo 3.2. ve Şekil 3.3.'de görülmektedir. 

Tablo 3.2. Araştırmaya Katılan Firmaların Çalışan Sayılarına Göre Dağılımı 

Çalışan Sayısı Sayı Yüzde 
1-49 18 90 
50-199 1 5 
200 ve üstü 1 5 
Toplam  20 100,0 

 

 Tablo 3.2'de görüldüğü gibi, işletmelerin % 90’ı 1-49 kişi arasında, % 5'i 50-199 

kişi arasında ve yine % 5'i 200 kişinin üstünde çalışanı olan işletmelerdir.  
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1-49

50-199 200 ve üstü

1-49

50-199

200 ve üstü

 
Şekil 3.3. Araştırmaya Katılan Firmaların Çalışan Sayılarına Göre Dağılımı 

 

 KOSGEB tarafından kabul edilen; (1-49 arası personeli olan işletmeler küçük 

işletme, 50-199 arasında personeli olan işletmeler orta büyüklükte işletme ve 200’ün 

üzerinde personeli olan işletmeler büyük işletme) küçük, orta ve büyük ölçekli 

işletme sınıflandırmasına göre araştırmaya katılan işletmelerin % 90’ı küçük işletme 

ve %10’u orta ölçekli işletmedir. Bu rakamlar ankete katılan gıda sektöründeki 

işletmelerin büyük çoğunluğunun KOBİ niteliğinde olduğunu göstermektedir. 

 Araştırmaya katılan işletmelerin çoğunluğu ayrı bir pazarlama departmanına 

sahip durumdadır. İşletmelerin pazarlama departmanına sahip olmasına göre 

dağılımları Tablo 3.3. ve Şekil 3.4.'te görülmektedir. 

Tablo 3.3. Araştırmaya Katılan Firmalarda Pazarlama Departmanı Olma Durumu 

Departman Sayı Yüzde 
Evet 17 85 
Hayır 3 15 
Toplam 20 100,0 

 Tablo 3.3'de görüldüğü gibi, işletmelerin % 17’si ayrı bir pazarlama 

departmanına sahip, %15’i pazarlama faaliyetleri için ayrı bir departman 

bulundurmamaktadır. Bu rakamlar gıda sektöründe pazarlama faaliyetlerinin ayrı bir 
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birim tarafından yürütülmesinin işletmeler adına daha yararlı olduğunu 

göstermektedir. 

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Şekil 3.4. Araştırmaya Katılan Firmalarda Pazarlama Departmanı Olma Durumu 

 Araştırmaya katılan işletmeler farklı farklı sermaye yapılarına sahiptirler. Ancak 

araştırmamıza katılan işletmelerin çoğunluğu, küçük ve orta ölçekli işletmelerden 

oluştuğundan dolayı, sermaye yapılarının çoğu aile işletmesi şeklindedir. İşletmelerin 

sahip oldukları sermaye yapılarına  göre dağılımları Tablo 3.4. ve Şekil 3.5.'te 

görülmektedir. 

Tablo 3.4. Araştırmaya Katılan Firmaların Sermaye Yapısı 

Sermaye Sayı Yüzde 
Aile İşletmesi 15 75 
Ortaklık (Ulusal) 2 10 
Ortaklık (Uluslararası) 1 5 
Diğer (şahıs işletmesi) 2 10 
Toplam 20 100,0 

 

 Tablo 3.4'te görüldüğü gibi, işletmelerin % 10’u şahıs işletmesi, % 5’i uluslar 

arası ortaklık, %10’u ulusal ortaklık ve %75’i aile işletmesidir. Bu rakamlar gıda 

sektöründe küçük ve orta ölçekli firmaların çoğunluğunun aile işletmesi olduğunu 

göstermektedir. 
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Ortaklık 
(Ulusal)

Ortaklık 
(Uluslararası)

Diğer (şahıs 
işletmesi)

Aile İşletmesi

Aile İşletmesi

Ortaklık (Ulusal)

Ortaklık (Uluslararası)

Diğer (şahıs işletmesi)

Şekil 3.5. Araştırmaya Katılan Firmaların Sermaye Yapısı 

3.3.2. Araştırmaya Katılan Şahıslar Hakkında Genel Bilgiler 

 Araştırmaya katılan şahısların yaş ortalaması 34 olup, en genç katılımcı 21 en 

yaşlı katılımcı 60 yaşındadır. Katılımcıların yaşlarına göre dağılımları Tablo 3.5. ve 

Şekil 3.6.'da görülmektedir. 

Tablo 3.5. Araştırmaya Katılanların Yaş Dağılımı 

Yaş Sayı Yüzde 
20-30 3 15 
31-40 13 65 
40 ve sonrası 4 20 
Toplam 20 100,0 

 

 Tablo 3.5'de görüldüğü gibi,  katılımcıların %15’i 20 – 30 yaş aralığında, % 65’i 

31 – 40 yaş aralığında ve %20’si 40 yaş üstündedir.  
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31-40

40 ve sonrası
20-30

20-30

31-40

40 ve sonrası

Şekil 3.6. Araştırmaya Katılanların Yaş Dağılımı 

 Araştırmaya katılan şahıslar farklı farklı pozisyon ve kademelerde görev 

yapmaktadırlar. Araştırmaya katılanların mesleki pozisyon dağılımları Tablo 3.6. ve 

Şekil 3.7.'de görülmektedir. 

Tablo 3.6. Araştırmaya Katılanların Mesleki Pozisyonları 

Eğitim Sayı Yüzde 
Bölge Yöneticisi 5 25 
Ön Muhasebe 4 20 
Satış Temsilcisi 4 20 
Pazarlama 2 10 
Müdür 2 10 
Firma Sahibi 1 5 
İşçi 1 5 
Üretim Müdürü 1 5 
Toplam 20 100,0 

 

 Tablo 3.6.’da görüldüğü gibi araştırmaya katılanların % 25’i Bölge Yöneticisi, % 

20 ‘si Muhasebe Sorumlusu, % 20’si Satış Temsilcisi, % 10’u Pazarlama Sorumlusu, 

% 10’u Müdür, % 5’i Firma Sahibi, % 5’i Üretim Müdürü ve % 5’i İşçi 

pozisyonlarında çalışmaktadır. Bu bağlamda araştırma sorularını ağırlıklı olarak, 

araştırma konusunda bilgi sahibi olan orta ve üst kademe yöneticilerince 

cevaplandırıldığı görülmektedir. 
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Pazarlama

Satış Temsilcisi

Müdür

Firma Sahibi

İşçi

Üretim Müdürü

Bölge Yöneticisi

Ön Muhasebe

Bölge Yöneticisi

Ön Muhasebe

Satış Temsilcisi

Pazarlama

Müdür

Firma Sahibi

İşçi

Üretim Müdürü

Şekil 3.7. Araştırmaya Katılanların Mesleki Pozisyonları 

Araştırmaya katılan çalışanların cinsiyet dağılımları Tablo 3.7. ve Şekil 3.8’deki 

gibidir.  

