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ÖZET
Bu çal)*mada, mü*teri ba/l)l)/)n)n önemi, mü*teri ba/l)l)/)n)
etkileyen faktörler ve GSM (Global System for Mobile
Communications-Mobil leti*im için Küresel Sistem) operatörlerine
ba/l)l)/) etkileyen faktörlerin belirlenmesi amac)yla yap)lan ara*t)rma
sonuçlar) aç)klanm)*t)r. 483 Pamukkale Üniversitesi ö/rencisi
üzerinde yap)lan tan)mlay)c) ara*t)rma sonuçlar)na göre; ileti*im
kalitesi, ileti*im maliyeti, de/i*tirme maliyeti ve hizmet çe*itlili/inin
GSM operatörlerine ba/l)l)k üzerinde önemli rolü vard)r. Bu faktörler
içinde özellikle de/i*tirme maliyetinin önemli bir yeri vard)r. GSM
operatörleri aras)nda numaralar)n ta*)nabilirli/i ile ilgili yasal
düzenlemelerin yürürlü/e girmesiyle GSM operatörlerinin mü*teri
say)lar) da önemli olarak de/i*ebilecektir. Bu nedenle GSM
operatörleri, mü*teri ba/l)l)/) programlar)na daha fazla önem
vermelidir.
Anahtar Kelimeler: Mü*teri Ba/l)l)/), GSM Sektörü
ABSTRACT
In this study, the importance of customer loyalty, the drivers of
developing customer loyalty and survey results aimed to determine the
drivers of customer loyalty to GSM (Global System for Mobile
Communications) operators are explained. According to descriptive
survey results conducted among 483 students in Pamukkale
University, communication quality, communication cost, customer
switching cost and service variations play very important role to
develop customer loyalty in GSM industry. Among these drivers,
customer switching cost is very important particularly because there is
a draft of law about carrying phone numbers to different GSM
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operators. Once phone numbers mobility law among GSM operators
issued, it is assumed that the numbers of GSM customers can be
dramatically changed by switching among them. Therefore, GSM
operators should take into more considerations about customer loyalty
programs.
Keywords: Customer Loyalty, GSM Industry
GR
1990’l) y)llardan itibaren artan rekabet, ürünler (mal ve
hizmetler) aras)nda alg)lanan e*itlik, artan mü*teri bilinci ve ürünlerin
fiyatlar)na duyarl)l)k ve geleneksel tutundurma araçlar)n)n
maliyetlerinin artmas)na kar*)l)k etkinli/inin azalmas), i*letmelerin
daha fazla rekabet bask)s) alt)nda bulunmalar)na neden olmu*tur. Bu
rekabet *artlar), i*letmeleri mü*teri ba/l)l)/) programlar)n)n
sunabilece/i f)rsatlar) ara*t)rmaya yöneltmi* ve mevcut mü*terileri ile
daha fazla ilgilenmeye zorlam)*t)r. Buna göre i*letmeler, mevcut
mü*terilerini i*letmeye ve/veya i*letmenin sundu/u ürünlere,
markalara veya ma/azalara ba/l)l)k duyan birer mü*teri haline getirme
yönlü pazarlama stratejileri haz)rlamaya yönelmi*lerdir (Marketing,
1993a: 24).
Mü*teri ba/l)l)/), di/er sektörlerde oldu/u gibi GSM sektörü
için de önemlidir. Bunun temel nedeni, GSM sektörünün olgunluk
a*amas)na gelmesi sonucu yeni mü*terilerin (abonelerin)
kazan)lmas)n)n zor ve maliyetli olmas) ve GSM operatörlerinin
mevcut mü*terilerinin, di/er operatörlerin potansiyel mü*terileri
olmas)d)r. ABD’de yay)nlanan 2005 Tüketici Raporlar)na göre, 2004
y)l)nda mobil telefon (cep telefonu) kullan)c)lar)n)n %35’i, GSM
operatörlerini de/i*tirmeyi dü*ünmektedir (Kim vd., 2006: 208). Bu
nedenle GSM sektöründe, mü*teri ba/l)l)/) programlar) daha fazla
gündeme gelmeye ba*lam)* ve GSM operatörlerine ba/l)l)/) etkileyen
de/i*kenlerle ilgili farkl) ara*t)rmalar yap)lm)*t)r. Ancak ülkelere göre
GSM operatörlerine ba/l)l)/) etkileyen faktörler farkl)l)k
gösterebilmektedir. Örne/in, Fransa’da sunulan GSM hizmetlerinde
alg)lanan kalitenin ve de/i*tirme maliyetinin GSM operatörlerine olan
ba/l)l)/a etkisi (Lee vd., 2001), Almanya’da GSM operatörlerinin
mü*terilerini elde tutma, memnun etme ve ba/l)l)k düzeyleri
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aras)ndaki ili*ki (Gerpott vd., 2001), Güney Kore’de mü*teri
memnuniyeti ve de/i*tirme maliyetinin ba/l)l)k üzerindeki etkisi (Kim
vd., 2004), Türkiye’de i*letme imaj), alg)lanan hizmet kalitesi, güven
ve de/i*tirme maliyetinin GSM operatörü mü*terilerinin ba/l)l)klar)na
etkisi (Ayd)n ve Özer: 2005) ve ABD’de GSM operatörünün sundu/u
hizmet kalitesi, alg)lanan de/er ve bunlar)n memnuniyet ve ba/l)l)k
üzerindeki etkisi (Kim vd., 2006) yap)lan ara*t)rmalarla analiz
edilmi*tir.
Bu çal)*man)n birinci k)sm)nda mü*teri ba/l)l)/) kavram),
mü*teri ba/l)l)/)n)n önemi, mü*teri ba/l)l)/)n) etkileyen de/i*kenler
ve Türkiye’de GSM sektörünün temel özellikleri aç)klanm)*t)r. kinci
k)s)mda ise Pamukkale Üniversitesi ö/rencilerinin GSM
operatörlerine ba/l)l)k düzeyleri, ba/l)l)klar)n) etkileyen faktörler ve
bu faktörlerin GSM operatörlerine ba/l)l)ktaki etki düzeylerinin
belirlenmesi yönlü ara*t)rma sonuçlar) aç)klanm)*t)r.
I. MÜ TER BA LILI I
nsanlar, bir tak)ma, ailesine, annesine, i*letmeye, markaya,
hizmete, ma/azaya veya ma/aza içinde bir personele ba/l)l)k
