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TÜRKĠYE’DE EĞĠTĠMLĠ GENÇ MOBĠL TELEFON KULLANICILARININ SATIN 

ALMA DAVRANIġLARINA ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ VE 

ÖNCELĠKLENDĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK BĠR KARAR MODELĠ 

ÖZET 

Cep telefonları, insan hayatına girdiği günden bu yana gündelik ve sosyal yaĢamın en 

önemli parçalarından biri haline gelmiĢtir. Artık mobilite insanların yaĢam 

Ģekillerinde etkili olmaktadır. Cep telefonları bireylere istedikleri zaman, istedikleri 

yerde insanlarla iletiĢim kurabilme, eğlenebilme, zaman geçirme, istedikleri bilgiye 

ulaĢabilme gibi birçok imkanı bir arada sunmaktadır. Buna paralel olarak, insan 

hayatında cep telefonlarının yeri ve önemi artmakta, kullanım amaçları çoğalmakta, 

cep telefonlarına yönelik beklenti ve istekler artmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak 

da cep telefonları günümüzün en hızlı büyüyen teknolojilerinden biri haline 

gelmektedir. Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte cep telefonları da her geçen gün 

geliĢmekte ve insanların çok yönlü beklenti ve ihtiyaçlarına daha kolay cevap 

verebilir hale gelmektedir. Cep telefonu kullanımına iliĢkin veriler 2000‟li yıllardan 

itibaren düzenli olarak incelendiğinde, hem dünya genelinde hem de Türkiye‟de cep 

telefonunun insan hayatındaki yeri ve öneminin nasıl bir geliĢim izlediği ve sektörün 

çok hızlı bir büyüme gösterdiği açıkça görülmektedir. Günümüzde dünya genelinde 

5,9 milyar cep telefonu kullanıcısı vardır. Türkiye‟de ise yaklaĢık 66 milyon cep 

telefonu kullanıcısı bulunmaktadır. Cep telefonu kullanmadığı varsayılan 0-9 yaĢ 

arası nüfus göz ardı edildiğinde söz konusu rakamlar daha da önemli hale 

gelmektedir. Bunun yanı sıra mobil abonelik haricinde, sadece cep telefonu sahibi 

olma açısından olaya yaklaĢıldığında, araĢtırmalar Türkiye‟de kiĢi baĢına ortalama 

iki adet telefon düĢtüğünü göstermektedir. Sadece bu bilgiler bile cep telefonun insan 

hayatındaki önemini ve sektörün büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Tüm 

bunlara ek olarak, günümüzde sektöre iliĢkin yapılan gelecek tahminleri, sektörün 

daha da büyüyeceği ve mobil abone sayısının ve pazara girme oranının artacağı 

yönündedir. Bu kadar aktif ve dinamik bir pazar olan cep telefonu pazarı üretici 

firmalar için birçok potansiyel fırsat taĢımaktadır. Aktif, dinamik ve birçok 

potansiyel fırsat barındıran bir pazarda rekabet üstünlüğü elde edebilmek ve pazar 

payını arttırabilmek için, müĢterilerin beklenti ve isteklerine yanıt verebilmek, marka 

bağlılığını sağlayabilmek, cazip ve tercih edilir bir marka olabilmek anahtar rol 

oynamaktadır. Böyle bir hedefe ulaĢabilmenin baĢlangıç noktası da, pazarı ve hedef 

kitleyi iyi tanımlayabilmek ve müĢteriyi anlayabilmekten geçmektedir.  

Bu çalıĢma, Türkiye‟de eğitimli genç kesimin cep telefonu kullanımına iliĢkin genel 

alıĢkanlıklarının ve eğilimlerinin belirlenmesi, bir cep telefonu markasının ya da 

modelinin tercih edilebilir olmasını sağlayan ve kiĢilerin satın alma davranıĢlarında 

etkili olan  kriterlerin ve faktörlerin neler olduğunun ve önem derecelerinin tespit 

edilmesini içermektedir. Bunun yanında, kiĢilerin tercihleri ve etkilendikleri kriterler 

esas alınarak bir pazar ve kullanıcı bölümlendirmesinin yapılması, ayrıca 

kullanıcıların demografik özelliklerine, kullanım alıĢkanlıklarına ve deneyimlerine 

iliĢkin bilgilerle birlikte küçük ölçekli bir sektör analizinin ortaya konması 
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amaçlanmıĢtır. Bu bağlamda çalıĢmanın üretici firmalar için bilgilendirici ve yol 

gösterici olacağı düĢünülmüĢtür. Mobil telefon kullanıcılarının satın alma 

davranıĢlarını etkileyen kriterler, günümüze kadar olan süreçte yazın taramasında bu 

konuda yapılmıĢ araĢtırmalar ve yayınlardan yararlanarak oluĢturulmuĢ, günümüzün 

geliĢen teknolojileri göz önüne alınarak bazı güncellemeler yapılmıĢtır. Sonuç olarak 

yapılan analizlerde kullanılmak üzere 26 kriter belirlenmiĢtir. Bu kriterler, cep 

telefonu kullanıcılarının satın alma davranıĢlarını ve cep telefonu seçimi tercihlerini 

etkileyen faktörler ve motivasyonlar, kullanım alıĢkanlıkları ve eğilimlerini 

belirlemek üzere çalıĢmada uygulanan anketlere temel oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmada çok 

değiĢkenli veri analizi teknikleri ile çok kriterli karar verme tekniğinin 

bütünleĢmesinden oluĢan bir karar modeli önerilmektedir. Çok kriterli karar verme 

aĢaması, bir önceki aĢama olan çok değiĢkenli veri analizi aĢamasından elde edilen 

sonuçları girdi olarak kullanmaktadır. Çok değiĢkenli veri analizi aĢaması için 

hazırlanan anket 199 kiĢiye uygulanmıĢtır. Böylece ilk aĢamada çok değiĢkenli veri 

analizi tekniklerinden açımlayıcı faktör analizi ile 24 adet davranıĢ ve karar kriteri 5 

adet faktöre indirgenerek, cep telefonu kullanıcılarının satın alma davranıĢını ve 

seçim kararını etkileyen boyutlar belirlenmiĢ, daha sonra ise kümeleme analizi ile 

kullanıcı grupları oluĢturulmuĢ ve bu grupların genel özellikleri belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın son aĢamasında ise, çok kriterli karar verme tekniği olan Analitik Ağ 

Sürecinden (AAS) yararlanılmıĢtır. Faktör analizi sonucunda elde edilen 5 faktör ve 

daha önceden belirlenmiĢ 24 kriter kullanılarak karar modeli oluĢturulmuĢtur ayrıca 

ağ yapısının oluĢturulması için kriterler arasındaki karĢılıklı iliĢkiler çok değiĢkenli 

veri analizi aĢamasıyla belirlenmiĢtir. Kriterlerin ikili karĢılaĢtırma matrislerinden 

oluĢan ikinci anket ise 30 kiĢiye uygulanmıĢtır ve elde edilen veriler Super Decisions 

yazılımı vasıtasıyla analiz edilmiĢtir.  

ÇalıĢmanın sonucunda, eğitimli genç cep telefonu kullanıcılarını etkileyen temel 

faktörler önem derecelerine göre sırasıyla, “marka algısı ve sosyal motivasyonlar” 

(28,73%), “Kullanılabilirlik ve fiyat” (25,09%), “teknolojik geliĢmiĢlik ve etkinlik” 

(23,39%), “hedonik özellikler” (20,43%) ve son olarak da “müĢteri hizmetleri” 

(2,37%) olarak belirlenmiĢtir. Bunun yanında değer odaklı  kullanıcı grubu, prestij 

odaklı kullanıcı grubu ve fayda odaklı kullanıcı grubu olmak üzere üç temel kullanıcı 

grubu belirlenmiĢtir. Bu grupları oluĢturan kullanıcıların genel profilleri, kullanım 

alıĢkanlıkları ve tüketici algıları incelenerek küçük çapta bir sektör analizi çalıĢması 

ortaya konulmuĢtur. Bunlara ek olarak tüm kriterlerin ağırlıkları ve önem dereceleri 

belirlenerek bir cep telefonu marka değerlendirme ölçeği geliĢtirilmiĢtir. 

Uygulamanın bundan sonra yapılacak çalıĢmalar ve gelecek araĢtırmaları için yol 

gösterici olması hedeflenmiĢtir.  
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A DECISION MAKING MODEL FOR DETERMINATION AND PRIORITIZATION 

THE FACTORS THAT AFFECT PURCHASE BEHAVIORS OF EDUCATED 

YOUNG MOBILE PHONE USERS IN TURKEY 

SUMMARY 

Until now mobile phone entered the human life, it has become the most important 

part of everyday life. Mobility is much more effective in people‟s lifestyles in the 

recent decade. Mobile phones give chance to people to communicate, have fun, 

spend time and access to the information, in anytime and anywhere. In parallel, the 

importance and the role of mobile phones is increasing in human life, and people‟s 

expectations and demands about mobile phones are being varied. As a result, 

nowadays, mobile phones have become one of the fastest growing technologies in 

the world. With the development of technology, mobile phones are also developing 

everyday and become able to respond to sophisticated and multifaced needs and 

expectations easily. When the data about the usage of mobile phones since 2000s is 

examined, both in Turkey and in the whole world, it can be clearly seen that mobile 

phone sector showed a rapid growth. Today, there are 5,9 billion mobile phone users 

in the world. There are approximately 66 million mobile phone users in Turkey. 

When it is assumed that people in 0-9 age group don‟t use a mobile phone, aforesaid 

figures is becoming much more important. In addition, “mobile phone ownership” 

and “mobile phone subscription” are discussed seperately, researches indicates, 

average two mobile phones are used per capita in Turkey. Even if this information 

give an idea about the size of the mobile phone sector and the importance of the 

mobile phones in modern times. In addition to all, the estimations related the future 

of  mobile phone sector, indicates that the market penetration and the number of 

mobile phone subscribers will increase. Such an active and dynamic, market is 

carrying so many potential opportunities for mobile phone producers. For gaining 

competitive edge and increasing market share, are required to give prompt respond to 

customer‟s expectations and demands, be an attractive and preferable brand and 

procure customer brand loyalty and satisfaction. The starting point of achieving these 

goals is define the market attributes and specify the target customer segment and its 

characteristics clearly.  

This study is prepared for specifying the mobile phone usage behaviors and trends of 

educated young people in Turkey and searching out the criteria are effective  in the 

purchasing behavior of individuals  and makes a brand preferable with the criteria‟s 

importance levels. Furthermore, this study aims to specify a market segmentation  on 

the basis  of the criteria affected  customer‟s preferences. In addition, a small scale 

market analysis is presented by the information about customers demographics, 

mobile phone usage habits and experience. It is thought that this study will be 

informative and guiding for mobile phone production companies. The criteria that 

affect mobile phone users purchase behaviors are composed by the help of recently 

researches and publications about this subject in literature. Also, in the variable 

selection step, some updates are made by taking into consideration today‟s 

technology and developments. As a result, 26 criteria are defined to use in the 

analysis. The surveys that determine mobile phone users purchase behaviors  and 
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mobile phone choice, usage habits and trends, are based on these beforehand criteria. 

In this study, a decision making model, is composed of multivariate data analysis and 

multi-criteria decision making techniques, is proposed. In the first step, exploratory 

factor analysis technique is used. Exploratory factor analysis is statistical method 

whose primary goal is to define underlying structure of a set of variables in the 

analysis. Factor analysis techniques achieve their goals from exploratory or 

confirmatory perspective. Exploratory factor analysis is used when the researcher has 

not any hypothesis about structure of measured variables or number of factors in the 

analysis. Confirmatory factor analysis is used in order to test the data fit the priori 

model hypothesized. So in this perspective, researcher has a hypothesis about the 

structure among the variables in the data. In this study, exploratory factor analysis is 

conducted on 24 criteria in order to identify the fundamental structure of the 

variables in the data. For this purpose, as a beginning, the data matrix is examined to 

ensure it has sufficient correlations and sample size to justify the factor analysis 

application. After determining the data matrix is appropriate for application and the 

sample size is large enough for the factor analysis, the factors are extracted by using 

the principal component analysis method. In order to simplify the factor structure, 

factor rotation is employed. So, simpler and theoretically more interpretable factor 

solutions are obtained. Finally, derived and rotated factors are labelled according to 

variables have a significant loading on a factor. The results are obtained from 

multivariate data analysis stage, is used as an input in the next stage, multi-criteria 

decision making model. The survey that prepared for the multivariate data analysis 

stage, is applicated to 199 people in 15-35 age group and have at least high school 

level education. SPSS 19.0 software is used for application factor analysis. So, 24 

behavior and decision making criteria are reduced to 5 major factors by the 

exploratory factor analysis. Derived factors are respectively; “brand perception and 

social motivations”, “usability and price”, “technological development and 

efficiency” “hedonic features” and finally “customer services”. The factors are 

obtained explains %66,983 of the total variance. The first factor, termed “brand 

perception and social motivations”, explains %15,320 of the total variance. Second 

factor, termed “usability and price” explains %13,742 of total variance. Third factor, 

termed “technological development and efficiency” explains %13,672 of total 

variance. Fourth factor, termed “hedonic features”, explains %12,178 of total 

variance. Finally the last factor, termed “customer services”, explains %12,071 of 

total variance. After determination the factors that affect mobile phone users 

purchase decisions and behaviors, non- hierarchic cluster analysis was run to 

segment consumers. Cluster analysis is a widely used classification tool in marketing 

research. Cluster analysis is a multivariate technique whose objective is to group 

objects according to their characteristics they possess. So the objects is in the same 

cluster are more similar to each other and more distant from other objects in the other 

clusters. Cluster analysis comparable to factor analysis. But factor analysis groups 

the variables according to the correlations in the data, whereas cluster analysis 

groups the objects according to the distances (proximity) among the objects. Cluster 

analysis algorithms categorized based on their cluster model. There are two 

widespread cluster analysis algorithm; hierarchical clustering and non-hierarchical 

clustering. Non hierarchical clustering assigns objects into clusters once the number 

of clusters is specified. Basic objective is to assign each observation to the most 

similar cluster. There is homogeneity within cluster and heterogeneity between 

clusters. K-means clustering is the most common non-hierarchical clustering 

algorithm. This algorithm groups the observations into a number of clusters specified 
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by researcher. Then it reassigns the observations into clusters iteratively until 

numeric criteria are met. This numeric criteria based on an objective to minimize the 

distance among observations in the same cluster and maximize the distance between 

clusters. This method is more applicable to large sample size. So in this study, non-

hierarchical clustering model and K-means clustering algorithm was run. 199 young 

mobile phone users clustered into three groups by using specified criteria. Optimum 

convergence was achieved in 2 iterations. First group is termed “ value-oriented 

consumer”. This consumer group focuses on customer services, service quality, 

functionality and efficiency. This segment pays attention to experiences. It is 

indicated that this consumers have  brand loyalty. Second group is termed “prestige-

oriented consumer” and focuses on technological innovation and development, social 

desirability and impressiveness and hedonic features. This consumer group does not 

pay attention to price of the product. The last group is termed “benefit-oriented 

consumer”. The consumers in this segment are interested in practicality and 

durability, also they attach the highest level of importance to price appropriateness 

and price level-brand-features balance. 

In the last step of the study, a multi-criteria decision making technique, Analitic 

Network Process (ANP), is used. ANP is a general form of Analitic Hierarchy 

Process (AHP) and developed Thomas L. Saaty. AHP structures the decision 

problem as a hierarchy with a goal, criteria, sub-criteria and alternatives. But ANP 

structures the decision problem as a network. ANP uses pairwise comparisons to 

determine the weigths of criteria, like the AHP.  ANP uses the dependence and 

feedback within and between clusters and elements. ANP is employed in two steps. 

The first consists of forming a control hierarchy which consist of benefits, costs, 

opportunities and risks and the second is establishing network of influences between 

the elements and clusters. After synthesizing the results obtained from the four 

control hierarchies, it is determined the alternatif which has the highest priority. 

A decision making model was constructed by using five dimensions which were 

obtained from exploratory factor analysis stage and 24 decision criteria. Also, for 

determination network structure, mutual relations between decision criteria were 

determined in the multivariate data analysis stage. The second survey, is composed 

of pairwise comparision matrices of the criteria, is applied to 30 educated people in 

15-35 age group and analyzed by using Super Decisions software. 

In conclusion, the major factors that affect mobile phone users, are according to 

importance level; “brand perception and social motivations” (%28,73),  “usability 

and price” (%25,09), “technological development and efficiency” (%23,39), 

“hedonic features” (%20,43) and finally, “customer services” (%2,37), respectively. 

In addition, importance weights and significance levels obtained for each criteria are 

specified and a mobile phone evaluation scale is proposed for consumers to help 

purchasing decision making. In addition to specifying the factors affect the purchase 

behaviors of young mobile phone users, also three main consumer segments was 

formed, termed “value-oriented”, “prestige-oriented” and “benefit-oriented” 

consumer groups. Also the general profiles, usage behaviors and perceptions of the 

consumers in these segments  are examined and a small-scale sector analysis was 

presented in the study. It is aimed that all of these analysis in this study, will be 

illuminating for the future studies and researches.  
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1.  GĠRĠġ 

Günümüzde cep telefonları insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiĢtir. 

ĠletiĢimden sosyal etkileĢimlere, bilgi aramadan güvenlik ve gizliliğe kadar 

kullanıcıların farklı davranıĢsal ihtiyaçlarını karĢılamak gibi çok çeĢitli amaçlar için 

kullanılmaktadır. Ġnsanlar cep telefonu aracılığıyla internete girmekte, sosyal 

medyaya bağlanmakta, e-postalarına eriĢebilmekte, televizyon seyredebilmekte, 

ödemelerini cep telefonu üzerinden internet aracılığı ile yapabilmektedir. Bunların 

sonucu olarak dünya genelinde elektronik haberleĢme sektörü sürekli bir geliĢim 

göstermektedir. Teknolojik geliĢmelerin en hızlı yaĢandığı alanlardan biri mobil 

iletiĢim sektörüdür. Sabit telefon hatlarına olan ilgi her geçen gün azalırken, mobil 

telefon kullanımı yaygınlığında doyuma yaklaĢıldığı görülmektedir. Mobil telefon 

kullanıcı sayısı ise sabit hat kullanıcısı sayısını çoktan aĢmıĢtır. Dünya genelinde 

2011 yılı itibariyle 5,9 milyar mobil telefon kullanıcısıyla, pazara girme oranı 

(market penetration) %86‟ya ulaĢmıĢtır. Sadece bu veriler ıĢığında bile mobil telefon 

pazarının önemi ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye‟de de mobil telefon sektörü ile ilgili geliĢmelerde dünya geneline paralel bir 

tablo söz konusudur. 1994 yılında cep telefonu ile tanıĢan Türkiye dünyada en hızlı 

geliĢmekte olan pazar ekonomilerinden biri olmuĢtur. Türkiye 2011 yılı itibariyle 

yaklaĢık 66 milyon cep telefonu kullanıcısıyla %88,7‟lik bir pazara girme oranına 

sahiptir. Türkiye, 3G abone sayısının en hızlı arttığı ülkeler arasında yer almaktadır. 

Ayrıca Türkiye, konuĢma süresi açısından mobil telefon kullanım oranı olarak birçok 

Avrupa ülkesinin ve Avrupa ortalamasının üzerinde bir orana sahiptir.  

2010 yılında cep telefonu satıĢında Türkiye‟de bir önceki yıla göre %72‟lik bir artıĢ 

olduğu gözlenmiĢtir. Cep telefonu kullanımında bir önceki yıla göre 2 milyon 615 

bin artıĢ olmuĢtur. Türkiye‟de 136 milyon adet cep telefonu kullanılmaktadır. Nüfusa 

göre cep telefonu kullanımı kiĢi baĢına ortalama iki adettir. Cep telefonu 

kullanımında yaĢ faktörü göz önünde bulundurulduğunda ve 0-9 yaĢ grubunun cep 

telefonu kullanıcısı olmadığını düĢünüldüğünde kiĢi baĢına ortalama üç adet cep 

telefonu düĢmektedir (Url-1). Bu veriler ıĢığında Türkiye‟de oldukça hızlı büyüyen 
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ve geliĢen bir mobil telefon pazarı olduğunu, bu pazarın yeniliklere ve değiĢikliklere 

açık olduğunu görmekteyiz. Türkiye„deki bu hızlı geliĢimi Türkiye‟nin Batı 

Avrupa‟daki en genç nüfusa sahip ülke olduğu gerçeğine bağlayabiliriz. Türkiye 25 

yaĢ altındaki 11 milyon cep telefonu kullanıcısı ile dünyadaki en genç 6. büyük 

mobil telefon kullanıcısına sahip ülkedir (Bayraktar, 2011).  

Fakat Türkiye‟deki pazara girme oranı hala Avrupa ortalamasının altındadır. Bu da 

Türkiye mobil telefon pazarının henüz doygunluğa eriĢmediğini ve yatırımcılar için 

potansiyel fırsatlar olduğunu göstermektedir. 

Bunun yanında pazarın aktifliği ve dinamikliği de üretici firmalara önemli fırsatlar 

sunmaktadır. Bu nedenle pazarı doğru okuyabilmek, hedef kitleyi ve bu kitlenin 

beklenti ve ihtiyaçlarını iyi kavrayabilmek önemlidir. Mobil iletiĢim ve hizmet 

sektörünün bireyin dünyasındaki yeri önem kazandıkça, tüketicilerin beklenti ve 

istekleri de buna göre sürekli olarak değiĢmekte ve çeĢitlenmektedir. Son yıllardaki 

geliĢmelerden ve araĢtırmalardan cep telefonunun artık sadece bir iletiĢim aracı 

olmadığı, toplumun büyük bir çoğunluğu için iletiĢim aracı olmaktan çok daha öte 

bir önem taĢıdığı ve bir çok amaç için kullanıldığı açıkça görülmektedir. Sadece 

teknolojik boyut veya ürünün teknik özellikleri gibi objektif boyutlar değil, bunun 

yanında birçok sosyal ve psikolojik boyutlar gibi subjektif durumlar da artık 

insanların tercih ve davranıĢlarını yönlendirmektedir. Rekabetin en yoğun yaĢandığı 

pazarlardan biri olan mobil iletiĢim pazarında, zorunlu olarak her geçen gün, 

firmaların müĢteri memnuniyetine ve bağlılığına verdiği önem artmakta, 

memnuniyeti sağlamak ve bağlılığı geliĢtirmek artık firmalar için zorunlu bir politika 

haline gelmektedir. Çünkü sadık müĢteri, firmalara sabit bir gelir akıĢı ve potansiyel 

yeni müĢteriler sağlamaktadır. Bu açıdan bakınca elbette firmalar için müĢteri 

tercihlerini ve eğilimlerini saptamak zaruri bir ihtiyaç olmaktadır. Firmaların uzun 

vadede baĢarılı olabilmesinin, müĢterilerin hızla değiĢen istek ve ihtiyaçlarına hızlı 

bir Ģekilde cevap verebilme ve kendilerini bu doğrultuda güncelleme yeteneğine 

bağlı olduğu günümüzde kabul görmüĢ görüĢlerden biridir. Bu nedenler firmaların 

pazar paylarını arttırabilmeleri ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri de içerisinde 

bulundukları pazarı, mevcut ve potansiyel müĢteri profilini ve beklentilerini iyi 

tanımlayabilmeleri ile mümkündür. Pazar bölümlendirmesi (market segmentation) 

günümüzde sadece bir pazar araĢtırması aracı olmaktan çıkarak Ģirketler için etkili 

bir strateji aracı haline gelmiĢtir.  
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Bütün bu hususlara ek olarak, teknolojik geliĢmeler ve ürünler söz konusu olduğunda 

pazarın en etkili kesiminin genç insanlar olduğu görüĢü yaygındır. Gerçekten de genç 

insanlar teknolojik ürün ve hizmetlerde oldukça aktif ve dinamik bir tüketici kitlesini 

oluĢturmaktadır. Birçok markanın reklam ve kampanyaları da özellikle genç tüketici 

kitlesini etkilemeye yöneliktir. Özellikle Türkiye‟deki genç nüfusu düĢünecek 

olursak, Türkiye en genç nüfusu barındıran Avrupa ülkesidir. Bu durumda söz 

konusu öngörü daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca genç insanlar değiĢime daha 

hızlı ayak uydurabilen ve pazarın en esnek kesimini oluĢturmaktadır. Bu önerme 

çalıĢmanın hareket noktasını oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmanın hedefi hem Türkiye‟deki 

mevcut mobil iletiĢim pazarına iliĢkin bilgiler ortaya koymak, eğitimli ve genç 

tüketici kitlesinin kullanım alıĢkanlıklarını ve eğilimlerini  belirlemek ve de 

üreticilere yararlı bilgiler sunmaktır. Bu amaçla, 15-35 yaĢ grubu ve en az lise ve 

üstü eğitim seviyesine sahip kitle hedef kitle olarak belirlenmiĢ ve bu yaĢ grubundaki 

insanların cep telefonu satın alırken etkilendikleri temel faktörler ve önem dereceleri 

ortaya konulmaya çalıĢılmıĢ, ayrıca pazar bölümlendirmesi yapılarak, her bir tüketici 

grubunun karakteristik özellikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

Ġkinci bölümde; mobil iletiĢim sektörünün dünya genelinde ve Türkiye‟deki mevcut 

durumu sayısal veriler ıĢığında ortaya konulmuĢtur. Üçüncü bölümde mobil iletiĢim 

sektörü ile ilgili yazın taramasında daha önce yapılmıĢ çalıĢmalar ve yayınlar 

incelenmiĢtir. Bu bölüm eğitimli, genç insanların mobil telefon kullanımı tercihlerine 

iliĢkin kriterlerin (değiĢkenlerin) belirlenmesine ve bir kriter havuzu hazırlanmasına 

temel oluĢturmuĢtur. Dördüncü bölümde ise çalıĢmanın amacı doğrultusunda çok 

değiĢkenli veri analizi ve çok kriterli karar verme tekniğinden oluĢan bir karar 

modeli önerilmiĢ ve çalıĢmanın teorik çerçevesine yer verilmiĢtir. BeĢinci bölümde, 

çok değiĢkenli veri analizi tekniği olan açımlayıcı faktör analiziyle cep telefonu satın 

alırken söz konusu hedef kitledeki insanları etkileyen temel faktörler belirlenmiĢtir. 

Ayrıca kümeleme analiziyle müĢteri bölümlendirmesi çalıĢması yapılmıĢtır. Bunun 

yanında, açımlayıcı faktör analizi ve kümeleme analizine iliĢkin diğer bulgu ve 

sonuçlara yer verilmiĢtir. Altıncı bölümde ise bir önceki bölüm önerilen analizler 

sonucunda elde edilen sonuçlardan faydalanılarak çok kriterli karar verme modeli 

önerilmiĢtir, analitik ağ süreci modeli kurulmuĢ ve analiz sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

Ayrıca bir değerlendirme ölçeği sunulmuĢtur. Son bölümde ise çalıĢma sonuçları 

yorumlanarak, gelecek araĢtırmaları için önerilerde bulunulmuĢtur.  
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2.  MOBĠL ĠLETĠġĠM SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM 

1990‟ların baĢında insanların hayatına giren cep telefonu, özellikle son yıllarda 

günlük hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiĢtir. Teknolojik 

geliĢmeler ve sosyal değiĢimlerin etkisiyle iletiĢim sektöründe de hızlı değiĢimler ve 

geliĢmeler yaĢanmakta, günümüzde her alanda olduğu gibi mobil iletiĢim pazarında 

da tüketicilerin ihtiyaç ve beklentileri hızla değiĢmekte, çok çeĢitli ve farklı 

etkenlerle Ģekillenmektedir. Bununla birlikte mobil iletiĢim pazarı da her geçen yıl 

büyümektedir. Mobil abonelik sayısı dünya çapında milyarlara ulaĢmıĢtır ve 

geliĢimini sürdürmektedir.  

Hızlı bir büyüme içerisinde olan mobil iletiĢim pazarının bu geliĢmeyi sürdüreceği 

düĢünülmektedir. Gartner‟in tahmini verilerine göre dünya mobil iletiĢim trafiğinin 

2010-2015 yılları arasında 26 kat artması ve gelirinin ikiye katlanması 

öngörülmektedir. Ayrıca mobil abone sayısının 7,4 milyara ulaĢması ve sektör 

cirosunun 552 milyar dolar olması beklenmektedir (Url-2).  

Pazarın büyüklüğü ve dinamikliği, firmaların baĢarılı olabilmesi, uzun vadede 

hayatta kalabilmesi, rekabet üstünlüğü elde etmesi ve pazar payını arttırabilmesi için, 

kullanıcılarının istek ve ihtiyaçlarını anlayabilme ve değiĢen beklentilerine uyum 

sağlamalarını sağlayacak stratejiler geliĢtirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu amaca 

ulaĢabilmek ise hedef kitledeki tüketiciyi doğru tanımlamakla mümkündür.  

Bu bölümde mobil iletiĢim sektörünün hem dünya çapında hem de Türkiye‟de yıllar 

içindeki geliĢiminin ve 2011 yılı itibariyle mevcut durumunun sayısal veriler ıĢığında 

ortaya konulması amaçlanmıĢtır. Bölüm 2.1 mobil iletiĢim sektörün dünya 

genelindeki geliĢimini ve yıllar içinde geldiği son durumu rakamlarla ayrıntılı olarak 

açıklamaktadır. Bölüm 2.2‟de ise mobil iletiĢim sektörünün Türkiye‟deki yıllar 

içindeki geliĢimi ve 2011 yılı sonu itibariyle mevcut durumu ortaya konmuĢtur. 

Bunun yanında, sektörde faaliyet gösteren cep telefonu üreticisi firmaların pazar 

payları, satıĢ adetleri ve cirolarına iliĢkin bilgilerden oluĢan küçük ölçekli bir sektör 

analizinin sunulması amaçlanmıĢtır.  
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2.1 Mobil ĠletiĢim Sektörünün Dünyadaki GeliĢimi ve Mevcut Durumu 

Mobil iletiĢim pazarı hem dünya genelinde hem de dünyadaki tüm ülkelerde hızlı bir 

geliĢim göstermektedir. 2011 yılı itibariyle, International Telecommunication Union 

(ITU) verilerine göre sektörün global durumunu ve son geliĢmeleri aĢağıdaki gibi 

özetleyebiliriz (Url-3): 

Dünyada 5,9 milyar mobil abone ile global pazara girme oranı %86‟ya ulaĢmıĢtır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde ise pazara girme yüzdesi %79 oranındadır. 2011 yılı içerisinde, 

Hindistan‟da cep telefonu kullanıcısı sayısına 142 milyon yeni kullanıcı eklenmiĢtir. 

Bu oran bütün Afrika‟nın iki katı kadar ve BirleĢik Arap Emirlikleri, Bağımsız 

Devletler Topluluğu ve Avrupa‟nın tamamından daha fazladır. Bunun yanında 2011 

sonu itibariyle, toplam yerleĢik nüfusundan daha fazla cep telefonu aboneliği olan 

ülke sayısı 105‟e ulaĢmıĢtır. Bu ülkelerin baĢında Gabon, ġeyseller, Güney Afrika, 

Botswana gibi Afrika ülkeleri gelmektedir. 2011 yılında cep telefonu pazara girme 

oranı en fazla artan ülkelerin baĢında ise, Brezilya, Kosta Rika, Kazakistan ve Mali 

gelmektedir. ġekil 2.1‟de görülebileceği gibi, dünya genelinde mobil kullanıcı sayısı 

son 6 yıl boyunca sürekli bir artıĢ göstermektedir ve mobil kullanıcı sayısı sabit hat 

kullanıcı sayısından oldukça fazladır. Ayrıca cep telefonu geniĢbant kullanıcı sayısı 

son 4 yılda yıllık %45‟in üzerinde bir büyüme göstermiĢtir. Bugün mobil geniĢbant 

kullanıcı sayısı sabit hat geniĢbant kullanıcı sayısının iki katına ulaĢmıĢtır (Url-4).  

  

                           ġekil 2.1 : Dünyadaki mobil pazar abone sayısı (Url-4). 
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Dünya çapında 159 ekonomi 3G ticari hizmetlerini baĢlatmıĢtır ve aktif mobil geniĢ 

bant kullanıcı sayısı yaklaĢık olarak 1.2 milyara yükselmiĢtir. ġekil 2.2‟de de 

görüldüğü gibi, 2G mobil ağının kapsadığı popülasyon oranı 3G ağı tarafından 

kapsanan popülasyon oranının 2 katına çıkmıĢtır. 3G‟nin kapsadığı popülasyon oranı 

2011‟de %45‟e ulaĢmıĢtır (Url-4).  

                       

                                 ġekil 2.2 : 2G ve 3G kapsama oranları (Url-4). 

Ayrıca ġekil 2.3‟teki grafiklerde görüldüğü gibi, 2000‟li yıllarda cep telefonu 

kullanıcılarının büyük bir kısmı geliĢmiĢ ülkelerde iken son yıllarda cep telefonu 

kullanıcı sayısının geliĢmekte olan ülkelerde oldukça artmıĢ ve bu oran geliĢmiĢ 

ülkelerdeki cep telefonu kullanıcı sayısını geçmiĢtir (Url-5).  

 

      ġekil 2.3 : GeliĢmiĢlik seviyesine göre cep telefonu kullanım oranları (Url-5). 



 

 

8 

ġekil 2.4‟teki grafikte görüldüğü gibi, dünya çapında bölgesel olarak mobil telefon 

aboneliği karĢılaĢtırıldığında, 2011 yılı itibariyle %146 pazara girme oranı  ile 

Bağımsız Devletler Topluluğu‟nun birinci olduğu görülmektedir. Avrupa %120,8 

pazara girme oranı ile ikinci olurken, dünyadaki ortalama oran ise yaklaĢık %86‟dır. 

Afrika ise %53 pazara girme oranı ile en düĢük mobil aboneliğe sahip bölge 

olmaktadır (Url-6). ITU tarafından Bağımsız Devletler Topluluğu olarak 

değerlendirilen ülkeler: Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Moldovya, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan, 

Ukrayna ve Özbekistan‟dır (Url-7).  

 

                  ġekil 2.4 : Her 100 kiĢiye düĢen mobil telefon abonelik oranı (Url-6). 

Çizelge 2.1‟de dünya genelinde mobil telefon kullanıcı sayıları görülmektedir. 

Çizelgenin devamında ise dünya genelinde en yüksek kullanıcı sayısına sahip ilk 10 

ülke yer almaktadır. Dünya genelinde 2011 yılı itibariyle yaklaĢık olarak 6 milyar 

cep telefonu abonesi bulunmaktadır. En yüksek cep telefonu abonesine sahip ilk 3 

ülke ise sırasıyla, Çin, Hindistan ve Amerika‟dır (Url-8).  

                      Çizelge 2.1 : Mobil abone sayısı dünya sıralaması (Url-8). 

Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dünya 2.746.569 3.369.186 4.031.159 4.646.816 5.308.734 5.959.982 

Çin 461.058 547.306 641.245 747.214 859.003 986.253 

Hindistan 166.050 233.620 346.890 525.090 752.190 893.862 

ABD 229.600 249.300 261.300 274.300 278.900 331.600 

Rusya  150.674 171.200 199.522 230.499 237.689 256.116 

Brezilya 99.918 120.980 150.641 173.959 202.944 242.231 

Endonezya 63.803 93.386 140.578 163.676 211.290 236.799 

Japonya 99.826 107.339 110.394 116.295 123.287 129.868 

Viet Nam 18.892 45.024 74.872 98.223 111.570 127.318 
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Çizelge 2.2‟de ise dünyadaki sabit hat kullanıcı sayısı dünya genelinde en yüksek 

olan ilk 10 ülke görülmektedir. Bu ülkeleri incelediğimiz zaman daha çok geliĢmiĢ 

ülkelerin bu listede üst sırada olduğu görülmektedir. Bu durum geliĢmiĢ ülkelerdeki 

alt yapı imkanlarının yeterliliğine bağlanmaktadır. Sabit hat kullanıcı sayısı en 

yüksek olan üç ülke sırasıyla, Çin, Amerika BirleĢik Devletleri ve Japonya‟dır. Bu 

ülkeleri ise Almanya, Rusya, Brezilya takip etmektedir (Url-9).  

             Çizelge 2.2 : Sabit hat abone sayısı dünya sıralaması (Url-9). 

Ülkeler  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dünya 1.261.308 1.254.033 1.249.340 1.248.717 1.227.493 1.202.820 

Çin 367.786 365.637 340.359 313.732 294.383 285.115 

ABD 167.459 158.418 162.763 152.963 151.171 150.000 

Japonya 56.029 51.235 48.426 66.794 65.619 64.585 

Almanya 54.400 53.100 50.300 53.700 52.800 51.800 

Rusya 43.900 45.218 45.539 45.379 44.916 44.181 

Brezilya 38.800 39.399 41.235 41.497 42.141 43.026 

Endonezya 14.820 19.529 30.378 34.807 40.929 38.617 

Fransa 34.125 34.800 35.100 35.400 35.300 35.300 

Ġngiltere 33.848 33.462 34.191 33.540 33.409 33.230 

ġekil 2.5‟te ise dünya genelinde mobil telefon abone sayılarının ve her 100 kiĢiye 

düĢen abonelik oranının yıllara göre değiĢimi görülmektedir. Hem 100 kiĢiye düĢen 

abonelik oranı hem de abone sayısı 2000‟li yılların baĢından bu yana sürekli olarak 

artıĢ göstermektedir. 2001 yılında her 100 kiĢi için 15,5 aboneden baĢlayan bu oran, 

2007 yılı sonunda 50,6‟ya, 2011 yılı sonunda 85,7‟ye ulaĢmıĢtır (Url-10).  

 

      ġekil 2.5 : Dünyadaki mobil abone sayılarının yıllara göre değiĢimi (Url-10). 
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Dünyada cep telefonu pazarının büyümesi ve insanların yoğun ilgisi teknolojik 

geliĢmeleri de beraberinde getirmiĢtir. ġekil 2.6‟da görüldüğü gibi 2003 yılında 

dünya nüfusunun sadece %61‟i cep telefonu sinyal kapsama alanına girerken, Ģu an 

dünya nüfusunun %90‟ı bu teknolojik alt yapıya ulaĢabilmektedir. Sinyal kapsama 

alanı dıĢında kalan bölge 2011 yılı itibariyle dünya nüfusunun %10‟udur (Url-11).  

 

            ġekil 2.6 : Dünya genelinde cep telefonu sinyali kapsama alanları (Url-11). 

ġekil 2.7‟de de görüldüğü gibi dünya genelinde mobil telefon aboneliğinin geliĢim 

oranları da ekonomik bölgeler bazında değiĢiklik göstermektedir. Bu oran dünya 

geneli için 2011 yılı itibariyle %85,7 iken, geliĢmiĢ ülkelerde %122,3, geliĢmekte 

olan ülkelerde ise %77,8‟dir. Buna karĢın bu oranın artıĢ hızı geliĢmekte olan 

ülkelerde daha hızlı seyretmektedir (Url-12).  

 

   ġekil 2.7 : Dünyada mobil abone sayısının yıllara ve ekonomiye göre değiĢimi  

………………(Url-12). 
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Çizelge 2.3‟te geliĢmiĢ ülkelerde, geliĢmekte olan ülkelerde ve dünya genelinde 

yıllara göre cep telefonu abonelik sayısındaki ve pazara girme oranlarındaki değiĢim 

ayrıntılı olarak görülebilir (Url-12).  

Çizelge 2.3 : Mobil abonelik sayısındaki ve pazara girme oranlarındaki değiĢim. 

Milyon  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GeliĢmiĢ 992 1.127 1.243 1.325 1.384 1.413 1.514 

GeliĢmekte 1.215 1.619 2.126 2.706 3.263 3.898 4.457 

Dünya 2.207 2.747 3.369 4.031 4.647 5.311 5.972 

100 kiĢi baĢına 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GeliĢmiĢ 82.1 92.9 102.0 108.3 112.6 114.5 122.3 

GeliĢmekte 22.Eyl 30.2 39.1 49.1 58.4 68.9 77.8 

Dünya 33.9 41.7 50.6 59.9 68.2 77.1 85.7 

International Telecom Union veri tabanından derlenmiĢ olan bilgiler ıĢığında dünya 

genelinde mobil iletiĢim sektöründeki son geliĢmeler ve mevcut durum yukarıda 

özetlendiği gibidir. Grafikler ve sayısal verilerle detaylı olarak açıklandığı gibi mobil 

iletiĢim sektörü 2000‟li yılların baĢından itibaren hızla büyümektedir. Dünyadaki 

mobil telefon kullanım oranı dünya nüfusuna yaklaĢırken, bazı ülkelerde ise nüfusu 

geçmiĢtir. Hindistan ve Çin mobil iletiĢim pazarı açısından çok önemli ülkelerdir ve 

dünyadaki mobil telefon abonelerinin %30‟u bu ülkelerde yaĢamaktadır. 

Ayrıca, dünyadaki internet kullanımı da her geçen yıl artmaktadır. ġekil 2.8‟de 2001 

yılından itibaren dünyadaki internet kullanım oranı gösterilmektedir. 2000‟li 

yıllardan itibaren internet kullanımında baĢta geliĢmiĢ ülkeler olmak üzere hızlı bir 

artıĢ görülmektedir. 2001 yılında dünya genelinde her 100 kiĢiden sadece 8‟i internet 

kullanıcısı iken, 2011 yılında her 100 kiĢiden 33‟ü internet kullanıcısı durumuna 

gelmiĢtir. GeliĢmiĢ ülkelerde ise bu oran %70‟lere ulaĢmıĢtır (Url-13).  

