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Abstract

The unique feeling created by the experience offered to the consumer has become
one of the most important features that distinguish a brand from its competitors. It
is also important to know whether the experience offered by brands triggers a
sense of loyalty in the consumer and to determine whether brand love and brand
trust have a role in this effect. This research was conducted in order to reveal the
role of brand trust and brand love in the effect of brand experiences of individuals
living in Turkey and owning vehicles at gas stations on brand loyalty. The
questionnaire form prepared in line with the purpose of the research was applied
to 406 individuals on a voluntary basis with online convenience sampling
method. First of all, reliability analysis was made in the research, and then factor
analysis was performed to test the factor structure validity of the scales measuring
the participants' brand experience, brand loyalty, brand trust and brand love.
Regression analysis was conducted to determine the mediating role of brand trust
and brand love in the effect of brand experience on brand loyalty. As a result of
the analysis, it was concluded that brand trust and brand love have a partial
mediating role in the effect of brand experience on brand loyalty.

Marka Deneyiminin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisinde Marka
Güveni ve Marka Aşkının Aracılık Rolü
Anahtar Kelimeler
Marka Deneyimi,
Marka Güveni,
Marka Aşkı, Marka
Sadakati.

Özet

Tüketiciye sunulan deneyimin yarattığı benzersiz his, bir markayı
rakiplerinden belirgin bir şekilde ayırt edilmesini sağlayan en önemli
özelliklerden biri haline gelmiştir. Markalar tarafından sunulan deneyimin
tüketicide bir sadakat duygusunu tetikleyip tetiklemediğinin bilinmesi ve
marka aşkı ile marka güveninin bu etkide bir rolü olup olmadığının
belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırma, Türkiye'de yaşayan ve araç
sahibi olan bireylerin benzin istasyonlarında edindikleri marka
deneyimlerinin marka sadakatlerine etkisinde marka güveni ve marka
aşkının rolünü ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacı
doğrultusunda hazırlanan anket formu online olarak kolayda örnekleme
yöntemiyle 406 bireye gönüllük esasına göre uygulanmıştır. Araştırmada

Corresponding Author. ORCID: 0000-0001-7582-749X. Doç.Dr., Harran Üniversitesi
Üniversitesi,İ.İ.B.F., Şanlıurfa/Türkiye, barslan@harran.edu.tr
2 ORCID: 0000-0002-4798-2262. Dr.Öğr.Üyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi, Hatay/Türkiye, canan.yilmazuz@iste.edu.tr
1

Makale Geçmişi
Alınan Tarih
5 Aralık 2021
Kabul Tarihi
23 Nisan 2022

öncelikle güvenilirlik analizi yapılmış olup, ardından katılımcıların marka
deneyimi, marka sadakati, marka güveni ve marka aşkı ölçeklerine faktör
yapı geçerliliğini test etmek için faktör analizi yapılmıştır. Marka
deneyiminin marka sadakati üzerindeki etkisinde marka güveni ve marka
aşkının aracılık rolünü belirlemek için regresyon analizi uygulanmıştır.
Yapılan analizler sonucunda marka deneyiminin marka sadakati üzerindeki
etkisinde marka güveninin ve marka aşkının kısmı aralık rolü olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.

1. Giriş
Rekabetin artık şiddetli bir şekilde hissedildiği pazarlarda müşterilerle uzun
soluklu ilişkiler kurmak, işletmelerin en önemli amaçlarından biri haline gelmiştir.
Bu nedenle ürünlerini satın almayı tercih eden tüketicilerde marka sadakati
yaratmak isteyen işletmeler, bu amaca hizmet edecek çözümler bulmayı amaç
haline getirmişlerdir.
İşletmeler tarafından sunulan deneyimin rakipler tarafından taklit edilemez
olmasının yanı sıra, tüketiciler üzerinde bıraktığı olumlu izlenimler, işletmeleri
sadakat oluşturma konusunda bu yolu izlemeye teşvik etmiştir. Satın aldığı bir mal
ya da hizmetten beklentisini kaliteden öteye taşıyan tüketiciler, işletmelerden daha
farklı beklentilere girmekte ve kendilerine belli bir deneyim alanı imkânı sunan
markaları tercih etmektedirler. Bununla birlikte markaya duyulan güven duygusu
da tüketicilerin tercihlerini etkileme potansiyeli olan bir faktör olarak
değerlendirilmektedir. Tüketiciler, güvendikleri markaların ürünlerini satın
almakta ve kişilerarası bir duygu olarak nitelendirilen aşkı, markalara karşı da
duyulabilmekte ve kişi belli bir markaya karşı aşk ile hareket edebilmektedir.
Literatürde marka deneyiminin marka sadakati üzerindeki etkisinde marka
güveninin ve marka aşkının aracılık rolünü belirlemeye yönelik bir çok çalışma yer
almakla birlikte, bu çalışmada örneklem farklılığına gidilmiştir. Çalışma, literatürde
var olan çalışmaların değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamada yetersiz olması
nedeniyle, boşluğu doldurmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın amaçları;


Marka deneyiminin marka sadakati üzerindeki etkisini belirlemek.



Marka deneyiminin marka sadakati üzerindeki etkisinde marka güveni ve
marka aşkının aracılık rolünü belirlemek.

olarak belirlenmiştir.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Marka Deneyimi ve Boyutları
Deneyim, Türk Dil Kurumu tarafından bireyin belirli bir sürede veya ömrü
boyunca edindiği bilgilerin tamamı olarak tanımlanmıştır (TDK, 2021). Deneyim
kavramı tüketici davranışlarında ilk defa Holbrook ve Hirschman (1982)
tarafından duyusal, fantezi ve duygusal olarak ortaya konmuştur. Deneyimin temel
özelliklerini Skard ve diğerleri (2011);
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Özneldir



İçseldir



Farklı türden ilişkileri içermektedir
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Çok boyutlu bir olgudur



Çeşitli temas noktalarında yaşanmaktadır.

