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Abstract 
The main purpose of this study is to examine whether lifestyle has an impact on 

brand hate. Within the scope of this purpose, individuals over the age of 18 who 

are football fans have been chosen as the universe. Data from a total of 396 

people were collected by survey technique. The data collected was analyzed in 

the SPSS program. Frequency, factor, correlation, regression and differences 

analyses were applied to the data. According to the results of frequency analysis, 

the teams with the most fans are Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas and 

Trabzonspor respectively. According to the reasons for being fans, it was 

revealed that the participants were most likely to be fans because of their color, 

because they were a popular team and by the sympathetic behavior of their fans. 

According to factor analysis results, eight factors related to lifestyle have 

emerged (Experiencers, makers, strivers, achievers, thinkers, believers, survivors, 

and extraordinary).Three factors have emerged based on brand hate factor 

analysis results (Negative word of mouth communication, complaint, and brand 

avoidance). According to the results of correlation analysis, it has been found that 

those who strivers, survivors and extra ordinaries in general are more related to 

the brand hate dimensions. According to the results of regression analysis, 

lifestyle dimensions have an effect on negative word of mouth and complaining 

about the brand. According to the results of the difference analysis, significant 

differences emerged between demographic characteristics and lifestyle and brand 

hate dimensions. 

Article History 
Received 

1 May, 2020 
Accepted 

14 Jun, 2020 

 

Yaşam Tarzının Marka Nefreti Üzerine Etkisi: Futbol Taraftarları 
Üzerine Bir Uygulama* 

Anahtar Kelimeler 
Yaşam tarzı, marka 

nefreti, futbol 
taraftarları. 

 
 
 
 
 

Özet 
Bu çalışmanın temel amacı yaşam tarzının marka nefreti üzerine etkisinin olup 

olmadığının incelenmesidir. Bu amaç kapsamında futbol taraftarı olan 18 yaş üstü 

bireyler evren olarak seçilmiştir. Toplam 396 kişiden veriler anket tekniği ile 

toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Verilere 

frekans, faktör, korelasyon, regresyon ve farklılıkları incelemeye yönelik 

analizler uygulanmıştır. Frekans analizi sonuçlarına göre en fazla taraftarı olan 

takımlar sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dur. Taraftar 

                                                             
* Bu çalışma “5. International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus) 28-30 May-

Turkey” kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
1 Corresponding Author. ORCID: 0000-0002-4555-7035. Dr. Öğr. Üyesi, Düzce Üniversitesi, İşletme 

Fakültesi, İşletme Bölümü, yusufocel@duzce.edu.tr 

Year: 2020 

Volume: 10 

Issue: 1 

Research Article/Araştırma Makalesi 

For cited: Öcel, Y. (2020). The Effect of Lifestyle on Brand Hate: An Application on Football Fans. Journal of 

Current Researches on Business and Economics, 10 (1), 91-108. 



92                   Öcel, Y. (2020). The Effect of Lifestyle on Brand Hate: An Application on Football Fans 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

olma nedeni bulgularına göre katılımcıların en fazla sırasıyla renklerinden dolayı, 

popüler bir takım olmasından dolayı ve taraftarlarının sempatik davranışlarından 

taraftar olunduğu ortaya çıkmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre yaşam tarzı ile 

ilgili sekiz faktör ortaya çıkmıştır (Tecrübeliler, yapıcılar, gayret edenler, 

başarılılar, nail olanlar, inanalar, mücadele edenler ve sıradışılar). Marka nefreti 

faktör analizi sonuçlarına göre üç faktör ortaya çıkmıştır (Negatif ağızdan ağıza 

iletişim, şikâyet ve markadan kaçınma). Korelasyon analizi sonuçlarına göre 

genel olarak gayret edenlerin, mücadele edenlerin ve gerçekleştirenlerin marka 

nefreti boyutları ile daha fazla ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Regresyon analizi 

sonuçlarına göre yaşam tarzı boyutlarının negatif ağızdan ağıza iletişim ve 

markayı şikâyet etme üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Farklılık analizi 

sonuçlarına göre demografik özellikler ile yaşam tarzı ve marka nefreti boyutları 

arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. 
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1. Giriş 

İşletme yöneticileri ve pazarlama uzmanları genel olarak tüketimin olumlu 
yönlerine odaklanmaktadırlar.  Örneğin, tüketicilerin bir ürünü satın almak veya 
kullanmak için ne kadar ve ne ölçüde istekli olduklarını anlamak, neden böyle bir 
eğilim göstermediklerini anlamaktan daha önemli olmuştur (Dalli ve diğerleri, 
2006:87). Fakat olumsuz duyguların kişiler üzerindeki motive edici kuvveti daha 
fazla olmakla birlikte olumsuz duygu ve düşüncelerin kişilerin davranışları 
üzerinde olumlulara kıyasla daha fazla etkisinin bulunduğunu söylemek 
mümkündür (Çelik, 2019: 323-326). Yapılan araştırmalarda da memnun olmayan 
müşterilerin memnun olanlara göre daha fazla iletişim içerisinde bulunması da bu 
durumun göstergesidir. Bu pencereden bakıldığında marka nefretini araştırmak 
önem arz etmektedir. Marka nefreti insanların her hangi bir durumda ideolojisiyle 
uyuşmayan, geçmişte kötü deneyim yaşadığından ya da aidiyet duymuş olduğu bir 
varlıktan ötürü bir ürüne, nesneye, kişiye yönelik olumsuz duygu, düşünce ve 
davranış sergileme durumudur.  

“Her eleştiri bir armağandır” sözünden hareketle kaliteyi arttırabilmek, 
iyileştirmeler yapabilmek, rekabet gücü kazanabilmek adına nefret duygularının 
öğrenilmesi stratejik öneme sahip olabilir. Bu doğrultuda araştırmanın kapsamı 
içerisinde değerlendirilen futbol taraftarlığı kavramında marka nefretinin 
incelenmesi önem arz etmektedir. Marka nefretinin, tutulan takımın kimliğin aktif 
bir unsuru olarak değerlendirildiği taraftarlık için diğer takımlara bakış açısının 
bir ifadesi olarak değerlendirilmesi mümkündür (Çelik, 2019: 324). Bu durum 
siyasi partiler, dernekler, sendikalar b. Kuruluşlar içinde söylenebilir. Çünkü 
tüketicilerin sevdikleri markaları ile kurdukları yakın ilişkiler sonucu farklı 
markalara olumsuz tepki verebilmektedirler (Johnson ve Rusbult, 1989: 979). 

İnsanların sahip oldukları psikolojik, ekonomik ve biyolojik bir takım durumların 
çeşitli davranışlara sebep olduğu genel kabul gören bir durumdur (Rook, 1987, 
189). Bu durumda insanları harekete geçiren kişisel durumlardan biriside yaşam 
tarzıdır. Yaşam tarzı kişinin gelirini, zamanını ve enerjisini nasıl harcadığı ile ilgili 
bir kavramdır (Erçiş vd., 2007: 282). Kültürden kültüre, toplumdan topluma 
değişiklik gösterdiği gibi kişiden kişiye de değişiklik göstermektedir. Bu 
doğrultuda küresel, uluslararası ve ulusal spor pazarlaması stratejilerinin başarılı 
uygulamaları konusunda yaşam tarzının rolünü ve etkisini anlamak bir 
zorunluluktur (Shao, 2002). 
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Küreselleşme ile birlikte futbol kulüpleri de pazarlama stratejilerini kullanarak 
uluslararası arenada daha fazla boy göstermeye, taraftar toplamaya ve gelir elde 
etmeye başlamışlardır (Shao, 2002). Türkiye geneline bakıldığında taraftarların 
%36'sının Galatasaraylı, %35'inin Fenerbahçeli, %19'unun Beşiktaşlı, %4'ünün de 
Trabzonsporlu olduğu görülmektedir (Kaynak: https://tr.beinsports.com/haber/ 
en-cok-taraftar-kimde). 