 

              ġekil 2.8 : Dünyadaki her 100 kiĢi internet kullanım oranı (Url-13). 
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Ġnternet kullanımını dünya çapında bölgesel olarak incelediğimiz zaman ise Çizelge 

2.4‟te görüldüğü gibi internet kullanım oranı en yüksek bölge Avrupa olmakta iken, 

en düĢük bölge ise Afrika olmaktadır (Url-14). Ġnternet kullanımı ve mobil abonelik 

arasında doğru orantılı bir iliĢki görülmektedir. Bu da günümüzde cep telefonlarının 

en önemli özelliklerinden biri haline gelen internet eriĢiminin etkisi büyüktür.  

       Çizelge 2.4 : Dünyada bölgesel olarak internet kullanım oranları (Url-14). 

Her 100 kiĢi için internet kullanım oranı 2011 

 Avrupa  68,4 

 Amerika  53,4 

 Bağımsız Devletler Topluluğu  40,7 

 Dünya 32,5 

 Arap Emirlikleri  29,1 

 Asya&Pasifik  25,5 

 Afrika  12,4 

Mobil telefon pazarını marka ve pazar payı bakımından değerlendirdiğimizde ise 

dünyada artan mobil aboneliğe paralel olarak mobil telefon satıĢları da artmaktadır. 

Strategy Analytics verilerine göre 2011 yılında 1.551.400 adet cep telefonu 

satılmıĢtır ve cep telefonu pazarı 2010 yılında göre son bir yılda %14 büyümüĢtür 

(Url-15).  

International Data Center (IDC) ġubat 2012 verilerine göre 2011 yılı itibariyle dünya 

cep telefonu üreticisi pazar lideri Nokia‟dır. Nokia‟yı sırasıyla Samsung ve Apple 

izlemektedir. Çizelge 2.5‟te cep telefonu üreticisi ilk 5 marka pazar paylarına göre ve 

pazar payları 2010 yılıyla karĢılaĢtırmalı olarak sıralanmıĢtır (Url-16). 

                 Çizelge 2.5 : Dünya çapında ilk 5 cep telefonu üreticisi (Url-16). 

Nokia her ne kadar hala pazar lideri olarak konumunu korusa da, hızla pazar payı 

kaybettiği buna karĢın Samsung ve Apple‟ın ciddi bir pazar payı artıĢı kazandığı 

görülmektedir. Bu nedenle ileriki yıllarda bu sıralamanın değiĢeceği öngörülebilir. 

Üretici firma 2011 

satıĢları 

2011 Pazar 

payı 

2010 

satıĢları 

2010 Pazar 

payı 

Yıllık 

Büyüme 

Milyon Milyon 

Nokia 417.1 27.0 % 453.0 32.6 % -7.9   % 

Samsung 329.4 21.3 % 280.2 20.1 % 17.6  % 

Apple 93.2 6.0   % 47.5 3.4   % 96.2  % 

LG  88.1 5.7   % 116.7 8.4   % -24.5 % 

ZTE 66.1 4.3   % 50.5 3.6   % 30.9  % 

Diğer 552.1 35.7 % 443.6 31.9 % 24.5  % 

Toplam 1,546 100  % 1,391.5 100  % 11.1  % 
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Gartner verilerine göre ise dünya çapında ilk 10 marka sıralaması ve pazar payları 

2011 yılı itibariyle Çizelge 2.6‟da görüldüğü gibidir (Url-17). 

           Çizelge 2.6 : Dünya çapında ilk 10 cep telefonu üreticisi (Url-17). 

Üretici firma 2011 Pazar payı 2010 Pazar payı 

Nokia 23.8% 28.9% 

Samsung 17.7% 17.6% 

Apple 5.0% 2.9% 

LG 4.9% 7.1% 

ZTE 3.2% 1.9% 

RIM 2.9% 3.1% 

HTC 2.4% 1.5% 

Huawei 2.3% 1.5% 

Motorola 2.3% 2.4% 

Sony Ericsson 1.8% 2.6% 

Diğer 33.7% 30.4% 

Toplam 100% 100% 

Görüldüğü gibi cep telefonu pazarının oldukça büyük ve aktif bir pazar olmasının 

yanında oldukça güçlü bir rekabet de yaĢanmakta, markaların pazar payları her yıl 

ciddi oranlarda değiĢebilmektedir. Ġleriki yıllarda da markaların pazar paylarında ve 

sıralamalarda değiĢiklikler olacağı ve ancak müĢteri beklentilerini doğru anlayabilen 

ve kullanıcılarına yenilikler sunabilen markaların rekabet üstünlüğü yakalayabileceği 

açıktır.  

2.2 Mobil ĠletiĢim Sektörünün Türkiye’deki GeliĢimi ve Mevcut Durumu 

Türkiye‟de 1994 yılında pazara giren cep telefonları hızlı bir geliĢim göstererek, en 

hızlı geliĢen ve en büyük pazarlardan biri haline geldi. ITU, 2012 verilerine göre, 

2000 yılında Türkiye‟de sadece 16 bin cep telefonu abonesi varken, 2011 yılı 

sonunda bu sayı 65 milyona ulaĢtı. Bunun yanında TÜĠK verilerine göre 31 Aralık 

2011 tarihi itibariyle Türkiye nüfusu 74.724.269 kiĢidir. Bu durumda Türkiye %88,7 

pazara girme oranıyla, dünya ortalamasının üzerindedir. Fakat Bölüm 2.2‟de daha 

ayrıntılı bir Ģekilde anlatıldığı ve ġekil 2.7‟de de görülebileceği gibi, geliĢmiĢ 

ülkelerde pazara girme oranı %122 civarındadır. Bu durumda Türkiye‟deki pazara 

girme oranı ortalamanın üzerinde olmakla birlikte hala geliĢmelere açıktır ve henüz 

tam pazar doygunluğuna ulaĢmamıĢtır, bu da üretici firmalar için çeĢitli fırsatlar 

oluĢturmaktadır.  
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ITU, 2012 verilerine göre Çizelge 2.7‟de Türkiye‟deki cep telefonu abone sayısının 

2006 yılından itibaren yıllara göre değiĢimi ve pazara girme oranı görülmektedir. 

2000 yılında pazara girme oranı sadece %25,36 iken, 2006 yılında %76,25‟e ulaĢtığı 

ve 2011 yılı sonu itibariyle bu oranın %88,70 olduğu görülmektedir. Yine, ITU 

verilerine göre 2011 yılı itibariyle Türkiye en fazla mobil abone sayısına sahip 20. 

ülke olarak sıralamada yer almaktadır (Url-8).  

     Çizelge 2.7 : Türkiye 2006-2011 mobil abone sayısı ve pazara girme oranları. 

Türkiye   2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Abone 

sayısı  
52.662.70 61.975.8 65.824.11 62.779.55 61.769.63 65.321.74 

Pazara 

girme oranı 
76,25 88,55 92,81 87,38 84,90 88,70 

Bilgi Teknolojileri Kurumu, Sektörel AraĢtırma ve Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı tarafından yayınlanan 2012 ikinci çeyrek raporunu göre ise, Haziran 2012 

itibariyle Türkiye‟de 66,14 milyon mobil abone bulunmaktadır ve pazara girme oranı 

%88,5‟tir.  

ġekil 2.9‟da, Türkiye‟de elektronik haberleĢme pazarında sabit ve mobil 

iĢletmecilerin oluĢturduğu toplam trafik miktarına ve dağılımına yer verilmektedir. 

Bu dağılıma bakıldığında sabit arama miktarı yıllara göre düĢüĢ gösterirken mobil 

arama artıĢ göstermektedir (BTK, 2011).  

 

             ġekil 2.9 : Toplam yıllık arama trafik miktarları, milyar dakika (BTK, 2011). 

Türkiye‟de Temmuz 2009‟da sunulmaya baĢlanan üçüncü nesil mobil hizmetleri 

yoğun ilgiyle karĢılandı ve Türkiye 3G abone sayısının  en hızlı arttığı ülkeler 

arasında yer almaktadır. Haziran 2012 itibariyle,  3G hizmeti 37,7 milyon aboneye 
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ulaĢmıĢtır. ġekil 2.10‟da 2G ve 3G abone sayısı ve pazara girme oranları yer 

almaktadır (BTK, 2011).  

 

ġekil 2.10 : 2G-3G mobil abone sayısı ve nüfusa göre pazara girme oranı 

……………….(BTK, 2011).  

Pazara girme oranları ülkedeki toplam nüfusa göre hesaplanmaktadır. Fakat cep 

telefonlarının genelde 9 yaĢ üstü kiĢiler tarafından kullanıldığı düĢünüldüğünde ve 

pazara girme oranları buna göre tekrar hesaplandığında, mobil abone pazara girme 

oranı %106 olmaktadır. ġekil 2.11‟de 0-9 yaĢ grubu hariç tutulduğunda elde edilen 

pazara girme oranları yer almaktadır (BTK, 2011).   

 

ġekil 2.11 : Mobil abone sayısı ve 0-9 yaĢ grubu hariç pazara girme oranı (BTK, 

……………..2011). 

Türkiye‟de mobil geniĢbant kullanıcı sayıları da hızlı bir artıĢ göstermektedir. Mobil 

geniĢbant; 3G veya daha üstüdenki mobil standartları kullanan internet eriĢimi 

anlamında gelmektedir. Mobil geniĢbant hizmetine tahsisli veri cihazları (modem, 

kart veya USB cihazları) veya 3G ve daha üzeri mobil standartlara imkan veren cep 
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telefonları ile eriĢilebilmektedir. 2012 yılı ikinci çeyrekte 3G abone sayısı 37,7 

milyona ulaĢırken, 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet 

hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler için 3.629.522‟den 10.649.948‟e 

yükselmiĢtir. 2012 ikinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 15.042 

TByte olarak gerçekleĢmiĢtir (BTK, 2012).  

 

                ġekil 2.12 : Bazı AB ülkelerinin pazara girme oranları (BTK, 2012) 

ġekil 2.12‟de Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinin mobil pazara girme oranları 

karĢılaĢtırılmıĢtır (BTK, 2012). Tabloda %89 olarak gösterilen Türkiye mobil abone 

pazara girme oranı 2012 ikinci çeyrek verilerine göre hesaplanmıĢtır fakat Avrupa 

ülkelerinin verileri Aralık 2011 tarihlidir. AB ülkeleri içinde mobil pazara girme 

oranı en yüksek ülkeler Finlandiya, Portekiz ve Avusturya olarak görülmektedir. Söz 

konusu AB ülkelerinin ortalama pazara girme oranı ise %135 olarak hesaplanmıĢtır. 

Türkiye pazara girme oranı olarak bu ortalamanın gerisinde kalmaktadır. Bu da 

Türkiye‟deki mobil pazarının hala geliĢime açık bir pazar olduğunu göstermektedir.  

Çizelge 2.8‟de bazı AB ülkeleri ve Türkiye‟nin aylık ortalama cep telefonu kullanım 

süreleri bulunmaktadır. 15 AB ülkesi içinde, Türkiye‟nin en fazla cep telefonu 

kulanım süresine sahip ülke olduğu görülmektedir. AB ortalaması 189 dakika olup, 

Tükiye bu ortalamanın oldukça üzerindedir (BTK, 2011). Tablodaki değerler 2011 

yıl sonu değerlerini göstermekte olup, 2012 ikinci çeyrek itibariyle Türkiye‟nin aylık 

ortalama mobil telefon kullanım süresi 299 dakikaya yükselmiĢtir (BTK, 2012). Bu 

kıyaslama da Türkiye‟deki cep telefonu pazarının ne kadar dinamik ve aktif bir pazar 

olduğunu ortaya koymaktadır.  
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 Çizelge 2.8 : Ülke bazında cep telefonu kullanım süresi (BTK, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye‟deki mobil abonelerinin genel profiline baktığımız zaman, 2011 yılı 

itibariyle %65‟i ön ödemeli, %35‟i faturalıdır. Avrupa ülkelerinde ise genel profilin 

ortalama %51‟i ön ödemeli iken %49‟u faturalıdır. ġekil 2.13„te AB ülkelerinin ve 

Türkiye‟nin ön ödemeli/faturalı abone dağılımları görülmektedir (BTK, 2011).  

 

   ġekil 2.13 : AB ülkelerinin ve Türkiye‟nin ön ödemeli/faturalı abone dağılımları. 

Cep telefonu teknolojileri sürekli olarak değiĢmektedir. Bu değiĢimle beraber cep 

telefonunun tanımı yeniden yapılmaktadır. BaĢlangıçta, cep telefonları kablosuz sesli 

iletiĢimi sağlayan bir araç olarak tanımlanırken, günümüzde internete bağlantımızı 

sağlayan, kısa mesaj servisi ile yazılı iletiĢimimizi sağlayabilen, fotoğraf, video gibi 

Ülke 
MoU 
(dk) 

Türkiye 252 

İspanya 247 

Belçika 242 

İsveç 235 

Almanya 221 

İtalya 205 

Fransa 192 

Finlandiya 182 

Yunanistan 162 

İsviçre 160 

Avusturya 158 

Norveç 143 

Portekiz 142 

İngiltere 137 

Danimarka 130 

Hollanda 122 

AB ortalaması 189 
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görsel öğeleri gönderebildiğimiz kiĢilerarası bir iletiĢim aracı haline gelmiĢtir. Bunun 

yanında her geçen gün cep telefonu cihazlarındaki değiĢim de dikkat çekmektedir. 

Cep telefonlarının teknolojik özellikleri geliĢtikçe ağırlıkları hafiflemekte ve 

boyutları küçülmektedir (ÖzaĢçılar, 2009).                                     

ġekil 2.14‟te gönderilen SMS ve MMS sayıları görülmektedir. Gönderilen MMS 

miktarında ciddi bir artıĢ görülmezken, gönderilen SMS miktarında özellikle 2007 

yılından itibaren oldukça ciddi bir artıĢ olduğu görülmektedir. Türkiye‟de özellikle 

genç nüfus arasında yaygın olarak kullanılan SMS, GSM operatörlerinin teĢvik edici 

kampanyaları ile hızlı bir artıĢ trendi yakalamıĢtır. 2011 yılında da benzer bir eğilim 

göstererek gönderilen SMS sayısı 161 milyarı geçmiĢtir (BTK, 2011).  

 

                  ġekil 2.14 : Yıllara gönderilen SMS ve MMS sayısı (BTK, 2011). 

Son yıllarda Türkiye‟de internet kullanıcı sayısının hızla arttığı ve bu alanda da önde 

gelen ülkelerden biri konumunda olduğu görülmektedir. ġekil 2.15‟te 1998‟den 

2010‟a kadar olan zaman dilimlerinde Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye‟deki 

internet kullanımındaki artıĢ oranları görülmektedir (BTK, 2011). Ġnternet kullanım 

artıĢı özellikle 2000-2002 yılları arasında Türkiye‟de çok hızlı bir çıkıĢa geçmiĢ ve 

bu çıkıĢı günümüze kadar sürdürmüĢtür. Türkiye‟de yıllar itibariyle gerçekleĢen 

internet kullanımındaki artıĢ oranının, AB ülkelerideki internet kullanım artıĢ oranı 

ortalamasının çok daha üzerinde seyrettiği görülmektedir.  
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      ġekil 2.15 : AB ve Türkiye‟de internet kullanıcı sayısındaki artıĢ (BTK, 2011). 

Türkiye‟deki internet kullanımı açısından uluslararası düzeyde dikkat çeken bir 

husus da sosyal medyanın takip edilmesi konusudur. Türkiye, sosyal medya 

uygulamalarına en çok zaman ayıran internet kullanıcılarına sahip ülkelerden biri 

konumundadır. Ġnternetin önemi ve kullanımı arttıkça, cep telefonlarının internet 

amaçlı kullanımı da yaygınlık ve önem kazanmakta, tüketicilerin cep telefonu 

kullanım alıĢkanlıkları ve tercihleri de farklı bir boyut kazanmaktadır. Özellikle son 

zamanlarda cep telefonu kullanımında internet ve soysal medya oldukça büyük rol 

oynamaktadır. Türkiye‟de internet kullanımında insanların sosyal medyaya olan 

ilgisi de cep telefonlarının önemi daha çok artırmaktadır. Çünkü günümüzde insanlar 

cep telefonlarını yaygın olarak, iletiĢim amacının yanında bulundukları her yerden 

internete bağlanabilmek ve sosyal medyayı takip edebilmek amacıyla 

kullanmaktadır.  

2012 yılı Internet World Stats verilerine göre Türkiye dünyada en fazla internet 

kullanıcısına sahip 15. ülke ve pazara girme oranı %45,7‟dir. Bununla birlikte 

dünyada en fazla internet kullanıcısına sahip ülke Çin‟dir (Url-19). 2011 yılı 

itibariyle, Çizelge 2.9‟da görüldüğü gibi Türkiye sosyal medyada en çok zaman 

harcayan dünyadaki 4. ülke iken, Avrupa‟da birinci ülkedir (Url-20). Dünya 

genelinde  sosyal ağlarda en çok zaman harcayan diğer ülkeler ise sırasıyla Ġsrail, 

Arjantin ve Rusya olmuĢtur. Türkiye‟yi ise ġili, Filipinler ve Kolombiya takip 

etmektedir.  
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      Çizelge 2.9 : Sosyal ağlarda ülkelere göre ziyaretçi baĢına düĢen zaman (Url-20). 

Dünya Geneli 5.7 saat 

Ġsrail 11.1  saat 

Arjantin 10,7 saat 

Rusya 10.4 saat 

Türkiye 10.2 saat 

ġili 9,8 saat 

Filipinler 8,7 saat 

Kolombiya 8.5 saat 

Peru 8.3 saat 

Venezuela 7.9 saat 

Kanada 7.7 saat 

Görüldüğü gibi Türkiye‟de dünya üzerinde yaĢanan geliĢmelerin çoğuna paralel 

geliĢmeler gözlenmektedir.  Özellikle mobil haberleĢme Ģebekelerinin kullanımı ve 

internet kullanımı konusundaki geliĢmeler dikkat çekici boyuttadır. Bu da bize her 

zaman söylenen yeniliklere çabuk uyum sağlayan genç nüfus yapısının varlığını 

doğrulamaktadır.  

Türkiye‟de cep telefonu pazarındaki mevcut durum Gfk araĢtırma Ģirketi, 2012 

verilerine göre Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

Türkiye‟de 2010 yılında toplam 11.332.006 adet cep telefonu satılmıĢtır. 2011 

yılında bu rakam 13.251.403‟a yükselmiĢtir. Dolayısıyla pazar %17 büyümüĢtür. 

Cirosal anlamda ise sektör 2010 yılında yaklaĢık 2 milyar euroluk bir ciro yaratırken 

2011 yılında sektör %13 büyüyerek cirosu yaklaĢık olarak 2,25 milyar euroya 

ulaĢmıĢtır.  

   

                      ġekil 2.16 : Markaların adetsel pazar dağılımı (Gfk, 2012). 
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ġekil 2.16‟da da görüldüğü gibi Nokia ve Samsung markalarının pazarın yaklaĢık 

%75‟e yakın oldukça büyük bir kısmını elinde tutmaktadır. Ayrıca son yıllarda 

Apple ve Blackberry de her nekadar adetsel anlamda yüksek bir pay sahibi olamasa 

da cirosal anlamda payını sürekli olarak arttırmaktadır. Bununla birlikte Nokia‟nın 

tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de pazar payı kaybettiği buna karĢın Samsung 

ve Apple‟ın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de pazar payı kazandığını 

görülmektedir. ġekil 2.17 ise markaların cirosal pazar paylarını göstermektedir.  

 

                    ġekil 2.17 : Markaların cirosal pazar dağılımı (Gfk, 2012).                    

Çizelge 2.10‟da Türkiye‟de etkin ilk 10 markanın 2010 ve 2011 yıllarında 

gerçekleĢtirdiği adet ve cirolar ile birlikte büyüme oranları görülmektedir. 

Türkiye‟de hem adetsel hem de cirosal anlamda en yüksek pazar payına sahip mobil 

telefon markası 2011 yılı sonu itibariyle, 2010 yılında da olduğu gibi yine Nokia 

olmuĢ, Nokia‟yı hemen ardından Samsung ve Apple takip etmiĢtir. Özellikle akıllı 

telefonların satıĢında büyük bir artıĢ görülmektedir. 

Çizelge 2.10 : Türkiye'de ilk 10 cep telefonu markasının büyümeleri (Gfk, 2012). 

  2010 2011 Büyüme 

  Adet Ciro EUR Adet Ciro EUR Adet Ciro  

Toplam 11.332.06 1.975.965 13.251.40 2.238.646.3 17% 13% 

Nokia 6.474.865 1.069.143 7.178.613 1.076.039.6 11% 1% 

Samsung 3.209.931 495.726 3.903.861 539.731.756 22% 9% 

Apple 184.313 150.806 362.976 270.303.473 97% 79% 

Blackberry 142.518 80.733 319.840 119.219.928 124% 48% 

General Mobile 154.759 21.964.024 171.984 23.955.017 11% 9% 

Sony Ericsson 76.830 15.937.032 79.034 22.969.335 3% 44% 

Diğer markalar 1.028.250 132.320.15 725.296 107.837.578 -29% -19% 
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Ayrıca Türkiye‟deki GSM operatörlerinin 2011 yılı itibariyle pazar payı dağılımları 

da ġekil 2.18‟de görüldüğü gibidir. Türkiye GSM operatörü pazarında faaliyet 

gösteren üç markadan biri olan Turkcell, 2011 yılı sonu itibariyle pazarın yaklaĢık 

%53‟ünü elinde tutmaktadır, Turkcell‟i %27,6‟lık bir pazar payı ile Vodafone takip 

etmektedir. Avea ise %19,5 pazar payı ile üçüncü GSM operatörüdür.  

                   

                   ġekil 2.18 : GSM operatörü pazar payı dağılımları (Gfk, 2012). 

Bu verilerin ıĢığında Türkiye‟de oldukça hızlı geliĢen ve büyüyen bir cep telefonu 

pazarının olduğunu ve bu pazarın yeniliklere ve değiĢikliklere açık olduğunu 

görmekteyiz.  
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3.  MOBĠL ĠLETĠġĠM KONUSUNDA YAZIN TARAMASI 

Cep telefonunun, sosyal amacı ve kültürel değeri üzerine çalıĢmalarda, özellikle cep 

telefonunun kullanım alanlarının geniĢlemesine paralel kullanımının artıĢına, 

bireylerin günlük hayattaki iletiĢim tercihlerine ve tercih nedenlerine, sosyal pratik 

ve iliĢkilerine etkisine odaklanılmıĢtır. Bireylerin günlük hayatlarındaki iletiĢim 

kalitesi ve biçimi, bireylerin günlük yaĢamına farklı boyutlarda etki etmektedir. Ling 

cep telefonu kullanımı üzerine yaptığı sosyolojik araĢtırmalarda cep telefonu 

kullanımının bireylerin günlük yaĢam alanlarının birçok boyutuna etkisi üzerinde 

durulmuĢtur. Ling, “Mobil Bağlantı: Cep Telefonunun Topluma etkisi” isimli 

kitabında cep telefonunun bireylerin ihtiyaç ve amaçlarına uygun biçimde 

kullanımının günlük hayata etkisi ve cep telefonu kullanımının bireylerin günlük 

hayat aktivitelerinin nasıl yeniden Ģekillendiği vurgulanmıĢtır (ÖzaĢçılar, 2009). 

Cep telefonları insan hayatına girdiği günden bu yana, sadece teknolojik değil aynı 

zamanda sosyal bir sembol haline gelmesi ve insanların sosyal yaĢantısını 

Ģekillendirmesiyle de araĢtırmacıların ilgisini çekmiĢtir. Haddon (2000), 1990‟lardan 

beri oldukça yaygın hale gelen cep telefonlarının sosyal yaĢantımızı ve gündelik 

hayatı nasıl ve ne Ģekilde değiĢtirdiğini incelemiĢ ve cep telefonlarının sosyal 

sonuçlarını ortaya koymuĢtur.  Bu anlamda hangi fenomenlerin cep telefonlarının 

sosyal bir sonucu sayılabileceğini, bunun yanında yaĢam tarzlarının, çalıĢma 

koĢullarının, beklenti ve rollerin, deneyimlerde zaman içinde meydana gelen 

değiĢimlerin üzerinde diğer sosyal güçlerin haricinde belli bir teknolojinin ne 

derecede ve nasıl bir etkisi olduğunu ortaya koymayı amaçlamıĢtır. Hayatımıza giren 

ve günlük alıĢkanlıklarımızı Ģekillendiren tüm bilgi ve iletiĢim teknolojileri arasında 

cep telefonlarının yerini belirlemeye çalıĢmıĢtır.  Campbell ve Park (2008) da benzer 

bir çalıĢma yaparak, cep telefonlarının sosyal sonuçları üzerine çalıĢmıĢlardır. Son 

yıllarda geleneksek kitle iletiĢim Ģeklinden, daha kiĢisel bir ağ ortamına doğru büyük 

bir değiĢimin söz konusu olması ve mobil iletiĢimin internet özelliği ile de bu geçiĢte  

kilit bir rol oynaması düĢüncesi ile cep telefonlarının sembolik anlamını, sosyal ağ ve 

bağlantıların yeni Ģeklini, genel alanların kiĢisel kullanımını ve yeni mobil gençlik 
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kültürünü araĢtırmıĢlar ve günümüzde yaĢanan dönüĢümü “kiĢisel iletiĢim 

toplumunun yükseliĢi” kavramı ile tanımlamıĢlardır.   

McEwen ve Ling (2010), mobil iletiĢim ve etik kavramı üzerine çalıĢmıĢlardır. Mobil 

iletiĢimin hayatımıza birçok fırsat ve yarar getirmekle birlikte, baĢkalarıyla 

paylaĢılan alanlarda nasıl davranılması gerektiği konusunda sosyal düzeni etkileyici 

baskılar da getirdiği fikrinden yola çıkan McEwen ve Ling, mobil iletiĢim konusunda 

günlük faaliyetlerimizin sosyal düzen üzerindeki sonuçlarını ortaya koymuĢlardır.   

Cep telefonlarının kitle iletiĢim aracı olarak kullanılmaya baĢlanmasıyla, insanların 

iletiĢim ve davranıĢ Ģekillerinde meydana gelen değiĢiklikler ve sosyal 

dönüĢümlerden yola çıkan Lacohée ve diğ. (2003), cep telefonlarının ve mobil 

iletiĢimin geliĢimini ve tarihçesini sosyal yönlerden incelemiĢ ve mobil iletiĢimin 

gelecekteki sosyal konumu üzerine birtakım öngörülerde bulunmuĢlardır. Buna göre, 

biyoteknoloji, nanoteknoloji, yapay zeka ve bilgisayarların hızlı bir yansımasının 

görüleceği, bu yansımayla bugün hayal bile edemeyeceğimiz yeni cihazların 

geliĢtirileceğini öne sürmüĢlerdir. Yüksek hızda eriĢim sağlayan kablosuz ağlara 

eriĢimin ve her türlü teknolojinin daha ucuz ve kolayca ulaĢılabilir hale geleceğini 

öngörmüĢlerdir. Tasarımın git gide daha fazla ön plana çıkacağını, bağlanabilirliğin 

artmasıyla sosyal ağların daha da önem kazanacağı ve popüler hale geleceğini, 

mesajlaĢmanın anlık ve ücretsiz olacağını belirtmiĢlerdir. Lacohée ve arkadaĢlarının 

2003 yılında yaptıkları çalıĢmadaki tahminlemeleri bugünkü mevcut durumla 

karĢılaĢtırıldığında hemen hemen öngörülerinde haklı çıktıkları görülmektedir.  

Son on yılda artan bir ivme ile hızlı bir geliĢim gösteren ve geliĢimini sürdüren mobil 

iletiĢim pazarı, sadece sosyal yönden değil çok farklı açılardan araĢtırmacıların 

ilgisini çekmeyi baĢarmıĢtır. Cep telefonlarını günümüzün en hızlı büyüyen 

teknolojilerinden biri olarak tanımlayan Boretos (2005), cep telefonlarının geleceği 

üzerine rakamsal anlamda tahminlemelerde bulunmuĢtur. Aktif cep telefonu kullanıcı 

sayılarından yola çıkarak ve S-curve doğal büyümesi yöntemini kullanarak, tüm 

dünya geneli, Çin ve Avrupa için geleceğe yönelik tahmini veriler üretmiĢtir. 

Boretos‟un tahminlerine göre dünya genelinde, 2004 yılında 1,4 milyar civarında 

olan cep telefonu kullanıcı sayısının 2008 yılında 2 milyara ulaĢacağı ve penetrasyon 

yüzdesinin zirve yaparak %29,2‟ye ulaĢacağı öngörülüyordu. Çin içinse öngörülen 

değiĢim 2008 yılında 500 milyon cep telefonu kullanıcısı olacağı yönündeydi. Bu 

bilgiler ıĢığında, 2008 yılında gerçekleĢen sonuçları, Boretos‟un 2005 yılındaki 
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tahminleri ile karĢılaĢtırdığımızda mobil iletiĢim pazarının dünya çapında tahmin 

edilenden çok daha büyük bir hızla büyüyen bir pazar olduğu gerçeğini görüyoruz. 

Çünkü 2008 yılında dünya genelinde mobil abone sayısı Boretos‟un tahminlerinin 

çok daha üzerine çıkarak 4 milyara ulaĢtı. Çin içinse, 500 milyon olacağı öngörülen 

mobil abone sayısı henüz 2007 yılında çoktan 550 milyona ulaĢmıĢ, 2008 yılında ise 

yaklaĢık 650 milyon olmuĢtur.  

Ayrıca 2010 yılında ITU tarafından sağlanan istatistiklere göre 2008 yılında, dünya 

genelinde 4 milyar olan cep telefonu abone sayısının, 2012 yılında 4,5 milyara 

ulaĢması beklenmektedir.  Buna karĢın 2003 yılında sadece 1,4 milyar cep telefonu 

kullanıcısı vardı. Bu geliĢim yıllık ortalama %23,30‟luk bir büyüme anlamına 

gelmektedir. Amerikan araĢtırma firması ABI Research ise 2015 yılında bu rakamın 

6,4 milyara ulaĢacağını öngörmektedir (Haverila, 2011a). Fakat mobil abone 

pazarının büyüme hızı bu tahminleri de geride bırakmıĢtır. Mobil abone sayısı, 2011 

yıl sonu itibariyle dünya genelinde 5,9 milyara ulaĢmıĢ olup, Gartner‟in 2011 

tahminlerine göre ise 2015 yılının sonunda mobil abone sayısının en az 7,4 milyara 

ulaĢmıĢ olması beklenmektedir (Url-2).  

Öte yandan cep telefonu kullanıcı sayısı dünyadaki sabit hat kullanıcı sayısını çoktan 

aĢmıĢtır. Mobil telefon pazarının çok hızlı büyüdüğü temel bölgelerin baĢında 

Ghana, Gabon, Nijerya gibi geliĢmemiĢ ülkeler gelmektedir. Çünkü bu ülkelerin 

sabit hat sistem altyapıları oldukça zayıftır. Fakat sabit hat altyapısı bakımından 

mükemmel olan ülkelerde de cep telefonu kullanıcı sayısı toplam nüfusun %60‟ını 

geçmektedir (Goode ve diğ, 2005).  

Cep telefonu sektörü konusunda yapılan çalıĢmalar 2000‟li yılların baĢından itibaren 

ağırlık kazanmaya baĢlamıĢtır. Oldukça hızlı büyüyen ve büyümeye devam eden cep 

telefonu pazarı, araĢtırmacıların da ilgisini çekmekte ve onları daha detaylı Ģekilde 

tüketici davranıĢlarını ve eğilimlerini incelemeye yöneltmektedir. Çünkü oldukça 

aktif ve dinamik olan bu sektörde üretici firmalar için önemli pazar fırsatları 

yatmaktadır. 2000‟li yılların baĢından bu yana mobil iletiĢim ile ilgili birçok 

araĢtırma yapılmıĢ ve makale yayınlanmıĢtır. AraĢtırmaların bir bölümü müĢteri 

odaklı ürün tasarımını araĢtırırken, bir bölümü de tüketici davranıĢları ile müĢteri 

memnuniyeti ve marka sadakatine yoğunlaĢmıĢtır. Diğer bir bölümü de satın alma 

öncesi aĢamayla ilgilenerek tüketicilerin satın alma kararını etkileyen motivasyonları 

incelemiĢtir. Kimi araĢtırmacılar, tüketici tercihleri ve satın alma öncesi karar verme 
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kriterlerinden yola çıkarak, daha çok tercih edilebilir cep telefonu özelliklerini 

belirlemek üzerine odaklanırken, kimi araĢtırmacılar ise müĢterilerin tercihleri 

yanında, memnuniyetleri ve marka bağlılıklarını araĢtırarak pazar çapında tüketici 

grupları oluĢturmaya çalıĢmıĢ ve bu gruplara dahil olan tüketicilerin genel 

özelliklerini ve profillerini belirlemiĢlerdir. Bazı araĢtırmacılar ise konuyu sosyolojik 

boyutuyla ele alarak olaya cinsiyet, yaĢ ve kültürel açıdan yaklaĢmıĢ ve bu etkenlere 

göre gruplar arasındaki farklılıkları ortaya koymuĢlardır. Özet olarak çalıĢmalar 

genel olarak cep telefonu kullanıcılarının davranıĢsal eğilimi, cep telefonu seçimini 

etkileyen faktörler/kriterler ile müĢteri memnuniyetinin ve marka bağlılığının 

değerlendirilmesi olmak üzere üç ana grupta toplanabilir. 

Haverila (2011a), gençler arasındaki cep telefonu kullanımının davranıĢsal 

boyutlarını incelemiĢtir. Genç nüfusun oldukça dinamik bir tüketici kitlesi 

oluĢturduğu fikrinden yola çıkan Haverila, Finlandiya‟da üniversite öğrencileri 

arasında gerçekleĢtirdiği araĢtırmasında, hem gençlerin cep telefonu konusundaki 

tercih ve eğilimlerini belirlemeye çalıĢmıĢ, hem de cinsiyet farklılığının bu tercihler 

ve eğilimler üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Buna oldukça benzer bir 

çalıĢmayı da Balakrishnan ve Raj (2011), Malezya‟da gerçekleĢtirerek, Ģehirlerde 

yaĢayan gençler ve kullandıkları cep telefonları arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaya 

çalıĢmıĢtır. Malezya, yaklaĢık 34,5 milyon cep telefonu kullanıcısı ve %121 pazara 

girme oranı ile cep telefonu kullanıcılarının tercih ve eğilimlerinin belirlenmesini 

firmalar için daha kritik hale getirmektedir. Gençler arasında cep telefonunun rolünü 

araĢtırmayı hedefleyen çalıĢmada davranıĢsal, satın alma motivasyonları, kullanım 

Ģekli ve kullanım amacı olmak üzere dört temel faktör belirlenmiĢ ve satın alma 

konusunda marka ve eğilimin en önemli motivasyonlar olduğu ve fiyatın daha sonra 

bunu takip ettiği sonucuna varılmıĢtır. Kullanım amacı olarak ise en çok sosyalleĢme 

faktörü öne çıkmıĢtır. Cinsiyetlere göre ayrı ayrı yapılan analizlerde ise, kadınların 

telefonu sosyalleĢme amaçlı olarak daha çok kullandığı görülmüĢtür. Çamlıdere 

(2005) de Türkiye‟deki tüketicilerin cep telefonu seçerken kullandıkları karar verme 

kriterlerini konjoint analizi ile araĢtırdığı çalıĢmasında, cep telefonu seçiminde en 

çok dikkat edilen özelliğin marka olduğunu belirlemiĢtir. Bunun yanında sırasıyla, 

bekleme süresi, fiyat, boyut, kamera ve wap özellikleri diğer kriterler olarak 

belirlenmiĢtir. Fakat mobil iletiĢim sektörünün oldukça hızla geliĢen ve değiĢen bir 

teknoloji olduğunu düĢünürsek, kullanıcıların tercih ve eğilimlerinin de aynı 
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kalmadığı ve her geçen gün geliĢerek daha karmaĢık ve çok yönlü bir konu haline 

geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Gençler arasındaki mobil tercihlere yönelik bir 

diğer çalıĢma ise Akın (2011) tarafından yapılmıĢ ve üniversite öğrencileri arasında 

ön ödemeli (faturasız) veya faturalı cep telefonu kullanımına yönelik etkenler 

araĢtırılmıĢtır.  

Görüldüğü gibi cep telefonu kullanımı ile ilgili araĢtırma çalıĢmaları daha çok 

gençler üzerine yoğunlaĢmaktadır. Çünkü cep telefonu kullanımı ile ilgili yapılan 

birçok çalıĢmada cep telefonu kullanıcılarının genelde genç bireyler olduğu 

görülmüĢtür. Özellikle Norveç‟te, Japonya‟da, Finlandiya‟da, Ġtalya‟da, Ġngiltere‟de, 

Filipinler‟de ve Kore‟de cep telefonu kullanan büyük grubun gençler olduğu 

belirlenmiĢtir (ÖzaĢçılar, 2009).  

Ayrıca genç kesimin daha dinamik, esnek ve yeniliğe açık olması, bu kesimi 

potansiyel bir tüketici kitlesi haline getirmektedir. Fakat her ne kadar, mobil tercihler 

ve cep telefonu sektörü konusunda yapılan çalıĢmalar çoğunlukla gençlere yönelik 

olsa da, yaĢlı insanlara ve yaĢlı insanlarla mobil iletiĢim sektörü ve cep telefonu 

kullanımı arasındaki iliĢkiye yönelik araĢtırmalar da yapılmıĢtır. Kurniawan (2008), 

tarafından yapılan çalıĢmada 60 yaĢ ve daha üstü cep telefonu kullanıcılarının cep 

telefonu kullanımına yönelik alıĢkanlıkları incelenmiĢ ve yaĢlı insanlar için kullanıcı 

dostu bir cep telefonunun genel karakteristikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Anket 

çalıĢmaları, delphi tekniği, grup odaklı tartıĢmalar ile desteklediği araĢtırmasında 

Kurniawan, kullanım modelleri, karĢılaĢılan problemler, sağlanan yararlar, bir cep 

telefonuna yönelik istenen ve istenmeyen özellikleri belirlemeye çalıĢmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonucunda gençlerin aksine,  belli bir yaĢ ortalamasının üzerindeki 

kullanıcıların pasif kullanıcı olduğu, alıĢık olmadıkları bir teknolojinin kimi zaman 

onlar için problem oluĢturabildiği ve en çok istenen özelliğin ise cep telefonunun 

fonksiyonel kullanımı kolaylaĢtıracak birtakım yardımcı/yönlendirici özelliklere 

sahip olması olduğu ortaya çıkmıĢtır. Gençler üzerinde yapılan araĢtırmalara paralel 

olarak yaĢlı insanlar arasında da sonuçlar cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

Kadınların cep telefonlarında daha çok dokunma duyusuyla ilgili yardımcılara 

ihtiyaç duyarken erkeklerin daha çok algısal yardımcılara ihtiyaç duydukları 

gözlenmiĢtir.  

Cep telefonu tercih araĢtırmalarının bir kısmı da kültürel farklılıklar üzerine 

yoğunlaĢmıĢtır. Her ne kadar globalleĢen bir dünyada yaĢasak da kültürel 
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farklılıklardan kaynaklı olarak farklı coğrafyalarda yaĢayan bireylerin kullanım 

alıĢkanlıklarının, satın alma kriterlerinin ve tercihlerinin de farklılıklar gösterebildiği 

görülmüĢtür.  

Finlandiya, cep telefonu markası Nokia etkisinden kaynaklı olarak dünyanın cep 

telefonu kullanım oranı en yüksek ülkelerinden biridir. Bu nedenle Finliler için cep 

telefonu yaĢamın vazgeçilmez parçalarından biridir. Ġsraillilerin cep telefonu 

kullanımında ise iletiĢim halinde olmak istemeleri, konuĢkan mizaçları yani kültürel 

yapılarının önemli rol oynadığı öne sürülmüĢtür.  Kuzey Kore‟de de cep telefonuna 

olan ilgi yoğundur. Bunun nedeni ise Kuzey Kore‟de cep telefonunun bir baĢarı ve 

statü sembolü olarak görülmesi olduğu ileri sürülmüĢtür. Hollanda da ise cep 

telefonu ve diğer ileri teknolojilere olan ilginin eğitim sistemlerinden kaynaklı 

olduğu öne sürülmektedir (ÖzaĢçılar, 2009).  

Kültürel farklılıklar altındaki tercihlere yönelik birçok çalıĢma birçok ülke için 

yapılmıĢ ve yapılmaya devam etmektedir.  