şeklinde özetlemişlerdir. Literatürde marka deneyimi kavramı ilk defa Schmitt
(2003) tarafından tanımlanmıştır. Schmitt (2003) marka deneyimini müşterinin
karşılaştığı ürünün kendisi ve logosu, ismi, ambalajı, reklamı gibi tüm bileşenlerini
içeren stratejik bir unsur olarak ifade etmiştir. Marka deneyimi, tüketicinin daha
önceden markayı kullanmış olması veya o marka ile bir etkileşim kurması
neticesinde edindiği tecrübe olarak ifade edilmektedir. Tüketicinin markayı
deneyimlemesi ile marka sadakati arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu
(Oliver, 1997) da yapılan diğer çalışmalarla ifade edilmiştir.
Marka deneyimleri tüketici algısına göre farklılık göstermekte ve güçlü-zayıf,
pozitif-negatif, kısa süreli-uzun süreli olarak değişmektedir. İşletmeler
müşterilerinin deneyimlerinin uzun süreli ve olumlu algıda olmasını ve bunun
neticesinde müşteri sadakati oluşmasını amaçlarlar. Bir marka tüketicisine
ürünlerinin yanı sıra pazarlama iletişim araçları gibi farklı temas noktaları
aracılığıyla da ulaşmaktadır. Tüketicinin marka ile temas ettiği noktalarda yaşanan
etkileşimler tüketici zihninde markaya yönelik bir izlenim oluşmasına neden
olmakta ve bu etkileşimler deneyim olarak ifade edilmektedir. Yaşadıkları bu
deneyimler tüketicilerin hislerini, duygularını, düşüncelerini, tutum ve
davranışlarını etkileyebilmektedir (Aksoy, 2013; Ishikawa, 2013'den aktaran
Akgözlü, 2020). Marka deneyimi daha çok duygular, hisler, bilişsel ve davranışsal
tepkileri içeren bir olgudur (Brakus vd., 2009).
Literatürde yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında marka deneyimi
boyutlarına beş faktörün dahil edildiği görülmektedir. Bu boyutlar; duyusal,
duygusal, davranışsal, düşünsel ve ilişkisel boyutlardır (Brakus vd., 2009).


Duyusal Marka Deneyimi: Duyusal deneyim renkler, süsleme, büyüklük,
miktar gibi görsel materyaller ile tat, koku ve ses gibi diğer faktörlerle ifade
edilir. Görsel bileşenler ile görsel bir kimlik yaratılarak aydınlatma,
dekorasyon, mimari gibi faktörlerle sunular hazırlanır ve estetik duygulara
hitap edilir. Dağ esintisi, parfümeri, fırın, restoranlar tarafından sağlanan
koku, bir restoranda yedikleri ve içtikleri ile lezzet ve tat, mağazada
dinlenen müzik ve festivaller ile ses deneyimi yaşatılabilmektedir. Tüm bu
faktörlerin bir araya gelmesiyle duyusal deneyim oluşmaktadır. Duyusal
deneyim ile tüketicinin beş duyusuna hitap etmek amaçlanmaktadır
(Beckman vd., 2013; Schmitt, 1999).



Duygusal Marka Deneyimi: Bu marka deneyimi aidiyet, mutluluk, aşk,
sosyallik, heyecan gibi duygular neticesinde yaşanır. Bu duygusal
deneyimlerin tümü tüketicilerin hatıralarında bir anı olarak kalarak marka
hakkında olumlu duyguların oluşmasını sağlamaktadır (Brakus vd., 2009;
Beckman vd., 2013).



Davranışsal Marka Deneyimi: Davranışsal marka deneyimi ile markalar
müşterilerine eşsiz, benzersiz deneyimler sunarak onların yaşam tarzlarını
ve boş zamanlarında yapacakları aktiviteleri etkileyebilmektedirler.
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Örneğin sağlık amaçlı yapılan doğa yürüyüşleri, koşu etkinlikleri vb.
aktivitelerle davranışsal deneyim sunulabilir (Beckman vd., 2013).


Düşünsel Marka Deneyimi: Bu deneyimde markalar müşteride ilgi, merak
ve heyecan oluşturarak müşteriyi marka ile ilgili düşünmeye teşvik
edebilirler. Örneğin, "Vegas‘ta olan Vegas‘ta kalır" sloganı ile tüketicilerde
Vegas‘ta yaşayabilecekleri deneyimler ile ilgili olarak heyecan verici algılar
yaratılabilir ve bu algıyla müşterilerin Vegas'a gitmeyi tercih etmeleri
sağlanabilir (Beckman vd., 2013; Schmitt, 1999).



İlişkisel Marka Deneyimi: İlişkisel marka deneyiminde duyusal, duygusal,
düşünsel ve eylemsel boyutların tümü marka deneyimi ile ilişkilendirilir.
Bireyin sosyal kimliği, sosyal sınıfı, sosyal rolleri, kültürel değerleri, marka
iletişimleri, grup üyelikleri gibi faktörler bu deneyimin ortaya çıkmasında
etkili olan önemli faktörlerdir (Schmitt,1999).

