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Değerli bilim insanları., 

UHPAD “Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi”; 2014 yılı itibariyle yayın 
hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmekte-
dir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları NİSAN, 
AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanacaktır. Dergimizin ilk bu sayısında toplam 7 
çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir 
dergidir. Dergimizde Pazarlama ve Pazar Araştırmaları alını içerisinde değerlendirilebilecek her türlü ya-
yına yer vermektedir. Her geçen gün bilime ve yeni araştırmalara duyulan ihtiyaç giderek artış göstermektedir. 
Bunun en önemli nedenlerinden birisi ilgili alan ve disipline yönelik yeni buluşlar ve tekniklerdir. Pazarlama 
artık hayatımızın bir gerçeği haline gelmiştir. Pazarlama tekniklerinin birçok disiplini içine aldığı gibi akademi 
dünyasının dışından da insanları ilgilendiren bir alan haline gelmiştir. Dergimiz bu anlamda yeni buluşların bilim 
dünyasına duyurulması, kazandırılması ve araştırmaların araştırmacılarına katkı sağlaması amacıyla çalışmalarına 
devam edecektir. Dergimizin ilk sayısı olması nedeniyle hızlı ve kısıtlı bazı imkânlar doğrultusunda ilk adımı 
atmıştır. Gelecek dönem ve sayılarda giderek daha fazla yayını siz değerli takipçilerine ve bilim dünyasına 
kazandıracaktır. İlk sayımız olması nedeniyle bazı indeks çalışmalarına yeni start vermiş bulunmaktayız. Bu 
nedenle en kısa zaman içerisinde ulusal ve uluslararası indekslere hızla gireceğimize olan inancımız tamdır. 
Dergimiz bilim, akademi ve tüm dünya insanlarına fayda sağlayacak hür türlü yayına, araştırmaya ve öneriye 
açıktır. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurullarında yer almak isteyen değerli bilim insanlarına 
olan ihtiyacımız her zaman olacaktır. İlk adımımız olan bu sayımızda belki gözden kaçan küçük hatalarımız 
olmuştur. Bu nedenle siz değerli dostlarımızdan özür dileriz. Dergimizin daha nitelikli kaliteli ve en önemlisi 
saygın bir yayın organı olması konusunda öneri, şikâyet ve dileklerinizi her zaman beklemekteyiz. Ayrıca 
dergimizde görmek istediğiniz yayınları, farklılıkları ve en önemlisi işleyişimizin daha etkin olması adına 
bizleri yönlendirmenizi yürekten isteriz. Kısaca dergimizin işleyişi hakkında bilgi vermek istersek; yılda üç 
sayı halinde iki alan hakemi onayı ve birde istatistikçi değerlendirmesiyle makaleler bekletilmeksizin yayına 
alınmaktadır. Dergimiz yayın kabul alanları ise başta pazarlama, pazar araştırmaları, pazarlama iletişimi, satış 
teknikleri, finansal pazarlama, reklam, e ticaret, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatına yönelik çalışmalardır.  
Bu alanlara dair yapılan araştırma, derleme, çeviri ve öneri şeklindeki çalışmalara dergimizde  yer verilecektir. 

Yrd. Doç. Dr. Sefer GÜMÜŞ
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Dergimiz içerisinde hakem bilim ve danışma kurulları her sayısında güncellenecek ve yeni katılım sağlayan 
değerli bilim insanlarının isimleri dergimizde yayınlanacaktır. Dergimize gönderilen çalışmaların değerlendir-
me süreci iki aydır. Ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak yayınlar kabul edilecektir. Bu konulara yönelik bilgiler 
dergimizin web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak siz değerli okurlarımızın hizmetine sunulmuştur. Der-
gimiz web tabanlı bir dergi olup, her türlü işlem sistem üzerinden hem yönetim hem de yazarlar tarafından 
izlenebilmektedir. Yapılan her türlü işlem yazar, hakem ve bilim kurullarına sistem tarafından otomatik olarak 
gönderilmektedir. Dergimiz sadece bilim dünyasına hizmet etmekte ve değerli çalışmaları okurlarına ulaştırmak 
adına bir köprü görevi üslenmiştir. Bu konuda her türlü talepleri hızla yerine getirmektedir. Şimdiden tüm 
okurlara, hakemlerimize, bilim kurulumuza, yönetim kurulumuza, editörya ve yazarlarımıza sonsuz teşekkür 
eder saygı, sevgi ve şükranlarımı sunarım. 

Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştırmalarda ETİK KU-
RUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklenmesi durumunda ETİK KURUL 
raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NUMARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde 
bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuz-
luk ve eksiklik durumunda dergimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk 
yüklenmez. Bu konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi 
bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu konuda, dergi 
editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, hakem kurulu ve değerlendirme 
yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve 
hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MAD-
Dİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK 
HUKUKİ HAKLARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR.
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Distinguished Readers,

International Refereed Journal of Marketing and Market Research has been published recently. The 
journal will publish three issues per year. (APRIL, AUGUST, DECEMBER). The first issue includes 
seven articles.  The journal is published in hard copy and online. The journal covers all sorts of studies 
in Marketing and Marketing Research. There is a growing demand in science and learning day by day. 
Major reasons for this are new discoveries and techniques related to the fields. Marketing has become 
a part of daily life. Marketing techniques which include several disciplines are also dealt with not only 
by the academics but also by the individuals working in different fields. The main objective of the Jour-
nal is to provide an intellectual platform for researchers and scholars worldwide who are all welcome 
to exchange their latest findings and results. The first issue has been published despite the limited op-
portunities. The journal will publish more articles in the next issues. We have just started to work for 
the journal to be indexed.  Thus, we believe that the journal will be included in both national and inter-
national indexes in a very near future.  The journal welcomes each study which will contribute to the 
development of science and research. The journal also welcomes distinguished academics who would 
like to be members in the science and advisory board, publication board and referee board. We apologize 
for our mistakes which we might have made in the first issue. We are open to criticisms, suggestions 
and comments to be able to publish a much more scholarly and a good quality journal and to be much 
more effective. The journal publishes three issues per year. The articles, approved by the two referees 
and a statistician, are published without delay. The journal publishes studies in marketing, marketing 
research, marketing communication, financial marketing, advertisement, e-commerce, commercial law 
and marketing regulation. The members of science and advisory board, publication board and referee 
board will be updated and the new members will be listed in each issue. The evaluation process takes 
two months. The language of the journal is both Turkish and English. The publication principles both 
in Turkish and English are available on the website of the journal. The writers and the members of the 
science and advisory board are informed about each process by the system automatically. The journal 
serves as a bridge to provide the readers with academic papers. We would like to thank our readers, 
referees, editors and writers.  
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Author(s) is/are required to fill in the “DATE,” and REPORT INFO- REPORT NUMBER in“ETHICAL 
COMMITTEE REPORT” in their applied “EXPERIMENTATIVE,” “CASE,” and INSTITUTIONAL 
studies that require ETHICAL COMMITTEE report while uploading their studies to the system. The 
journal cannot be held reponsible for any problems within the frame of national and international legal 
rules.  All the responsibility belongs to author(s). Author(s) is/are required to insert relevant information 
of ethical committee report while uploading paper to the system of the journal if studies require ethical 
committee report.  Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and scientific 
boards bear no responsibilities regarding the problems that occur or will occur under any conditions. 
Author(s) is/are required to inform the journal regarding this matter. All the responsibility belongs to 
author(s) in case of any financial, moral and legal problems. THE JOURNAL HAS THE RIGHT TO 
USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN THE FRAMEWORK OF RELEVANT RULES 
AND LIABILITIES AGAINST THE AUTHOR/AUTHORS ACTING OUT OF THE FRAMEWORK 
OF RELEVANT PRINCIPLES or RULES.
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BURSA TARIM ÜRETİCİLERİNİN PAZARLAMA  
FAALİYETLERİ ve ULUSLARARASI PAZARLARDAKİ  

ETKİNLİKLERİ

Habibe Yelda ŞENER1, Melih ABALI2

1Dumlupınar Üniversitesi KSBMYO
2Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı  

Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet: Bu çalışmanın amacı, Bursa’daki üreticilerin pazarlama karması oluşturma, ihracat faaliyetlerinde 
desteklenmeleri ve bilgilendirilmeleri ile tarım ürünlerinin uluslararası pazarlardaki etkinliğine ilişkin 
olarak TAR-GEL Projesi kapsamında çalışan ziraat mühendislerinin değerlendirmelerini ortaya koymak 
ve bu ilde tarımsal pazarlamanın gelişimini destekleyici öneriler sunmaktır. Bu amaç ile Bursa merkez 
ve ilçelerinde TAR-GEL Projesi kapsamında çalışan 53 ziraat mühendisinden elde edilen verilerle üreti-
cilerin pazarlama karması oluşturma, desteklemeler ve mevzuat hakkındaki bilgi düzeyleri ile pazarlama 
faaliyetlerinin uluslararası pazarlara uyumuna ilişkin değerlendirmelere ulaşılmıştır. Tarımsal pazarlamanın 
gelişimi açısından üreticilerin etkili pazarlama karması oluşturma, güçlü markalar geliştirme ve uluslara-
rası pazarlara ilişkin bilgi edinerek daha etkili ihracat planlamaları yapma konularında geliştirilmelerinin 
gerekliliği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Pazarlama, Pazarlama Karması, Devlet Desteği, Marka,  İhracat

BURSA AGRICULTURE MANUFACTURERS MARKETING 
  ACTIVITIES AND EVENTS IN INTERNATIONAL MARKET 

Abstract: The purpose of this study, with regard to creation marketing mix of manufacturers in Bursa, 
export activities to be supported, to be informed supported and effectiveness of agricultural products in 
international markets, TAR-GEL Project employees of agricultural engineers evaluations revealed, and in 
this province, agricultural marketing, supporting the development of recommendations to offer. With this 
goal in Bursa center and the districts TAR-GEL Project, working 53 agricultural engineer, the data obtained 
with the manufacturers’ marketing mix to create, levels of information about to support and legislation  
and  marketing activities to adapt to the international market regarding the conformity assessment have 
been achieved. Manufacturers for the development of agricultural marketing to create effective marketing 
mix, developing strong brands and international markets by obtaining information related to making more 
effective export planning issues have been introduced in the necessity to develop.

Key Words: Agricultural Marketing, Marketing Mix, Government Backing, Brand, Exportation
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GİRİŞ

Tarımsal pazarlama, tarım ürünleri ile üreticilerin 
gelir edinimi arasındaki dengeyi sağlayan kritik bir 
bağdır. Bu bağ, sadece tarımsal ürünlerin müşte-
rilere ulaştırılmasını sağlamakla kalmamakta aynı 
zamanda değer zincirinde yer alan paydaşların 
uygun fiyatı belirlemesine de hizmet etmektedir 
(Roy, 2012:54). Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi 
mevsimseldir ve farklı yerlerdeki müşterilerin 
ürünlere ulaşmasına hizmet eden nakliye işlem-
lerini gerektirecek kadar geniş coğrafik dağılım 
göstermektedir. Ayrıca tarım ürünlerin yetiştirilmesi, 
risk ve belirsizliği içermektedir. Çiftçiler, fiyatın 
çok düşük olması durumunda hasat işlemine 
girişmeyecekler ya da hava şartları bekledikleri 
gibi seyretmezse üründen verim alamayacaklardır 
(Timmer, 1988: 294-299). Tarımsal pazarlamada 
fiyat, üretim ve tüketim için önemli bir belirleyici 
olmasının yanı sıra fiyata ilişkin devlet müdaha-
leleri ile geleceğe ilişkin fiyatların bilinmesi ya 
da tahmin edilmesi sektörün gelişimi üzerinde 
etkilidir (Bekkerman, 2012: 14). 

Tarım pazarlamasında fiyat üzerinde etkisi genel 
olarak kabul eden etkenler; iklim şartları, tüketim 
ve diğer ürünlerin üretilmesi açısından önemli olan 
ürün stok seviyesi, özellikle üretim aşamasında 
gerekli olan enerji kaynakların maliyeti ve enerji 
fiyatlarının artmasına bağlı olarak bio-enerjiye 
talebin artmasıyla hammadde olarak tarımsal 
ürünlerin kullanılmaya başlaması ve genellikle 
her sektör üzerinde etkili olan makro ekonomik 
gelişmelerdeki esneklik olarak sıralanmaktadır 
(Tangermann, 2011: 12-16). 

Ayrıca, tarım sektörünün sürdürülebilir gelişimi 
için bölgesel ve uluslararası pazarlarla birlikte iç 
pazarlarda verimliliğin artırılması açıdan tarım 

pazarlamasında bilgi sisteminin geliştirilmesi 
önemlidir (Vadivelu ve Kiran, 2013: 110, Rah-
man, 2003: 29-32). Tarım ürünleri, arz ve talep 
esnekliklerinin düşük olması, satışa sunulan 
ürünler ve üretim faaliyetleri için satın alınan 
girdilerin, fiyat belirlemede üreticilerinin etkisinin 
az olması ve piyasa ekonomisinde kuvvetli bir 
yapıya sahip olmasından dolayı bütün ülkelerde 
desteklenmektedir (Atayeter ve Erol, 2011: 16). 
Türkiye’de Ekonomi Bakanlığı tarafından Pazar 
çeşitlendirilmesi, marka, kalite odaklı ihracatı 
artırmaya yönelik çalışmalar üreticilerin marka 
güçlerini artırarak yeni pazarlara odaklanmalarına 
ve gelir seviyelerinin artmasına katkı sağlamak-
tadır (Resmi Gazete, 13.06.2012). 

Bu çalışmada, Bursa merkez ve ilçelerinde TAR-GER 
Projesi kapsamında çalışan ziraat mühendislerinin 
Bursa tarım üreticilerinin pazarlama faaliyetleri 
ve uluslararası pazarlardaki etkinliklerine ilişkin 
değerlemeleri analiz edilmektedir. Bu çalışmanın 
ikinci bölümünde tarımsal pazarlama kavramı, 
Türkiye ve Bursa’da tarımsal pazarlama faaliyetleri, 
üçüncü bölümde çalışmanın amacı ve yöntemi, 
dördüncü bölümde çalışmanın bulguları, son 
bölümde ise çalışmanın sonuçları yer almaktadır.

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Tarımsal Pazarlama

Gıda ürünleri üretmeyi amaçlayan tarım, gıda 
üretim ve dağıtım sistemidir.  Geniş ve daha 
rekabetçi pazar yapısının geliştiği tarım sektö-
ründe dünya çapında üretimde daha istikrarlı arz 
yapısı oluşmakta ve tüketicilerin gıda güvenliği 
bilinci ve arayışı artmaktadır (Dernek, 2006: 10). 
İnsanların besinsel ihtiyaçlarını ve endüstriyel 
sektöre hammadde temininin yanı sıra son yıl-
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larda önem kazanan süs bitkileri ve çiçekçiliğin 
toplum sağlığını ve ruhsal dengesini sağlaması, 
ekonomik kalkınmanın finansmanı açısından 
tarım dışı sektörlere ucuz işgücü tedariği, sanayi 
sektörleriyle karşılıklı ilişki geliştirmesiyle eko-
nomik kalkınmaya katkısı (Dinler, 2000: 37) ve 
ihracat gelirlerini arttırması (Rehber ve Çetin, 
1998: 45-48) tarımın önemli işlevleridir 

Avrupa Birliği’nin Roma Anlaşmasıyla belirlediği 
Ortak Tarım Politikası, teknik ilerlemelerin takip 
edilmesi ve üretimde verimliliğin, işgücünün 
geliştirilmesiyle ürün özelliklerini artırma, ürün 
arzının güvenliğini sağlama, üretim araçlarının 
kullanımında rasyonelliği yakalama, ürün üreti-
cilerinin gelirini artırma, talep istikrarını koruma, 
tüketicilere ilave değerli ürünleri uygun fiyat 
stratejileriyle sunma ve sektörde haksız rekabetin 
önüne geçme amaçlarını izlemektedir. Avrupa 
Birliği Ortak Tarım Politikası’nın tarım ürünlerinin 
serbest dolaşımını öngören tek Pazar ilkesi; AB 
iç pazarında üretilen ürünlere öncelik tanınmasını 
öngören topluluk tercihi ilkesi ve Ortak Tarım 
Politikası kapsamındaki tüm harcamaların üye 
devletler tarafından ortaklaşa karşılanmasını ön-
gören mali dayanışma ilkesi, Avrupa Birliği’nde 
tarım sektörü gelişimi için atılan ciddi adımların 
göstergesidir (Ercan, 2010: 1-4). 

2008 yılında Ortak Tarım Politikası’nın işlerliğini 
artırmak için çevre, hayvan sağlığı ve refahı, 
halk sağlığı ve bitki sağlığı alanlarını içeren iyi 
tarım ve çevre uygulamalarına odaklanan Sağlık 
Taraması süreci başlatılmıştır. 2012 yılında ise 
üreticilere sağlanan desteklerin üretim miktarı-
na etkisi ortadan kaldırılarak Tek Ödeme Planı 
işlerlik kazanmış ve üretici odaklı destekleme 
modeline geçilmiştir. Ortak Tarım Politikası Av-

rupa 2020 Stratejisi, üreticilere yönelik doğrudan 
ödemelerin yeniden düzenlenmesini, çevre ve 
iklim değişikliğinin dikkatle izlenmesini ve üye 
ülkeler arasında ödemelerin daha dengeli dağıl-
masını kapsamaktadır  (Avrupa Birliği Bakanlığı, 
2012: 4-6). Dolayısıyla, tarımda inovasyon ve 
bilgi transferinin yaygınlaştırılması, tüm bölge-
lerde tüm tarım çeşitlerinde sürdürülebilirliğin 
ve rekabet edilebilirliğin geliştirilmesi, tarımla 
ilişkili ekosistemin korunması, dizayn edilmesi 
ve geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yoksulluğu 
azaltma ve ekonomik gelişmeyi artırma üzerine 
odaklanılmaktadır (European Commission, 2013: 9). 

Tarımsal pazarlama, işletmede üretilen gıda ürünleri 
ile hammaddeler ve bunlardan elde edilen işlenmiş 
ürünlerin üreticiden müşteriye ulaşıncaya kadar 
geçirdiği işlemleri ve bu işlemlerin üretici, aracı 
ve müşteriler açısından ortaya çıkardığı değeri 
inceleyen bir bilim dalıdır.  Tarımsal pazarlama, 
çiftçinin üretimiyle başlayan bir süreç olduğun-
dan çiftçinin üretime ilişkin teknik ve ekonomik 
bilgiler yanında ürünün satışı ve pazarı ile ilgili 
bilgilenmesi gerekmektedir (Rehber ve Çetin, 
1998: 176-179). Tarımsal pazarlama, değer zin-
cirinde yer alan tedarikçiler, üreticiler, taşıyıcılar, 
kredi sağlayanlar ve aracıların doğru ve güncel 
bilgiye ihtiyaç duyduğuna dikkat çekmektedir. 
Bilgi, sadece pazara ilişkin fiyat bilgilerinden 
değil tüm paydaşların gelişimine hizmet edecek 
nitelikte olmalıdır (Natural Resource Institute, 
2011: 33). 