Bu çalışmanın temel amacı yaşam tarzının marka nefreti üzerinde etkisinin olup 
olmadığını incelemektir. Ayrıca hangi taraftar gruplarının ve hangi demografik 
grupların marka nefreti eğilimini incelemek çalışmanın alt amaçlarındandır. 
Literatürde marka nefretinin yaşam tarzı ile ilişkisini inceleyen çalışmalara 
rastlanmamıştır. Literatürdeki bu boşluğu doldurmak adına bu çalışma önem arz 
etmektedir. Ayrıca futbol kulüplerinin taraftar kazanabilmesi, iletişim 
çalışmalarına yol göstermesi konusunda araştırmanın yol gösterici olacağı 
düşünülmektedir.  

2. Literatür 

2.1. Marka Nefreti 

Marka nefretinin kavramsallaştırılmasında Georgia ve arkadaşlarının (2009), 
Salvatori’nin (2007) Dalli ve arkadaşlarının (2006), Zarantonello, Romani, Grappi 
ve Bagozzi (2016) ve Delzen’in (2014) çalışmaları önem arz etmektedir. Bu 
yazarların yaptıkları çalışmalardan hareketle marka nefretinin boyutlarını 
davranışsal ve duygusal olarak iki kısımda incelemek mümkündür. Davranışsal 
kısımda kişilerin harekete geçerek negatif ağızdan ağıza iletişim, şikâyet, kaçınma, 
intikam, protesto vb. gibi hareketlerinin olabileceği söylenebilir. Duygusal kısımda 
ise öfke duyma, tiksinti, korkma, hayal kırıklığı vb. gibi duyguların olduğu 
söylenebilir.   Georgia ve arkadaşlarının (2009) yaptığı çalışmada marka nefretinin 
zamana ve ilişkinin gücüne bağlı olarak markadan kaçınmaya ve markadan intikam 
almaya neden olabileceği sonucuna ulaşmışlardır. İlişki gücü yüksek olan 
müşterilerin ise marka nefretinde daha az eğilimli olabileceği sonucuna da 
ulaşmışlardır. 

Zarantonello ve arkadaşlarının (2016) yaptıkları çalışmada marka nefretinin 
duygusal kısmı ele alınmış olup pasif ve aktif şekillerde marka nefreti açıklanmaya 
çalışılmıştır. Aktif marka nefreti içerisinde; kızgın, öfkeli, tiksinti duymuş, 
aşağılama hissi gibi duygular yer almaktadır. Pasif marka nefreti içerisinde ise; 
hayal kırıklığı, korku, utanç, insanlıktan uzaklaşma gibi duygular yer almaktadır. 

Çelik’in (2019) Ankaragücü taraftarları üzerine yaptığı bir çalışmada ise nefretin, 
dâhil olunan gruplara aidiyet oluşumunda önemli bir araç olarak görüldüğü ortaya 
çıkmıştır. Balıkçıoğlu ve Kıyak’ın (2019) yaptığı çalışmada da marka nefretinin 
tüketicileri markadan kaçınmaya ve olumsuz ağızdan ağıza iletişime yönlendirdiği 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Yapılan başka bir araştırmada tüketicilerin bir marka topluluğuna üye 
olduklarında başka grupların üyelerinden daha iyi olduklarını düşünme eğilimine 
girdikleri ve başka grupları aşağıladıkları ortaya çıkmıştır (Hickman ve Ward, 
2007). 
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2.2. Yaşam Tarzı 

Kişileri harekete geçiren önemli değişkenlerden birisi değerler, tutumlar ve yaşam 
biçimleridir. İnsanların kişilik yapılarını ölçen çok çeşitli yaşam tarzı ölçekleri 
bulunmaktadır. Bunlar ilgiler ve fikirler (FIF), Rokeach Değerler Sistemi, Değerler 

Listesi  (LOV)  ve değerler ve yaşam tarzları  (VALS)’dır. Bu çalışmada literatürde en 

çok kullanılan VALS ölçeği kullanıldığı için bu ölçek üzerinde durulacaktır. 

Arnold Mitchell tarafından Stanford Enstitüsünde 1978 yılında geliştirilen 
değerler, tutumlar ve yaşam biçimleri-VALS (Values, Attitudes and Life Styles) 
modeli daha sonra geliştirilerek VALS2 modeli haline getirilmiştir (Koç, 2016: 
375). Tüketici kaynakları ve kişisel yönelime göre hazırlanan modelde 8 yaşam 
biçimi yer almaktadır. Bunlar aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır (Koç, 
2016: 377-378): 

 Gerçekleştirenler: aktif ve girişimci kişilik kişiler oldukları gelişmiş 
zevklerinin bulundukları gelişmiş ürünleri satın aldıkları kabul 
edilmektedir.  

 Hayatından memnun olanlar: orta yaşlarda hayatlarından memnun olan 
kişiler oldukları sağlam ve fonksiyonel ürünleri tercih ettikleri kabul 
edilmektedir. 

 Başarılılar: başarılı profesyonellerdir ve prestijli ürünleri tercih 
etmektedirler. 

 Deneyenler: genç enerjik dinamik ve isyankâr kişiler oldukları giyim müzik 
etnik yemekler ve teknik ürünlere Özel İlgi gösterdikleri kabul 
edilmektedir.  

 İnanalar: muhafazakâr ve geleneksel kişiler oldukları ve daha önceden 
birlikleri ürünleri tercih ettikleri kabul edilmektedir.  

 Mücadele Edenler: yaşlı pasif emekli kişiler oldukları dikkatli para 
harcadıkları ve marka sadakati önem verdikleri gözlemlenmiştir.  

 Yapanlar: pratik kendine yeterli ailesine bağlı kişiler oldukları elektrikli 
aletler tamir aletleri marangoz aletleri ve yaratıcı aletlere ilgi duydukları 
görülmektedir. 

 Çabalayanlardır: hiçbir şeye ve kişiye fazla güvenmeyen ve şüpheci kişiler 
oldukları yüksek gelir grupların da kullanılan ürünlere benzeyen moda 
ürünleri satın aldıkları görülmektedir.  

Pazarlama bilimi ile uğraşanlar birçok çalışmada bu ölçeği kullanmıştır. Fakat 
marka nefreti ile yaşam tarzının ilişkilendirildiği yaşam tarzı çalışmalarına 
rastlanmamıştır. Spor bilimlerinde ise yaşam tarzı ile ilişkili çalışmalar mevcuttur. 
Yapılan bir çalışmada kişisel değerlerin spor tüketimi üzerinde etkili olduğu ortaya 
çıkmıştır (Shao, 2002). Erciş ve arkadaşlarının (2007) yaptığı çalışmada yaşam 
tarzı faktör analizi sonuçlarına göre altı faktör ortaya çıkmıştır. Bu faktörlerin satın 
alma karar süreci ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En fazla ilişkili olan 
yaşam tarzlarının; tecrübeliler, gayret edenler, nail olanlar ve entel sıra dışı olanlardır. 
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3. Yöntem 

Bu çalışmanın temel amacı yaşam tarzının marka nefreti üzerinde etkisinin olup 
olmadığını incelemektir. Araştırma modeli şekil-1’de gösterilmektedir. Araştırma 
kapsamında futbol taraftarı olan 18 yaş üstü bireylerden anket tekniği kullanılarak 
veriler elde edilmiştir. Toplamda 404 kişiden kolayda örneklem yöntemi 
kullanılarak dijital ortamda anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Eksik, hatalı ve 
yanlış doldurulmuş 18 veri analizden çıkarılmıştır. Geriye kalan 386 anket 
üzerinden analizler yapılmıştır.  Saha araştırması 01.04.2020 ile 30.04.2020 
tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada kullanılan VALS(2) yaşam tarzı ölçeği 
Erciş, Ünal, ve Can’ın (2007) çalışmasından alınmıştır.  Marka nefreti ile ilgili ölçek 
ise Gregoire ve arkadaşlarının (2009), Salvatori’nin (2007) ve Marianne van 
Delzen’in  (2014) çalışmasından alınmıştır. Her iki ölçek 5’li likert ile 
oluşturulmuştur (1-kesinlikle katılmıyorum…….5-kesinlikle katılıyorum). Verilerin 
analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Toplanan verilere frekans, faktör, 
korelasyon, regresyon, Independent sample T-testi ve ANOVA testleri 
uygulanmıştır.  