2.2. Marka Güveni
Marka güveni, işletmeler ile tüketiciler arasında uzun dönemli ilişkiler
kurulmasında oldukça önemli bir faktördür (Elliott ve Yannopoulou, 2007). Bu
sebeple güçlü olan markalar vaatleri anladığı ve tüketim ve alımdan kaynaklı
riskleri algılamada yardımcı oldukları için tüketiciler için güvenli bir ortam
oluşturmaktadır (Berry, 2000).
Tüketicinin, markanın birey olarak kendi çıkarlarını gözettiğini ve söylemlerinde
dürüst olması, karşılaşılabilecek problemlerde problemin giderilmesi için çaba
harcaması, ihtiyaç ve problemlerin giderilmesinde yeterli olduğuna ilişkin
oluşturduğu inanç marka güvenini oluşturmaktadır (Walter vd., 2000). Marka
güveni, tüketicinin markanın talep edilen vaatleri yerine getireceğine yönelik olan
güvenme isteği olarak tanımlanır (Moorman, Deshpande ve Zaltman, 1993).
Marka güveni, tüketicinin kendisini neden emniyette hissettiği ile ilgili bir olgudur
(Erdil ve Uzun, 2009). Chaudhuri ve Holbrook (2001) marka güvenini, tüketicinin
markanın vaat ettiği fonksiyonlarını yerine getirebilmesine yönelik hissettiği
inanma isteği olarak ifade etmişlerdir. İnanılan bu özellikler; markanın
güvenilirliği, emniyeti ve dürüstlüğü (Chaudri ve Holbrook, 2001) olarak
tanımlanır. Markaya karşı duyulan güven geçmişteki etkileşim ve deneyimler ile
oluşmaktadır (Garbarino ve Johnson, 1999). Marka güveninin iki boyutu söz
konusudur. Birincisi; sözlerin tutulması ve müşteri ihtiyaçlarının tatminini içeren
güvenilirlik boyutudur. İkinci boyut ise; tüketicilerin bir sorun ile karşılaştıkları
zaman gösterdikleri iyi niyetleri içeren tutumsal eylemlerden oluşan niyet
boyutudur (Delgado- Ballester ve Munuera-Aleman 2005, 188).
2.3. Marka Aşkı
İnsanların birbirlerine karşı hissettikleri duygulardan biri olan aşk, tüketici ile
marka arasındaki ilişkide de kendini göstererek literatürde marka aşkı olarak yer
almıştır. Shimp ve Madden (1988)’in çalışmalarıyla birlikte pazarlama literatürüne
kazandırılan marka aşkı kavramı, kişiler arasındaki aşkı, pazarlama ve markalaşma
bağlamına uyarlarlar ve marka aşkının tutku, yakınlık ve bağlılığı da içerdiğini de
öne sürerler (Zarantonello, vd.,2016: 808). Fournier (1998), tüketici-marka
ilişkisinde sevgi ve tutkunun temel unsurlar olduğunu dile getirirken, aşkın basit
4
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bir marka tercihinden daha zengin, daha derin ve daha uzun süreli bir duygu
olduğunu tanımlamaktadır (Bairrada, vd., 2018). Batra (2012) tarafından yapılan
çalışmalar, bir markaya karşı hissedilen aşkın, marka kalitesi (Batra vd., 2012;
Rauschnabel ve Ahuvia, 2014), faydacı özellikler, marka antropomorfizmi
(Rauschnabel ve Ahuvia, 2014), marka deneyimi ve deneyimsel marka kişiliği
(Rauschnabel vd., 2016) gibi etkenler sonucunda ortaya çıktığını göstermektedir
(Bairrada, vd., 2018: 657). Oluşumu birtakım faktörlere bağlı olan marka aşkı,
tüketicinin o markaya karşı hissettiği güçlü olumlu duygu olarak nitelendirilir.
Carroll ve Ahuvia (2006: 81) tarafından “memnun bir tüketicinin belirli bir ticari
isim için sahip olduğu tutku dolu bağlılığın derecesi” olarak tanımlanan marka aşkı
kavramı (Bairrada, vd., 2019: 32), tüketicilerin markalarla kurdukları bir ilişki
türüdür. Belirli, tek, geçici bir aşk duygusundan çok, birbiriyle ilişkili birden fazla
bilişsel, duygusal ve davranışsal öğeleri" kapsayan marka aşkı (Batra vd., 2012: 6),
tüketicilerin karar verme sürecinde etkili olmaktadır. Tüketici, satın alma
sürecinde markayı bütün yönleriyle değerlendirecek, kendine yakın hissettiği
markayı deneyecek, uzun vadede de bu markaya karşı duygusal bir yakınlık
hissedecektir. Ahuvia (1993), bir markanın tüketicinin benlik duygusuyla hem
yüksek ve gerçek hem de istenen bir bütünleşme seviyesine ulaştığında, tüketicinin
markaya olan aşkının ortaya çıktığını öne sürmektedir (Albert ve Merunka, 2013:
259). Bir tüketici kendini markayla ne kadar yakın hisseder ve bütünleşirse, o
markaya karşı hissedeceği aşk o kadar kuvvetli olur. Carroll ve Ahuvia (2006)
marka aşkının tutku, bağlılık, markaya ilişkin olumlu değerlendirmeler ve olumlu
duygulardan oluştuğunu ileri sürer. Bütün bu duygular bir arada
değerlendirildiğinde, tüketici markaya bir değer biçerek insana atfedilen
özelliklerinden birini markaya karşı hissedebiliyor. Bilişsel bir süreçten çok
duygusallığın ön planda olduğu, tüketicilerin markaları ile uzun vadeli ilişkilerinin
sonucu ortaya çıkan ve markanın tüketicinin kendi kimliğine entegrasyonunu veya
duygusal bağlılığını ifade eden marka aşkı, marka ve tüketici arasında kurulan ve