Seva ve Helander (2009), cep telefonun özelliklerinin, kullanıcıların kiĢisel 

deneyimlerini nasıl etkilediği üzerinde durarak, Singapur ve Filipin olmak üzere iki 

ayrı ülkeyi kültürel bir karĢılaĢtırmaya tabi tutmuĢtur. KarĢılaĢtırmanın sonucunda 

Singapurluların satın alma öncesi karar verme aĢamasında daha çok fonksiyonel 

özelliklerden etkilendiğini buna karĢın Filipinlilerin yoğun olarak estetik 

özelliklerden etkilediği ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca çalıĢma kültürel farklılıkların cep 

telefonu tasarımını da değiĢtirdiğini ortaya koymuĢtur. Bu da kiĢilerin içerisinde 

bundukları topluma göre farklı eğilimlerde olabileceğini bir kez daha göstermiĢtir. 

Kültürel farklılıklar bu doğrultuda hem satın alma tercihlerini hem de tasarımı 

değiĢtirebilmektedir.  Buna benzer bir diğer kültürel karĢılaĢtırma çalıĢması da, 

Sultan ve diğ. (2009), tarafından yapılmıĢtır. ÇalıĢmada, ABD ve Pakistan olmak 

üzere iki global pazardaki müĢteri kabulleri karĢılaĢtırılarak, mobil iletiĢim 

pazarındaki davranıĢsal eğilimleri oluĢturan öncelikli faktörler, benzerlikler ve 

farklılıklar yönüyle incelenerek ortaya konulmuĢtur.  

Cep telefonu kullanımına yönelik çalıĢmaların bir bölümü de pazar bölümlendirmesi 

oluĢturmak Ģeklindedir. Pazar bölümlendirme kavramı ilk olarak 1956 yılında 

Smith‟in makalesiyle ortaya çıkmıĢ ve pazarlama kavramının en önemli olgularından 

biri haline gelerek yazındaki yerini almıĢtır. Pazar bölümlendirme araĢtırması genel 
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olarak iki alanda toplanmaktadır. Bunlardan ilki iĢ odaklı veya endüstriyel pazar 

bölümlendirmesi diğeri ise tüketici pazar bölümlendirmesidir (Kımıloğlu ve diğ, 

2010). Mobil iletiĢim tercihleri konusunda yapılan araĢtırmalara baktığımız zaman 

daha çok tüketici odaklı bir pazar bölümlendirmesi üzerine yoğunlaĢıldığını 

söyleyebiliriz.  

Mazzoni ve diğ. (2007), Ġtalya‟da mobil iletiĢim pazarında tüketici davranıĢlarını 

inceleyerek Ġtalya‟daki cep telefonu kullanıcılarının karakteristik özelliklerini 

araĢtırmıĢlardır. Faktör analizi ve kümeleme analizinden faydalanarak cep telefonu 

kullanıcılarını çok boyutlu bölümlendirme yaklaĢımıyla, hayat tarzları, etkilendikleri 

motivasyonlar ve ürün/servis özelliklerini baz alarak üç ayrı kategoriye ayırmıĢ ve bu 

gruplara göre kullanıcı profillerini belirlemiĢlerdir. Buna göre Ġtalya‟da üç grup 

kullanıcı Ģu Ģekildedir : Ġlki “tekno-eğlence” olarak isimlendirilen ve cep telefonunu 

daha çok eğlence ve ileri servisler amacıyla kullanan grup, ikinci grup “katma değer 

odaklı” olarak isimlendirilen ve daha çok telefonun teknik özelliklerine dikkat eden 

grup ve son olarak da “temel kullanıcı” kesimi olarak isimlendirilen ve telefonu 

iletiĢim sağlamak amacıyla kullanan gruptur. Kımıloğlu ve diğ. (2010), de buna 

benzer bir çalıĢmayı Türkiye‟deki cep telefonu kullanıcıları için yaparak, çeĢitli 

davranıĢsal profillerden faydalanmak suretiyle, tüketici grupları oluĢturmuĢlardır. 

Mazzoni ve diğ. (2010) gibi faktör analizi ve kümeleme analizinden faydalanan 

Kimiloğlu ve diğ. (2010) cep telefonu satın alırken müĢterileri etkileyen 32 farklı 

nitelikten faydalanarak dokuz tane karar verme kriteri oluĢturmuĢ, bu kriterlerle de 

dört farklı davranıĢsal kümeye ulaĢmıĢlardır. Bu araĢtırmanın sonucuna göre ise, 

Türkiye‟de pragmatik grup, değer bilinçli grup, kanaatkar grup ve karizmatik grup 

olmak üzere dört segment belirlenmiĢtir. Pragmatikler daha çok fonksiyonlar, fiziksel 

özellikler ve uygunluğa önem verirken, kanaatkarların fonksiyonelliğin yanı sıra 

tasarıma da önem verdikleri; değer bilinçlilerin daha çok fiyat üzerine odaklanırken 

karizmatiklerin; teknolojik üstünlük, pratiklik, dayanıklılık, tasarım üzerine 

odaklandıkları belirlenmiĢtir. Ayrıca ANOVA kullanılarak bu dört grup arasındaki 

farklılıklar araĢtırılmıĢtır. Karizmatik grubun en sadık müĢteri grubu, değer bilinçli 

grubun ise en az sadık müĢteri grubu olduğu sonucuna varılmıĢtır. Ġtalya‟da ve 

Türkiye‟de yapılan bu iki ayrı çalıĢmayla da aslında Seva ve Halender‟in önermiĢ 

olduğu gibi kültürel farklılıkların tercihleri etkilediği sonucuna tekrar 

ulaĢabilmekteyiz.   
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Rice ve Katz (2003) ise, internet kullanımıyla mobil abonelik arasında bir iliĢki 

olduğu hipotezinden yola çıkarak, cep telefonu ve internet kullanıcılarını 

karĢılaĢtırmıĢ ve üç ayrı dijital grup oluĢturmuĢtur. Rice ve Katz, internet ve cep 

telefonu kullanımının oldukça benzer olduğunu görmüĢlerdir. Bu gruplar cep 

telefonu kullanma/kullanmama, devamlı kullanıcı/kullanmayı bırakma ve eski 

kullanıcı olma/yeni kullanmaya baĢlamıĢ olmak Ģeklinde bölümlemelerden 

oluĢmaktadır. AraĢtırmacılar bu farklılıkların hem internet hem de cep telefonu için 

de daha çok demografik özelliklerden ve gelir kaynaklı olduğunu görmüĢlerdir.  

Bose ve Chen (2009), de farklı bir bölümlendirme çalıĢması yaparak, tüketicilerin 

davranıĢsal Ģekillerine göre mobil hizmetleri nasıl kullandıklarını ortaya koymaya 

çalıĢmıĢlardır. Ġnter-kümeleme analizi yaklaĢımı kullanarak, kullanıcıları kullanım, 

gelir, hizmetler ve kullanıcı kategorilerine göre gruplandırmıĢ ve bu 

gruplandırmaların altında kullanıcıları ayıran temel farklılıkları belirlemiĢlerdir. 

Ayrıca bu kesimlerden nasıl kullanıĢlı ve yararlı iĢ fırsatları çıkabileceğini analiz 

etmiĢlerdir.  

AraĢtırmaların bir kısmı ise cep telefonu tercihlerinde özellikle kullanıcıların satın 

alma öncesi karar aĢamasına yoğunlaĢarak tüketiciyi etkileyecek dizayna sahip ürünü 

yaratabilmenin pazardaki baĢarının anahtarı olacağı düĢünülmüĢtür. Ġnsanların ürünle 

olan etkileĢimlerini gözlemlemek tasarımcılara müĢteri davranıĢının tasarım 

aĢamasında kritik bir girdi olabileceğini öğretmiĢtir. DavranıĢsal modeller kullanıcı 

ihtiyaçları konusunda oldukça iyi ipuçları vermektedir. Bu amaçla tüketicilerin satın 

alma kararını etkileyen bir cep telefonunda müĢteri gözüyle olması gereken 

özellikleri araĢtırılmıĢ, mevcut kullanıcılara göre tercih edilebilir bir cep telefonunun 

niteliklerini ortaya koymaya çalıĢılmıĢtır.  

Haverila (2011b), üniversite öğrencileri arasında yaptığı çalıĢmasında, bir cep 

telefonundan beklenen özellikleri belirleme çalıĢmıĢtır. Finlandiya‟da lise ve 

üniversite öğrencileri arasında yapılan araĢtırmada bir cep telefonunda saat, takvim, 

yüksek batarya zamanı, alarm gibi temel özelliklerin olması oldukça önemli 

sayılırken, TV bağlantısı, joystick, Twitter, canlı TV gibi özelliklere kullanıcılar 

tarafından çok fazla önem verilmediği sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca lise, üniversite ve 

lisansüstü öğrencileri arasında da ciddi tercih farklılıkları olduğu sonucuna varmıĢtır. 

Ling ve diğ. (2007), yaptıkları çalıĢmada, müĢterilerin bir cep telefonu tasarımında 

neler istediklerini araĢtırmıĢlardır. Tasarım özellikleri arasındaki iliĢkiyi 
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tanımlayarak, en önemli tasarım faktör ve özelliklerini belirlemeye çalıĢmıĢlardır. 

Böylece çalıĢmanın sonunda bir kullanıcının memnuniyetini etkileyen on tasarım 

özelliği ve beĢ tasarım faktörü belirlemiĢlerdir. Buna göre en önemli tasarım 

özellikleri; fiziksel görünüm, boyut ve menü düzenlemesi olmuĢ ve genel 

memnuniyetin % 42‟sini oluĢturmuĢtur. 

Haverila (2011c), Finlandiya‟da erkek kullanıcılar arasında, tercih edilen cep 

telefonu özelliklerini ortaya koymak amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. En çok tercih 

edilen özelliklerin; iĢ fonksiyonelliği, standart parça-süreçler ve estetik olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca bu özelliklerin müĢteri memnuniyetini de etkilediği ama 

sadece iĢ fonksiyonelliğinin tekrar satın alma eğilimi ile bağlantılı olduğu sonucuna 

varılmıĢtır.  

Kuo ve Chen (2005), yaptıkları çalıĢmada Analitik HiyerarĢi Sürecini (AHS), bir 

bulanık sentetik değerlendirme yöntemine uyarlayarak cep telefonu sektöründe en iyi 

katma değer hizmet firmasını seçmeye yönelik bir analitik araç tanımlamıĢlardır. Bu 

araç tüketicilere, müĢterilerin düĢüncelerinden yola çıkarak en uygun firmayı seçme 

olanağı tanımakla beraber, firmalara da mevcut pazar durumunu göstermektedir.  

Lin ve diğ. (2007), müĢteri odaklı bir cep telefonu tasarımının nasıl olabileceği 

üzerine çalıĢmıĢlardır. ÇalıĢmada cep telefonu Ģekil bileĢenlerinin en iyi 

kombinasyonunu ortaya koymak amacıyla yeni bir bulanık mantık yaklaĢımı 

geliĢtirilmiĢtir. Bu amaçla 33 farklı cep telefonu modelini kullanmıĢlardır. Buna 

oldukça paralel bir baĢka çalıĢma Chang ve Wu (2009) tarafından gerçekleĢtirilmiĢ 

ve müĢterilerin cep telefonu profili sınıflandırmasına iliĢkin mental modellerini 

etkileyen mekanizmalar keĢfedilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla birçok cep telefonu 

modeli kullanılarak morfolojik analizler yapılmıĢ, görünüm algıları ve cep telefonu 

örneklerinin benzerliklerinden yola çıkarak belli bir ürün sınıflandırması yapılmıĢtır.  

IĢıklar ve Büyüközkan (2006), AHS ve TOPSIS yöntemlerini kullanarak en çok 

istenen cep telefonu özellikleri ve cep telefonu seçenekleri belirlenmiĢtir. Ayrıca 

belli bir hedef grubun deneyimleri kaydedilmiĢtir. Buna benzer bir diğer çalıĢma da 

Ömürbek ve ġimĢek (2012), tarafından yapılmıĢ ve üniversite öğrencilerinin cep 

telefonu tercihleri AHS ile belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan çalıĢma marka bazında 

olup, üniversite öğrencilerinin görsel, teknik, marka ve kullanım özellikleri olarak 

belirlenen kriterlere göre hangi marka cep telefonunu tercih ettikleri belirlenmiĢtir. 
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Ayrıca cep telefonu sektörü ile ilgili müĢteri memnuniyeti ve müĢteri bağlılığına, 

satın almayı etkileyen davranıĢĢal etkilere yönelik de birçok araĢtırma yapılmıĢtır.  

Bu çalıĢmalarda da araĢtırmaların yapıldığı ülkelere göre, kültürel farklılıklara dayalı 

farklı sonuçlar çıkabildiği görülmüĢtür.  

Goode ve diğ. (2010), yaptıkları araĢtırmada bazı anahtar girdiler ile kiĢilerin 

memnuniyeti arasındaki iliĢkiyi ölçmeye çalıĢmıĢlardır. Bu amaçla yapay sinir 

ağlarından faydalanmıĢ ve nihai modelde, kiĢinin yaĢı, cep telefonu fiyatı, marka 

algısı, cep telefonu servis sağlayıcısı memnuniyeti, ürün kalitesi deneyimi, servis 

fiyatları, arama fiyatları, diğer insanların düĢünceleri gibi 11 tane anahtar girdi 

kullanmıĢladır. Kurulan yapay sinir ağlarının tahmin gücünün oldukça yüksek ve de 

robust olduğu görülmüĢ ve sonuç olarak cep telefonu kullanıcılarının % 40‟ından 

daha fazlasının oldukça memnun olduğu, düĢük memnuniyete sahip olanların ise 

daha çok servis sağlayıcısı ve telefonun teknik özelliklerinden kaynaklı olduğu 

sonucuna varmıĢlardır.  

Türkiye‟de yapılan bir müĢteri memnuniyeti ve bağlılığı araĢtırmasında ise Aydın ve 

Özer (2005), Ģirket imajı, servis kalitesi, güven, müĢteri memnuniyeti ve bağlılığının 

en önemli öncelikleri arasında yer almasına rağmen müĢterinin yeri geldiğinde daha 

faza para ödemeyi kabullenmesinden ve bazı markaların satıĢ oranlarında ciddi 

düĢüĢler olmasından yola çıkarak müĢteri bağlılığının önceliklerini ortaya koymak 

istemiĢlerdir. Sonuç olarak, servis kalitesinin müĢteri bağlılığı ve memnuniyeti 

üzerinde etkili olduğu fakat yeterli olmadığı sonucuna varılmıĢtır. Teknolojik 

değiĢim, GSM operatörleri arasındaki rekabet, markasal farklılaĢmalar, garanti 

Ģartları gibi kriterlerin müĢteri bağlılığı üzerinde birincil derecede etki sahibi 

olduğunu belirlenmiĢtir. ġimĢek ve Noyan (2009) da buna paralel bir çalıĢma 

yaparak, Türkiye‟de cep telefonu pazarı için bir marka sadakati modeli 

oluĢturmuĢlardır. Modelde birbirleriyle iliĢkili olduğu belirlenen değiĢkenleri eĢ 

zamanlı olarak test ederek, müĢteri memnuniyetinin, güveninin ve algılanan ürün 

kalitesinin sadakat üstünde; güvenin ve algılanan değerin müĢteri memnuniyeti 

üstünde; marka imajı, algılanan kalite ve üründen beklentilerin algılanan değer 

üstünde; marka imajı ve algılanan kalitenin güvenin üstünde doğrudan etkileri 

olduğunu ortaya koymuĢlardır.  

Santouridis ve Trivellas (2010), Yunanistan‟da benzer bir çalıĢma yaparak, 

Yunanistan‟da cep telefonu sektöründe müĢteri memnuniyetine giden kritik faktörleri 
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ve servis kalitesi ile müĢteri memnuniyetinin müĢteri sadakati üzerindeki etkisini 

araĢtırmıĢlardır. Regresyon analizi ve faktör analizinden yararlanılan çalıĢmada 

müĢteri hizmetleri, fiyatlandırma yapısı ve ödeme sistemlerinin müĢteri 

memnuniyetindeki en önemli ölçütler olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

Bayraktar ve diğ. (2011), Türkiye‟deki mevcut cep telefonu markaları için, veri 

zarflama analizini kullanarak müĢteri memnuniyeti ve marka bağlılığı araĢtırması 

yapmıĢlardır. Bu bağlamda, yazınlarda öne çıkan Avrupa müĢteri memnuniyeti 

indeks modelini kullandılar. ÇalıĢma sonucunda Türkiye‟de en etkili markaların 

sırasıyla Nokia, LG ve Sony Ericsson olduğu sonucuna varırken, en az etki yaratan 

markaların ise yine sırasıyla, Motorola, Samsung ve Panasonic olduğunu 

belirlemiĢlerdir.  

Aydın ve Özer (2004), Türkiye‟deki cep telefonu  pazarında müĢteri bağlılığının 

önceliklerini yapısal eĢitlik modeli ile araĢtırmıĢlardır. ġirket imajı, servis kalitesi, 

güven, müĢteri memnuniyeti ve bağlılığının en önemli öncelikleri arasında yer 

almaktadır. Bu öncelikler söz konusu olduğunda müĢteri yeri geldiğinde daha faza 

para ödemeyi kabullenmektedir. Fakat buna rağmen bazı markaların satıĢ oranlarında 

ciddi düĢüĢler olmaktadır. Sonuç olarak, servis kalitesinin müĢteri bağlılığı ve 

memnuniyeti üzerinde etkili olduğu fakat yeterli olmadığı sonucuna varılmıĢtır. 

Teknolojik değiĢim, GSM operatörleri arasındaki rekabet, markasal farklılaĢmalar, 

garanti Ģartları gibi birçok önceliğe ulaĢılmıĢtır. Aydin ve Özer (2004), bir baĢka 

çalıĢmalarında ise Türkiye cep telefonu pazarı için bir ulusal müĢteri memnuniyeti 

indeksi belirlemiĢlerdir. Daha önceden Ġsviçre, ABD, Norveç, Avrupa Birliği gibi 

ülkelerde var olan modellerin üzerinde çalıĢarak Türkiye için de bir ulusal müĢteri 

memnuniyeti indeksi belirlemek amacıyla yaptıkları çalıĢmada yapısal eĢitlik 

modelinden faydalanmıĢlardır.  

MüĢteri bağlılığı üzerine yapılan bir baĢka çalıĢmada ise Arasıl ve diğ. (2005), 

operatörler arasındaki geçiĢ ücretlerinin müĢteri bağlılığını nasıl etkilediğini ortaya 

koymaya çalıĢmıĢlardır. ÇalıĢmanın bir diğer amacı ise müĢteri memnuniyeti ve 

güvenin müĢteri memnuniyeti üzerindeki etkisinin ölçmek ve direk veya dolaylı 

olarak geçiĢ ücretlerinin bağlılık üzerindeki etkisini araĢtırmak olup, geçiĢ 

ücretlerinin bağlılığı direkt olarak etkilediği ve hem güven hem de müĢteri 

memnuniyeti üzerinde moderatör etkisi gösterdiği sonucuna varmıĢlardır. Bu 

bağlamda güvenin müĢteri memnuniyetinden daha önemli olduğu sonucu ortaya 
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çıkmıĢtır. Çünkü güven söz konusu olduğunda markaya sadece bugün değil gelecekte 

de olumlu çıktılar sağlayacağı inancı olurken müĢteri memnuniyetinde bu inancın 

oluĢmadığı gözlemlenmiĢtir.  

Constantiou (2008), mobil telekomünikasyon pazarında müĢteri davranıĢlarını 

incelemiĢ ve yenilikçi hizmetlerin adaptasyonu üzerine çalıĢmıĢtır. Hizmetlerin 

adaptasyon kararının muhakeme ve referans olmak üzere iki biliĢsel süreçten 

meydana geldiği düĢünülerek, teorik perspektifle bireysel tercihlerde etkili olan 

davranıĢ Ģekilleri ve etki nedenleri araĢtırılmıĢ, pratik perspektifle ise satıcı firmalar 

için bir pazar analizi aracı sunulmuĢtur.   

Bununla paralel bir baĢka çalıĢma ise Kore‟de gerçekleĢtirilmiĢtir. Sawng ve diğ. 

(2011), Kore‟de cep telefonu sektöründe tüketicilerin yenilikçi teknolojileri kabul 

etmesi ile ilgili deneysel bir çalıĢma yapmıĢlardır. 2011 yılında yaptıkları çalıĢmada, 

Kore‟deki mobil hizmet kullanıcılarını mobil hizmetleri kullanma durumlarını 

etkileyen değiĢkenler ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Kullanım özelliklerine ve 

eğilimlerine karar verebilmek ve kullanıcıların tercihlerini ortaya koyabilmek 

amacıyla bir bilgi teknolojileri kabul modeli ortaya konulmuĢtur. Model kullanıcı 

davranıĢlarını anlamaya yöneliktir. ÇalıĢmada hem davranıĢsal özellikler hem de 

teknik özellikler dikkate alınmaktadır.  

Seva ve diğ. (2006), çalıĢmalarında ürün özelliklerinin kullanıcıların duygularını 

etkilediğini ayrıca kullanıcının duygusal deneyimlerinin satın alma kararı üzerinde 

etkili olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Bu amaçla öncelikle ürün özellikleri, satın alma 

kriterleri, satın alma öncesi etki ve satın alma eğilimi değiĢkenleri arasındaki iliĢkiye 

karar verilerek bir satın alma öncesi etki modeli oluĢturulmuĢtur. Bir laboratuvar 

çalıĢması yapılmıĢ ve test aracı olarak da cep telefonları kullanılmıĢtır. Sonuçlar bazı 

özelliklerin duygusal deneyimi yoğun olarak etkilediğini göstermiĢtir. Wei (2006) 

yaptığı çalıĢmasında, cep telefonlarının kitle iletiĢim ve eğlence amaçlı olarak 

kullanılmasını sağlayan motivasyonları araĢtırmıĢtır. Sonuçlar değiĢik 

motivasyonların varlığını ortaya koymuĢtur. Örneğin zaman geçirmek için cep 

telefonu kullanımı daha çok cep telefonu üzerinde video oyunları oynamak ile 

bağlantılı iken, aletsel olarak kullanımda ise haber arama ve internette gezinme 

motivasyonları öne çıkmıĢtır. Ayrıca yüksek teknolojideki ürünleri kullanan 

kullanıcıların daha aktif olduğu sonucuna varılmıĢtır. 
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Sheng ve Teo (2011), yaptıkları çalıĢmada fayda (kullanıĢlılık) ve hedonik 

özelliklerin (eğlence ve estetik) mobil alanda markaların en önemli iki kaynağı 

olduğunu göstermiĢtir. Tayvan‟da 262 mobil kullanıcısı üzerinde yapılan 

araĢtırmayla müĢteri deneyiminin aracı etkilerinin marka faydası ve ürün özellikleri 

arasındaki iliĢki üzerindeki rolü ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. UlaĢılan sonuca göre; 

kullanımsal ve hedonik özellikler gerçek değerler olmayabilir fakat bu faktörlerin 

marka faydası üzerindeki değerleri müĢteri deneyimi aracılığı ile fark edilmektedir. 

Kullanımsal özellikler kısmi fakat eğlence ve estetik özellikler tamamıyla müĢteri 

deneyimine aracılık etmektedir. 

Heo ve diğ. (2009), yaptıkları bir araĢtırmada, cep telefonlarının kullanıĢlılığını test 

etmek ve geliĢtirmek amacıyla analitik bir değerlendirme çatısı sunmuĢlardır. Bu 

amaçla kullanıĢlılık faktörlerini içeren çok seviyeli bir hiyerarĢik model oluĢturmuĢ 

ve dört adet kontrol kümesi ve değerlendirme prosedürü vermiĢlerdir. Kullanıcı 

odaklılık, tasarım odaklılık, hiyerarĢik yaklaĢım, uygulanabilirlik, en iyileme, 

modülarizasyon çalıĢmada belirlenen referans noktaları olmuĢtur. 

Shin ve diğ. (2010), Özbekistan mobil iletiĢim pazarının mevcut durumunu, 

müĢterilerin tercihlerini ve hizmet nitelikleri arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaya 

çalıĢmıĢ ayrıca müĢterilerin numara taĢınabilirliği hizmetine karĢı tutumlarını ve bu 

hizmetin kullanıcı tercihlerini nasıl etkilediğini incelemiĢlerdir. AraĢtırmada,  

kullanıcıların firma bağlılığı, arama ve servis kalitesi, cep telefonu harcamaları, 

numara taĢınabilirliği hizmetinin varlığına karĢı kullanıcıların davranıĢ ve algılarını 

incelenmeye çalıĢılmıĢtır ve demografik gruplara göre pazarı bölümlere ayırmıĢtır. 

Farklı gruplara göre farklılık gösterse de toplamda; fiyat- indirim-firma-arama ve 

servis kalitesi- numara taĢınabilirliği hizmeti sıralaması önem kazanmaktadır. 

Lin ve diğ. (2009), telekom servis sağlayıcıları tarafından ve tüketicileri yeni dönem 

cep telefonlarını kullanmaya motive eden faktörlere karar vermeye çalıĢmıĢlardır. 

Bunu yaparken de faktörlerin temelinin müĢteri memnuniyetine dayandırılması yani 

müĢterilerin ihtiyaç ve gereksinimlerini karĢılayacak faktörlerin belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır.   

Revels ve diğ. (2010), kullanıcıların mobil hizmetleri kullanma eğilimini ortaya 

koymak için Avustralya‟da yaptıkları çalıĢma da en önemli motivasyonların 

memnuniyetin yanında kullanım kolaylığı olduğu sonucunda varılmıĢtır. 
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KullanıĢlılık, eğlence ve kullanım kolaylığının olumlu, fiyatın olumsuz yönde 

etkilediği görülmüĢtür. Ġmajın çok da önemli bir motivasyon olmadığı sonucuna 

varılmıĢtır. 

Büyüközkan (2007), çalıĢmasında cep telefonu kullanımında kullanıcıların 

gereksinimleri belirlemeye çalıĢmıĢtır. Değerlendirme mobile ticarette çalıĢan üç 

uzman ve beĢ Türk mobil ticaret kullanıcısı tarafından yapılmıĢtır. Sonuç olarak 

Türkiye‟deki mobil ticaret kullanıcılarının  sırasıyla en çok; fiyat, katma değer, 

güvenilirlik, güvenlik ve basitlik kriterlerine önem verdikleri belirlenmiĢtir.  

Farklı bir motivasyon araĢtırması ise Tseng ve Lo tarafından Tayvan‟da yapılmıĢtır. 

Tseng ve Lo (2010), yaptıkları araĢtırmalarında, cep telefonu kullanıcılarının, cep 

telefonu modellerini yükseltme eğilimlerinin nedenlerini ve önceliklerini 

araĢtırmıĢlardır. Üçüncü nesil (3G) telefonların yaygın bir Ģekilde günlük hayatta 

yerini alması ve dördüncü nesil (4G) cep telefonlarının yakın zamanda yerini alacak 

olması, cep telefonu firmalarını ve pazarlamacıları tüketicilerin hangi faktörlerden 

etkilenerek mevcut cep telefonlarını yükseltme ihtiyacı duyduklarını keĢfetmeye 

itmiĢtir. Tseng ve Lo, geleneksek teknoloji kabul modellerinin tüketicilerin bu 

konudaki eğilimlerini ortaya koymada baĢarısız olduğunu belirtmiĢlerdir. AraĢtırma, 

kullanıcıları bir sonraki jenerasyondan olan cep telefonunun kullanımının daha kolay 

ve mevcut telefonlarından daha kullanıĢlı olduğunu düĢündükleri fakat mevcut 

telefonların memnun oldukları zaman genellikle de modellerini yükseltme eğilimi 

taĢımadıkları sonucunu ortaya koymuĢtur.  

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan yazın taramasının ardından analizde kullanılmak 

üzere değiĢkenlerin belirlenmesi amacıyla bir kriter havuzu oluĢturulmuĢtur. 

OluĢturulan bu kriter havuzu esas alınarak tez çalıĢmasında kullanılacak 26 değiĢken 

belirlenmiĢtir. Çizelge 3.1‟de yazın taraması neticesinde oluĢturulan kriter havuzu 

görülmektedir. 
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Balakrishnan ve Raj   +     + +   +         +       +     +             

Campbell ve Park         + + +                                       

Ling ve diğ.                     + + + +       +     +         + 

Goode ve diğ.   +         + + +   +                       +       

Haverila, a    +                 +                           +   

Haverila, b                            +   + +       +         + 

Haverila, c    +   +       + +     +   +   +         +   + +   + 

Kurniawan                          + +       +     +           

Seva ve Halender                                  +       +           

Sultan ve diğ.                                                      

Kımıloğlu ve diğ. + +   +   +   +       +   +             + + + + + + 

Mazzoni ve diğ. + +     +     +       +   + + + + +     +         + 

Bose ve Chen                      +                       +       

Ling ve diğ.                                                     

Kuo ve Chen                +         + +   +   +                 

Lin ve diğ. (2007)                                 +       +           

IĢıklar ve Büyüközkan            +   +         + +   + + +   + +   + + + + 

Aydın ve Özer,a                     +                               

ġimĢek ve Noyan    + +     +   + +   + +   +   +       +   +     +   

Santouridis ve Trivellas    +                 +         + +           + +     

Bayraktar ve diğ.   + +       + + + + +                     + + + +   

Çizelge 3.1 : Yazın taramasında karĢılaĢılan kriterler. 
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                                                                       Çizelge 3.1 (devam) : Yazın taramasında karĢılaĢılan kriterler. 
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Aydın ve Özer (2004)   +           + +   +                               

Aydın ve Özer (2005)   +           +                             +       

Ecer ve Dündar   + +                     +   +   +                 

Sawng ve diğ.   +     +   + +           +     +       +     +     

Seva ve diğ.                 +               + +     +           

Sheng ve Teo      +         +     +     +     +   + +         +   

Heo ve diğ.                           +   +     + +         +   

Lin ve diğ.  (2009)       +       + +         + + + + +     + + +     + 

Revels ve diğ.   + +   + +   +           +           +         +   

Büyüközkan    +           +               +       +         +   

Tseng ve Leo                  +         +           +         +   

Chang &Wu       +   +                   + + +     +           

Ömürbek ve ġimĢek   +                 +     + + +     + + + + +       

Wei                           +   +                     
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4.  ÇOK DEĞĠġKENLĠ VERĠ ANALĠZĠ  

Bölüm 3‟de detaylı olarak anlatılan mobil iletiĢim konusundaki yazın taramasından 

da görülebileceği gibi, tüketicilerin satın alma kararları, kullanım alıĢkanlıkları ve 

tercihleri niteliksel, algısal ve davranıĢsal birçok boyuttan etkilenmektedir. Bu 

nedenle bu boyutların birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu düĢünceden 

hareketle, bu çalıĢmada belirli yaĢ grubundaki (15-35) eğitimli insanların cep 

telefonu satın alma tercihleri, öncelikleri ve kullanım alıĢkanlıkları aydınlatılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ayrıca insanların satın alma kararını etkileyen faktörlerden yola çıkarak 

kullanıcıları gruplara ayırmak ve bu grupların genel profillerinin belirlenmesi 

hedeflenmiĢtir. ÇalıĢmanın uygulanması temel olarak 6 adımda gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ġekil 4.1‟de görüldüğü gibi, öncelikle araĢtırma problemi tanımlanmıĢ ve 

sınırlandırılmıĢtır. Ġkinci aĢamada çalıĢmanın teorik çerçevesi ortaya konmuĢtur. Bu 

kapsamda araĢtırmada kullanılan değiĢkenler (kriterler) belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın 

girdileri ve ulaĢılmak istenen çıktılar saptanarak çalıĢmanın modeli oluĢturulmuĢtur. 

Üçüncü adımda yapılacak araĢtırmanın tasarımı yapılarak, örnekleme tipi ve 

örneklem sayısı saptanmıĢtır, analizde kullanılacak teknikler belirlenmiĢ ve 

uygulama aracı anketler hazırlanmıĢtır. Bir sonraki adımda ilgili örneklem grubuna 

anketler uygulanmıĢtır. Adım 5‟te toplanan verilere belirlenen teknikler kullanılarak 

analiz edilmiĢ ve son adımda elde edilen sonuçlar yorumlanarak önerilerde 

bulunulmuĢtur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ġekil 4.1 : ÇalıĢmanın uygulama adımları. 

ADIM 1 

AraĢtırma Probleminin 

Tanımlanması 
Teorik Çerçevenin 

Belirlenmesi 

Bilimsel AraĢtırmanın 

Tasarımı 

ADIM 2 

ADIM 4 

Verilerin 

Toplanması 
Verilerin Analizi 

ve Yorum 

Sonuç ve Değerlendirme 

ADIM 6 ADIM 5 

ADIM 3 
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Bölüm 4.1‟de çalıĢmanın hedefleri ve teorik çatısı, ayrıca çalıĢma sonucunda 

cevaplanması hedeflenen sorular ayrıntılı olarak belirtilmiĢtir.  

4.1 AraĢtırma ÇalıĢmasının Amacı ve Teorik Çerçevesi 

ÇalıĢmanın teorik temelini oluĢturan üç temel yapı Ģunlardır: 

- Cep telefonu kullanıcılarının satın alma tercihlerini etkileyen değiĢkenlerin 

saptanması ve bu değiĢkenlerden yola çıkarak temel faktörlerin belirlenmesi  

- Cep telefonu kullanıcılarının tercihlerine ve kullanım alıĢkanlıklarına göre 

kullanıcıların gruplara ayrılması ve grupların genel profillerinin belirlenmesi 

- Cep telefonu kullanıcılarının satın alma kararını verme aĢamasında etkili olan 

kriterlerin ve genel faktörlerin ağırlıklarının ve önem derecelerinin saptanması 

Ġlk iki aĢamada çok değiĢkenli veri analizi tekniklerinden ve ikinci aĢamada ise çok 

kriterli karar verme tekniğinden yararlanılmıĢtır. Ġlk aĢama sonucunda elde edilen 

sonuçlar ikinci aĢama olan çok kriterli karar verme aĢamasının girdisini 

oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmaya temel oluĢturan değiĢkenler (kriterler), Bölüm 3‟te yer alan 

mobil iletiĢim ve mobil telefon sektörü konusunda yazın taramasında yer alan 

yayınlara ve Bölüm 2‟de yer ayrıntılı sektör analizi bilgilerine dayanarak 

saptanmıĢtır. ÇalıĢma yukarıdaki aĢamaları kapsayan üç bölümden oluĢmaktadır. 

Satın alma kararını etkileyen faktörlerin elde edilmesinde Açımlayıcı Faktör Analizi 

(AFA)‟den, bu faktörlerin önem derecelerinin saptanmasında ise Bölüm 6‟da 

incelenecek olan Analitik Ağ Süreci (AAS)‟den faydalanılmıĢtır. Kullanıcı 

gruplarının oluĢturulmasında ise Kümeleme Analizi (KA) tekniği kullanılmıĢtır. 

Ayrıca katılımcıların kullanım alıĢkanlıkları, tüketici algıları ve demografik 

yapılarının belirlenmesinde yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu, aylık cep telefonu 

harcamaları, cep telefonu değiĢtirme sıklıkları, cep telefonu kullanma deneyimleri 

esas alınmıĢtır. AraĢtırmanın sonucu olarak, belirlenen hedef kitle bazında elde 

edilmesi hedeflenen çıktılar Ģu Ģekilde özetlenebilir; 

- Kullanıcı tercihlerini yansıtan temel faktörler ve bu faktörlerin nitelikleri 

- Kullanıcı tercihlerini etkileyen kriter ve faktörlerin önem dereceleri ve ağırlıkları 

- Kullanıcı grupları ve genel profilleri 

ÇalıĢmanın teorik çatısı ġekil 4.2‟de görülmektedir. 
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                                ġekil 4.2 : ÇalıĢmanın teorik çatısı.                                                 

4.2 AraĢtırma ÇalıĢmasının Tasarımı 

Yapılacak araĢtırmanın amaçları belirlenerek çalıĢmanın teorik çerçevesi ortaya 

konulduktan sonra ise araĢtırmanın tasarımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, çalıĢma 

grubu ve çalıĢma aracı belirlenmiĢ, çalıĢmada kullanılacak değiĢkenler ve analiz 

teknikleri tespit edilmiĢ ve seçilen örneklem grubununa uygulanacak anketler 

hazırlanmıĢtır.  

4.2.1 ÇalıĢma grubunun belirlenmesi 

ÇalıĢmanın hedef kitlesi genç popülasyondur, bu nedenle çalıĢma belli yaĢ grubu 

üzerinde yapılmıĢtır ve hedef kitlenin yaĢ grubu 15-35 yaĢ arası, lise ve üstü eğitim 

seviyesine sahip tüketiciler olarak belirlenmiĢtir. Çünkü araĢtırmanın amacı eğitimli, 

genç tüketicilerin cep telefonu tercihlerindeki davranıĢsal faktörlerin analizidir. 

Anket uygulanacak katılımcılar 15-35 yaĢ arasındaki popülasyondan rassal olarak 

seçilmiĢtir. TÜĠK‟in verilerine göre Türkiye‟deki yaĢ gruplarına ve cinsiyet 

değiĢkenine göre lise ve üstü eğitim seviyesine sahip nüfus dağılımı Çizelge 4.1‟de 

görüldüğü gibidir. Buna göre Türkiye‟de 31 Aralık 2011 itibariyle toplam nüfus 

74.724.269‟dur. Türkiye‟nin toplam nüfusunu yaĢ gruplarına göre incelersek 15-35 

yaĢ aralığındaki lise ve üstü eğitim seviyesine sahip nüfus 21.255.002‟dir.                  

 

 YaĢ  

Cinsiyet 

Eğitim Durumu 

Aylık Harcama  

ÇalıĢma Durumu 

Cep Telefonu 

DeğiĢtirme sıklığı 

Cep Telefonu 

Deneyimi 

Sosyal Etkiler 

Ġleri Hizmetler 

MüĢteri Hizmetleri 

Marka Bağlılığı 

 

Ekonomik Etkenler 

Görsel etkenler 

Teknolojik özellikler 

Marka Algısı 

Fiziksel özellikler 

 

Kullanım amacı 

Kalite Algısı 

Teknolojik Ġlgi 

 

Satın Alma 

Kararını Etkileyen 

Faktörler 

Kullanıcı 

segmentleri 

Satın Alma 

Kararını Etkileyen 

Faktörlerin Önem 

Dereceleri 
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                   Çizelge 4.1 : Türkiye'de yaĢ gruplarına göre nüfus dağılımı. 

YaĢ Grubu Cinsiyet  Nufus 

14-17 E 18.691 

  K 22.200 

  T 40.891 

18-21 E 1.277.500 

  K 1.241.383 

  T 2.518.883 

22-24 E 1.157.138 

  K 991.606 

  T 2.148.744 

25-29 E 1.702.627 

  K 1.372.982 

  T 3.075.609 

30-34 E 1.621.441 

  K 1.221.933 

  T 2.843.374 

  Toplam 21.255.002 

Türkiye‟deki pazara girme oranının ITU verilerine göre %88,7 olarak (2011 yılı 

itibariyle) olduğu Bölüm 2.2‟de belirtilmiĢti. Bu durumda söz konusu pazara girme 

oranını dikkate alındığında araĢtırmanın inceleme kapsamına göre toplam 

anakütlenin 18.853.187 kiĢi olduğu görülmektedir. Örneklem seçimini belirten özet 

tablo, Çizelge 4.2‟de görüldüğü gibidir.  

                                Çizelge 4.2 : AraĢtırmanın anakütle büyüklüğü. 

  Türkiye 

Toplam Nüfus 74.724.269 

15-35 yaĢ grubundaki toplam nüfus 21.255.002 

Penetrasyon oranı ile çarpılmıĢ nüfus  18.853.187 

Ġnceleme kapsamına alınacak olan anakütle büyüklüğü 18.853.187 kiĢiden 

oluĢmaktadır. Anket, çalıĢmanın ilk iki aĢaması için 199 kiĢiye uygulanmıĢtır. Buna 

göre çok değiĢkenli veri analizi çalıĢması, istatistiksel anlamda % 95 güvenirlik 

düzeyinde ve % 6,95 güven aralığında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ayrıca, faktör analizi uygulamasının gerçekleĢtirilebilmesi için, örneklem tespitinde 

yazında belirtilen bir diğer kural, analiz çalıĢmasında kullanılan değiĢken sayısının 2 

ile 10 katı arasında değiĢen büyüklükte veya ideal olarak değiĢken sayısının 4-5 katı 

büyüklüğünde örneklem hacminin bulunmasıdır (Hair ve diğ, 2010).  
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ÇalıĢmada bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak bahsedileceği üzere, 26 değiĢken 

belirlenmiĢtir. Yazında genel kabul görmüĢ bu kural esas alındığında örneklem 

hacminin en az;  

26 x 5 = 130 olmak üzere, en az 130 gözlemden oluĢması gerekmektedir.  

ÇalıĢmada 199 adet gözlemden oluĢan örneklem üzerinde çalıĢılmıĢtır. Bu sayı 

değiĢken sayısının yaklaĢık 7 katı büyüklüğünde bir örneklem hacmini 

oluĢturmaktadır.  