Tablo 3.7. Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet Sayı Yüzde 
Erkek 19 95 
Kadın 1 5 
Toplam 20 100,0 

 

 Tablo 3.7.’ de görüldüğü gibi araştırmaya katılan çalışanların % 95’i erkek ve % 

5’i kadındır. Bu rakamlara göre gıda sektöründe,küçük ve orta ölçekli işletmelerde, 

orta ve üst yönetimde, istihdam edilen bayan sayısı oldukça azdır.  
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Kadın

Erkek

Erkek

Kadın

 

Şekil 3.8. Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Dağılımı 

 Araştırmaya katılan şahıslar çalıştıkları departmanla orantılı olarak, farklı eğitim 

seviyelerine sahiptirler. Araştırmaya katılanların eğitim durumları Tablo 3.8. ve Şekil 

3.9.'da görülmektedir. 

Tablo 3.8. Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumları 

Eğitim Sayı Yüzde 
İlköğretim 4 20 
Lise 7 35 
Önlisans 4 20 
Lisans 5 25 
Yüksek Lisans - - 
Toplam 20 100,0 

 

 Tablo 3.8.’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılanların % 20’si İlköğretim 

mezunu, % 35’i Lise mezunu, % 20 ‘si Önlisans mezunu, % 25’i Lisans mezunu 

durumunda olup, Yüksek Lisans mezunu olan katılımcı bulunmamaktadır. Bu 

bağlamda, araştırmaya katılan orta ve üst kademe yöneticilerin eğitim seviyelerinin 

Lise, Önlisans ve Lisans seviyesinde olduğu görülmektedir. 
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Şekil 3.9. Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumları 

  

 

3.3.3. Sosyal Pazarlama, Performans ve Marka Bilinirliği Hakkında Genel 

Bilgiler 

 Araştırmaya katılan işletmelerin sosyal pazarlama ile ilgili  görüşlerini tespit 

etmek amacıyla, Tablo 3.9’da yer alan ifadeler beşli likert ölçeği olarak sorulmuştur. 

Ölçekte 1 kesinlikle katılmıyorum ve 5 tamamen katılıyorum anlamındadır. 

Araştırmaya katılan işletmelerin sosyal pazarlama ile ilgili ifadelere ilişkin bilgiler 

Tablo 3.9 ve Şekil 3.10’da görüldüğü gibidir.  
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Tablo 3.9. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Sosyal Pazarlama İle İlgili Görüşlerinin 
 Önem Derecesi 

İfadeler Art.Ort. Std.Sp. 
1. Firma olarak sosyal pazarlama faaliyetlerinden 

haberdarız ve sosyal pazarlama faaliyetleri 
yürütüyoruz 

4,56 1,01 

2. İçinde yaşadığımız topluma karşı sorumlu 
davranmak işletmemizin öncelikleri arasında yer 
almaktadır 

4,51 0,88 

3. Bir firmanın genel başarısı, büyük oranda sosyal 
sorumluluk sahibi olmasına göre değerlendirilebilir 

4,39 0,92 

4. Uygulayacağımız sosyal pazarlama faaliyetleri için 
bütçe planlaması yapıyoruz 

4,22 0,86 

5. Firma olarak eğitim kurumlarına destek olmaktayız 4,13 1,01 
6. Sosyal pazarlama faaliyetleri uygularken Sivil 

Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapıyoruz 
4,05 0,98 

7. Firma olarak sağlık kurumlarına destek olmaktayız 3,88 0,92 
8. Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri genelde 

uzun vadeli olarak hesaplanıyor 
3,71 1,10 

9. Firmamız gelecek nesillere yönelik sosyal yatırımlar 
yapmaya çalışır 

3,62 0,78 

10. Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetlerinin 
sonuçlarını ölçüyor ve hedeflediğimiz sonuçlara 
istenen oranlarda ulaşabiliyoruz 

3,59 0,88 

11. Firma olarak, sosyal pazarlama faaliyetlerine uzun 
vade bir yatırım aracı olarak bakıyoruz 

3,53 1,04 

Not: (i) n=20; (ii) ölçekte 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır; (iii) 
Friedman Çift Yönlü Anova testine göre (χ2=88,343 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan 
anlamlıdır. 

 

 Tablo 3.9.’da görüldüğü gibi işletmelerin sosyal pazarlama ile ilgili ifadeler 

önem derecesi sırasıyla; Firma olarak sosyal pazarlama faaliyetlerinden haberdarız 

ve sosyal pazarlama faaliyetleri yürütüyoruz (4,56), İçinde yaşadığımız topluma karşı 

sorumlu davranmak işletmemizin öncelikleri arasında yer almaktadır (4,51), Bir 

firmanın genel başarısı, büyük oranda sosyal sorumluluk sahibi olmasına göre 

değerlendirilebilir (4,39), Uygulayacağımız sosyal pazarlama faaliyetleri için bütçe 

planlaması yapıyoruz (4,22), Firma olarak eğitim kurumlarına destek olmaktayız 

(4,13), Sosyal pazarlama faaliyetleri uygularken Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği 

yapıyoruz (4,05), Firma olarak sağlık kurumlarına destek olmaktayız (3,88), 

Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri genelde uzun vadeli olarak hesaplanıyor 
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(3,71), Firmamız gelecek nesillere yönelik sosyal yatırımlar yapmaya çalışır (3,62), 

Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarını ölçüyor ve 

hedeflediğimiz sonuçlara istenen oranlarda ulaşabiliyoruz (3,59), Firma olarak, 

sosyal pazarlama faaliyetlerine uzun vade bir yatırım aracı olarak bakıyoruz (3,53) 