tüketici tercihini etkileyen güçlü ilişkilerden biridir. Marka aşkı, zamanla gelişen
uzun vadeli ilişkiler ile ilgili olup markanın tüketicinin kimliğiyle bütünleşmesini
gerektiren, duygusal yönü ağır basan bir kavramdır (Karjaluoto,vd., 2016 :528).
Tüketici, markanın kendisini ne kadar yansıttığını düşünürse, o markaya karşı
hissedeceği aşkın ortaya çıkma ihtimali de o kadar fazla olur. Nitekim Carroll ve
Ahuvia (2006), tüketicilerin kimliğini şekillendiren markaların daha güçlü
duygusal tepkilerle karşılaşabileceklerini dile getirerek (Wallace, vd., 2014: 34)
benzer bir yöne dikkat çekmişler, markaya karşı hissedilen aşkın, tüketicilerin
benlikleriyle örtüşme ihtimali yüksek olan markalarda daha yüksek oranda
hissedildiğini dile getirmişlerdir.
2.4. Marka Sadakati
Tüketici tercihlerinin günden güne değiştiği, alternatiflerin arttığı bir piyasa
ortamında sürekli tercih edilen bir marka olmak, işletmelerin devamlılığını
korumaları açısından oldukça önemlidir. Marka ile hedef tüketicileri arasındaki
uzun vadeli ilişkinin temel bir ölçüsü (Aaker, 1991) olarak tanımlanan marka
sadakati, tercih edilen bir mal ya da hizmeti gelecekte tutarlı bir şekilde yeniden
satın alma davranışı olarak değerlendirilir. Bu da sadakatin tek bir işlem sonucu
değil, uzun vadeli ilişkiler sonrasında oluştuğunu göstermektedir. Yaptığı
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alışverişler sonrasında memnuniyet duygusu oluşan bir tüketici, satın aldığı
markaya karşı sadakat duygusu geliştirecek, daha sonraki alışverişlerinde sürekli
aynı markayı tercih edecektir. Bu durumda bağlılık, tüketicinin durumsal etkilere
ve marka değişimine neden olma potansiyeline sahip pazarlama çabalarına
rağmen aynı markanın tekrar tekrar satın alınmasını sağlayan bir bağlılık (Oliver,
1999) hissetmesi şeklinde ortaya çıkacaktır (Lu ve Xu, 2015: 366). Markaya bağlı
olan tüketici, alternatiflerin cazibesine kapılmayacak, yine her zaman satın aldığı
markayı tercih edecektir.
Assael (1993) marka sadakatini, tüketicilerin aynı markayı satın alma konusundaki
birikmiş deneyimleri sonucu memnuniyetine dayalı tekrarlanan satın alma
davranışı olarak tanımlamıştır (Lin, 2010: 6). Sadık tüketici, markaya yeniden satın
alım yapacak olmanın taahhüdünü vermiş sayılmaktadır. Tüketicisi ile ilişkileri
sürdürmek için büyük bir maliyete katlanmadan satış yapabilen işletmelerin
marka sadakatinin getirilerinden yararlanmak istedikleri aşikârdır. Yeni müşteri
elde etmenin, mevcut müşteriyi elde tutmaktan çok daha maliyetli olduğu
pazarlarda, müşteri sadakatinin rolü daha iyi anlaşılmıştır. Hem müşteri hem de
işletme açısından önemini ortaya koyan birtakım çalışmalarda da marka
sadakatinin, müşterilerin bir markaya olan güçlü bağlılık duygularını temsil ettiğini
ve markanın öz sermayesi, karlılığı, geliri, pazar payı ve uzun ömürlü olması
üzerinde doğrudan olumlu etkileri olduğu öne sürülmektedir (Chaudhuri ve
Holbrook, 2001; Knox ve Denison, 2000; Tepeci, 1999, akt., Espinosa, vd., 2018
:601). Bu olumlu katkılar, sadakati işletmeler için vazgeçilmez bir unsur haline
getirmektedir. Tüketicinin belirli bir markaya bağlılık derecesi olarak da
tanımlanan (Jung ve Soo, 2012) müşteri sadakatinin, tüketicilerin fiyat duyarlılığını
azaltma (Giovanis ve Athanasopoulou, 2018), pazarlama maliyetlerini düşürme,
yeni tüketicileri çekme (Aaker ve Keller, 1990) ve ağızdan ağıza tanıtım için motive
edici bir güç olarak hizmet etme (Dick ve Basu, 1994) gibi avantajları da söz
konusudur. Tüketici gözünden bakıldığında, marka sadakati markayı birincil tercih
olarak satın alma niyetiyle ifade edilir (Yoo ve Donthu, 2001: 3). Tüketici başka
seçeneklere ulaşıyor olsa bile kendini sadık hissettiği markayı, alternatiflerine
tercih edecektir.
3. Araştırma Metedolojisi
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de yaşayan ve araç sahibi olan bireylerin benzin
istasyonlarına yönelik marka deneyimlerinin marka sadakatleri üzerindeki
etkisinde marka aşkı ve marka güveninin bir aracılık rolü olup olmadığını
belirlemektir.
3.2. Örnekleme Süreci
Verilerin toplanmasında zaman, maliyet ve verilerin eskimesi gibi kısıtlar göz
önünde bulundurularak örnekleme yoluna gidilmiştir. Araştırmanın ana kütlesini
Türkiye'de yaşayan ve araç sahibi olan bireylerin oluşturması nedeniyle %95
güvenilirlik ve %5 örneklem hatası ile örneklem büyüklüğü 384 olarak
belirlenmiştir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004, s.50). Veriler kolayda örnekleme
metodu ile online anket yöntemiyle toplanılmıştır. Anketler 01.05.2021 ile