4.2.2 ÇalıĢma aracının belirlenmesi 

Ölçme aracı olarak anket uygulaması yapılmıĢtır. AFA ve KA için ayrı bir anket, 

AAS için ayrı bir anket olmak üzere toplamda 2 adet anket uygulanmıĢtır. AFA ve 

KA aĢamalarında kullanılmak üzere, katılımcılara toplam 43 sorudan oluĢan bir 

anket uygulanmıĢtır. Anket temel olarak 3 bölümden oluĢmaktadır. Ġlk iki bölümde 

toplam 11 soru bulunmaktadır ve ankete katılan katılımcılara ait yaĢ, cinsiyet, eğitim 

durumu gibi demografik bilgilerin saptanması ve katılımcıların cep telefonu 

kullanımına ve mobil iletiĢim tercihlerine iliĢkin genel alıĢkanlık ve eğilimlerinin 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların cep telefonu satın alırken etkilendikleri 

faktörleri ve motivasyonları saptamayı amaçlayan üçüncü ve son bölüm ise 32 

sorudan oluĢmakta olup, 5 noktalı ve eĢit aralıklı bir sınıflandırma ölçeği olan 5‟li 

Likert ölçeği tipindedir. Katılımcılardan kendilerine yöneltilen önermeleri, 1 ile 5 

arasında, önem derecelerine göre puanlandırmaları istenmiĢtir. Rakamlara karĢılık 

gelen ifadeler sırasıyla: (1) Kesinlikle katılmıyorum,  

(2) Katılmıyorum,  

(3) Kararsızım/Fikrim yok,  

(4) Katılıyorum,  

(5) Kesinlikle katılıyorum,  

Ģeklindedir. Üçüncü bölümde yer alan sorulardan 5 tanesi kontrol sorusu 

niteliğindedir ve katılımcıların sorulara verdikleri cevapların tutarlığını kontrol 

etmek amacıyla ankete eklenmiĢtir. Bu nedenle bu sorular analiz aĢamasında 

değerlendirmeye alınmamıĢtır. Bunun yanı sıra 2 adet değiĢkene ait soru da, bir 

sonraki bölümde  daha ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere faktör analizine uygun 

olmadığı ve analizin güvenilirliğini düĢürdüğünün belirlenmesi nedeniyle analizden 
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çıkarılmak durumunda kalınmıĢtır. Bu nedenle AFA 24 değiĢken üzerinden 

uygulanmıĢtır. Katılımcılara uygulanan anket EK-A‟da yer almaktadır. 

AFA aĢamasında elde edilen sonuçlar AAS aĢamasının girdilerini oluĢturduğundan 

dolayı, AAS anketi, AFA aĢamasındaki anket uygulamalarının değerlendirilmesinin 

ardından oluĢturulmuĢtur. AAS anketi uygulaması ise değiĢkenlere iliĢkin ikili 

karĢılaĢtırma matrislerinden ve demografik bilgilerden oluĢmaktadır. Bölüm 6‟da 

ayrıntılı olarak açıklanacak olan AAS anketi toplam 30 kiĢiye uygulanmıĢtır.  

4.2.3 AraĢtırmada kullanılacak değiĢkenlerin belirlenmesi 

Cep telefonu kullanıcıların cep telefonu satın alırken etkilendikleri faktörleri tespit 

etmek amacıyla 26 değiĢken belirlenmiĢtir. Bu değiĢkenler tespit edilirken temel 

olarak, Bölüm 2‟de ayrıntılı olarak anlatılan mobil iletiĢim konusunda yapılmıĢ yazın 

taramasından, akademik yayınlar ve makalelerden faydalanılarak bir kriter havuzu 

oluĢturulmuĢtur. Ancak bir takım değiĢkenler günümüzün geliĢen ve değiĢen 

teknolojileri göz önüne alınarak modifiye edilmiĢtir. Çizelge 4.3‟te anket 

uygulamasından önce belirlenen değiĢkenler yer almaktadır.  

                     Çizelge 4.3 : Ölçülmek üzere belirlenmiĢ değiĢkenlerin listesi. 

No Ölçülen DeğiĢkenler No Ölçülen DeğiĢkenler 

1 Teknolojik geliĢmeler/Teknolojik ilgi 14 Bilgi ve eğlence özellikleri 

2 Fiyat uygunluğu 15 ĠĢletim Sistemi 

3 Fiyat-marka-özellik denkliği 16 

Teknolojik yeterlilik ve 

inovasyon 

4 

Telefonun son model ve ileri teknoloji 

olması 17 Estetik görünüm 

5 Sosyal statü sembolü olması 18 KiĢiselleĢtirme özellikleri 

6 Popülarite ve sosyal cazibe 19 Ergonomik olması 

7 Diğer insanların düĢünceleri 20 

Kullanım kolaylığı (kullanıcı 

dostu olması-basitlik/açıklık) 

8 Marka prestiji 21 Fiziksel tasarım 

9 Yüksek ürün kalitesi 22 Garanti Ģartları 

10 Performans 23 Servis kalitesi 

11 Marka sadakati ve memnuniyeti 24 SatıĢ sonrası destek hizmetleri 

12 Kullanım ömrü/Dayanıklılık 25 Fonksiyonellik 

13 

Sosyal medya ağları ve e-posta 

uygulamalarını desteklemesi 26 KonuĢma süresi/Pil ömrü 
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Ayrıca anket uygulamasının üçüncü bölümünde yer alan önermeler bu değiĢkenler 

esas alınarak hazırlanmıĢ olup, anketin bu bölümünün temel amacı da belirlenen 

değiĢkenleri ölçmektir. Belirlenen değiĢkenlerin/kriterlerin açıklamaları aĢağıdaki 

gibidir. 

 Teknolojik geliĢmeler/Teknolojik ilgi:  

Günümüzde mobil telefonlarda yaĢanan son geliĢmeleri ve yenilikleri, kiĢinin bu 

teknolojik geliĢmelere ne derece duyarlı olduğu ve geliĢmeleri yakından takip 

edip etmediğini ifade eder. 

 Fiyat uygunluğu: 

KiĢinin alacağı cep telefonunun fiyatının piyasa Ģartları ve kiĢinin bütçesi göz 

önüne alındığında makul bir fiyat olmasını tercih ettiğini ifade eder. Bir baĢka 

deyiĢle, ürünün ekonomik olması anlamına gelir.  

 Fiyat-marka-teknik özellik denkliği: 

KiĢinin alacağı cep telefonu markasının prestij, statü veya popülarite gibi algılara 

göre belli bir maddi ederi olduğunu ve bu açıdan bakıldığında ürünün fiyatı, 

markası ve özellikleri arasında denklik olması gerektiğini ifade eder.  

 Telefonun son model ve ileri teknoloji olması: 

KiĢinin alacağı cep telefonu modelinin, aktif olarak kullanmayacak olsa bile, 

teknolojik anlamda tüm yenilik ve geliĢmiĢ özelliklere sahip, piyasaya kısa bir 

süre önce çıkmıĢ bir ürün olmasını tercih ettiğini ifade eder. 

 Sosyal statüye uygunluk (Kendini bir gruba ait hissetme): 

Günümüzde cep telefonlarının sosyal bir yere ve öneme sahip olduğu ve sosyal 

bir sembol olarak görüldüğü yadsınamaz. Bu kriter kiĢinin kullandığı cep 

telefonunu bir sosyal statü sembolü olarak görmesi ve kullandığı cep telefonunun 

kendini belli bir gruba ait hissetmesine aracı olduğunu düĢünmesini ifade eder. 

 Popülarite ve sosyal cazibe: 

KiĢinin alacağı cep telefonunun toplumda popülariteye ve sosyal bir çekiciliğe 

sahip, modaya uygun bir ürün olmasını tercih ettiğini ifade eder. 

 Diğer insanların düĢünceleri: 

KiĢinin alacağı cep telefonu hakkında diğer insanların düĢüncelerini 

önemsediğini ve alacağı cep telefonunun etrafındaki diğer insanlar tarafından da 

beğenilmesini istediğini ifade eder. 
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 Markanın prestiji: 

KiĢinin alacağı cep telefonu markasının toplumda tanınan, bilinen ve güvenilir 

bir marka olmasını yani markanın belli bir saygınlığa sahip olmasını tercih 

ettiğini ifade eder. 

 Yüksek ürün kalitesi: 

KiĢinin alacağı cep telefonunun her açıdan yüksek bir ürün kalitesine sahip 

olmasını tercih ettiğini ve alacağı ürünü "yüksek kalite"de bir ürün olarak 

algılaması gerektiğini ifade eder. Burada ifade edilen ürün kalitesi kriteri, ürünün 

önceden belirlenmiĢ olan bir takım özelliklere sahip olmasını ya da olmamasını 

değil, “kullanıcı tarafından algılanan kalite”yi ifade etmektedir. Ġnsanların kalite 

kavramından anladıkları birbirinden çok farklı olabilmektedir. Kimi kullanıcılar 

kalite kavramını teknik açıdan, kimi kullanıcılar fiyat açısından değerlendirirken, 

kimi kullanıcılar da müĢteri hizmetleri gibi çok farklı açılardan 

değerlendirebilmektedir.  

 Performans: 

Cep telefonunun kiĢinin beklediği tüm nitelikler açısından kiĢinin beklediği 

yeterliliğe ve yetkinliğe sahip olmasını ve kullanıcıya doyum sağlamasını ifade 

eder. 

 Marka sadakati ve memnuniyeti: 

KiĢinin önceden kullanmıĢ olduğu ve memnun kaldığı cep telefonu markasını 

tekrar kullanma eğilimine olması veya her zaman aynı marka cep telefonu satın 

almayı tercih ederek marka sadakati göstermesini ifade eder. Bir baĢka deyiĢle bu 

kriter kiĢinin daha önceki kullanım deneyimlerinden karar verme aĢamasında ne 

ölçüde etkilendiğini ifade etmektedir.  

 Kullanım ömrü/dayanıklılık: 

Cep telefonunun kullanım süresinin uzun olmasını ve fiziksel anlamda dayanıklı 

olmasını ifade eder. 

 Sosyal medya ve e-posta uygulamalarını desteklemesi: 

Cep telefonunun, SNA APPS adı verilen ve anlık mesajlaĢmaya imkan tanıyan 

özelliğe sahip olmasını bunun yanında Facebook, Twitter gibi sosyal medya 

uygulamalarını desteklemesini, kiĢinin sosyal medya ağlarını ve e-postalarını 

rahatça takip edebilme imkanını kullanıcıya sağlamasını ifade eder. Bu değiĢken, 

ayrıca sosyalleĢmeye katkı olarak da düĢünülebilir.  
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 Bilgi ve eğlence özellikleri: 

Cep telefonunun TV tuner (cep telefonu ekranından TV izleyebilme), 

audioformats (mp3 dosyalarını çalabilme), dahili radyo, videoclient (video 

dosyalarını çalabilme), entegre kamera, 3D (3D görüntüleri gösterebilme), Java 

(Java tabanlı oyun ve uygulamaları okuyabilme), GPRS, GPS (Küresel yer 

belirleme sistemi), e-cash gibi kiĢiye bilgilendirme ve eğlence olanağı tanıyan 

özelliklere sahip olmasını ifade eder. 

 ĠĢletim sistemi: 

Cep telefonunun Android, Windows, BADA, DOS, IPHONEOS, LIMO gibi 

iĢletim sistemlerinden hangisine sahip olduğu ifade eder. 

 Teknolojik yeterlilik ve inovasyon: 

Cep telefonun dahili hafıza, bellek kapasitesi, çoklu sim kart yuvası, HSPDA 

(hızlı internet bağlantısı sağlayan cep telefonu protokolü), Bluetooth, USB 

bağlantısı, yüksek çözünürlük seviyesi, çoklu dokunmatik ekran, görüntü 

teknolojisi, iĢletim sisteminin hızı (Mhz) gibi detaylı teknik geliĢmiĢlik 

özelliklerine sahip olmasını ifade eder. 

 Estetik görünüm: 

KiĢinin alacağı cep telefonunun fiziksel tasarım açısından estetik olduğunu 

düĢünmesini ve estetik olduğunu düĢündüğü ürünleri tercih etmesini ifade eder. 

Fiziksel tasarım değiĢkeninden farkı sübjektif algıya dayalı ve duyusal bir 

değiĢken olmasıdır. 

 KiĢiselleĢtirme özellikleri: 

Cep telefonunun arka plan, zil sesi, menü ve ekran görüntüsü seçenekleri 

bakımından çeĢitlilik sunmasını ve kullanıcının telefonunu istediği gibi 

kiĢiselleĢtirebilmesini ve cep telefonuna özel efektler, film müzikleri gibi mp3 

veya wav formatında dosyalar indirebilmesini ifade eder. Birçok markanın duvar 

kağıdı, zil sesleri gibi kiĢiselleĢtirme araçlarını indirilebilmesi için hazırlamıĢ 

oldukları web siteleri bulunmaktadır. 

 Ergonomik olması: 

KiĢinin cep telefonunu kullanırken fiziksel anlamda zorluk çekmemesini ve 

fiziksel özellikler bakımından ürünün insan vücuduyla uyumlu olmasını ifade 

eder. Örneğin telefonun kulağa oturması, klavyenin kullanımının kolay olacak 

Ģekilde tasarlanmıĢ olması, mesaj yazarken ya da konuĢurken fiziksel zorluk 

yaĢamamak buna örnek olarak verilebilir. 
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 Kullanım kolaylığı: 

Cep telefonunun kullanımının fiziksel ve algısal anlamda kolay olmasını, basit, 

açık, anlaĢılır ve kullanıcı dostu bir algısal tasarıma sahip olmasını ifade eder. 

 Fiziksel tasarım: 

Cep telefonunun eni, boyu, yüksekliği, derinliği, kapak türü (kapaklı, kapaksız, 

kaydırmalı kapak vb.), ekran boyutu, renkli ekran olması, ekran sayısı, klavye 

tipi (dokunmatik, qwerty/qwertz gibi) ve klavye büyüklüğü gibi fiziksel 

özelliklerini ifade eder. 

 Garanti Ģartları: 

Cep telefonu markasının, arızalanma/bozulma gibi durumlarda, kullanıcının 

muhtemel zararını hangi koĢullar altında, hangi süreler içinde ve nasıl tazmin 

edeceğini ifade eder.  Ürünün hangi parçalarının garanti kapsamında olduğu, 

garanti süresi, tamir süresi, tamir süresince ikame bir ürünün tahsis edilip 

edilmeyeceği, iade ve yeni ürünle değiĢtirme Ģartları gibi detayları içerir. 

 Servis kalitesi: 

Cep telefonu markasının, kiĢiye sunduğu servisin niteliklerini içerir. Herhangi bir 

teknik arızalanma durumda markanın teknik servisinin, uzmanlık, dakiklik, 

müĢteri odaklılık, hızlılık, kalite, güler yüz ve ilgi gibi niteliklere sahip olmasını 

ifade eder. 

 SatıĢ sonrası destek hizmetleri: 

Cep telefonu markasının, satıĢtan sonrasında, "garanti Ģartları"ndan bağımsız 

olarak, müĢteri memnuniyetini sağlamaya yönelik, kullanıcılarının sorunlarını 

çözmeye odaklı olmasını, müĢteri Ģikayetleriyle ilgilenmesini, teknik sorunlarla 

ilgili olarak kullanıcıya yardımcı olmasını, "satıĢ sonrası destek" birimine sahip 

olmasını ve kullanım desteği sunmasını ve müĢteriyi doğru Ģekilde 

yönlendirmesini ifade eder. Bazı markaların satıĢ sonrası destek telefon hatlarının 

veya online destek sistemlerinin olmasını örnek gösterebiliriz. 

 Fonksiyonellik:  

Cep telefonunun birçok iĢlevi aynı anda en ekonomik ve en güvenilir Ģekilde 

yerine getirebilmesi özelliğini ifade eder. Bir baĢka deyiĢle kullanıĢlılık ve 

kiĢinin kullanım amaçlarına en iyi Ģekilde hizmet etmesi olarak ifade edilebilir.  

 KonuĢma süresi/pil ömrü: 

Cep telefonunun tam Ģarj durumundayken kaç saat konuĢma 

gerçekleĢtirebildiğini ve bataryasının kullanım ömrünü ifade eder. 
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4.2.4 Kullanılan teknikler 

Daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere, çalıĢmada temel olarak üç analiz tekniği 

kullanılmıĢtır. Bunlardan iki tanesi yani AFA ve KA, çok değiĢkenli veri analizi 

tekniğidir, sonuncusu ise AAS olup, çok kriterli bir karar verme tekniğidir. Bu 

bölümde sadece çok değiĢkenli veri analizi tekniklerinden olan AFA ve KA‟nın 

teorik altyapılarından bahsedilecektir. AAS‟ye ise Bölüm 6‟da yer verilecektir.  

4.2.4.1 Açımlayıcı faktör analizi 

AFA birbirleriyle iliĢkili veri yapılarını birbirlerinden bağımsız ve daha az sayıda 

yeni veri yapılarına dönüĢtürmek, bir oluĢumu, nedenini açıkladıkları varsayılan 

değiĢkenleri gruplayarak ortak faktörleri ortaya koymak, bir oluĢumu etkileyen 

değiĢkenleri gruplamak, majör ve minör faktörleri tanımlamak amacıyla baĢvurulan 

bir yöntemdir (Özdamar, 1999). 

AFA, birbiriyle iliĢkili çok sayıdaki değiĢkeni az sayıda, anlamlı ve birbirinden 

bağımsız faktörler haline getiren ve yaygın olarak kullanılan çok değiĢkenli istatistik 

tekniklerinden biridir (Kalaycı, 2008). 

AFA uygulamasında bir diğer önemli nokta ise örneklem büyüklüğünün tespit 

edilmesidir. Örneklem büyüklüğünün iliĢkiyi veya önemli derecede farklılığı ortaya 

çıkarmaktan uzak biçimde çok küçük ya da gereğinden fazla veriyi içermemesi 

gerekir. Bir faktör analizi çalıĢmasında, 50 gözlemden daha aĢağıda bir örneklemle 

faktör analizi çalıĢılması önerilmez ve gözlem sayısının en az 100 veya üzeri olması 

istenir. Genel bir kural olarak, analiz edilecek toplam değiĢken sayısının en az 2 katı 

olmak üzere ideal olarak 4-5 katı büyüklüğünde gözlem sayısının olması önerilir 

(Hair ve diğ, 2010).  

a- Faktör analizinin varsayımları 

AFA, verilerin kovaryans ya da korelasyon matrisinden yararlanılarak birbirleriyle 

iliĢkili p sayıda değiĢkenden daha az sayıda (k<p) ve birbirinden bağımsız yeni 

değiĢkenler (faktör) türetmek üzere yararlanılan bir tekniktir. AFA‟nın bazı 

varsayımları Ģunlardır (Özdamar, 1999): 

 Faktör Analizi tüm değiĢkenlerin ve bu değiĢkenlerin tüm doğrusal 

birleĢimlerinin normal dağıldığını (çok değiĢkenli normal dağılım) varsayar. 

DeğiĢkenlerin tüm doğrusal kombinasyonlarının normalliği test edilmese de 
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değiĢkenlere iliĢkin normallik, çarpıklık ve basıklık katsayıları ile 

değerlendirilebilir. 

 Çok değiĢkenli normallik varsayımı, değiĢken çiftlerinin arasındaki iliĢkinin 

doğrusal olduğunu da iĢaret ettiğinden dolayı iliĢkinin doğrusal olması gerekir. 

 Verilerin en az aralıklı ölçekte ölçülmüĢ olması gerekir. 

 DeğiĢkenlerin birbirleriyle çok düĢük ve çok yüksek değil, belirli bir düzeyde 

iliĢkili (0,25-0,90) olması gerekir. 

 Ortak faktörler birbirleri ile ve artık faktörlerle iliĢkisizdir. 

b- Faktör analizin aĢamaları 

Bir faktör analizi çalıĢmasında baĢlangıç noktası, diğer istatistiksel tekniklerde 

olduğu gibi, araĢtırma problemidir. Faktör analizi tekniklerinin genel amacı, belli 

sayıdaki orijinal değiĢkenleri daha az ve temelinde orijinal değiĢkenler bulunan temel 

boyut ya da faktörler kümesine, en az bilgi kaybıyla indirgeyebilmektir.  BaĢka bir 

deyiĢle, belirli bir konuda aralarında iliĢki bulunduğu düĢünülen çok sayıda değiĢkeni 

daha az sayıda iliĢkisiz faktöre indirgemek için kullanılan bir tekniktir. Bu 

doğrultuda sırayla aĢağıdaki aĢamalar uygulanır: 

 Verilerin faktör analizi için uygunluğunun belirlenmesi:  

Faktör analizinde kullanılacak veri setinin bu analiz tekniğini kullanmak için uygun 

olup olmadığını belirlenmesinde temel olarak üç yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan 

ilki korelasyon matrisinin oluĢturulması, ayrıca anti-imaj (anti image) korelasyon 

matrisindeki MSA değerlerinin kontrolüdür. Ġkincisi, KMO testi ve üçüncüsü de 

Bartlett küresellik testidir. AĢağıda bu yöntemler kısaca açıklanmaktadır.  

- Korelasyon matrisinin hesaplanması:  

AFA‟da değiĢkenler arasında yüksek korelasyon iliĢkisi aranır. DeğiĢkenler 

arasında yüksek korelasyonların varlığı, değiĢkenlerin ortak faktörlerin değiĢik 

biçimlerdeki ölçümleri olduğunu gösterir. DeğiĢkenler arasındaki düĢük 

korelasyonların varlığı ise, değiĢkenlerin ortak faktörler oluĢturamayacaklarının 

iĢaretidir (Kalaycı, 2008). 

Bir diğer yol, kısmi korelasyon tablosunun incelenmesidir. Anti-imaj korelasyon 

matrisi değiĢkenler arasındaki kısmi korelasyonları gösterir. Matriste diyagonal 

üzerinde değiĢkenlere ait MSA (Measure of Sample Adequacy) değerleri 

bulunmaktadır. Bu değerler her bir değiĢken için o değiĢkenin faktör analizine 
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uygun olup olmadığını gösterir ve 0,50‟den yüksek olması beklenir. 0,50‟nin 

altında kalan değiĢkenlerin analizden çıkarılıp, analizin tekrarlanması önerilir. 

Diyagonal dıĢındaki değerler ise her bir değiĢkenin diğer değiĢkenlerle olan 

kısmi korelasyonunu gösterir (Hair ve diğ, 2010).  

- Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) testi:  

KMO testi, değiĢkenler arasındaki korelasyonları ve değiĢkenlerin faktör 

analizine uygunluğunu ölçen bir örneklem uygunluk testidir. Test sonucunda elde 

edilen katsayı 0-1 arasında değiĢir. KMO değeri, herhangi bir değiĢkenin diğer 

değiĢkenler tarafından hatasız tahmin edilmesi halinde 1‟e eĢit olacaktır. KMO 

testi Denklem 4.1‟de gösterildiği gibi hesaplanan basit korelasyon katsayılarının 

kısmi korelasyon katsayıları ile karĢılaĢtırılmasıyla hesaplanmaktadır (Cengiz ve 

Kılınç, 2007).  
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Formülde, rij , i. ve j. değiĢken arasındaki basit korelasyon katsayısını; aij , i. ve j. 

değiĢkenler arasındaki kısmi korelasyon katsayısını göstermektedir. DeğiĢken 

çiftleri arasındaki iliĢkiler diğer değiĢkenler tarafından açıklanamadığı zaman 

KMO değeri küçüleceğinden faktör analizinin kullanılmaması gerekmektedir. 

DeğiĢkenler arasındaki ortalama korelasyonların bir ölçüsünü veren test, 

değiĢkenlerin homojenliğini ölçmektedir (Cengiz ve Kılınç, 2007).  

KMO uygunluk testinde elde edilen KMO test değerleri için önerilen yorumlar 

Çizelge 4.4‟te belirtildiği gibidir. (Hair ve diğ, 2010). 

        Çizelge 4.4 : KMO uygunluk testi için önerilen yorumlar (Hair ve diğ, 2010). 

KMO Değeri Yorum 

0,90 ve üstü Mükemmel 

0,80 ve üstü Çok Ġyi 

0,70 ve üstü Ġyi 

0,60 ve üstü Orta 

0,50 ve üstü Zayıf 

0,50 ve altı Kabul Edilmez 
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- Bartlett Testi (Bartlett’s Test of Sphericity): 

Bartlett küresellik testi, analiz edilen değiĢkenler arasında korelasyonların varlığını 

göstermek için kullanılan istatistiksel bir testtir. Korelasyon matrisinde en azından 

bazı değiĢkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunduğunu 

gösterir (Hair ve diğ, 2010). Söz konusu test verilerin çoklu normal dağılımdan 

gelmiĢ olmasını gerektirir. H0 hipotezi iliĢkinin olmadığını (korelasyon matrisi birim 

matristir), H1 de iliĢkinin var olduğunu (korelasyon matrisi birim matris değildir) 

gösterir (Karagöz ve Kösterelioğlu, 2008). Analize devam edilebilmesi için 

“Korelasyon matrisi birim matristir” sıfır hipotezinin reddedilmesi gerekir. Eğer sıfır 

hipotezi reddedilirse, değiĢkenler arasında yüksek korelasyonlar olduğunu, baĢka bir 

deyiĢle veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu gösterir (Kalaycı, 2008). 

c- Faktörlerin belirlenmesi 

Ana bileĢenler yöntemi, En büyük benzerlik yöntemi, Ağırlıksız en küçük kareler 

yöntemi, GenellenmiĢ en küçük kareler yöntemi, Ana eksen faktörizasyonu yöntemi, 

Alfa faktörizasyon yöntemi, Ġmge (Ġmage) faktörizasyonu yöntemi (Özdamar, 1999). 

Sayılan bu faktör analizi yöntemlerinden faktörlerin elde edilmesinden en sık 

kullanılanı, Temel bileĢenler analizidir (Principal Component Analysis-PCA). Bu 

yöntemde değiĢkenler arasındaki maksimum varyansı açıklayan birinci faktör 

hesaplanır. Kalan maksimum miktardaki varyansı açıklamak için ikinci faktör 

hesaplanır. Bu durum böylece devam eder. Burada önemli nokta elde edilen faktörler 

arasında korelasyon olmaması, baĢka bir deyiĢle ortogonal olmasıdır (Kalaycı, 2008).  

Birinci temel bileĢen en çok, diğer bileĢenler ise gittikçe azalan miktarlarda toplam 

varyansa katılırlar. Bu yöntem, tahmin edilen ortak varyansların bire eĢit olduğunu 

varsaymaktadır.  PCA baĢta ortak faktör sayısı ile değiĢken sayısının eĢit olduğunu, 

bu ortak faktörlerden birkaçının toplam varyansın önemli bir kısmını açıklayacağını 

ve geriye kalan diğer faktörlerin ise daha az açıklayıcılığı bulunan düĢük 

varyanslarını göstereceği varsaymaktadır (Cengiz ve Kılınç, 2007).  

AFA‟da üretilebilecek faktör sayısı en fazla değiĢken sayısı kadar olabilir. DeğiĢken 

sayısı kadar faktör türetilirse her değiĢken bir faktörler temsil eilecek demektir ki bu 

durumda bir Ģey kazanılmaz. Amaç, değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi en yüksek 

derecede temsil edecek az sayıda faktör elde etmektir (Cengiz ve Kılınç, 2007). Kaç 

faktör elde edileceği ile ilgili çeĢitli kriterler bulunmaktadır (Hair ve diğ, 2010): 
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- Özdeğer (Eigenvalues) istatistiği: Özdeğer istatistiği 1‟den büyük olan faktörler 

anlamlı olarak kabul edilir. Özdeğer istatistiği 1‟den küçük olan faktörler dikkate 

alınmaz.  

- Scree test: Scree test grafiği her faktörle iliĢkili toplam varyansı gösterir. Grafiğin 

yatay Ģekil aldığı noktaya kadar olan faktörler, elde edilecek maksimum faktör 

sayısını gösterir. 

- Toplam varyansın yüzdesi yöntemi: Her ilave faktörün toplam varyansın 

açıklanmasına katkısı %5‟in altına düĢtüğünde maksimum faktör sayısına 

ulaĢılmıĢ olur.  

- Joliffe Kriteri: 0,7‟nin altındaki tüm faktörler modelden çıkarılır. 

- Açıklanan varyans kriteri: Varyansın %90‟ını açıklayan faktör sayısı yeterli 

kabul edilir. 

- Faktör sayısının araĢtırmacı tarafından belirlenmesi 

Bu yöntemlerden en sık kullanılanı özdeğeri 1‟den büyük olan faktörlerin dikkate 

alınarak diğerlerinin göz ardı edilmesidir.  Analiz edilen değiĢken sayısı 20-50 

arasında olduğunda en güvenilir tekniğin özdeğer istatistiği tekniği olduğu 

belirtilmektedir (Hair ve diğ, 2010).  

d- Faktörlerin döndürülmesi (Rotasyon) 

AFA‟da elde edilecek faktörlerin bağımsızlık ve kavramsal anlamlılık Ģartlarını 

sağlaması gerekmektedir. Kavramsal anlamlılığın sağlanmasında, faktör döndürme 

yöntemlerinden yararlanılır. Faktör döndürme, faktör yüklerinin ortogonal hale 

getirilmesi için eksenlerin optimal açı ile döndürülmesi olarak ifade edilir. 

Faktörlerin daha iyi yorumlanmasına yönelik yapılan döndürme iĢlemlerinde 

Varimax, Quartimax, Orthomax, Equamax gibi dik vee Oblimax, Quartimin, 

Oblimin gibi eğik döndürme tekniklerinden yararlanılmakadır (Patır, 2009).  

Faktör rotasyonu ile faktörlere atfedilen varyans, spesifik varyans, korelasyon ya da 

kovaryans matrisi değiĢmez. Faktör yükleri matrisinin bağımsız yapıyı elde etmek 

üzere döndürülmesi ile orijinal verilerle ilgili anlamlı ortak yapıları basit olarak 

anlamak ve değerlendirmek mümkün olur. Döndürme iĢlemi matematiksel bir 

yaklaĢımdır. Her bir faktörde ağırlıklı olarak etkili olan değiĢkenlerin belirgin olarak 

ortaya konulmasını sağlar (Özdamar, 1999).  
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DöndürülmemiĢ faktör matrisi yoruma elveriĢli ise herhangi bir döndürme 

yapılmadan da doğrudan yorumlanabilir fakat döndürülmemiĢ faktör matrisi bilimsel 

çalıĢmalar bakımından fazla yarar sağlamayabilir. Orjinal korelasyon matrisini aynı 

ölçüde temsil etmeleri halinde döndürülmüĢ faktör matrisi ile döndürülmemiĢ faktör 

matrisi arasında matematiksel olarak hiçbir fark yoktur. Bilimsel açıdan ise faktörler, 

döndürülmüĢ faktör matrisi ile daha anlamlı hale gelmektedir. Her bir faktörün temsil 

ettiği değiĢken grubunu yüksek oranda açıklayıp diğer faktörlerin temsil ettikleri 

değiĢken gruplarını ise düĢük oranda açıklamaları döndürme ile mümkün 

olabilmektedir (Cengiz ve Kılınç, 2007).  

e- Faktörlerin yorumlanması ve isimlendirilmesi 

Faktörlerin yorumlanması ve adlandırılması faktör yükleri dikkate alınarak yapılır. 

Buna göre değiĢkenin ortak faktörle olan korelasyonu 0,30‟dan büyükse o değiĢkenin 

söz konusu ortak faktörler anlamlı bir iliĢki gösterdiği kabul edilmektedir. Bazı 

araĢtırmacılara göre bu oran 0,40 hatta 0,50 olmalıdır. Faktörlere iki kutuplu 

bakabilmek için, pozitif faktör yükleri dikkate alındığı gibi negatif faktör yükleri de 

dikkate alınmalıdır (Cengiz ve Kılınç, 2007). Hair ve arkadaĢlarına göre 0,30-0,40 

arası yükler minimal anlamlılık oranını karĢılarken, 0,50‟nin üzerindeki yükler 

oldukça anlamlıdır. Fakat istatistiksel anlamlılık için örneklem büyüklüğü de önemli 

olmaktadır. 0,05 anlamlılık seviyesinde, istatistiksel olarak anlamlı faktör yüklerine 

karĢılık gelen örneklem sayıları Çizelge 4.5‟te görüldüğü gibidir (Hair ve diğ, 2010): 

    Çizelge 4.5 : Ġstatistiksel anlamlılık için önerilen faktör yükleri ve örneklem sayısı. 

Faktör 

yükü 

Örneklem 

büyüklüğü Faktör yükü 

Örneklem 

büyüklüğü 

0,30 350 0,55 100 

0,35 250 0,60 85 

0,40 200 0,65 70 

0,45 150 0,70 60 

0,50 120 0,75 50 

Bu kriterler göz önüne alınarak faktörde yer alacak değiĢkenlerin sayısı ve 

değiĢkenlerin bu faktörlere dağılımı belirlendikten sonra sıra faktörlere isim verme 

iĢlemine gelir. Faktörlere ad verme iĢlemi her zaman kolay bir iĢ olmayabilir. Ġlgisiz 

değiĢkenler aynı faktör altında toplanabilir. Bu durumda faktör yükü en fazla olan 

değiĢkeni esas alarak isimlendirme yapılabilir (Karagöz ve Kösterelioğlu, 2008).  



 

 

55 

4.2.4.2 Kümeleme analizi  

Kümeleme Analizi (KA), veri setinde yer alan ve doğal gruplamaları kesin olarak 

bilinmeyen birimleri, değiĢkenleri ya da birim ve değiĢkenleri birbirine benzer alt 

kümelere ayırmaya yardımcı olan yöntemler topluluğudur. Birbirine benzer 

değiĢkenlerin aynı gruplarda toplanması amaçlanması bakımından faktör analizi ile; 

birbirine benzer olan bireylerin aynı grupta toplanmasının amaçlanması bakımından 

ise ayırma analizi ile benzerlik gösterir. Fakat KA, ayırma analizinden farklı olarak, 

doğal sınıflamaları hakkında açık bilgi bulunmayan durumlarda populasyona iliĢkin 

tahminlemelerin yapılmasında kullanılır (Özdamar, 1999). Gruplamaları yaparken 

nesneler arasındaki korelasyonu değil, uzaklıkları esas almasıyla da faktör 

analizinden ayrılır.  

KA, önceden belirlenen seçme kriterlerine göre birbirine çok benzeyen birey ya da 

nesneleri aynı küme içinde sınıflandırır. Analizin sonucunda oluĢan kümelerin kendi 

içindeki türdeĢlik (homojenite) ve kümeler arasındaki heterojenlik çok yüksektir. 

Yani, bir kümeyi oluĢturan bireyler/nesneler birbirleriyle benzeĢirken, diğer 

kümelerin bireyleriyle/nesneleriyle benzeĢmeyecektir. Sonuçta sınıflandırma 

baĢarılıysa küme içindeki nesneler, geometrik olarak iĢaretlendiğinde birbirlerine 

oldukça yakın,farklı kümeler ise birbirlerinden oldukça uzak olacaktır (Kalaycı, 

2008).  

KA esasen dört aĢamada gerçekleĢtirilir. Ġlk aĢama veri matrisinin oluĢturulmasıdır. 

Ġkinci aĢama, gözlenen nesneler arasındaki benzerlik ve uzaklıkların belirlenmesidir. 

Üçüncü aĢama, kümeleme yönteminin seçimi ve uygulanmasıdır. Dördüncü aĢama 

ise elde edilen uzaklık katsayıları ya da dendogram (ağaç grafiği) yardımıyla 

birbirine benzeyen nesnelerin kümelemesinin yapılmasıdır (Kızgın, 2009).  

KA‟da örneklem sayısının, değiĢken sayısının en az 3-4 katı kadar olması gerekir 

(Kalaycı, 2008). 

Ġki tür KA yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki hiyerarĢik kümeleme yöntemi olup 

kendi içinde yığmacı hiyerarĢik (agglomerative hierarchical) ve bölücü hiyerarĢik 

(divisive hierarchical) olmak üzere ikiye ayrılır. Bu yöntem ilk olarak bütün 

gözlemleri tek bir kümede toplar; sonra bu kümeye en aykırı olan gözlemleri birer 

birer kümeden ayırarak baĢka kümelerin oluĢmasını sağlar. Yöntem kaç tane küme 

oluĢturması gerektiğine kendisi karar verebilir (Kalaycı, 2008).  
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AĢamalı kümeleme yöntemleri, birimleri birbirleri ile değiĢik aĢamalarda bir araya 

getirerek ardıĢık biçimde kümeler belirlemeyi ve bu kümelere girecek elemanların 

hangi uzaklık düzeyinde küme elemanı olduğunu belirlemeye yönelik yöntemlerdir 

(Özdamar, 1999).  

HiyerarĢik olmayan kümelemede küme sayısı analizden önce araĢtırmacı tarafından 

belirlenir. Her bir kümedeki birey sayısı konusunda herhangi bir sınırlama 

olmamakla beraber çok büyük farklılıklar olması istenmez (Kalaycı, 2008). 

HiyerarĢik kümeleme tekniğinde verilerin normal dağılımlı olması gerektiği 

varsayımı olmakla birlikte bu prensipte kalmakta, uygulamalarda uzaklık 

değerlerinin normalliği yeterli görülmektedir (Doğan ve BaĢokçu, 2010).  

HiyerarĢik olmayan kümeleme yöntemleri, birimlerin kendi içinde homojen ve kendi 

aralarında heterojen olan kümelere ayrılmasını hedefleyen ve prototip kümeler 

aracılığıyla alt populasyonların parametre tahminlerini yapmayı amaçlayan 

yöntemlerdir. HiyerarĢik kümelemede hem birimler hem de değiĢkenler birbirleriyle 

değiĢik benzerlik düzeylerinde kümeler oluĢtururken, hiyerarĢik olmayan 

yöntemlerde birimlerin uygun oldukları kümelerde toplanmaları ve n birimin k 

sayıda kümeye parçalanması hedeflenmektedir (Özdamar, 1999).  

HiyerarĢik olmayan kümelemede en sık kullanılan yöntem, K-ortalamalar 

kümelemesidir (Mac Quenn‟s K-Means Method). Bu algoritma, gözlemleri sayısal 

kriterler karĢılanıncaya dek iteratif olarak kümelere tekrar tekrar atar. Bu kriterlerin 

amacı, bir kümedeki gözlemler arasındaki uzaklık en küçüklemek ve kümeler 

arasındaki uzaklığı en büyüklemektir. K-ortalamalar tekniği en sık kullanılan 

yöntemdir (Hair ve diğ, 2010).  
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5.  ÇOK DEĞĠġKENLĠ VERĠ ANALĠZĠ BULGULARI 

Bu tez çalıĢmasında yapılan uygulamanın amacı Türkiye‟de 15-35 yaĢ arası eğitimli 

kullanıcı grubunun cep telefonu satın alırken karar verme aĢamasında etkilendikleri 

kriterleri ve bu kriterlerin önem derecelerini tespit etmek aynı zamanda cep telefonu 

kullanıcılarını bu kriterlere göre  gruplara ayırarak bu grupların genel profillerini 

belirlemektir. Ayrıca cep telefonu kullanıcılarının mevcut tercih ve eğilimlerinden 

yola çıkarak pazarın genel eğilimi hakkında bir fikir öne sürmek amaçlanmıĢtır. 

Bölüm 4‟de ayrıntılı olarak açıklanan ve çok değiĢkenli veri analizi tekniği olan 

AFA‟dan ve pazar bölümlendirmesi ile kullanıcı profillerini elde etmek amacıyla 

yine çok değiĢkenli veri analizi tekniği olan KA‟dan yararlanılmıĢtır.  Bölüm 6‟da 

anlatılacak olan son aĢamada ise AFA‟dan elde edilen veriler ıĢığında çok kriterli 

karar verme tekniği olan AAS‟den faydalanılacaktır.  

5.1 Demografik Bilgiler ve Kullanım AlıĢkanlıkları Bulguları 

Çok değiĢkenli veri analizi kapsamında değerlendirilmek üzere hazırlanmıĢ olan 

anket çalıĢması, 15-35 yaĢ grubunda olan 202 cep telefonu kullanıcısına 

uygulanmıĢtır. Katılımcıların anket sorularına vermiĢ oldukları cevaplar anket 

içerisindeki kontrol sorularının yardımıyla değerlendirilmiĢ ve tutarlılıkları kontrol 

edilmiĢtir. Bu tutarlılık değerlendirmesinin sonucunda 3 adet ankete verilmiĢ olan 

cevaplarda tutarsızlıklar fark edilmiĢ ve sağlıklı bir analizin gerçekleĢtirilebilmesi 

için bu anketler değerlendirme kapsamına alınmamıĢ ve analizler 199 anket 

üzerinden değerlendirilmiĢtir. 

Bu bölümde ankete katılan cep telefonu kullanıcılarının demografik bilgileri, mobil 

iletiĢim tercihleri ve cep telefonu kullanım alıĢkanlarına iliĢkin sonuçlara yer 

verilmiĢtir. Demografik bilgiler çerçevesinde, anket katılımcılarının dahil oldukları 

yaĢ grupları, cinsiyetleri, eğitim seviyeleri ve tahmini aylık ortalama cep telefonu 

harcama tutarları incelenmiĢtir. Çizelge 5.1‟de anket uygulaması sonucunda elde 

edilen demografik bilgiler yer almaktadır.  
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                                        Çizelge 5.1 : Demografik bulgular. 