şeklindedir.  
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Şekil 3.10. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Sosyal Pazarlama İle İlgili Görüşlerinin 
 Önem Derecesi 

 Şekil 3.10’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan işletmelerin çoğu sosyal 

pazarlama faaliyetlerinden haberdardırlar ve içinde yaşadıkları topluma karşı 

sorumlu davranmak işletmelerinin öncelikleri arasında yer almaktadır. Anketlerle 

elde edilen bulgular,  işletmelerin çoğunluğunun, firmaların genel başarısının sosyal 

sorumluluk kampanyalarına bağlı olduğunu, uyguladıkları sosyal pazarlama 

faaliyetleri için bütçe planlamaları yaptıklarını, sosyal pazarlama faaliyeti olarak 

eğitim ve sağlık kurumlarına destek olduklarını ve aynı zamanda STK’lar ile işbirliği 

yaptıklarını göstermektedir. Aynı bulgular, firmaların sosyal pazarlama faaliyetlerini 

uzun dönemli olarak planladıklarını ve sosyal pazarlama faaliyetlerini uzun vade bir 

yatırım aracı olarak  görmelerinin yanı sıra gelecek nesillere yönelik yatırımlar 

yapmaya çalıştıklarını ve uyguladıkları bu sosyal pazarlama faaliyetlerinin 

sonuçlarını ölçtüklerini ve hedeflerine ulaştıklarını da göstermektedir.  

 Araştırmaya katılan işletmelerin sosyal pazarlama faaliyetlerinin performans 

üzerine etkileri ile ilgili  görüşlerini tespit etmek amacıyla, Tablo 3.10’da yer alan 
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ifadeler beşli likert ölçeği olarak sorulmuştur. Ölçekte 1 kesinlikle katılmıyorum ve 5 

tamamen katılıyorum anlamındadır. Araştırmaya katılan işletmelerin sosyal 

pazarlama ile ilgili ifadelere ilişkin bilgiler Tablo 3.10 ve Şekil 3.11’de görüldüğü 

gibidir.  

Tablo 3.10. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Performans İle İlgili Görüşlerinin  
 Önem Derecesi 

İfadeler Art.Ort. Std.Sp. 
1. Firmamız çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir iş 

ortamı sağlamaktadır 
4,27 0,88 

2. Firmamızda uygulanan sosyal sorumluluk 
faaliyetleri çalışanlarımızın firmaya olan bağlılığını 
artırmaktadır. 

4,23 0,92 

3. Yönetim uyguladığı tüm sosyal sorumluluk 
kampanyalarını çalışanlarına duyurmuştur 

4,15 0,86 

4. Uyguladığımız sosyal sorumluluk faaliyetleri, 
çalışanlarımızın verimliliğini olumlu yönde 
etkilemektedir 

4,06 1,02 

5. Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri, 
piyasada rakiplerimize karşı bize rekabet üstünlüğü 
sağlıyor 

3,97 0,88 

6. Firma olarak sosyal pazarlama faaliyetlerinden 
beklentimiz, işletme performansımızı artırmaktır. 

3,90 0,96 

7. Kurumumuzda yöneticiler ve çalışanlar sosyal 
sorumluluk faaliyetlerine gönüllü olarak katılır 

3,82 1,02 

8. Çalışanlarımız etrafındaki insanlara bu şirketin 
çalışmak için çok iyi bir firma olduğunu söylüyorlar 

3,73 1,01 

9. Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri, 
satışlarımızı olumlu yönde etkileyerek, karlılığımızı 
artırmaktadır 

3,69 0,97 

Not: (i) n=20; (ii) ölçekte 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır; (iii) 
Friedman Çift Yönlü Anova testine göre (χ2=124,746 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan 
anlamlıdır. 
 

 Tablo 3.10.’da görüldüğü gibi işletmelerin performans ile ilgili ifadeleri önem 

derecesi sırasıyla; Firmamız çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı 

sağlamaktadır (4,27), Firmamızda uygulanan sosyal sorumluluk faaliyetleri 

çalışanlarımızın firmaya olan bağlılığını artırmaktadır (4,23), Yönetim uyguladığı 

tüm sosyal sorumluluk kampanyalarını çalışanlarına duyurmuştur (4,15), 

Uyguladığımız sosyal sorumluluk faaliyetleri, çalışanlarımızın verimliliğini olumlu 

yönde etkilemektedir (4,06), Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri, piyasada 
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rakiplerimize karşı bize rekabet üstünlüğü sağlıyor (3,97), Firma olarak sosyal 

pazarlama faaliyetlerinden beklentimiz, işletme performansımızı artırmaktır (3,90), 

Kurumumuzda yöneticiler ve çalışanlar sosyal sorumluluk faaliyetlerine gönüllü 

olarak katılır (3,82), Çalışanlarımız etrafındaki insanlara bu şirketin çalışmak için 

çok iyi bir firma olduğunu söylüyorlar (3,73), Uyguladığımız sosyal pazarlama 

faaliyetleri, satışlarımızı olumlu yönde etkileyerek, karlılığımızı artırmaktadır (3,69) 

şeklindedir. 
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Şekil 3.11. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Performans İle İlgili Görüşlerinin  
 Önem Derecesi 

 Şekil 3.10.’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan çalışanların çoğu çalıştıkları 

firmanın güvenli ve sağlıklı bir iş ortamına sahip olduğunu ve uygulanan sosyal 

pazarlama faaliyetlerinin çalışanların firmaya olan aidiyet duygusunu artırdığını 

düşünmektedir. Araştırmaya katılan işletmeler sosyal pazarlama faaliyetlerinin, 

çalışanların verimliliğini ve işletme performansını olumlu yönde etkilediğini, 

piyasada rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağladığını düşünmektedirler. 

Araştırmaya katılan işletmelerdeki çalışanların sosyal pazarlama faaliyetlerine 

gönüllü olarak katılımlarının az olduğu ve uygulanan sosyal pazarlama faaliyetleri 

sayesinde satışların ve karlılığın artışının az olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 

sosyal pazarlama faaliyetlerinin performansı direkt olarak değil endirekt olarak 
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etkilediğini ve sosyal pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini artırarak performansın 

olumlu yönde etkilendiğini söyleyebiliriz. 