gösterebilir. Jenkinson (1995: 123) insanlar)n ba/l)l)k davran)*)n)n
kolayl)kla gözlemlenebilece/ini, ancak ne oldu/unu tan)mlaman)n ise
kolay olmad)/)n) belirtmi*tir. Literatürde mü*teri ba/l)l)/) baz)
yazarlar taraf)ndan a*a/)daki *ekilde tan)mlanmaktad)r. Mü*teri
ba/l)l)/)n); Griffin (1995: 4) mü*terilerin sürekli ancak rastlant)sal ve
geli*igüzel olmayan bir sat)n alma davran)*) göstermesi, Sewell ve
Brown (1998: 5) bir i*letmeye, onun üretti/i ürünleri tekrar tekrar
sat)n alarak gösterilen davran)*, Bloemer vd., (1998: 276-286)
mü*terilerin güçlü olumlu tutuma ba/l) olarak belirli bir markaya,
ma/azaya veya tedarikçiye kar*) gösterdi/i tekrarl) sat)n alma
davran)*), Oliver (1999: 34) mü*terilerin tercihlerinde bir de/i*ikli/e
neden olabilecek durumlara ve pazarlama çabalar)na ra/men, sürekli
olarak tercih etti/i ürünleri tekrar sat)n alma, tekrar tekrar o
i*letmenin, ürünlerin ve ma/azan)n mü*terisi olma konusunda
kendisini adamas) ve Neal (1999: 21) toplam sat)n alma içinde belli
bir kategorideki ayn) ürünlerin mü*teriler taraf)ndan sürekli sat)n alma
durumu olarak farkl) *ekillerde tan)mlam)*lard)r.
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Mü*teri ba/l)l)/) ile ilgili yap)lan tan)mlarda belli bir mal ve
hizmeti tekrar tekrar sat)n alma ve belirli davran)*lar), gönüllü ve
istekli bir *ekilde tekrarlama e/ilimi vurgulanmaktad)r. Ancak, Dick
ve Basu (1994: 99-114) tekrarlanan sat)n alma davran)*)n)n tam olarak
mü*teri ba/l)l)/) demek olmad)/)n) ve mü*teri ba/l)l)/)na bir marka,
ürün veya ma/azaya yönelik olumlu tutum ve sürekli mü*teri olma
davran)*lar) aras)ndaki ili*ki olarak bak)lmas) gerekti/ine i*aret
etmi*lerdir. Bu tan)mlar )*)/)nda mü*teri ba/l)l)/), mü*terilerin
ihtiyaçlar)n) kar*)lamada, belli ürünleri düzenli, tutarl), sürekli olarak
ayn) i*letmeden sat)n alma e/ilimi, arzusu ve davran)*) göstermesi ve
i*letmeye kar*) olumlu bir tutum içinde bulunmas) olarak
aç)klanabilir.
A) MÜ TER BA LILI ININ ÖNEM
Dünyada mü*teri ba/l)l)/) olu*turma yönlü pazarlamaya do/ru
bir yönelim vard)r. Bunun temel nedeni, i*letmelerin faaliyetlerini
sürdürmeleri ve düzenli gelir elde etmeleri için sürekli mü*terilere
ihtiyaç duymalar)d)r. Mü*terilerin tekrar tekrar ayn) i*letmeyi tercih
etmesinin sa/lanmas) için de/i*ik isimlerle farkl) stratejiler
önerilmesine ra/men birçok i*letme yöneticisi, mü*teri ba/l)l)/)n)n
sa/lanmas) üzerinde yo/unla*m)*t)r (Duffy, 1998: 435).
Dick ve Basu, (1994: 99-114) mü*teri ba/l)l)/)n)n,
sürdürülebilir rekabet avantaj) olu*turulmas)nda önemli bir unsur
oldu/unu, i*letmenin faaliyetlerine olumlu katk)da bulundu/unu ve
mü*teri ba/l)l)/) yönetimi görevinin yönetimsel çabalar)n merkezinde
bulunmas) gerekti/ini vurgulam)*lard)r. Kotler (2000: 19) ise
gelecekte pazarlaman)n gidece/i yönlerden birinin, mü*terilerine
hayat boyu mal ve hizmet sunulmas) stratejilerin uygulanmas)
olaca/)n) belirtmi*tir.
*letmelerin, mü*teri ba/l)l)/) sa/lama yönlü programlara daha
fazla önem vermelerinin temel nedenleri, i*letmeye ba/l)l)k duyan
mü*terilerin; (1) i*letmelerin daha uzun süreli mü*terileri olmalar), (2)
hizmet edilme maliyetlerinin yeni mü*terilere göre daha dü*ük olmas),
(3) daha fazla harcama yapma ve sat)n alma e/iliminde bulunmalar),
(4) i*letmenin sundu/u di/er ürünleri daha kolay sat)n almalar), (5)
ürünlerin fiyatlar)na daha az duyarl) olup yüksek fiyat ödemeye haz)r
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olmalar), (6) ayn) ürünü sunan rakip i*letmelerin rekabet araçlar)na
duyars)z kalmalar) nedeniyle rakiplerin pazara girmelerini
zorla*t)rmalar), (7) ba/l) oldu/u i*letmelerin ürünlerini, ba*kalar)na
tavsiye etmeleri ve i*letmenin gönüllü a/)zdan a/za pazarlama ve
duyurum arac) olmalar), (8) i*letmenin mal ve hizmet sunumlar)nda
yapt)klar) hatalar)na kar*) daha toleransl) davranmas) ve (9) ba/l)l)k
duyduklar) i*letmeleri savunma tutumu ve davran)*) göstermeleri
olarak s)ralanabilir. Ayn) *ekilde i*letmelerin; (1) pazarlama
faaliyetlerinde kulland)/) medya ve araç türlerinin say)s)n)n ço/almas)
ve çe*itlenmesi nedeniyle yeni mü*terilere ula*mas)n)n ve
kazanmas)n)n zorla*mas), (2) mevcut mü*terilerini elde tutmas)n)n
yeni mü*terileri kazanmas)ndan be* kat daha az maliyetli olmas) ve
(3) mü*terileri ile olu*turdu/u uzun dönemli ili*kilerle karl)l)klar)n)
artt)rd)klar) belirlenmi*tir. Bu nedenle uzun dönemli rekabet avantaj)
elde etmek isteyen i*letmeler, mü*teri ba/l)l)/) sa/lamaya ve mü*teri
ba/l)l)/) programlar) haz)rlamaya ba*lam)*lard)r (Kotler, 2000: 189190; Ganesh vd., 2000: 65; Goodwin ve Ball, 1999: 27; Kotler, 1998:
68; Duffy, 1998: 435; Dowling ve Uncles, 1997: 77; Hugnes, 1996:
37; Marketing, 1993b: 24).
Hizmet i*letmelerinin mü*terileri elde tutmas)n)n bir ba*ka
ifade ile mü*teri kayb) oran)n)n dü*ürülmesinin i*letmenin karl)l)/)na
etkileri, Reichheld ve Sasser (1990: 105-111) taraf)ndan yap)lan
ara*t)rmalarla ortaya konulmu*tur. Bu ara*t)rmalar sonucunda,