Şekil 1. Araştırma modeli 

 

  

 

 

 

 

Bu araştırmada yapılan literatür taraması sonucu yaşam tarzının marka nefretini 
etkileyeceği düşüncesiyle aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.  

Araştırmanın temel hipotez: H1: Yaşam tarzı marka nefretini etkilemektedir. 

Alt hipotezler: H1a,b,c,d,e,f,g,h: yaşam tarzı boyutlarından a)tecrübeliler, b)yapıcılar, 
c)gayret edenler, d)başarılılar, e)nail olanlar, f)inanalar, g)mücadele edenler, 
h)sıradışılar marka nefreti boyutu olan negatif ağızdan ağıza iletişimi 
etkilemektedir. 

H1i,j,k,l,m,n,o,p: yaşam tarzı boyutlarından i)tecrübeliler, j)yapıcılar, k)gayret edenler, 
l)başarılılar, m)nail olanlar, n)inanalar, o)mücadele edenler, p)sıradışılar marka 
nefreti boyutu olan markadan kaçınmayı etkilemektedir. 

H1q,r,s,t,u,v,w,x: yaşam tarzı boyutlarından q)tecrübeliler, r)yapıcılar, s)gayret edenler, 
t)başarılılar, u)nail olanlar, v)inananlar, w)mücadele edenler, x)sıradışılar marka 
nefreti boyutu olan markayı şikâyet etmeyi etkilemektedir. 

H2: Katılımcıların demografik özellikleri ile yaşam tarzı boyutları arasında anlamlı 
farklılık bulunmaktadır. 

Demografik 

özellikler 

Yaşam tarzı Marka nefreti 
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H3: Katılımcıların demografik özellikleri ile marka nefreti boyutları arasında 
anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

4. Bulgular 

Bu bölümde katılımcıların demografik özellikleri ile ilgili yer alan bilgilerin frekans 
analiz sonuçları gösterilmektedir. Katılımcılara ait Tablo 1’de ki demografik veriler 
incelendiğinde erkek katılımcıların ve kadın katılımcıların aynı oranda araştırmaya 
katıldıkları görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğunun eğitim düzeyinin lise 
(%43,8) ve lisans (%42,2) düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır.  Katılımcılar meslek 
dağılımına göre incelendiğinde ise öğrenci (%35,2), kamu çalışanı (%18,4) ve 
emeklilerin (%23,6) çalışmaya daha fazla katılım gösterdikleri görülmektedir.  

Tablo 1. Demografik Bulgular 
Değişkenler n % Değişkenler n % 

Cinsiyet 
Kadın  193 50,0 

Yaş 

18-25 202 52,3 
Erkek  193 50,0 26-35 161 41,7 

Eğitim 
durumu 

İlkokul 6 1,6 36-45 13 3,4 
Ortaokul 35 9,1 46-55 8 2,1 
Lise 169 43,8 56 ve üzeri 2 0,5 

Lisans 163 42,2 

Gelir 

2500 TL– ve altı 40 10,4 

Lisansüstü 13 3,4 2501–5000 TL 167 43,3 

Meslek 

İşçi 13 3,4 5001–7500 TL 116 30,1 

Kamu çalışanı 71 18,4 7501 ve üzeri 63 16,3 

Emekli 91 23,6 Medeni 
durum 

Evli 107 27,7 

Ev hanımı 21 5,4 Bekar 279 72,3 

Serbest meslek 22 5,7 

Taraftarı 
olunan 
takım 

Galatasaray 162 42,0 

Öğrenci 136 35,2 Fenerbahçe 109 28,2 

Özel sektör 30 7,8 Beşiktaş 66 17,1 

Çalışmıyor 2 ,5 Trabzon 21 5,4 

 Diğer 28 7,3 

Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde ise en fazla 18-35 (%94) yaş 
gruplarının çalışmaya katılım katıldıkları görülmektedir. Katılımcıların gelir 
grupları incelendiğinde genel olarak orta gelir grubunun çalışmaya katıldığı 
anlaşılmaktadır (%73,4). Medeni duruma göre de bekâr katılımcıların daha fazla 
katılım sağladığı anlaşılmaktadır (%72,3). Taraftarı en fazla olan takımın 
Galatasaray (%42) olduğu, ikinci sırada Fenerbahçe (%28,2), üçüncü sırada 
Beşiktaş (%17,1) ve üçüncü sırada Trabzonspor (%5,4) olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo-2’de ise katılımcıların tuttukları takımlar için taraftar olma nedenleri ile ilgili 
frekans analizi bulguları yer almaktadır. Katılımcıların tutukları takımları en fazla 
renklerinden dolayı (%30,2) tercih ettikleri görülmektedir. İkinci sırada ise 
popüler takım olduğu için (%23,4) takımlarını tuttukları belirtilmiştir. Üçüncü 
sırada ise taraftarlarının sempatik davranışlarından dolayı (%21,3) takımlarını 
tuttukları belirtilmiştir. Aileden kaynaklı taraftar olma nedeni ise yedinci sırada 
yer almıştır. Şehir kulüplerinin rekabetinden dolayı takım tutma nedeni ise beşinci 
sırada yer almıştır.  
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Tabo 2. Taraftar olma nedeni 
Değerlerimle uyuşuyor n % 
Renklerinden dolayı 115 30,2 
Popüler bir takım 89 23,4 
Taraftarlarının sempatik davranışlarından 81 21,3 
Geçmişte iyi tecrübelerim olduğundan 50 13,1 
Şehir kulüplerinin rekabetlerinden dolayı 32 8,4 
Takım hakkında yayınlanan haberlerden dolayı 24 6,3 
Ailemden kaynaklı 23 6,0 
Çevre baskısından dolayı 17 4,5 
Bölgesel farklılıklardan dolayı 15 3,9 
Diğer 9 2,7 

Tablo-3’te yaşam tarzı ile ilgili açımlayıcı faktör analizi bulguları yer almaktadır. 
Tablo 3 incelendiğinde yaşam tarzı verileri için yapılan faktör analizi Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik testi ve Barlett testi sonucunun yeterli 
olduğu görülmektedir (KMO değeri 0,873. Barlett testi sonucu p<0,000). KMO 
değeri olarak 0.5-1.0 arası değerler kabul edilebilir olarak değerlendirilirken 0.5’in 
altındaki değerler faktör analizinin söz konusu veri seti için uygun olmadığını 
göstermektedir (Altunışık ve diğ., 2010). Tablo 3 incelendiğinde yaşam tarzı faktör 
analizi için temel bileşenler analizi ve varimax döndürme tekniği kullanılmıştır. 
Analiz sırasında ölçekten her hangi bir ifade çıkarılmamıştır. Bu maddelerin sekiz 
faktör altında toplandıkları Tablo 3'de görülmektedir. İfadeler birlikte 
düşünüldüğünde birinci faktör; “tecrübeliler” ikinci faktör; “yapıcılar” üçüncü 
faktör; “gayret edenler” dördüncü faktör; “başarılılar” beşinci faktör; “nail olanlar” 
altıncı faktör; “inananlar” yedinci faktör; “mücadele edenler” ve sekizinci faktör; 
“sıradışılar” olarak adlandırılmıştır. Tablo 3 incelendiğinde toplam açıklanan 
Varyansın %66 olduğu görülmektedir. Bu sonuçla ölçekte yer alan ifadelerin 
yaşam tarzını açıklamada sekiz faktörün kabul edilebilir payı olduğu söylenebilir. 