6

Arslan, B. & Yılmaz Uz, C. (2022). The Mediating Role of Brand Trust and Brand Love in
the Impact of Brand Experience on Brand Loyalty

31.07.2021 tarihleri arasında üç ay süre ile Türkiye genelinde 406 bireye
gönüllülük esasına göre uygulanmıştır.
3.3. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı
Araştırma için gerekli olan birincil veriler, anket metodu uygulanarak toplanmış,
hazırlanan anket beş bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, Barakus ve diğ.
(2009) tarafından geliştirilen 12 maddeden oluşan marka deneyimi ölçeği, ikinci
bölümde, Kabadayı ve Aygün (2007) tarafından geliştirilen 4 maddelik marka
güveni ölçeği yer almaktadır. Üçüncü bölümde, Carroll ve Ahuvia (2006) tarafından
geliştirilen 10 maddelik marka aşkı ölçeği, dördüncü bölümde de, Chinomona
(2016) tarafından geliştirilen 4 maddelik marka sadakati ölçeği yer almaktadır.
Beşinci bölümde ise, cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir düzeyi, eğitim düzeyi, en
çok tercih edilen benzin istasyonu gibi 6 demografik soru yer almaktadır. Ölçekler
5'li likert ile ölçülmüştür.
3.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Araştırmanın modeli ve amacı doğrultusunda geliştirilen hipotezler şu şekildedir:
H1: Türkiye'de yaşayan ve araç sahibi olan bireylerin marka deneyimlerinin marka
sadakatleri üzerinde etkisi vardır.
H2: Türkiye'de yaşayan ve araç sahibi olan bireylerin marka deneyimlerinin marka
sadakatleri üzerindeki etkisinde marka güveninin aracılık rolü vardır.
H3: Türkiye'de yaşayan ve araç sahibi olan bireylerin marka deneyimlerinin marka
sadakatleri üzerindeki etkisinde marka aşkının aracılık rolü vardır.
3.5. Kullanılan Yöntemler
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for
Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken
tanımlayıcı istatistiksel metotlar kullanılmıştır. Verilerde normal dağılıma
uygunluk Q-Q Plot çizimi ile incelenmiştir. Ayrıca, kullanılan verilerin normal
dağılım göstermesi çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±2 arasında olmasına bağlıdır
(George ve Mallery, 2012). Normal dağılım uygunluk normallik testleri ve basıklık
çarpıklık değerleri ile kontrol edilmiştir. Veriler değerlendirildiğinde normal
dağılım varsayımının sağlandığı tespit edilmiştir. Yapılan testlerin ve sonuçların
güvenilir olabilmesi, ölçeklerin güvenilir olmasına bağlıdır. Bu bağlamda ölçeklere
ilişkin güvenirlikler Cronbach Alpha ile incelenmiştir. Ölçeklere ilişkin açıklayıcı
faktör analizi yapılarak yapı geçerliliği test edilmiş, marka deneyiminin marka
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sadakati üzerindeki etkisinde marka güveni ve marka aşkının aracılık rolü olup
olmadığını belirlemek için regresyon analizi yapılmıştır.
3.6. Etik Kurul Onayı
“Tüketicilerin tercih ettiği markaların yaşattığı deneyimin, marka aşkı ve marka
güveni ile birlikte marka sadakatini etkileyip etkilemediğini belirlemek" konulu
çalışma ile T.C. İskenderun Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Kurulu’na başvurulmuş olup, 02.11.2020 tarih ve 10 sayılı karar ile etik açıdan
çalışmanın yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Verilerin Analizi ve Araştırmanın Bulguları
4.1. Güvenilirlik Analizi
Bilimsel bir çalışmada araştırma sorularının güvenirliliği önemli bir gerçektir.
Güvenirlilik analizinde kullanılan yöntemlerin başında gelen Cronbach Alfa
yönteminde (Nakip, 2006:146) alfa katsayısı şu şekilde değerlendirilmektedir
(Altunışık ve diğerleri, 2005:115):
α < 0,40

: Ölçek güvenilir değil,

0,41 < α < 0,60

: Ölçek düşük düzeyde güvenilir,

0,61 < α < 0,80

: Ölçek oldukça güvenilir,

0,81 < α < 1,00

: Ölçek yüksek derecede güvenilirdir.

Tablo 1’de araştırmada yer alan dört ölçeğin güvenirlilik analizleri yapılmıştır.
Tablo 1. Güvenirlilik Analizi Sonuçları
Faktör Adı

Cronbach's Alpha

Madde Sayısı

Marka Deneyimi
Marka Güveni
Marka Aşkı
Marka Sadakati

,914
,961
,866
,825

12
4
10
4

Araştırmada kullanılan ölçeklere yönelik yapılan güvenilirlik analizine göre, marka
deneyimi ölçeğinin Cronbach’s Alfa (α) değeri 0,914, marka güveni ölçeğinin
Cronbach’s Alfa (α) değeri 0,961, marka aşkı ölçeğinin Cronbach’s Alfa (α) değeri
0,866 ve marka sadakati ölçeğinin Cronbach’s Alfa (α) değeri 0,825 olarak tespit
edilmiştir. Araştırmada kullanılan tüm ölçeklerin yüksek derecede güvenilir
olduğu sonucu elde edilmiştir.
4.2. Faktör Analizi
Araştırmada yer alan dört ayrı ölçeğe faktör analizi uygulanmıştır. Öncelikle marka
deneyimini ölçmeye yönelik değişkenlerle ilgili 12 maddeye, marka güvenini
ölçmeye yönelik değişkenlerle ilgili 4 maddeye, marka aşkını ölçmeye yönelik
değişkenlerle ilgili 10 maddeye ve marka sadakatini ölçmeye yönelik değişkenlerle
ilgili 4 maddeye faktör analizi uygulanmıştır.
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4.2.1. Marka Deneyimini Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin Faktör Analizi
Tablo 2. Marka Deneyimini Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin KMO Örneklem
Yeterliliği Ölçeği ve Bartlett Küresellik Testi Değeri
KMO
,865
Bartlett Küresellik Testi
Yaklaşık Ki-Kare
3315,623
Df.
66
Sig.
,000