YaĢ Frekans  Yüzde % 

15-18 21 11% 

18-25 87 44% 

25-35 91 46% 

Cinsiyet Frekans Yüzde % 

Kadın 96 48% 

Erkek 103 52% 

Eğitim Durumu Frekans Yüzde % 

Lise  34 17% 

Üniversite 97 49% 

Lisansüstü 68 34% 

Cep Telefonu Harcaması (TL) Frekans Yüzde % 

<50 TL 116 58% 

50-100 TL 72 36% 

100 + TL 11 6% 

ġekil 5.1‟de görüldüğü gibi, katılımcıların %11‟i 15-18 yaĢ grubundaki bireyleri 

oluĢtururken, %44‟ü 18-25 yaĢ grubu, %46‟sı ise 25-35 yaĢ grubundaki bireyleri 

oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın büyük kısmının 18 yaĢ üzeri bireylerden oluĢmaktadır.      

                                  

                                       ġekil 5.1 : Katılımcıların yaĢ dağılımları. 

ġekil 5.2‟deki grafikte görüldüğü gibi katılımcıların %48‟ini kadınlar, %52‟sini de 

erkeklerden oluĢmaktadır ve cinsiyet açısından dengeli bir dağılım gözlenmiĢtir.  

                                

                                    ġekil 5.2 : Katılımcıların cinsiyet dağılımı.                                   

11%

43%

46% 15-18

18-25

25-35

48%
52%

Kadın Erkek
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ġekil 5.3‟te görüldüğü gibi katılımcıların %49‟unu üniversite seviyesinde eğitim 

gören bireyler oluĢtururken, %34‟ünü lisansüstü seviyesinde eğitim görenler 

oluĢturmuĢtur. Buna karĢın lise seviyesinde eğitim göre bireylerin oranı ise %17‟de 

kalmıĢtır.  

                         

                           ġekil 5.3 : Katılımcıların eğitim seviyeleri. 

ġekil 5.4‟te görüldüğü gibi katılımcıların %45‟i ortalama olarak 3 yılda bir cep 

telefonlarını değiĢtirirken, her yıl cep telefonu değiĢtirenlerin oranı %8‟de kalmıĢtır. 

Katılımcıların %48‟i ise 2 veya 4 yılda bir cep telefonlarını değiĢtirmektedirler.                

                    

                 ġekil 5.4 : Katılımcıların cep telefon değiĢtirme sıklığı.                                                                                                                                                                                                                      

ġekil 5.5‟te görüldüğü gibi katılımcıların, %58‟inin tahmini aylık ortalama cep 

telefonu harcamasının 50 TL‟nin altında olduğu belirlenmiĢtir. Buna karĢın tahmini 

aylık ortalama cep telefonu harcaması 100 TL‟nin üzerinde olan katılımcıların genel 

toplam içerisindeki oranı ise %6‟da kalmıĢtır.  

17%

49%

34%

Lise 

Üniversite

Lisansüstü

8%

22%

45%

26%

1 yıldan az

2 yılda bir

3 yılda bir

4 veya daha üstü
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                ġekil 5.5 : Katılımcıların aylık ortalama cep telefonu harcaması(TL). 

Katılımcılara uygulanan anketin ikinci bölümü kullanıcıların kullanım alıĢkanlıkları 

ve deneyimleri ile ilgili sorulardan oluĢmaktadır. Çizelge 5.2‟de bu sorular ve 

katılımcıların verdikleri cevapların toplam içerisindeki dağılımları görülmektedir. 

Katılımcılara yöneltilen bu sorularla, Türkiye‟de cep telefonu kullanıcılarının genel 

profili ve eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.  

                  Çizelge 5.2 : Kullanım alıĢkanlıklarına iliĢkin cevap dağılımları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.6‟da görüldüğü gibi katılımcıların %59‟u faturalı hat kullanırken, %41‟i 

faturasız (ön ödemeli) hat kullanmaktadır.  

58%

36%

6%

<50 TL

50-100 TL

100 + TL

Kullanılan cep telefonu markası Frekans Yüzde % 

Nokia 83 42% 

Samsung 54 27% 

Sony Ericsson 15 8% 

i-Phone 30 15% 

Blackberry 7 4% 

Diğer 10 5% 

Cep Telefonu DeğiĢtirme sıklığı Frekans   Yüzde % 

1 yıldan az 16 8% 

2 yılda bir 43 22% 

3 yılda bir 89 45% 

4 veya daha üstü 51 26% 

Cep Telefonu Deneyimi   Frekans   Yüzde % 

<5 yıl 12 6% 

5-10 yıl 97 49% 

10+ yıl 90 45% 

Ödeme tipi   Frekans   Yüzde % 

Ön Ödemeli 82 41% 

Faturalı 117 59% 
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                                  ġekil 5.6 : Katılımcıların ödeme tipleri. 

ġekil 5.7‟de görüldüğü gibi katılımcıların % 49‟unun cep telefonu kullanma 

deneyimi 5-10 yıl arasındadır. %45‟i ise 10 yıldan fazla süredir cep telefonu 

kullanıcısıdır. Sadece 5 yıl veya daha az bir süredir cep telefonu kullanan bireylerin 

oranı ise %6‟da kalmıĢtır.  

                            

                  ġekil 5.7 : Katılımcıların cep telefonu kullanma deneyimleri(yıl). 

Katılımcıların kullandıkları cep telefonu markalarının dağılımları ġekil 5.8‟de 

görülmektedir. Buna göre kullanıcıların büyük bir çoğunluğu Nokia veya Samsung 

marka cep telefonu kullanmaktadır.  

             

                       ġekil 5.8 : Katılımcıların kullandıkları cep telefonu markaları. 

ġekil 5.9‟da ise markaların dağılımları yüzdesel olarak yer almaktadır. Katılımcıların 

%42‟si Nokia marka cep telefonu, %27‟si Samsung, %15‟i ise i-Phone marka cep 

telefonu kullanmaktadırlar. Bu dağılıma göre pazarın yaklaĢık %70‟ini Nokia ve 

41%
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6%
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Samsung elinde bulundururken, lider marka ise Nokia‟dır. Örneklemdeki bu dağılım, 

Bölüm 2.2‟de açıklanan Türkiye‟deki cep telefonu pazarının mevcut durumunu 

birebir yansıtmaktadır. Türkiye‟de lider ilk üç marka, araĢtırmanın yapıldığı 

örneklemde de aynı Ģekilde ve çok benzer pazar payı oranıyla belirlenmiĢtir.  

 

       ġekil 5.9 : Katılımcıların kullandıkları cep telefonu markası yüzde dağılımı. 

Anketin ikinci bölümünün bir kısmı tüketici algıları ile ilgili sorular içermekteydi. 

Çizelge 5.3‟te katılımcıların verdikleri cevaplar ve yüzde dağılımları görülmektedir. 

            Çizelge 5.3 : Katılımcıların tüketici algılarına iliĢkin cevap dağılımları. 

 Kullanım amacı (Ġkincil) Frekans Yüzde % 

ĠĢ amacıyla 64 32,2 

Sosyal medya ve postalarıma eriĢebilmek 52 26,1 

Ġnternete girmek 45 22,6 

Müzik dinlemek, video seyretmek oyun oynamak 34 17,1 

Diğer 4 2,0 

 DeğiĢtirme nedeni Frekans Yüzde % 

Arızalanması/bozulması veya çalınması 93 46,7 

Modasının geçmiĢ olması 11 5,5 

Daha üst bir modelinin çıkması 20 10,1 

Teknolojik özelliklerinin günün gerisinde kalmıĢ olması 48 24,1 

Herhangi bir nedenle marka yada modelden memnun 

kalmamıĢ olmak 

11 5,5 

Hediye 13 6,5 

Diğer 3 1,5 

 Kaliteli ürün algısı Frekans Yüzde % 

Markanın sunduğu müĢteri hizmetleri ve satıĢ sonrası teknik 

destek 

13 6,5 

Ürünün teknolojik anlamda yeterliliği ve "yenilik" sunuyor 

olması 

56 28,1 

Ürünün sosyal cazibeye sahip ve trend bir ürün olması 18 9,0 

Ürünün fiyatının yüksek olması 2 1,0 

Ürünün dayanıklılığı, kullanım ömrünün uzun olması ve 

performansı 

109 54,8 

Diğer 1 ,5 

42%

27%

8%

15%

4%

5%

Nokia

Samsung

Sony …

i-Phone

Blackberry

Diğer

Nokia Samsung Sony Ericsson i-Phone Blackberry Diğer
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Çizelge 5.3‟te görüldüğü gibi anketin bu bölümünde katılımcıların cep telefonunu 

hangi amaçlarla kullandıkları, kalite algılarının ne olduğu, cep telefonlarını hangi 

nedenlerle değiĢtirdikleri sorularına yanıt aranmıĢtır. 

Tüketici davranıĢı ve algılarına iliĢkin sorulardan biri katılımcıların cep telefonlarını 

neden değiĢtirdikleriydi. ġekil 5.10‟da katılımcıların bu soruya verdikleri cevap 

dağılımları görülmektedir. Katılımcıların %47‟si, yani oldukça büyük bir kısmı, 

telefonlarını arızalandığı için değiĢtirdiklerini belirtti. %24‟ü ise teknolojik 

özelliklerinin günün gerisinde kalmıĢ olmasını değiĢtirme nedeni olarak gösterdi. 

Diğer Ģıkları seçen katılımcılar ise daha düĢük oranlarda kaldı.  

 

            ġekil 5.10 : Katılımcıların telefonlarını değiĢtirme neden dağılımları. 

Tüketici davranıĢları ve algılarına iliĢkin bir diğer soru ise katılımcıların cep 

telefonlarını iletiĢim amacı haricinde sıklıkla hangi amaçla kullandıklarıydı. ġekil 

5.11‟de katılımcıların bu soruya verdikleri cevap dağılımı görülmektedir. 

Katılımcıların %32,2‟si “iĢ amacıyla” telefonlarını kullandıklarını belirtirken, 

%26,1‟i sosyal medya ağlarına ve e-postalarına eriĢebilmek amacıyla kullandıklarını 

belirttiler. Bunun yanında %22,6‟sı ise internete girmek, %17,1‟i ise müzik 

dinlemek/oyun oynamak gibi amaçlarla telefonların yararlandıklarını belirttiler. 

Sosyal medya uygulamalarını sıklıkla kullanan ama bunun dıĢında cep telefonundan 

internete girmeyen bir kesim olsa bile, sosyal medya uygulamalarının da internet 

tabanlı olduğunu düĢünecek olursak, artık günümüzde internet eriĢiminin cep 

telefonlarında vazgeçilmez bir özellik haline geldiği sonucuna ulaĢabiliriz. Bunun 

yanı sıra, katılımcıların sadece %2‟si cep telefonlarını Ģıklarda belirtilmeyen amaçlar 

46,7%

5,5%

10,1%

24,1%

5,5% 6,5% 1,5%

Arızalanması/bozulması veya 

çalınması

Modasının geçmiĢ olması

Daha üst bir modelinin çıkması

Teknolojik özelliklerinin günün 

gerisinde kalmıĢ olması

Herhangi bir nedenle marka yada 

modelden memnun kalmamıĢ olmak

Hediye

Diğer
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için kullandıklarını ya da iletiĢim dıĢında hiçbir amaç için kullanmadıklarını 

belirttiler.   

 

 

                    ġekil 5.11 : Katılımcıların cep telefonu ikincil kullanım amaçları. 

Katılımcılara kullanım alıĢkanları ve mobil iletiĢim tercihlerine yönelik yöneltilen 

son soru ise “Hangi Ģartı taĢıması durumunda bir cep telefonu modelini kaliteli 

olarak nitelendirecekleri”ydi. ġekil 5.12‟de katılımcıların bu soruya verdikleri cevap 

dağılımı görülmektedir. Böylece katılımcıların genel olarak “kalite algısı”nın 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Buna göre katılımcıların %54,8‟i kaliteli bir cep 

telefonundan dayanıklı ve uzun bir kullanım ömrüne sahip olmasını ve 

performansının yüksek olmasını beklemektedir. Katılımcıların %28,1‟i ise ürünün 

teknolojik anlamda yeterli ve yenilikçi (inovatif) olması halinde ürünü “kaliteli” 

olarak değerlendirmektedir.  

 

 

                  ġekil 5.12 : Katılımcıların "kaliteli cep telefonu" algıları dağılımı. 
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5.2 Faktörlerin Belirlenmesi 

Anketin son bölümünde 5‟li Likert ölçeği ile hazırlanan soruları analiz etmek ve 

değiĢkenleri daha az sayıda faktörlere indirgemek amacıyla daha önce de belirtildiği 

gibi AFA uygulanmıĢtır. AFA uygulamasının tercih edilmesinin nedeni, ölçülen 

faktörlerin sayısının bilinmemesi ve bir hipotezi sınamak yerine ölçülen faktörlerin 

yapısı hakkında bilgi edinmektir. Bir baĢka deyiĢle çok sayıda iliĢkili değiĢkenden az 

sayıda iliĢkisiz değiĢken elde edilmek istenmektedir. Bu analizdeki amaç daha önce 

de belirtilmiĢ olduğu gibi cep telefonu kullanıcılarının cep telefonu satın alırken 

karar vermesinde etkili olan ve satın alma davranıĢlarını etkileyen temel faktörleri 

belirlemektir. Bu amaçla 26 adet kriter belirlenmiĢ ve anket formu bu değiĢkenler 

esas alınarak ve bu değiĢkenleri ölçmek üzere hazırlanmıĢtır. Kriterlerin ayrıntılı 

açıklamaları Bölüm 4‟de verilmiĢtir. Bu bölümde AFA‟nın uygulanması detaylı 

olarak açıklanacak ve temel faktörler belirlenecektir. AFA uygulaması sırasında 

dataların analizinin gerçekleĢtirilmesi için SPSS 19.0 paket programından 

yararlanılmıĢtır. 

5.2.1 Veri setinin analiz için uygunluğunun değerlendirilmesi 

AFA‟nın ilk aĢaması olarak anket cevaplarından oluĢan veri setinin faktör analizi için 

uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, analizde 

kullanılan tüm değiĢkenler için anti–imaj korelasyon matrisi çıkarılarak MSA 

değerleri kontrol edilmiĢtir. Yazında, MSA değerinin her bir değiĢken için 0,5‟in 

üzerinde olması istenir ve MSA değeri 0,50‟nin altında kalan değiĢkenlerin analizden 

çıkarılarak analizin yinelenmesinin önerildiği Bölüm 4.2.4.1‟de belirtilmiĢti. Çizelge 

5.4‟te veri setindeki tüm değiĢkenler için MSA değerlerinin bulunduğu anti-imaj 

korelasyon matrisi görülmektedir. Bu matrise göre 2 adet değiĢkenin MSA değeri 

0,50‟nin altında kalmaktadır ve bu değiĢkenlerin analizden çıkarılarak analizin 

tekrarlanması gerekmektedir. Bu  değiĢkenler; 

 Fiyat- marka- özellik denkliği 

 Marka sadakati ve memnuniyet (önceki deneyimler) 

Çizelge 5.4‟te analizden çıkarılması gereken değiĢkenler kırmızı ile iĢaretlenmiĢtir. 

Çizelgede diyagonal dıĢında kalan değerler ise değiĢkenler arasındaki kısmi 

korelasyonları göstermektedir. Yazında önerildiği gibi MSA değerlei 0,50‟nin altında 

kalan değiĢkenler analizden çıkarıldıktan ve analiz yinelendikten sonra elde edilen 
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anti-imaj korelasyon matrisinin son hali Çizelge 5.5‟te bulunmaktadır. Bu tabloda 

MSA değeri 0.50‟nin altında kalan hiçbir değiĢken yoktur. Yani geriye kalan 24 

değiĢken AFA uygulaması için uygundur. BaĢka bir deyiĢle bu 2 değiĢken analizden 

çıkarılarak 24 değiĢkenle analize devam edilmiĢtir. 
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                                                       Çizelge 5.4 : Ġlk anti-imaj korelasyon matrisi (26 değiĢken). 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 

D1 ,887a -,194 ,266 -,102 -,068 -,087 ,077 ,090 -,257 -,043 -,023 ,042 -,107 ,003 -,128 -,132 ,148 -,047 -,081 ,085 -,069 -,088 ,088 -,058 -,191 ,000 

D2 -,194 ,900a -,209 ,100 ,093 ,095 ,030 -,213 ,369 ,097 -,067 -,063 ,121 -,008 -,022 ,049 -,083 -,003 -,063 -,007 ,035 ,047 -,072 ,076 -,031 -,030 

D3 ,266 -,209 ,251a ,025 -,080 -,116 ,082 ,077 -,192 -,067 -,077 ,005 -,143 ,145 ,065 -,033 ,144 -,031 -,135 ,145 -,060 -,042 ,182 -,089 -,068 -,028 

D4 -,102 ,100 ,025 ,941a -,187 -,256 -,016 -,022 ,003 -,034 -,183 ,141 ,154 -,009 -,141 -,029 -,120 -,004 ,085 -,047 ,079 ,090 ,077 ,026 -,097 -,070 

D5 -,068 ,093 -,080 -,187 ,904a -,342 -,438 ,060 -,055 ,025 ,115 -,142 -,159 ,061 ,138 -,044 -,052 ,014 -,037 ,098 ,082 -,062 -,069 ,118 -,020 ,147 

D6 -,087 ,095 -,116 -,256 -,342 ,899a -,379 -,279 ,068 -,048 -,115 ,068 -,087 -,002 -,077 -,030 ,071 ,031 ,098 -,165 -,069 ,126 -,080 -,028 ,138 -,050 

D7 ,077 ,030 ,082 -,016 -,438 -,379 ,911a -,005 ,069 ,083 -,010 -,025 ,132 -,069 -,090 ,079 -,119 -,035 -,002 ,098 -,037 -,024 ,131 -,022 -,082 -,024 

D8 ,090 -,213 ,077 -,022 ,060 -,279 -,005 ,748a -,142 -,218 ,002 -,052 -,164 ,173 ,104 -,070 ,060 -,074 ,038 -,040 -,090 -,106 -,116 ,102 -,001 ,096 

D9 -,257 ,369 -,192 ,003 -,055 ,068 ,069 -,142 ,899a ,027 -,214 -,005 -,011 -,086 -,105 -,092 -,043 ,019 ,054 -,022 ,028 ,040 -,014 -,056 -,052 ,024 

D10 -,043 ,097 -,067 -,034 ,025 -,048 ,083 -,218 ,027 ,429a ,096 -,015 -,069 -,023 ,235 -,053 -,031 ,005 -,180 ,110 ,084 ,079 -,148 ,070 -,124 -,053 

D11 -,023 -,067 -,077 -,183 ,115 -,115 -,010 ,002 -,214 ,096 ,859a -,123 -,013 ,038 ,018 -,069 -,100 -,156 ,073 -,024 ,138 -,243 -,055 ,035 ,015 ,082 

D12 ,042 -,063 ,005 ,141 -,142 ,068 -,025 -,052 -,005 -,015 -,123 ,743a ,000 -,076 -,025 -,001 ,224 -,044 ,123 -,413 -,007 ,034 ,045 -,069 -,023 -,670 

D13 -,107 ,121 -,143 ,154 -,159 -,087 ,132 -,164 -,011 -,069 -,013 ,000 ,881a -,438 -,223 ,176 -,112 -,188 ,038 ,168 -,031 -,068 ,146 -,094 ,088 ,024 

D14 ,003 -,008 ,145 -,009 ,061 -,002 -,069 ,173 -,086 -,023 ,038 -,076 -,438 ,893a -,057 -,066 -,071 -,092 ,010 ,001 -,175 -,009 -,011 ,121 -,123 ,047 

D15 -,128 -,022 ,065 -,141 ,138 -,077 -,090 ,104 -,105 ,235 ,018 -,025 -,223 -,057 ,852a -,429 -,118 -,044 -,191 ,025 ,154 ,073 -,226 ,056 -,190 ,081 

D16 -,132 ,049 -,033 -,029 -,044 -,030 ,079 -,070 -,092 -,053 -,069 -,001 ,176 -,066 -,429 ,860a -,075 ,029 -,076 ,112 -,026 -,071 ,232 -,132 ,094 -,044 

D17 ,148 -,083 ,144 -,120 -,052 ,071 -,119 ,060 -,043 -,031 -,100 ,224 -,112 -,071 -,118 -,075 ,819a ,084 -,098 -,071 -,270 ,049 -,060 ,017 ,098 -,229 

D18 -,047 -,003 -,031 -,004 ,014 ,031 -,035 -,074 ,019 ,005 -,156 -,044 -,188 -,092 -,044 ,029 ,084 ,857a -,001 ,060 -,475 ,077 ,046 -,050 ,055 -,066 

D19 -,081 -,063 -,135 ,085 -,037 ,098 -,002 ,038 ,054 -,180 ,073 ,123 ,038 ,010 -,191 -,076 -,098 -,001 ,779a -,617 -,031 -,011 -,024 ,057 -,049 -,167 

D20 ,085 -,007 ,145 -,047 ,098 -,165 ,098 -,040 -,022 ,110 -,024 -,413 ,168 ,001 ,025 ,112 -,071 ,060 -,617 ,774a -,073 -,041 ,112 -,066 ,010 ,180 

D21 -,069 ,035 -,060 ,079 ,082 -,069 -,037 -,090 ,028 ,084 ,138 -,007 -,031 -,175 ,154 -,026 -,270 -,475 -,031 -,073 ,756a -,064 -,064 ,022 -,031 ,121 

D22 -,088 ,047 -,042 ,090 -,062 ,126 -,024 -,106 ,040 ,079 -,243 ,034 -,068 -,009 ,073 -,071 ,049 ,077 -,011 -,041 -,064 ,755a -,535 -,226 ,022 -,093 

D23 ,088 -,072 ,182 ,077 -,069 -,080 ,131 -,116 -,014 -,148 -,055 ,045 ,146 -,011 -,226 ,232 -,060 ,046 -,024 ,112 -,064 -,535 ,675a -,409 ,080 -,020 

D24 -,058 ,076 -,089 ,026 ,118 -,028 -,022 ,102 -,056 ,070 ,035 -,069 -,094 ,121 ,056 -,132 ,017 -,050 ,057 -,066 ,022 -,226 -,409 ,762a -,350 ,061 

D25 -,191 -,031 -,068 -,097 -,020 ,138 -,082 -,001 -,052 -,124 ,015 -,023 ,088 -,123 -,190 ,094 ,098 ,055 -,049 ,010 -,031 ,022 ,080 -,350 ,708a -,017 

D26 ,000 -,030 -,028 -,070 ,147 -,050 -,024 ,096 ,024 -,053 ,082 -,670 ,024 ,047 ,081 -,044 -,229 -,066 -,167 ,180 ,121 -,093 -,020 ,061 -,017 ,762a 

a. Measures of Sampling Adequacy (MSA) 
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                                                     Çizelge 5.5 : Son anti-imaj korelasyon matrisi (24 değiĢken). 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 

D1 ,931a -,145 -,113 -,048 -,060 ,061 ,069 -,217 ,000 ,042 -,074 -,038 -,149 -,129 ,115 -,040 -,053 ,053 -,053 -,078 ,038 -,034 -,185 ,006 

D2 -,145 ,929a ,111 ,077 ,078 ,041 -,189 ,342 -,093 -,063 ,102 ,024 -,030 ,048 -,053 -,010 -,080 ,014 ,016 ,033 -,024 ,054 -,036 -,032 

D3 -,113 ,111 ,939a -,186 -,257 -,015 -,031 ,008 -,179 ,141 ,157 -,014 -,139 -,030 -,126 -,004 ,085 -,048 ,084 ,094 ,070 ,031 -,100 -,072 

D4 -,048 ,077 -,186 ,903a -,355 -,438 ,072 -,072 ,108 -,142 -,171 ,073 ,143 -,046 -,041 ,012 -,045 ,109 ,076 -,068 -,054 ,111 -,023 ,147 

D5 -,060 ,078 -,257 -,355 ,903a -,370 -,292 ,047 -,120 ,068 -,111 ,014 -,059 -,037 ,088 ,028 ,074 -,145 -,072 ,127 -,069 -,036 ,125 -,057 

D6 ,061 ,041 -,015 -,438 -,370 ,911a ,008 ,086 -,012 -,024 ,154 -,081 -,121 ,088 -,131 -,033 ,027 ,077 -,040 -,028 ,133 -,020 -,066 -,017 

D7 ,069 -,189 -,031 ,072 -,292 ,008 ,758a -,130 ,028 -,057 -,177 ,165 ,159 -,082 ,046 -,073 ,009 -,026 -,070 -,089 -,167 ,127 -,025 ,089 

D8 -,217 ,342 ,008 -,072 ,047 ,086 -,130 ,917a -,236 -,004 -,039 -,059 -,101 -,100 -,016 ,014 ,032 ,004 ,015 ,032 ,024 -,076 -,065 ,020 

D10 ,000 -,093 -,179 ,108 -,120 -,012 ,028 -,236 ,857a -,123 -,017 ,051 ,001 -,068 -,088 -,160 ,083 -,024 ,128 -,256 -,029 ,022 ,022 ,086 

D11 ,042 -,063 ,141 -,142 ,068 -,024 -,057 -,004 -,123 ,741a ,000 -,078 -,022 -,002 ,225 -,043 ,125 -,419 -,006 ,035 ,043 -,068 -,025 -,672 

D12 -,074 ,102 ,157 -,171 -,111 ,154 -,177 -,039 -,017 ,000 ,884a -,428 -,204 ,169 -,095 -,195 ,004 ,204 -,033 -,069 ,168 -,103 ,069 ,016 

D13 -,038 ,024 -,014 ,073 ,014 -,081 ,165 -,059 ,051 -,078 -,428 ,899a -,066 -,063 -,094 -,089 ,028 -,019 -,168 -,002 -,041 ,137 -,117 ,051 

D14 -,149 -,030 -,139 ,143 -,059 -,121 ,159 -,101 ,001 -,022 -,204 -,066 ,867a -,428 -,128 -,044 -,145 -,013 ,144 ,059 -,217 ,049 -,161 ,100 

D15 -,129 ,048 -,030 -,046 -,037 ,088 -,082 -,100 -,068 -,002 ,169 -,063 -,428 ,858a -,073 ,028 -,094 ,126 -,024 -,068 ,237 -,133 ,086 -,049 

D16 ,115 -,053 -,126 -,041 ,088 -,131 ,046 -,016 -,088 ,225 -,095 -,094 -,128 -,073 ,827a ,089 -,086 -,092 -,264 ,058 -,093 ,032 ,107 -,229 

D17 -,040 -,010 -,004 ,012 ,028 -,033 -,073 ,014 -,160 -,043 -,195 -,089 -,044 ,028 ,089 ,854a -,005 ,065 -,480 ,076 ,054 -,053 ,054 -,067 

D18 -,053 -,080 ,085 -,045 ,074 ,027 ,009 ,032 ,083 ,125 ,004 ,028 -,145 -,094 -,086 -,005 ,802a -,602 -,025 -,002 -,026 ,059 -,086 -,186 

D19 ,053 ,014 -,048 ,109 -,145 ,077 -,026 ,004 -,024 -,419 ,204 -,019 -,013 ,126 -,092 ,065 -,602 ,781a -,076 -,045 ,106 -,062 ,037 ,194 

D20 -,053 ,016 ,084 ,076 -,072 -,040 -,070 ,015 ,128 -,006 -,033 -,168 ,144 -,024 -,264 -,480 -,025 -,076 ,766a -,073 -,044 ,011 -,025 ,125 

D21 -,078 ,033 ,094 -,068 ,127 -,028 -,089 ,032 -,256 ,035 -,069 -,002 ,059 -,068 ,058 ,076 -,002 -,045 -,073 ,756a -,533 -,237 ,030 -,091 

D22 ,038 -,024 ,070 -,054 -,069 ,133 -,167 ,024 -,029 ,043 ,168 -,041 -,217 ,237 -,093 ,054 -,026 ,106 -,044 -,533 ,689a -,397 ,078 -,023 

D23 -,034 ,054 ,031 ,111 -,036 -,020 ,127 -,076 ,022 -,068 -,103 ,137 ,049 -,133 ,032 -,053 ,059 -,062 ,011 -,237 -,397 ,765a -,353 ,063 

D24 -,185 -,036 -,100 -,023 ,125 -,066 -,025 -,065 ,022 -,025 ,069 -,117 -,161 ,086 ,107 ,054 -,086 ,037 -,025 ,030 ,078 -,353 ,728a -,026 

D25 ,006 -,032 -,072 ,147 -,057 -,017 ,089 ,020 ,086 -,672 ,016 ,051 ,100 -,049 -,229 -,067 -,186 ,194 ,125 -,091 -,023 ,063 -,026 ,757a 

a. Measures of Sampling Adequacy (MSA) 
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AFA uygulamalarında veri setinin faktör analizine uygun olup olmadığının test 

edilmesi için kullanılan testlerden bir diğeri de Kaiser-Meyer-Olkin örneklem 

yeterliliği testidir. MSA değerleri her bir değiĢken için ayrı ayrı bir örneklem 

yeterliliği değeri ortaya koyarak, değiĢken bazında değerlendirme imkanı sunarken, 

KMO değeri değiĢken bazında değil veri setinin tamamı için bir örneklem yeterliliği 

değeri ortaya koymaktadır. Bölüm 4.2.4.1‟de bahsedildiği gibi AFA uygulamasının 

kabul edilebilir olması için KMO değerinin en az 0,50 olması istenmektedir. 0,50-

0,60 arası değerler zayıf, 0,60-0,70 arası değerler orta, 0,70-0,80 arası iyi, 0,80-0,90 

arası değerler çok iyi, 0,90 üzeri değerler mükemmel kabul edilmekteydi. Bu 

anlamda, Çizelge  5.6‟da görüldüğü gibi 0,853 değerinin mükemmele çok yakın bir 

değer olduğu görülmektedir. Ayrıca yine Çizelge 5.6‟da görüldüğü gibi, Bartlett 

küresellik testinde de anlamlılık seviyesi 0,000 çıkmıĢtır, bu değer de 0,05‟den küçük 

olduğu için istatistiksel olarak anlamlı ve kabul edilebilir bir değerdir.  

                             Çizelge 5.6 : KMO ve Bartlett testi sonuçları. 

KMO ,853 

Bartlett küresellik testi YaklaĢık Ki-kare 2990,330 

df 276 

Anlamlılık ,000 

KMO testi ile üzerinde çalıĢılan örneklemin korelasyonun güvenilirliğini sağlayacak 

kadar büyük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Veri setinin ve değiĢkenlerin AFA için 

uygun olduğunun ortaya konulmasından sonra faktörlerin belirlenmesi aĢamasına 

geçilmiĢtir.  

5.2.2 Faktörlerin belirlenmesi ve rotasyon iĢlemi  

Bölüm 4‟te belirtildiği gibi faktörlerin belirlenmesi için değiĢik yöntemler söz 

konusudur. ÇalıĢmada faktör sayısının belirlenmesi aĢamasında özdeğer istatistiği 

(eigenvalue)‟nden yararlanılmıĢtır. Özdeğer istatistiği 1‟den büyük olan faktörler 

anlamlı olarak belirlenmesi kriteri esas alınmıĢtır. Özdeğer istatistiği 1‟den düĢük 

kalan faktörler ihmal edilmiĢtir. Bunun yanında analize iliĢkin özdeğer çizgi grafiği 

(scree plot) de incelenmiĢtir. ġekil 5.13‟te analize iliĢkin özdeğer çizgi grafiği yer 

almaktadır. Bu grafik incelendiği zaman, grafikteki kırılma noktaları faktör sayısının 

3-5 arasında olması gerektiğini göstermektedir. BeĢinci faktörden itibaren ise 

grafiğin eğimini kaybettiği görülmektedir. Özdeğer grafiğinden de çıkarılacak faktör 
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sayısının en fazla 5 en az 3 olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır. Özdeğer çizgi 

grafiğinden elde edilmesi gereken faktör sayısı hakkında bir fikir sahibi olduktan, 

özdeğer istatistiği 1‟den büyük olan faktörlerin belirlenmesi kriteri de elde edilen 

sonuçları desteklemiĢ ve 5 adet faktör çıkarılmıĢtır.  

         

 

                                      ġekil 5.13 : Özdeğer çizgi grafiği. 

Çizelge 5.7‟de de görülebileceği gibi özdeğer istatistiği 1‟den büyük olan 5 faktör 

söz konusudur. BeĢ faktör birlikte toplam varyansın yaklaĢık %67‟sini 

açıklamaktadırlar. Çizelge 5.7‟de ilk sütunda ilk özdeğerler ve faktörlerin 

açıkladıkları ilk varyans oranı görülmektedir. Bu değerler faktörler çıkarılmadan 

önceki özdeğerleri göstermektedir. Bölüm 4‟te anlatıldığı gibi dik ve eğik döndürme 

olmak üzere iki çeĢit rotasyon çeĢidi bulunmaktaydı. Equamax, Varimax ve 

Quartimax dik döndürme teknikleriydi. ÇalıĢmada dik döndürme yöntemlerinden 

olan Equamax uygulanmıĢtır. Rotasyon faktörlerin göreli önemini eĢitlemektedir. 

Equamax yöntemi, basit ve anlamlı bir yapıya ulaĢmada faktör matrisinin satır ve 

sütunlarını birlikte dikkate alır. Bu nedenle faktör çıkarılmadan önce birinci faktör  

toplam varyansın %32‟sini açıklarken, bu oran rotasyon sonrası %15‟e düĢmüĢtür. 

Bunun yanında döndürme iĢlemi, faktörler çıkarıldıktan sonra her bir faktör 

tarafından açıklanan varyans oranlarını değiĢtirmemektedir. Son sütunda ise rotasyon 

sonrasında, faktörlerin açıkladıkları varyans oranları görülmektedir. Rotasyon iĢlemi 

açıklanan toplam varyans oranını değiĢtirmemekte sadece yorumlanabilir ve anlamlı 

Özdeğer 

Faktör sayısı 
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faktörler elde edilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Çizelge 5.7‟de görüldüğü 

gibi ilk faktör tek baĢına toplam varyansın %15,320‟sini, ikinci faktör toplam 

varyansın %13,742‟sini, üçüncü faktör toplam varyansın %13,672‟sini, dördüncü 

faktör toplam varyansın %12,178‟sini, beĢinci faktör ise toplam varyansın 

%12,071‟ini açıklamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi tüm faktörler birlikte 

toplam değiĢkenliğin %66,983‟ünü açıklamaktadır.  

                                     Çizelge 5.7 : Açıklanan varyans tablosu. 

BileĢenler 

Ġlk Özdeğerler Rotasyon sonrası Özdeğerler 

Toplam %Varyans 

Kümülatif 

% Toplam %Varyans 

Kümülatif 

% 

1 7,871 32,796 32,796 3,677 15,320 15,320 

2 3,238 13,492 46,288 3,298 13,742 29,062 

3 1,966 8,192 54,479 3,281 13,672 42,734 

4 1,670 6,960 61,439 2,923 12,178 54,912 

5 1,331 5,544 66,983 2,897 12,071 66,983 

6 ,956 3,983 70,966       

7 ,851 3,547 74,513       

8 ,789 3,286 77,798       

9 ,680 2,832 80,630       

10 ,603 2,512 83,142       

11 ,542 2,258 85,399       

12 ,519 2,162 87,561       

13 ,453 1,887 89,449       

14 ,380 1,585 91,034       

15 ,315 1,313 92,347       

16 ,302 1,259 93,606       

17 ,291 1,213 94,819       

18 ,272 1,132 95,951       

19 ,234 ,976 96,927       

20 ,212 ,882 97,809       

21 ,177 ,737 98,545       

22 ,155 ,647 99,192       

23 ,100 ,418 99,610       

24 ,094 ,390 100,000       

Çizelge 5.8‟de döndürülmüĢ faktör matrisi görülmektedir. Rotasyonla değiĢkenlerin 

iliĢkili olduğu faktörler daha dengeli hale gelmiĢ ve yorumlamak kolaylaĢmıĢtır. 

Faktörlerin açıkladıkları bireysel ve toplam varyans yüzdeleri ise değiĢmemiĢtir. 

DöndürülmemiĢ faktör matrisi ve değiĢkenlerin ortak varyanslarını gösteren “ortak 

varyans tablosu” burada yer almamakla birlikte EK-B‟de sunulmuĢtur. Ayrıca 
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ankette yer alan sorulara iliĢkin, ayrı ayrı ortalama ve standart sapma değerlerini 

gösteren  tanımlayıcı istatistik bilgileri de EK-B‟de sunulmuĢtur. Çizelge 5.8‟deki 

döndürülmüĢ faktör matrisini incelediğimizde ise tüm değiĢkenlerin ait oldukları 

faktörler ve faktörler altındaki ağırlıkları (faktör yükleri) belirtilmektedir. Aynı 

zamanda bu matris faktör analizi çalıĢmasının nihai sonucunu vermektedir. Matris 

orijinal değiĢken ve dahil olduğu faktör arasındaki korelasyon değerlerini 

göstermektedir.  

                               Çizelge 5.8 : DöndürülmüĢ faktör matrisi. 

DeğiĢkenler   
BileĢenler 

Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Faktör 5 

D5 ,805         

D4 ,762         

D6 ,744         

D3 ,687         

D7 ,605         

D9 ,469         

D18   ,813       

D10   ,808       

D17   ,770       

D24   ,757       

D2   ,429       

D13     ,778     

D14     ,710     

D1     ,669     

D23     ,605     

D8     ,576     

D19       ,852   

D16       ,793   

D12       ,684   

D11       ,628   

D15       ,478   

D20         ,890 

D21         ,888 

D22         ,822 

Buna göre her bir değiĢkenin altında mutlak değer olarak en yüksek faktör yükünü 

aldığı faktörle yakın iliĢkili olduğu anlamına gelmektedir. Bölüm 4.2.4.1‟de 

açıklandığı üzere, yazında 0,50 ve üzeri faktör ağırlıkları istatistiki olarak oldukça 

anlamlı olarak değerlendirilmekteydi. Öte yandan 200 gözlem sayısı için 0,4 ve 350 

üzerindeki gözlem sayısı 0,30 ve üzeri ağırlıklar anlamlı sayılmaktaydı. ÇalıĢmada 

199 gözlem değeri bulunduğu için, 0,4 ve üzeri ağırlıklar anlamlı olarak kabul 
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edilmiĢtir. (Çizelge 5.8‟deki döndürülmüĢ faktör matrisinde 0,4 faktör yükünün 

altındaki değerler gösterilmemiĢtir.) 

Sonuç olarak, ilk faktörün altında 6 adet değiĢken bulunmaktadır. Ġkinci, üçüncü ve 

dördüncü faktöre ait 5‟er adet değiĢken bulunurken, beĢinci ve son faktörün altında 

ise 3 adet değiĢken bulunmaktadır. Bu değiĢkenlerin isimleri, ait oldukları faktörler 

ve faktör yükleri yani değiĢkenlerin ait oldukları faktörle aralarındaki korelasyon 

Çizelge 5.9‟da görüldüğü gibidir. Faktörlerin altındaki değiĢkenler faktör yüklerinin 

büyüklüğüne göre büyükten küçüğe sıralanmıĢ Ģekilde görülmektedir.  

                            Çizelge 5.9 : Faktörlere ait değiĢkenler ve faktör yükleri. 

Faktörler DeğiĢkenler 

Faktör 

Yükü 

Faktör 1 

Popülarite ve sosyal cazibe ,805 

Sosyal statü sembolü olması ,762 

Diğer insanların düĢünceleri ,744 

Son model ve ileri teknoloji olması ,687 

Markanın prestiji ,605 

Yüksek ürün kalitesi ,469 

Faktör 2 

Kullanım kolaylığı ve kullanıĢlılık ,813 

Kullanım ömrü/dayanıklılık ,808 

Ergonomik olması ,770 

KonuĢma süresi ve pil ömrü ,757 

Fiyat uygunluğu ,429 

Faktör 3 

ĠĢletim sistemi ,778 

Teknolojik yeterlilik ve inovasyon ,710 

Teknolojik geliĢmeler/ilgi ,669 

Fonksiyonellik ,605 

Performans ,576 

Faktör 4 

Fiziksel tasarım ,852 

KiĢiselleĢtirme özellikleri ,793 

Bilgi ve eğlence özellikleri ,684 

Sosyal medya ve e-posta uygulamaları ,628 

Estetik görünüm ,478 

Faktör 5 

Garanti Ģartları ,890 

Servis kalitesi ,888 

SatıĢ sonrası destek hizmetleri ,822 
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5.2.3 Faktörlerin isimlendirilmesi  

Faktör sayısı ve faktörlerin sahip oldukları değiĢkenler belirlendikten sonra en son 

aĢamada ise faktörler isimlendirilmiĢtir. Daha öncede belirtildiği gibi her bir 

değiĢken ve faktörün arasındaki korelasyonun 0,40‟dan yüksek olması göz önüne 

alınarak isimlendirme yapılmıĢtır. Buna göre yapılan adlandırma sonuçları Çizelge 

5.10‟da görülmektedir.  

                                     Çizelge 5.10 : Faktörler isimleri. 