Tarımsal gelişme için bilgi çok önemlidir. Üreticilerin 
pazarlar ile ilgili bilgi edinimi, pazar verimliliğini 
ve maliyetlerinin düşmesini sağlamaktadır. Ayrıca 
edinilen bilgiler, tarım ürünlerine ilişkin eksiklerin 
giderilmesini, uluslararası pazarlarda tarım ürününe 
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ilişkin beklenilen özelliklerin algılanmasını, bu 
standartlara ulaşarak elde edilebilecek rekabet 
avantajı ve gelir hakkında üreticide farkındalık 
sağlamaktadır (Norton ve Alwang, 1993: 253). 
Tarım ürünlerinin bir kısmı doğrudan bir kısmı 
ise çeşitli işlemlere tabi tutularak tüketicilere su-
nulmaktadır. Tarım ürünlerinin pazarlanmasında 
tarım ürünlerinin en az kalite kaybı ile tüketicilere 
ulaşmasını sağlayacak hasat işlemi, ürünlerin 
belirli standartlara uygunluğu, üründe kayıpları, 
pazarlama giderlerini azaltıcı, depolama sürelerini 
uzatıcı ambalajlama, taşıma, depolama, ve satış 
faaliyetlerinin belirlenmesi önemlidir (Timur, 
1985: 51-55). Tarımsal pazarlama, kaynakların 
rasyonel kullanımı ve üretim yönetiminde etkinliği 
sağlamaktadır. Tarımsal pazarlamada verimli bir 
pazarlama sistemi, üreticileri bilimsel ve teknik 
bilgiyi kullanmaya yönlendirmekte, üretim, de-
polama ve/veya taşıma süreçlerinde oluşabilecek 
kayıpların azalmasını sağlamaktadır. Ayrıca iyi 
oluşturulmuş bir pazarlama sistemi, üretim, pa-
ketleme, depolama ve taşıma gibi birçok çalışma 
alanında istihdam yaratmakta, mevcut ürünlerin 
daha verimli şekilde dağıtımını sağlayarak tarım 
sektörünün, tarım odaklı diğer endüstrilerin,  
ekonominin gelişimini hızlandırmakta ve ülkenin 
gayrisafi milli hasılasını artırmaktadır. Diğer ta-
raftan etkili bir pazarlama sistemi, tarım ürünleri 
için daha iyi fiyat düzeylerini garanti etmekte ve 
üretkenliği ve geliri artırıcı ekipmanlara yatırım 
yapmayı teşvik etmekte, tarım ürünleri için pa-
zarların genişletilmesini sağlamaktadır (Hindistan 
Hükümeti İstatistik ve Program Uygulamaları 
Bakanlığı, 2010:6-7). 

Tarım sektöründe çok sayıda alıcı ve satıcının 
yer almasından dolayı diğer piyasalara göre tam 
rekabet piyasası koşullarını taşıdığı düşünülse de 

müşteriler ve çiftçiler arasında yer alan toptancı, 
kabzımal, komisyoncu, celep, perakendeciler 
ve devlet, serbest rekabetin aksamasına neden 
olmaktadır. Tarım ürünlerinde üretimin mevsim-
lik olması, depolama imkan ve koşulları, fiyat 
dalgalanmalarına neden olmaktadır (Rehber ve 
Çetin, 1998:192-201). Tarım ürünleri fiyatlarındaki 
bu dalgalanmalar üreticilere zarar verdiği gibi 
bu ürünlerin ihracatında da büyük sorun yarat-
maktadır (Cömert ve Arısal, 2011: 400). Ayrıca 
tarım ürünlerinin ulaştırma maliyetleri genelde 
yüksektir. Tarım ürünlerinin çabuk bozulması, 
işlenirken yaşanan kayıplar ve ağırlıklarının 
büyüklüğü maliyetlerin yükselmesine neden 
olmaktadır. Tarım ürünlerinin çoğu nakledilirken 
de ambalajlama, soğuk hava deposu gibi özel 
faaliyetleri gerektirdiğinden maliyetler daha da 
artmaktadır (Kazgan, 2003: 191). Tarım ürünleri 
çeşitli pazar ya da aşamalarda farklı işlemlere tabi 
tutulmaktadır. Bu işlemler ya da pazarlar üretici, 
toptancı ve perakendeci olmak üzere üç açıdan 
değerlendirilmektedir. Üretici pazarı, ürünün 
üreticisi tarafından satıldığı pazardır. Toptancı 
pazarı, ürünün üreticiden alınıp toptancı tarafından 
işleme tesisleri, büyük toptancılar gibi alıcılara 
satıldığı pazardır. Tarım ürünün nihai müşteriler 
tarafından alındığı süpermarket, bakkal vb. satış 
noktaları ise perakendeci pazarını oluşturmak-
tadır. Tarım sektöründeki işletmeler genellikle 
pazarlama olanakları kısıtlı olan işletmelerden 
oluştuğundan bu kanallar sayesinde işletmeler 
daha geniş pazarlara ve bu pazarlara ilişkin bil-
gilere ulaşabilmektedir (Emeksiz, 2005: 1156).

Gelişmiş ekonomilerde tarım ürünlerinin geliş-
tirilmesine yönelik kanunlar bulunmakta ve bu 
ülkeler, tarım ürünlerinin zenginliğiyle karakterize 
olmaktadır. Günümüzde global eğilim, tarım ürün-
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leri üreticiliğinde devlet müdahalelerinin kalkması 
ve ticaret engellerinin kaldırılması yönündedir. 
Bununla birlikte müşteri davranışları, müşterilerin 
daha küçük segmentlere ayrılması ve beklentile-
rindeki hızlı değişimlerden dolayı daha az tahmin 
edilebilmektedir. Bu sebeplerden dolayı, gelişmiş 
ekonomilerde tarım ürünleri pazarının daha yoğun 
rekabetçi stratejilere sahne olacağı beklenmektedir. 
Bu gelişmeler, tarım ürünü üreticilerinin daha 
ilave değerli tarım ürünlerine, üretim süreçlerine 
ve yeni ürünlere odaklamalarını gerektirmektedir. 
Bu süreçte tarım ürünü üreticilerin pazar odaklı 
anlayışa sahip olması ve pazara uygun stratejiler 
izlemesi gerekmektedir. Ayrıca üreticiler, müşteri 
davranışlarını takip etmeli, pazar odaklı kararlar 
vermeli, pazar odaklı ürünler geliştirmeli ve satış 
politikalarını belirlemelidir  (Wierenga, 1997: 3). 

Pazar odaklılık, müşteri ve rekabet odaklılığı 
kapsayan bütüncül bir yaklaşımdır. Pazar odaklı-
lık, yoğun rekabet ortamında üreticilere stratejik 
esneklik kabiliyeti kazandırmakta ve öz ürünlerini 
geliştirme fırsatı sağlamaktadır. Böylece üreticiler, 
ilave değerli tarım ürünlerini pazara sunabilmek-
te, rekabet avantajı yakalayabilmekte, finansal 
performanslarını geliştirebilmekte (Johnson vd., 
2003: 77-83) ve marka değerlerini artırabilmek-
tedir (Slater vd.,1997: 37-44). 

Üreticilerin pazar odaklı stratejileri, markalarını 
diğer üretici markalarından farklılaştıracağı gibi 
müşteri talep ve davranışlarına uygun sunumlar 
yapabilmesini ve potansiyel pazarlara odaklama-
larını kolaylaştıracaktır (Cravens ve Guilding, 
2000: 31). Bu açıdan yoğun rekabet koşullarını 
dikkate alarak pazarda mevcut ve potansiyel 
müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilen 

tarım ürünü sunabilen üreticiler, varlıklarını devam 
ettirebileceklerdir (Wierenga, 1997: 6).

Tarım ürünlerine ilişkin dört marka stratejisi uy-
gulanmaktadır. Birincisi, üretici markasıdır. Bu 
markalar, pazarda rakiplerinden çok az farklılığa 
sahip olsalar da yüksek fiyat politikası uygulaya-
bilmektedir. Bu markalar, üreticileri ile ürünlerini 
diğer ürünlerden farklılaştırmayı amaçlayan ticari 
markalardır. Chiquita muzları bu grubun en iyi 
örneklerindendir. İkincisi, patentli markalardır. Bu 
markalar, üretici markalarının karakteristiklerinin 
çoğunu taşımakta ancak tarım ürünü kategorilerin-
den işlem açısından farklılaşmaktadır. Ürün türü 
ve marka üretici tarafından sahiplenilmemekte, 
lisans çatısı altında üretilmekte, markalaşmakta ve 
katı kalite standartlarına uymaya zorlanmaktadır. 
Üreticinin sağladığı yarar, ürünleri için pazar ve 
yüksek fiyat sağlayabilmektir. Pink Lady elmaları, 
güçlü ürünler ve tedarik zinciri yönetimi ile bu 
gruba en iyi örnektir. Üçüncüsü, ürünlerin coğrafik 
orjini aracılığıyla farklılaştırılmasıdır. Hindistan’da 
Darjeeling bölgesinde yetiştirilen çay, coğrafik ve 
iklim faktörleri yüzünden eşsizdir. Bu bölgede 
nem ve yağış düzeyi yüksektir, özgün toprak 
tipi, eğimin yüksek olması geleneksel üretim 
metodlarının kullanılmasını gerekli kılmaktadır. 
Bu çayın orjini ve kalitesi bilinmesine rağmen 
ticari açıdan uygun ve sürdürülebilir profesyonel 
yönetime ihtiyaç duymaktadır. Dördüncüsü ise, 
var olan üretici markasına etik ve sosyal boyutun 
ilave edilmesiyle ortaya çıkarılan seftifikasyon 
markasıdır. Kazandığı değer ile marka daha 
yüksek fiyat politikaları izlemektedir. Organik 
ürün markaları bu gruba en iyi örnektir. 

Gelişmekte olan ülkelerde tarım ürünlerinin mar-
kalaşmasında belirli sınırlamalarla karşı karşıya 
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kalınmaktadır. Bu sınırlamaların ilki müşterilerle 
ilgilidir. Buradaki sorun, ürünün rakip ürünlerle 
fiziksel benzerliklerinden dolayı sürdürülebilir 
markalaşma fırsatları sunamamasıdır. Müşteri 
algılamalarını iyileştirmek amacıyla rakip mar-
kalardan ayrı özelliklerin markaya eklenmesi 
gerekmektedir. İkinci sınırlama gelişmekte olan 
ülkelerdeki üreticilerin uygun kalite düzeyini 
yakalayamaması ya da ihracat standartlarını kar-
şılayamamasıdır. Bu süreçte üretici marka rekabet 
avantajı yakalayabilmek, kalite ya da standart-
lardaki sıkıntıları aşmak için dış kaynaklardan 
yaralanmalıdır. Müşteriler, farklılık sağlamak için 
gelişmekte olan ülkelerden markalar satın alma-
maktadır. Dolayısıyla markalar, uygun pazarlar ve 
kanallar için bir portföy oluşturmalı ve kanallar 
vasıtasıyla pazarlara ulaşım sağlanmalıdır. Diğer 
taraftan gelişmekte olan ülkelerde finans eksikliği 
markaların etkili bir biçimde piyasa sürülmelerini, 
yönetilmelerini ve gelişmelerini önlemektedir. 
Markaların bu sınırlamayı kaldırması için fon 
temini ve riske girme konusunda aktif olmaları 
gerekmektedir. Son sınırlama ise gelişmekte 
olan ülkelerde marka geliştirmenin öncelikli bir 
konu olmaması ve küçük çiftçilerin potansiyel 
etkilerinin sınırlandırılmasıdır. Bu sınırlamanın 
ortadan kaldırılması için var olan organizasyonların 
eksikliklerini gidermesi gerekmektedir.

Sonuç olarak gelişmekte olan ülkelerde markalar, 
müşterilerle daha yoğun iletişime geçerek rakip 
markalardan farklılıklarını daha net bir biçim-
de anlatmalıdır. Markalar, ürünlerini en güçlü 
özelliklerine odaklanarak üretmeli, zayıf olduğu 
noktalarda ise dış kaynaklardan yararlanmalıdır. 
Ayrıca markalar kendileri için hedeflediği belir-
lediği iç, bölgesel ya da yurt dışı pazarlara çeşitli 
kanalları kullanarak ulaşmaya çalışmalı, risk 

analizi yaparak fon kaynaklarını tespit etmeli, 
uygun fon sağlamalı ve alt yapı eksikliklerini 
gidermelidir (Docherty, 2012: 13-20). 

Türkiye’de Tarımsal Pazarlama

Tarım sektörü, Türkiye ekonomisi ve istihdamı 
açısından büyük değer taşımaktadır. Artan nü-
fusun ihtiyaç ve beklentilerini karşılama çabası, 
tarım sanayisinin gelişimini de hızlandırmaktadır. 
Türkiye’nin toprak ve su verimliliği, tarımda 
işgücünün ucuz olması ve tarım kültürünün yay-
gınlığı, ülkemizde sektörün gelişimi için önemlidir. 
Ayrıca, bu alanda alt yapı sorunlarının çözülmesi 
ve destekleme politikalarının düzenlenmesi bu 
sektörü güçlendirecektir (Yılmaz, 2013: 8). Diğer 
taraftan, Türkiye’nin AB’ye adaylık sürecinde 
yayınladığı Katılım Ortaklığı Belgelerinde ta-
rım sektörüne ilişkin düzenlemeler, bu sektörün 
gelişimini hızlandırmaktadır. Katılım Ortaklığı 
Belgelerinde tarım sektörüne ilişkin tedbirler; 
kurumsal ve idari yapının AB mevzuatını üstle-
necek ve uygulayabilecek şekilde geliştirilmesi, 
mevzuat uyumunun sağlanması ve uygulamaya 
geçilmesi, AB üretim, pazarlama ve ürün işleme 
kriterlerine ulaşılması, AB ile ticarette ticari ve 
teknik sınırlamaların kaldırılması, hayvanların 
ve bitki türlerinin kayıt altına alınması, kurum 
ve insan kapasitesinin geliştirilmesi olarak sıra-
lanmaktadır (Saçlı, 2009: 29-33).

Türkiye’de tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazar-
lanmasına ilişkin olarak devlet, üreticilere yar-
dımlarda bulunmaktadır. Tarım ürünlerine katma 
değer kazandırma amacını taşıyan bu yardımlar, 
tarım ürünü üreticilerinin genel performansını 
geliştirmektir. Ayrıca tarım ürünlerinde katma 
değerin artırılmasının yanı sıra sektörü, tüketici 
talebine yönlendiren kaliteli ürün üretimi ve 
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pazarlanmasına ilişkin yardımlar da mevcuttur. 
Bu yardım kapsamında işletmeler, rutin işletme 
faaliyetleri dışında kalan dışarıdan alacakları 
danışmanlık hizmetleri ve fuar maliyetleri vb. 
konularda desteklenmektedir. Bu kapsamda,  
işletmelerin piyasa araştırma faaliyetleri, ürün 
tasarımı, coğrafi işaret, menşe belgesi konularında, 
ISO 9000 veya ISO 14000 kalite belgeleri alabil-
me ve bu konularda personel eğitim maliyetleri, 
kalite teminatı ve benzeri sistemlerde kabul edilen 
sertifikalandırma kuruluşlarına ödenecek miktarlar 
devlet tarafından belirli oranlarda karşılanmaktadır 
(Devlet Planlama Teşkilatı, 2009: 39-49). 

Geniş tarım alanlarına ve sulama imkanlarına 
rağmen ülkemizin tarım sektöründe üretim ma-
liyetlerinin yüksek; buna karşılık verimliliğin 
düşük olduğu görülmektedir. 2013 reformunda 
kabul edilen küçük çiftçilerin doğrudan ödemelerle 
daha etkin bir şekilde desteklemelerden fayda-
lanmalarının sağlanması, çiftçilerimizin üyelikle 
birlikte faaliyetlerinden sağladıkları gelirlerin 
istikrara kavuşmasını getirecektir (Avrupa Birliği 
Bakanlığı, 2012: 15).

Tablo 1’de Türkiye’de 2012-2002 yılları arasında 
tarım sektörünün cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi 
hasılası, ekonomi içerisindeki sektör payı ve 
büyüme oranı sunulmaktadır.

Tablo 1: Türkiye’de 2012-2002 Yılları 
Arasında Tarım Sektörünün Cari 

Fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasılası

Yıllar Değer Sektör 
Payı%

Büyüme 
Hızı%

2012 111.690.095.873 7,9 7,8

2011 103.635.251.610 8,0 11,7

2010 92.739.021.029 8,4 17,7

2009 78.775.885.917 8,3 9,0

2008 72.274.584.858 7,6 12,3

2007 64.331.717.459 7,6 2,7

2006 62.662.754.144 8,3 3,2

2005 60.713.746.738 9,4 14,6

2004 52.997.644.701 9,5 17,4

2003 45.137.959.817 9,9 25,2

2002 36.058.280.858 10,3 69,8

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr. 05.01.2014

Ülkemizde tarım sektörü, 1995 yılında %103,1; 
1996 yılında % 102,1’lik büyüme hızına sahipken 
bu yıllardan sonra hızlı bir büyüme hızı kaybı 
yaşamaya başlamıştır. 2002 yılında sektörel bir 
toparlanma ile %69,8’lik bir büyüme hızına sahip 
olan tarım sektörünün günümüze gelindiğinde 
ise sektör payındaki azalış ve büyüme hızının 
tek haneli rakamlara düşmesi üzücüdür (www.
tuik.gov.trt). Tablo 1’de görüldüğü gibi 2002 yılı 
sonrasında tarım sektörünün büyüme hızı sert bir 
düşüş yaşamıştır.

Türkiye’nin 2012-2002 yılları arasındaki bitkisel 
üretim istatistiği incelendiğinde, 2002 yılından 2012 
yılına kadar toplam alanda daralma yaşanmıştır. 
Ayrıca tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen 
alanı, nadas alanı ve sebze bahçeleri alanı azalmıştır. 
Diğer taraftan meyveler, baharat bitkilerinin alanı, 
yıllar itibariyle artış sağlarken 2011 yılında süs 
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bitkileri alanı oluşturulmaya başlanmıştır (http://
tuikapp.tuik.gov.tr, 05.01.2014).

Tablo 2’de Türkiye’de 2012-2004 yılları ara-
sında tarım sektöründeki istihdam miktarları 
sunulmaktadır. 

Tablo 2: Türkiye’de 2012-2004 Yılları 
Arasında Tarım Sektörünün İstihdamı

Yıllar Bin Kişi Yüzde

2012 6.097 24,6

2011 6.143 25,5

2010 5.683 25,2

2009 5.240 24,6

2008 5.016 23,7

2007 4.867 23,5

2006 4.907 24,0

2005 5.154 25,7

2004 5.713 29,1

Kaynak: http://www.tarim.gov.tr, 05.01.2014

Tarım sektöründen elde edilen gelirin yetersiz 
ve düzensiz olması istihdam miktarlarında yıllar 
itibariyle dalgalanma yaşanmasına neden ol-
maktadır. Tablo 2’de 2004 yılında % 29,1 olan 
istihdam oranının 2012 yılına gelindiğinde % 
24,6’ya gerilediği görülmektedir.