mü*terilerin i*letmede ne kadar uzun süre kal)rsa i*letmenin
karl)l)/)n)n da o derece artaca/) ve mü*terileri elde tutma oran)n)n %5
artt)r)lmas)n)n veya mü*teri kayb)n)n %5 azalt)lmas)n)n i*letme
karl)l)/)n) ortalama olarak *ube bankac)l)/)nda %85, otomobil tamir
hizmetlerinde %30 ve endüstriyel da/)t)mda %45 artt)rabilece/ini
ortaya ç)km)*t)r. Colgate vd., (1996: 28)’in ara*t)rmas)nda da, mü*teri
kayb)n)n %17,8’den %15’e dü*ürülmesinin, i*letmenin karl)l)/)n)
%105 artt)rd)/) ortaya ç)km)*t)r. Buna göre, mü*teri ba/l)l)/)
sa/land)/)nda ba/l)l)k duyan mü*terilere yap)lan pazarlama yat)r)m)
azalmakta, pazarlama maliyetlerinde önemli azalmalar meydana
gelmekte ve i*letme karl)l)/) önemli oranda artmaktad)r (Griffin,
1995: 221; Odaba*), 2000: 59).
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B) MÜ TER BA LILI ININ RAK P LETMELER N
REKABET ARAÇLARINA ETK S
Mü*teri ba/l)l)/)n)n rakip i*letmelerin rekabet araçlar)na ve
stratejilerine önemli etkileri vard)r. Bunun temel nedeni, bir i*letmeye
ba/l)l)k duyan mü*terilerin, rakip i*letmelerin rekabet araçlar)na ve
pazarlama çabalar)na duyars)z kalmalar)d)r (Goodwin ve Ball, 1999:
27).
Ba*ar)l) bir mü*teri ba/l)l)/) sa/lama program) ile olu*turulan
mü*teri ba/l)l)/), mü*terilerin i*letmenin ürünlerine kar*) olumlu bir
tutum de/i*ikli/ine yol açabilmekte, rakip i*letmelerin tutundurma
çabalar)n)n dikkate al)nmas)n) engelleyebilmekte ve marka veya
i*letme de/i*ikli/ine kar*) güçlü bir direnç göstermesine neden
olabilmektedir. Böylece rakip i*letmelerin mü*terilerini çekmeye
yönelik uygulamalar)n) zorla*t)rmakta, katlanmas) gereken maliyetleri
yükseltmekte ve pazara yeni giri*leri cayd)rabilecek önemli bir engel
te*kil etmektedir. Bu durum rakip i*letmelerin, potansiyel
mü*terilerinin ba*ka i*letmelere olan ba/l)l)klar)n) k)rmak için yeni
yollar aramas) ve ba/l)l)k duyan mü*terilerin tekrar aktif bir sat)n alma
karar sürecine dönmesi için daha yo/un ve maliyetli pazarlama
çabalar)nda bulunmalar)n) gerektirmektedir (Engel vd., 1990: 485;
Marketing, 1993a: 24; Dick ve Basu, 1994: 99-114; Fitzsimmons ve
Fitzsimmons, 1994: 45; Kotler, 1997:263; Odaba*), 1998: 46).
C)
MÜ TER
BA LILI INI
ETK LEYEN
DE
KENLER
Mü*teri ba/l)l)/)n)n sa/lanmas)nda rol oynayan çok say)da
de/i*ken vard)r. Bir ba*ka ifade ile mü*teri ba/l)l)/)n) ba/)ml)
de/i*ken olarak dü*ünürsek, mü*teri ba/l)l)/) çok say)da ba/)ms)z
de/i*kenin -mü*teri memnuniyeti, ürün kalitesi, sunulan de/er, güven,
ödüllendirme, al)*kanl)klar, de/i*tirme riski, sat)* sonras) hizmetler
gibi- veya pazarlama stratejilerinin
-ili*ki pazarlamas), mü*teri
ili*kileri yönetimi, kulüp pazarlama gibi- etkisi alt)ndad)r.
Mü*teri ba/l)l)/)n) etkileyen de/i*kenlerin belirlenmesine
yönelik farkl) ara*t)rmalar yap)lm)*t)r. Örne/in, Selnes (1993: 19-35)
kalite, mü*teri memnuniyeti ve marka imaj)n)n mü*teri ba/l)l)/)
üzerindeki etkisini, Morgan ve Hunt (1994: 20-38) mü*terilerin elde
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tutulmas)nda güvenin etkisini, Andreassen ve Lindestad (1998: 7-23)
imaj)n kalite ve mü*teri memnuniyeti ile birlikte mü*teri ba/l)l)/)
üzerindeki etkisini, Bloemer vd., (1998) bankalara olan ba/l)l)kta
imaj, hizmet kalitesi ve mü*teri memnuniyetinin etkisini, Nguyen ve
LeBlanc (1998: 52) mü*teri memnuniyeti, kalite, de/er, imaj ve
mü*teri ba/l)l)/) aras)nda kavramsal bir yap)n)n olu*turulmas)yla ilgili
etkisini, Ayd)n vd., (2004: 177-189) de/i*tirme maliyetinin mü*teri
ba/l)l)/) üzerindeki etkisini ve Ayd)n ve Özer (2005: 910-920) güven,
i*letme imaj), de/i*tirme maliyeti ve alg)lanan hizmet kalitesinin
mü*teri ba/l)l)/)n)n sa/lanmas)ndaki etkilerini analiz etmi*lerdir. Bu
ara*t)rmalar sonucunda, mü*teri memnuniyetinin sa/lanmas), kaliteli
ürünlerin sunulmas), olumlu i*letme ve marka imaj), i*letmenin
mü*teriye sundu/u de/er, mü*terilerin al)*kanl)klar), sürekli
mü*terilerin ödüllendirilmeleri, güven ve sat)* sonras) hizmetlerin etki
düzeyleri
farkl)
olmakla
beraber,
mü*teri
ba/l)l)/)n)n
olu*turulmas)nda önemli rolleri oldu/u ortaya ç)km)*t)r (Selnes, 1993:
19-35; Morgan ve Hunt, 1994: 20-38; Ravald ve Grönroos, 1996: 19;
Nguyen ve LeBlanc, 1998: 52; Bloemer vd., 1998; Kotler, 1998: 81;
Andreassen ve Lindestad, 1998: 7-23; Oliver, 1999: 33-44; Odaba*),
2000: 50-106; Bolton vd., 2000: 96; Ayd)n vd., 2004: 177-189 ; Ayd)n
ve Özer, 2005: 910-920).
Mü*teri ba/l)l)/)n)n olu*turulmas)nda bu de/i*kenlerin
yan)nda kulüp pazarlama ve ili*ki pazarlamas) programlar)n)n da
önemli bir yeri vard)r. Kotler (2000: 193) i*letmenin kurdu/u
kulüplere üyelik mü*terilere yeterince özel yararlar getiriyorsa,
üyelerin bu ayr)cal)klar) kaybetmeyi göze almak istemeyecekleri için
i*letmeye ba/l)l)k duyacaklar)n), Slight ise (1995: 23-24) kulüp
pazarlama program) çerçevesinde kurulan bu kulüplerin, mü*teri
ba/l)l)/)n)n kurulmas), korunmas) ve geli*tirilmesinde en etkili