  FAKTÖR ĠSMĠ 

FAKTÖR 1 Marka algısı ve sosyal motivasyonlar 

FAKTÖR 2 Kullanılabilirlik ve fiyat 

FAKTÖR 3 Teknolojik geliĢmiĢlik ve etkinlik 

FAKTÖR 4 Hedonik Özellikler 

FAKTÖR 5 MüĢteri Hizmetleri 

Sonuç olarak cep telefonu kullanıcılarının cep telefonu satın alırken karar verme 

aĢamasında etkileyen 5 temel faktör bulunmaktadır. Bunların ilki “marka algısı ve 

sosyal motivasyonlar” olarak belirlenmiĢtir. Kullanıcılar öncelikle alacakları 

telefonun marka prestijine ve yüksek kaliteye sahip olmasını istemekte aynı 

zamanda, alacakları ürünün kendini bir gruba ait hissetme, diğer insanlar tarafından 

beğenilme, popüler bir ürün kullanıyor olma gibi sosyal ihtiyaçlarını da karĢılamasını 

beklemektedir. Ġkinci faktör “kullanılabilirlik ve fiyat” olarak adlandırılmıĢtır. 

Kullanıcılar alacakları ürünün dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını, hem fiziksel hem 

algısal olarak kullanım kolaylığına sahip olmasını ve bununla birlikte de uygun bir 

fiyata sahip olmasını beklemektedirler. Üçüncü faktör ise “teknolojik geliĢmiĢlik ve 

etkinlik” olmuĢtur. Kullanıcılar alacakları telefonun geliĢmiĢ teknolojiye uygun, 

kullanıcıya yenilikler sunan, teknik yeterliliğe sahip ve performansının yüksek 

olmasını beklemektedirler. Dördüncü faktör ise “hedonik özellikler” olarak 

isimlendirilmiĢtir. Bu faktörde kullanıcılar alacakları cep telefonunun bilgi, eğlence 

ve estetik özellikleri bakımından beklentilerini karĢılamasını, çeĢitlilik sunmasını ve 

sosyalleĢmeye katkıda bulunmasını istemektedirler. Son faktör ise “müĢteri 

hizmetleri” olup, ürünün garanti Ģartları, satıĢ sonrası destek hizmetleri ve servis 

kalitesi gibi nitelikleri içermektedir.  

Bölüm 5.4.2‟de Çizelge 5.7‟de faktörlerin tek baĢlarına açıkladıkları varyans oranları 

gösterilmiĢti. Tüm faktörler toplam varyansın %66,983‟ünü açıklamaktaydı. Her bir 
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faktörün bu orana katkısını normalize edersek, faktörlerin açıkladıkları normalize 

varyans oranları ġekil 5.14‟te görüldüğü gibi olmaktadır. 

                         

 

  ġekil 5.14 : Faktörlerin açıkladıkları varyans oranlarının normalize değerleri.                

Buna göre “Marka algısı ve sosyal motivasyonlar” açıklanan toplam varyansın 

%22,9‟unu açıklamaktadır. Sonra sırasıyla, “Kullanılabilirlik”in açıklanan varyansa 

katkısı %20,5, “Teknolojik geliĢmiĢlik ve etkinlik”in %20,4 ve “Hedonik 

özellikler”in %18,2‟dir. Son olarak “müĢteri hizmetleri”nin açıklanan varyansa 

katkısı %18‟dir ve toplam varyansa katkısı en az olan faktördür.  Faktörlerin toplam 

varyansa olan katkılarının, aralarında belli bir sıra olsa da  birbirine oldukça yakın 

olduğu görülmektedir.  

Bu bölümde 15-35 yaĢ arası, eğitimli cep telefonu kullanıcılarını cep telefonu satın 

alırken etkileyen temel faktörler belirlenmiĢtir. Elde edilen çıktılar ıĢığında, daha 

önceden belirlenmiĢ değiĢkenlerin (kriterlerin) birbirleriyle olsan iliĢkisi göz önüne 

alınarak Bölüm 6‟da AAS modelinin kurulmasında kullanılacaktır ve  kriter 

ağırlıkları ve faktörlerin önem dereceleri belirlenecektir.  

5.2.4 Güvenilirlik analizi 

Ölçeğin iç tutarlılığının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri 

Cronbach‟s alfa yöntemidir ve özellikle Likert tipi ölçeklerde Cronbach‟s alfa 

yöntemi tercih edilir. 

Bu yöntem ölçekte yer alan k sorunun homojen bir yapı gösteren bir bütünü ifade 

edip etmediğini araĢtırır. Ağırlıklı standart değiĢim ortalamasıdır ve bir ölçekteki k 

sorunun varyansları toplamının genel varyansa oranlanması ile elde edilir ve 0 ile 1 

22,9%

20,5%

20,4%

18,2%

18,0% Marka algısı ve sosyal motivasyonlar

Kullanılabilirlik ve fiyat

Teknolojik geliĢmiĢlik ve etkinlik

Hedonik Özellikler

MüĢteri Hizmetleri
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arasında değiĢen bu katsayı Cronbach‟s alfa katsayısı olarak isimlendirilir (Kalaycı, 

2008).  

ÇalıĢmada, faktör analizi için hazırlanan anket soruları Likert tipi ölçekle 

hazırlandığından güvenilirlik analizi için Cronbach‟s alfa modeli kullanılmıĢtır. Bu 

yöntemle ölçekte yer alan toplam 24 sorunun homojen bir yapı gösteren bir bütünü 

ifade edip etmediğini araĢtırılmıĢtır. Bahsedildiği gibi Cronbach‟s alfa katsayısı 

olarak isimlendirilen değer toplam 24 sorunun varyansları toplamının genel varyansa 

oranlanması ile elde edilir.  

                       Çizelge 5.11 : Cronbach's alpha güvenilirlik istatistiği. 

Cronbach's Alpha N 

0,768 24 

Çizelge 5.11‟de görüldüğü gibi yapılan AFA çalıĢmasının Cronbach‟ alpha değeri 

0,768 çıkmıĢtır. 0,60-0,80 arasındaki alfa değerleri ölçeğin oldukça güvenilir 

olduğunu göstermektedir. Uygulamanın istenen iç tutarlılık güvenirlik seviyesine 

sahip olduğu görülmektedir. Çizelge 5.12‟de ise elde edilen beĢ faktörün ayrı ayrı 

güvenilirlik seviyelerini ifade eden Cronbach‟s alfa katsayıları görülmektedir. 

Çizelge 5.12‟ye göre 5 faktörün hepsi 0,80 ve üzeri alfa katsayılarına sahiplerdir. 

Böylece faktörlerin mükemmele yakın bir güvenilirlik seviyesine ve iç tutarlılığa 

sahip olduklarını söyleyebiliriz.  

               Çizelge 5.12 : Faktörlerin Cronbach's alpha güvenilirlik seviyeleri. 

Faktörler  Cronbach's Alpha 

Faktör 1 

Marka algısı ve sosyal motivasyonlar 
0,881 

Faktör 2 

Fiyat uygunluğu ve kullanım kalitesi 0,814 

Faktör 3 

Teknolojik geliĢmiĢlik ve etkinlik 0,809 

Faktör 4 

Hedonik Özellikler 0,791 

Faktör 5 

MüĢteri Hizmetleri 0,886 

Sonuç olarak faktörlerin ayrı ayrı güvenilirlik analizine tutulması sonucunda da, 

faktörlerin oldukça yüksek bir iç tutarlığa ve homojenliğe sahip olduğu 

görülmektedir. Böylece soruların ve elde edilen sonuçların tutarlı olduğu, ayrıca  

kullanılan ölçeğin araĢtırılan problemi iyi derecede yansıttığı sonucu çıkarılmaktadır.   
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5.3 Kullanıcı Bölümlendirmesi 

Bölüm 5.2‟de detaylı olarak anlatılan AFA uygulaması ile eğitimli genç cep telefonu 

kullanıcılarının satın alma davranıĢlarında etkili olan temel faktörler belirlenmiĢtir. 

Bu bölümde ise cep telefonu kullanıcılarının tercihlerinden yola çıkarak kullanıcı 

bölümlendirmesi yapılması hedeflenmektedir. Bu amaçla çok değiĢkenli veri analizi 

tekniklerinden olan KA tekniğinden faydalanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada kullanıcı gruplarına karar verirken 43 sorudan oluĢan aynı anket 

formundan yararlanılmıĢtır. Bu nedenle katılımcıların demografik bilgileri ve 

kullanım alıĢkanlıkları ile tüketici algılarına iliĢkin bulgular Bölüm 5.1‟de belirtildiği 

gibidir. Değerlendirilen geçerli anket sayısı 199‟dur. Anketteki soruların güvenilirlik 

ve iç tutarlılık seviyesi de Bölüm 5.2‟de belirtildiği gibi analize uygundur. Faktör 

analizinden farklı olarak, kümeleme analizi 24 değiĢken üzerine değil daha önceden 

belirlenmiĢ 26 değiĢken üzerine yapılmıĢtır. AFA aĢamasından veri setinin analize 

uygunluğunu değerlendirirken iki değiĢken MSA değerlerinin düĢük olması 

nedeniyle analizden çıkarılmıĢtır. KA‟da böyle bir kısıt olmadığı için bu 

değiĢkenlerin de analize katılması uygun görülmüĢtür. Söz konusu veri setine bu kez 

hiyerarĢik olmayan KA uygulanmıĢtır.  

HiyerarĢik olmayan kümeleme yöntemlerinden ise K-ortalamalar tekniği tercih 

edilmiĢtir. Bu tekniğin tercih edilmesinin nedeni, hem çalıĢmanın amacına daha 

uygun olmasından hem de örneklem büyüklüğünün hiyerarĢik kümeleme analizi için 

fazla büyük olmasından kaynaklanmaktadır. Bölüm 4.2.4.2‟de belirtildiği gibi K-

ortalamalar kümelemesi aynı kümede bulunan değiĢkenler arasındaki uzaklıkları en 

küçüklemeyi, kümeler arasındaki uzaklığı en büyüklemeyi amaçlamaktaydı. Ayrıca 

rassal baĢlangıç küme merkezleriyle analize baĢlanarak, söz konusu amaç kriteri 

karĢılandığında nihai küme merkezlerinin belirlendiği belirtilmiĢti. HiyerarĢik 

olmayan kümelemede küme sayısı araĢtırmacı tarafından analiz öncesinde 

belirlenmekteydi. Bu amaçla küme sayısı belirlenirken, analiz iki, üç ve dört küme 

için tekrarlanmıĢ ve en anlamlı sonuçlara üç kümede ulaĢılmıĢtır. Bu nedenle küme 

sayısı 3 olarak belirlenmiĢtir.                               

Yapılan K-ortalamalar kümelemesinde baĢlangıç küme merkezleri rassal olarak 

belirlendi ve yapılan iterasyonlar neticesinde nihai küme merkezlerine ulaĢıldı. 
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Çizelge 5.13‟teki nihai küme merkerzleri tablosundan her bir değiĢkenin üç 

kümedeki ortalamaları yer almaktadır.  

                           Çizelge 5.13 : Nihai küme merkezleri. 

  

Kümeler 

1 2 3 

Teknolojik geliĢmeler/Teknolojik ilgi 3,28 3,87 2,15 

Fiyat uygunluğu 3,11 2,07 3,81 

Fiyat- marka-özellik denkliği 4,53 4,09 4,36 

Telefonun son model ve ileri teknoloji olması 4,14 4,13 4,02 

Sosyal statüye uygunluk 4,24 2,34 4,53 

Popülarite ve sosyal cazibe 2,11 4,16 1,81 

Diğer insanların düĢünceleri 2,10 4,18 1,47 

Markanın prestiji 2,15 4,13 1,47 

Yüksek Ürün Kalitesi 2,06 4,01 1,66 

Marka sadakati ve memnuniyet 4,00 4,51 3,58 

Performans 3,84 4,19 2,64 

Kullanım Ömrü /Dayanıklılık 4,06 3,70 3,89 

Sosyal medya uygulamaları ve e-posta uyg. 4,13 4,42 3,66 

Bilgi ve eğlence özellikleri 4,16 3,58 4,57 

ĠĢletim Sistemi 4,00 4,61 2,43 

Teknolojik yeterlilik ve inovasyon 3,68 3,93 2,43 

Estetik görünüm 3,25 3,88 1,98 

KiĢiselleĢtirme Özellikleri 3,30 3,73 2,26 

Ergonomik Olması 3,42 3,87 2,55 

Kullanım Kolaylığı 3,81 4,06 3,13 

Fiziksel Tasarım 3,67 2,96 3,96 

Garanti ġartları 3,61 2,99 4,19 

Servis Kalitesi 4,00 4,04 3,40 

SatıĢ sonrası destek hizmetleri 4,54 3,64 3,81 

Fonksiyonellik 4,27 3,58 3,77 

KonuĢma süresi/Pil ömrü 4,00 3,27 3,40 

Her bir değiĢken en yüksek ortalamayı hangi küme altında almıĢsa o kümeye ait 

olmaktadır. Örneğin birinci değiĢken, mevcut teknolojik geliĢmelere olan ilgiyi ifade 

etmektedir. Bu durumda teknolojik geliĢmelerle en çok ilgilenen grup ikinci 

kümeyken (3,87), en az ilgilenen küme üçüncü kümedir (2,15).  

Çizelge 5.13‟teki bilgiler ıĢığında değiĢkenleri kümelere ayırdığımızda aĢağıdaki 

kümeler ortaya çıkmaktadır: 
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 Değer odaklı kullanıcı grubu:  

Bu kullanıcı grubu, satın alacağı üründe daha çok “değer” kavramı üzerine 

odaklanmaktadır. MüĢteri hizmetleri özelliklerine, yani ürünün garanti Ģartları, servis 

kalitesi ve satıĢ sonrası destek hizmetlerine en çok önem veren kullanıcı grubu bu 

grup olmuĢtur. Ayrıca geçmiĢ deneyimlerinden en çok etkilenen kullanıcı grubunun 

değer odaklı kullanıcılar olduğu belirlenmiĢtir. Bu kullanıcılar geçmiĢte kullandıkları 

ve memnun kaldıkları cep telefonu markasını tekrar tercih etme eğilimi 

göstermektedirler ve marka sadakati kavramına en çok önem veren kullanıcı 

grubudur. Ürün özelliklerinde ise en çok ürünün fonksiyonelliğine dikkat 

etmektedirler. Bunun yanında alacakları ürünün performansı, kullanıĢlılığı, kalitesi 

gibi kavramlar üzerine yoğun olarak odaklanan ikinci gruptur. BaĢka bir ifadeyle, 

ürünün sağlayacağı katma değer üzerine odaklanırlar.  Markanın prestiji, teknik 

özellikler ve sosyal motivasyonlara da en çok yoğunlaĢan ikinci kullanıcı grubudur. 

Popülarite ve sosyal cazibe, hedonik özellikler bu grubun ilk tercihini oluĢturmasa da 

ikincil derecede önem arz etmektedir. Bu nedenle prestij odaklı kullanıcı grubuna en 

yakın gruptur. Fayda odaklı kullanıcı grubuna da en yakın grup olarak tespit 

edilmiĢtir. Değer odaklı kullanıcı grubu tercihleri açısından diğer iki grubun arasında 

kalan özelliklere sahiptir ve bir geçiĢ özelliği gösterir.  

 Prestij odaklı kullanıcı grubu:  

Bu kullanıcı grubu, “prestij” kavramı üzerine odaklanmaktadır. Teknolojik 

geliĢmeleri en yakından takip eden kullanıcılar bu grupta yer almaktadır. Bu grup 

sosyal motivasyonlara oldukça önem vermekte ve kullanacakları ürünün sosyal 

çekiliği olan bir ürün olmasını tercih etmektedir. Ayrıca satın alacakları cep 

telefonunun son model/ileri teknoloji ve yüksek kalitede olması bu grubun 

odaklandığı özellikler arasındadir. Bu gruptaki kullanıcılar cep telefonlarındaki bilgi 

ve eğlence özelliklerine, telefonun estetik görünümüne en çok önem veren 

kullanıcılardır. Cep telefonunu hem bir sosyal statü sembolü olarak görmekte ve 

kullandıkları ürün aracılığıyla kendilerini belli bir gruba ait hissetmekte, diğer 

insanların düĢüncelerini önemsemekte hem de cep telefonunu bir sosyalleĢme aracı 

olarak kullanmaktadırlar. Fiyatı en az önemseyen grup bu kullanıcı grubudur. 

Yakınlık bakımından değer odaklı kullanıcı grubuna yakındır ve fayda odaklı 

kullanıcı grubundan tercihleri bakımından oldukça farklılık göstermektedir.   
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 Fayda odaklı kullanıcı grubu:  

Bu kullanıcı grubu, satın alacakları üründen elde edecekleri “ fayda” kavramı üzerine 

odaklanmıĢlardır. Bu nedenle cep telefonu satın alma fiyat seviyesine en çok önem 

veren grup bu gruptur. Alacakları ürünün sahip olduğu özellikler ile fiyatının 

birbirine uygun olmasını beklemektedirler. Ayrıca alacakları cep telefonunun 

dayanıklı ve uzun ömürlü olması odaklandıkları diğer önemli kriterdir. Bunun 

yanında ergonomiklik ve kullanım kolaylığı da bu grubun beklentileri arasındadır. 

Ürünün sosyal cazibesine ve popülaritesine en az önem veren gruptur. Cep 

telefonunu bir sosyal statü semblü olarak görmezler. Ayrıca müĢteri hizmetlerine de 

önem veren bir segmenttir. Bu segmentteki kullanıcılar pragmatik kullanıcılar olarak 

da tanımlanabilir. Bu grup da değer odaklı kullanıcı grubuna yakınlık 

göstermektedir.   

Çizelge 5.14‟te KA uygulamasında nihai sonuca ulaĢmayı sağlayan iterasyon tablosu 

görülmektedir. Maksimum iterasyon sayısı 10 olarak belirlenmekle birlikte, nihai 

sonuca 2 iterasyonda ulaĢılmıĢtır. 

                               Çizelge 5.14 : Tekrarlama tablosu. 

Iterasyon 

Küme merkezlerindeki değiĢim 

1 2 3 

1 5,951 6,707 4,046 

2 1,145 ,158 2,374 

Çizelge 5.15‟te ise nihai küme merkezleri arasındaki uzaklıklar görülmektedir. Bu 

tablodan en çok birinci kümeyle üçüncü kümenin birbirine yakın olduğu, en uzak 

kümelerin de ikinci ve üçüncü küme olduğu görülmektedir. Yani prestij odaklı 

kullanıcı grubu ve fayda odaklı kullanıcı grubu birbirine en uzak iki kullanıcı 

grubunu oluĢturmaktadır.  En yakın iki grup ise değer odaklı kullanıcı grubu ve fayda 

odaklı kullanıcı gruplarıdır.  

                   Çizelge 5.15 : Nihai küme merkezleri arasındaki uzaklık. 

Kümeler 

Değer 

odaklı 

Prestij 

odaklı 

Fayda 

odaklı 

Değer odaklı   5,166 3,964 

Prestij odaklı 5,166   7,781 

Fayda odaklı 3,964 7,781   
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Gerçekten de, değer odaklı ve fayda odaklı kullanıcıların tercihlerinin birbiriyle 

uyumlu olduğu görülmektedir. Her iki gruptaki kullanıcılar da müĢteri hizmetleri, 

kullanıĢlılık, dayanıklılık, fonksiyonellik gibi hem fayda sağlayan hem de değer 

yaratan niteliklere önem vermektedir. Fakat en uzak grup olarak çıkan prestij odaklı 

kullanıcılarının tercihlerinin farklılaĢtığını görmekteyiz. Değer ve fayda odaklı 

kullanıcıların önem verdikleri nitelikler genelde prestij odaklı kullanıcıların en az 

önem verdikleri nitelikleri oluĢturmaktadır.  

Çizelge 5.16‟da her bir kullanıcı grubuna isabet eden gözlem sayısı görülmektedir. 

Örneklemdeki 79 kullanıcı değer odaklı kullanıcı olarak belirlenmiĢtir. 67 kullanıcı 

prestij odaklı kullanıcı olarak belirlenirken, fayda odaklı kullanıcı olarak belirlenen 

katılımcıların sayısı ise 53 çıkmıĢtır.  

                   Çizelge 5.16 : Her kümeye isabet eden gözlem sayısı. 

Küme Değer odaklı 79,000 39,7% 

Prestij odaklı 67,000 33,7% 

Fayda odaklı 53,000 26,6% 

Toplam 199 100,0% 

Kayıp değer 0   

ġekil 5.15‟te ise analiz sonucunda elde edilen kullanıcı gruplarına isabet eden 

gözlem sayılarına göre, grupların yüzdesel dağılımları görülmektedir. Genç cep 

telefonu kullanıcıları üzerinde yapılan pazar bölümlendirmesi uygulamasında en 

fazla kullanıcının dahil olduğu kullanıcı grubu değer odaklı kullanıcı grubu olarak 

belirlenmiĢtir. En fazla katılımcıya sahip ikinci grup prestij odaklı kullanıcı grubu 

olmuĢtur. Buna göre yapılan araĢtırmada katılımcıların yaklaĢık %39,7‟si değer 

odaklı kullanıcıları oluĢturmaktadır. Katılımcıların yaklaĢık %33,70‟i prestij odaklı 

kullanıcıları oluĢtururken, fayda odaklı kullanıcıların oranı ise %26,6‟da kalmıĢtır. 

Yüzdesel dağılım olarak gruplar arasında çok büyük farklılık olmadığı ve dengeli 

dağıldığı görülmektedir.  

 

                          ġekil 5.15 : Kullanıcı gruplarının yüzdesel dağılımı. 

39,7%

33,7%

26,6%
Değer odaklı

Prestij odaklı

Fayda odaklı
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Sonuç olarak eğitimli genç mobil kullanıcılar arasında en baskın grubun değer odaklı 

kullanıcılar olduğu görülmektedir. Değer odaklı kullanıcı grubu tercihleri açısından 

fayda odaklı ve prestij odaklı kullanıcı grupları arasında kalan bir grubu temsil 

ettiğini söyleyebiliriz.   
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6.  ÖNERĠLEN KARAR MODELĠ 

ÇalıĢmada AAS aĢamasında Bölüm 5.2‟de elde edilen faktörler ve faktörlerin altında 

bulunan değiĢkenler (kriterler) kullanılarak AAS modeli oluĢturulmuĢ ve bu Ģekilde 

kriter ve faktörlerin önem dereceleri elde edilmiĢtir. Ġkili karĢılaĢtırma matrislerinin 

ağırlıklandırılması aĢamasında 30 ayrı cep telefonu kullanıcısının görüĢlerinden 

yararlanılmıĢtır. AAS anket uygulaması için görüĢlerinden yararlanılan kiĢiler de 15-

35 yaĢ arası eğitimli (lise ve üstü eğitim seviyesine sahip), cep telefonu kullanıcısı 

olma kriterini sağlamaktadır. AĢağıdaki bölümlerde sırasıyla, AAS‟nin teorik 

altyapısı, çalıĢmanın modelleme ve analiz aĢamaları detaylı olarak anlatılmaktadır.  

6.1 Analitik Ağ Süreci 

Thomas L. Saaty tarafından geliĢtirilmiĢ olan AAS, AHS‟nin bağımlılıklar ve geri 

bildirimlerle geniĢletilmiĢ genel bir formu ve baĢlangıç noktasıdır (Saaty, 1999). 

KarmaĢık ve riskli kararlar verebilmek için, sadece yargılara değil aynı zamanda 

etkilerin akıĢını en iyi Ģekilde gösteren yapılara da ihtiyaç duyarız. Bunu 

gerçekleĢtirmenin temel Ģekli AHS‟de bir hiyerarĢi ve AAS‟de kümeler ve 

elementler arasındaki etkileri gösteren bir ağdır. Her ikisinde de öncelikler ikili 

karĢılaĢtırmalar yoluyla kurulur. Birçok karar problemi hiyerarĢik olarak 

yapılandırılamaz. Çünkü daha üst seviyedeki elementler ve daha alt seviyedeki 

elementler arasındaki bağımlılık ve geribildirim hiyerarĢide gösterilemez. AAS‟de 

hiyerarĢik yapıda olduğu gibi sadece kriterlerin önemlerine göre alternatiflerin 

önemleri belirlenmez, alternatiflerin önemlerine göre kriterlerin önemi de belirlenir 

önemleri de belirlenebilir (Saaty, 2008a). AAS, daha üst seviyedeki elementlerin 

daha alt seviyedeki elementlerden bağımsızlığı ve aynı seviyedeki elementler 

arasındaki bağımsızlık hakkında herhangi bir varsayım yapmamıza gerek kalmadan 

karar problemlerini çözebilmemizi sağlar (Saaty, 1999).  

AAS yönteminin ağ yapısı, doğrudan iliĢkilendirilmemiĢ faktörler arasında 

olabilecek etkileĢim, bağımlılık ve geri bildirimlerin dikkate alınmasını sağlar. Bir 

karar problemini ağ modeli Ģeklinde göstermek için problem önce parçalara ayrılır. 
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Parçaların her birine küme, kümelerin alt parçalarına faktör denir. Kümeler 

arasındaki etkileĢimler oklarla gösterilir ve okun yönü etkinin yönünü belirtir. AAS 

yönteminin geribildirim ve bağımlılık özellikleri nedeniyle faktörler diğer faktörlere 

bağlı olabildikleri gibi kendi içlerinde de bağımlı olabilmektedirler.  Kümeler 

arasındaki bağımlılığa dıĢ bağımlılık, küme içindeki bağımlılığa iç bağımlılık denir. 

Ġç ve dıĢ bağımlılıklarla gerek küme içinde gerekse de kümeler arasındaki 

etkileĢimler ortaya konulur (Ecer ve Dündar, 2009). 

AAS, her bir kümenin kendi içerisinde geri bildirimini ve bağımlılığını esas 

almaktadır. Böylece AAS hiyerarĢik olarak modellenemeyen karmaĢık karar 

problemlerinin kolaylıkla modellenmesini sağlar (Alptekin, 2010).  

ġekil 6.1‟de hiyerarĢik bir yapı ile ağ yapısı arasındaki farklılık görülmektedir (Saaty 

ve Vargas, 2006).  

         

 

   ġekil 6.1 : Bir hiyerarĢi ve ağ yapısı arasındaki farklılık (Saaty ve Vargas, 2006). 

HiyerarĢi de iç bağımlılık olmadığı gibi aĢağıdan yukarıya bir geri besleme yoktur, 

bir amaç ve birbirine bağlanmıĢ kriter seviyeleri vardır. Ağ yapısında ise seviyeler 

yoktur fakat her bir unsurun bir baĢka unsur ile bağlantılı olabildiği kriter kümeleri 

vardır. Geri bildirimin varlığı iki farklı kümedeki elementler arasında karĢılıklı bir 

dıĢ bağımlılığın olduğu gösterir. HiyerarĢik modellemede hangi kümenin hiyerarĢi 

daha üstte veya daha altta olması gerektiğine karar verme zorluğundan kurtarmıĢ 

olur. Ayrıca, aynı seviyedeki kriterler arasındaki iliĢkiye dayanan iç bağımlılık da 

hiyerarĢi gösterilemez (Saaty, 1999).  

AAS‟de sorunun yapılandırılmasında kullanılan iki önemli araçtan biri kontrol 

hiyerarĢisidir. Kontrol hiyerarĢisi üstünlüklerin türetildiği amaç, kriterler ve alt 
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kriterlerden oluĢan bir hiyerarĢiyi ifade etmektedir. Bir kontrol hiyerarĢisinin amaç 

seviyesinde yer alabilecek dört faktör belirlenmiĢtir; kar (benefit), maliyet (cost), 

fırsat (opportunity) ve risk (risk). Yazında BOCR modeli olarak bilinen bu modelde, 

kar ve maliyetler alternatiflerin, pozitif ve negatif önemlerini; risk ve fırsatlar ise 

alternatiflerin, pozitif veya negatif sonuçlarını ifade eder (Saaty ve Vargas, 2006). Bu 

dört kontrol sisteminden elde edilen sentezlenmiĢ sonuçlar, her bir altenatif için 

karların fırsatlara, maliyetlerin risklere oranı dikkate alınarak birleĢtirilir, tüm 

alternatifler için normalize edilir ve en iyi çıktıya karar verilir. Kontrol elementleri 

aracılığıyla AAS‟nin yaptığı uygulama insan beyninin yaptığı farklı algıları 

birleĢtirmeye (kombine etmek) paraleldir (Saaty, 1999).  

 Kontrol hiyerarĢisinin bir baĢka Ģekli kontrol ölçütlerinin birbirlerine bağımlı 

olabildiği kontrol ağı yapısıdır. AAS‟de alınan tek bir karar sorunu için kara, 

maliyete, fırsata ve riske göre ayrı ağ yapıları oluĢturulabilir (Saaty ve Vargas, 2006).  

AAS yapılandırmasında kullanılan diğer önemli araç ise, elementler ve kümeler 

arasındaki etkileri ortaya koyan ağ yapısıdır. Her bir kontrol kriteri için farklı bir 

limit süpermatris değeri hesaplanır ve her biri kontrol kriteri tarafından 

ağırlıklandırılarak, sonuçlar tüm kriterler için sentezlenir ( Saaty, 1999). 

Bu bağlamda AAS ile karar problemleri aĢağıdaki adımlar tekip edilerek çözülür: 

Birinci adım, problemin tanımlanarak modelin kurulmasıdır. Bu adımda kriterler, alt 

kriterler ve alternatifler belirlenir. Birbiriyle iliĢkili faktörler kümelenir. Alternatifler 

de bir kümede toplanır. Daha sonra kümeler arasındaki etkileĢim, bağımlılık ve 

geribildirimler tespit edilerek ağ yapısı kurulur (Ecer ve Dündar, 2009).  

Ġkinci adım, ikili karĢılaĢtırma matrislerinin oluĢturularak özvektörlerin elde 

edilmesidir. Kriterler ve alternatifler, iliĢkili oldukları kriterler ve alternatiflerle ikili 

olarak karĢılaĢtırılırlar.  AAS‟de ikili karĢılaĢtırmalar yapılırken AHS‟de olduğu gibi 

Saaty tarafından önerilen 1-9 önem skalası kullanılmaktadır. Kullanılan ölçek 

Çizelge 6.1‟de gösterilmektedir (Saaty, 2008b).   
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                Çizelge 6.1 : AAS de kullanılan önem skalası (Saaty, 2008b).                 

Ġkili karĢılaĢtırmalarda hesaplanan tutarlılık oranı 0,10‟un altında ise yapılan 

değerlendirmelerin yeterli bir tutarlılık sergilediği kabul edilmektedir. Herhangi bir 

faktörle etkileĢim içinde bulunmayan faktörün katkısı matriste sıfır değeri verilerek 

gösterilir. Böylece faktörlerin önceliklerini barındıran özvektörler (öncelik 

vektörleri) elde edilir. Özvektörler bir matrisin sütunlarına yerleĢtirilerek 

ağırlıklandırılmamıĢ süpermatris oluĢturulur (Ecer ve Dündar, 2009). AAS‟de tüm bu 

iliĢkiler ikili karĢılaĢtırma matrisleri ve bir süpermatris ile değerlendirilir.  

Üçüncü adım, ağırlıklandırılmıĢ ve limit süpermatrislerin oluĢturulmasıdır. 

AğırlıklandırılmamıĢ süpermatristeki değerlerin ait oldukları kümenin ağırlıklarıyla 

çarpılması sonucu yeni bir matris elde edilir. Bu matrise ağırlıklandırılmıĢ 

süpermatris denir. AğırlıklandırılmıĢ süpermatrisin sütunları toplamı 1'e eĢit değilse 

(stokastik) sütun toplamı 1'e eĢit olacak Ģekilde normalleĢtirilerek matris stokastik 

hale getirilir. Bu konsept Markov zinciri sürecine paraleldir (Büyükyazıcı ve Sucu, 

2003). Süpermatris bir faktörün diğer tüm faktörler üzerindeki etkisinden hareketle 

ikili karĢılaĢtırma matrisleri ile elde dilen öncelik vektörleri ile oluĢturulur. Faktör ve 

alternatif önceliklerini belirlemenin bir yolu oluĢturulan süpermatrisin yüksek 

dereceden kuvvetinin alınmasıdır (Alptekin, 2010).  

Bu amaçla öncelikleri bir noktada eĢitlemek için süpermatrisin büyük dereceden 

kuvveti alınır. Kuvvet alma iĢlemi herbir satır vektöründeki değerler eĢitleninceye 

kadar  devam eder. Değerler eĢitlenince kuvvet alma iĢlemine son verilir ve limit 

Önem 

Değerleri 

Tanım Açıklama 

1 EĢit önem Ġki faaliyet amaca eĢit düzeyde katkıda 

bulunur 

3 Birinin diğerine göre 

çok az önemli olması 

Tecrübe ve yargı bir faaliyeti diğerine çok 

az derecede tercih ettirir 

5 Kuvvetli derecede 

önemli 

Tecrübe ve yargı bir faaliyeti diğerine 

kuvvetli bir Ģekilde tercih ettirir 

7 Çok kuvvetli 

düzeyde önemli 

Bir faaliyet güçlü bir Ģekilde tercih edilir ve 

baskınlığı uygulamada rahatlıkla görülür 

9 AĢırı derecede 

önemli 

Bir faaliyetin diğerine tercih edilmesine 

iliĢkin kanıtlar çok büyük bir güvenilirliğe 

sahiptir 

2,4,6,8 Ara Değerler UzlaĢma gerektiğinde kullanmak üzere 

yukarıda listeden yargılar arasına düĢen 

değerler 

 KarĢılık değerler Tersi karĢılaĢtırma için 
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denge dağılımı elde edilmiĢ olur. Elde edilen yeni matris limit süpermatris olarak 

adlandırılır ve satırlar aynı değere sahiptir (Saaty ve Vargas, 2006).  

Dördüncü adım, en iyi alternatifin belirlenmesidir. Bu adımda alternatiflerin ve 

faktörlerin nihai öncelikleri bulunur. Nihai öncelikler, herbir kümenin normalize 

edilmesiyle hesaplanır. Daha açık bir ifadeyle önce küme elemanların limit 

matristeki değerleri toplanır, sonra her bir değer ait olduğu kümenin değerler 

toplamına bölünür. Böylelikle hem faktörlerin hem de alternatiflerin öncelikleri 

belirlenmiĢ olur (Ecer ve Dündar, 2009).  

6.2 Modelleme 

ÇalıĢmanın ilk bölümünde, yazındaki kaynaklar vasıtasıyla bir kriter havuzu 

oluĢturulmuĢ, bu kriter havuzundan 26 tane kriter ölçülmek üzere belirlenmiĢti. 2 

adet değiĢken analize uygun olmadığı gerekçesiyle analizden çıkarılmak durumunda 

kalınmıĢtı. ÇalıĢmaya 24 adet değiĢkenle devam edilmiĢ ve 199 kiĢiye uygulanan 

anketler üzerinden AFA çalıĢması yapılmıĢtı. AFA neticesinde 15-35 yaĢ grubundaki 

eğitimli cep telefonu kullanıcılarının satın alma davranıĢlarını etkileyen 5 adet faktör 

belirlenmiĢ, bir baĢka deyiĢle 24 adet değiĢken beĢ temel faktöre indirgenmiĢti. AFA 

çalıĢması faktörlerin toplam değiĢkenliği açıklama oranları hakkında bilgi 

vermektedir. Buna göre çalıĢmada elde edilen 5 faktör birlikte toplam değiĢkenliğin 

%66.983‟ünü açıklamaktadır. Fakat analiz sonuçları cep telefonu kullanıcılarının tüm 

bu kriter ve faktörlere ayrı ayrı verdikleri önem dereceleri hakkında kesin bir Ģey 

söylememektedir. Bu nedenle çalıĢmanın devamında hem kriterlerin hem de 

faktörlerin önem derecelerinin belirlenmesi için AAS uygulanması uygun 

görülmüĢtür. AAS yardımıyla 15-35 yaĢ arası, lise ve üstü eğitim seviyesine sahip 

cep telefonu kullanıcılarının belirlenmiĢ olan 24 kritere verdikleri önem dereceleri 

ayrı ayrı saptanırken, faktörleri temsil eden kümeler aracılığıyla bir önceki aĢamada 

belirlenmiĢ olan 5 temel faktörün önem sıralamaları ve ağırlıklarının belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır. Böylece her bir kriter ve faktörler için bir ağırlık değeri elde dilmiĢ 

olacaktır.  Model kurulurken, faktör analizinde elde edilen her bir faktör ayrı bir 

küme (cluster) ve her bir faktöre ait değiĢkenlerde düğüm (node) olacak Ģekilde 

modellenmiĢtir. Ayrıca Bölüm 5.2‟de açıklanan AFA aĢamasında elde edilen 

çıktılardan ve bilgilerden yararlanılmıĢtır. Çizelge 6.2‟de, AAS modelinde kümeleri 

oluĢturan kümeler ve değiĢkenler görülmektedir.  
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                                      Çizelge 6.2 : Kriterler ve kümeler. 

Faktörler  No  DeğiĢkenler  

 Küme 1 

Marka algısı ve 

sosyal 

motivasyonlar 

 

A1 Son model ve ileri teknoloji olması 

A2 Sosyal statü sembolü olması 

A3 Popülarite ve sosyal cazibe 

A4 Diğer insanların düĢünceleri 

A5 Markanın prestiji 

A6 Yüksek ürün kalitesi 

Küme 2  

Kullanılabilirlik ve 

fiyat 

 

B1 Fiyat uygunluğu 

B2 Kullanım ömrü/dayanıklılık 

B3 Ergonomik olması 

B4 Kullanım kolaylığı ve kullanıĢlılık 

B5 KonuĢma süresi/Pil ömrü 

 Küme 3 

Teknolojik 

geliĢmiĢlik ve 

etkinlik 

 

C1 Teknolojik geliĢmeler/ilgi 

C2 Performans 

C3 ĠĢletim sistemi 

C4 Teknolojik yeterlilik ve inovasyon 

C5 Fonksiyonellik 

 Küme 4 

Hedonik Özellikler 

 

D1 Sosyal medya ve e-posta uyg. destekleme 

D2 Bilgi ve eğlence özellikleri 

D3 Estetik görünüm 

D4 KiĢiselleĢtirme özellikleri 

D5 Fiziksel tasarım 

 Küme 5 

MüĢteri Hizmetleri 

 

E1 Garanti Ģartları 

E2 Servis kalitesi 

E3 SatıĢ sonrası destek hizmetleri 

AAS‟de, Bölüm 6.1‟de daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, kriterler ve kriter 

kümelerinin hem diğer kümelerdeki kriterler hem de kendileri üzerinde etkileri 

mevcuttur. Yani modelde hem iç bağımlılık hem dıĢ bağımlılık hem de geri 

bildirimler bulunmaktadır. Bu nedenle AAS modelini kurabilmek için öncelikle 

kriterler arasındaki iliĢkilerin belirlenmesi gerekmektedir. ÇalıĢmada, AAS analizi 

bir önceki aĢama olan AFA‟yı tamamlayıcı nitelikte gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu nedenle 

iliĢkilerin belirlenmesi içinde bu aĢamadan yararlanılmıĢtır. Kriterler arası iliĢkilerin 

ortaya konulması amacıyla değiĢkenlerin arasındaki iliĢkiyi gösteren korelasyon 

matrisinden yararlanılmıĢtır. Buna göre aralarındaki pozitif ya da negatif korelasyon 

katsayısı 0,40‟dan yüksek olan değiĢkenlerin birbirleri arasında anlamlı bir iliĢki 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. Anlamlı iliĢki için korelasyon katsayısının 0,40 

seçilmesinin nedeni, AFA aĢamasında da yazın taramasına dayanarak anlamlı 

korelasyon değerinin 0,4 ve üstü seçilmiĢ olması ve iki aĢamadaki analizi birbiriyle 
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tutarlı bir Ģekilde uygulamaktır. Bunun yanı sıra, korelasyon matrisi değiĢkenler 

arasında anlamlı bir iliĢki olup olmadığını ortaya koymakta fakat söz konusu iliĢkinin 

tek yada çift yönlü olması konusunda herhangi bir bilgi vermemektedir. Bu nedenle 

AAS modelini kurarken, korelasyon tablosunda birbirleriyle iliĢkili olduğu 

düĢünülen, yani korelasyon katsayısı 0,40‟ın üstünde olan değiĢkenlerin arasındaki 

iliĢkinin çift yönlü olduğu varsayılmıĢtır ve AAS modeli bu varsayımla kurulmuĢtur. 

Model ile ilgili bir diğer varsayım da, değiĢkenlerin kendi kümelerinde bulunan diğer 

değiĢkenlerle olan iliĢkisidir. AFA sonucunda aynı faktör altında bulunan 

değiĢkenler arasında bir iliĢki bulunduğundan söz konusu iliĢki AAS modeline de 

aynı Ģekilde yansıtılmıĢtır ve faktör analizi sonucunda aynı kümede bulunan 

değiĢkenlerin arasında bulunan korelasyon 0,40‟ın altında olsa da modele dahil 

edilmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle aynı kümede bulunan değiĢkenler arasında iç bağımlılık 

olduğu kabul edilmiĢ, dıĢ bağımlılık varlığı için ise korelasyonlardan 

faydalanılmıĢtır.  

Söz konusu korelasyon matrisi Çizelge 6.3‟te görülmektedir. Çizelge 6.3‟te kırmızı 

ile gösterilmiĢ korelasyonlar iç bağımlılığın varlığını, yani değiĢkenin aynı kümede 

yer alan diğer değiĢkenlerle arasındaki korelasyonu; lacivert ile gösterilmiĢ 

korelasyonlar ise dıĢ bağımlılığın varlığını yani, söz konusu değiĢkenin kendi içinde 

bulunduğu küme dıĢında, diğer kümelerdeki değiĢkenlerle arasındaki anlamlı 

korelasyonu göstermektedir.  