 Araştırmaya katılan işletmelerin sosyal pazarlama faaliyetlerinin marka bilinirliği 

üzerine etkileri ile ilgili  görüşlerini tespit etmek amacıyla, Tablo 3.11’da yer alan 

ifadeler beşli likert ölçeği olarak sorulmuştur. Ölçekte 1 kesinlikle katılmıyorum ve 5 

tamamen katılıyorum anlamındadır. Araştırmaya katılan işletmelerin sosyal 

pazarlama ile ilgili ifadelere ilişkin bilgiler Tablo 3.11 ve Şekil 3.12’de görüldüğü 

gibidir. 

Tablo 3.11. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Marka Bilinirliği İle İlgili Görüşlerinin 
 Önem Derecesi 

İfadeler Art.Ort. Std.Sp. 
1. Firmamız ürün ve hizmetleri doğrultusunda 

müşterilerine tam ve doğru bilgi sunmaktadır. 
4,61 0,86 

2. Müşterilerimiz, markamızı uygulamakta olduğumuz 
sosyal pazarlama faaliyetlerinden dolayı tercih 
etmektedir 

4,59 0,92 

3. Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri 
firmamızın marka bilinirliğini artırmaktadır 

4,45 0,86 

4. Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri 
sayesinde, bulunduğumuz sektörde markamızın akla 
gelme oranını artırdık 

4,33 0,98 

5. Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri 
sayesinde marka bilinirliğimizi artırarak müşteri 
sadakati sağladık 

4,28 0,47 

6. Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri 
sayesinde ürünlerimizi ve markamızı tüketicilere 
tanıttık 

4,15 1,02 

7. Firma olarak sosyal pazarlama faaliyetlerinden 
beklentimiz, marka bilinirliğimizi artırmaktır 

4,02 0,77 

8. Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetlerini etkin 
bir şekilde müşterilerimize duyurduk 

3,76 0,92 

Not: (i) n=20; (ii) ölçekte 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır; (iii) 
Friedman Çift Yönlü Anova testine göre (χ2=106,254 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan 
anlamlıdır. 
 

 Tablo 3.10.’da görüldüğü gibi işletmelerin performans ile ilgili ifadeleri önem 

derecesi sırasıyla; Firmamız ürün ve hizmetleri doğrultusunda müşterilerine tam ve 

doğru bilgi sunmaktadır (4,61), Müşterilerimiz, markamızı uygulamakta olduğumuz 

sosyal pazarlama faaliyetlerinden dolayı tercih etmektedir (4,59), Uyguladığımız 
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sosyal pazarlama faaliyetleri firmamızın marka bilinirliğini artırmaktadır (4,45), 

Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri sayesinde, bulunduğumuz sektörde 

markamızın akla gelme oranını artırdık (4,33), Uyguladığımız sosyal pazarlama 

faaliyetleri sayesinde marka bilinirliğimizi artırarak müşteri sadakati sağladık (4,28), 

Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri sayesinde ürünlerimizi ve markamızı 

tüketicilere tanıttık (4,15), Firma olarak sosyal pazarlama faaliyetlerinden 

beklentimiz, marka bilinirliğimizi artırmaktır (4,02), Uyguladığımız sosyal 

pazarlama faaliyetlerini etkin bir şekilde müşterilerimize duyurduk (3,76) 

şeklindedir. 
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Şekil 3.12. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Marka Bilinirliği İle İlgili Görüşlerinin 

 Önem Derecesi 

 Şekil 3.12.’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların çoğu marka bilinirliği ile 

ilgili yöneltilen sorulara olumlu cevaplar vermişlerdir. Araştırmaya katılan 

işletmelerin, ürettikleri ürün ve hizmetleri hakkında müşterilerine tam ve doğru bilgi 

sundukları, sahip oldukları müşterilerin, markalarını uyguladıkları sosyal pazarlama 

faaliyetlerinden ötürü tercih ettikleri, uyguladıkları sosyal pazarlama faaliyetlerinin 

marka bilinirliğini olumlu yönde etkilediği ve içinde bulundukları sektörde markanın 

akla gelme oranını artırdığı, müşteri sadakati sağladığı, tüketicilere markayı tanıttığı 

görülmekte ve işletmelerin sosyal pazarlama faaliyetlerinden beklentilerinin arasında 
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marka bilinirliğini artırmanın da bulunduğu anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan 

işletmelerin uyguladıkları sosyal pazarlama faaliyetlerini çok etkin bir şekilde 

duyuramamalarına rağmen, marka bilinirliğini artırmak adına olumlu sonuçlar 

aldıkları görülmektedir. Bu bağlamda sosyal pazarlama faaliyetlerinin marka 

bilinirliğini doğrudan etkilediği söylenebilir.   

 Araştırmaya katılan işletmelere uygulanan anket çalışmasının sonucunda elde 

edilen bulgular, araştırmada ortaya konulan hipotezlerin doğrulandığını 

göstermektedir. Bu bağlamda sosyal pazarlama faaliyetlerinin işletmenin 

performansı ve marka bilinirliği üzerindeki olumlu etkisi ve sosyal pazarlama 

faaliyetlerinin maliyetinin, sosyal pazarlama faaliyetlerinin planlanmasında önemli 

bir etken olduğu, işletmelerin sosyal pazarlama faaliyetlerini kullanma oranları 

arttığı, küreselleşme akımının doğurduğu kurumsallaşma etkisi işletmelerin içinde 

yaşadığı topluma karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirme faaliyetlerine verdiği 

önemin arttığı, işletmelerin sosyal sorumluluk kampanyaları uygulamalarının 

müşteriler üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu ve çalışanların firmaya bağlılığını 

artırdığı, sosyal pazarlama faaliyetleri düzenlerken STK’lar ile işbirliği yapmalarının 

işletmeler açısından bir avantaj olduğu ve sosyal pazarlama faaliyetlerinin bir masraf 

olarak değil, uzun vade bir yatırım aracı olarak düşünüldüğü söylenebilir. 

3.4. ARAŞTIRMA SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ 

  Araştırmaya dahil edilen işletmeler, Konya ilinde faaliyet gösteren gıda 

işletmelerinin, Konya Sanayi Odası ve Gıda Mühendisleri Odası kayıtlarından 

yararlanılarak belirlenmiştir. 15 Haziran 2007 itibariyle değerlendirilmeye uygun 20 

adet anket formu elde edilmiştir. Bu bağlamda geri dönüş oranı % 22 olmuştur. 