Tablo-4’de marka nefreti ile ilgili açımlayıcı faktör analizi bulguları yer almaktadır. 
Tablo 4 incelendiğinde marka nefreti verileri için yapılan faktör analizi Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik testi ve Barlett testi sonucunun yeterli 
olduğu görülmektedir (KMO değeri 0,914. Barlett testi sonucu p<0,000). Tablo 4 
incelendiğinde marka nefreti faktör analizi için temel bileşenler analizi ve varimax 
döndürme tekniği kullanılmıştır. Analiz sırasında ölçekten her hangi bir ifade 
çıkarılmamıştır. Bu maddelerin üç faktör altında toplandıkları Tablo 4'de 
görülmektedir. İfadeler birlikte düşünüldüğünde birinci faktör; “negatif ağızdan 
ağıza iletişim” ikinci faktör; “markayı şikâyet etme” ve üçüncü faktör; “markadan 
kaçınma” olarak adlandırılmıştır. Tablo 4 incelendiğinde toplam açıklanan 
Varyansın %63 olduğu görülmektedir. Bu sonuçla ölçekte yer alan ifadelerin 
marka nefretini açıklamada üç faktörün kabul edilebilir payı olduğu söylenebilir. 
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Tablo 3. Yaşam tarzı faktör analizi bulguları 

Boyutlar ve ifadeler Ort. 
Fak. 
Yük. 

V
a

ry
a

n
s 

Ö
z 

d
e

ğ
e

r 

C
ro

n
b

a
ch

’ a
lp

h
a

 

T
ec

rü
b

el
il

er
 

Genelde heyecan ararım. 3,70 ,835 

2
9

,2
1

4
 

8
,7

6
4

 

0
,8

5
9

 Çok fazla heyecanı seviyorum. 3,62 ,825 
Heyecan benim için bir tutkudur. 3,79 ,800 
Yeni şeyler denemeyi severim. 4,04 ,591 
Yaşantımla ilgili çok fazla değişiklikten hoşlanırım. 3,17 ,491 

Y
ap

ıc
ıl

ar
 

Satın almaktansa bir şeyi kendim yapmayı tercih 
ederim. 

3,08 ,763 

7
,1

4
1

 

2
,1

4
2

 

0
,8

4
2

 Kullanabileceğim eşyalar yapmayı çok severim. 3,55 ,758 
El işleriyle uğraşmayı severim 3,17 ,741 
Daha önce denenmemiş şeyleri denemek isterim. 3,70 ,647 
Yeni ve farklı şeyler yapmayı severim. 3,95 ,583 
Sıra dışı insanlardan ve nesnelerden hoşlanırım. 3,66 ,561 

G
ay

re
t 

ed
en

le
r Yenilikleri ve modayı takip eden biri olarak tanınmak 

isterim. 
3,02 ,819 

6
,4

9
0

 

1
,9

4
7

 

0
,8

0
9

 

Modayı ve yenilikleri takip eden biriyim. 3,39 ,762 
Birçok insana göre modaya daha uygun giyindiğim 
söylenebilir. 

3,28 ,740 

Gösterişten hoşlandığımı söyleyebilirim. 2,81 ,673 

B
aş

ar
ıl

ıl
ar

 Diğer insanlara önderlik yapmayı severim. 3,77 ,753 

5
,6

0
0

 

1
,6

8
0

 

0
,7

6
3

 

Bir gruptan sorumlu olmayı severim. 3,69 ,697 

Hayatımın her geçen gün daha da düzenli olmasını 
isterim. 

4,07 ,538 

N
ai

l 
o

la
n

la
r 

 Resim, kültür ve tarih hakkında bir şeyler öğrenmek 
isterim. 

3,88 ,840 

4
,9

5
2

 

1
,4

8
6

 

0
,7

3
8

 

Evrenin işleyişi hakkında daha fazla şey öğrenmek 
isterim. 

3,95 ,756 

Hiçbir zaman işe yaramayacak olsa bile öğrenmek 
isterim. 

3,78 ,642 

İn
an

al
ar

 

Devlet okullarında dini eğitim arttırılmalı. 3,18 ,781 

4
,9

2
1

 

1
,4

7
6

 

0
,4

5
1

 

Televizyonlarda cinselliğin son zamanlarda çok ön 
planda olduğunu düşünüyorum. 

3,70 ,653 

Bence kutsal kitabımızda anlatıldığı gibi dünya 6 günde 
yaratıldı. 

3,58 ,584 

Bir yıl ya da daha fazla zamanımı yabancı ülkede 
geçirmek isterim. 

3,83 
-

,402 

M
ü

ca
d

el
e 

ed
en

le
r Kabul etmeliyim ki ilgi alanlarım sınırlı. 2,88 ,844 

4
,0

7
3

 

1
,2

2
2

 

0
,6

8
5

 

Yaşantımda ilgilendiğim yalnızca birkaç şey var. 3,05 ,835 

Sı
ra

d
ış

ıl
ar

 

Kendimi aydın biri olarak tanımlayabilirim. 3,25 ,640 

3
,6

4
6

 

1
,0

9
4

 

0
,5

7
8

 

Birçok insandan daha yetenekliyim. 3,44 ,616 
Bir kadın ancak ailesine mutlu bir yuva ortamı sağlarsa 
hayatı anlamlı olur. 

3,48 ,423 

Değerlendirme Kriterleri: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,873     
Barlett’s Test of Sphericity sig.: 0,000 Approx. Chi-Square: 4741,551   Extraction Method: Principal 
Components 
Rotation Method: Varimax          Açıklanan Varyans Toplamı: 0,66 
Cronbach's Alpha: 0,904 
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Tablo 4. Marka nefreti faktör analizi bulguları 

Boyutlar ve ifadeler Ort. 
Fak. 
Yük. 

V
a

ry
a

n
s 

Ö
z 

d
e

ğ
e

r 

C
ro

n
b

a
ch

’ a
lp

h
a

 

N
eg

at
if

 a
ğı

zd
an

 a
ğı

za
 il

et
iş

im
 

 Nefret ettiğim takımın maçlarını arkadaşlarıma 
kötülerim. 

2,13 ,851 

4
1

,6
4

5
 

8
,3

2
9

 

0
,9

0
8

 

 Nefret ettiğim takımın maçları hakkında olumsuz 
şekilde konuşurum. 

2,28 ,832 

 Henüz takım tutmayanlara nefret ettiğim takımı 
kötülerim. 

2,13 ,774 

 Nefret ettiğim takımla ilgili bir ortamda çağrıştırıcı bir 
şeyler (renkler, amblem, forma) varsa o ortamı terk 
ederim. 

2,08 ,701 

 Çevremdekilere nefret ettiğim takım ile ilgili herhangi 
bir şeyi (maç bileti, forma, lisanslı ürünler) satın 
almamalarını söylerim. 