AAS modelini kurmak için değiĢkenler arasındaki korelasyon belirlendikten sonra 

değiĢkenler arasındaki iliĢkileri gösteren Çizelge 6.4 oluĢturulmuĢtur. Çizelge 6.4‟ten 

yola çıkarak AAS modeli kurulmuĢtur. Modelin analiz edilmesinde Super Decisions 

paket programından yararlanılmıĢtır. ġekil 6.2‟de ise kurulan AAS modeli 

gösterilmekte olup, model görüntüsü Super Decisions programından alınmıĢtır.



 

 

90 

                                                       Çizelge 6.3 : DeğiĢkenler arasındaki korelasyon matrisi. 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 

D1 
1 -0,31 0,43 0,4 0,41 0,34 0,19 0,54 0,37 -0,23 0,45 0,4 0,58 0,5 0,191 0,28 -0,13 -0,28 0,19 0,1 0,03 0,18 0,39 -0,23 

D2 
-0,31 1 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,17 -0,5 -0,29 0,39 -0,5 -0,37 -0,37 -0,34 -0,23 -0,26 0,39 0,4 -0,21 0,11 0,15 0,04 -0,06 0,38 

D3 
0,43 -0,6 1 0,71 0,75 0,7 0,27 0,47 0,39 -0,36 0,46 0,35 0,5 0,44 0,381 0,24 -0,31 -0,34 0,13 -0,24 -0,23 -0,17 0,1 -0,3 

D4 
0,4 -0,6 0,71 1 0,85 0,85 0,33 0,46 0,29 -0,37 0,59 0,4 0,41 0,36 0,359 0,31 -0,4 -0,4 0,22 -0,19 -0,21 -0,19 0,03 -0,38 

D5 
0,41 -0,6 0,75 0,85 1 0,84 0,44 0,48 0,35 -0,37 0,61 0,42 0,46 0,4 0,347 0,34 -0,38 -0,4 0,27 -0,18 -0,17 -0,16 0,04 -0,37 

D6 
0,34 -0,5 0,7 0,85 0,84 1 0,3 0,38 0,27 -0,35 0,53 0,4 0,42 0,34 0,388 0,32 -0,37 -0,4 0,24 -0,23 -0,25 -0,21 0,02 -0,32 

D7 
0,19 -0,17 0,27 0,33 0,44 0,3 1 0,29 0,23 -0,11 0,34 0,1 0,12 0,15 0,094 0,23 -0,2 -0,16 0,21 0,14 0,14 0,05 0,02 -0,18 

D8 
0,54 -0,5 0,47 0,46 0,48 0,38 0,29 1 0,5 -0,25 0,5 0,4 0,54 0,49 0,247 0,29 -0,22 -0,3 0,19 0,13 0,04 0,15 0,28 -0,29 

D9 
0,37 -0,29 0,39 0,29 0,35 0,27 0,23 0,5 1 -0,07 0,33 0,22 0,39 0,37 0,219 0,25 -0,13 -0,14 0,1 0,28 0,2 0,24 0,24 -0,11 

D10 
-0,23 0,39 -0,36 -0,37 -0,37 -0,35 -0,11 -0,25 -0,07 1 -0,35 -0,21 -0,23 -0,19 -0,17 -0,16 0,38 0,56 -0,15 0,15 0,1 0,13 0,04 0,72 

D11 
0,45 -0,5 0,46 0,59 0,61 0,53 0,34 0,5 0,33 -0,35 1 0,62 0,49 0,29 0,34 0,5 -0,38 -0,5 0,37 -0,02 -0,06 0,01 0,12 -0,37 

D12 
0,4 -0,37 0,35 0,4 0,42 0,4 0,1 0,4 0,22 -0,21 0,62 1 0,46 0,31 0,36 0,49 -0,18 -0,27 0,43 -0,08 -0,09 -0,05 0,16 -0,21 

D13 
0,58 -0,37 0,5 0,41 0,46 0,42 0,12 0,54 0,39 -0,23 0,49 0,46 1 0,64 0,385 0,25 -0,03 -0,21 0,16 0,04 0,07 0,15 0,37 -0,21 

D14 
0,5 -0,34 0,44 0,36 0,4 0,34 0,15 0,49 0,37 -0,19 0,29 0,31 0,64 1 0,303 0,17 -0,03 -0,19 0,1 0 -0,08 0,08 0,22 -0,14 

D15 
0,19 -0,23 0,38 0,36 0,35 0,39 0,09 0,25 0,22 -0,17 0,34 0,36 0,39 0,3 1 0,27 0 -0,09 0,38 -0,01 0,02 -0,05 0,05 -0,04 

D16 
0,28 -0,26 0,24 0,31 0,34 0,32 0,23 0,29 0,25 -0,16 0,5 0,49 0,25 0,17 0,27 1 -0,17 -0,22 0,6 0,01 -0,03 0,01 0,09 -0,14 

D17 
-0,13 0,39 -0,31 -0,4 -0,38 -0,37 -0,2 -0,22 -0,13 0,38 -0,38 -0,18 -0,03 -0,03 0,001 -0,17 1 0,71 -0,1 0,12 0,11 0,11 0,13 0,39 

D18 
-0,28 0,4 -0,34 -0,4 -0,39 -0,4 -0,16 -0,3 -0,14 0,56 -0,48 -0,27 -0,21 -0,19 -0,09 -0,22 0,71 1 -0,1 0,12 0,1 0,09 0,02 0,42 

D19 
0,19 -0,21 0,13 0,22 0,27 0,24 0,21 0,19 0,1 -0,15 0,37 0,43 0,16 0,1 0,38 0,6 -0,1 -0,1 1 0,05 0,03 0,05 0,03 -0,16 

D20 
0,1 0,11 -0,24 -0,19 -0,18 -0,23 0,14 0,13 0,28 0,15 -0,02 -0,08 0,04 0 -0,01 0,01 0,12 0,12 0,05 1 0,68 0,62 0,24 0,16 

D21 
0,03 0,15 -0,23 -0,21 -0,17 -0,25 0,14 0,04 0,2 0,1 -0,06 -0,09 0,07 -0,08 0,019 -0,03 0,11 0,1 0,03 0,68 1 0,66 0,2 0,13 

D22 
0,18 0,04 -0,17 -0,19 -0,16 -0,21 0,05 0,15 0,24 0,13 0,01 -0,05 0,15 0,08 -0,05 0,01 0,11 0,09 0,05 0,62 0,66 1 0,44 0,12 

D23 
0,39 -0,06 0,1 0,03 0,04 0,02 0,02 0,28 0,24 0,04 0,12 0,16 0,37 0,22 0,045 0,09 0,13 0,02 0,03 0,24 0,2 0,44 1 0,01 

D24 
-0,23 0,38 -0,3 -0,38 -0,37 -0,32 -0,18 -0,29 -0,11 0,72 -0,37 -0,21 -0,21 -0,14 -0,04 -0,14 0,39 0,42 -0,16 0,16 0,13 0,12 0,01 1 
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                                                        Çizelge 6.4 : DeğiĢkenler arasındaki iç ve dıĢ bağımlılıklar. 

 
 

Küme 1 Küme 2 Küme 3 Küme 4 Küme 5 

 
 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 
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                                                                          ġekil 6.2 : Kurulan AAS modeli.
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Ağ yapısı oluĢturulduktan sonra ikili karĢılaĢtırma matrisleri oluĢturulmuĢtur. Ġkili 

karĢılaĢtırma matrislerinden oluĢan anket 30 ayrı kiĢiye uygulanarak ağırlıklandırma 

yapmaları istenmiĢtir. Çizelge 6.5‟te ankette yer alan örnek bir değerlendirme 

sorusuna yer verilmiĢtir.   

Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“KiĢiselleĢtirme özellikleri” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi daha etkilidir?  

                            Çizelge 6.5 : Örnek ikili karĢılaĢtırma matrisi. 

1=EĢit   3=Biraz daha fazla   5=Daha fazla   7=Çok daha fazla   9=AĢırı derecede 

daha fazla    

Sosyal medya uyg. 

eriĢilebilirlik 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estetik Görünüm 

Estetik Görünüm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bilgi&Eğlence özellikleri 

Bilgi&Eğlence özellikleri 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fiziksel Tasarım 

Fiziksel Tasarım 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal medya uyg. 

eriĢilebilirlik 

Ġkili karĢılaĢtırmaların yapılabilmesi için hazırlanan anket 5 adet ana kriter (cluster) 

ve 24 adet alt kriter (node) olmak üzere, toplam 146 adet ikili karĢılaĢtırma sorusu 

içermektedir. Ayrıca anketin sonunda katılımcılara ait demografik bilgiler ve 

kullanım alıĢkanlıkları ile ilgili değerlendirme soruları da sorulmuĢtur. Katılımcılara 

uygulanan ikili karĢılaĢtırma matrislerinden oluĢan anket EK-C‟de sunulmuĢtur. 

KarĢılaĢtırmalara ait yargılar sonuç matrisinde birleĢtirilerek 30 ayrı katılımcının 

cevaplarının geometrik ortalaması alınmıĢ ve analizde bu geometrik ortalama 

değerleri kullanılmıĢtır. Ġkili karĢılaĢtırma matrisleri için elde edilen geometrik 

ortalama değerleri Super Decisions programına girilmiĢtir. ġekil 6.3‟te Super 

Decisions programında yapılan ikili karĢılaĢtırma veri giriĢlerinden bir örnek 

bulunmaktadır. 

         

                            ġekil 6.3 : Super Decisions direkt veri giriĢi.  
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Ayrıca tüm ikili karĢılaĢtırma matrislerine iliĢkin geometrik ortalama değerleri 

girildikten sonra ikili karĢılaĢtırma matrislerinin tutarlılığının 0,1‟den küçük olup 

olmadığı kontrol edilmiĢtir. ġekil 6.4‟te örnek bir ikili karĢılaĢtırma matrisine iliĢkin 

tutarsızlık değeri görülmektedir.  

    

                                  ġekil 6.4 : Örnek bir matris tutarlılığı. 

Bütün ikili karĢılaĢtırma matrislerinin tutarsızlık değerleri 0,1‟den küçüktür.  

6.3 Analiz  

Ġkili karĢılaĢtırma matrislerinden oluĢan AAS anketine 30 cep telefonu kullanıcısı 

katılmıĢtır. Katılımcıların demografik bulguları Çizelge 6.6‟da görüldüğü gibidir. 

Katılımcıların %53‟ü kadın, %47‟si erkektir. Katılımcıların %77‟si bir iĢte 

çalıĢtıklarını belirtmiĢtir. Katılımcıların %50‟si 25-35 yaĢ grubunda, %43‟ü ise 18-25 

yaĢ grubundadır. 18 yaĢından küçük olan katılımcıların oranı %7‟de kalmıĢtır. 

Katılımcıların %53‟ü üniversite, %33‟ü lisansüstü seviyede eğitime sahiptir. 

Katılımcıların %63‟ünün aylık gelir seviyesi 1000-3000 TL arasında değiĢmektedir. 

Buna karĢın %7‟sinin geliri yoktur. Katılımcıların %57‟si aylık ortalama cep telefonu 

harcamalarının 50 TL‟den daha az olduğunu belirtmiĢlerdir. %7‟si ise aylık cep 

telefonu harcamalarının 100 TL‟nin üzeri olduğunu belirtmiĢtir. AAS çalıĢmasında 

anket katılımcılarının demografik bulguları AFA çalıĢması için uygulanan anket 

katılımcılarından elde edilen demografik bulgularla paralellik göstermektedir, hatta 

bazı sorular için birbirine çok yakın yüzdeler elde edilmiĢtir. Örneğin aylık ortalama 

cep telefonu harcaması, AAS anket katılımcılarının %57‟si için 50 TL‟den az, 

%37‟si için ise 50-100 TL olarak saptandığı yukarıda açıklanmıĢtı. Bölüm 5.1‟de 

uygulanan anket sonucunda da söz konusu oranların %56 ve %38 olarak belirlendiği 

görülmektedir. Diğer demografik bulgular için de aynı durum söz konusudur. Anket 

katılımcılarının sayısı iki uygulamada farklı olsa da katılımcı profillerinin 

benzerliğinin çalıĢmayı daha güvenilir kıldığı düĢünülmüĢtür.                       
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                       Çizelge 6.6 : AAS anketine iliĢkin demografik bulgular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklandığı gibi anket katılımcılarına uygulanan ikili karĢılaĢtırma matrislerinden 

elde edilen ağırlıkların geometrik ortalamaları hesaplanmıĢtır. Super Decisions 

programına her bir ikili karĢılaĢtırma matrisi için hesaplanan bu geometrik 

ortalamalar girilmiĢtir. Analiz sonucunda modele ait ağırlıklandırılmamıĢ 

süpermatris, ağırlıklandırılmıĢ süpermatris ve limit matris Ek-C‟de sunulmaktadır. 

Super Decisions programına geometrik ortalamalar girildikten sonra elde edilen 

kriterlere ait ağırlıklar ve önem dereceleri sırasıyla ġekil 6.5‟te görüldüğü gibi 

belirlenmiĢtir. Sonuçlara göre en önemli ilk 5 değiĢken sırasıyla; fiyat uygunluğu, 

performans, sosyal medya ağları ve e-posta uygulamalarını desteklemesi, telefonun 

son model/ileri teknoloji olması ve sosyal statü sembolü olması (kendi bir gruba ait 

hissetme) olarak belirlenmiĢtir. En az önem ağırlığına sahip değiĢkenler ise müĢteri 

hizmetlerine iliĢkin değiĢkenler olmuĢtur. Bununla birlikte bazı değiĢkenlerin 

ağırlıklar ise eĢit çıkmıĢtır örneğin en önemli 4. kriter olan telefonun son model ve 

YaĢ N  Yüzde % 

15-18 2 7% 

18-25 13 43% 

25-35 15 50% 

Cinsiyet N Yüzde % 

Kadın 16 53% 

Erkek 14 47% 

ÇalıĢma Durumu N Yüzde % 

ÇalıĢıyor 23 77% 

ÇalıĢmıyor 7 23% 

Eğitim Durumu N Yüzde % 

Lise  4 13% 

Üniversite 16 53% 

Lisansüstü 10 33% 

Aylık gelir N Yüzde % 

1000 TL'den az 3 10% 

1000-2000 TL 10 33% 

2000-3000 TL 9 30% 

3000 TL'den fazla 2  7% 

Gelirim yok 6  20% 

Cep Telefonu Harcaması (TL) N Yüzde % 

<50 TL 17 57% 

50-100 TL 11 37% 

100 + TL 2 7% 

Toplam 

 

30 

 

%100 
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ileri teknoloji olması değiĢkeniyle, en önemli 5. kriterin ağırlıkları eĢittir. 

Kullanıcılar tarafından en az önem verilen kriterler arasında çıkan satıĢ sonrası 

destek hizmetleri kriteriyle, konuĢma süresi/pil ömrü kriteri de aynı ağırlığa sahiptir.  

 

                              ġekil 6.5 : Kriterlerin ağırlık ve önem dereceleri. 

Kriterlerin tek baĢlarına ağırlıkları ve önem dereceleri saptandıktan sonra ise bir 

sonraki aĢamada sonuçlar küme bazında incelenmiĢtir ve kriterlerin küme 

içerisindeki normalize edilmiĢ ağırlıkları belirlenmiĢtir. Böylece her bir küme 

içerisindeki kriterlerin önem dereceleri ve sıralamaları elde edilmiĢtir. Buna göre 

değiĢkenlerin küme içindeki ağırlıkları ise Ģu Ģekildedir:  

0,484%

0,591%

1,294%

1,294%

2,032%

2,174%

2,341%

2,444%

2,697%

3,517%

3,526%

3,960%

4,032%

4,058%

4,530%

5,415%

6,044%

6,130%

6,526%

6,892%

6,893%

7,084%

7,472%

8,570%

Garanti Ģartları - E1

Servis kalitesi - E2

SatıĢ sonrası destek hizmetleri - E3

Fonksiyonellik - C5

KiĢiselleĢtirme özellikleri - D4

Markanın prestiji - A5

Fiziksel tasarım - D5

Estetik görünüm - D3

Yüksek ürün kalitesi - A6

Ergonomik olması - B3

KonuĢma süresi/pil ömrü - B5

Teknolojik yeterlilik ve inovasyon - C4

Diğer insanların düĢünceleri - A4

Kullanım ömrü/dayanıklılık - B2

ĠĢletim sistemi - C3

Kullanım kolaylığı ve kullanıĢlılık - B4

Popülarite ve sosyal cazibe - A3

Teknolojik geliĢmeler/ilgi - C1

Bilgi ve eğlence özellikleri - D2

Sosyal statü sembolü olması - A2

Son model olması - A1

Sosyal medya ve e-posta uyg. - D1

Performans - C2

Fiyat uygunluğu - B1
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 Marka algısı ve sosyal motivasyonlar faktörü için; 

A1 24% Son model ve ileri 

teknoloji olması 

       

 

A2 24% Sosyal statü sembolü 

olması 

A3 21% Popülarite ve sosyal 

cazibe 

A4 14% Diğer insanların 

düĢünceleri 

A6 9% Yüksek ürün kalitesi 

A5 8% Markanın prestiji 

Marka algısı ve sosyal 

motivasyonlar 

 ġekil 6.6 : Marka algısı ve sosyal motivasyonlar kümesindeki kriterlerin     

…………...normalize ağırlıkları.  

ġekil 6.6‟da görüldüğü gibi “sosyal marka ve kalite algısı” faktörü içinde en fazla 

öneme sahip değiĢken “telefonun ileri teknoloji ve son model olması”dır. Ġkinci en 

fazla öneme sahip değiĢken “sosyal statü ve kendini bir gruba ait hissetme” olmuĢtur. 

Ġkisi de % 24‟lük bir önem derecesine sahiptir ve aralarında sayısal olarak çok küçük 

bir fark söz konusudur. Dolayısıyla eĢit önem seviyesinde oldukları düĢünülebilir.  

Sonra sırasıyla, “diğer insanların düĢünceleri”, “yüksek ürün kalitesi” ve “marka 

prestiji” takip etmiĢtir ve birbirlerine yakın önem ağırlıklarına sahiplerdir.  

 Kullanılabilirlik ve fiyat faktörü için;  

ġekil 6.7‟de “kullanılabilirlik ve fiyat” faktörü içerisindeki değiĢkenlerin önem 

dereceleri görülmektedir.  

B1 34% Fiyat uygunluğu       

 

B4 22% Kullanım kolaylığı ve 

kullanıĢlılık 

B2 16% Kullanım 

ömrü/dayanıklılık 

B3 14% Ergonomik olması 

B5 14% KonuĢma süresi ve pil 

ömrü 

Kullanılabilirlik ve fiyat 

 

ġekil 6.7 : Kullanılabilirlik ve fiyat kümesindeki kriterlerin normalize ağırlıkları. 

A1
24%

A2
24%A3

21%

A4
14%

A5
8%

A6
9%

B1
34%

B2
16%

B3
14%

B4
22%

B5
14%
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Buna göre “kullanılabilirlik ve fiyat” faktörü içinde en fazla öneme sahip değiĢken 

%34 önem ağırlığı ile “fiyat uygunluğu”dur. Ġkinci en fazla öneme sahip değiĢken, 

%22 önem ağırlığı ile “kullanım kolaylığı ve kullanıĢlılık” olmuĢtur. Üçüncü 

değiĢken ise %16 ağırlıkla “kullanım ömrü/dayanıklılık”tır. Son iki değiĢken %14 

önem ağırlığıyla “ergonomik olma” ve “konuĢma süresi/pil ömrü” olmuĢtur ve eĢit 

önem derecesine sahiptirler.  

 Teknolojik geliĢmiĢlik ve etkinlik faktörü için; 

ġekil 6.8‟de görüldüğü gibi “teknolojik geliĢmiĢlik ve etkinlik” faktörü içinde en 

fazla öneme sahip değiĢken “performans”tır ve %32 ağırlığa sahiptir. Ġkinci en fazla 

öneme sahip değiĢken ise, %26 ağırlıkla “teknolojik geliĢmeler ve teknolojik ilgi” 

olmuĢtur. Sonra sırasıyla, “iĢletim sistemi”, “teknolojik yeterlilik ve inovasyon” ve 

de “fonksiyonellik” takip etmiĢtir. Fonksiyonellik %6 önem ağırlığı ile küme 

içerisinde en az ağırlığa sahip kriter olmuĢtur.  

C2 32% Performans        

 

C1 26% Teknolojik 

geliĢmeler/ilgi 

C3 19% 
ĠĢletim sistemi 

C4 17% Teknolojik yeterlilik 

ve inovasyon 

C5 6% Fonksiyonellik 

Teknolojik geliĢmiĢlik ve 

etkinlik 

ġekil 6.8 : Teknolojik geliĢmiĢlik ve etkinlik kümesindeki kriterlerin normalize 

…………..ağırlıkları. 

 Hedonik özellikler faktörü için; 

ġekil 6.9‟da görüldüğü gibi “hedonik özellikler” faktörü içinde en fazla öneme sahip 

kriter “sosyal medya ağlarına ve e-posta uygulamalarını desteklemesi”dir ve %35 

önem ağırlığına sahiptir. “Bilgi ve eğlence özellikleri” %32 önem ağırlığıyla küme 

içerisindeki ikinci önemli kriterdir. Hedonik özellikler kümesindeki diğer kriterler 

birbirlerine oldukça yakın ağırlıklara sahiptir ve sırasıyla, %12 önem ağırlığıyla 

“estetik görünüm”, %11 önem ağırlığıyla ”fiziksel tasarım” olarak belirlenmiĢtir. 

Küme içerisindeki sonuncu kriter ise %10 önem ağırlığıyla “kiĢiselleĢtirme 

özellikleri”dir.  

C1
26%

C2
32%

C3
19%

C4
17%

C5
6%
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D1 35% Sosyal medya ve e-posta 

uyg. desteklemesi 

      

 

D2 32% Bilgi ve eğlence 

özellikleri 

D3 12% 
Estetik görünüm 

D5 11% Fiziksel tasarım 

D4 10% KiĢiselleĢtirme 

özellikleri 

Hedonik Özellikler 

   ġekil 6.9 : Hedonik özellikler kümesindeki kriterlerin normalize ağırlıkları. 

 MüĢteri hizmetleri faktörü için; 

ġekil 6.10‟da görüldüğü gibi müĢteri hizmetleri faktörü içersinde en fazla öneme 

sahip olan ve en belirleyici değiĢken %55 önem ağırlığıyla “satıĢ sonrası destek 

hizmetleri” kriteri olarak belirlenmiĢtir. Buna göre, satıĢ sonrası destek hizmetleri 

cep telefonu kullanıcılarının, müĢteri hizmetleri söz konusu olduğunda en çok 

önemsedikleri değiĢkendir. Kümedeki ikinci en yüksek öneme sahip olan değiĢken 

%25 ağırlıkla “servis kalitesi” olmuĢtur. Son olarak ise, %20 önem ağırlığıyla 

“garanti Ģartları” kriteri takip etmektedir.   

E3 55% SatıĢ sonrası destek 

hizmetleri 

      

 

E2 25% Servis kalitesi 

E1 20% Garanti Ģartları 

 

MüĢteri Hizmetleri 

ġekil 6.10 : MüĢteri hizmetleri kümesindeki kriterlerin normalize.ağırlıkları. 

AAS modelini kurarken, daha önce belirtildiği gibi, AFA aĢamasında elde edilen 

faktörlerden faydalanılmıĢtır. Ağ yapısı, AFA sonucunda belirlenen 5 temel faktör ve 

faktörlerin sahip oldukları değiĢkenler kullanılarak oluĢturulmuĢtur. AAS analiz 

aĢamasında her bir kriterin sahip olduğu yüzde ağırlık ve önem sıralaması elde 

edilmiĢtir. Kriterlerin bireysel ağırlıklarının yanı sıra, faktörleri temsil eden 

kümelerin de önem derecelerinin belirlenebilmesi amacıyla, her bir kriter kümesi 

içerisinde bulunan kriterlerin, analiz sonucunda elde edilen ağırlıkları küme bazında 

D1
35%

D2
32%

D3
12%

D4
10%

D5
11%

E1
20%

E2
25%

E3
55%
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toplanarak her kümenin sahip olduğu toplam yüzde ağırlıklar elde edilmiĢtir. Böylece 

analizdeki her bir faktörün yüzde ağırlığı ve faktörlerin önem sıralaması elde 

edilmiĢtir. Buna göre faktörlerin önem dereceleri Çizelge 6.7‟de görüldüğü gibidir.   

                                  Çizelge 6.7 : Faktörlerin önem dereceleri. 

Marka algısı ve sosyal motivasyonlar (F1) 28.73% 

Kullanılabilirlik ve fiyat (F2) 25.09% 

Teknolojik geliĢmiĢlik ve etkinlik (F3) 23.39% 

Hedonik Özellikler (F4) 20.43% 

MüĢteri Hizmetleri (F5) 2.37% 

Her bir küme altındaki kriterlerin önem dereceleri birbirinden farklı olmasına 

rağmen, çıkan sonuçlar küme bazında incelendiğinde Çizelge 6.7‟de belirtilen 

dağılımlar elde edilmektedir. Bu sonuçlara göre cep telefonu kullanıcılarının en çok 

önem verdiği faktör “marka algısı ve sosyal motivasyonlar” olarak belirlenmiĢtir. 

Fiyat uygunluğu kriteri cep telefonu kullanıcıları için en önemli kriter olarak 

belirlenmiĢ olmasına rağmen, bu kriterin ait olduğu küme olan “kullanılabilirlik ve 

fiyat” ikinci önemli faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır. Üçüncü faktör “teknolojik 

geliĢmiĢlik ve etkinlik”, dördüncü faktör de “hedonik özellikler” olarak 

belirlenmiĢtir. En son özellik ise “müĢteri hizmetleri” özellikleri olmuĢtur. 

Faktörlerin önem derecelerinde ilk dikkat çeken nokta faktörlerin ağırlıkları arasında, 

müĢteri hizmetleri faktörü hariç olmak üzere çok büyük bir farklılık olmamasıdır. Ġlk 

dört faktörün birbirine oldukça yakın ağırlıkları olduğu görülmektedir. ġekil 6.11‟de 

de faktörlerin sahip olduğu önem dereceleri görülmektedir.  

 

                                         ġekil 6.11 : Faktörlerin önem dereceleri. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

F1 F2 F3 F4 F5

Önem derecesi% 28,73% 25,09% 23,39% 20,43% 2,37%
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Ġkinci önemli nokta ise AFA aĢamasında elde edilen faktörlerin toplam varyansı 

açıklama yüzdesindeki sıralamayla, AAS analizi sonucunda elde edilen faktörlerin 

önem dereceleri aynı sıralamaya sahiptir. AFA aĢamasında faktörlerin açıkladıkları 

varyans oranına göre elde edilen sıralama ve AAS aĢamasında önem ağırlıklarına 

göre elde edilen sıralama Çizelge 6.8‟de görülmektedir.  

                           Çizelge 6.8 : AFA ve AAS faktör sıralamaları. 

 

AĢama AĢama 2 AĢama 1 

 

Analiz AAS AFA 

Faktörler   

Önem 

derecesi 

Açıkladığı 

varyans oranı 

Marka algısı ve sosyal motivasyonlar Faktör 1 28,70% 15,32% 

Kullanılabilirlik ve fiyat Faktör 2 25,09% 13,74% 

Teknolojik geliĢmiĢlik ve etkinlik Faktör 3 23,39% 13,67% 

Hedonik Özellikler Faktör 4 20,43% 12,18% 

MüĢteri Hizmetleri  Faktör 5 2,37% 12,07% 

 

Sıralama 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

Buna göre, ilk faktör olan marka algısı ve sosyal motivasyonlar faktör analizinde 

toplam varyansı en çok açıklayan değiĢkendi, bu faktör AAS analizinde de en yüksek 

önem derecesine sahip faktör oldu. Aynı durum ve sıralama diğer faktörler için de 

geçerlidir. Böylece AAS analizi sonuçları AFA sonuçlarına paralel çıkarak hem AFA 

çalıĢmasını doğrulamıĢ hem de kriter ağırlıklarıyla tamamlayıcı rol oynamıĢtır.   

Çok değiĢkenli veri analizi ve çok kriterli karar verme süreci sonunda elde edilen 

bilgiler ıĢığında, kiĢilere cep telefonu seçiminde yardımcı olacak bir değerlendirme 

modeli önerilmektedir. Modelde temel olarak AAS analizi sonucunda elde edilen 

kriter ağırlıkları kullanılmaktadır. KiĢilerin kendilerine sunulan alternatif cep 

telefonu markalarını veya modellerini, belirlenen kriterlere göre 1-5 arasında puanlar 

vererek değerlendirmesi beklenmektedir. Her bir kritere, değerlendirmeyi yapan kiĢi 

tarafından verilen puan, kriterin sahip olduğu ağırlık ile çarpılmaktatır. Böylece her 

bir değerlendirme kriter için göreceli yeni bir ağırlık değeri elde edilmektedir. Tüm 

kriterlerin, değerlendirici kiĢiye göre belirlenen göreceli ağırlıklarının toplanmasıyla 

her bir söz konusu alternatif marka veya model için toplam bir puan skoru elde 

edilmektedir. Aldığı toplam puan skoru en yüksek olan cep telefonu markasının veya 

modelinin, değerlendirmeyi yapan kullanıcı için daha tercih edilebilir olduğu, ya da 

baĢka bir deyiĢle diğerlerine göre daha iyi bir alternatif olduğu sonucuna 

varılmaktadır.  
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Karar modeline örnek bir değerlendirme tablosu Çizelge 6.9‟da yer almaktadır.  

                             Çizelge 6.9 : Önerilen marka değerlendirme ölçeği. 

DeğiĢken 

Önem 

derecesi 

Nokia 

 C3-00 
i-Phone 

 4 
Samsung 

Galaxy Ace  

    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Fiyat uygunluğu 0,0857         x x             x     

Performans 0,0747   

 

x 

 

    

   

x   

  

x   

Sosyal medya ve e-posta uyg.  0,0708 x 

   

    

   

x   

   

x 

Son model ve ileri teknoloji 

olması 0,0689   x 

  

    

   

x   

  

x   

Sosyal statü sembolü olması 0,0689   x 

  

    

   

x   

  

x   

Bilgi ve eğlence özellikleri 0,0653   x 

  

    

   

x   

   

x 

Teknolojik geliĢmeler/ilgi 0,0613   

 

x 

 

    

   

x   

  

x   

Popülarite ve sosyal cazibe 0,0604   x 

  

    

   

x   

  

x   

Kullanım kolaylığı ve 

kullanıĢlılık 0,0541   

  

x     

   

x   

  

x   

ĠĢletim sistemi 0,0453 x 

   

    

   

x   

  

x   

Kullanım ömrü/dayanıklılık 0,0406   

  

x     

  

x     

  

x   

Diğer insanların düĢünceleri 0,0403   x 

  

    

   

x   

  

x   

Teknolojik yeterlilik ve 

inovasyon 0,0396   x 

  

    

   

x   

  

x   

KonuĢma süresi/pil ömrü 0,0353   

  

x     x 

  

    x 

  

  

Ergonomik olması 0,0352   

 

x 

 

    

 

x 

 

    

  

x   

Yüksek ürün kalitesi 0,0270   x 

  

    

   

x   

  

x   

Estetik görünüm 0,0244   

 

x 

 

    

  

x     

   

x 

Fiziksel tasarım 0,0234   

 

x 

 

    

  

x     

   

x 

Markanın prestiji 0,0217   

 

x 

 

    

   

x   

  

x   

KiĢiselleĢtirme özellikleri 0,0203   

 

x 

 

    

   

x   

   

x 

Fonksiyonellik 0,0129   x 

  

    

   

x   

  

x   

SatıĢ sonrası destek hizmetleri 0,0129   

 

x 

 

    

  

x     

  

x   

Servis kalitesi 0,0059   x 

  

    

  

x     

  

x   

Garanti Ģartları 0,0048   x 

  

    

  

x     

  

x   

Toplam skor 1,0000 2,674969 4,368982 4,048048 

Çizelge 6.9‟a göre alternatif olarak sunulan üç farklı telefon markası 

değerlendirilmektedir. Belirlenen kriterlere göre üç farklı telefon markası 

puanlandırılmıĢtır. Örnek değerlendirmede sunulan alternatif telefon markaları, 

Nokia C3-00, i-Phone 4 ve Samsung Galaxy Ace olarak belirlenmiĢtir. Çizelge 

6.9‟da her bir alternatif için belirlenen kriterlere verilen puanlandırmalar 

görülmektedir. Her bir marka/model için yapılan puanlandırma neticesinde elde 
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edilen ağırlıkların toplanmasıyla her bir alternatif için bir puan skoru elde edilmiĢtir. 

Elde edilen skorlar sırasıyla, Nokia C3-00 için 2.68, i-Phone için 4.37 ve Samsung 

için 4.05‟tir. Alternatifler arasında en yüksek skoru i-Phone almıĢ, ikinci olarak 

Samsung takip etmiĢ ve alternatifler arasında en düĢük skora Nokia sahip olmuĢtur. 

Bu değerlendirmeyi yapan kiĢi için en iyi alternatifin veya en tercih edilebilir telefon 

markasının/modelinin i-Phone olduğu sonucuna varılmaktadır. Buna göre söz konusu 

değerlendirmeyi yapan kiĢinin i-Phone markasını tercih etmesi önerilmektedir. Bu 

Ģekilde birçok marka karĢılaĢtırılarak kiĢiye en uygun cep telefonu marka/modeline 

karar vermesine yardımcı olması amaçlanmıĢtır.  

Bununla birlikte önerilen model dahilinde, söz konusu puanlandırma iĢlemi birçok 

farklı marka ve model için yapılabileceği gibi, aynı puanlandırmaların seçilen bir 

örneklem grubu tarafından yapılmasıyla markalar/modeller için elde edilen puan 

skorları genel bir sıralama belirlemek için kullanılabilir. Bu Ģekilde belirli bir yaĢ 

grubundaki veya belirli bir toplumdaki insanlar tarafından en çok tercih edilen marka 

sıralamasına ulaĢılabilir.  

Bunun yanında, modelde belirlenen kriterler genelde sübjektif kriterlerdir ve kiĢinin 

değer yargılarına ve deneyimlerine göre farklı sonuçlar elde edilecektir. Kriterlerin 

bu Ģekilde seçilmesinin nedeni markaları teknik açıdan karĢılaĢtırmak değil, tüketici 

gözüyle ve tüketici algılarına göre değerlendirmektir. Bu nedenle elde edilen skorlar 

ve sıralama genel anlamda söz konusu markalar üzerindeki müĢteri memnuniyetini 

ve tüketici algısını da ifade edecektir. Bir baĢka deyiĢle, önerilen model aracılığıyla 

çeĢitli markaların, 300 kiĢilik bir örneklem grubu tarafından puanlandırılmasıyla, 

elde edilen puan skorları ve marka sıralamaları, cep telefonu kullanıcılarının en çok 

tercih ettikleri marka sıralaması olarak değerlendirilebileceği gibi en yüksek müĢteri 

memnuniyetine sahip markalar olarak da değerlendirilebilir.  
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7.  SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Son yıllarda dünyada mobil iletiĢim sektörü ve cep telefonu pazarı hızlı bir geliĢim 

göstermiĢtir. GeniĢbant hizmetler, internet kullanımı her geçen gün tüketicilerin daha 

fazla ilgisini çeken konular haline gelmiĢtir. Dünyada yaĢanan geliĢmelere paralel 

geliĢmeler Türkiye‟de de yaĢanmaktadır. Büyümesini halen sürdürmekte olan sektör 

üreticiler için birçok fırsat barındırmaktadır. Bu nedenle pazar payını ve rekabet 

üstünlüğünü arttırmak isteyen firmalar için pazar dinamiklerini doğru bir Ģekilde 

takip ederek, pazarı doğru Ģekilde tanımlamak, tüketicilerin istek ve beklentilerini 

karĢılayabilmek zorunlu bir strateji haline gelmiĢtir. 

Tez çalıĢması kapsamında yapılan uygulama Türkiye‟de lise ve üstü eğitim 

seviyesine sahip genç cep telefonu kullanıcılarının tercih ve eğilimlerini araĢtırmaya 

ve satın alma davranıĢlarını etkileyen temel faktörleri belirlemeye yönelik olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan analizler sonucunda cep telefonu kullanıcılarının satın 

alma davranıĢlarını etkileyen temel boyutlar, marka algısı ve sosyal motivasyonlar, 

kullanılabilirlik, teknolojik geliĢmiĢlik ve etkinlik, hedonik özellikler ve de son 

olarak müĢteri hizmetleri olarak belirlenmiĢtir. Kullanıcıların satın alma 

davranıĢlarını etkileyen bu faktörlerden en önemli faktör, marka algısı ve sosyal 

motivasyonlar (%28,73); ikinci en önemli faktör olan kullanılabilirlik ve fiyat‟ın 

ağırlığı ise %25,09 olarak belirlenmiĢtir. Üçüncü faktör olan teknolojik geliĢmiĢlik 

ve etkinlik %23,39 önem derecesine sahip olurken, hedonik özellikler faktörünün 

ağırlığı ise %20,43 olmuĢtur, en az önemli faktörün de müĢteri hizmetleri faktörü 

%2,37 olduğu saptanmıĢtır. Satın alma davranıĢlarını etkileyen faktörlerin önem 

dereceleri incelendiğinde ilk dört faktörün aralarında küçük farklılıklar olmakla 

birlikte dengeli bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, yapılan 

kullanıcı bölümleme çalıĢmasında, değer-odaklı, prestij odaklı ve fayda-odaklı olmak 

üzere üç kullanıcı grubu belirlenmiĢtir. Buna göre seçilen örnek popülasyonun 

%39,70‟inin değer odaklı, %33,70‟inin prestij odaklı ve %26,6‟sının fayda odaklı 

kullanıcı olduğu belirlenmiĢtir. Kullanıcılara yöneltilen kullanım alıĢkanlıklarına 
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iliĢkin sorular neticesinde elde edilen bulgular, bu analiz sonuçlarını destekler 

niteliktedir.  

Faktörlerin önem derecelerinin saptanmasının yanı sıra, her bir kriterin de önem 

derecesi saptanmıĢ bu kapsamda 24 kriter değerlendirilmiĢtir. Kullanıcıların en çok 

önem verdikleri kriter fiyat uygunluğu olarak belirlenmiĢtir ve %8,570 ağırlığa 

sahiptir. Performans, %7,472 ağırlıkla ikinci en yüksek ağırlığa sahip olan kriter 

olarak belirlenmiĢtir. Bu kriteri ise sırasıyla, sosyal medya ve e-posta uygulamalarını 

destekleme (%7,084), telefonun son model ve ileri teknoloji olması (%6,893) ve 

sosyal statü sembolü olma-kendini bir gruba ait hissetme (%6,892) kriterleri 

izlemiĢtir. Toplam 24 kriter sahip oldukları önem derecesine göre sıralanmıĢtır. Elde 

edilen sonuçlar çalıĢmanın kullanım alıĢkanlıkları ve tüketici algılarını saptamak 

amacıyla yapılan analiz sonuçlarıyla örtüĢmektedir. Yapılan araĢtırmada insanların 

%48.7‟sinin cep telefonlarını sıklıkla sosyal medya ağlarına/e-posta hesaplarına 

eriĢmek ve internete girmek için kullandığı belirlenmiĢti. Katılımcıların %54,8‟i ise 

bir cep telefonunu “kaliteli” olarak değerlendirebilmek için ürünün uzun ömürlü ve  

performansının yüksek olması gerektiğini belirtmiĢlerdi. Ayrıca, %28,1‟i ise ürünün 

yenilik ve teknolojik geliĢmiĢlik özeliğini karĢıladığı takdirde “kaliteli” olarak 

değerlendirilebileceğini belirtmiĢti. AAS sonuçlarına baktığımız zaman, sosyal 

medya ve e-posta eriĢimi, telefonunun ileri teknoloji ve son model olması ve 

performans özelliklerinin en önemli kriterler olduğu görülmektedir.  Bunun yanında 

kullanıcıların sadece %1‟i yüksek fiyat ve kalite kavramının arasında anlamlı bir 

iliĢki bulmakta ve pahalı ürünün kaliteli ürün olacağını düĢünmekteydi, AAS 

analizinden de buna paralel bir sonuç çıkarak fiyat uygunluğu gençlerin en önem 

verdiği özelliklerin baĢında gelmektedir.  Katılımcıların %6,5‟inin kalite algısını 

yönlendiren müĢteri hizmetleri özellikleri de AAS sonucunda gençlerin en az önem 

verdiği kriter grubunu oluĢturmuĢtur. Özetle yapılan AAS çalıĢması, daha geniĢ bir 

örneklem üzerinde gerçekleĢtirilen kullanım alıĢkanlıkları ve tüketici algıları analiz 

çalıĢmasından çıkan sonuçları tamamen destekler niteliktedir. Ayrıca örneklemde yer 

alan katılımcıların kullanmakta oldukları cep telefonu markalarının dağılımı da, bu 

markaların Ģu an Türkiye‟deki mevcut pazar payı dağılımlarını birebir 

yansıtmaktadır. Bütün bu analizler ve elde edilen sonuçlar arasındaki tutarlılık 

çalıĢmanın güvenirliğini ortaya koymaktadır.  
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YapılmıĢ olan bu çalıĢma, Türkiye‟deki genç ve eğitimli cep telefonu kullanıcılarının 

satın alma davranıĢlarını etkileyen faktörleri belirlemenin yanı sıra, sağladığı 

sonuçlarla üretici firmalar için de bilgilendirici olmayı ve üretici firmalara pazar 

hakkında bir geri bildirim sağlamayı amaçlamaktadır. Bir baĢka deyiĢle, firmaların 

gelecekteki stratejilerini ve satıĢ politikalarını belirlerken sektörün ve kullanıcıların 

mevcut satın alma davranıĢları ve eğilimleri hakkında çalıĢma sonucunda elde edilen 

bilgilerin yönlendirici olması, firmaların geçmiĢ politikalarını ve satıĢ-pazarlama 

süreçlerini değerlendirme açısından ise geribildirim sağlaması hedeflenmektedir.   