Araştırma bulguları ışığında aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır: 

1. Araştırmaya katılan işletmelerin faaliyet süreleri ortalama 20 yıl olup, 3 

(%15) tanesi 2002 sonrası kurulmuştur. Buna karşılık araştırmaya katılan 

işletmelerin 9 (%74.8) tanesi 11 yıldan fazladır ticari hayatta bulunmaktadır. Bu 

oranlar bize araştırmaya katılan işletmelerin, gıda sektörü içinde geçmişi olan ve 

sektörü tanıyan işletmeler olduğunu göstermektedir. 
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2. Araştırmaya katılan işletmelerde çalışan personel sayısı 4 ile 150 arasında 

değişmekte olup, ortalama çalışan sayısı yaklaşık olarak 90'dır. Bu rakamlar 

araştırmaya katılan işletmelerin genel olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler 

olduğunu göstermektedir. 

3. Araştırmaya katılan işletmelerin çoğunluğu ayrı bir pazarlama departmanına 

sahip durumdadır. İşletmelerin ayrı bir pazarlama departmanına sahip olmaları bize 

gıda sektöründe pazarlama faaliyetlerinin ayrı bir birim tarafından yürütülmesinin 

işletmeler adına daha yararlı olduğunu göstermektedir. 

4. Araştırmaya katılan işletmeler farklı farklı sermaye yapılarına sahiptirler. 

Ancak araştırmamıza katılan işletmelerin çoğunluğu, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerden oluştuğundan dolayı, sermaye yapılarının çoğu aile işletmesi 

şeklindedir. Buna bağlı olarak, gıda sektöründe küçük ve orta ölçekli firmaların 

çoğunluğunun aile işletmesi olduğu söylenebilir. 

5. Araştırmaya katılan şahıslar farklı farklı pozisyon ve kademelerde görev 

yapmaktadırlar. Anket sorularını cevaplayan şahısların çoğunluğu orta ve üst kademe 

yöneticilerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda araştırma sorularını ağırlıklı olarak, 

araştırma konusunda bilgi sahibi olan orta ve üst kademe yöneticilerince 

cevaplandırıldığı görülmektedir. 

6. Araştırmaya katılan şahıslar çalıştıkları departmana bağlı olarak, farklı eğitim 

seviyelerine sahiptirler. Araştırmaya katılan şahısların eğitim seviyeleri ağırlıklı 

olarak ilköğretim, lise ve önlisans seviyesindedir. Bu bağlamda küçük ve orta ölçekli 

işletmelerde, orta ve üst kademe yönetici pozisyonlarında üniversite mezunu çalışan 

sayısının yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. 

7. Araştırmaya katılan işletmelerin çoğunluğunun sosyal pazarlama 

faaliyetlerinden haberdar oldukları ve içinde yaşadıkları topluma karşı sosyal 

sorumlulukları konusunda duyarlı oldukları görülmektedir. 

8. Araştırmaya katılan işletmelerin çoğunluğunun firmaların genel başarısının 

sosyal sorumluluk kampanyalarına bağlı olduğu düşüncesinde oldukları, 

uyguladıkları sosyal pazarlama faaliyetleri için bütçe planlamaları yaptıkları, sosyal 
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pazarlama faaliyeti olarak eğitim ve sağlık kurumlarına destek oldukları ve bu 

faaliyetleri gerçekleştirirken STK’lar ile işbirliği yaptıkları görülmektedir. Bu 

bağlamda günümüz işletmecilerinin sosyal pazarlamanın öneminin ve tüketici 

üzerindeki etkisinin farkına vardıkları ve bunu etkin bir şekilde kullanmak istedikleri 

söylenebilir. 

9. Araştırmaya katılan işletmelerin çoğunluğunun sosyal pazarlama 

faaliyetlerini uzun dönemli olarak planladıkları ve sosyal pazarlama faaliyetlerini 

uzun vade bir yatırım aracı olarak gördükleri,  uyguladıkları bu sosyal pazarlama 

faaliyetlerinin sonuçlarını ölçtükleri ve hedeflerine ulaştıkları görülmektedir. Bu 

bağlamda işletmecilerin artık sosyal pazarlama faaliyetlerini bir masraf olarak 

görmekten çıkıp, stratejik bir yatırım aracı olarak gördükleri söylenebilir. 

10.  Araştırmaya katılan çalışanların çoğu çalıştıkları firmanın güvenli ve sağlıklı 

bir iş ortamına sahip olduğunu ve uygulanan sosyal pazarlama faaliyetlerinin 

çalışanların firmaya olan aidiyet duygusunu artırdığını düşünmektedir. Bu bağlamda 

sosyal pazarlama faaliyetleri sayesinde işletme ile çalışanlar arasında duygusal bir 

bağ kurulduğu söylenebilir. 

11.  Araştırmaya katılan işletmeler sosyal pazarlama faaliyetlerinin, çalışanların 

verimliliğini ve işletme performansını olumlu yönde etkilediğini, piyasada 

rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağladığını düşünmektedirler. Ancak çalışanların 

sosyal pazarlama faaliyetlerine gönüllü olarak katılımlarının az olduğu ve uygulanan 

sosyal pazarlama faaliyetleri sayesinde satışların ve karlılığın artışının az olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda sosyal pazarlama faaliyetlerinin performansı olumlu 

yönde etkilemesine ve piyasada işletmeye rekabet avantajı sağlamasına rağmen 

satışların ve karlılığın bundan düşük oranda etkilenmesi bir tezat oluşturmaktadır. Bu 

sonuca bağlı olarak, işletmelerin konusunda uzman olarak yetiştirilmiş iş gücüne 

sahip olamaması sebebiyle sosyal pazarlama faaliyetlerinin doğru zamanda, doğru 

şekilde, etkin ve verimli bir şekilde uygulanamadığı söylenebilir. 