1,98 ,686 

 Nefret ettiğim takımı küçük düşürmek için eylemlerde 
bulunurum. (sosyal medya vb. platformlar) 

1,84 ,621 

 Nefret ettiğim takımı tutmamaları konusunda çok fazla 
insanı etkilemeye çalışırım. (Sosyal medya, arkadaş 
ortamı vb. ) 

2,11 ,619 

 Nefret ettiğim takımın taraftarlarını başka takımı 
tutmaları için etkilemeye çalışırım. 

2,33 ,571 

 Nefret ettiğim takımı çağrıştıran renkleri içerisinde 
barındıran ürünleri satın almam. 

2,13 ,558 

 Nefret ettiğim takım ile ilgili duygularımı 
çevremdekilere anlatırım. 

2,47 ,554 

M
ar

k
ay

ı Ş
ik

ay
et

 E
tm

e 

 Nefret ettiğim takım ile ilgili yanlış uygulamalar 
gördüğümde taraftar derneklerine şikayette bulunurum. 

2,12 ,865 
1

2
,6

8
2

 

2
,5

3
6

 

0
,8

9
8

 

 Nefret ettiğim takım ile ilgili yanlış uygulamalar 
gördüğümde resmi kurumlara şikayette bulunurum. 
(TFF, İl spor müdürlüğü vb.) 

2,14 ,858 

 Nefret ettiğim takım ile ilgili yanlış uygulamalar 
gördüğümde nefret ettiğim takıma şikayette bulunurum. 
(Mail gönderme, telefonla arama vb.) 

2,05 ,814 

 Nefret ettiğim takım aleyhinde gerektiğinde yasal 
işlemlere (adliye, polis) başvurmaktan kaçınmam. 

1,85 ,673 

 Nefret ettiğim takımın yaptıklarını kınamak için 
harekete geçerim. (sosyal medya, yürüyüş, protesto, 
miting vb. platformlar) 

1,93 ,656 

 Nefret ettiğim takımla ilgili kötü deneyimlerimi 
paylaşırım. 

2,20 ,623 

M
ar

k
ad

an
 k

aç
ın

m
a

 

 Nefret ettiğim takımın maçlarını izlemek için (Tv, cafe, 
stat vb.) hiç zaman harcamam. 

3,10 ,867 

8
,6

3
1

 

1
,7

2
6

 

0
,8

1
4

  Nefret ettiğim takım ile ilgili alışveriş yapmam. (Maç 
bileti, lisanslı ürünü, dijital platform, stadyum, 
etkinlikler, üyelik kartı vb.) 

3,52 ,789 

 Nefret ettiğim takım ile alakalı haberlere ilgi duymam. 2,85 ,783 
 Nefret ettiğim takımın maçlarını izlemekten kaçınırım. 2,79 ,728 

Değerlendirme Kriterleri: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,914     
Barlett’s Test of Sphericity sig.: 0,000 Approx. Chi-Square: 4516,453   Extraction Method: Principal 
Components 
Rotation Method: Varimax          Açıklanan Varyans Toplamı: 0,63 
Cronbach's Alpha: 0,915 
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Araştırma modelinde yer alan yaşam tarzı ve marka nefreti değişkenlerinin 
boyutları arasındaki etkileşimin ortaya çıkarılması için öncelikle hangi boyutlar 
arasında ne tür bir ilişki olduğunu inceleyebilmek adına korelasyon analizi 
yapılmıştır. Yapılan korelasyon analizi Tablo 5’te gösterilmektedir. Tablo 5 
incelendiğinde yaşam tarzı ve marka nefreti değişkenlerinin alt boyutları arasında 
düşük düzeyde anlamlı, pozitif ilişkilerin var olduğu görülmektedir. 0.00-0.29 arası 
değerler düşük düzey ilişkiye ve 0.30-0.69 arası değerler orta düzey ilişkiye işaret 
ederken 0.70-1.00 arası değerler yüksek düzey mükemmel ilişkiye işaret 
etmektedir (Büyüköztük, 2015:32). Bu varsayımlar çerçevesinde Tablo 5’te 
korelasyon analiz sonuçları incelendiğinde; gayret edenler ve sıradışılar yaşam 
tarzı boyutlarının marka nefretinin tüm boyutları ile ilişkili olduğu görülmektedir. 
Diğer boyutların genelinin ise markadan kaçınma boyutu ile ilişkili olduğu 
anlaşılmaktadır. Mücadele edenler yaşam tarzı boyutunun ise sadece negatif 
ağızdan ağıza iletişim ve markayı şikâyet etme boyutu ile ilişkili olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 5. Korelasyon analizi sonuçları 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tecrübeliler 1 
,488*

* 
,436*

* 
,527*

* 
,460*

* 
,366*

* 
,063 

,476*

* 
,079 ,080 

,196*

* 

Yapıcılar  1 
,333*

* 
,415*

* 
,425*

* 
,384*

* 
,049 

,401*

* 
,013 ,086 ,125* 

Gayret 
edenler 

  1 
,383*

* 
,194*

* 
,220*

* 
,145*

* 
,368*

* 
,223*

* 
,176*

* 
,131* 

Başarılılar    1 
,447*

* 
,424*

* 
,125* 

,510*

* 
,054 ,076 

,214*

* 

Nail olanlar     1 
,308*

* 
,011 

,339*

* 
,025 ,070 

,177*

* 

İnananlar      1 
,133*

* 
,372*

* 
,044 ,042 ,113* 

Mücadele 
edenler 

      1 
,183*

* 
,121* 

,150*

* 
,019 

Sıradışılar        1 
,191*

* 
,169*

* 
,167*

* 

Negatif AAİ.         1 ,651** ,275** 

Markayı 
şikâyet etme 

         1 ,153** 

Markadan 
Kaçınma 

          1 

Yapılan analiz sonuçları üzerine aralarında anlamlı ilişkiler çıkan boyutlar dikkate 
alınarak çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Aşağıda tablo 6’da bu 
sonuçlar gösterilmektedir. Tablo 6’da yaşam tarzı boyutlarının sırasıyla negatif 
ağızdan ağıza iletişim, markayı şikâyet etme ve markadan kaçınma boyutları 
üzerindeki etkileri ile ilgili sonuçlar yer almaktadır. Tablo 6 incelendiğinde 
sıradışılar, mücadele edenler ve gayret edenler ile negatif ağızdan ağıza iletişim 
arasında düşük düzeyde pozitif (sırasıyla; 0,220; 0,121; 0,189) korelasyon olduğu 
görülmektedir. VIF değerleri arasında 10’dan yüksek bir değer ve tolerans 
değerleri arasında 0.20’den daha düşük bir değer olmadığı için bağımsız 
değişkenler arasında çoklu bağlantılılığın olmadığı söylenebilir. Ayrıca Durbin–
Watson katsayısı (2,004) bağımsız değişkenler ile hata terimleri arasında sorunlu 
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bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan yaşam tarzı alt boyutları 
(sıradışılar, mücadele edenler ve gayret edenler), negatif ağızdan ağıza iletişim ile 
düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir (R: 0,260, R2: 0,067, p: 0,000). 
Ayrıca, yaşam tarzı alt boyutlarının negatif ağızdan ağıza iletişimdeki toplam 
varyansın %6’sını açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayılarına (β) 
göre, yaşam tarzı alt boyutlarının negatif ağızdan ağıza iletişim üzerindeki göreli 
önem sırası; sıradışılar, gayret edenler ve mücadele edenler şeklindedir. Regresyon 
katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise, sıradışılar 
ve gayret edenlerin negatif ağızdan ağıza iletişim üzerinde anlamlı bir etkisinin 
olduğu görülmektedir. Bu bulgular ışığında; H1c ve H1h hipotezleri kabul edilmiştir. 
H1a,b,d,e,f,g hipotezleri ise reddedilmiştir. 