Tablo 3’de Türkiye’de 2012-2002 yılları arasında 
bitkisel üretim ve pazarlanan değerleri gösterilmektedir. 

Tablo 3’deki değerler incelendiğinde yıllar itiba-
riyle tarım sektöründe bitkisel üretim değerinin 
ve pazarlanan değerlerin artış kaydettiği görül-
mektedir. Tarım sektöründe üretim ve verimliliği 
artıran modern tarım teknikleri ve makinelerin 
kullanılması, tarım alanlarında alt yapı yatırım-
larının artırılması aynı zaman da pazarlanan 

değerde de artış sağlamaktadır. Ayrıca tarıma 
dayalı sanayilerin gelişmesini de hızlandırmaktadır 
(Doğan, 2009:369-379).

Tablo 3: Bitkisel Üretim ve Pazarlanan 
Değerleri

Yıllar Üretim Değeri Pazarlanan 
Değer

2012 87.898.741.644 73.359.708.775

2011 88.979.273.323 74.166.677.754

2010 80.038.125.617 67.393.773.109

2009 68.267.485.926 56.716.222.793

2008 66.010.114.248 54.945.307.470

2007 56.787.423.266 47.382.479.995

2006 54.515.463.228 45.511.550.070

2005 50.939.686.601 42.206.850.881

2004 45.680.437.627 37.736.321.552

2003 40.569.390.283 33.667.766.446

2002 32.264.199.594 24.833.205.179

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr, 05.01.2014.

Tablo 4: Türkiye’de 2012-2002 Yılları 
Tarım Ürünleri Dış Ticareti (milyon dolar)

Yıllar İhracat İthalat Denge %

2012 16.005 16.369 -364

2011 15.279 17.574 -2.295

2010 12.664 12.880 -216

2009 11.190 9.631 1.559

2008 11.474 13.038 -1.564

2007 9.769 9.812 -43

2006 8.634 7.286 1.348

2005 8.309 6.480 1.829

2004 6.501 6.059 442

2003 5.257 5.265 -8

2002 4.052 3.995 57

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr, 05.01.2014.
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Tablo 4’te Türkiye’nin 2012-2002 yılları arasındaki 
tarım ürünleri dış ticaret miktarları sunulmak-
tadır. Tablo 4 incelendiğinde, ihracat ve ithalat 
rakamlarında yıllar itibariyle artış gözlenirken 
2009 yılında daralma yaşandığı görülmektedir.

Tablo 5: İhracat ve İthalat Oranlarındaki 
Değişim ve İhracatın İthalatı Karşılama 

Oranı

Yıllar
İhracat 

Değişimi 
%

İthalat 
Değişimi 

%

İhracatın 
İthalatı 

Karşılama 
Oranı %

2012 4,7 -6,9 97,8

2011 20,7 36,4 86,9

2010 13,2 33,7 98,3

2009 -2,5 -26,1 116,2

2008 17,5 32,9 88

2007 13,1 34,7 99,6

2006 3,9 12,4 118,5

2005 27,8 6,9 128,2

2004 23,7 15,1 107,3

2003 29,7 31,8 99,8

2002 -6,8 29,7 101,4

Tablo 5’te ihracat ve ithalat oranlarındaki değişim 
ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yer almaktadır.  

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr, 05.01.2014.

Tablo 5 incelendiğinde, tarım ürünlerinde ihracatın 
ithalatı karşılama oranına en yüksek değere 2005 
yılında ulaşmıştır.  Bu oran, 2009 yılına kadar 
düşüş yaşamış 2009 yılında ise yeniden yükselişe 
geçmiştir. 2010 yılında %98,3’lük pay ile tekrar 
düşüşe geçen ihracatın ithalatı karşılama oranı 
2012 yılında %97,8 olarak gerçekleşmiştir.

2002-2012 yılları arasında taze ve kuru meyve 
ihracatımız artış gösterse de ihraç edilen miktar, 
üretilen miktarın çok az bir kısmını oluşturmak-
tadır. Ayrıca, mevcut meyve ağaçlarının 1/7’si 
henüz gençlik kısırlığı periyodunda olduğundan 
meyve ihracatı konusunda gelecekte daha dikkatli 
analiz edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
2002-2012 yılları arasında meyve ihracatında 
gelişme yaşanmasının en önemli nedenlerinden 
biri, teknolojik özelliklerin iyileştirilmesidir. 
Diğer taraftan ürünlerin tüketici beklentilerine 
uygun olması, uygun depolama şartları ve pa-
ketleme tekniklerinin uygulanması önemlidir. 
Ülkemizde üretici örgütleri ve ihracata yönelik 
devlet desteklerinin yeterli olması, tarımsal yayım 
ve danışmanlık hizmetlerinin etkinliği, sektörde 
güçlü işletmelerin artması meyve üreticilerinin 
pazarlara entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır. 
Ancak; genel olarak bu alanda küçük işletmelerin 
yoğunluğu, arazilerin dağınık ve parsel sayıla-
rının çokluğu, üreticilerin eğitim seviyelerinin 
düşüklüğü, üretici örgütlerinin üye sayısının az 
olması, üye ekonomik gücünün zayıf olması 
dikkat edilmesi gereken konulardır  (Güneş ve 
Özüpek, 2013:8-13).

Bursa İlinde Tarımsal Pazarlama

Tablo 6: Bursa İlinin Nüfus Verileri

Yıl Şehir 
Nüfusu

   Köy 
Nüfusu

Kentsel 
Nüfus 

%

Kırsal 
Nüfus 

%

2012 2.402.012 286.159 89,35 10,65

2011 2.356.837 292.322 89.37 10,63

2010 2.308.574 296.921 88,60 11,40

Bursa’nın tarım arazisi, toplam arazisinin %33,53’nü 
oluşturmaktadır (http://www.bursatarim.gov.tr). 
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Kaynak:http://www.bursatarim.gov.tr05.01.2014

Tablo 6’da Bursa’nın nüfus verileri sunulmak-
tadır. Tablo 6 incelendiğinde 2010 yılında kırsal 
nüfusun toplam nüfus içindeki payı %11,40; 2011 
yılında %10,63; 2012 yılında ise %10,65’tir. Tespit 
edilen bu oranlar kırsal nüfusun toplam nüfus 
içerisindeki azalışını sergilemektedir.

Kırsal alanlarda tarım sektöründen elde edilen 
gelirin azalması, miras gibi nedenlerle tarım 
alanlarının çok küçük paylara bölünmesi, tarımda 
modern teknik ve makinelerin kullanılmasıyla 
işgücüne olan ihtiyacın azalması (DPT, 2006: 
16), sosyal alt yapının eksikliği, şehirlerdeki çe-
şitli iş olanakları, eğitim ve sağlık hizmetlerinin 
gelişmişliği, eğlence ve kültürel aktivitelerin 
zenginliği, daha zahmetsiz bir yaşam olanağı 
(Yıldırak ve Olhan, 1993: 58-60) gibi faktörler 
nedeniyle kırdan kente göç devam etmektedir. 
Bursa ilinde de kırsal nüfusun kent nüfusuna göre 
bu kadar az yüzdeye sahip olması bu nedenlerle 
açıklanabilmektedir.

Tablo 7’de 2012’de Bursa’da bitkisel üretim 
yapan işletmelerin sayısı, arazi dilimine sınıf-
landırılmış haliyle gösterilmektedir. 2010 yılında 
bitkisel üretim yapan işletme sayısı 37.080; 2011 
yılında ise 31.880 adet iken (www.bursatarim.
gov.tr/index);  2012 yılında işletme sayısı 31.817 
olarak tespit edilmektedir. 2010 ve 2012 yılları 
arasında bitkisel üretim yapan işletme sayısında 
belirgin bir azalış görülmektedir. Az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde tarım işletmeleri parçalı 
ve küçük ölçekli bir yapıya sahipken gelişmiş 
ülkelerde tarım işletmeleri büyük ölçekli ancak 
sayı bakımından azalmıştır (Rehber, 2006: 2).

Tablo 7: Bitkisel Üretim Yapan 
İşletmelerin Dağılımı (2012)

Arazi Dilimi  
(da)

İşletme  
Sayısı

%

< 5 1.341 4,22

5-10 2.503 7,87

10-20 5.933 18,64

20-50 12.521 39,36

50-100 6.935 21,79

100-200 2.116 6,65

200-500 417 1,31

500 < 51 0,16

TOPLAM 31.817 100

Kaynak: Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, 2012. 

Tablo 7’deki arazi dilimleri göre işletme sayıları 
incelendiğinde 20- 50 dekar arasında büyüklüğe 
sahip 12.521 işletmenin %39,36’lık pay ile ilk 
sırada yer aldığı görülmektedir. İkinci sırada 
%21,79 pay ile 50-100 dekar büyüklüğe sahip 
olan 6.935 işletme; üçüncü sırada ise 18,64 pay 
ile 10-20 dekar arası büyüklüğe sahip 5.933 işlet-
me yer almaktadır. Bu tespit, ülkemizde bitkisel 
üretim yapan işletmelerin daha çok küçük ve orta 
ölçekli olduğunu göstermektedir. 

Bursa’nın 2012-2002 yılları arasındaki bitkisel 
üretim istatistikleri incelendiğinde, toplam alanda 
2002’den 2012 yılına kadar azalma görülmektedir. 
Aynı şekilde tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin 
ekilen alanı ve sebze bahçeleri alanında azalma 
mevcuttur. Diğer taraftan nadas alanı, meyveler ve 
baharat bitkilerinin alanında artış gözlenmektedir. 
Ayrıca 2011 yılından itibaren süs bitkileri alanı 
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oluşturulmaya başlanmıştır (http://tuikapp.tuik.
gov.tr, 06.01.2014).

Bursa 2012 yılında 2.501.310.000   bitkisel 
üretim değeri ile Türkiye’nin bitkisel üretim 
değerinden % 2,85’lik pay almakta ve 8. Sırada 
bulunmaktadır (Tüik, 2012: 44). 

Tablo 8’de, Bursa’nın 2012-2002 yılları arasında 
bitkisel üretim değerleri gösterilmektedir

Tablo 8: Bursa’nın 2012-2002 Bitkisel 
Üretim Değeri

Yıl Bitkisel üretim değeri 
(1000 TL)

2012 2501310

2011 2559831

2010 2114469

2009 2438476

2008 2210985

2007 2132820

2006 1958264

2005 1948348

2004 1570344

2003 1492186

2002 1102593

Kaynak: http://tuikapp.tuik.gov.tr, 05.01.2014.

Tablo 8 incelendiğinde, 2002 yılından 2012 yılına 
kadar düzenli şekilde Bursa’nın bitkisel üretim 
değerinde artış olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: Tüik, 2012

Tablo 9’da 2012 yılında Bursa tarımının Türkiye 
tarımı içerisindeki yeri gösterilmektedir. Tablo 
9 incelendiğinde Bursa’nın birçok üründe ülke 
üretiminden büyük pay aldığı görülmektedir.

Kaynak: http://www.bursatarim.gov.tr.

06.01.2014

Tablo 10’nda 2012 yılında Bursa ilinin sadece 
bitkisel ürün üretimi için aldığı desteklemeler 
gösterilmektedir. 
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Tablo 10: Bursa ilinin Bitkisel Ürünler İçin Aldığı Desteklemeler

Yılı Destekleme Adı Destekleme Tutarı(TL)

2012 Fındık Desteği(Alan bazlı) 7.099,00

2012 Hububat Baklagil Destekleme Prim Ödemesi (Buğday,arpa,çavdar,çeltik…) 4.102.060,00

2012 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi 155.518,00

2012 Organik Tarım Uygulaması Desteklemesi 51.977,00

2012 Zeytinyağı Fark Desteklemesi 6.175,00

2012 Prim Uygulamaları(Dane Mısır,ayçiçeği,kanola,pamuk 6.173.180,00

2012 Sertifikalı Fidan Desteklemesi 167.672,00

2012 Sertifikalı Tohum Desteklemesi 54.698,00

2012 Sertifikalı Tohumluk Üretimi Desteklemesi 1.137.524,00

2012 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak 17.846,00

2012 Tarım Sigortası Prim Desteği 12.870.395,00

2012 Tarımsal Yayım Danışmanlık Hizmet Desteği 972.400,00

2012 Toprak Analiz Desteği 126.080,00

2012 Yem Bitkileri Üretimi Desteklemesi 6.538.232,00

Tablo 10’nda sıralanan desteklemeler incelen-
diğinde, bitkisel ürün üretimi kalitesini artırıcı, 
iyi tarım uygulamalarını destekleyici, tarım si-

gortalarının geliştirilmesini sağlayan ve tarımsal 
yayıma yönelik danışmanlık hizmetlerini içeren 
desteklemelerin olduğu görülmektedir.

Tablo 11: 2012 Yılı İhraç Edilen Ürün Miktarları (Kg)

2012 Yılı İhraç Edilen Ürün Miktarları (Kg)

İh
ra

ç 
E

di
le

n 
 Ü

lk
e 

Sa
yı

sı
 1

08
 Ü

lk
e

Yaş Sebze Meyve ve Dondurulmuş Ürünler

Bursa Yaş Ürünler Bursa +Gemlik Dondurulmuş Ürün TOPLAM

63.312.412,780 20.871.597,330 84.184.010,110

Kuru Zirai Ürün ve Tohum

Bursa + Gemlik Kuru Ürünler Bursa Tohum TOPLAM

38.867.128,580 3.993.844,680 42.860.973,260

Kaynak: http://www.bursatarim.gov.tr, 05.01.2014.

Tablo 11’de 2012 yılında Bursa ilinin ihraç ettiği 
bitkisel ürün miktarları gösterilmektedir. Bursa, 
2012 yılında 108 ülkeye yaş sebze meyve ve 
dondurulmuş ürünler ile kuru zirai ürün ve tohum 

ihraç etmiştir. Bursa’nın ihraç ettiği yaş ürün 
miktarı 63.312.412,780 kg; Bursa ve Gemlik’in 
dondurulmuş ürün miktarı ise 20.871.597,330 
kg.; kuru zirai ürün miktarı ise 38.867.128,580 
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kg.dır. Ayrıca Bursa 3.993.844,680 kg. tohum 
ihracatı yapmıştır.

Çalışmanın Metodolojisi

Çalışmanın Amacı

Türkiye’de yüksek kapasiteli tarımsal üretimin 
artması ve tarımsal pazarlamanın gelişimi, ülke 
ekonomisi için önemlidir. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı kapsamında 2007 yılında, tarımsal işlet-
me sahiplerinin bilgi, beceri ve teknik yöntemlere 
ilişkin ihtiyaçlarının zamanında ve gerekli düzeyde 
karşılanmasını sağlamak amacıyla Tarımsal Yayımı 
Geliştirme Projesi (TAR-GEL Projesi) uygulamaya 
geçmiştir. Bu proje kapsamında Bursa merkez 
ve ilçelerinde 101 ziraat mühendisi, 61 veteriner 
hekim olmak üzere toplam 162 kişi çalışmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Bursa ilinde bulunan bitkisel 
ürün üreticilerinin pazarlama karması oluşturma, 
ihracat faaliyetlerinde desteklenmeleri ve bilgilen-
dirilmeleri ile uluslararası pazarlardaki etkinlikle-
rine ilişkin olarak TAR-GEL Projesi kapsamında 
çalışan ziraat mühendislerinin değerlendirmelerini 
ortaya koymak ve bu ilde tarımsal pazarlamanın 
gelişimini destekleyici öneriler sunmaktır.

Çalışmanın Yöntemi

Bu bölümde çalışma evreni, örneklem belirleme, 
veri toplama yöntemi ve anket formunun düzen-
lenmesine dair bilgilere yer verilmektedir.

Çalışma, Bursa merkez ve ilçelerinde sadece 
bitkisel ürün üretimi yapan üreticilerle sınırlan-
dırılmış, hayvan ve hayvancılık ürünü faaliyetleri 
çalışmanın dışında bırakılmıştır. Çalışmada üreti-
cilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin toplanması 
sürecinde TAR-GEL Projesi kapsamında görev-
lendirilen ziraat mühendislerinin değerlendirmele-

rinden yararlanılmıştır. Çalışmamızın ana kütlesi 
Bursa merkez ve ilçelerinde TAR-GEL Projesi 
kapsamında çalışan 101 ziraat mühendisinden 
oluşmaktadır. Bursa ve ilçeleri ele alındığında 
ziraat mühendislerinin coğrafik olarak dağılımı 
geniş olduğundan zaman ve maliyet açısından 
örnekleme yöntemine başvurulmuş ve tesadüfi 
olmayan örnekleme yöntemlerinden basit rassal 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ana kütle, 101 
ziraat mühendisi olduğu için p=0.5, q=0.5, d=0,10 
ve z=1,96 alınarak (1) nolu eşitlik yardımıyla 
örneklem büyüklüğü 49 ziraat mühendisi olarak 
belirlenmiştir (Işık A, 2006:328). 

pqzNd
pqNzn 22

2
 

+
=   ……………  (1)

Araştırma verilerinin toplanmasında birincil veri 
toplama yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmış 
ve anketler, ziraat mühendislerine uygulanmıştır. 
Bir ay sonucunda toplam 53 anket formu elde 
edilerek yeterli örneklem büyüklüğü elde edilmiştir.

Araştırmada kullanılan anket dört bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde Bursa merkez ve ilçe-
lerinde bulunan üreticilerin ürün, fiyat, dağıtım ve 
tutundurma faaliyetlerindeki etkinliklerine ilişkin 
sorulara yer verilmiştir. Bu sorular, Büyükbay ve 
Kızılaslan’ın (2008: 25-30) Tarımsal Pazarlama 
Yayımının Önemi ve Tokat İl Müdürlüğünün 
Konuyla İlgili Yayım Faaliyetlerinin İncelenmesi 
adlı çalışmasından uyarlanmıştır. Anket formunun 
ikinci bölümünde yer alan üreticilerin bilgi dü-
zeyine ilişkin sorular ile üçüncü bölümünde yer 
alan tarım ürünlerinin uluslararası pazarlamasına 
yönelik sorular Hollon’un (1989: 1-89) tarımsal 
pazarlamada işletmelerin karşılaştıkları sorunlar ve 
tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin çalışmasından 
uyarlanmıştır. Anket formunun dördüncü bölü-
münde ise, araştırmaya katılımcıların demografik 
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özellikleri ve hem sektörde hem de Bursa merkez 
ya da ilçelerinde çalışma sürelerini belirlemeye 
yönelik sorular yer almaktadır. 

Araştırmada kullanılan ankette 5’li likert ölçeği 
kullanılmıştır. 5’li likert ölçeğine göre ifadeler; 
(1) Kesinlikle Katılmıyorum (2) Katılmıyorum 
(3) Kararsızım (4) Katılıyorum (5) Kesinlikle 
Katılıyorum, olarak belirlenmiştir. Anket formunda 
bulunan sorulara velilerin verdikleri cevaplar, SPSS 
15.0 for Windows paket programı kullanılarak 
analiz edilmiştir. 