12.  Araştırmaya katılan işletmelerin, ürettikleri ürün ve hizmetleri hakkında 

müşterilerine tam ve doğru bilgi sundukları, sahip oldukları müşterilerin, markalarını 

uyguladıkları sosyal pazarlama faaliyetlerinden ötürü tercih ettikleri, uyguladıkları 
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sosyal pazarlama faaliyetlerinin marka bilinirliğini olumlu yönde etkilediği ve içinde 

bulundukları sektörde markanın akla gelme oranını artırdığı, müşteri sadakati 

sağladığı, tüketicilere markayı tanıttığı görülmekte ve işletmelerin sosyal pazarlama 

faaliyetlerinden beklentilerinin arasında marka bilinirliğini artırmanın da bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bağlamda sosyal pazarlama faaliyetlerinin işletmenin sahip 

olduğu markanın, marka bilinirliğini direkt olarak olumlu bir şekilde etkilediği 

söylenebilir. 

 Araştırmaya katılan işletmelere uygulanan anket çalışmasının sonucunda elde 

edilen bulgular, araştırmada ortaya konulan hipotezlerin doğrulandığını 

göstermektedir. Bu bağlamda sosyal pazarlama faaliyetlerinin işletmenin 

performansı ve marka bilinirliği üzerindeki olumlu etkisi ve sosyal pazarlama 

faaliyetlerinin maliyeti sosyal pazarlama faaliyetlerinin planlanmasında önemli bir 

etken olduğu, işletmelerin sosyal pazarlama faaliyetlerini kullanma oranları arttığı, 

küreselleşme akımının doğurduğu kurumsallaşma etkisi işletmelerin içinde yaşadığı 

topluma karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirme faaliyetlerine verdiği önemin 

arttığı, işletmelerin sosyal sorumluluk kampanyaları uygulamalarının müşteriler 

üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu ve çalışanların firmaya bağlılığını artırdığı, 

sosyal pazarlama faaliyetleri düzenlerken STK’lar ile işbirliği yapılmasının 

işletmeler açısından bir avantaj olduğu ve sosyal pazarlama faaliyetlerinin bir masraf 

olarak değil, uzun vade bir yatırım aracı olarak düşünüldüğü söylenebilir. 

3.4.1. Sonuç ve Öneriler 

 İşletmelerin sosyal sorumluluğu, karlılığı artırmaktan öte bir kavramdır. Bu 

anlamda klasik iktisatçıların işletmelerin sosyal sorumluluğu, karını artırmaktır 

görüşü yetersiz ve yalın kalmaktadır. Sosyal sorumluluk bağlamında bir işletme 

sadece ortaklarına veya hissedarlarına karşı değil, tüm çalışanlarına, tüketicilere ve 

tüm topluma karşı sorumludur ve bu toplu sorumluluk düşüncesi de belirtildiği gibi 

tek başına ekonomik anlamda sorumluluğun varlığını yetersiz kılmaktadır. 

Günümüzde küreselleşme olgusuyla birlikte giderek artan ve farklılaşan rekabet; 

işletmeleri sadece ürünler üreten ve kar elde eden birimler yerine toplumsal faydayı 

gözeten, toplumun ilgi, destek ve beğenisini çeken sosyal sorumluluk bilincine sahip 
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yapılara dönüştürmüş durumdadır. İşletmeler  sosyal pazarlamaya önem vererek 

çeşitli edinimler sağlayabilirler. Bu edinimler şu şekilde sıralanabilir; 

 Sosyal pazarlama etkinlikleri, işletmelerin müşterilerini tanımasını ve onların 

beklentilerini anlamasını sağlamaktadır. Uygulanan projeler sonucunda müşterilerle 

duygusal bir bağ kurularak, işletmeye olan güven ve saygı artmaktadır. Yine bu 

faaliyetler sayesinde işletmelerin sahip oldukları markaların, marka bilinirlikleri 

artmakta ve tüketici zihninde marka sadakati oluşturulabilmektedir. 

 Her markanın topluma sunduğu bir ürün ya da hizmet vardır. Hayatımıza 

küreselleşme, imaj, marka bilinirliği gibi kavramlar girmeden ve müşterinin istek ve 

beklentileri bu denli hızlı değişmeden önce önemli olan markanın sunduğu hizmet ya 

da ürünün faydası ve işleviydi. Yani ürün; bir içeceğin lezzetiyle, bir deterjanın 

beyazlatıcı etkisiyle ve bir otomobilin güvenlik ve performans özellikleriyle önem 

kazanmaktaydı. Günümüzde bu kavramlar elbette ki önemini yitirmemiştir ancak 

işlev ve fayda tek başına yeterli olmaz hale gelmiştir. Artık tüketiciler tercihlerini 

duygusal ve sosyal çağrışımlar eşliğinde yapıyor, marka bilinirliği artırılarak 

insanların duygularına hitap etmeye gerek duyuluyor. Bugün insanların duygularının 

sesine kulak vererek ürünleri almaya yönelmesi markaya sosyal bir boyut 

eklenmesiyle yakından ilişkili durumda ve bu yüzden sosyal pazarlama, markaya 

insanların duygularını etkileyebilecek özellikler yükleyebilme özelliğinden dolayı 

çok daha önemli hale gelmiştir. Bildiğimiz bütün tanımların yeniden şekillendiği 

günümüzde, sosyal pazarlama faaliyetleri marka karakterlerinin kullanımıyla öne 

çıkmaktadır. Bu anlamda işletmeler, stratejik planlamalarında marka karakterlerini 

yaşatan sosyal sorumluluk kampanyalarına yönelmektedirler. 

 İşletmelerin sorumlulukları çerçevesinde çalışanlarına vereceği eğitimler ve 

yapacağı yatırımlar, doğru becerilere sahip çalışanlara sahip olmasını sağlayarak 

rekabet avantajı sağlayabilir. Ayrıca tüm bu faaliyetler çalışanların şirkete bağlılığını 

ve güvenini artırmaktadır. Böylece çalışanların performansı da olumlu yönde 

etkilenerek işletmenin verimliliği ve operasyonlarının etkinliği de artmaktadır. 

Sermayedarlar ve kredi verenler de, firmanın kurumsal sosyal sorumluluk 

çalışmalarının yaratacağı olumlu imajdan etkileneceklerdir. Bu durum firmanın 
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onlarla kuracağı ilişkileri, dürüst, adil ve sağlam temellere dayanan bir ilişki 

yapacaktır. 

 Günümüzde işletmeler sosyal pazarlamayı bir zorunluluk olarak görmeyi bırakıp 

stratejik bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır. İşletmeler artık ellerindeki fonları 

çok sayıda proje ve organizasyona dağıtmak yerine, kendilerine ve topluma fayda 

sağlayacak az sayıda projeye odaklanmayı tercih etmektedirler. 