Tablo 6 incelendiğinde gayret edenler, mücadele edenler ve sıradışılar ile markayı 
şikayet etme arasında düşük düzeyde pozitif (sırasıyla; 0,173; 0,150; 0,167) 
korelasyon olduğu görülmektedir. VIF değerleri arasında 10’dan yüksek bir değer 
ve tolerans değerleri arasında 0.20’den daha düşük bir değer olmadığı için 
bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantılılığın olmadığı söylenebilir. Ayrıca 
Durbin–Watson katsayısı (2,020) bağımsız değişkenler ile hata terimleri arasında 
sorunlu bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan yaşam tarzı alt 
boyutları (gayret edenler, mücadele edenler ve sıradışılar), ile markayı şikâyet 
etme arasında düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (R: 0,252, R2: 
0,064, p: 0,000). Ayrıca, yaşam tarzı alt boyutlarının markayı şikâyet etmedeki 
toplam varyansın %6’sını açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon 
katsayılarına (β) göre, yaşam tarzı alt boyutlarının markayı şikâyet etme 
üzerindeki göreli önem sırası; gayret edenler, sıradışılar ve mücadele edenler 
şeklindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları 
incelendiğinde ise, gayret edenlerin ve mücadele edenlerin markayı şikâyet 
etme üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bu bulgular ışığında; H1s 

ve H1w hipotezi kabul edilmiştir. H1q,r,t,u,v,x hipotezleri ise reddedilmiştir. 

Tablo 6 incelendiğinde tecrübeliler, yapıcılar, gayret edenler, başarılılar, nail 
olanlar, inananlar ve sıradışılar ile markadan kaçınma arasında düşük düzeyde 
pozitif (sırasıyla; 0,196; 0,125; 0,131; 0,214; 0,177; 0,113; 0,167) korelasyon 
olduğu görülmektedir. VIF değerleri arasında 10’dan yüksek bir değer ve tolerans 
değerleri arasında 0.20’den daha düşük bir değer olmadığı için bağımsız 
değişkenler arasında çoklu bağlantılılığın olmadığı söylenebilir. Ayrıca Durbin–
Watson katsayısı (1,870) bağımsız değişkenler ile hata terimleri arasında sorunlu 
bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan yaşam tarzı alt boyutları 
(tecrübeliler, yapıcılar, gayret edenler, başarılılar, nail olanlar, inananlar ve 
sıradışılar), markadan kaçınma ile düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir 
(R: 0,249, R2: 0,062, p: 0,000). Ayrıca, yaşam tarzı alt boyutlarının markadan 
kaçınmadaki toplam varyansın %6’sını açıklamaktadır. Standardize edilmiş 
regresyon katsayılarına (β) göre, yaşam tarzı alt boyutlarının markadan kaçınma 
üzerindeki göreli önem sırası; başarılılar, nail olanlar, tecrübeliler, sıradışılar, 
gayret edenler, yapıcılar ve inananlar şeklindedir. Regresyon katsayılarının 
anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise yaşam tarzı boyutlarının 
markadan kaçınma üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Bu 
bulgular ışığında; H1q,r,s,t,u,v,w,x hipotezleri reddedilmiştir. 
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Tablo 6. Yaşam tarzının marka nefreti üzerine etkisi-Çoklu doğrusal regresyon analizi 
sonuçları 

Değişkenler B 
Std. 

Hatab 
Βeta t p 

İkili 
R 

Kısmi 
R 

Tol. VIF 

Sabit 1,034 ,237 --- 4,370 ,000 --- ---- ---- ---- 

Sıradışılar ,163 ,052 ,167 3,127 ,002 ,220 ,159 ,858 1,165 

Mücadele edenler ,072 ,047 ,076 1,509 ,132 ,121 ,077 ,960 1,042 

Gayret edenler ,128 ,061 ,113 2,101 ,036 ,189 ,107 ,848 1,180 

Bağımlı Değişken: Negatif Ağızdan Ağıza İletişim  
R:0,260      R2:0,067         F(3-379):9,143     p: 0,000        Durbin-Watson: 2,004        Metod: Enter 

Sabit ,930 ,250 --- 3,723 ,000 --- --- --- --- 

Gayret edenler ,122 ,055 ,119 2,212 ,028 ,173 ,113 ,858 1,165 

Mücadele edenler ,113 ,050 ,114 2,244 ,025 ,150 ,114 ,960 1,042 

Sıradışılar ,121 ,064 ,102 1,885 ,060 ,167 ,096 ,848 1,180 

Bağımlı Değişken: Markayı Şikayet Etme 
R:0,252      R2:0,064        F(2-288):9,802     P:0,000     Durbin-Watson:2,020  Metod: Enter 

Sabit 1,561 ,348 -- 4,481 ,000 -- --   

Tecrübeliler  ,098 ,087 ,077 1,137 ,256 ,196 ,059 ,547 1,829 

Yapıcılar -,026 ,078 -,020 -,328 ,743 ,125 -,017 ,651 1,537 

Gayret edenler ,034 ,067 ,029 ,497 ,619 ,131 ,026 ,745 1,342 

Başarılılar  ,142 ,083 ,115 1,718 ,087 ,214 ,088 ,562 1,780 

Nail olanlar ,104 ,078 ,080 1,325 ,186 ,177 ,068 ,690 1,450 

İnananlar  -,005 ,083 -,004 -,062 ,951 ,113 -,003 ,743 1,346 

Sıradışılar   ,060 ,084 ,045 ,714 ,476 ,167 ,037 ,641 1,560 

Bağımlı Değişken: Markadan Kaçınma 
R:0,249      R2:0,062     F(7-376):3,545     P:0,000    Durbin-Watson:1,870  Metod: Enter 

Tablo 7’de farklılıkları incelemeye yönelik Independent Sample T-Test sonuçları 
yer almaktadır. Cinsiyet grupları ile gayret edenler ve gerçekleştirenler (yaşam 
tarzı boyutları) ile negatife ağızdan ağıza iletişim ve markayı şikâyet etme 
boyutları (marka nefreti boyutları) arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. 
Bu bulgular ışığında kadınların erkeklere göre gayret edenler yaşam tarzı 
boyutunu daha olumlu algıladıkları, erkelerin ise gerçekleştirenler yaşam tarzı 
boyutunu daha olumlu algıladıkları anlaşılmaktadır. Marka nefretinde ise 
erkeklerin hem negatif ağızdan ağıza iletişim hem de markayı şikâyet etme 
boyutunda kadınlara göre daha fazla marka nefreti eğilimi olduğu anlaşılmaktadır. 