Tablo 2’de görüldüğü gibi, verilerin faktör analizine uygunluğunu belirleyen KMO
(örneklem yeterliliği istastiği) değeri (0,865), faktör analizi yapılabilmesi için
uygun bir değer olup yine aynı sebeple yapılan Bartlett testi Significance = 0,000
olduğundan ve p<0.05 koşulunu sağladığından verilerin faktör analizi için uygun
olduğuna karar verilmiştir. Analiz sonucunda, marka deneyimi ölçeğinde yer alan
ifadelerin dört ayrı boyutta toplandığı görülmüştür.
Tablo 3. Marka Deneyimini Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin Faktör Analizi
Sonuçları
Açıklanan
Ölçek Alt
Yük
Maddeler
Varyans
Boyutları
Değerleri
(%)
Bu marka duyularıma (görme, işitme,
,954
dokunma vs.) hitap ediyor
Bu markayı ilginç buluyorum
,,662
Duyusal
Bu marka duyularım üzerinde güçlü bir
50,561
,765
izlenim bırakıyor
Bu marka duygusal bir markadır
,755
Bu markaya karşı güçlü duygular
Duygusal
,728
14,128
hissediyorum
Bu marka duygularımı uyandırmaktadır.
,811
Bu marka eyleme yöneliktir
,822
Davranışsal
Bu marka bedensel deneyimler sunmaktadır
,783
8,345
Bu markayı kullandığımda fiziksel eylem ve
,817
davranışlarda bulunuyorum
Bu markayı almadan önce çok düşünürüm.
,764
Entelektüel
Bu marka beni düşündürüyor
,830
6,577
Bu marka merakımı ve problem çözmeyi
,863
teşvik ediyor
Toplam Açıklanan Varyans (%):79,612

4.2.2. Marka Güvenini Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin Faktör Analizi
Tablo 4. Marka Güvenini Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin KMO Örneklem Yeterliliği
Ölçeği ve Bartlett Küresellik Testi Değeri
KMO
,754
Bartlett Küresellik Testi
Yaklaşık Ki-Kare
1290,089
Df.
6
Sig.
,000

Tablo 4’te, KMO değeri (0,754) ve Bartlett testi Significance = 0,000 olduğundan ve
p<0.05 koşulunu sağlamasından dolayı verilerin faktör analizi için uygun olduğuna
karar verilmiştir. Analiz sonucunda, marka güveni ölçeğindeki ifadelerin tek
boyutta toplandığı görülmüştür.
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9

Tablo 5. Marka Güvenini Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin Faktör Analizi Sonuçları
Toplam Açıklanan Varyans (%): 74,898
Ölçek
Açıklanan
Yük
Alt
Maddeler
Varyans
Değerleri
Boyutları
(%)
Marka
Bu markaya güveniyorum
,812
70,213
Güveni
Bu markaya inanıyorum
,878
Bu marka dürüst bir markadır
,931
Bu marka güvenilir bir markadır
,881

4.2.3. Marka Aşkını Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin Faktör Analizi
Tablo 6. Marka Aşkını Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin KMO Örneklem Yeterliliği
Ölçeği ve Bartlett Küresellik Testi Değeri
KMO
,889
Bartlett Küresellik Testi
Yaklaşık Ki-Kare
3288,583
Df.
45
Sig.
,000

Tablo 6’da, verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını belirleyen KMO değeri
(0,889) ve Bartlett testi Significance = 0,000 olduğundan ve p<0.05 koşulunu
sağlaladığı için verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. Analiz
sonucunda, marka aşkı ölçeğindeki ifadelerin tek boyut altında toplandığı
görülmüştür.
Tablo 8. Marka Aşkını Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin Faktör Analizi Sonuçları

Ölçek
Alt Boyutları

Marka Aşkı

10

Maddeler
Bu yakıt istasyonu muhteşemdir.
Bu yakıt istasyonu bana kendimi iyi
hissettiriyor.
Bu yakıt istasyonu tamamıyla harika.
Bu yakıt istasyonu hakkındaki hislerim
nötrdür
Bu yakıt istasyonu beni çok mutlu ediyor.
Bu yakıt istasyonunu seviyorum
Bu yakıt istasyonu hakkında belirli bir
duyguya sahip değilim
Bu yakıt istasyonu benim için kusursuz bir
keyif anlamına gelir.
Kendimi bu yakıt istasyonuna karşı tutkulu
hissediyorum.
Kendimi bu yakıt istasyonuna çok bağlı
hissediyorum.