Öncelikle 30 örneklem birimine anket uygulanmış 
ve ölçeğin güvenirliliği ölçülmüştür. Güvenilir-

lik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha; %87 
olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin yüksek derecede 
güvenilir olduğunu gösterdiğinden ankete devam 
edilmiştir. Tarımsal pazarlama ölçeğine uygulanan 
güvenirlilik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha 
%84,2 bulunmuştur ve bu ölçeğin oldukça güve-
nilir olduğu belirlenmiştir. Araştırma verilerinin 
analizinde, araştırmaya katılımcıların demografik 
özellikleri, ilgili tanımlayıcı istatistik bulgulara ve 
frekans dağılımlarına yer verilmiştir.

ÇALIŞMANIN BULGULARI

Araştırmaya katılan ziraat mühendislerinin de-
mografik özellikleri Tablo 12’de gösterilmektedir. 
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Tablo 12:  Çalışmaya Katılanların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular

Demografik Faktörler Frekans %

Cinsiyet

Bayan 19 35,8

Erkek 34 64,2

Toplam 53 100

Yaş

30 yaş ve altı 16 30,2

31-40 yaş arası 34 64,2

41-50 yaş arası 3 5,7

Toplam 53 100

Sektörde Hizmet Süresi

1-4 yıl 28 52,8

5-9 yıl 16 30,2

10-14 yıl 5 9,4

15-19 yıl 3 5,7

20 yıl ve üzeri 1 1,9

Toplam 53 100

Bursa İlinde Hizmet 
Süresi

1-4 yıl 35 66,0

5-9 yıl 12 22,6

10-14 yıl 5 9,4

20 yıl ve üzeri 1 1,9

Toplam 53 100

Tablo 12 incelendiğinde, ziraat mühendislerinin 
%35,8’i bayan, %64,2’si erkektir. Yaş grupları 
açısından ziraat mühendislerinin  %30,2’si 30 
yaş ve altı grubu oluşturmaktayken, %64,2’si 
31-40 yaş arası, %5,7’si ise 41-50 yaş arası gru-
bu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan ziraat 
mühendislerinin %52,8’i 1-4 yıl, %30,2’si 5-9 
yıl, % 9,4’ü 10-14 yıl, %5,7’si 15-19 yıl, %1,9’u 
ise 20 yıl ve daha fazla süredir sektörde hizmet 
etmektedir. Ayrıca, bu ziraat mühendislerinin 
%66’sı 1-4 yıl, %22,6’sı 5-9 yıl, %9,4’ü 10-14 yıl, 
%1,9’u ise 20 yıl ve üzeri süredir Bursa merkez 
ya da ilçelerinde çalışmaktadır. 

Bursa’da TAR-GEL Projesi Kapsamında Çalışan 
Ziraat Mühendislerinin Tarımsal Pazarlamaya 
İlişkin Değerlendirmeleri

Tablo 13’te Bursa’da Tar-Gel Projesi kapsamında 
çalışan ziraat mühendislerinin tarımsal pazarlama-
ya ilişkin değerlendirmeleri sunulmaktadır. Tablo 
13’te öncelikle ziraat mühendislerinin üreticilerin 
pazarlama karması oluşturmaya yönelik etkinlik-
lerine ilişkin değerlendirmelerine yer verilmiştir. 
Katılımcıların ürüne ilişkin sorulara verdikleri 
cevaplar incelendiğinde araştırmaya katılan zi-
raat mühendislerinin %41,5’i, Bursa merkez ve 
ilçelerinde faaliyet gösteren üreticilerin tarım 
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ürünü üretimi konusunda kalite ve standardizas-
yon sağlaması konusunda kararsız durumdadır. 
Ziraat mühendislerinin %52,8’i elde edilen tarım 
ürünlerinin çeşitli işlemlerden geçirilerek katma 
değer kazandırıldığına; %43,4’ü çiftçilerin değişen 
tüketici tercihlerine duyarlılığıyla ürün farklılaş-
tırmasına gittiğine katılmaktadır. Ancak %45,3’ü 
bölgedeki çiftçilerin tarım ürünleri açısından sağlık 
ve güvenlik konularında farkındalığı ve bilincinin 
yüksek olduğuna katılmamaktadır. Katılımcıların 
fiyata ilişkin sorulara verdikleri cevaplar incelen-
diğinde araştırmaya katılan ziraat mühendislerin 
%32,1’i çiftçilerin fiyat hareketleri, arz ve talep 
konularında bilinçli olduğuna katılmamaktadır. 
Katılımcıların tutundurmaya ilişkin sorulara 
verdikleri cevaplar incelendiğinde araştırmaya 
katılan ziraat mühendislerin %56,6’sı çiftçilerin 
kendi markalarını geliştirmekte ve pazardan pay 
aldığına katılmamaktadır. Ziraat mühendislerinin 
%43,4’ü tarım ürünleri fuarlarına katılan bölge 
markalarının sayısının gittikçe artmakta olduğuna 

katılmaktadır. Ancak yine ziraat mühendislerinin 
%43,4’ü çiftçilerin paketleme, ambalajlama ve 
etiketleme konusunda titiz olduğuna katılmamak-
tadır. Diğer taraftan ziraat mühendislerinin %35,8’i 
bölgede paketleme, derecelendirme ve depolama 
tesislerinin çiftçilere yeterli düzeyde hizmet 
verdiğine katılmaktadır. Katılımcıların dağıtıma 
ilişkin sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde 
araştırmaya katılan ziraat mühendislerinin%37,7’si 
bölgedeki çiftçilerin tarım ürünleri nakliyesinde 
güçlü ve uygun maliyetli dağıtım kanallarından 
yararlandığına katılmamaktadır. 

İkinci aşamada ziraat mühendislerinin üreticilerin 
bilgi düzeyine ilişkin değerlendirmeleri ortaya 
konmaktadır. Araştırmaya katılımcıların, üreticilerin 
bilgi düzeyine ilişkin sorulara verdikleri cevaplar 
incelendiğinde ziraat mühendislerinin %37,7’si 
bölgedeki çiftçilerin ihracat faaliyetlerine yönlendi-
rildiği ve desteklendiğine katılmaktayken, %66’sı 
bölgedeki çiftçilerin ticaret mevzuatı hakkında 
bilgi seviyesinin yeterli olduğuna katılmamaktadır.  

Tablo 13: Bursa’da Tar-Gel Projesi Kapsamında Çalışan Ziraat Mühendislerinin 
Tarımsal Pazarlamaya İlişkin Değerlendirmeler

K
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Pazarlama Karması

Bölgede tarım ürünü üretimi konusunda kalite ve 
standardizasyon sağlanmaktadır.

1
%1,9

13
%24,5

22
%41,5

16
%30,2

1
%1,9

Elde edilen tarım ürünlerinin çeşitli işlemlerden 
geçirilerek katma değer kazanması sağlanmaktadır. 
(konserve, reçel, salça meyve suyu yapımı vb.)

3
%5,7

10
%18,9

8
%15,1

28
%52,8

4
%7,5

Çiftçilerin değişen tüketici tercihlerine duyarlılığıyla 
ürün farklılaştırmasına gidilmektedir.

2
%3,8

16
%30,2

11
%20,8

23
%43,4

1
%1,9
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Bölgedeki çiftçilerin tarım ürünleri açısından sağlık ve 
güvenlik konularında farkındalığı ve bilinci yüksektir.

3
%5,7

24
%45,3

12
%22,6

13
%24,5

1
%1,9

Çiftçiler, fiyat hareketleri, arz ve talep konularında 
bilinçlidir.

4
%7,5

17
%32,1

12
%22,6

16
%30,2

4
%7,5

Çiftçiler, kendi markalarını geliştirmekte ve pazardan 
pay almaktadır.

10
%18,9

30
%56,6

10
%18,9

3
%5,7

-
%-

Tarım ürünleri fuarlarına katılan bölge markalarının 
sayısı gittikçe artmaktadır.

1
%1,9

9
%17,0

17
%32,1

23
%43,4

3
%5,7

Çiftçiler, paketleme, ambalajlama ve etiketleme 
konusunda titizdir.

8
%15,1

23
%43,4

15
%28,3

7
%13,2

-
%-

Bölgede paketleme, derecelendirme ve depolama 
tesisleri, çiftçilere yeterli düzeyde hizmet vermektedir.

3
%5,7

16
%30,2

13
%24,5

19
%35,8

2
%3,8

Bölgedeki çiftçiler, tarım ürünleri nakliyesinde 
güçlü ve uygun maliyetli dağıtım kanallarından 
yararlanmaktadır.

4
%7,5

20
%37,7

15
%28,3

13
%24,5

1
%1,9

Bilgi Düzeyi

Bölgedeki çiftçiler, ihracat faaliyetlerine 
yönlendirilmekte ve desteklenmektedir.

-
%-

15
%28,3

18
%34,0

20
%37,7

-
%-

Bölgedeki çiftçilerin ticaret mevzuatı hakkında bilgi 
seviyesi yeterlidir.

6
%11,3

35
%66,0

9
%17,0

3
%5,7

-
%-

Tarım Ürünlerinin Uluslararası Pazarlaması

Bölgede tarım ürünlerini ihraç edebilecek marka sayısı 
çoktur.

3
%5,7

17
%32,1

14
%26,4

19
%35,8

-
%-

Uzun dönemli ihracat planlaması yapabilen marka 
sayısı çoktur.

3
%5,7

21
%39,6

18
%34,0

11
%20,8

-
%-

Tarım ürünleri markaları, gelişmekte olan pazarlara 
veya potansiyel olarak karlı pazarların belirli ülkeleri 
hakkında yeterli bilgi düzeyine sahiptir.

1
%1,9

19
%35,8

18
%34,0

15
%28,3

-
%-

Ürün promosyonları, satış ve dağıtımında yabancı 
pazarlara girişte başarı sağlanmıştır.

2
%3,8

18
%34,0

19
%35,8

14
%26,4

-
%-

Markalar, yabancı pazara ilişkin ambalaj 
düzenlemelerine uygun işlemler izlemektedir.

2
%3,8

13
%24,5

20
%37,7

17
%32,1

1
%1,9

Üçüncü aşamada ziraat mühendislerinin tarım 
ürünlerinin uluslararası pazarlamasına ilişkin de-
ğerlendirmeleri sunulmaktadır. Araştırmaya katılan 
ziraat mühendislerinin %35,8’i  bölgede tarım 
ürünlerini ihraç edebilecek marka sayısının çok 
olduğuna katılmakta ancak %39,6’sı uzun dönemli 
ihracat planlaması yapabilen marka sayısının çok 

olduğuna ve % 35,8’i de tarım ürünleri markala-
rının gelişmekte olan pazarlara veya potansiyel 
olarak karlı pazarların belirli ülkeleri hakkında 
yeterli bilgi düzeyine sahip olduğuna katılma-
maktadır. Diğer taraftan ziraat mühendislerinin 
%35,8’i üreticilerin ürün promosyonları, satış 
ve dağıtımında yabancı pazarlara girişte başarı 
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sağladığı ve %37,7’si markaların yabancı pazara 
ilişkin ambalaj düzenlemelerine uygun işlemler 
izlediği yönünde kararsız kalmaktadır. 

SONUÇ 

Tarımsal pazarlama, ülke ekonomileri için önemli 
bir unsurdur. Günümüzde tarımda inovasyon ve 
bilgi transferinin yaygınlaştırılması, tüm tarım 
alanlarında ve tüm tarım çeşitlerinde sürdürüle-
bilirliğin ve rekabet edilebilirliğin geliştirilmesi, 
tarımla ilişkili ekosistemin korunması, dizayn 
edilmesi ve geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yok-
sulluğu azaltma ve ekonomik gelişmeyi artırma 
üzerine odaklanılmaktadır. 

Bu çalışmada, Bursa merkez ve ilçelerinde TAR-
GER Projesi kapsamında çalışan ziraat mühen-
dislerinin Bursa tarım üreticilerinin pazarlama 
faaliyetleri ve uluslararası pazarlardaki etkinliklerine 
ilişkin değerlemeleri analiz edilmektedir. Elde 
edilen bulgulara bakıldığında üreticilerin tüketici 
beklentilerine uygun ürün çeşitliliği konusunda 
gelişme sağladığı ancak ürünlere ilişkin sağlık 
ve güvenlik konularında bilinçli yeterince bilinçli 
olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca üreticiler, fiyat 
hareketleri, arz ve talep değişimi, marka geliştirme, 
paketleme, ambalajlama, etiketleme ve nakliye 
konularında yeterli bilgi donanımına ve etkinliğe 
sahip olmadığı görülmektedir. Diğer taraftan tarım 
ürünleri fuarlarına katılımın artması ve bölgede 
paketleme, derecelendirme ve depolama tesisle-
rinin varlığı üreticilerin gelişimini desteklemesi 
bakımından önemlidir. 

Bursa merkez ve ilçelerindeki üreticilerin ihracat 
faaliyetlerine yönlendirildiği ve desteklendiği 
ancak üreticilerin ticaret mevzuatı hakkında ye-
terli bilgiye sahip olmadığı ortaya konulmaktadır. 

Ayrıca, bölgede uzun dönemli ihracat planlaması 
yapabilecek marka azlığı ve markaların önemli 
pazarlar hakkındaki yeterli olmayan bilgi seviyeleri 
büyük sıkıntıdır. Bölgede tarım ürünleri ihracatı 
yapabilecek marka olmasına rağmen bu eksiklik-
lerin varlığı üreticilerin gelirlerini kısıtlamaktadır. 

Bölgedeki üreticilerin etkili pazarlama karması 
oluşturma, devlet desteklemeleri ve ticaret mevzuatı 
hakkında bilgilendirilmeleri, marka geliştirme, 
önemli pazarlara ilişkin bilgi edinme, uzun dö-
nemli ihracat planlamaları yapabilme konularında 
geliştirilmeleri gerekmektedir. Bu düzenlemeler 
sağlanabilirse, öncelikle Bursa üreticileri pazarlama 
faaliyetlerinde etkinlik sağlayabilir, uluslararası 
pazarlarda rekabet avantajı elde edebilir ve Türkiye 
ekonomisine daha fazla değer sunabilir.  
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TURQUALITY PROGRAMININ MARKALARA SAĞLADIĞI 
KATMA DEĞER: SARAR MARKASI İÇİN VAKA ANALİZİ

H. Yelda ŞENER1, Merve BİŞĞİN2

1Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler M.Y.O.
2Dumlupınar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet: Küresel markalar, ülke ekonomisi ve imajı açısından büyük güç kaynağı olmasından dolayı bu 
markaların geliştirilmesinde Turquality Programı önemlidir. Turquality, işletmelerin yurt içinde ve yurt 
dışında markalaşma sürecinde verilen desteği, Türk markalarının pazara giriş, tutundurma, olumlu Türk 
imajının oluşturulması ve konumlandırılmasına ilişkin harcamaların karşılanmasını kapsamaktadır. Araş-
tırmamızın amacı, işletmelerin organizasyon yapıları, marka bilinirlilikleri, pazarlama karmaları, pazar 
payları, kurum kimliği ve imajı, uluslararası pazarlarda Türk kültürünü yansıtması üzerinde Turquality 
Programı’nın sağladığı katma değeri ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Turquality 
Programı kapsamında olan ve ülkemizin en büyük markalarından biri olan Sarar’a yönelik vaka analizi 
yapılmıştır. Bu araştırma, Turquality programının Sarar markasının küresel bir marka olma sürecine katkı-
sını açıklamaktadır. Sarar, ihracat departmanı altında oluşturduğu Turquality birimi ile global marka olma 
sürecini profesyonel bir şekilde yönetmektedir. Bu program ile iş süreçleri yoğun şekilde denetlenmekte, 
marka yeni pazarlara hızla girmekte, Pazar payı, marka bilinirliği, marka değeri, kurumsal imaj artmakta 
ve rekabet avantajı sağlanmaktadır. Ayrıca Türk kültürü yeni pazarlarda tanıtılmaktadır.

Anahtar Kelimler: Marka, Küresel Marka, Turquality, Marka Bilinirliği, Kurum İmajı

THE ADDED VALUE OF BRANDS PROVIDED BY TURQUALITY  
PROGRAM: CASE STUDY FOR SARAR’S BRAND

Abstract: As the global brands are the source of power for the country’s image and economy, Turquality 
program is important in aspect of improving the brands. The Turquality includes support for enterprises 
at home and abroad in the process of branding, the access to market of Turkish brands, promotion, the 
creation of a positive image of Turkey and meets the expenditure of positioning. The main aim of the 
research is to identify the added value of the Turquality program on organizational structures of enterprises, 
brand awareness, marketing mix, market shares, corporate image and reflecting the Turkish culture in 
international market. For the purpose of this study, an case study has applied to the Sarar which is one of 
the biggest brands of our country and to fall into Turquality Program. This research explains Turquality 
Program’s contribution on global brand grow process of Sarar’s brand. Sarar, Turquality unit under the 
export department with the process of becoming a global brand is managed in a professional manner. With 
this program, business processes is monitored intensively, brand to enter new markets quickly, increasing 
market share, brand awareness, brand value, corporate image and competitive advantage is achieved. 
Additionally, Turkish culture is introduced in new markets.

Key Words: Brand, Global Brand, Turquality, Brand Awareness, Corporate Image
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GİRİŞ

Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini be-
lirlemeye ve rakiplerinin mal ve hizmetlerinden 
farklılaştırmaya yarayan isin, terim, sembol, 
dizayn ya da tüm bunların bileşimidir (Stanton, 
1975: 214). Ghodeswaar’e (2008: 4-12) göre 
marka, müşterinin marka ile tüm iletişim  sü-
reçlerinde elde ettiği deneyimlere bağlı olarak 
tanımlanmaktadır. Stankovic ve Djukic (2006: 
127),  markalaşmanın rakiplere kıyasla işletme 
ürünlerini farklılaştırdığını ve pozitif kurumsal 
imajın oluşmasına katkı sağladığını belirtmektedir. 
Markaya ilişkin promosyonlar, markanın talebini 
artırmakta ve pazar payını yükseltmektedir. Marka-
nın satın alınma sıklığı ve deneyimlerden duyulan 
memnuniyet, markaya yönelik müşteri sadakatini 
oluşturduğundan marka, fiyat politikalarını belir-
lemede daha imtiyazlı davranmaktadır. Markasını 
global sınırlara taşıyabilen işletmeler bu faydaları 
daha geniş boyutta yaşamaktadır. Morwind and 
Schroiff’e  (2000: 10-11) göre işletmeler, global 
marka geliştirmede hem marka elementleri olan 
renk, dizayn, reklam, marka ismi vb. unsurları 
hem de ürün özellikleri olan ambalajlama for-
matları, ürün teknolojileri vb. unsurları standart 
hale getirmelidir. Aynı zamanda pazarda var olan 
marka için globalleşme, adım adım gelişimi içe-
ren bir süreci gerektirmektedir. Öncelikle ürünün 
standart hale getirilmesi sonrasında da dizayn, 
satış promosyonları, kampanyalar, marka ismi 
vb. unsurları içeren marka unsurlarında standart 
sağlanması gerekmektedir. Aaker ve Joachims-
thaler (1999: 1-7), global marka oluşturmada 
yöneticilerin, organizasyonel yapıyı, süreçleri ve 
kültürü, globalleşmeye uygun şekilde yönetme-
leri gerekliliğini vurgulamaktadır. İşletmelerin 
markalarını global standartlara taşıma çabası, 

devlet politikaları ile de desteklenmektedir. Bu 
anlamda ülkeler, kendi bünyelerindeki markaların 
küresel pazara açılabilmesi için önemli destekler 
sağlamaktadır. Turquality Programı da bu anlamda 
sunulan önemli bir devlet desteği programıdır.