 Sosyal Pazarlama, Performans, Marka ve Marka bilinirliği konularını içeren bu 

çalışmada, “İşletmelerde Sosyal Pazarlama Faaliyetlerinin Performansa ve Marka 

Bilinirliğine Etkileri” ile ilgili bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Buraya kadar yapılan 

değerlendirmeler, kuramsal ve amprik bulgular ışığında işletme yöneticilerine şu 

önerilerde bulunmak mümkündür: 

1. İşletmeler sosyal pazarlama konusuna gereken önemi vermelidirler. 

İşletmeciler sosyal pazarlama faaliyetlerine ayırdıkları zaman, bütçe ve yetenekli iş 

gücü sayesinde sahip oldukları kaynakları daha etkin ve verimli bir şekilde 

yönetebileceklerdir. İşletmecilerin sahip oldukları kaynakları etkin ve verimli bir 

şekilde yönetebilmesi, sahip oldukları işletmenin yaşam süresini uzatmasının yanında 

içinde bulunduğu toplumun refah seviyesini de olumlu yönde etkileyecektir. 

2. Günümüz işletmeleri içinde bulundukları topluma karşı sosyal 

sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Çünkü artık tüketiciler sadece 

satın aldıkları üründen elde ettikleri faydaya değil aynı zamanda satın aldıkları ürün 

sayesinde içinde bulundukları toplumun gelişmesine ne oranda katkı sağladıklarına 

da bakmaktadırlar. Bu bağlamda tüm dünyada kabul görmüş SA 8000 Sosyal 

Sorumluluk Standardı her geçen gün çok daha geçerli hale gelmektedir. İşletmeler bu 

standardın gerekliliklerini yerine getirerek ve satış faaliyetleri esnasında bunu 

vurgulayarak markalarına ve dolayısıyla firmalarına avantajlar sağlayabilirler. 

3. İşletmeler sosyal pazarlama faaliyetlerine gereksiz bir masraf gözüyle değil, 

uzun vade stratejik bir yatırım aracı olarak bakmalıdırlar. Sahip oldukları çalışanları 

ve etraflarındaki insanları bu konuda bilinçlendirmelidirler. İşletmeler uyguladıkları 

sosyal pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarını almaya başladıklarında içinde 
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bulundukları piyasada kendilerine rekabet üstünlüğü elde ettiklerini göreceklerdir. 

Bu yüzden sosyal pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarına ulaşmak uzun zaman aldığı 

için sabırlı ve inançlı olmalıdırlar.  

4.  İşletmeler bulundukları sektörlere göre farklılık gösterecek sosyal pazarlama 

faaliyetleri; konserler, sergiler, sponsorluklar, eğitim organizasyonları 

düzenlemelidirler. Bu sayede sahip oldukları işletmenin yaşam süresini uzatmakla 

kalmayıp, sahip oldukları markaya bir kimlik kazandırabilirler. Yine bu faaliyetler 

sayesinde marka bilinirliklerini artırarak sahip oldukları müşterilerini elde tutarak 

yeni müşteriler kazanabilir ve marka sadakati oluşturabilirler. 

5. Sahip olduğumuz kültürün de etkisiyle bazı işletmeler, içinde bulunduğumuz 

toplumun refah seviyesini artırmak için sarf ettikleri çabayı tüketicileriyle 

paylaşmaktan çekinmektedirler. İşletmeler organize ettikleri bu faaliyetleri 

açıklamaktan çekinmek yerine bu faaliyetleri etkin bir şekilde duyurarak, kendi 

ürünlerini satın aldıklarında, ne gibi faaliyetlere katkıda bulunduklarını müşterilerine 

açık ve net bir şekilde anlatmalıdırlar. 

6. İşletmelerin sosyal pazarlama faaliyetlerinden ya da herhangi bir iş 

bölümünden etkin bir fayda sağlayabilmeleri için konusunda uzman, kendini 

yetiştirmiş veya yetiştirebilecek olan eğitimli iş gücüne yönelmeleri gerekmektedir. 

Bu sayede uygulamayı planladıkları projelerin etkinliği ve verimliliği artabilecek ve 

donanımlı çalışanlar için bir cazibe merkezi haline gelebileceklerdir. Aynı zamanda 

işletme performansları da olumlu yönde etkilenebilecek ve çalışanlarının firmaya 

olan bağlılıklarını artırabileceklerdir. 

7. Günümüz işletmeleri sosyal pazarlama faaliyetlerini etkin bir şekilde 

kullanarak kurumsal itibarlarını olumlu yönde etkileyebilirler. İşletmeciler sosyal 

pazarlama faaliyetlerini planlarken kurumsal itibarlarını göz önünde bulundurarak 

planlamalıdırlar. Tüm sosyal pazarlama faaliyetleri her koşulda işletmeye fayda 

sağlayacak diye bir durum söz konusu değildir. Aksine yanlış zamanda yanlış 

planlanan sosyal pazarlama faaliyetleri işletmenin itibar kaybetmesine sebep olabilir. 

Bu yüzden sosyal pazarlama faaliyetleri planlanırken içinde bulunulan sektörün ve 

içinde yaşanılan toplumun kültürel özelliklerine dikkat edilmeli ve ayrıntılı ön 
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araştırmalar yapıldıktan sonra planlanmalıdır. Bir sosyal pazarlama faaliyeti, başarılı 

olarak planlanıp, uygulandığı takdirde işletme kurumsal itibarını artırarak piyasada 

kendine rekabet üstünlüğü sağlayabilecektir. 

8. Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için sosyal pazarlamanın ayrı bir 

önemi vardır. Tüketiciler gıda ürünlerini alırken ürün ambalajlarını daha çok 

incelemekte ve firma hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Bu sebepten 

dolayı gıda sektöründeki işletmeciler, tanıtım ve promosyon faaliyetleri, eğer 

mümkünse kendilerine has bir marka karakteriyle ürünün lansmanları ya da 

bayilerinin katılımıyla oluşacak eğitim ve sosyal faaliyetlerden oluşan programlar 

düzenlemelidirler. Bu faaliyetler sayesinde tüketici zihninde olumlu bir imaj 

oluşturarak hem marka bilinirliklerini artırıp hem de dağıtım kanallarındaki ilişkileri 

kuvvetlendirip satış performanslarını artırabilirler.  
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Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muammer ZERENLER danışmanlığında yürütülen bu 

araştırma, sosyal pazarlama faaliyetlerinin performansa ve marka bilinirliğine 

etkilerini belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Anket çalışması sonuçlarının 

değerlendirilmesi gizlilik içinde gerçekleştirileceği için isim alınmayacaktır. 