Yük
Değerleri

Açıklanan
Varyans
(%)

,579
,760
,815
,767
,684
,785
,797

58,698

,772
,717
,573
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4.2.4. Marka Sadakatini Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin Faktör Analizi
Tablo 9. Marka Sadakati Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin KMO Örneklem Yeterliliği
Ölçeği ve Bartlett Küresellik Testi Değeri
KMO
,694
Bartlett Küresellik Testi
Yaklaşık Ki-Kare
918,164
Df.
6
Sig.
,000

Tablo 9’da, KMO değeri (0,694) ve Bartlett testi Significance = 0,000 olduğundan ve
p<0.05 koşulunu sağlamasından dolayı verilerin faktör analizi için uygun olduğuna
karar verilmiştir. Analiz sonucunda, marka sadakati ölçeğindeki ifadelerin tek
boyutta toplandığı görülmüştür.
Tablo 10. Marka Sadakatini Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin Faktör Analizi
Sonuçları
Ölçek
Açıklanan
Yük
Alt
Maddeler
Varyans
Değerleri
Boyutları
(%)
Bir dahaki sefere yakıta ihtiyacım olduğunda
,791
aynı markayı alacağım
Marka
67,599
Bu yakıt istasyonundan satın almaya devam
,776
Sadakati
etmek niyetindeyim
Bu yakıt istasyonuna bağlıyım
,746
Bu yakıt istasyonuna diğer yakıt istasyonlarına
,591
göre daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli
olurum

4.3. Demografik Bulgular
Tablo 11. Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı
Çalışma Durumu
N
%
Kadın
164
40,4
Erkek
242
59,6
Toplam
406
100
Medeni Durum
N
%
Evli
288
70,9
Bekar
118
29,1
Toplam
406
100
Yaş
N
%
18-28
78
19,2
29-38
142
35,0
39-48
142
35,0
49-58
40
9,8
59 ve üzeri
4
1,0
Toplam
406
100
Aylık Gelir
N
%
2500 TL' den az
56
13,8
2501-4000 TL
42
10,3
4001-5500 TL
54
13,3
5501-7000 TL
76
18,7
7001 TL' den fazla
178
43,9
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Toplam
Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Ön lisans
Lisans
Yüksek lisans
Doktora
Toplam
Sıklıkla Kullanılan Akaryakıt İstasyonu
Opet
Shell
Petrol Ofisi
BP
Kadoil
Türk Petrol
Aytemiz
Lukoil
Diğer
Toplam

406
N
10
12
26
126
90
142
406
N
150
134
56
32
4
4
10
4
12
406

100
%
2,5
3,0
6,3
31,0
22,2
35,0
100
%
36,9
33,0
13,8
7,9
1,0
1,0
2,5
1,0
3,0
100

Tablo 11'e göre araştırmaya katılan bireylerin, 164'ü (%40,4) kadın ve 242'si
(%59,6) erkek bireylerden; 288’i (%70,9) evli ve 118'i (%29,1) bekar bireylerden
oluşmaktadır. Katılımcıların 78‘inin (%19,2) 18-28 yaş aralığında, 142'sinin (%35)
29-38 yaş aralığında, 142'sinin (%35) 39-48 yaş aralığında, 40'ının (%9,8) 49-58
yaş aralığında ve 4'ünün (%1) 59 ve üzeri yaş aralığında olduğu görülmektedir.
Katılımcıların çoğunluğunun lisansüstü eğitime sahip olduklari (%57,2),
katılımcıların çoğunluğunun gelir durumunun 7001 TL’den fazla olduğu
belirlenmiştir. Katılımcıların akaryakıt istasyonu tercihi incelendiğinde büyük
oranda (%36,9) Opet'i tercih ettikleri, Shell istasyonunun da en çok tercih edilen
ikinci istasyon (%33) olduğu ortaya çıkmıştır.
4.4. Hipotezlerin Test Edilmesi
H1: Türkiye'de yaşayan ve araç sahibi olan bireylerin marka deneyimlerinin marka
sadakatleri üzerinde etkisi vardır.
Tablo 12. Marka Deneyiminin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik
Regresyon Analizi Sonucu
Unstandardized
Standardized
Bağımlı Değişken:
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
Marka Sadakati
B
Std. Error
Beta
(Constant)
1,612
,134
12,043
,000
Marka Deneyimi
,664
,046
,584
14,474
,000
R:0,584 R2:0,341 Düzeltilmiş R2:0,340 F:209,498 p:0,000

Katılımcıların benzin istasyonlarındaki marka deneyimlerinin marka sadakatleri
üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik yapılan regresyon analizi sonucunda
marka deneyimimin marka sadakati üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır
(t:14,474 p:,000). H1 hipotezi desteklenmiştir.
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H2: Türkiye'de yaşayan ve araç sahibi olan bireylerin marka deneyimlerinin marka
sadakatleri üzerindeki etkisinde marka güveninin aracılık rolü vardır.
Tablo 13. Marka Deneyiminin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisinde Marka Güveninin
Aracılık Rolünü Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi Sonucu
Unstandardized
Standardized
Bağımlı Değişken:
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
Marka Sadakati
B
Std. Error
Beta
(Constant)
,845
,155
5,461
,000
Marka Deneyimi
,314
,038
,341
8,265
,000
Marka Güveni
,501
,047
,440
10,674
,000
R:0,661 R2:0,437 Düzeltilmiş R2:0,434 F:156,354 p:0,000