Bu çalışmanın amacı, Turquality destek programı-
nın işletmelerin organizasyonel yapılanmalarına, 
oluşturdukları pazarlama karmalarına, eğitim 
politikalarına, yeni pazarlara girme becerisine, 
pazar paylarını artırmasına, marka bilinirliliklerinin 
yükselmesine, işletme faaliyetlerinin uluslararası 
pazarlarda olumlu Türk imajının oluşturulması ve 
konumlandırılmasına katkısını, kurum kimliği ve 
imajı açısından sağladığı değeri ortaya koymaya 
çalışmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada uluslararası 
pazarlarda ülkemizi temsil eden Sarar’da yapılan 
vaka analizi sonucunda elde edilen bulgulardan 
hareket ederek Turquality’nin ülke ekonomisi 
ve imajı açısından prestij kaynağı olacak global 
markaların gelişimine katkısı açığa çıkarılmaktadır.

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Bu bölümde marka, global marka kavramları 
açıklanmakta, Türkiye’de sağlanan devlet destek 
programlarından Turquality programı değerlendi-
rilmekte ve Turquality kapsamında bulunan Sarar 
Şirketi’ne ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Marka Kavramı ve Global Marka Olma

Elitok’a (2003: 2-3) göre marka; bir kuruma 
yasal ve müşterilere duygusal olarak onaylatılmış 
mal ya da hizmet süreçlerinde sürekli uzman 
olabilmek için oluşturulmuş; isim, terim, işaret, 
sembol vs. ile farklılaştırılmış değerli olguların 
toplamı, diğer bir ifadeyle bunların bütünüdür. 
Bu anlamda marka, tüketiciler tarafından diğer 
ürün çeşitlerinden bazı yönleriyle ayrılan, ürünün 
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ayırıcı özelliklerini sarmalamaya çalışan bir isim, 
sembol ya da işaretlerdir (Aktuğlu, 2004: 134-152) 
ve ürünün tüketiciye kendini ifade ediş biçimidir 
(Yamankaradeniz, 2007: 72-82). Kotler’e (2005: 
78-79) göre ise marka, göstereceği performans 
konusunda müşteriyle yapılan bir anlaşmadır ve 
müşteri sadakatinin oluşturulması açısından bu 
anlaşmanın güvene dayalı olması gerekmektedir. 
Kotler ve Amstrong (2004: 291), güçlü bir marka-
nın, müşteri tercihini ve bağlılığını yakalayabilme 
gücünü elde ettiğini savunmaktadır. Bruce ve 
Harvey (2010: 5), markanın üç bileşenin ürünü 
olduğunu belirtmektedir. Bunlar; mirası ve kalıcı 
gelenekleri; karakteristik davranış tarzı ve kültürü; 
gelişiminin sürekliliğini sağlayan rüyasıdır. 

Markalaşma ise; maddi unsurlar kadar maddi 
olmayan psikolojik unsurları da kullanarak bağ-
lılıklar kurma yoluyla bir işletmenin mallarını ve 
hizmetlerini piyasada farklılaştırması, öncelikle 
bir marka adı seçerek bunun ardından marka 
kimlik çalışması yaparak bu marka adının üzerine 
çeşitli anlamlar ve vaatler inşa etmesidir  (Alan 
ve Yeloğlu, 2013: 15). Günümüzde işletmeler, 
küreselleşmenin etkisi altında markalaşma için yeni 
stratejiler izlemek zorundadır. Markalama stratejik 
bir konudur. Markalaşma kararı alan işletmeler, 
planlı hareket etmelidir. Markalaşma sürecinin 
hedefi, sürdürülebilir ve rekabet edebilen bir marka 
geliştirmek ve tüketicinin gözünde güçlü bir değer 
oluşturmaktır. İşletmeler markalı ürünleriyle dış 
pazarlara açıldığında rekabet edilebilirlik gücü 
artacak ve piyasanın olumsuzluklarından daha az 
etkilenecektir. Günümüzde ülkeler, kültürel zengin-
lik ve özellikleri ile marka haline gelebilmektedir. 
Çin yemekleri, Fransız parfümleri gibi ürünlerde 
ortak sunumu yakalamış olan ülkeler karşısında 
Türkiye de dünya pazarlarına sürebileceği mallarda 

ve hizmetlerde ortak güç oluşturup, uluslararası 
pazarlara açılmayı hızlandırmalıdır (Orakçıoğlu, 
2002: 22).

Küreselleşme; ekonomik, siyasal ve kültürel bo-
yutları olan bir olgudur. İşletmeyi tüm açılardan 
saran ve bu nedenle de dikkate alınması gereken 
bir fenomendir (Yurdakul vd., 2004: 420) Bilişim 
teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi 
akışını hızlandırmış, zaman, mekan ve mesafe al-
gılamalarını değiştirmiş, kültürleşme sürecine ivme 
kazandırarak küresel değerlerin oluşmasına zemin 
hazırlamış ve  böylelikle tetiklenen küreselleşme 
toplumdan ve onun küçük bir parçası olan bireye 
kadar herkesi etkilerken, elbette ki bunlardan ayrı 
düşünülemeyen işletmeler de küreselleşmeden 
fazlasıyla etkilenmiş ve sürece ayak uydurmak 
zorunda kalmışlardır (Balay, 2004: 61-82). 

Günümüzde ülkeler, küresel markalar geliştirerek 
dünya pazarlarında bir kimlik yaratmayı amaçlamakta-
dırlar. Bir ülkenin kimliğini o ülkenin dünya pazarına 
sunduğu mal ve/veya hizmetler şekillendirmektedir 
(Kirtiş, 1995: 13). Küreselleşme, işletmelere pazar 
anlamında yeni fırsatlar sunarken rakip sayısının 
ve niteliğinin artması, yeni risklerin ortaya çıkması 
gibi işletmelerin strateji geliştirmesini gerekli 
kılan birçok unsuru da beraberinde taşımaktadır 
(Altınbaşak vd., 2008: 35). 

Bu süreçte işletmeler küresel pazarlama anlayışı 
çerçevesinde ulusal sınırların dışında, küresel 
müşteri ihtiyaçlarını bulmak ve küresel şartları 
değerlendirerek işletmeye rekabet avantajı sağla-
yacak şekilde pazarlama faaliyetleri arasında bir 
koordinasyon sağlamalı (Altınbaşak vd., 2008:35),  
küresel markalar geliştirmeli ve bu markaların bütün 
hedef pazarlarda aynı pazarlama stratejilerini ve 
karmasını kullanarak (Natarajan ve Thiripurasun-
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dari, 2010: 41), değer kazandırmalıdır. Markalar, 
işletmelerin müşterileriyle iletişim kurması ve hem 
de finansal değer sağlaması bakımından işletmelerin 
en önemli varlıklarıdır. Bundan dolayı işletmeler, 
markalarını yeni pazarlara yayarak küresel mar-
ka oluşturmayı hızlandırmaktadır (Afridi, 2013: 
16; Milberg ve Sinn, 2008: 684-690). Günümüz 
koşullarında işletmeler, mallarının veya hizmet-
lerinin ötesinde markaları ile öne çıkmaktadır. 
Bu durum Interbrand ve Young & Rubicam gibi 
dünyada kabul görmüş ajanslar tarafından yayın-
lanan “dünyanın en güçlü markaları” listeleri ile 
de kanıtlanmaktadır. Küreselleşme sürecine bağlı 
olarak uluslararasılaşmaya başlayan işletmelerin 
markaları da uluslararasılaşmaya başlamıştır 
(Altuna, 2007: 160-161). 

Sonuç itibariyle İşletmeler, küreselleşme sürecinde 
rekabet avantajı sağlayabilmek için uluslararası-
laşmak ve pazarlama stratejilerini de bu yönde 
belirleyip uluslararası markalar yaratmak zorunda 
kalmışlardır (Altınbaşak vd., 2008: 35). 

Küresel pazarlarda başarılı olabilmenin yolu, 
uluslararası pazarlarda yer alan işletmelerle kalite, 
fiyat ve hizmet açısından yaraşabilecek nitelikte 
olabilmektir. İşletmelerin rekabet gücü, ülkelerin 
rekabet gücünün göstergesidir. Ülkelerin dış 

rekabet gücü, sunduğu ürünlerin kalite ve fiyat 
açısından diğer ülke ürünleriyle yarışabilecek 
seviyede olmasına bağlıdır. Türkiye 1980’lerde 
başlattığı dışa açılma sürecinde, ülke rekabet 
gücünün arttırabildiği sürece başarılı olabilecektir. 
Bu da ülke rekabet gücüne hizmet edecek olan 
markaların yaratılmasına bağlıdır (DPT, 2000: 
218). Ayrıca, güçlü uluslararası ve küresel mar-
kalar yaratma gerekliliğini sadece ilgili şirketlere 
indirgemek doğru değildir. Bu markaların yara-
tılması ülkeleri ve bu ülkelerin sosyo ekonomik 
yapılarını da etkilemektedir. Dolayısıyla, bu mar-
kaların geliştirilmesine yönelik devlet destekleri 
önemlidir. Bu destekler arasında yer alan, Türk 
markalarının uluslararası pazarlara açılması ve 
küresel, yüksek değerli marka olmanın rekabet 
avantajını yakalayabilmeleri açısından önemli güç 
kaynağı olan Turquality programı verimli şekilde 
çalıştırılmaktadır.

Türkiye’de Sağlanan Devlet Destek Program-
larından Turquality Programı 

Ülkemizde, ilgili tebliğ kapsamına giren taraflara, 
aralarında Turquality Programı’nın da yer aldığı 
çeşitli devlet destekleri sağlanmaktadır. Bu yardım-
lara ilişkin tebliğler, Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1:  Dış Ticaret Müsteşarlığınca Hazırlanan Devlet Yardımları       

Tebliğ Adı Tebliğ No

1 Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine  İlişkin Tebliğ 95/7

2 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 97/5

3 İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ 2000/1

4  Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 2009/5

5 Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2010/6

6 Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve 
Turquality’ nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2006/4

7 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ 2011/1

8 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2010/8

9 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ 2008/2

10 Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ 2012/3

11 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ 2013-4

12 Özel Statülü Şirketler

13 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2012/4

Kaynak: (www.ekonomi.gov.tr, 27.08.2013)

Turquality, ülkemizin rekabet avantajını elinde 
bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan 
ürün gruplarına sahip işletmelerin üretimlerin-
den pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası 
hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak 
şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma 
ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası 
pazarlarda kendi markalarıyla global bir işletme 
olabilmelerini ve bu vesileyle olumlu Türk malı 
imajının oluşturulmasını, yerleştirilmesini amaçla-
yan devlet destekli markalaşma programıdır. (Türk 
Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı 
İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Destek-
lenmesi Hakkında Tebliğ, Sayı:2006/4, Madde:1)  

Turquality, katma değer sahibi ürünleri iç ve dış 
rekabetten ayrıştıran, dünya markası olmalarında 
maddi ve yönetsel katkı sağlayan bir program 
olma özelliğini taşımaktadır. Turquality ile ürü-

nün tasarımından satışına kadar tüm süreçlerde 
özenli ve sistematik kalite yönetim kimliğinin 
oluşturmasını amaçlamaktadır. Tüketici gözünde 
Turquality, güncellik, çağdaşlık, kalite, yenilikçilik 
gibi temel değerleri ifade etmektedir. Turquality’nin 
logosu, kullanılan ürün açısından aynı zamanda 
“kalite garantörü” olma özelliği de taşımaktadır. 
Tüm markalar için bir “gelişim katalizörü” olması 
planlanan Turquality, Türkiye’nin mal ve hizmet 
kalitesindeki farklılaşmanın sembolü olarak ka-
bul edilmektedir. Günümüz global pazarındaki 
rekabetin karmaşık yapısı sebebi ile Turquality 
programının ulaşmaya çalışacağı iki temel mis-
yon: Organizasyonel Mükemmellik ve Turquality 
Belgesi’dir (www.itkib.org.tr, 2009).

Turquality, Türk işletmelerinin belirli standartlar 
çerçevesinde iş süreçlerini yönetmelerini sağla-
maktadır. Turquality programı kapsamına alınırken 
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işletmeler, operasyonel olgunluk seviyeleri, finansal 
performansları, markanın kazandığı uluslararası güç 
ve yıllar itibariyle göstermiş olduğu performans 
odaklı 10 kriter açısından incelemeye alınmaktadır. 
Bu kriterler şu şekilde sıralanmaktadır (Sağmal, 
2005):

 Stratejik planlama ve kurumsal performans 
yönetimi

 Finansal performans

 Tedarik zinciri yönetimi

 Marka yönetimi

 Marka performansı

 Ürün tasarımı ve geliştirme

 Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi

 Kurumsal yönetim

 İnsan kaynakları

 Bilgi sistemleri

Turquality Programı’nın temel hedefleri ise şu 
şekilde sıralanmaktadır (www.Turquality.com, 
2013):

 Marka potansiyeli olan işletmelere global bir 
marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak 
suretiyle, markalaşmayı teşvik edici bir rol 
oynamak,

 Global Türk markaları yaratabilmek için işlet-
melerin ve markalarının gelişimlerine yönelik 
strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji 
danışmanlık desteği sunmak,

 Program kapsamında bulunan işletmelerin 
yönetim birimlerine sunulan eğitim desteğiyle 
toplam insan kaynaklarını güçlendirmek,

 İletişim ve tanıtım faaliyetleri ile yurtdışında 
olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve 
tutundurulmasını sağlamak,

 Türk işletmelerin marka potansiyelini ve bi-
lincini artırmak,

 Türk işletmelerinin pazar bilgisi dahilinde 
aksiyon alabilmeleri için bilgi iletişim desteği 
sağlamak,

 Seçilmiş Türk Markaları için bir inkübatör ve 
katalizör olmaktır.

Turquality kapsamındaki şirketler,  Marka Destek 
Programı Kapsamındaki İşletmeler ve Turquality 
Destek Programı Kapsamındaki İşletmeler olmak 
üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Turquality Des-
tek Programı altında, dayanıklı ve hızlı tüketim 
ürünleri, endüstriyel makine, hazır giyim, kuyum/
mücevher, otomotiv ve tekstil sektöründe olmak 
üzere 91 şirket bulunmakta ve bu şirketlerin 
toplam 103 markası desteklenmektedir (www.
turquality.com,2013). Bu kapsamda şirketlere 
sağlanan destek unsurları, patent, faydalı model, 
endüstriyel tasarım, marka tescil harcamalarının 
desteklenmesi; kalite belgeleri ile insan can, mal 
emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin 
harcamaların desteklenmesi, moda endüstriyel ürün 
tasarımcısı giderlerinin desteklenmesi, tanıtım, 
reklam ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi, 
yurtdışı birimlere ilişkin giderlerin desteklenmesi ve 
danışmanlık desteği olarak sıralanmaktadır (www.
detkib.org.tr, 05.07.2010).  Turquality Programı 
kapsamındaki markalara 2006 yılından 2013 yı-
lının ilk 5 aylık dönemine kadar aktarılan 521.44 
milyon TL kaynağın % 54’ü tanıtım harcamaları, 
% 17’si danışmanlık giderleri, % 16’sı ise kira ve 
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dekorasyon giderleri için kullanılmıştır (Turquality 
Haber Bülteni, 2013).

Turquality adı verilen bu sistem ile hem ürün 
hem de üretim süreçlerinde toplam kaliteyi 
yakalayan işletmeler tescil edilmektedir. Tescil 
edilen işletmeler, Turquality etiketini ürünlerine 
iliştirmektedir. Turquality’in ilk aşamada hedefi, 
bir kalite belgesi olarak Türk hazır giyim sektö-
rünün uluslararası pazarlarda imajını ve kalite 
algılamasını yükseltmek olmuştur. Turquality  
projesinde önceliğin hazır giyime verilmesinin 
sebebi, Türkiye’nin ihracatta en başarılı sonuçlara 
bu sektörde ulaşmasıdır (Sağmal, 2005).

Turquality Programı Kapsamında Sarar

Hazır giyim sektöründe yer alan Sarar, ticari 
faaliyetlerine 1944 yılında başlamıştır. Abdurrah-
man Sarar’ın Eskişehir’de kurduğu şirket bugün; 
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 120.000 
metrekarelik alana kurulu modern üç fabrikası, 
Eskişehir Kütahya yolu üzerindeki 235.000 metre-
karelik alana kurulu Sarar Ev Tekstili ve Gömlek 
Fabrikası ve İstanbul Bomonti’deki Sarar Kadın 
Hazır Giyim İşletmesi ile tekstil ve hazır giyim 
sektörlerinde faaliyet göstermeye devam etmek-
tedir. Yüksek kalitedeki işçiliği ve özgün ürünleri 
ile hazır giyim sektöründe dünya markalarıyla 
yarışan Sarar, birçok ülkede faaliyetlerine devam 
etmektedir. Sarar’ın vizyonu; ürün, hizmet, güven 
ve kalite çemberine verdiği önemle, farklılıklar 
yaratarak, kalıcı üstünlük sağlamak ve dünya hazır 
giyim pazarında vazgeçilmeyen bir moda markası 
olmaktır (www.sarargroup.com).

Sarar kurulduğu günden bu yana, çeşitli sosyal 
sorumluluk projeleri ile hem Eskişehir’e hem de 
ülkemize ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan katkı 
sağlamaktadır. 1988 yılında kurulan Abdurrahman 
Sarar İmam Hatip Lisesi, 1997 yılında kurulan 
Fadime Sarar Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2004 
yılında açılmış olan Cemallettin Sarar İlköğretim 
Okulu ve son olarak da 2007 yılı projelerinden 
Zehra Sarar Anaokulu eğitim alanında sağladığı 
katkıları yansıtmaktadır. 1995 yılında Cemalettin 
Sarar, Celaleddin Sarar, Sabahattin Sarar, Alaattin 
Çoban ve Ünal Altın önderliğinde kurulan Sarar 
Spor Kulübü, gene Sarar’ın spor alanındaki sosyal 
sorumluluk çalışmalarındandır. Diğer taraftan, ünlü 
markaların yer aldığı Bozüyük Sarar Outlet, 2011 
yılında Bozüyük çevre yolu üzerinde açılmıştır 
(www.sarargroup.com.tr).