yollar)ndan biri oldu/unu ifade etmi*lerdir. Örne/in, ABD’nin en
büyük telefon servis sa/lay)c)lar)ndan biri olan MCI i*letmesi, 1991
y)l)nda ba*latt)/) “Dostlar ve Aile” program) çerçevesinde
mü*terilerine bir form göndererek, bu formlara indirimli arama
yapmak istedikleri 20 aile üyesi veya arkada*lar)n)n telefon
numaralar)n) yazmas)n) istemi*tir. Bu programa üye olan ki*iler, ba*ka
ki*ileri de bu programa girmeye te*vik ederek, taraftar mü*teri haline
gelmi*ler ve grubun üyeleri di/er üye/üyelerini bu kulüpten
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ayr)lmamas) yönünde bask) yapm)*lard)r. Bu sayede i*letme iki y)l
içinde 5 Milyon yeni abone de kazanm)*t)r (Griffin, 1995: 156;
O’Brien ve Jones, 1995: 78-79; Peppers, 1999: 59). Kulüp pazarlama
program)na bir ba*ka örnek de dünyaca ünlü motosiklet üreticisi
Harley-Davidson taraf)ndan 1983 y)l)nda kurulan “Harley-Davidson
Kulübü”dür. Mü*terileri üyelik gruplar) veya olu*turulan kulüplere
üye yaparak bütünle*tirmek yoluyla mü*terilerin tekrar tekrar sat)n
almas) güçlendirilmi* ve mü*teri ba/l)l)/) sa/lanm)*t)r (Griffin, 1995:
155). GSM sektöründe çok say)da kulüp pazarlama program)
çerçevesinde belirli meslek gruplar) aras)nda dü*ük ücretlerle ve/veya
ücretsiz konu*ma imkan) verilerek hem yeni mü*teriler kazan)lm)*
hem de mevcut mü*terilerini koruma yönlü programlar
uygulan)lm)*t)r.
Colgate ve Danaher (2000: 385) taraf)ndan yap)lan
ara*t)rmada, ili*ki pazarlamas) stratejisinin etkin bir *ekilde
uygulanmas)n)n mü*teri ba/l)l)/) ve memnuniyeti üzerindeki etkisi
ara*t)r)lm)*t)r. Bu ara*t)rmada ili*ki pazarlamas) stratejinin mükemmel
bir *ekilde uygulanmas)n)n mü*teri ba/l)l)/) ve memnuniyetini
artt)raca/), buna kar*)n uygulaman)n zay)f olmas) durumunda ise
i*letmenin hedefine ula*amad)/) gibi mü*terilerin i*letmeye bak)*
aç)lar)n)n da olumsuz yönde etkilenebilece/i ortaya ç)km)*t)r. Ravald
ve Grönroos (1996: 19) ili*ki pazarlamas)n)n temelinin i*letme ile
i*letmenin mikro çevresi -mü*teriler, tedarikçiler, arac)lar vb.aras)ndaki kar*)l)kl) ili*ki oldu/unu belirterek, ili*ki pazarlamas)n)n en
önemli amac)n)n mü*terilerle sürekli, karl) ve uzun dönemli ili*ki
kurarak mü*teri ba/l)l)/) sa/lamak oldu/unu aç)klam)*lard)r. Tanyeri
ve Barutçu (2005) banka mü*terileri üzerinde yapt)/) ara*t)rma
sonucunda, ili*ki pazarlamas) uygulamalar)n)n mü*teri ba/l)l)/)
olu*turulmas)nda önemli bir rolü oldu/unu ortaya ç)karm)*lard)r.
II. TÜRK YE’DE GSM SEKTÖRÜ
Ülkemizde ilk GSM operatörleri (Turkcell ve Telsim) 1996
y)l)nda hizmet vermeye ba*lam)* ve GSM pazar) çok h)zl) bir büyüme
göstermi*tir. 2000 y)l)nda Aria ve Aycell’in faaliyete girmesi ile GSM
operatörü say)s) 4’e ç)km)*t)r. GSM sektöründe 4 farkl) operatör
bulunurken, 2004 y)l)nda Aria ve Aycell’in Avea ad) alt)nda
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birle*mesinden sonra faaliyette bulunan GSM operatörleri (Turkcell,
Telsim ve Avea) say)s) 3’e dü*mü*tür. 2006 y)l)nda ise Telsim, çok
say)da farkl) ülkede faaliyet gösteren Vodafone taraf)ndan sat)n
al)nm)* ve isim de/i*ikli/ine giderek Telsim yerine Vodafone ismini
alm)*t)r.
1996 y)l)nda hizmet vermeye ba*layan GSM operatörleri, 2007
y)l)n)n Mart ay)nda toplam 54.729.845 abone say)s)na ula*m)*t)r
(Telekomünikasyon Kurumu, 2007). Ancak son dönemlerde abone
say)s) art)* oran)n)n azalmaya ba*lamas) ile birlikte GSM sektörü,
GSM mü*terilerinin kazan)lmas)n)n giderek zorla*t)/) olgunluk
a*amas)na gelmeye ba*lam)*t)r. Bu noktada, GSM operatörlerinin
kendi mü*terilerinin rakip GSM operatörlerinin potansiyel mü*terileri
olabilece/inden hareketle, mü*teri ba/l)l)/) olu*turma yönlü
pazarlama stratejilerine daha fazla önem vermesi gereken bir döneme
girilmi*tir.
III. PAMUKKALE ÜN VERS TES Ö RENC LER N N
GSM OPERATÖRLER NE BA LILI INI ETK LEYEN
FAKTÖRLER N
BEL RLENMES NE
YÖNEL K
BR
ARA TIRMA
*letmelerin mevcut mü*terilerinin rakip i*letmelerin
potansiyel mü*terileri olmas) ve yeni mü*teriler elde etmenin zor ve
maliyetli olmas), tüm sektörlerde oldu/u gibi GSM sektöründe de
mü*teri ba/l)l)/) sa/lama yönlü stratejilerin uygulanmas)n) gerekli
k)lm)*t)r. GSM operatöründe mü*teri ba/l)l)/), GSM mü*terilerinin
sürekli ayn) hatt) kullanmas), GSM operatörüne kar*) olumlu bir tutum
göstermesi ve di/er GSM operatörlerinden gelen teklifleri dikkate
almama davran)*) göstermesi olarak tan)mlanabilir.
Mü*teri ba/l)l)/)n) etkileyen de/i*kenler sektörden sektöre
veya mü*teri gruplar)na göre farkl)l)klar gösterebilir. Daha önce
Ayd)n vd., (2004) ve Ayd)n ve Özer (2005) GSM operatörlerine
ba/l)l)k düzeyi ve ba/l)l)/) etkileyen baz) faktörlerle ilgili çe*itli
ara*t)rmalar yapm)*lard)r. Yap)lan bu ara*t)rman)n bir benzerinin,
belirli bir mü*teri grubu üzerinde tekrarlanmas) hedeflenmi* ve
üniversite ö/rencileri üzerinde yeni bir ara*t)rma yap)lmaya karar
verilmi*tir. Üniversite ö/rencilerinin genelde ailelerinin oturdu/u
*ehirlerden farkl) *ehirlere gitmelerinden dolay) aileleri, yak)n