Medeni durum grupları ile gerçekleştirenler ve markadan kaçınma boyutları 
arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. Gayret edenler yaşam 
tarzında evlilerin bekârlara göre daha olumlu bir algı içerisinde olduğu, markadan 
kaçınma boyutunda ise bekârların evlilere göre daha fazla marka nefreti eğilimi 
olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 7: Independent Sample T-Test Analiz Sonuçları 

Faktörler 
Medeni 
durum 

N ͞x p Anlamlı Farklılık 

Gayret edenler 
Kadın 193 3,25 0,019 Kadın-Erkek 
Erkek 191 3,00  

Gerçekleştirenler 
Kadın 193 3,23 0,000 Kadın-Erkek 

Erkek 191 3,55  

Negatif ağızdan 
ağıza iletişim 

Kadın 193 1,99 0,000 Kadın-Erkek 

Erkek 191 2,37  

Markayı şikâyet 
etme 

Kadın 193 1,92 0,017 Kadın-Erkek 

Erkek 191 2,18  

Gerçekleştirenler 
Evli 107 3,55 0,034 Evli-Bekâr 

Bekâr 279 3,33  

Markadan 
kaçınma 

Evli 107 2,81 0,017 Evli-Bekâr 

Bekâr 279 3,16  

Katılımcıların yaşam tarzı ve marka nefreti boyutları ile yaş, eğitim, gelir, meslek 
ve tutuğu takım grupları arasındaki farklılık durumları ile ilgili ANOVA analiz 
sonuçları Tablo 8’de gösterilmektedir. Tablo 8 incelendiğinde; katılımcıların yaş 
gruplarına bakıldığında tecrübeliler yaşam tarzı boyutunda 18-25 ve 26-35 yaş 
gruplarının 36-45 yaş grubuna göre daha olumlu bir algı içerisinde oldukları 
anlaşılmaktadır. Gerçekleştirenler yaşam tarzı boyutunda ise 26-35 yaş grubunun 
18-25 yaş grubuna göre daha olumlu bir algı içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların eğitim durumu ile markadan kaçınma boyutu arasında anlamlı 
farklılık olduğu görülmektedir. Lisansüstü mezunlarının ilkokul mezunlarına göre 
markadan kaçınma boyutunda daha fazla eğilimi olduğu anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların gelir grupları ile markayı şikâyet etme boyutu arasında anlamlı 
farklılık olduğu görülmektedir. 5001-7500 TL gelir grubuna sahip kişilerin 2501-
5000 TL gelir grubuna sahip kişilere göre markayı şikâyet etme boyutunda daha 
fazla eğilimi olduğu anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların meslek grupları ile inananlar ve geçekleştirenler boyutları arasında 
anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. İnananlar boyutunda kamu çalışanlarının 
işçilere göre, gerçekleştirenler boyutunda ise özel sektör ve kamu çalışanlarının 
öğrenci grubuna göre daha olumlu bir algı içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.  

Katılımcıların tutukları takım ile markadan kaçınma ve markayı şikâyet etme 
boyutları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Markayı şikâyet etme 
boyutunda Trabzonsporluların Beşiktaş taraftarına göre daha fazla eğilimli olduğu, 
markadan kaçınma boyutunda ise diğer taraftar gruplarının (Başakşehir, 
Ankaragücü, Gençlerbirliği vb.) Galatasaray taraftarına göre daha eğilimli olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu bulgular ışığında H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. 
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Tablo 8: ANOVA Testi Sonuçları 

Faktörler 
Varyansın 
kaynağı 

Kareler 
Top. 

Sd 
Kareler 

Ort. 
F p Yaş grupları N ͞x 

Te
cr

üb
el

ile
r Gruplar arası 17,461 4 4,365 5,011 0,001 18-25 202 3,78 

Gruplar içi 331,884 381 ,871   26-35 161 3,62 
Toplam 349,345 385  36-45 13 2,78 

Anlamlı fark (A-B);36-45 ile 18-25 ve 26-35 yaş grupları arasında 
46-55 8 2,95 
56 ve üzeri 2 3,70 

G
er

çe
kl

eş
-

tir
en

le
r  

Gruplar arası 14,042 4 3,511 4,455 0,002 18-25 202 3,22 
Gruplar içi 299,433 380 ,788   26-35 161 3,60 
Toplam 313,475 384  36-45 13 3,43 

Anlamlı fark (A-B); 18-25 ile 26-35 yaş grupları arasında 
46-55 8 3,25 
56 ve üzeri 2 3,83 

M
ar

ka
da

n 
ka

çı
nm

a 

Gruplar arası 18,800 4 4,700 3,255 0,012 İlkokul 6 1,95 
Gruplar içi 550,154 381 1,444   Ortaokul 35 2,84 
Toplam 568,954 385  Lise 169 3,06 

Anlamlı fark (A-B);ilkokul ile lisansüstü grupları arasında  
Üniversite 163 3,09 
Lisansüstü  13 3,92 

M
ar

ka
yı

 
şi

kâ
ye

t 
et

m
e 

Gruplar arası 11,195 3 3,732 3,312 0,020 2500 TL ve altı 40 1,97 
Gruplar içi 430,390 382 1,127   2501–5000 TL 167 1,94 
Toplam 441,584 385  5001-7500 TL 116 2,31 
Anlamlı fark (A-B); 2501-5000 ile 5001-7500 TL gelir grupları arasında 7501 ve üzeri 63 1,92 

İn
an

an
la

r 

Gruplar arası 10,699 7 1,528 2,175 0,036 Işçi  13 2,94 
Gruplar içi 264,931 377 ,703   Kamu Çalışanı  71 3,76 
Toplam 275,629 384  Özel Sektör 91 3,58 

Anlamlı fark (A-B); İşçi ile kamu çalışanı grupları arasında 
 

Ev Hanımı  21 3,36 
Serbest Mesl. 22 3,80 
Öğrenci 136 3,53 
Çalışmıyor 30 3,55 
Emekli 2 3,00 

G
er

çe
kl

eş
tir

en
le

r 

Gruplar arası 24,638 7 3,520 4,594 ,000 Işçi  13 3,58 
Gruplar içi 288,837 377 ,766   Kamu Çalışanı 71 3,54 
Toplam 313,475 384  Özel Sektör 91 3,66 

Anlamlı fark (A-B); Öğrenci ile kamu ve özel sektör çalışanı grupları arasında 

Ev Hanımı  21 3,39 
Serbest Mesl. 22 3,51 
Öğrenci 136 3,06 
Çalışmıyor 30 3,51 
Emekli 2 3,50 

M
ar

ka
yı

 
şi

kâ
ye

t e
tm

e Gruplar arası 17,037 4 4,259 3,822 ,005 Beşiktaş 66 1,77 

Gruplar içi 424,547 381 1,114   Galatasaray  162 2,17 

Toplam 441,584 385    Fenerbahçe 109 1,97 

Anlamlı fark (A-B); Beşiktaş ile Trabzonspor taraftar grupları arasında 
Trabzonspor 21 2,65 

Diğer 28 1,87 

M
ar

ka
da

n 
ka

çı
nm

a 

Gruplar arası 17,465 4 4,366 3,016 ,018 Beşiktaş 66 3,24 

Gruplar içi 551,489 381 1,447   Galatasaray  162 2,93 

Toplam 568,954 385    Fenerbahçe 109 2,95 

Anlamlı fark (A-B); Galatasaray ile diğer gruplar arasında 
Trabzonspor 21 3,38 

Diğer 28 3,63 

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
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5. Sonuç ve öneriler 

Bu çalışma ile tüketicilerin yaşam tarzının marka nefreti üzerinde etkisinin olup 
olmadığı incelenmiştir. Bu amaç kapsamında futbol taraftarları üzerine araştırma 
yapılmıştır. Frekans, faktör, korelasyon, regresyon ve farklılık analizleri 
uygulanmıştır. Frekans analizi sonuçları incelendiğinde katılımcıların tutukları 
takımları en fazla renklerinden dolayı (%30,2) ikinci sırada ise popüler takım 
olduğu için (%23,4) üçüncü sırada ise taraftarlarının sempatik davranışlarından 
dolayı (%21,3) takımlarını tuttukları belirtilmiştir. Aileden kaynaklı taraftar olma 
nedeni ve şehir kulüplerinin rekabetinden dolayı takım tutma nedeni ise daha 
sonraki sıralarda yer almıştır. Ailenin ve şehrin öneminin takım renklerinden ve 
popüler bir takım olmasından sonra gelmesi de düşündürücüdür. Genel olarak 
insanlar bulundukları çevreden, ailesinden ve akrabalarından, arkadaş 
gruplarından, doğdukları şehirlerinden etkilendikleri düşünülmektedir. Fakat bu 
araştırma sonuçlarında bu durum farklı çıkmıştır. 