Sarar, Turquality Programı’na 2006 yılında dahil 
olmuştur. Önceki yıllarda da çeşitli ülkelerde mağaza 
açarak yurt dışına açılmış olan Sarar, Turquality 
desteğinden sonra bu yurt dışı faaliyetlerine daha da 
hız kazandırmıştır. Yurt dışında, kira vb. maliyetler 
açısından mağaza açmanın oldukça masraflı olduğu 
birçok şehirde yeni Sarar mağazaları açılmıştır. 
10.01.2013 tarihinde Almanya Düsseldorf’da 
açtığı Avrupa’daki 20. mağazası, Kanada Toronto 
Premium Ootlets, Fashion Outlets of Chicago’dan 
sonra Washington DC Downtown ile birlikte 2013 
Ağustos ayı içinde dört yeni mağaza açılışı söz 
konusu markalaşma programına dahil olduktan 
sonraki önemli faaliyetlerine örnek olarak gös-
terilebilir (www.sarargroup.com.tr, 16.01.2014). 
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Şekil 1: Sarar’ın Almanya’da Mağaza Açılışı

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Araştırmanın amacı doğrultusunda vaka analizi 
yapıldığı için Turquality Programı kapsamında 
olan SARAR’ın 2009 yılından bu yana İhracat 
Müdürü olan Tuğrul OKUŞ ve yine 2009 yılından 
beri Sarar Şirket’inde çalışan ancak 2010 yılında 
İhracat departmanı altında yapılandırılan Turquality 
Birimi’nin sorumluluğunu üstlenen Pınar GİRAY 
ile görüşülmüştür. Verilerin toplanmasında derinle-
mesine mülakatlar yapılmış ve araştırma amacına 
yönelik açık uçlu araştırma soruları yöneltilmiştir. 
Ayrıca görüşmeden elde edilen veriler, Turquality 
kapsamına giren Sarar’a ilişkin haberlerle destek-
lenmektedir. Elde edilen veriler, betimsel analiz 
yöntemiyle yorumlanarak sunulmaktadır.

BULGULAR

Araştırmada mülakata katılanlara, Turquality 
Programının işletmenin organizasyon yapısına, 
pazarlama karması kararlarına, eğitim politikalarına, 
yeni pazarlara girme gücüne ve pazar paylarını 
artırmasına, marka bilinirliliğine, işletme faaliyetle-
rinin uluslararası pazarlarda olumlu Türk imajının 
oluşturulması ve konumlandırılmasına etkisini ve 
kurum kimliği ve imajı açısından sağladığı değeri 

ortaya koyacak açık uçlu sorular yöneltilmiştir 
(Okuş ve Giray İle Kişisel Görüşme, 2013). Bu 
çalışmada, genelleme yapılmadan sadece, Turquality 
Programı’nın Sarar’a, Sarar’ın ülke ekonomisine 
ve sosyo-kültürel yapısına sağladığı katma değeri 
vurgulamak amaçlanmaktadır.

Turquality Programının Sarar’ın organizasyon 
yapısına ilişkin etkileri, işletme bünyesinde Tur-
quality odaklı yeni birimlerin kurulması, yetki ve 
sorumluluk tanımlamaları açısından değerlendi-
rilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, İhracat 
Bölümü altında Turquality Birimi’nin oluşturulduğu 
görülmektedir. Bu birim, Turquality işlemlerinin 
titiz bir şekilde yürütülmesini ve denetlenmesini 
sağlamaktadır. 

Turquality Programının Sarar’ın işletmenin pa-
zarlama karması kararları üzerinde etkisi değer-
lendirildiğinde özellikle tutundurma faaliyetlerine 
büyük katkısının olduğu görülmektedir. Turquality 
Programı’na geçiş sonrasında reklam ve halkla 
ilişkilere ilişkin stratejilerde değişim gerçekleş-
miştir. Reklam stratejileri, Turquality tarafından 
desteklenip %50’si devlet tarafından sübvanse 
edilen ödeme şekline göre yeniden düzenlenmiş-
tir. Tanıtım gideri olarak kabul edilen, yurtdışına 
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yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı 
tanıtım, sponsorluk, yurtdışı biriminin internet 
sayfası tasarımı, reklam panoları, yabancı dilde 
hazırlanmış işletme katalogları, broşürler, eşanti-
yon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda 
tanıtım sitelerine verilen reklamlar gider olarak 
kabul edildiğinden reklam stratejileri buna uygun 
planlanıp uygulanmıştır. Bu kapsamda, tutun-
durmaya yönelik destek önemlidir. 2023 yılında 
ABD’de mağaza sayısı 100 olarak belirlenmiştir 
ve bu hedef bu tür desteklerle gerçekleştirilmeye 
çalışılmaktadır. Diğer taraftan bu destekler saye-
sinde farklı pazarların önemli noktalarında şehir 
reklamlarına yer verilmesi, otobüs ve metro durak-
larına billboardların konumlandırılması mümkün 
olmakta ve markanın tanıtımı açısından önemli 
fırsatlar yakalanmaktadır. Turquality Programı kap-
samında en son Lüksemburg ve Frankfurt’ta şehir 
reklamlarının yapılmasında önemli kaynaklar elde 
edilmiş ve kullanılmıştır. Yine destek kapsamında 
İtalya’da Sarar mağazası olmasa da bu ülkede üç 
dergiye sürekli reklam verilmektedir. İtalya’nın 
moda açısından stratejik önemi ve bu dergilerin 
tüm Avrupa’ya yayılıyor olması nedeniyle verilen 
reklamların önemi büyüktür. Diğer taraftan işletme 
profilinde ve kataloglarda Turquality amblemine 
yer verilmesi ve mağaza giriş kapılarına Turqua-
lity ambleminin konumlandırılması müşterilerin 
dikkatini çekmede yararlıdır.

Turquality Programı kapsamında Sarar çalışanla-
rına yönelik olarak eğitim politikaları ve işletme 
çalışanlarının Turquality Programına ilişkin 
yaklaşımları değerlendirildiğinde, 2006 yılında 
programa geçişle birlikte yoğun eğitim sürecinin 
yaşandığı anlaşılmaktadır. Ürün geliştirme, tasarım, 
üretim, müşteri memnuniyeti, bilgi sistemleri ve 
finansal yönetim gibi Turquality birimi ile entegre 

bölümlerde eğitim ve geliştirme süreçlerinin devam 
ettiği görülmektedir. Özellikle yurtdışındaki mağaza 
çalışanları, işlem süreçlerine ilişkin kayıtların tutul-
ması ve takibi açısından Turquality Programı’yla 
ilgili bilgi donanımına sahiptir. Gerekli olduğunda 
da toplantılar düzenlenerek, bilgilendirme süreci 
devam etmektedir. Ayrıca, Turquality Yönetici 
Geliştirme Programı’na katılım da sağlanmakta-
dır.  Diğer taraftan, markanın Turquality etiketini 
taşıması işletmedeki tüm beyaz ve mavi yakalı 
çalışanlar açısından bir gurur kaynağı ve prestij 
olarak algılanmaktadır. Bu anlamda işletme çalı-
şanlarının kalitenin artırılması ve marka değerinin 
yükseltilmesine yönelik katkıları Turquality’nin 
hedefi olan dünya markası olma sürecini benim-
sediklerinin ve destek verdiklerinin göstergesidir. 

Turquality Programının Sarar’ın yeni pazarlara 
girme gücü ve pazar payı üzerindeki etkisini be-
lirlemeye yönelik değerlendirmede 2006 yılında 
Sarar’ın Turquality Programı’na girmesiyle birlikte 
yeni pazarlara girme hızının artığı görülmektedir. 
Özellikle ABD’de 2002 yılında ilk mağazasını 
açması ardından mağaza sayısı 15’e çıkmıştır. 
New York, New Jersey, Washington DC, Virginia, 
California, Illinois, Florida, Georgia, Missouri 
olmak üzere 9 eyalette faaliyet gösteren şirket, 
SARAR mağazalarının yanında SARAR Kadın 
mağazaları açmayı da düşünmekte ve ABD’de 2014 
yılında 4 yeni mağaza açmayı hedeflemektedir. 
Diğer taraftan 2001 yılında ilk mağazasını açan 
Sarar, bugün 21 mağaza ile ürünlerini sunmaktadır. 
Avrupa’da Pazar paylarına ilişkin net bir ölçüm 
olmamakla beraber mağaza sayısının sürekli artması 
Pazar paylarının artığının göstergesi olarak kabul 
edilmektedir. Ayrıca 2014 yılında Avrupa’da 2, 
Kanada’da 5 yeni mağaza ile genişlemeyi planla-
yan Sarar, Londra ve Sydney mağazaları 2014’te 
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açmayı planlamaktadır. Moskova, Hong-Kong’da da 
2014 yılı sonuna kadar temsil edilmeyi hedefleyen 
Sarar’ın yeni pazar hedefleri arasında Senluise, 
Şikago, Pakistan ve Moğalistan da yer almaktadır                                                                    
(www.turquality.com, 10.01.2014). Dünyanın 
en büyük perakendeci gruplarından birisi olan 
ALSHAYA grubuna Ortadoğu, Fas, Rusya, Çek 
Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya temsilciliği 
verilmiştir. Bu grup, 5 yıl içerisinde bahsi geçen 
ülkelerde atmış yeni mağaza açmayı hedeflemektedir.

Turquality Programının Sarar’ın marka bilinirliliği 

ve imajına katkısı değerlendirildiğinde, Sarar’ın en 

etkin olduğu ve en fazla ihracat yaptığı ülke olan 

Almanya’da, Nielsen Araştırma Şirketi tarafından 

yapılan marka bilinirliliği ve imaj araştırma çalış-

masının verileri dikkat çekmektedir. Bu çalışma 

2013 Kasım ayında 401 kişi üzerinde yapılmıştır. 

Şekil 2., yaş gruplarına göre SARAR’ın tercih 

edilme düzeyini göstermektedir. 
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SARAR 30-40 YAŞ 41-50 YAŞ 

Şekil 2: Yaş Gruplarına Göre Sarar Markasını Tercih Etme Düzeyleri 

(Nielsen, 2013: 59)

2013 yılında Almanya’da yapılan çalışmaya katılan 

30-40 yaş grubunda bulunan bireylerin 41-50 yaş 

grubunda yer alan bireylere göre Sarar markasını 

daha fazla tercih ettiği söylenebilmektedir. Ayrıca 

aynı çalışmada, Sarar’ın marka bilinirliliği, 30 ile 

50 yaş arasında %3.1; 25 ile 30 yaş arasında %2.7 

olarak tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan bu çalışmada net aile geliri ile Sa-
rar markasını tercih etme arasındaki ilişki analiz 
edilmektedir. Şekil 3, net aile geliri ve marka 
tercihi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Şekil 3 
incelendiğinde, en düşük gelir seviyesine sahip 
olan kişilerin diğer gelir grubu içerisinde yer alan 
kişilere kıyasla Sarar markasını daha fazla tercih 
ettiği görülmektedir. 
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Şekil 3:  Net Aile Geliri Ve Marka Tercihi (Nielsen, 2013: 63)

Şekil 4, çalışmaya katılanların gelecekte Sarar 
markasına ilişkin tutumlarını göstermektedir. 
Şekil 4 incelendiğinde çalışmaya katılanların üçte 

ikisinin gelecekte Sarar markasını kullanmaya 
devam edeceğini göstermektedir. 
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Bu markayı düzenli olarak kullanıyorum.

Bu markayı şu ana kadar kullanmadım, ancak 
gelecekte kullanmayı düşünüyorum.

Bilmiyorum / Fikrim yok.

Bu markayı şu ana kadar satın almadım, 
giymedim, gelecekte de kullanmayı …

Şekil 4: Markanın Kullanımı (Nielsen, 2013: 67) 

Şekil 5, Sarar markası için en yüksek fiyata 
ilişkin değerlendirmeleri göstermektedir. Şekil 5 
incelendiğinde, çalışmaya katılanların çoğunun 

bu markanın fiyatı ne olursa olsun satın aldığı 
ve diğer markalara göre fiyat farkı olsa da satın 
alacağını göstermektedir.
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Bu markayı sadece fiyatı en ucuz giyim 
markalarıyla aynıysa satın alırım.

Bu giyim markasını, diğer giyim markalarından 
daha pahalı olsa bile satın alırım.

Bu giyim markasını, ucuz giyim markalarından 
çok daha pahalı olsa bile satın alırım.

Bu markayı satın almam.

Bu giyim markasını, en ucuz giyim markalarından 
biraz daha pahalı olsa bile satın alırım.

Bu giyim markasını, fiyatı ne olursa olsun satın 
alırım.

SARAR 

Şekil 5: Markaya İlişkin Fiyat Değerlendirmeleri (Nielsen, 2013: 72)

Şekil 6, Sarar Markası için yüksek fiyatla net hane 
geliri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Şekil 6 
incelendiğinde, düşük gelir grubu içerisinde yer 

alan katılımcıların diğer gelir grupları içerisinde 
yer alan katılımcılara nazaran Sarar markasını 
daha çok tercih ettiğini göstermektedir. 
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Bu markayı satın almam.

Bu markayı sadece fiyatı en ucuz giyim markalarıyla
aynıysa satın alırım.

Bu giyim markasını, ucuz giyim markalarından biraz
daha pahalı olsa bile satın alırım.

Bu giyim markasını, ucuz giyim markalarından çok daha
pahalı olsa bile satın alırım.

Bu giyim markasını, diğer giyim markalarından daha
pahalı olsa bile satın alırım.

Bu giyim markasını, fiyatı ne olursa olsun satın alırım.

Total 59.999€ ve aşağı 60.000€-89.999€ 90.000€ ve üzeri 

Şekil 6: Sarar İçin Yüksek Fiyatla Net Hane Geliri İlişkisi (Nielsen, 2013:75)

Bu pazarda bulunan dev işletmelerin arasında 
yakalanan bu oranlar iyi olarak değerlendirilmek-
tedir. Bu programın sağladığı teşviklerle mağaza 
sayısının artırılması istenen bir durumdur ancak 
açılan mağazanın hangi ülkede, şehirde, caddede 
ve/veya alışveriş merkezinde açıldığı dünya markası 

olabilme açısından daha da önemlidir. Turquality 

Programı desteği kapsamında Almanya’nın en 

iyi şehrinin en iyi caddesinde ve alışveriş mer-

kezlerinde açılan mağazalar marka bilinirliliğinin 

artırılmasında büyük yarar sağlamaktadır. Ayrıca 
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SARAR’ın Rusya, Mısır, Lübnan’da bilinirliliği 
yüksektir.

Turquality Programına geçiş sonrasında, yurt-
dışındaki pazarlarda markanın Türk kültürünü 
yansıtmasına ilişkin değerlendirmede, kati kurallar 
olmamasına rağmen farklı pazarlarda açılan yeni 
mağazalarda Türk kimliğini ve kültürünü yansı-
tan posterler ve/veya Turquality amblemi  gibi 
değerlere yer verildiği görülmektedir. Örneğin 
Kuveyt’de yeni açılan mağazada Türk kültürünü 
yansıtmak amacıyla bir Türk köşesi oluşturulmuş 
ve köşe yer ve duvar halılarıyla döşenmiştir. Ayrıca 
mağazada Türk kültürünün önemli figürlerinden 
minare maketine yer verilmekte ve Türk kahve 
takımları kullanılmaktadır. Filistin’deki mağazanın 
girişine Türk bayrağının asılması, duvarlarında 
Türk devlet yöneticilerinin ve Cemalettin Sarar’ın 
resminin asılması dikkat çekicidir. Ayrıca yurtdışı 
pazarlarda ürün üzerinde Sarar etiketi ile birlikte 
Turquality etiketinin yer alması olumlu Türk ima-
jının yayılması bakımından son derece önemlidir.

Turquality Programının Sarar’ın kurum kimliği 
ve algılanan imajı açısından yarar sağladığı yarar 
değerlendirildiğinde, kurum kimliği açısından en 
başta işletmenin Turquality kapsamında gerçek-
leştirdiği tüm işlemleri, daha titiz ve detaylı bir 
biçimde kayıt altına alması işleyişte daha fazla 
disiplin sağladığını göstermektedir. Bu disiplin, 
işlemlerde etkin denetimi de beraberinde getir-
mektedir. Diğer taraftan kurumsal tutarlılığı sağ-
layabilmek için Sarar, mağazalarında kullanılan 
tüm basılı malzemeler için bir standart geliştirmiş 
ve kullanmıştır. Web sitesi tasarımlarında ve TV 
reklamlarında bu çalışmalar ön plana alınmıştır. 
Marka imajının güçlendirilmesi amacıyla tüm 
Kurumsal Pos materyalleri 2009 yılından itibaren 

standart hale getirilmiştir. Sonuç olarak, markanın 
Turquality Programı üyesi olması, kurum imajının 
ve marka değerinin yükselmesine yarar sağlamakta 
ve marka, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet 
avantajı yakalamaktadır. Diğer taraftan Turquality 
Programı’ndan markanın Turquality’den beklen-
tileri, pazar, satış rakamları ve istihdam açısından 
değerlendirilmiştir. Okuş ve Giray, Sarar’ın 2015 
yılına kadar ki kısa vadeli hedefinin Avrupa ülke-
lerinin tamamında temsil edilebilmek, 2020 yılına 
kadar ki orta vadeli hedefinin Güney Amerika’nın 
tüm büyük ülkelerinde ve Avustralya’da var ol-
mak, uzun vade de ise, girilen pazarları korurken 
Afrika Kıtası’ndaki büyük pazarlarda var olmak 
olduğunu belirtmektedir. Turquality Programı’na 
geçişle birlikte Pazar giriş hızı ve gücünün artığı ve 
rekabet avantajı sağladığı görülmekte ve hedeflerine 
ulaşmada sağlam adımlar attığı anlaşılmaktadır. Bu 
anlamda, Sarar markası genel anlamda Turquality 
Programı’ndan beklediği işletmenin yurt dışında 
büyümesine yönelik beklentisini gerçekleştirmek-
tedir. Girilmekte olan pazar ve mağaza sayısının 
artması, satış rakamlarının artışını ve istihdama 
olan desteğini ortaya koymaktadır. 

SONUÇ

Güçlü markaların oluşturulması, müşterilerin marka 
deneyimleri sonrasında duyulan memnuniyetin 
artırılmasına bağlıdır. Güçlü markalar, işletme 
ve/veya ürününü rakiplerden farklılaştırdığı gibi, 
olumlu kurumsal imajın yükselmesini sağlamaktadır. 
Globalleşmenin artan etkisiyle işletmeler marka-
larını daha geniş pazarlarda sunmayı hızlandırmış 
ve bu pazarın gereklerine göre yeni stratejiler 
benimseyip uygulamak zorunda kalmışlardır. Bu 
süreçte işletmelere sunulan devlet desteklerinin 
biri olan Turquality’nin önemi büyüktür.  
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Turquality, ülkemizin rekabet avantajını elinde 
bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan 
ürün gruplarına sahip şirketlerin üretimlerin-
den pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası 
hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak 
şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma 
ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası 
pazarlarda kendi markalarıyla global bir işletme 
olabilmelerini ve bu vesileyle olumlu Türk malı 
imajının oluşturulmasını, yerleştirilmesini amaç-
layan devlet destekli markalaşma programıdır. 