357

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C. IX ,S.1, 2007)

akrabalar) ve kendi aralar)nda GSM operatörlerinin sundu/u ileti*im
hizmetlerinden yo/un bir *ekilde yararlanmalar), ara*t)rman)n hedef
kitlesinin üniversite ö/rencileri olarak seçilmesinde önemli bir rolü
olmu*tur. Yap)lan ara*t)rma ile üniversite ö/rencilerinin GSM
operatörlerine ba/l)l)klar)n) etkileyen de/i*kenler belirlenmi*tir.
Ara*t)rma sonuçlar)n)n, GSM operatörlerinin haz)rlayaca/)
ba/l)l)k programlar)na yön vermesi ve mobil telefon (cep telefonu)
kullan)c)lar)n)n memnuniyetini ve ba/l)l)/)n) artt)ran ürünlerin ortaya
ç)kar)lmas)yla hem GSM operatörlerine hem de mobil telefonu
kullan)c)lar)na önemli yararlar sa/lamas) hedeflenmi*tir.
A) Ara8t'rman'n Amac' ve Kapsam'
Ara*t)rman)n amac), Pamukkale Üniversitesi ö/rencilerinin (1)
GSM operatörleri seçimini ve GSM operatörlerine ba/l)l)klar)n)
etkileyen faktörleri belirlemek, (2) GSM operatörlerinin daha fazla
ö/renci çekmek, ba/l)l)klar)n) sa/lamak ve haz)rlamas) gereken
stratejiler için gerekli olan birincil verileri toplamak olarak
s)ralanabilir.
Ara*t)rman)n kapsam)n) Pamukkale Üniversitesi ö/rencileri
olu*turmu*tur. Bu nedenle ara*t)rma sonuçlar), farkl) illerde bulunan
üniversitelerde uygulanmadan, tüm üniversite ö/rencilerine
genellenmemelidir.
B) Ara8t'rman'n Yöntemi
Ara*t)rma tan)mlay)c) bir ara*t)rmad)r ve veri toplama yöntemi
olarak anket yöntemi kullan)lm)*t)r. Anket sorular) yerli ve yabanc)
literatürdeki ikincil verilerden derlenmi* ve ara*t)rmaya ba*lamadan
önce normal ve ikinci ö/retimde bulunan 30 ö/renci ile ön test
yap)larak anket formu haz)rlanm)*t)r. Anket formu, temel olarak dört
bölümden olu*mu*tur. Birinci bölümde; ö/rencilerin demografik
özellikleri, ikinci bölümde; sahip olduklar) GSM hatlar)n)n özellikleri
ve GSM operatörü seçimini etkileyen faktörler, üçüncü bölümde;
GSM operatörlerine ba/l)l)/) etkileyen faktörler, ve son bölümde;
ö/rencilerin GSM operatörlerine olan ba/l)l)k düzeylerinin
belirlenmesine yönelik sorular sorulmu*tur.
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Ö/rencilerin GSM operatörlerine olan ba/l)l)/)n) ölçmek için
tekrar sat)n alma, ba*kalar)na tavsiye etme ve olumlu tutum gösterme
tutumlar) ölçülmü*tür. Özellikle GSM sektöründe çok tart)*)lan
“numaralar)n ta*)nabilirli/i”, bir ba*ka ifade ile numaran)n farkl) GSM
operatörlerinde serbestçe kullan)m) durumundaki davran)*) test etmek
için bir soru sorulmu*tur.
Ara*t)rman)n evreni Pamukkale Üniversitesi’nde ö/renim
gören 22.000 ö/rencidir. Ara*t)rmada tüm fakülte ve yüksekokullarda
farkl) bölümlerden farkl) alanlarda derse giren ö/retim elemanlar)na
anketler verilmi* ve anketi cevaplayan ö/rencilerin tesadüfi olmayan
örneklem yöntemlerinden yarg)sal örneklem yöntemine göre ö/retim
üyesi ve ö/retim görevlileri taraf)ndan seçilmesi istenmi*tir. Da/)t)lan
550 anketten 495’i geri dönmü* ve eksik ve hatal) doldurulan
anketlerin elenmesi ile 483 anket de/erlendirmeye al)nm)*t)r.
Ara*t)rma sonucunda elde edilen veriler SPSS 11.5 istatistik program)
yard)m)yla analiz edilmi*tir.
Verilerin analizinde aral)kl) ölçek kullan)larak haz)rlanan
sorular için ortalama ve standart sapmalar hesaplanm)*, nominal
ölçekle haz)rlanan sorular için frekans da/)l)mlar) al)nm)*t)r. Faktör
analizi yap)larak, elde edilen faktör gruplar)na göre mü*teri ba/l)l)/)
modeli regresyon analizi ile test edilmi*tir. Ayr)ca, kullan)lan ölçe/e
ve gruplara göre ö/rencilerin ö/renim yerleri ile ba/l)l)klar)n)
etkileyen faktörlerin etki düzeyleri aras)ndaki farkl)l)k tek yönlü
ANOVA ve ö/rencilerin cinsiyeti, gelir düzeyi ve bölümleri ile
kullan)lan GSM operatörü hat say)s) aras)nda istatistiksel olarak
ili*kinin bulunup bulunmad)/) ki-kare analizlerinden yararlan)larak
de/erlendirilmi*tir.
C) Ara8t'rman'n Sonuçlar'
1. Ara8t'rmaya Kat'lan Ö"rencilerin Özellikleri
Ara*t)rmaya kat)lanlar)n %51,3’ü erkek, %46,6’s) 21-23 ya*
aral)/)nda, %44,3’ünün ayl)k gelirleri 201-400 YTL aras)nda ve
%52,6’s) ise fakültelerde ö/renim gören ö/rencilerdir. Ö/rencilerin en
çok kulland)klar) GSM hatt)n)n sahip olma süresi de/erlendirildi/inde
ise ö/rencilerin %9,7’si 1 y)ldan az, %35,2’si 1-3 y)l aras), %33,1’i, 45 y)l aras) ve %21,9’u ise 6 y)ldan daha fazla süredir GSM
operatörlerinin sunduklar) hizmetlerden yararlanmaktad)r. Sahip
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olunan bu hatlar)n %57,6’s) kontörlü hatlard)r. Ara*t)rmaya
kat)lanlar)n sadece %38,5’i tek hatta sahip iken %61,5’i birden fazla
GSM hatt)na sahiptir (Tablo 1).
Tablo 1. Ara8t'rmaya Kat'lan Ö"rencilerin Demografik Ve Sahip
Olduklar' GSM Hatt' Özellikleri
Ya8
18’den az
19-20
21-23
24’den fazla
Ayl'k Gelir
200 YTL’den az
201-400 YTL
401-800 YTL
801 YTL’den fazla
GSM Aboneli"i Süresi
1 y)ldan az
1-3 y)l
4-5 y)l
6 y)ldan fazla

N
56
160
225
42
168
214
79
22
47
170
160
106

%
Cinsiyet
11,6 Bayan
33,1 Bay
46,6
Ö"renim Görülen Yer
8,7 Enstitü
Fakülte
34,8 Meslek Yüksekokulu
44,3 GSM Hatt' Say's'
16,4 Bir GSM hatt)
4,6
ki GSM hatt)
Üç GSM hatt)
9,7
GSM Abonelik Türleri
35,2 Fatural)
33,1 Kontörlü
21,9 Fatural) ve Kontörlü

N
235
248

%
48,7
51,3

18
254
211

3,7
52,6
43,7

186
216
81

38,5
44,7
16,8

47
278
158

9,7
57,6
32,7

Birden fazla GSM hatt) bulunana 297 ö/renciye bunun
nedenleri soruldu/unda; %86,86’s) (258 ö/renci) grup içi ücretsiz ve
dü*ük görü*me tarifelerinden yararlanmak amac)yla, %68,35’i (203
ö/renci) farkl) GSM operatörlerine arama ücretlerinin yüksek olmas),
%29,96’s) (89 ö/renci) baz) GSM operatörlerinin her yerde
kullan)lamamas) ve %25,25’i, (75 ö/renci) farkl) GSM operatörlerinin
farkl) ihtiyaçlar)na daha iyi cevap vermesinden dolay) birden fazla
GSM operatörü hatt) kulland)klar)n) ifade etmi*lerdir.
2. Ara8t'rmaya Kat'lan Ö"rencilerin GSM Operatörleri
Seçimini ve Ba"l'l'k Düzeyleri
Ara*t)rmaya kat)lan ö/rencilerin GSM operatörü seçiminde
dikkate ald)klar) faktörler de/erlendirildi/inde; ö/renciler en çok
konu*ma ücretlerinin dü*ük olmas), arkada* ve aile çevresinin
kulland)/) GSM operatörü olmas), bulunduklar) bölgeye göre kapsama
alan)n)n geni* olmas) ve ö/rencilere sunulan hizmetlerin çe*itlili/inin
GSM operatörleri seçimini etkileyen en önemli faktörler oldu/u
belirlenmi*tir. GSM operatörü seçimini en az etkileyen faktörler ise
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arkada* tavsiyeleri ve GSM operatörlerinin reklamlar oldu/u ortaya
ç)km)*t)r (Tablo 2).
Tablo 2. GSM Operatörü Seçimini Etkileyen Faktörlerin
De"erlendirilmesi
GSM operatörü seçimini etkileyen faktörler*
Konu*ma ücretlerinin dü*ük olmas)
Arkada* ve aile çevrenizin kulland)/) operatör olmas)
Kapsama alan)n)n geni* olmas)
Ö/rencilere sunulan avantajlar
Sunulan ileti*im hizmetlerin çe*itlili/i
Di/er GSM operatörlerinin sunmad)/) avantajlar
S)k kullananlar için getirilen ödül programlar)
Arkada* tavsiyeleri
GSM operatörü reklamlar)