Faktör analizi sonuçları incelendiğinde çıkan sonuçlar ile literatürdeki sonuçlar 
benzerlik göstermektedir. Korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde yaşam tarzı 
boyutlarından gayret edenler ve sıradışılar yaşam tarzı boyutlarının marka 
nefretinin tüm boyutları ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bu sonuçla son moda 
ürünleri, eğlenceyi seven insanların ve kendisini diğer insanlardan farklı olarak 
gören insanların daha fazla marka nefreti eğilimi olduğu söylenebilir. korelasyon 
analizi sonuçlarına genel olarak bakıldığında ise tüm boyutların (mücadele edenler 
hariç) markadan kaçınma boyutu ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçla 
genel olarak katılımcıların sahip oldukları yaşam tarzları ile nefret ettiği takımın 
maçlarını izlemekten, ilgili haberleri okumaktan, nefret edilen takımla ilgili zaman 
harcamaktan kaçındıkları görülmektedir. 

Regresyon analizi sonuçlarına göre gayret edenlerin, mücadele edenlerin ve 
sıradışılar marka nefreti üzerinde etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Gayret 
edenlerin yaşam tarzı özellikleri dikkate alındığında moda ürünlerine önem veren, 
düşünmeden hareket eden, çabuk sıkılan, başkalarının onayına ihtiyacı olan, 
prestijli ürünler tercih etmeye çalışan kişilik yapılarının marka nefreti eğiliminin 
olduğu söylenebilir. Mücadele edenlerin yaşam tarzı özellikleri dikkate alındığında 
gelir seviyesi ve eğitim seviyesi düşük, yetenekleri az olan, özgüveni düşük, sosyal 
ilişkileri zayıf olan bireylerin marka nefreti eğiliminin olduğu söylenebilir. 
Sıradışıların yaşam tarzı özellikleri dikkate alındığında kendisini diğer insanlardan 
sürekli üstün gören kişiliklerin marka nefreti eğiliminin olduğu söylenebilir.   

Farklılık analizi sonuçlarına göre erkeklerin kadınlara göre, bekarların evlilere 
göre, geliri ve eğitim seviyesi yüksek olanların düşük olanlara göre, Trabzonspor 
taraftarları ve diğer grup taraftarlarının (Başakşehir, Ankaragücü, Gençlerbirliği, 
Etimesgut vb.), Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarına göre daha fazla marka nefreti 
eğilimi araştırmada ortaya çıkmıştır.  

Marka nefretini azaltmak ve spora olan ilgiyi, sempatiyi, sevgiyi arttırabilmek 
adına bu çalışma sonuçları önem arz etmektedir. Özellikle taraftar kazanabilmek 
için birincil grupların (aile, arkadaş, akraba, yakın dost vb.) dışında farklı etkilerin 
olabileceği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda iletişim çalışmaları yapılarak renklerin, 
popüler olmanın ve taraftar gruplarının etkisinin olabileceği söylenebilir. Bu 
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konularda çalışmalar yapılabilir. Hangi yaşam tarzı ile hangi renkler arasında 
ilişkilerin olabileceği konusunda çalışmalar yapılabilir. Taraftarlar ile ilgili iletişim 
çalışmalarına yoğunluk verilebilir. 

Bu çalışma marka nefretini ölçmek adına futbol taraftarları ile sınırlıdır. Farklı 
sektörler veya markalar, ürünler vb. dikkate alınarak farklı çalışmalar yapılabilir. 
Şiddetin alt yapısını oluşturan nefret duyguları ile hangi yaşam tarzlarının ilişkili 
olduğu konusunda yeni çalışmalar yapılabilir.  Bu çalışmada marka nefreti 
sonuçları ile ilgili değişkenler dikkate alınarak çalışma yapılmıştır. Marka nefreti 
nedenleri dikkate alınarak da çalışmalar yapılabilir. Yaşam tarzı dışında kişilik 
yapıları da dikkate alınarak çalışmalar yapılabilir. 

 

Kaynakça  

Altunışık, R., Çoşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E. (2010). Sosyal bilimlerde 
araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. 6. Basım. Sakarya Yayıncılık. 

Balıkçıoğlı, B. ve Kıyak, F. M. (2019). Marka nefretinin nedenleri ve sonuçları 
üzerine görgül bir çalışma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi. 9 
(1), 225-243. 

Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, 21. Baskı, Pegem 
Yayınları, Ankara. 

Çelik, S., Ş. (2019). Futbol Taraftarlığı ve Nefret Kavramlarının Marka Nefreti 
Kapsamında Ele Alınması: Ankaragücü Taraftarlarının Beşiktaş Nefreti, 
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 321-355 

Dalli, D., Romani, S. and Gistri, G. (2006), "Brand dislike: representing the negative 
side of consumer preferences", in Pechmann, C. and Price, L. (Eds), 
Advances in Consumer Research Volume 33, Association for Consumer 
Research, Duluth, MN, pp. 87-95. 

Delzen, M. V. (2014). Identifying the motives and behaviors of brand hate 
(Unpublished master's thesis). University of Twente, Enschede, The 
Netherlands. 

Erciş, A., Ünal, S., & Can, P. (2007). Yaşam tarzlarinin satin alma karar süreci 
üzerindeki rolü. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 
281-311. 

Grégoire, Y., Tripp, T.M. and Legoux, R. (2009), "When customer love turns into 
lasting hate: the effects of relationship strength and time on customer 
revenge and avoidance", Journal of Marketing, Vol. 73 No. 6, pp. 18-32. 

Hickman, T. and Ward, J. (2007). The Dark Side of Brand Community: Inter-Group 
Stereotyping, Trash Talk, and Schadenfreude. in NA - Advances in 
Consumer Research Volume 34, eds. Gavan Fitzsimons and Vicki Morwitz, 
Duluth, MN : Association for Consumer Research, Pages: 314-319. 

 



Journal of Current Researches on Business and Economics, 2020, 10 (1), 91-108.  107 
 

Johnson, D. J., & Rusbult, C. E. (1989). Resisting temptation: Devaluation of 
alternative partners as a means of maintaining commitment in close 
relationships. Journal of personality and social Psychology, 57(6), 967. 

Koç, E. (2016). Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: global ve yerel yaklaşım: 
pazarlama ve tüketici davranışı kavramlarının İngilizceleriyle. 7. Baskı, 
Seçkin Yayıncılık. 

Rook, D. W. (1987). The Impulse Buying. Journal of Consumer Research, 14 (2), 
189-199. 

Salvatori, E. (2007). Brand hate: the dark side of consumer attitudes towards a 
brand. 

Shao, Yu-Lin. 2002. “ An Exploratory Examination Of The Impact Of Personal Values 

On Sport Consumption Preferences And Behaviors: A Cross- Cultural Study”, 

Ohio State University, Phd Dissertation, Usa. Umı. 

Zarantonello, L., S., Romani, S. Grappi ve R. P. Bagozzi (2016), “Brand Hate”, Journal 
of Product & Brand Management,25(1), 11-25.  

  



108                   Öcel, Y. (2020). The Effect of Lifestyle on Brand Hate: An Application on Football 
Fans 

 

E-ISSN:  
2547-9628 

 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Business and Economics is the property 
of Strategic Research Academy and its content may not be copied or emailed to multiple 
sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. 
However, users may print, download, or email articles for individual use. 