Turquality Destek Programı altında, dayanıklı ve 
hızlı tüketim ürünleri, endüstriyel makine, hazır 
giyim, kuyum/mücevher, otomotiv ve tekstil 
sektöründe olmak üzere 91 şirket bulunmakta 
ve bu şirketlerin toplam 103 markası desteklen-
mektedir. Desteklenen markalar, Rusya, Almanya, 
Kazakistan, ABD, İngiltere, Romanya, Polonya, 
Ukrayna, Fransa, Bulgaristan, Irak, Hollanda, Çin, 
İtalya, İspanya ve diğer ülkelere yayılmaktadır. 
Türkiye ihracatının %7.6’sı desteklenen markalar 
tarafından yapılmaktadır. Bu markaların 2012 yılı 
ihracat toplamı 11.5 milyar dolar olarak tespit 
edilmektedir. 2011 yılında Türkiye’nin kilogram 
başına ihracattan elde ettiği gelir 1.47 dolarken 
bu program kapsamındaki markaların ortalaması 
2.14 dolara yükselerek programın etkisi ortaya 
konmaktadır. 2012 yılında ise ülkemiz kilogram 
başı 1.58 dolarlık ihracat yaparken program kapsa-
mındaki markalar, 2.34 dolardan ihracat yapmıştır. 
Programın desteğiyle  Almanya, Rusya, İngiltere, 
ABD, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Uzak 
Doğu ve Orta Doğu’da ihracat düzeyi % 100’ün 
üzerinde artış kaydeden markalar tespit edilmek-
tedir (Özdemir, 2013). 

Bu program kapsamında, 2006 yılından 2013 
yılının ilk 5 aylık dönemine kadar 521.44 milyon 
TL kaynağın %54 oranında tanıtım harcamaları, 
%17’si danışmanlık giderleri, % 16’sı kira ve 
dekorasyon giderleri olmak üzere işletmelere ak-
tarılmıştır (www.turquality.com, 10.01.2014). Bu 
program kapsamında yer alan, ülke sosyo-ekono-
mik yapısı için önemli bir güç olan markalardan 
biri de Sarar’dır.

Bu çalışmada, Turquality destek programının 
işletmelerin organizasyonel yapılanmalarına, 
oluşturdukları pazarlama karmalarına, eğitim 
politikalarına, yeni pazarlara girme becerisine, 
pazar paylarını artırmasına, marka bilinirlilikleri-
ne, işletme faaliyetlerinin uluslararası pazarlarda 
olumlu Türk imajının oluşturulması ve konum-
landırılmasına katkısını, kurum kimliği ve imajı 
açısından sağladığı katma değeri ortaya koymaya 
çalışmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda 
vaka analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamına 
Turquality Programı kapsamında olan Sarar’ın 
İhracat departmanı ve Turquality biriminden 
yetkililer alınmıştır. Elde edilen veriler, betimsel 
analiz yöntemiyle yorumlanarak sunulmaktadır.

Araştırma sonucunda, Sarar’ın organizasyon 
yapısı içerinde İhracat Departmanı altında Tur-
quality birimini oluşturduğu, birim çalışanlarına 
yönelik yetki ve sorumluluk tanımlamalarıyla bu 
birimde uzmanlaşmanın sağlandığı görülmek-
tedir. Turquality Programı’na geçiş sonrasında 
Sarar’ın pazarlama karması kararları üzerinde 
etkisi değerlendirildiğinde ise, reklam ve halkla 
ilişkilere ilişkin stratejilerinde önemli değişim 
gerçekleştiği, birçok pazarda tutundurma etkinlik-
lerini artırdığı görülmektedir. Eğitim politikaları 
ve İşletme çalışanlarının Turquality Programına 
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ilişkin yaklaşımları değerlendirildiğinde, 2006 
yılında programa geçişle birlikte yoğun eğitim 
sürecinin yaşandığı, gerekli görüldüğünde toplan-
tılar vasıtasıyla eğitim sürecinin devam ettirildiği, 
çalışanlar açısından bu programa dahil olmanın 
gurur ve prestij kaynağı olarak görüldüğü tespit 
edilmektedir. Turquality Programının Sarar’ın yeni 
pazarlara girme gücü ve pazar payı üzerindeki 
etkisini belirlemeye yönelik değerlendirmede yeni 
pazarlara girme hızının artığı görülmektedir. Ayrıca 
marka bilinirliliğine katkısı değerlendirildiğinde 
Almanya’da yapılan araştırmanın sonuçlarına 
bağlı olarak marka bilinirliliğinin arttığı tespit 
edilmektedir. Turquality Programına geçiş son-
rasında, yurtdışındaki pazarlarda markanın Türk 
kültürünü yansıtmasına ilişkin değerlendirmede 
bu yönde kati kurallar olmamasına rağmen farklı 
pazarlarda açılan yeni mağazalarda Türk kimliğini 
ve kültürünü yansıttığı anlaşılmaktadır. Turquality 
Programı’nın kurum kimliği açısından katkısı, 
tüm işlemlerin daha titiz bir biçimde kayıt altına 
almasını ve işleyişte daha fazla disiplin sağladığını 
göstermektedir. Aynı zamanda kurum imajının ve 
marka değerinin yükselmesine yarar sağlamakta 
ve marka, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet 
avantajı yakalamaktadır.

Uluslar arası bir marka olan Sarar, Turquality Des-
tek Programı kapsamına girmesiyle birlikte ulusal 
ve uluslar arası pazarda büyük rekabet avantajı 
yakalamaktadır. Sarar’ın Turquality Programı ile 
desteklenerek üretimlerini ve yatırımlarını artırması, 
başta Eskişehir olmak üzere ülkemiz açısından 
öncelikle gelişim ve prestij kaynağı olmaktadır. 
Sarar’ın, Turquality Programı kapsamında dünya 
markası haline gelmesi, hem marka hem de ülke-
miz adına büyük önem taşımaktadır.
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İSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ VE KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMA

Hande Gülnihal GÜMÜŞ

Şişli Meslek Yüksek Okulu 

Özet: Bu çalışmada, sayıları devamlı artan ve birbirleriyle rekabet halinde olan alışveriş merkezlerinin 
başarılı olması için gerekli önemli özelliklerden biri olan kurumsal imaj konusu ele alınmıştır. Günü-
müzde alışveriş merkezlerinin bir imaja sahip olmaları onları hedefledikleri kitleler tarafından hatırlanır 
kılarak, zihinlerinde yer etmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Alışveriş sektöründeki rekabetin yoğun 
olmasından dolayı alışveriş merkezleri pazardaki rakipleriyle başa çıkabilmek için yalnızca hizmetlerini 
geliştirmenin yeterli olmadığını, hedef kitlenin gözünde sağlam bir yer edinebilmek amacıyla iyi bir 
kurumsal imaj oluşturmak gerekliliğini kabul etmiştir. Olumlu ve istenilen bir kurum imajı yaratmak 
içinse işletmede öncelikle bu amaçla ilgili bir alt yapının kurulması ve bu doğrultuda dış ve iç imajın 
oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, alışveriş merkezleri için önemli bir rekabet unsuru 
olan kurumsal imaj kavramını açıklamak ve bu merkezlerde saygın bir kurumsal imaj oluşturmak için 
yapılması gereken faaliyetleri ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İmaj, Kurumsal Görüntü, Kurumsal Davranış, Kurumsal İletişim

CORPORATE IMAGE CREATING AND CUSTOMER  
SATISFACTION IN ISTANBUL SHOPPING CENTERS

Abstract: In this study, the corporate image which is one of the most important properties needed for 
success of malls whose numbers are rapidly increasing and which are in competition with each other 
was discussed. Today, having an image helps malls be remembered by their target population, and has 
an important influence on getting into their minds. Because of the strong competition in the shopping 
sector, managements of malls admit that just improving their  services  is  not  enough  for competition  
against  their  competitors  but  also creating a good corporate image is needed to have recognition on 
the target market. To create a positive and demanded corporate image, first of all, related infrastructure 
must be established, and then external and internal images must be created. The aims of this study are to 
describe the corporate image concept which is a competitive element for malls, and to define activities 
for creating a prestigious corporate image in these malls.

Key Words: Corporate Image, Corporate Appearance, Corporate Behavior, Corporate Communication
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GİRİŞ

Teknolojinin ve rekabetin her geçen gün arttığı iş 
dünyasında kurumlar, kendilerini tanıtma ve bir 
imaj oluşturma çabası içindedirler. Bunun nedeni 
ise, bir kurum imajının oluşumunun, kurumun iç 
ve dış hedef kitlesine kendisini daha iyi anlatma 
fırsatını vermesinden kaynaklanmaktadır. İmaj, 
bireyin bir konuda çeşitli kanallar vasıtasıyla 
edindiği bilgi ve verilere ilişkin değerlendirmesi 
yorumudur. Bu kanallar arasında reklamlar, in-
formal ilişkiler, içinde yaşanılan çevre ve sahip 
olunan yargılar ve değerler yer almaktadır. Başka 
bir deyişle kurumsal imaj,  işletmenin ilişkide 
bulunduğu grupların algılamaları sonucunda 
meydana gelen olumlu ya da olumsuz düşün-
celer bütünüdür (Ayhan, Karatepe, 2000: 176). 
Buna göre, kurumsal imajın, işletmenin ilişkide 
bulunduğu hedef kitledeki gruplar tarafından 
yaratıldığı söylenebilir.

Kurumsal imaj, kurumsal görünüm, kurum-
sal iletişim ve kurumsal davranış unsurlarının 
toplamından oluşmakta ve işletmenin gerek iç 
gerekse dış hedef kitlesi üzerinde inandırıcılık 
ve güven yaratmak ve sürdürmek gibi önemli 
bir fonksiyonu yerine getirmektedir (Peltekoğlu, 
2001: 359). Bu unsurlar aynı zamanda kurumsal 
kimliği oluşturan unsurlar olarak da karşımıza 
çıkmaktadır. Tüm bu tanımlardan yola çıkarak 
şu sonuca varmak mümkündür. Her kuruluşun 
bir imajı vardır ve bu; insanların kişilikleri ve 
kuruluşla olan ilişkilerine bağlı olarak iyi ya 
da kötü olabilir. Bu nedenle, bir işletmenin uzun 
yıllar ayakta kalabilmesi için de, güçlü ve olumlu 
bir imaja sahip olması gerekir.  İyi yönetilen, iyi 
planlanan, içinde bulunduğu toplumun yararına işler 
yapan, kültür, sanat ve çevre konularına duyarlı, 

katılımcı, yardımsever işletmelerin sahip olduğu 
olumlu izlenimler, zaman içinde onlar için iyi 
bir kurum imajına dönüşmektedir (Zorlu, 2000: 
12-13). Bu olumlu imaj, işletme ya da marka-
ları çeşitli zorluklara karşı korumakta ve kriz 
dönemlerinde sorunların daha çabuk ve hızlı 
atlatılmasına yardımcı olmaktadır. Bu düşünceye 
dayanarak, işletmeler hem olumlu hem de güçlü 
bir kurumsal imaj yaratmak isterler. Güçlü bir 
kurumsal imajın işletmelere sağlayabileceği 
katkılar şu şekilde sıralanabilir:

a. İşletmenin uzun dönem amaçlarına karşı bir 
duyarlılık yaratır; kullanılacak stratejilerin işletme 
çalışanları ve sahiplerince anlaşılmasını sağlar;

b. Hedeflere ulaşmak için izlenecek yolları gösterir;

c. İşletmeye pazarda rekabet avantajı kazandırır;

d.  İşletmede iç ve dış iletişimi güçlendirir;

e. İşletmenin piyasa konumunu ve diğer işlet-
meler karşısındaki durumunu değerlendirebilme 
kolaylığı sağlar;

f. Müşteri bağlılığını, sadakatini ve işletmeye 
duyulan güveni artırıp, gerekli ana paranın bu-
lunmasına yardım eder.

Günlük hayatta bireyler pek çok kere çeşitli 
nedenlerle bazı firmalara gitmektedir. Bu sı-
rada firmanın bulunduğu semt, binanın genel 
görünümü, girişi, kapıda gelenleri karşılayan 
güvenlik görevlisi, danışmadaki sekreter, binanın 
iç dekorasyonu, firmanın patronu, üst düzey 
yöneticiler, çalışan insanların genel görünümü, 
birbirlerine ve ziyaretçilerine karşı olan davranışları 
ile bir izlenime sahip olurlar. Uzman olmasalar 
bile, oradaki firma hakkında bir değerlendirme 
yaparlar ve böylelikle firmaya ilişkin bir imaj 
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oluşur. Bu ilk izlenim, firma ile nasıl bir iş 
yapılabileceği ya da yapılamayacağı, ürünleri, 
hizmetleri, kalitesi, servis anlayışı, güvenilirliği, 
temizliği, sürati vb. birçok konuda kurumsal 
imajın oluşmasını sağlamıştır. Kolay değişmeyen 
bu ilk izlenim, oldukça önem taşımaktadır (Ak, 
1998: 165).

LİTARETÜR TARAMA

AVM’lerin gelişimi, tanımı ve Türkiye’de  AVM’ler

Piyasadaki ürün ve markalar gibi,  kurumlar da 
hedefledikleri kitleler nezdinde artı ya da eksi 
izlenimler oluşturabilirler. Kurumlar açısından 
yapılması gereken iş, eğer hedef kitleleri nezdin-
de olumsuz algılanıyorlar ise, bunun sebeplerini 
bulmak ve bu durumu düzeltmeye çalışmaktır. 
Gerçeği yansıtmasa bile,   hedef kitlenin gerçek 
olarak algıladığı şeyin kuruluşun imajını oluştur-
duğu bilinmelidir (Peltekoğlu, 2001: 137). Böyle 
durumlarda kuruluşların,  hedef kitle nezdinde ki 
kendilerine ilişkin izlenimleri gerçeklikle örtüşecek 
biçimde yeniden düzenlemeleri, makul bir girişim 
olarak değerlendirilebilir. Yapılan düzenlemelerden 
sonra oluşturulması beklenen kurumsal imaj’ın 
temel hedeflerden bir tanesi, kurumu ve kurum 
hakkındaki konuları bilen kişilerin sayısını artırmak 
ve pozitif bilgilerin yayılmasını sağlayan görüş 
önderlerinin kazanılmasını sağlamaktır 

Sonuç olarak, kurumsal imajı iyi olan kuruluşlar, 
hedef kitle üzerinde “kaliteli, “güvenilir” ve ”bir-
likte çalışılabilir” vb. görünüştedirler. Bu ifadeleri 
çağrıştıracak biçimde anılırlar. Ayrıca, kurumsal 
imajını kuvvetlendiren kuruluşlar “öne” geçmekte, 
daha çok saygı görmekte, daha çok sevilmekte, 
daha çok aranmakta, daha çok kazanmakta ve 
daha iyi yaşamaktadır (Ak, 1998: 174-174). Güçlü 

ve olumlu bir kurumsal imaj yaratmak için ise 
alt yapı kurulması, dış ve iç imajın oluşturulması 
gerekmektedir.       

Altyapıyı oluşturan öğeler işletmeye ait “misyon 
ve vizyon” tanımlamalarıdır.

“Misyon, işletmenin hangi amaçla, ne yapmak 
üzere kurulduğunu ve işletmenin varlık nedenini 
ifade eder  (Koçel ,  1996:  107) . İşletme 
misyonu; işletmenin çalışma felsefesi ve nedenini 
tanımlayıp, maddi ve beşeri kaynakların nasıl 
kullanılacağını anlatır, işletmenin temel amacını 
net bir şekilde ortaya koyarak, işletmeye yön verir. 
Üst yönetim tarafından belirlenen işletme ama-
cının nasıl olması gerektiğine ilişkin bir standart 
yoktur. Fakat işletme, yapacağı iş (faaliyet alanı), 
işletmenin temel felsefesi, işletmenin amaçları, 
işletmenin kendi kendini nasıl bulduğu, hangi 
müşteri kitlesi veya pazarın hedeflenip hizmet 
edileceği, üretilecek ürünlerin neler olduğu, kul-
lanılacak teknolojilerin çeşidi, işletme ortaklarına 
ya da hissedarlarına verilmek istenen mesajın ne 
olduğu gibi konularda ne düşündüğünü açıkça 
belirtmiş olması gerekmektedir. Bazı alışveriş 
merkezlerinin misyonunu şöyle sıralayabiliriz; 
en iyi uygulamaları öğrenerek paylaşmak, diğer 
alışveriş merkezleriyle olan rekabeti artırmak, 
kalite konusunda bilgi birikimini artırmak, iş ya-
şamındaki uyuma ve toplumsal dayanışmaya 
katkıda bulunmak.

“Vizyon” ise; işletmenin geleceğe yönelik olarak 
ulaşmak istediği hayalleridir. Bu noktada vizyon 
geliştirme ise, ileriyi görerek, geleceğe ait tah-
minler yapmak ve bu tahminlere göre işletmenin 
ana hedeflerini ve stratejilerini belirlemektir 
(Göker, 1996: 107).  Alışveriş merkezlerinde 
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vizyon tanımlarına ilişkin çeşitli örnekler aşağıda 
görülmektedir.

a. İçinde yaşadığımız tüketim sektöründe iş mü-
kemmelliği ve müşteri tatmini konusunda örnek 
ve önder olarak ülkemizin gelişme, politika ve 
stratejilerinde önemli bir kuruluş olmak.

b. Yenilikler ve yaratıcılık açısından önder olmak.

c. Çalışmak için, sektörde çalışmak istenen en 
prestijli ve tercih edilen alışveriş merkezi olmak.

d. Misafirleri için güvenilir, her dönemde tercih 
edilen, değerlere ve mükemmeliyete sahip olmak.

Güçlü bir kurum imajı oluşturmak için yapılması 
gereken ikinci iş, işletme için bir dış imaj oluş-
turmaktır. Dış imaj oluşturmanın 7 temel öğesi 
vardır (Güzelcik, 1999: 182). 

a-Müşteri Memnuniyeti

b-Ürün Kalitesi

c-Somut İmaj

d-Reklam

e-Sponsorluk

f-Medya İlişkileri

g-Sosyal Sorumluluk

Kurum imajı yaratmanın üçüncü unsuru, iç he-
def kitleye yönelik imaj yaratma çalışmalarıdır.  
Olumlu bir dış imaj yaratmanın temel işlevi, 
müşteriyi işletmeye çekebilmektir. Ancak bu da 
yeterli olmayacaktır. Dış imajdan etkilenerek 
işletmeye gelen bir müşteri, iletişim kurduğu 
çalışanlardan da etkilenmekte ve kuruluşun dış 
imajıyla çalışanların gösterdiği davranışların uyu-

şup uyuşmadığını değerlendirmektedir (Güzelcik, 
1999: 23). 