Art.
Ortalama
1,39
1,40
1,40
1,41
1,87
1,94
2,61
2,79
3,20

Std.
Sapma
,811
,723
,748
,796
,932
,932
1,192
1,223
1,229

*Ölçek: 1. Çok Önemli – 5. Hiç Önemli De/il

Ö/rencilerin abonesi olduklar) ve en fazla kulland)klar) GSM
operatörlerine ba/l)l)klar)n)n belirlenmesine yönelik sorular)n
cevaplar) de/erlendirildi/inde; cevaplay)c)lar)n 78,1’i GSM operatörü
hakk)nda olumlu ifadeler kullanarak çevresindekilere tavsiyede
bulunduklar) ortaya ç)km)*t)r. Ara*t)rmaya kat)lanlar)n 86,3’ü ise
gelecekte de ayn) GSM operatörü/operatörleri ile çal)*maya devam
etmek istedikleri belirlenmi*tir. Ancak, ara*t)rmaya kat)lanlar)n
%62,5’i ise yeniden bir GSM hatt) almalar) durumunda mevcut
kulland)klar) GSM operatörünü seçeceklerini, %63,1’i ise GSM
operatörlerinden
farkl)
zamanlarda
bekledikleri
hizmeti
alamad)klar)nda
GSM
operatörlerini
hemen
de/i*tirmek
istemediklerini, %59,8’i hizmet ald)klar) GSM operatörlerine “Benim
GSM operatörüm” diyerek bu operatörlere kar*) olumlu bir tutuma
sahip olduklar) ve %59,4’ü ise GSM operatörleri aras)nda numaralar)n
ta*)nabilirli/inin mümkün olmas) durumunda bile GSM operatörlerini
de/i*tirmeyi dü*ünmediklerini ifade etmi*lerdir. Özellikle ara*t)rmaya
kat)lan ö/rencilerin %86,3’ü hizmet ald)klar) GSM operatörlerine
ba/l)l)k hissettikleri ve gelecekte de ayn) GSM operatörü ile çal)*mak
istediklerini belirtseler de numaralar)n ta*)nabilirli/inden sonra bu
oran)n %59,4’e dü*mesi, ara*t)rmaya kat)lanlar)n %26,9’unun GSM
operatörlerine gerçek bir ba/l)l)k göstermedi/i sonucuna ula*)lmas)na
neden olmu*tur (Tablo 3). Buna göre, Pamukkale Üniversitesi
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ö/rencilerin yakla*)k %60-65’inin gerçek anlamda GSM
operatörlerine ba/l)l)k duydu/u ve ö/rencilerinin yakla*)k %2530’unun ise GSM hatlar)n) kullanmaya devam edeceklerini, ancak
gerçek anlamda ba/l)l)k duymad)klar) ortaya ç)km)*t)r.
Tablo 3. Ö"rencilerin GSM Operatörlerine Olan Ba"l'l'k
Durumlar'
Sorular
GSM operatörü hakk)nda olumlu ifadeler kullanarak
çevrenize tavsiyelerde bulunur musunuz?
Gelecekte de ayn) GSM operatörü/operatörleri ile
çal)*may) devam etmek istiyor musunuz?
GSM operatörünüzden farkl) zamanlarda bekledi/iniz
hizmeti almad)/)n)zda hemen hatt)n)z) de/i*tirmek ister
misiniz?
Sürekli çal)*t)/)n)z GSM operatörüne “Benim GSM
operatörüm” diyebilir misiniz?
Yeniden bir hat alacak olsan)z yine mevcut kulland)/)n)z
GSM operatörünü seçer misiniz?
GSM operatörünü de/i*tirdi/inizde ayn) numaran)n
kullanma imkan) verilmesi, GSM operatörünü de/i*tirme
karar)n)z) kolayla*t)r)r m)?

N

Evet
%

Hay'r
N
%

377

78,1 106 21,9

417

86,3

178

36,9 305 63,1

289

59,8 194 40,2

302

62,5 181 37,5

196

40,6 287 59,4

66

13,7

Bu sonuçlar, sahip olunan GSM numaralar)n)n farkl) GSM
operatörlerinde kullan)m)na imkan veren yasal düzenlemenin
uygulanmas) ile GSM operatörünü de/i*tirme yönündeki engellerin
kalkmas), GSM operatörleri abone say)lar)n)n önemli oranda
de/i*ebilece/ini de ortaya ç)karm)*t)r.
3. Ara8t'rmaya Kat'lan Ö"rencilerin GSM Operatörlerine
Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler ve Etki Düzeyleri
Üniversite ö/rencilerinin GSM operatörlerine ba/l)l)klar)n)
etkileyen faktörlerin etki düzeylerini belirlemek amac)yla toplam 18
soru sorulmu*tur. Ö/renciler taraf)ndan benzer alg)lanan faktörleri bir
ba*l)k alt)nda toplamak amac)yla verilen cevaplara faktör analizi
uygulanm)*t)r. Kullan)lan verinin faktör analizine uygun olup
olmad)/)n) belirlemek için Kaise-Meyer-Olkin (KMO) testi ve
Korelasyon Analizi yap)lm)*t)r. Korelasyon analizi sonucuna göre
korelasyon matrisinde her bir korelasyonun anlaml) (p<0,05) olmas) ve

KMO, 0,785 olarak hesaplanmas) (KMO’nun 1’e yak)n olmas))
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sonucu verinin faktör analizine uygun oldu/u belirlenmi*tir. Yap)lan
faktör analizi sonucunda ilk olarak analize dahil edilen 18
de/i*kenden, faktör yükleri 0,6 de/erinin alt)nda kalan 6 de/i*ken
ç)kar)larak aralar)nda daha yüksek ili*ki bulunan de/i*kenlerle analiz
tekrarlanm)*t)r. Buna göre GSM operatörüne ba/l)l)/) etkileyen 12
de/i*kene tekrar faktör analizi uygulanm)* ve dönü*türülmü* faktör
çözümü (Rotated Component Matrix) elde edilmi*tir. De/i*kenleri
grupland)rmak için “Varimax Rotation”dan yararlan)lm)*t)r. 12
de/i*kenin analiz edilmesiyle, öz de/eri 1’den büyük 4 faktör elde
edilmi*tir. Güvenirlik analizine yönelik olarak her bir faktör için elde
edilen Cronbach’s Alpha katsay)s) 0,70’in üzerindedir. Buna göre bu
ölçeklerin güvenilir oldu/u ortaya ç)km)*t)r. Bu faktörler toplam
varyans)n %74,36’s)n) aç)klamaktad)r (Tablo 4). %50 ve üzeri olan
toplam aç)klanan varyans oran) geçerlilik içinde uygun bir oran kabul
edilmektedir.
Faktör analizi sonuçlar)nda görüldü/ü gibi Pamukkale
Üniversitesi ö/rencilerinin ba/l)l)klar)n) etkileyen birinci faktör
ileti*im kalitesidir. Bu faktör içinde kapsama alan), *ebeke ileti*im
kalitesi ve mü*teri hizmetleri bölümünün kar*)la*)lan sorunlar) h)zl)
bir *ekilde çözmesidir. kinci faktör ise ileti*im maliyetidir. Bu faktör
GSM operatörünün sundu/u ücret tarifesi, indirimler, grup içi ücretsiz
konu*ma, hediye kontör, görü*me süresi ve mesaj gibi ödül ve
hediyeler sunulmas)ndan olu*maktad)r. Üçüncü faktör ise GSM
operatörünü de/i*tirmek ile kar*)la*)lan de/i*tirme maliyetidir. Bu
maliyet özellikle fatural) hatlar)n kapat)lmas)ndaki güçlükler,
kullan)lan numaran)n de/i*tirilmek istenmemesi, yeni al)nan
numaran)n bildirimi ile ilgili zorluklar ve bu numaraya al)*kanl)k
ya*anmas) ile ilgili faktörlerdir. Dördüncü faktör ise hizmet çe*itlili/i
ile ilgili GSM operatörünün sundu/u hizmetler bilgilendirme (ücretsiz
hava durumu, haber ve çe*itli konularla ilgili bilgiler), e/lence ve
sohbet yönlü hizmetlerden olu*mu*tur.
Tablo 4. GSM Operatörlerine Ba"l'l'"' Etkileyen Faktörler
GSM Operatörüne Ba"l'l'"' Etkileyen De"i8kenler*
I. leti8im Kalitesi (Öz De"er=2,153)
Kapsama alan),
Webeke ileti*im kalitesi,
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Faktör Alpha Aç'k.
A"'rl'"' Kat. Varyans
,8544
20,43
,816
,784
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Kar*)la*)lan problemlerin h)zl) çözümlenmesi,
II. leti8im Maliyeti (Öz De"er=2,232)
Konu*ma ücretleri,
Grup içi konu*ma ücretleri,
Abonelik ücretleri,
III. De"i8tirme Maliyeti (Öz De"er=3,435)
GSM Numaran)z) de/i*tirmek zorunda kalman)z,
Yeni telefon numaras)n) bildirme ile ilgili zorluk,
Ayn) GSM numaran)z) kullanma al)*kanl)/)n)z,
Mevcut hatt)n)z) kapatma ile ilgili zorluklar,
IV. Hizmet Çe8itlili"i (Öz De"er=1,103)
Kullan)c)lara sunulan art) de/er hizmetler,
E/lence ve sohbet yönlü hizmetler,