ÇalıĢmanın gerçekleĢtirildiği cep telefonu pazarı çok hızlı değiĢen ve geliĢen bir 

sektördür. Teknolojinin geliĢmesi ve getirdiği yeniliklerle birlikte kullanıcıların 

beklenti, ihtiyaç ve istekleri de çoğalmakta ve çeĢitlenmektedir. Daha karmaĢık ve 

çok yönlü bir hale gelen müĢterilerin istek, ihtiyaç ve beklentileri neticesinde müĢteri 

memnuniyeti ve marka sadakati kavramı da karmaĢıklaĢmakta ve zorlaĢmaktadır. 

Buna ek olarak bu değiĢimler artık günümüzde çok daha kısa zaman aralıklarında 

gerçekleĢmektedir. Bazı kriterler zamanla önem kazanırken bazıları önem 

kaybedebilmektedir. Bugün insanlara yenilik sunan farklı bir özellik bir süre sonra 

sıradanlaĢacak ve yerini farklı özellikler alacaktır. Bu nedenle bu tür çalıĢmaların 

belirli aralıklarla tekrarlanması ve güncellenmesi gerekmektedir. Gelecek çalıĢmalar 

için belirlenen kriterlerin geliĢen teknolojiye ve günün koĢullarına göre belli zaman 

aralıklarında güncellenmesi ve gerekiyorsa detaylandırılması önerilebilir. Ayrıca 

çalıĢma Türkiye‟de gerçekleĢtirilmiĢtir. Farklı coğrafyalarda yaĢayan insanları 

etkileyen motivasyonlar da birbirinden farklı olacaktır. Bu nedenle çalıĢma farklı 

coğrafyalarda yaĢayan insanlar üzerinde gerçekleĢtirilebilir. Ayrıca çalıĢma genç 

tüketici grubunu kapsamaktadır. YaĢ grubu olarak 15-35 yaĢ arası belirlenmiĢtir. 

Farklı yaĢ gruplarındaki insanlar üzerinde aynı araĢtırma uygulandığında farklı 

sonuçlar elde edilmesi muhtemeldir. Bu nedenle aynı araĢtırma farklı yaĢ gruplarında 

gerçekleĢtirilebileceği gibi yaĢ grubu kısıtı olmadan da gerçekleĢtirilebilir. Son 

olarak yapılan çalıĢma ve önerilen karar modeli birçok farklı sektör ve farklı ürün 

grupları için de gerçekleĢtirilebilir.  
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EK A : Çok değiĢkenli veri analizi anketi 

 

 

 

Bu anket formu, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans 

programı çerçevesinde ve Prof. Dr. Y. Ġlker Topçu danıĢmanlığında yapılan 

“Türkiye‟de eğitimli genç mobil telefon kullanıcılarının satın alma davranıĢlarına 

etki eden faktörlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesine yönelik bir karar modeli”  

konulu tez çalıĢmasına veri sağlamak amacıyla hazırlanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın güvenilirliği ve sağlıklı bir değerlendirmenin gerçekleĢtirilebilmesi 

açısından her soruyu cevaplamadan önce dikkatlice okumanız ve bütün soruları 

eksiksiz olarak cevaplandırmanız önem taĢımaktadır.  

Bu araĢtırma ile ilgili veriler tamamen istatistiksel ortamda ve toplu olarak 

değerlendirilecek olup, bunun dıĢında baĢka hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.  

ÇalıĢmaya gösterdiğiniz ilgi, ayırdığınız zaman ve değerli katkılarınız için teĢekkür 

ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Y. Ġlker Topçu  

İ.T.Ü. İşletme Fakültesi  

Endüstri Mühendisliği Bölümü 

e-posta: ilker.topcu@itu.edu.tr 

 

Deniz Kadıoğlu 

İ.T.Ü. İşletme Fakültesi  

Endüstri Mühendisliği Bölümü 

e-posta: kadioglude@gmail.com   
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Bölüm 1. Demografik Bilgiler 

 

Bu bölümde anket katılımcılarının demografik bilgilerine iliĢkin sorular yer 

almaktadır. 

1. YaĢınız:  

 

15-18 18-25 25-35 

                   

   

2. Eğitim durumunuz:  

 

   Lise     Üniversite      Lisansüstü 

      

   

3. Cinsiyetiniz: 

 

 

 

Bölüm 2. Kullanım AlıĢkanlıkları ve Tüketici Algıları 

Bu bölümdeki sorular anket katılımcılarının cep telefonu kullanımına iliĢkin temel 

alıĢkanlıkları ve tüketici algılarını saptamayı amaçlamaktadır. 

 

4. Aylık cep telefonu harcamanız 

 

50 TL‟den az 50-100 TL 100 TL‟den fazla 

                   

   

   

5. Cep telefonunuzu değiĢtirme sıklığınızı ortalama olarak aĢağıdaki yıl 

aralıklarından hangisiyle ifade edersiniz? 

 

      Yılda 1    Ġki Yılda bir     Üç Yılda bir      4 yıl ve üstü 

              

    

6. Tahmini olarak aylık ortalama cep telefonu harcamanız aĢağıdaki aralıklardan 

hangisine girmektedir? 

 

50 TL‟den az 50-100 TL 100 TL‟den fazla 

                   

 

 
  

Kadın Erkek 
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7.  Cep telefonu ödeme tipiniz hangisidir? 

 

Ön ödemeli Faturalı 

    

  

8. En son sahip olduğunuz cep telefonunu değiĢtirme nedeniniz neydi? 

Arızalanması/bozulması veya çalınması  

Modasının geçmiĢ olması  

Daha üst bir modelinin çıkması  

Teknolojik özeliklerinin günün gerisinde kalmıĢ olması  

Herhangi bir neden/nedenlerden dolayı marka/modelden memnun 

kalmamıĢ olmam 

 

Hediye  

Diğer  

 

9. Ġstediğiniz zaman veya acil durumlarda yakınlarınızla iletiĢim kurabilmek 

amacının yanında, aĢağıdaki amaçlardan hangisi sizin cep telefonunu 

kullanmaktaki ikinci amacınız olabilir? 

ĠĢ amacıyla  

Sosyal medya ve e-postalarıma her yerden eriĢebilmek için  

Ġnternete girebilmek için  

Müzik dinlemek,oyun oynamak veya video seyretmek için  

Diğer  

 

10. Bir cep telefonunun aĢağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması durumunda o 

ürünü "kaliteli" olarak nitelendirirsiniz? 

Markanın sunduğu müĢteri hizmetleri ve satıĢ sonrası teknik destek  

Ürünün teknolojik anlamda yeterliliği ve "yenilik" sunuyor olması  

Ürünün sosyal cazibeye sahip, toplumda trend olan bir ürün olması  

Ürünün fiyatının yüksek olması  

Ürünün dayanıklılığı, kullanım ömrünün uzun olması ve performansı  

Diğer  

 

 

11. ġu anda kullanmakta olduğunuz cep telefonu markası nedir? 

Nokia   

Samsung   

Sony Ericsson  

i-Phone   

Blackberry  

Diğer  
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Bölüm 3 

Bu bölümdeki sorular ile ankete katılan katılımcıların cep telefonu satın alırken 

etkilendikleri faktörleri ve karar alma aĢamasında etkilendikleri motivasyonları 

saptamak amaçlanmıĢtır. 

5'li Likert ölçeği ile hazırlanan bu bölümde ölçeğe karĢılık gelen ifadeler Ģöyledir : 

(1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım/Fikrim yok, (4) 

Katılıyorum, (5) Kesinlikle katılıyorum. 

12. Cep telefonları konusunda teknolojik geliĢmeleri her zaman yakından takip 

ederim ve ilgi duyarım.  

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

13. Cep telefonu satın alırken, fiyat benim için en önemli kriterdir, her zaman en 

uygun fiyatlı olan ürünü seçmeye çalıĢırım. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

14. Cep telefonu satın alırken, ürün fiyatının ve ürünün sahip olduğu teknik 

özelliklerinin ve markasının mümkün olduğunca denk olması benim için oldukça 

önemlidir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

15. Cep telefonu satın alırken, cep telefonunun performansı (tüm nitelikler açısından 

kiĢinin beklediği yeterliliğe ve yetkinliğe sahip olması, sağlıklı ve güvenilir 

Ģekilde iĢlevlerini yerine getirmesi) benim için çok önemlidir ve kararımı etkiler.  

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

16. Cep telefonu satın alırken, ürünün son model olması ve birçok teknolojik özelliğe 

sahip olmasından çok, benim ihtiyaçlarıma ve kullanım amacıma cevap 

verebilecek kadar özelliğe sahip olması yeterlidir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

17. Aktif olarak kullanmayacak olsam da alacağım telefonunun bütün teknolojik 

yenilik ve özelliklere sahip ve son model bir ürün olmasını isterim. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  
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18. Cep telefonu benim için statü sembolüdür ve sosyal statüme uygun bir cep 

telefonu kullanmak isterim. Kullandığım ürün kendimi bir gruba ait hissetmeme 

aracı olduğunu düĢünürüm. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

19. Cep telefonu satın alırken, alacağım cep telefonunu popüler ve sosyal cazibeye 

sahip olması benim için bir tercih sebebidir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

20. Cep telefonu satın alırken, cep telefonu modelinin trend olması ve diğer 

insanların kullandığım telefon hakkındaki düĢünceleri benim için oldukça 

önemlidir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

21. Cep telefonu satın alırken, markanın tanınırlığı ve güvenilen bir marka olması, 

yani markanın prestiji benim için oldukça önemlidir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

22. Cep telefonu satın alırken, daha önce kullandığım cep telefonu markasından 

duyduğum memnuniyet, seçimimi yönlendiren önemli bir etken olup marka 

sadakati benim için önemlidir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

23. Cep telefonu satın alırken, alacağım cep telefonunun ürün kalitesi benim 

seçimimi etkileyen en önemli faktördür ve alacağım ürünün her açıdan kaliteli 

olmasını isterim. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

24. Cep telefon satın alırken, ürünün kullanım ömrü ve dayanıklılığı benim için 

oldukça önemlidir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

25. Cep telefon satın alırken, pil ömrü/konuĢma süresi benim için oldukça önemlidir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  
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26. Cep telefonu satın alırken, telefonun sosyal medya ağları (Facebook,Twitter) ve 

e-posta hizmetlerine eriĢebilirliği( söz konusu uygulamaları desteklemesi) benim 

için oldukça önemlidir ve cep telefonumu bu amaçla oldukça sık kullanırım. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

27. Cep telefonu satın alırken, telefonun bilgi ve eğlence özellikleri(TV Tuner, 

Radyo/MP3 çalar, java, oyun, GPS,vb.) benim için oldukça önemlidir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

28. Cep telefonu satın alırken, cep telefonun sahip olduğu iĢletim sistemi benim için 

önemli bir karar verme kriteridir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

29. Cep telefonu satın alırken, cep telefonunun dahili hafıza, bellek kapasitesi, çoklu 

sim kart yuvası, HSPDA(hızlı internet bağlantısı sağlayan cep telefonu 

protokolü), Bluetooth, USB bağlantısı, yüksek çözünürlük seviyesi, çoklu 

dokunmatik ekran, görüntü teknolojisi, iĢletim sisteminin hızı(Mhz) gibi teknik 

özellikleri benim için oldukça önemli bir tercih sebebidir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

30. Cep telefonu satın alırken, estetik görünümü benim için kararımı etkileyebilecek 

kadar önemlidir, benim açımdan estetik olmayan bir telefonu çok iyi özelliklere 

sahip olsa da tercih etmem. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

31. Cep telefonu satın alırken, alacağım cep telefonunun kiĢiselleĢtirme özelliklerinin 

var olması (arka plan, duvar kağıdı, zil sesi vb.)benim için çok önemlidir ve 

telefonumum kiĢiselleĢtirme özelliklerini oldukça aktif bir Ģekilde kullanıyorum. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

32. Cep telefonu satın alırken, cep telefonunun ergonomik olması(örneğin 

kullanırken fiziksel zorluk çekmemem, kulağıma oturması, klavyenin kullanım 

kolaylığı, mesaj yazarken zorlanmamam) benim oldukça önemlidir, fiziksel 

görünümden daha çok ergonomik olmasına dikkat ederim. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  
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33. Cep telefonu satın alırken, cep telefonunun kullanım kolaylığına sahip 

olması(kullanımının basit ve anlaĢılır olması) benim için oldukça önemlidir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

34. Cep telefonu satın alırken, cep telefonunun fiziksel görünümü eni, boyu, 

yüksekliği, derinliği, kapak türü(kapaklı, kapaksız, kaydırmalı kapak vb.), ekran 

boyutu, renkli ekran olması, ekran sayısı, klavye tipi(dokunmatik, qwerty/qwertz 

vb.) ve klavye büyüklüğü vb.) benim için oldukça önemlidir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

35. Cep telefonu satın alırken, garanti koĢulları (arızalanma/bozulma gibi 

durumlarda, kullanıcının muhtemel zararını hangi koĢullar altında, hangi süreler 

içinde ve nasıl tazmin edeceği, hangi parçalarının garanti kapsamında olduğu, 

garanti süresi, tamir süresi, tamir süresince ikame bir ürünün tahsis edilip 

edilmeyeceği, iade ve yeni ürünle değiĢtirme Ģartları vb.) benim için çok 

önemlidir.  

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

36. Cep telefonu satın alırken, servis kalitesi(uzmanlık, dakiklik, müĢteri odaklılık, 

hızlılık, kalite, güler yüz ve ilgi gibi) benim için çok önemlidir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

37. Cep telefonu satın alırken, karar vermeden önce alacağım markanın satıĢ sonrası 

destek hizmetlerinin varlığı ve niteliği hakkında mutlaka bir ön araĢtırma 

yaparım ve satıĢ sonrası destek benim için oldukça önemlidir.  

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

38. Cep telefonu satın alırken, ürünün fonksiyonelliği(iĢlevi aynı anda en ekonomik 

ve en güvenilir Ģekilde yerine getirebilmesi), birçok amaç için kullanabilecek 

olmam benim için oldukça önemlidir.  

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

39. Sık cep telefonu değiĢtirdiğim için alacağım cep telefonunun kullanım ömrünün 

uzun olması benim için çok önemli değildir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  
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40. Cep telefonu satın alırken, mutlaka bir ön araĢtırma yaparım.  

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

41. Kullandığım cep telefonunun bir statü sembolü olduğunu düĢünmüyorum. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

42. Bir cep telefonunun fiyatı ne kadar yüksekse o kadar kaliteli olduğunu 

düĢünürüm. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  

 

43. Cep telefonu satın alırken, markanın müĢteri hizmetleriyle ilgili faaliyetleri 

benim için çok önemli değildir. 

 
1 2 3 4 5 

 Kesinlikle katılmıyorum           Kesinlikle katılıyorum  
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EK B : AFA ek analiz tabloları 

Çizelge B.1: Ortak varyans tablosu.         Çizelge B.2: Tanımlayıcı istatistik bilgileri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ortalama 

Standart 

Sapma    Frekans 

D1 3,1759 1,16525 199 

D2 2,9497 1,20499 199 

D3 2,7236 1,25086 199 

D4 2,6332 1,33753 199 

D5 2,6382 1,29870 199 

D6 2,6131 1,25369 199 

D7 4,0603 1,04755 199 

D8 3,6382 1,06825 199 

D9 4,1005 ,73164 199 

D10 4,0754 ,90974 199 

D11 3,7889 1,24141 199 

D12 3,4322 1,14335 199 

D13 3,1256 1,23881 199 

D14 3,1709 1,15074 199 

D15 3,3367 1,22771 199 

D16 3,7136 ,91197 199 

D17 3,5075 1,07247 199 

D18 3,5528 1,03279 199 

D19 3,8543 ,78745 199 

D20 4,0452 ,99644 199 

D21 3,9045 ,95130 199 

D22 3,5930 1,02008 199 

D23 3,9648 ,99177 199 

D24 3,9095 ,85390 199 

 

   
BaĢlangıç 

Ortak 

Varyans 

 D1 1,000 ,592 

D2 1,000 ,506 

D3 1,000 ,794 

D4 1,000 ,839 

D5 1,000 ,883 

D6 1,000 ,807 

D7 1,000 ,559 

D8 1,000 ,588 

D9 1,000 ,485 

D10 1,000 ,703 

D11 1,000 ,700 

D12 1,000 ,668 

D13 1,000 ,736 

D14 1,000 ,589 

D15 1,000 ,395 

D16 1,000 ,667 

D17 1,000 ,673 

D18 1,000 ,701 

D19 1,000 ,739 

D20 1,000 ,803 

D21 1,000 ,792 

D22 1,000 ,758 

D23 1,000 ,478 

D24 1,000 ,626 

 



 

 

125 

                 Çizelge B.3: DöndürülmemiĢ faktör matrisi. 

 

BileĢenler 

1 2 3 4 5 

D5 ,855 -,158 ,086 -,043 ,342 

D4 ,837 -,207 ,044 -,082 ,294 

D6 ,811 -,227 ,120 -,060 ,283 

D3 ,807 -,161 ,095 -,259 ,201 

D11 ,761 ,069 ,036 ,307 -,145 

D2 -,682 ,094 ,121 ,132 -,010 

D8 ,664 ,312 -,045 -,216 -,031 

D13 ,657 ,349 ,227 -,298 -,206 

D12 ,634 ,093 ,258 ,266 -,345 

D1 ,609 ,357 ,065 -,230 -,191 

D18 ,566 ,244 ,235 -,368 -,136 

D14 -,565 ,195 ,558 -,072 ,163 

D10 -,525 ,230 ,519 -,010 ,323 

D24 -,513 ,203 ,504 -,042 ,255 

D15 ,474 ,415 -,035 -,072 ,286 

D9 ,469 ,058 ,389 ,138 -,037 

D22 -,067 ,827 -,262 -,020 ,013 

D20 -,098 ,812 -,279 ,150 ,184 

D21 -,116 ,779 -,336 ,162 ,179 

D23 ,171 ,530 ,049 -,298 -,277 

D17 -,477 ,274 ,596 -,116 -,043 

D19 ,386 ,158 ,255 ,684 -,177 

D16 ,500 ,117 ,243 ,577 -,106 

D7 ,368 ,112 -,086 ,316 ,550 
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EK C : AAS anketi - Süpermatrisler ve limit matris 

              

 

 

 

 

AĢağıdaki soru formu “Türkiye‟de eğitimli genç mobil telefon kullanıcılarının satın 

alma davranıĢlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesine 

yönelik bir karar modeli”  konulu tez çalıĢmasına veri sağlamak amacıyla 

hazırlanmıĢtır. ÇalıĢmanın güvenilirliği ve sağlıklı bir değerlendirmenin 

gerçekleĢtirilebilmesi açısından her soruyu cevaplamadan önce dikkatlice okumanız 

ve tüm soruları eksiksiz olarak cevaplandırmanız önem taĢımaktadır. ÇalıĢmaya 

gösterdiğiniz ilgi, ayırdığınız zaman ve değerli katkılarınız için teĢekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Y. Ġlker Topçu  
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e-posta: ilker.topcu@itu.edu.tr 

 

Deniz Kadıoğlu 

İ.T.Ü. İşletme Fakültesi  

Endüstri Mühendisliği Bölümü 

e-posta: kadioglude@gmail.com 

 



 

 

127 

2,4,6 ve 8 ise ara değerleri ifade etmektedir.     

Örnek değerlendirme 1 

Eğer “Popülarite ve sosyal cazibe”nin önemi ile “ĠĢletim Sistemi”nin önemlerinin 

“eĢit” olduğunu düĢünüyorsanız, ortadaki 1 sayısını iĢaretlemeniz gerekmektedir. 

1=EĢit 3=Biraz daha fazla 5=Daha fazla 7=Çok daha fazla  9=AĢırı derecede 

fazla 

Popülarite ve sosyal cazibe 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ĠĢletim 

Sistemi 

 

Örnek değerlendirme 2 

Eğer sağ taraftaki “ĠĢletim Sistemi”nin öneminin sol taraftaki “Popülarite ve sosyal 

cazibe”nin öneminden “çok daha fazla” olduğunu düĢünüyorsanız, sol taraftaki 7 

sayısını iĢaretlemeniz gerekmektedir. 

1=EĢit 3=Biraz daha fazla 5=Daha fazla 7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede 

fazla 

Popülarite ve sosyal cazibe 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ĠĢletim 

Sistemi 

 

Örnek değerlendirme 3 

Eğer sol taraftaki “Popülarite ve sosyal cazibe”nin öneminin sağ taraftaki “ĠĢletim 

Sistemi”nin öneminden “biraz daha fazla” ile “daha fazla” arasında olduğunu 

düĢünüyorsanız, sağ taraftaki 4 sayısını iĢaretlemeniz gerekmektedir. 

1=EĢit 3=Biraz daha fazla 5=Daha fazla 7=Çok daha fazla 9=AĢırı 

derecede fazla   

Popülarite ve sosyal cazibe 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ĠĢletim 

Sistemi 

 

 

 

Ġzleyen sayfada sizlerden, “Cep telefonu tercihlerini ve satın alma davranıĢlarını 

etkileyen faktörler”i değerlendirmede kullanılabilecek kriterlerin önemlerini verilen 

ölçek üzerinde ikili olarak karĢılaĢtırmanız istenmektedir.  

Değerlendirme örnekleri 

“Cep telefonu kullanıcılarının cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri” 

değerlendirmede kullanılabilecek aĢağıdaki kriterlerden hangisinin önemi daha 

fazladır? 

1=EĢit 3=Biraz daha fazla 5=Daha fazla 7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede daha 

fazla 

Popülarite ve sosyal cazibe 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ĠĢletim Sistemi 



 

 

128 

BÖLÜM 1. ĠKĠLĠ KARġILAġTIRMALAR 

 

1. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Teknolojik geliĢmeler/Teknolojik ilgi” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden 

hangisi size göre daha etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal statü sembolü 

olması 

Sosyal statü sembolü 

olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 

---------- 

Performans 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ĠĢletim Sistemi 

ĠĢletim Sistemi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknolojik 

yeterlilik&inovasyon 

Teknolojik 

yeterlilik&inovasyon 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fonksiyonellik 

Fonksiyonellik 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Performans 

 

2. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, “Fiyat 

Uygunluğu” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre daha etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal statü sembolü 

olması 

Sosyal statü sembolü 

olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diğer insanların 

düĢünceleri 

Diğer insanların 

düĢünceleri 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 

----- 

Kullanım ömrü/ 

Dayanıklılık 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ergonomik olması 

Ergonomik olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

KonuĢma süresi ve pil 

ömrü 

KonuĢma süresi ve pil 

ömrü 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kullanım 

Kolaylığı(Basitlik) 

Kullanım 

Kolaylığı(Basitlik) 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kullanım ömrü/ 

Dayanıklılık 

 

3. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Alacağınız telefonun son model olması” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden 

hangisi size göre daha etkilidir? 
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1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Performans 

Performans 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ĠĢletim Sistemi 

ĠĢletim Sistemi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknolojik 

yeterlilik&inovasyon 

Teknolojik 

yeterlilik&inovasyon 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 

------ 

Sosyal statü sembolü 

olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Marka Prestiji 

Marka Prestiji 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diğer insanların 

düĢünceleri 

Diğer insanların 

düĢünceleri 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Yüksek ürün kalitesi 

Yüksek ürün kalitesi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal statü sembolü 

olması 

 

4. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, “Sosyal 

statüye uygunluk” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi daha etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Marka Prestiji 

Marka Prestiji 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diğer insanların 

düĢünceleri 

Diğer insanların 

düĢünceleri 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Yüksek ürün kalitesi 

Yüksek ürün kalitesi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 

--------- 

Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Performans 

Performans 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ĠĢletim Sistemi 

ĠĢletim Sistemi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 

----- 

Sosyal medya ve e-posta 

uyg. desteklemesi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bilgi &Eğlence özellikleri 

----- 

Fiyat Uygunluğu 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kullanım Kolaylığı 

(Basitlik) 

Kullanım Kolaylığı 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ergonomik Olması 
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Ergonomik Olması 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fiyat Uygunluğu 

 

5. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Popülarite ve sosyal cazibe” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre 

daha etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal statü sembolü 

olması 

Sosyal statü sembolü 

olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diğer insanların 

düĢünceleri 

Diğer insanların 

düĢünceleri 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Marka Prestiji 

Marka Prestiji 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yüksek ürün kalitesi 

Yüksek ürün kalitesi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 

----------- 

Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Performans 

Performans 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ĠĢletim Sistemi 

ĠĢletim Sistemi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknolojik yeterlilik& 

inovasyon 

Teknolojik yeterlilik& 

inovasyon 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 

------------ 

Sosyal medya uyg. 

eriĢilebilirlik 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bilgi &Eğlence özellikleri 

 

6. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, “Diğer 

insanların düĢünceleri” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre daha 

etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal statü sembolü 

olması 

Sosyal statü sembolü 

olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Yüksek ürün kalitesi 

Yüksek ürün kalitesi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Marka Prestiji 

Marka Prestiji 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 

--------- 

Fiyat Uygunluğu 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kullanım 

Kolaylığı(Basitlik) 

---------- 
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Sosyal medya ve e-posta 

uyg. desteklemesi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bilgi &Eğlence özellikleri 

 

7. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Markanın Prestiji” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre daha 

etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Yüksek ürün kalitesi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal statü sembolü 

olması 

Sosyal statü sembolü 

olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diğer insanların 

düĢünceleri 

Diğer insanların 

düĢünceleri 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Yüksek ürün kalitesi 

 

8. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Performans” söz faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre daha 

etkilidir? 

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal statü sembolü 

olması 

Sosyal statü sembolü 

olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Yüksek ürün kalitesi 

Yüksek ürün kalitesi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 

---- 

Mevcut Teknolojik 

geliĢmeler 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ĠĢletim Sistemi 

ĠĢletim Sistemi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknolojik yeterlilik ve 

inovasyon 

Teknolojik yeterlilik ve 

inovasyon 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fonksiyonellik 

Fonksiyonellik 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mevcut Teknolojik 

geliĢmeler 

---- 

Sosyal medya ve e-posta 

uyg. desteklemesi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bilgi &Eğlence özellikleri 

 

9. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Yüksek ürün kalitesi” söz konusu olduğunda aĢağıdaki kriterlerden hangisi 

daha önemlidir? 
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1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal statü sembolü 

olması 

Sosyal statü sembolü 

olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diğer insanların 

düĢünceleri 

Diğer insanların 

düĢünceleri 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Marka Prestiji 

Marka Prestiji 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 

 

10. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Kullanım ömrü/Dayanıklılık” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size 

göre daha etkilidir? 

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Fiyat Uygunluğu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ergonomik olması 

Ergonomik olması 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KonuĢma süresi/Pil ömrü 

KonuĢma süresi/Pil 

ömrü 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kullanım 

Kolaylığı(Basitlik) 

Kullanım 

Kolaylığı(Basitlik) 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fiyat Uygunluğu 

 

11. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, “Sosyal 

Medya ve e-posta Uygulamalarına eriĢilebilirlik/destekleme” faktörü üzerinde 

aĢağıdakilerden hangisi size göre daha etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal statü sembolü 

olması 

Sosyal statü sembolü 

olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diğer insanların 

düĢünceleri 

Diğer insanların 

düĢünceleri 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 

-------- 

Bilgi & Eğlence 

özellikleri 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estetik  Görünüm 

Estetik  Görünüm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KiĢiselleĢtirme özellikleri 

KiĢiselleĢtirme özellikleri 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fiziksel Tasarım 

Fiziksel Tasarım 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bilgi & Eğlence 

özellikleri 

--------- 

 Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Performans 

Performans 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ĠĢletim Sistemi 
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ĠĢletim Sistemi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 

-------- 

Fiyat Uygunluğu 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kullanım Kolaylığı 

(Basitlik) 

 

12. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Bilgi&Eğlence Özellikleri” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre 

daha etkilidir? 

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Sosyal medya uyg. 

eriĢilebilirlik 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estetik  Görünüm 

Estetik  Görünüm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KiĢiselleĢtirme özellikleri 

KiĢiselleĢtirme özellikleri 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fiziksel Tasarım 

Fiziksel Tasarım 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal medya uyg. 

eriĢilebilirlik 

---- 

Sosyal statü sembolü 

olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diğer insanların 

düĢünceleri 

Diğer insanların 

düĢünceleri 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal statü sembolü 

olması 

--- 

Teknolojik geliĢmeler/ilgi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ĠĢletim Sistemi 

 

13. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, “ĠĢletim 

Sistemi” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre daha etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Performans 

Performans 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknolojik yeterlilik ve 

inovasyon 

Teknolojik yeterlilik ve 

inovasyon 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fonksiyonellik 

Fonksiyonellik 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 

------ 

Sosyal medya uyg. 

eriĢilebilirlik 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bilgi & Eğlence özellikleri 

 

------ 

 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal statü sembolü 

olması 

Sosyal statü sembolü 

olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Popülarite ve sosyal 

cazibe 
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Popülarite ve sosyal 

cazibe 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diğer insanların 

düĢünceleri 

Diğer insanların 

düĢünceleri 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 

 

14. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Teknolojik yeterlilik &inovasyon” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi 

size göre daha etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Performans 

Performans 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ĠĢletim Sistemi 

ĠĢletim Sistemi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fonksiyonellik 

Fonksiyonellik 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 

------- 

Telefonun son model ve 

ileri teknoloji olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Popülarite ve sosyal cazibe 

 

 

15. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Estetik görünüm” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre daha 

etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Sosyal medya ve e-posta 

uyg. desteklemesi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bilgi&Eğlence özellikleri 

Bilgi&Eğlence özellikleri 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KiĢiselleĢtirme özellikleri 

KiĢiselleĢtirme özellikleri 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fiziksel Tasarım 

Fiziksel Tasarım 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal medya ve e-posta 

uyg. desteklemesi 

 

16. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“KiĢiselleĢtirme özellikleri” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre   

daha etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Sosyal medya ve e-posta 

uyg. desteklemesi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estetik Görünüm 

Estetik Görünüm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bilgi&Eğlence özellikleri 

Bilgi&Eğlence özellikleri 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fiziksel Tasarım 

Fiziksel Tasarım 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal medya ve e-posta 

uyg. desteklemesi 

 

17. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Ergonomik olması” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre daha 

etkilidir? 
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1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Fiyat Uygunluğu 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kullanım ömrü / 

Dayanıklılık 

Kullanım ömrü / 

Dayanıklılık 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kullanım Kolaylığı 

(Basitlik) 

Kullanım Kolaylığı 

(Basitlik) 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

KonuĢma süresi ve pil 

ömrü 

KonuĢma süresi ve pil 

ömrü 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fiyat Uygunluğu 

 

18. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Kullanım Kolaylığı(Basitlik&Açıklık)” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden 

hangisi size göre daha etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Fiyat Uygunluğu 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kullanım ömrü / 

Dayanıklılık 

Kullanım ömrü / 

Dayanıklılık 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ergonomik olması 

Ergonomik olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

KonuĢma süresi ve pil 

ömrü 

KonuĢma süresi ve pil 

ömrü 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fiyat Uygunluğu 

---------- 

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Sosyal statü sembolü 

olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Popülarite ve sosyal cazibe 

Popülarite ve sosyal cazibe 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diğer insanların 

düĢünceleri 

Diğer insanların 

düĢünceleri 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal statü sembolü 

olması 

 

19. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Fiziksel Tasarım” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre daha 

etkilidir? 

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Estetik görünüm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bilgi&Eğlence özellikleri 

Bilgi&Eğlence özellikleri 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosyal medya ve e-posta 

uyg. desteklemesi 

Sosyal medya ve e-posta 

uyg. desteklemesi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

KiĢiselleĢtirme Özellikleri 

KiĢiselleĢtirme Özellikleri 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Estetik görünüm 

 

20. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Garanti Ģartları” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre daha 

etkilidir?  
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1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Servis kalitesi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SatıĢ sonrası destek 

hizmetleri 

 

21. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, “Servis 

Kalitesi” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre daha etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Garanti Ģartları 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SatıĢ sonrası destek 

hizmetleri 

 

22. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, “SatıĢ 

sonrası destek hizmetleri” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre 

daha etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Garanti Ģartları 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Servis kalitesi 

 

23. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“Fonksiyonellik” söz konusu olduğunda aĢağıdaki kriterlerden hangisi size göre 

daha etkilidir?   

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Performans 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknolojik 

yeterlilik&inovasyon 

Teknolojik 

yeterlilik&inovasyon 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ĠĢletim Sistemi 

ĠĢletim Sistemi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 

Teknolojik 

geliĢmeler/Teknolojik ilgi 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Performans 

 

24. Cep telefonu satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri değerlendirirken, 

“KonuĢma süresi/Pil Ömrü” faktörü üzerinde aĢağıdakilerden hangisi size göre 

daha etkilidir?  

1=EĢit  3=Biraz daha fazla  5=Daha fazla  7=Çok daha fazla 9=AĢırı derecede fazla 

Fiyat Uygunluğu 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kullanım 

ömrü/Dayanıklılık 

Kullanım 

ömrü/Dayanıklılık 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ergonomik olması 

Ergonomik olması 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kullanım 

kolaylığı(Basitlik) 

Kullanım 

kolaylığı(Basitlik) 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fiyat Uygunluğu 

 

 

 

 



 

 

137 

 

BÖLÜM 2. DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER 

 

 Eğitim durumunuz:  

 

   Lise     Üniversite      Lisansüstü 

      

   

 Cinsiyetiniz: 

 

 

 Bir iĢte çalıĢıyor musunuz? 

 

 

 Aylık geliriniz 

 

1000 TL‟den 

az 

1000-2000 

TL 
2000-3000 TL 

3000 TL‟den 

fazla 

Gelirim yok 

               

 

 

  

 

  

 

   

 

 

     

 

 Aylık cep telefonu harcamanız 

 

50 TL‟den az 50-100 TL 100 TL‟den fazla 

                   

   

 

 YaĢınız: 

 

 

 

                 Anketin sonuna geldiniz. Katılımınız için teĢekkür ederiz.  

 

 

 

 

 

Kadın Erkek 

    

  Evet Hayır 
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                                                                                Çizelge C.1: AğırlıklandırılmamıĢ süpermatris.                      

 

  FAKTOR 1 FAKTOR 2 FAKTOR 3 FAKTOR 4 FAKTOR 5 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 

FAKTOR 1 

A1 0,000 0,116 0,107 0,186 0,554 0,319 0,217 0,000 0,000 0,000 0,000 0,431 0,313 0,498 0,573 0,000 0,416 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

A2 0,142 0,000 0,246 0,209 0,056 0,086 0,333 0,000 1,000 0,438 0,000 0,257 0,077 0,134 0,000 0,000 0,200 0,286 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

A3 0,215 0,334 0,000 0,327 0,144 0,125 0,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,311 0,105 0,172 0,427 0,000 0,245 0,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

A4 0,074 0,099 0,179 0,000 0,092 0,081 0,113 0,000 0,000 0,562 0,000 0,000 0,000 0,196 0,000 0,000 0,139 0,334 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

A5 0,219 0,245 0,336 0,215 0,000 0,389 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

A6 0,350 0,206 0,131 0,064 0,154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,505 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FAKTOR 2 

B1 1,000 0,298 0,560 0,544 0,000 0,000 0,000 0,198 0,052 0,092 0,150 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,464 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

B2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,440 0,000 0,141 0,188 0,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

B3 0,000 0,341 0,000 0,000 0,000 0,000 0,090 0,238 0,000 0,527 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

B4 0,000 0,361 0,440 0,456 0,000 0,000 0,104 0,133 0,689 0,000 0,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,536 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

B5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,366 0,431 0,118 0,193 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FAKTOR 3 

C1 0,410 0,446 0,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,342 0,417 0,490 0,141 0,493 0,394 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

C2 0,136 0,260 0,249 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,219 0,000 0,100 0,154 0,564 0,121 0,297 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

C3 0,124 0,295 0,154 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,166 0,106 0,000 0,268 0,115 0,386 0,309 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

C4 0,330 0,000 0,357 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,532 0,468 0,387 0,000 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

C5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,084 0,084 0,096 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

FAKTOR 4 

D1 0,000 0,764 0,606 0,454 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,667 0,474 0,399 0,000 0,000 0,000 0,381 0,075 0,221 0,036 0,000 0,000 0,000 

D2 0,000 0,236 0,394 0,546 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,526 0,601 0,000 0,000 0,533 0,000 0,069 0,510 0,107 0,000 0,000 0,000 

D3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,078 0,135 0,000 0,157 0,722 0,000 0,000 0,000 

D4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,264 0,371 0,181 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 

D5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 0,112 0,675 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 

FAKTOR 5 

E1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,410 0,373 

E2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,384 0,000 0,627 

E3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,616 0,590 0,000 
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                                                                                Çizelge C.2 : AğırlıklandırılmıĢ süpermatris. 

  
  

FAKTOR 1 FAKTOR 2 FAKTOR 3 FAKTOR 4 FAKTOR 5 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 

FAKTOR 
1 

A1 0,000 0,029 0,027 0,046 0,554 0,159 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,144 0,078 0,166 0,287 0,000 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

A2 0,047 0,000 0,062 0,052 0,056 0,043 0,111 0,000 0,500 0,219 0,000 0,086 0,019 0,045 0,000 0,000 0,050 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

A3 0,072 0,084 0,000 0,082 0,144 0,063 0,112 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104 0,026 0,057 0,213 0,000 0,061 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

A4 0,025 0,025 0,045 0,000 0,092 0,041 0,038 0,000 0,000 0,281 0,000 0,000 0,000 0,065 0,000 0,000 0,035 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

A5 0,073 0,061 0,084 0,054 0,000 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

A6 0,117 0,051 0,033 0,016 0,154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,126 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FAKTOR 

2 

B1 0,333 0,074 0,140 0,136 0,000 0,000 0,000 0,198 0,026 0,046 0,150 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

B2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,147 0,000 0,070 0,094 0,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

B3 0,000 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,238 0,000 0,263 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

B4 0,000 0,090 0,110 0,114 0,000 0,000 0,035 0,133 0,345 0,000 0,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

B5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,122 0,431 0,059 0,097 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FAKTOR 

3 

C1 0,137 0,111 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,085 0,139 0,245 0,070 0,123 0,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

C2 0,045 0,065 0,062 0,000 0,000 0,500 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 0,000 0,033 0,077 0,282 0,030 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

C3 0,041 0,074 0,039 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,055 0,026 0,000 0,134 0,057 0,096 0,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

C4 0,110 0,000 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,177 0,117 0,129 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

C5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,021 0,032 0,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

FAKTOR 

4 

D1 0,000 0,191 0,152 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,222 0,118 0,133 0,000 0,000 0,000 0,127 0,075 0,221 0,036 0,000 0,000 0,000 

D2 0,000 0,059 0,098 0,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,111 0,132 0,200 0,000 0,000 0,133 0,000 0,069 0,510 0,107 0,000 0,000 0,000 

D3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,045 0,000 0,157 0,722 0,000 0,000 0,000 

D4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,066 0,124 0,181 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 

D5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,037 0,675 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 

FAKTOR 

5 

E1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,410 0,187 

E2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,384 0,000 0,313 

E3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,616 0,590 0,000 
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                                                                                          Çizelge C.3 : Limit matris. 

  

FAKTOR 1 FAKTOR 2 FAKTOR 3 FAKTOR 4 FAKTOR 5 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 

FAKTOR 1 

A1 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

A2 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

A3 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

A4 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

A5 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

A6 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

FAKTOR 2 

B1 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

B2 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 

B3 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

B4 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

B5 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

FAKTOR 3 

C1 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

C2 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

C3 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

C4 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

C5 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

FAKTOR 4 

D1 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

D2 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

D3 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

D4 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

D5 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

FAKTOR 5 

E1 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

E2 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

E3 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 



 

 

141 

 

 

ÖZGEÇMĠġ  

 

 

 

Ad Soyad:                             Deniz Kadıoğlu        

Doğum Yeri ve Tarihi:  Ġstanbul- 20.09.1988 

Adres:  Feneryolu Mahallesi Müderris Ziya Bey sok. No:7 

Kadıköy-Ġstanbul 

E-Posta:  kadioglude@gmail.com  

Lisans:  Yıldız Teknik Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği                 

 (2006-2010)    

Mesleki Deneyim:  GfK AraĢtırma ve DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ. 

 MüĢteri Hizmetleri Uzman Yardımcısı (2011-2012) 

 

mailto:kadioglude@gmail.com