Aracı değişken etkisi kontrol edildiğinde, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki
ilişkide anlamlı bir düşüş olur ya da bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı olmaz
(Yılmaz ve Dalbudak, 2018:519). Katılımcıların benzin istasyonlarındaki marka
deneyimlerinin marka sadakatleri üzerindeki etkisinde marka güveninin aracılık
rolünü belirlemeye yönelik yapılan regresyon analizi sonucunda marka
deneyiminin tek başına marka sadakati üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik
yapılan Tablo 12'deki regresyon analizi sonucunda elde edilen B değeri marka
deneyiminde ,584’ten ,341’e düşmüştür. R2 değeri ise tablo 12’de marka 0,341 iken
tablo 13’te bu değer 0,437’e yükselmiştir. P değeri marka güveninin analize
katılmasıyla anlamlılığını koruduğu için marka deneyiminin marka sadakati
üzerindeki etkisinde marka güveninin kısmi aracılık rolü oduğu sonucuna
ulaşıldığından, H2 hipotezi desteklenmiştir.
H3: Türkiye'de yaşayan ve araç sahibi olan bireylerin marka deneyimlerinin marka
sadakatleri üzerindeki etkisinde marka aşkının aracılık rolü vardır.
Tablo 14. Marka Deneyiminin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisinde Marka Aşkının
Aracılık Rolünü Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi Sonucu
Unstandardized
Standardized
Bağımlı Değişken:
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
Marka Sadakati
B
Std. Error
Beta
(Constant)
,777
,150
5,196
,000
Marka Deneyimi
,288
,057
,253
5,016
,000
Marka Aşkı
,593
,062
,480
9,517
,000
R:0,661 R2:0,462 Düzeltilmiş R2:0,460 F:173,266 p:0,000

Katılımcıların benzin istasyonlarındaki marka deneyimlerinin marka sadakatleri
üzerindeki etkisinde marka aşkının aracılık rolünü belirlemeye yönelik yapılan
regresyon analizi sonucunda marka deneyiminin tek başına marka sadakati
üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik yapılan Tablo 12'deki regresyon analizi
sonucunda elde edilen B değeri marka deneyiminde ,584’ten ,253’e düşmüştür. R2
değeri ise tablo 12’de marka 0,341 iken tablo 14’te bu değer 0,460’a yükselmiştir.
P değeri marka aşkının analize katılmasıyla anlamlılığını koruduğu için marka
deneyiminin marka sadakati üzerindeki etkisinde marka aşkının kısmi aracılık rolü
oduğu sonucuna ulaşıldığından, H3 hipotezi desteklenmiştir.
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5. Sonuç ve Öneriler
Bu araştırma, Türkiye'de yaşayan ve araba sahibi olan bireylerin benzin
istasyonlarına yönelik marka deneyimlerinin marka sadakatleri üzerindeki
etkisinde marka aşkı ve marka güveninin bir aracılık rolü olup olmadığını
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda hazırlanan anket
kolayda örnekleme yöntemi ile online olarak Türkiye genelinde 406 araç sahibine
gönüllülük esasına göre uygulanmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical PackageforSocialSciences)
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı
istatistiksel metotlar kullanılmıştır. Veriler değerlendirildiğinde normal dağılım
varsayımının sağlandığı tespit edilmiş ve ölçeklere ilişkin güvenirlikler Cronbach
Alpha ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda marka deneyimi, marka
sadakati, marka güveni ve marka aşkı ölçeğinin yüksek derecede güvenilir olduğu
sonucu elde edilmiştir. Ayrıca ölçeklere ilişkin açıklayıcı faktör analizi yapılarak
yapı geçerliliği test edilmiştir. Marka deneyimi ölçeğinde yer alan 12 ifadenin dört
ayrı boyutta, marka sadakati ölçeğinde yer alan 4 ifadenin tek boyutta, marka aşkı
ölçeğindeki 10 ifadenin tek boyutta toplandığı ve marka güveni ölçeğindeki 4
ifadenin tek boyut altında toplandığı görülmüştür.
Katılımcıların benzin istasyonlarındaki marka deneyimlerinin marka sadakati
üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda
marka deneyiminin marka sadakati üzerinde etkili (t:14,474 p:,000) olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların benzin istasyonlarındaki marka
deneyimlerinin marka sadakatleri üzerindeki etkisinde marka güveninin ve marka
aşkının aracılık rolünü belirlemeye yönelik yapılan regresyon analizleri sonucunda
marka deneyiminin marka sadakati üzerindeki etkisinde marka güveninin ve
marka aşkının kısmi aracılık rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışmanın kısıtları araştırmada kolayda örnekleme yönteminin kullanılmış
olması ve Covid-19 salgın koşulları nedeniyle online anket uygulamasının yapılmış
olmasıdır. Sonraki çalışmalarda farklı marka deneyiminin daha yoğun yaşandığı
sektörlerde, farklı örneklem grupları üzerinde farklı yöntemler kullanılarak
araştırmanın tekrar edilmesi sonuçların genelleştirilebilmesi açısından oldukça
önemlidir. Ayrıca bu çalışmada marka sadakati kavramı marka deneyimi, marka
aşkı ve marka güveni ile açıklanmaya çalışılmıştır. Sonraki çalışmalarda farklı
unsurlar ile marka sadakati arasındaki ilişkiler incelenebilir.
Literatürde marka deneyiminin marka sadakati üzerindeki etkisinde marka aşkı ve
marka güveninin aracılık rolüne ilişkin ampirik ve kavramsal çalışmalar yapılmış
olmasına rağmen literatürde bu değişkenlerin Türkiye'de yaşayan ve araç sahibi
olan bireylerin benzin istasyonlarına yönelik örneklem üzerinde incelenmemiş
olması çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Araştırmanın bilimsel katkısı,
bu çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda pazarlama
uygulayıcılarına konuya ilişkin belirleyecekleri stratejilerde ve konuyla ilgili olan
akademisyenlere yapacakları çalışmalarda rehberlik edecek olmasıdır.
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