Anketi doldurmakta göstereceğiniz özen ve akademik bir çalışmaya yapacağınız 

katkı için şimdiden teşekkür ederiz. 

Burak TOKER 
Makine Mühendisi 

 
 

1. Çalıştığınız kurumun adı nedir? 

. . . . .  

2. Yaşınız ? 

. . . . .  

3. Cinsiyetiniz? 

Bay
 

Bayan
 

4. Eğitim seviyeniz? 

İlköğretim Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans
 

5. Kaç yıldır bu işyerinde çalışıyorsunuz? 

. . . . .  

6. Firmadaki pozisyonunuz nedir? 

. . . . .  

7. Çalıştığınız firma hangi sektörde faaliyet gösteriyor? 

. . . . . 

8. Çalıştığınız firmada pazarlama departmanı var mı? 

Evet
  

Hayır
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9. Çalıştığını firmanın kuruluş tarihi nedir? 

. . . . .  

10. Çalıştığınız firmada kaç kişi çalışıyor? 

. . . . .  

11. Çalıştığınız firmanın sermaye yapısı aşağıdakilerden hangisinde yer 

almaktadır? 

Aile İşletmesi
 

Ortaklık (ulusal)

 
Ortaklık (uluslararası)

 

Diğer
 

12. Lütfen aşağıda Sosyal Pazarlama ile ilgili verilen ifadeleri okuyup, kendinize 
en uygun seçeneği işaretleyiniz. (5= Kesinlikle Katılıyorum, 4= Katılıyorum, 3= 
Kararsızım, 2= Katılmıyorum, 1= Kesinlikle Katılmıyorum) 

 

Sosyal Pazarlama ile İlgili İfadeler 5 4 3 2 1 
Firma olarak sosyal pazarlama faaliyetlerinden 
haberdarız ve sosyal pazarlama faaliyetleri yürütüyoruz.      
İçinde yaşadığımız topluma karşı sorumlu davranmak 
işletmemizin öncelikleri arasında yer almaktadır.      
Uygulayacağımız sosyal pazarlama faaliyetleri için bütçe 
planlaması yapıyoruz.      
Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri genelde 
uzun vadeli olarak planlanıyor.      
Sosyal pazarlama faaliyetleri uygularken Sivil Toplum 
Kuruluşları ile işbirliği yapıyoruz.      

Firma olarak eğitim kurumlarına destek olmaktayız. 
     

Firma olarak sağlık kurumlarına destek olmaktayız. 
     

Bir firmanın genel başarısı, büyük oranda sosyal 
sorumluluk sahibi olmasına göre değerlendirilebilir.      
Firmamız gelecek nesillere yönelik sosyal yatırımlar 
yapmaya çalışır.      
Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetlerinin 
sonuçlarını ölçüyor ve hedeflediğimiz sonuçlara 
istediğimiz oranlarda ulaşabiliyoruz.      
Firma olarak, sosyal pazarlama faaliyetlerine uzun vade 
bir yatırım aracı olarak bakıyoruz.      

, . . . . .  
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13. Lütfen aşağıda Performans ile ilgili verilen ifadeleri okuyup, kendinize en 
uygun seçeneği işaretleyiniz.(5= Kesinlikle Katılıyorum, 4= Katılıyorum, 3= 
Kararsızım, 2= Katılmıyorum, 1= Kesinlikle Katılmıyorum) 

Performans ile İlgili İfadeler 5 4 3 2 1 
Yönetim uyguladığı tüm sosyal sorumluluk 
kampanyalarını çalışanlarına duyurmuştur.      
Firmamızda uygulanan sosyal sorumluluk faaliyetleri 
çalışanlarımızın firmaya olan bağlılığını artırmaktadır.      
Firmamız çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı 
sağlamaktadır.      
Uyguladığımız sosyal sorumluluk faaliyetleri, 
çalışanlarımızın verimliliğini olumlu yönde 
etkilemektedir.      
Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri, piyasada 
rakiplerimize karşı bize rekabet üstünlüğü sağlıyor.      
Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri, 
satışlarımızı olumlu yönde etkileyerek, karlılığımızı 
artırmaktadır.      
Çalışanlarımız etrafındaki insanlara bu şirketin çalışmak 
için çok iyi ir firma olduğunu söylüyorlar.      
Kurumumuzda yöneticiler ve çalışanlar sosyal 
sorumluluk faaliyetlerine gönüllü olarak katılır.      
Firma olarak sosyal pazarlama faaliyetlerinden 
beklentimiz, işletme performansımızı artırmaktır.      
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14. Lütfen aşağıda Marka Bilinirliği ile ilgili verilen ifadeleri okuyup, kendinize 
en uygun seçeneği işaretleyiniz.(5= Kesinlikle Katılıyorum, 4= Katılıyorum, 3= 
Kararsızım, 2= Katılmıyorum, 1= Kesinlikle Katılmıyorum) 

Marka Bilinirliği ile İlgili İfadeler 5 4 3 2 1 
Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri sayesinde 
ürünlerimizi ve markamızı tüketicilere tanıttık.      
Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetlerini etkin bir 
şekilde müşterilerimize duyurduk.      
Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri firmamızın 
marka bilinirliğini artırmaktadır.      
Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri sayesinde , 
bulunduğumuz sektörde, markamızın akla gelme oranını 
artırdık.      
Uyguladığımız sosyal pazarlama faaliyetleri sayesinde 
marka bilinirliğimizi artırarak, müşteri sadakati sağladık.      
Firmamız ürün ve hizmetleri doğrultusunda müşterilerine 
tam ve doğru bilgi sunmaktadır.      
Firma olarak sosyal pazarlama faaliyetlerinden 
beklentimiz, marka bilinirliğimizi artırmaktır.      
Müşterilerimiz, markamızı uygulamakta olduğumuz 
sosyal pazarlama faaliyetlerinden dolayı tercih 
etmektedir.      
 