,757
,8312

26,67

,7912

18,71

,8012

8,55

,820
,801
,763
,878
,813
,766
,712
,745
,734

*Ölçek; 1. Tamamen Etkiler – 5. Hiç Etkilemez

Faktör analizi sonucunda bulunan faktörlerin, GSM
operatörlerine olan ba/l)l)/a etkisini analiz etmek için çoklu regresyon
analizinden yararlan)larak a*a/)daki model test edilmi*tir.
Ara t rma Modeli: Mü teri Ba l l = 0 + 1 * leti im Kalitesi +
leti im Maliyeti + 3 * De i tirme Maliyeti + 4 * Hizmet Çe itlili i

2*

Tablo 5.GSM Operatörlerine Ba"l'l'"' Etkileyen Faktörlerin Etki
Düzeyi
Ba"'ml'
De"i8ken

Ba"'ms'z
De"i8kenler
Sabit De/er
GSM
leti*im Kalitesi
operatörlerine
leti*im Maliyeti
ba/l)l)k düzeyi De/i*tirme Maliyeti
Hizmet Çe*itlili/i
*Standardize edilmemi* katsay)lar
**p<0,05

R

R2

F

Hi*

0,776
0,523
0,824 0,679 51,169 0,576
0,517
0,317

p
0,45
0,01**
0,01**
0,01**
0,03**

Ba/)ml) de/i*ken olan GSM operatörlerine olan ba/l)l)/)n
belirlenmesine yönelik olarak sorular)n ve her bir faktörü olu*turan
de/i*kenlerin aritmetik ortalamalar) al)narak regresyon analizi
yap)lm)*t)r. Modelin aç)klay)c) etkisi determinasyon katsay)s) (R2) ile
belirlenmi*tir. Determinasyon katsay)s), çoklu korelasyon katsay)s)n)n
(R) karesidir. Analizde determinasyon katsay)s) 0,679 olarak
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bulunmu*tur. Buna göre, toplam varyans)n %68’i ba/)ms)z
de/i*kenler taraf)ndan aç)klanmaktad)r (Tablo 5). Bir ba*ka ifade ile
ö/rencilerin GSM operatörlerine olan ba/l)l)klar)n)n %68’i kalite,
ileti*im maliyeti, de/i*tirme maliyeti ve hizmet çe*itlili/i ile
aç)klanmakta, %32’i ise modelde yer almayan di/er de/i*kenler
taraf)ndan aç)klanmaktad)r.
leti*im Kalitesi

(X=0,523 - p<0,01)

leti*im Maliyeti (X=0,576 - p<0,01)
De/i*tirme Maliyeti (X=0,517 - p<0,01)

GSM
Operatörlerine
Ba/l)l)k

Hizmet Çe*itlili/i (X=0,317 - p<0,03)

ekil 1. Ara8t'rma Sonuçlar'
Sonuç olarak modelin aç)klama gücü yüksek ve Xi
katsay)lar)n)n pozitiftir. Wekil 1’de görüldü/ü gibi ö/rencilerin GSM
operatörlerine olan ba/l)l)/)n)n; ileti*im kalitesi, ileti*im maliyeti,
de/i*tirme maliyeti ve hizmet çe*itlili/inin bir fonksiyonu oldu/u
ortaya ç)km)*t)r. Belirlenen faktörler içinde ö/rencilerin GSM
operatörlerine ba/l)l)/) etkileyen en önemli faktörlerin s)ras)yla
ileti*im maliyeti, ileti*im kalitesi, de/i*tirme maliyeti hizmet çe*itli/i
oldu/u ortaya ç)km)*t)r.
Faktör analizi sonucunda elde edilen dört faktör ele al)narak,
ankete cevap veren ö/rencilerin alacaklar) diploma derecelerine göre lisansüstü, lisans ve önlisans- GSM operatörlerine ba/l)l)klar)n)
etkileyen de/i*kenlerin etki düzeylerinde farkl)l)k olup olmad)/)n)
belirlemek için tek yönlü ANOVA testinden yararlan)lm)*t)r. Bu
analiz sonuçlar)na göre lisansüstü, lisans ve önlisans ö/rencileri
aras)nda %95 güven aral)/)nda baz) farkl)l)klar oldu/u ortaya
ç)km)*t)r. Farkl)l)/)n kayna/)n) tespit etmek için “Çoklu Kar*)la*t)rma
Testlerinden” LSD (Least Significant Difference) testinden
yararlan)lm)* ve farkl)l)/)n hangi grup/gruplardan kaynakland)/)
analiz edilmi*tir. Grupta bulunan ö/renci say)lar) farkl) olmas)na
ra/men yap)lan analizde, ileti*im ve de/i*tirme maliyetlerinin önlisans
diplomas) alacak olan ö/rencilerin GSM operatörlerine ba/l)l)/)nda,

365

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C. IX ,S.1, 2007)

lisans ve lisansüstü ö/rencilerine göre daha etkili oldu/u ortaya
ç)km)*t)r (Tablo 6).

Tablo 6. Ö"rencilerin Bölümleri ile Ba"l'l'klar'n' Etkileyen
Faktörlerin Etki Düzeyleri Aras'ndaki Farkl'l'k
Faktörler
leti*im Kalitesi
leti*im Maliyeti
De/i*tirme Maliyeti
Hizmet Çe*itlili/i

Grup Ortalamalar'
Önlisans Lisans
Lisansüstü
1,6545
1,6194
1,6378
1,5213
1,6898
1,7134
1,9654
2,2898
2,2172
2,1362
2,1298
2,2276

F

p

0,587
5,453
6,562
1,601

0,877
0,031*
0,006*
,443

*p<0,05

Ö/rencilerin cinsiyeti, gelir düzeyi ve ö/renim gördükleri
bölümleri ile kulland)klar) GSM operatörü hat say)s) aras)nda ili*kinin
bulunup bulunmad)/)na ili*kin ki-kare analizinden yararlan)lm)*t)r. Bu
analiz sonuçlar)na göre kullan)lan GSM operatörü hatt) say)s) ile
cinsiyet ve gelir aras)nda %95 güven aral)/)nda istatistiksel olarak
anlaml) bir ili*ki bulunmazken, ö/renim görülen bölümler –lisansüstü,
lisans ve önlisans- ile kulland)klar) GSM operatörü hatt) say)s)
aras)nda istatistiksel olarak anlaml) bir ili*ki ortaya ç)km)*t)r (Tablo
7).
Aralar)ndaki
ili*kiler
çapraz
tablolar
arac)l)/)yla
de/erlendirildi/inde; lisans ve lisansüstü e/itim alan ö/rencilerin
1’den fazla GSM operatörü ile daha fazla çal)*ma e/iliminde oldu/u
ortaya ç)km)*t)r.
Tablo 7. Ö"rencilerin Cinsiyeti, Gelir Düzeyi ve Bölümleri ile
Kullan'lan GSM Operatörü Hat Say's' Aras'nda li8ki
De"i8kenler
Cinsiyet
Gelir
Ö/rencilerim gördükleri bölümler

Ki-Kare
hesaplanan
5,743
3,522
23,234

p
0,143
0,457
0,003*

*p<0,05

Bu durum lisans ö/rencilerinin daha çok *ehir d)*)ndan
gelmesinden dolay) farkl) GSM operatörlerinin özellikle grup içi daha
dü*ük görü*me ücretlerinden yararlanmak için birden fazla GSM hatt)
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kullanmaya daha
de/erlendirilmi*tir.

istekli

olmalar)n)n

bir

sonucu

olarak

SONUÇ
GSM sektöründe pazar büyüme h)z)n)n dü*mesi, fiyat
rekabetinin daha da artmas)na ve GSM operatörlerin hizmetlerini
farkl)la*t)rarak abone ba*)na dü*en karl)l)klar)n) artt)rmak için strateji
aray)*) içinde bulunmalar)na neden olmu*tur. Bu noktada bir GSM
operatörü mü*terilerinin, di/er operatörlerin de potansiyel mü*terileri
olmas), GSM sektöründe mü*teri ba/l)l)/)n) etkileyen faktörlerin
belirlenmesini ve buna göre stratejilerin haz)rlanmas)n) önemli hale
getirmi*tir. Özellikle üniversite ö/rencilerinin ço/unlukla farkl)
*ehirlerden gelmeleri nedeni ile aileleri, yak)n akrabalar) ve kendi
aralar)nda GSM ileti*im hizmetlerinden yararlanmalar), üniversite
ö/rencileri ile ilgili pazar bölümünde mü*teri ba/l)l)/)n) etkileyen
de/i*kenlerin ve etki düzeylerinin belirlenmesini önemli hale
getirmi*tir.
Pamukkale Üniversitesi ö/rencileri üzerinde yap)lan
tan)mlay)c) ara*t)rma sonuçlar)n)n baz) önemli noktalar)
de/erlendirildi/inde; ara*t)rmaya kat)lan ö/rencilerin %86,3’ü hizmet
ald)klar) GSM operatörlerine ba/l)l)k duyduklar)n) ve gelecekte de
ayn) GSM operatörü ile çal)*mak istediklerini belirtseler de
numaralar)n ta*)nabilirli/inden sonra bu oran)n %59,4’e dü*mesi,
ara*t)rmaya kat)lanlar)n %26,9’unun GSM operatörlerine gerçek bir
ba/l)l)k göstermedi/i sonucuna ula*)lm)*t)r. Buna göre, numaralar)n
ta*)nabilirli/i yönetmeli/i uyguland)/)nda üniversite ö/rencilerinin
%25-30’unun ileti*im hizmeti ald)/) GSM operatörlerini
de/i*tirebilecekleri ortaya ç)karm)*t)r.
Ö/rencilerin GSM
operatörlerine ba/l)l)/)n) etkileyen faktörlerin etki düzeylerine göre;
ileti*im maliyeti, ileti*im kalitesi, de/i*tirme maliyeti ve hizmet
çe*itlili/i oldu/u ortaya ç)km)*t)r. Regresyon katsay)lar)
de/erlendirildi/inde; mü*teri ba/l)l)/) üzerinde de/i*tirme maliyetinin
(X=0,517), ileti*im maliyeti (X=0,576) ve ileti*im kalitesi (X=0,523)
kadar önemli bir etkisinin bulundu/u ortaya ç)km)*t)r. Ancak,
de/i*tirme maliyetinden dolay) olu*an mü*teri ba/l)l)/) duygusal bir
ba/l)l)k de/il, bir zorunluluk olarak de/erlendirebilir. E/er de/i*tirme
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maliyetinin yüksekli/inden dolay) GSM operatörlerine ba/l)l)k
gösteriliyorsa, bu maliyetler azald)/)nda ve/veya ortadan
kald)r)ld)/)nda rekabet daha da zorla*acak ve kullan)c)lar GSM
operatörlerini çok rahatl)kla de/i*tirebilecektir. Ayr)ca, ö/rencilerin
ö/renim gördükleri bölümler ile GSM operatörlerine ba/l)l)/)
etkileyen faktörler aras)nda istatistiksel olarak bir farkl)l)k bulunmu*
ve önlisans ö/rencilerinin GSM operatörlerine ba/l)l)klar)n)n
olu*mas)nda ileti*im ve de/i*tirme maliyetlerinin daha fazla etkili
oldu/u ortaya ç)km)*t)r. Buna ek olarak, ö/renim görülen bölümler ile
hizmet al)nan GSM operatörü aras)nda anlaml) istatistiksel ili*kiler
bulunmu* ve lisans ve lisansüstü ö/rencilerinin 1’den fazla GSM
operatöründen ileti*im hizmeti alma e/iliminde olduklar)
belirlenmi*tir. Buna göre lisans ve lisansüstü ö/rencilerinin GSM
operatörlerine daha dü*ük bir ba/l)l)klar) oldu/u sonucuna
ula*)lm)*t)r.
Bu rekabet *artlar)nda GSM operatörleri, özellikle kulüp
pazarlama programlar) çerçevesinde haz)rlad)klar) grup içi konu*ma
tarifeleriyle, mü*terilerin rakip GSM operatörüne gitmesini
engellemeye çal)*mal) ve ba*ka GSM operatörü ve/veya sabit hatlarla
konu*ma ücretlerini grup içi konu*ma ücretleri düzeyine çekerek
ö/rencilerin birden fazla GSM operatörü hatt) kullanmas)n)n
nedenlerini ortadan kald)r)lmal)d)r. GSM operatörünün mü*terilerine
farkl) hizmetler sunmas) da önemlidir. Ancak, hangi yeni ve farkl)
hizmet sunulursa sunulsun, hizmetlerin k)sa sürede taklit edilebilme
özelli/inden dolay) etkisinin k)sa süreli olaca/) da dikkate al)nmal)d)r.
Sonuç olarak GSM operatörleri, haz)rlayacaklar) mü*teri ba/l)l)/)
programlar) ile abonelerinin farkl) GSM operatörleri kullan)m)n)
azaltmal), daha kaliteli ileti*im ve mü*teri hizmetleri sunmal),
mü*terileri ile uzun dönemli ileti*im kurmal), hedeflenen pazar
bölümlerinin isteklerini daha iyi kar*)lamal) ve yeni mü*teriler
kazanma kadar mevcut mü*terilerini korumaya yönelik programlar
uygulamal)d)r.
Bundan sonra yap)lacak ara*t)rmalarda, GSM operatörlerine
ba/l)l)/)n) etkileyen farkl) faktörlerin, de/i*kenlerin ve pazarlama
stratejilerin etki düzeyleri ara*t)r)lmal)d)r. Numaralar)n farkl) GSM
operatörlerinde
kullan)m)n)
sa/layacak
olan
“numaralar)n
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ta*)nabilirli/i” ile ilgili yönetmeli/in uygulanmas) durumunda sadece
üniversite ö/rencilerinin de/il, tüm mobil telefon kullan)c)lar)n)n
GSM operatörlerini de/i*tirme yönlü davran)*lar) ve tutumlar)
belirlemeye yönelik yeni ara*t)rmalar yap)lmal)d)r.
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