İşletmeler, dış imaj aracılığıyla müşterilerin 
işletmeye olan bağlılığını arttırmaya çalışırken, 
iç imaj çalışmaları ile de çalışanlarının işletmeye 
karşı bağlılığını artırmaya çalışırlar. Olumlu bir 
dış imaj, yine olumlu bir iç imajla desteklen-
mediği sürece istenen faydayı sağlamayacaktır.  
Bu durum,  özellikle üretimin ve tüketimin aynı 
anda gerçekleştiği ve esas ürünün hizmet olduğu 
işletmeler için daha da önemlidir. Her çalışan, 
müşterilere, topluma, ortaklara ve diğer taraf-
lara karşı işletmenin bir temsilcisi gibidir. Bu 
nedenle, istenilen kurum imajını yaratmada, iyi 
bir ortak olarak çalışan ve insani değer anlayı-
şıyla iletişim kuran çalışanlar, kurumun dış hedef 
kitlelere karşı iyi birer temsilcisi olacaklardır. Bu 
konuda en önemli nokta, çalışanların tıpkı müş-
teriler gibi değer görmesidir; yani, çalışanların iç 
müşteri olarak kabul edilmesi ve işletme ile ilgili 
ihtiyaç, talep ve beklentilerinin karşılanmasıdır. İşe 
giren bir kişi, ortaya koymuş olduğu emeğinin 
karşılığı olarak bir takım maddi (para, mal 
vb.) ve manevi (statü, saygı görme, kendine 
gerçekleştirme vb.) kazançlar elde etmeyi umar. 
Bu tür beklentileri karşılanmış bir iş gören de, 
çalıştığı işletmeye karşı olumlu bir iç imaj oluşur.  
Oluşan bu olumlu iç imajın,  çalışan tarafından 
dış hedef kitlelere yansıtılması da, kurum imajını 
olumlu yönde etkileyecektir. 

Alışveriş merkezleri birçok araştırmacı tarafından 
farklı unsurlar vurgulanarak değişik şekiller-
de tanımlanmaktadır. Bununla birlikte genel 
olarak,”planlanmış bir mimari yapı bütünü içinde 
birden çok  “büyük mağaza” ve küçüklü büyüklü 
çok sayıda perakendeci üniteyle birlikte içinde 
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kafeterya, restoran, eğlence merkezi, sinema, sergi 
salonu, banka, eczane ve benzeri işletmelerin de 
yer aldığı, satış alanı 5000 m2 ‘den başlayıp 80.000 
m2 ve daha üzerine kadar değişebilen ve tek bir 
merkezden yönetilen kompleksler” şeklinde bir 
tanıma gidilebilir (Timor, 2001: 54). 

İlk alışveriş merkezleri şehir merkezlerinde/mey-
danlarında kurulmuştur. Paranın icat edilmesinden 
önce insanlar takas yoluyla ticaret yapmışlardır. 
Paranın ortaya çıkışı ile tüccarlar insanların olduğu 
yerlere yerleşmişler ve böylece şehir merkezleri 
önce sosyal yerler, sonra da alışveriş alanları 
haline gelmiştir. Çağdaş alışveriş merkezlerinin 
evrimi öncelikle otomobil endüstrisinin gelişimi 
ile aynı paralelde ilerlemesiyle beraber, oto-
mobil endüstrisindeki gelişmeler,  banliyölerin 
(kente bitişik, orta ve üst gelir grubunun yaşama 
mekânları) ve alışveriş merkezlerinin gelişmesi 
tek bir olayın parçalarını oluşturmuştur. Kentler 
geleneksel ulaşım dizgelerinin dışına kaydıkça, 
çeşitli ulaşım gereksinimlerini karşılatabilmek 
için perakende satış olayı banliyölere kaymış 
ve böylece günümüzde yaygın olan alışveriş 
kompleksleri ortaya çıkmıştır (Uğurlu, 2005: 9). 

Dünyada günümüz alışveriş merkezlerine en 
yakın sistem, 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet 
tarafından kurulan Kapalıçarşı’dır (Yıldırım, 
2006: 48). O dönemin Kapalıçarşı’sında her 
türlü ihtiyaç maddeleri yüzlerce hatta binlerce 
dükkânda satışa sunulmaktaydı. Kapalıçarşı, gü-
nümüzde hala işlevini sürdürmektedir. Kapalıçarşı 
ile aynı yıl açılan Sahaflar Çarşısı ise, dünyanın 
her tarafından İstanbul’a gelen araştırmacı ve 
entelektüellere hizmet verirken, 1660 yılında 
açılan Mısır Çarşısı ile beraber günümüz ihtisas 
mağazacılığının ilk örneklerini oluşturuyordu. Bu 

merkezler geçmişte olduğu gibi günümüzde de 
işlevini ve önemini fazlasıyla devam ettirmektedir. 

1900’lü yılların ilk yarısında; sanayi ve ticaret 
faaliyetlerinin yoğun olduğu büyük şehirlerin 
çoğu kez merkezi kısımlarında kimi kez de şehirsel 
yerleşimin gevşek olduğu alanlarda, sayısal ve 
mekânsal açıdan kısa sürede büyük gelişmeler 
kaydeden organize, çağdaş alışveriş merkezleri, 
kurulmaya başlamıştır.  Bunlar daha önceleri şehrin 
merkezinde kendiliğinden oluşmuş ve geleneksel 
olarak nitelenen alışveriş merkezlerinin yerini 
almışlardır (Karabulut, 2002: 1).

1980 sonrası uygulanan liberal politikalar ve 
teşvikler etkisini 1990 yılından sonra vermiş 
ve alışveriş merkezlerinin sayısı artmıştır. Türk 
tüketicisi modern anlamdaki alışveriş merkezleri 
ile 1988 yılında Galleria’nın açılışı ile tanışmıştır. 
90’larda gümrük mevzuatı ve ithalatın kolaylaş-
masıyla yabancı markalar da Türkiye’ye girmeye 
başlamıştır. 2006 yılında 71 alışveriş merkezi 
açılmış ve Galleria’nın açılmasını takip eden 20 
yılda, 180 kadar alışveriş merkezi yaşamımıza 
girdi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak 
üzere açılan alışveriş merkezleri günümüzde 
ilçelere kadar yayılmıştır (Bay, 2008: 32). Alışveriş 
merkezleri ülkemize gireli 20 yıl olmasına kar-
şın,  gördükleri ilgi karşısında hızla gelişmeye 
başlamıştır.

Genel olarak alışveriş merkezlerini etkileyen 
faktörler; artan rekabet, mal sahibi yapılarındaki 
değişiklik, nüfus yapısında değişiklik, iletişimde 
teknolojik gelişmeler kısaca alışveriş merkezi 
endüstrisinin bireysel mülkiyete dayalı sistemden 
yönetim tabanlı endüstriye kaymasıdır. Yüksek 
rekabetli bir mağazacılık ortamında,  bu faktörlerin 
ışığı altında etkin yönetim yoluyla bir alışveriş 
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merkezinin finansal getirisini arttırmanın ve değer 
kazandırmanın önemi artmıştır.

Jones  Lang  Laselle  tarafından  hazırlanan  
“Perakende  Piyasalarına  Bakış Ağustos 2009” 
raporuna göre Türkiye genelindeki alışveriş 
merkezi sayısı 222’ye ulaşmıştır. 2009 Ağustos 
ayında açılan 170 bin metrekarelik dört yeni 
alışveriş merkezi, 2009 başından beri sektöre 
giren toplam kiralanabilir alanın yaklaşık yüzde 
50’sini temsil etmektedir ve bu yeni arzın 100 
bin metrekarelik bölümü İstanbul’da, 70 bin 

metrekaresi ise Konya ve Antalya’da hizmete 
girmiştir. Raporda; Türkiye alışveriş merkezi 
piyasasındaki mevcut toplam kiralanabilir alanın 
Ağustos 2009 itibariyle 5.21 milyon metrekareye 
ulaştığı, inşaat halindeki projelerin toplam ki-
ralanabilir alanın ise 2.7 milyon metrekare olarak 
hesaplandığı belirtilmiştir. İstanbul’da 33 adet 
inşaat halinde proje bulunurken Anadolu’da bu 
sayının 41 olduğuna dikkat çekiliyor; 2011 yılı 
sonunda, toplam kiralanabilir alanın İstanbul’da 
3.38 milyon metrekareye,  Anadolu’da ise 4,5 
milyon metrekareye yükselmesi beklenmektedir.

Tablo 1:  Türkiye’de Alışveriş Merkezi Sayısı ve Toplam Kiralanabilir Alan

AVM SAYISI AKTİF İNŞAAT  HALİNDE TOPLAM

İSTANBUL ADET 76 33 109

TKA 2.018.304 1.361.646 3.379.950

ANADOLU ADET 146 41 187

TKA 3.189.277 1.358.480 4.547.757

TÜRKİYE ADET 222 74 296

TKA 5.207.581 2.720.126 7.927.707

Kaynak: (www.joneslanglasalle.com.tr, 26.11.2013)

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmanın Amacı

Alışveriş Merkezleri, gün geçtikçe daha da bü-
yüyen ve sadece bir alışveriş alanı olarak değil, 
aynı zamanda alternatif sosyal yaşam kalite-
sindeki beklentilerin artmasıyla birlikte giderek 
değişen bir kimliğe bürünmüştür. Tüketiciye her 
aradığını bulma fırsatı veren alışveriş alanların-
dan, tüketicinin beklentileri zaman içinde artarak 
farklılaşmaya başlamıştır. Beklentilerdeki, bu 
farklılaşma, alışveriş merkezlerinin bir sosyal 
yaşam alanı olarak konumlandırılmasının yanı 

sıra, konseptlerinin de değişikliğe uğramasına 
neden oldu. Yaşanılan krizler sonucu, tüketici 
kalite arayışından vazgeçmemiş, ama kaliteyi daha 
ucuza alabileceği mağazalara yönelmiştir. Bu 
nedenle sayıları devamlı artan rekabet halindeki 
alışveriş merkezleri müşterilerinin özelliklerini 
daha iyi tanımak zorundadır. Bu doğrultuda yapılan 
“Alışveriş Merkezi Müşteri Profili Araştırması”nda 
örnek bir alışveriş merkezi müşterilerinin alışve-
riş ve alışveriş merkezi alışkanlıkları ile eğlence 
alışkanlıkları ortaya konmuştur.

Araştırmanın evrenini İstanbul’da uluslarara-
sı ödüllü bir alışveriş merkezinin müşterileri 
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oluşturmuştur.  Araştırma, 2013 Aralık ayında 
yapılmıştır. Araştırma, örnek alışveriş merkezi 
müşterisi 1052 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
sırasında cinsiyet, yaş, gelir, meslek, eğitim ve 
ikamet edilen bölge kriterleri temel alınmıştır. 
Alan denetimi; alan sırasında ve alan sonrasın-
da olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. 
Alan sırasında denetim; alan çalışması sırasında 
il koordinatörleri ve üst denetçileri tarafından 
uygulanmış olan denetimdir. Örnekleme % 97 
güven sınırlarında 0,21 varyans aralığında (±3) 
hata payına göre hazırlanmıştır.

Veri Analizi

Alışveriş merkezinin müşteri girişlerinin sağ-
landığı 6 çıkış kapısında ve her kapı için oluş-
turulan 10’lu bir dizge ile yapılan görüşmeler 
sırasında, araştırma kapsamına alınan katılımcının, 
Alışveriş merkezinde o gün en az 30 dakika 
geçirmiş bulunması baz alınmıştır. Araştırma 
haftanın 5 gününe ve günün sabah, öğle ve 
akşam saatlerine yayılarak gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmeler araştırma kapsamına alınan illerin kent 
merkezlerinde gerçekleştirilmiştir. Alandan geri 
dönüşümü sağlanan verilerin %  25’i görüşmeci 
bazında kontrol edilmiştir. Alan çalışması sonrasın-
da dönüşümü sağlanan soru formları kodlanarak 
bilgisayar girişleri sağlanmıştır. Veriler üzerinde 
gerekli istatistik testlerinin uygulanmasının ardın-
dan, verilerin birebir dağılımları elde edilmiştir. 
Verilere dayalı yorumların yapılmasının ardından 
tablolarla görselleştirilen araştırma, raporlaştırılarak 
tamamlanmıştır.

Araştırmanın Bulguları

Araştırmanın bulguları iki bölüme ayrılmıştır. İlk 
bölümde alışveriş merkezi müşterilerinin tutum ve 

davranışlarına yer verilmiştir.  İkinci bölümde ise, 
alışveriş merkezinin marka imajına yer verilmiştir.   

Araştırmanın birinci kısmında müşterilerin alış-
veriş merkezini nasıl,  ne sıklıkta ve ne şekilde 
kullandıkları ile ilgili sorular yöneltilmiştir.

Tablo 2: Müşterilerin Araştırmanın Yapıldığı 
Alışveriş Merkezine Gitme Sıklığı

N % % 
(Kümülâtif)

Hemen her gün 167 15,9 15,9

Hafta 4-5 Kere 83 7,9 23,8

Haftada 2-3 Kere 213 20,2 44,0

Haftada 1 Kere 192 18,3 62,3

Ayda 2-3 Kere 122 11,6 73,9

Ayda bir veya daha 
seyrek

202 19,2 93,1

Bu ilk gelişim 73 6,9 100,0

Toplam 1052 100,0

Araştırmanın yapıldığı alışveriş merkezine gitme 
sıklığında ilk sırada %20,2 ile “haftada 2–3 
kere” seçeneği yer almaktadır. İkinci sırada 
%19,2 ile “ayda bir veya daha seyrek” seçeneği 
vardır. Üçüncü sırada %18,3 ile ”haftada 1 kere”,  
dördüncü sırada %15,9 ile” hemen her gün”, be-
şinci sırada %11,6 ile “ayda 2–3 kere”, cevabı 
vardır. En az seçilen yanıt %6,9 ile “bu ilk 
gelişim”  olmuştur. Müşterilerin %93,1’i alışveriş 
merkezine daha önceden gelmiştir. Hemen her 
gün gelenlerin ya evlerinin ya da işyerlerinin 
yakın olduğunu söyleyebiliriz.  Müşterilerin oransal 
çoğunluğu hemen her gün, haftada 4–5 kez ve 
haftada 2-3 kez olarak ifade etmektedir (%44).
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Tablo 3: Araştırmanın Yapıldığı Alışveriş 
Merkezine Son Bir Ay İçinde Gitme Sıklığı

n % %  
Kümülâtif

20 defa ve daha 
fazla

130 12,4 12,4

13-20 defa 76 7,2 19,6

9-12 defa 73 6,9 26,5

4-8 defa 178 16,9 43,4

2-3 defa 245 23,3 66,7

1 defa 139 13,2 79,9

Hiç gelmedim 211 20,1 100

Toplam 1052 100,0

Alışveriş merkezi müşterilerinin %23,3’ü anketin 
yapıldığı alışveriş merkezine 2-3 defa gitmektedir. 
%43,4’ü ise haftada en az 1 defa bu AVM’ye 
gitmiştir. Müşterilerin %79,9’u son bir ay içeri-
sinde mutlaka alışveriş merkezine gelmiştir.  20 
veya daha fazla gelenlerin oranı %12,4’tür. 13-20 
defa gelenlerin oranı %7,2’dir.9-12 defa gelen-
lerin oranı %6,9’dur. 4-8 defa gelenlerin oranı 
%16,9’dur. 1 kere gelenlerin oranı % 13,2’dir. 
Hiç gelmeyenlerin oranı %20,1’dir.

Tablo 4: Müşterilerin Araştırmanın Yapıldığı 
Alışveriş Merkezine Çoğunlukla Gittiği 

Günler

Günler n %

Pazartesi 100 9,5

Salı 97 9,2

Çarşamba 91 8,7

Perşembe 36 3,4

Cuma 52 4,9

Cumartesi 67 6,4

Pazar 69 6,6

Cumartesi ya da pazar günleri 517 49,1

Her gün 23 2,2

Toplam 1052 100,0

Ankete göre müşterilerin %49,1‘i alışveriş mer-
kezini hafta sonları ziyaret etmektedir.  Bu da 
bize bir alışveriş merkezi için hafta sonlarının 
önemini göstermektedir. Pazartesi günü tercih 
edenlerin oranı %9,5; Salı günü tercih edenle-
rin oranı %9,2;  Çarşamba günü gidenlerin oranı 
%8,7;  Perşembe günü gidenlerin oranı %3,4; 
Cuma günü gidenlerin oranı %4,9’dur. Her gün 
gidenlerin oranı ise % 2,2’dir.
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Tablo 5: Müşterilerin Araştırmanın Yapıldığı 
Alışveriş Merkezine Çoğunlukla Gittiği 

Saatler

Saat Aralıkları N %

10:00-12.00 117 11,1

12:01-15.00 323 30,7

15:01-17.00 304 28,9

17:01-18.00 110 10,5

18:01-22.00 198 18,8

Toplam 1052 100,0

Alışveriş merkezi müşterilerinin oransal çoğunluğu, 
öğle ve öğleden sonra alışveriş merkezine gitmekte-
dir. Akşam saatlerinde gidenlerin oranı %18,8 iken, 
10.00–12.00, 17.01–18.00 saat aralıkları alışveriş 
merkezinin ziyaretçi yoğunluğunun azaldığı saat 
aralıklarıdır. 10.00–12.00 arasında ziyaretçi oranı 
%11,1’dir. 17.00-18.00 arasında %10,5 ile en az 
ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaktadır. Sabah saatle-
rinde akşama oranla ziyaretçi yoğunluğu azdır.

Tablo 6: Müşterilerin Örnek Alışveriş 
Merkezine Çoğunlukla Geldikleri Yerler

n %

Evden 752 71,5

Dolaşırken/Gezerken 112 10,6

İş çıkışı 107 10,2

İş yerinden, öğle arasında 73 6,9

Otelden 4 0,4

Diğer 4 0,4

Toplam 1052 100,0

Alışveriş merkezinin ziyaretçilerinin %71,5’i 
evinden gelmektedir. Gezerken uğradığını be-
lirtenlerin oranı %10,6’dır. İş çıkışı gelenlerin 
oranı % 10,2’dir.İş yerinden öğle arasında gel-
diğini ifade edenlerin toplam içerisindeki oranı 
ise %6,9’dur.  Otelden gelenlerin oranı %0,4; 
diğer yerlerden gelenlerin oranı %0,4’tür. Evi 
yakın olanlar alışveriş merkezine düzenli olarak 
gelmektedirler.

Tablo 7: Müşterilerin Örnek Alışveriş 
Merkezine Gelirken Çoğunlukla 
Kullandıkları Ulaşım Araçları

N %

Özel Otomobilimle 365 34,7

Yürüyerek 273 26,0

Otobüsle 218 20,7

Taksi ile 139 13,2

Dolmuş/Minibüs ile 29 2,8

Arkadaşımın Otomobili ile 28 2,7

Toplam 1052 100,0

Alışveriş merkezine gidenlerin %34,7’si özel 
otomobili ile alışveriş merkezine gitmektedir. 
Yürüyerek gidenlerin oranı %26,0;  otobüsle 
gidenlerin oranı %20,7 ve taksiyle gidenlerin 
oranı %13,2’dir. Alışveriş merkezine gelirken 
en az tercih edilen 

ulaşım araçları %2,8 ile dolmuş/minibüs ve %2,7 
ile arkadaş otomobilidir.  En yüksek oranın özel 
otomobil olması alışveriş merkezinin üst gelir 
grubuna hitap ettiğini göstermektedir.
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Tablo 8: Müşterilerin Alışveriş Merkezine 
Birlikte Geldikleri Kişiler

N %

Yalnız başıma 470 42

Arkadaşlarım ile grup halinde 323 28,9

Çocuklarım ile 69 6,2

Kız arkadaşım/Erkek arkadaşım 
ile

56 5

Eşim ve çocuklarım ile 55 4,9

Eşim ile 53 4,7

Anne ve/veya babamla 48 4,3

Kardeşim/ablam/ağabeyim ile 38 3,4

Anneannem ve/veya dedemle 6 0,5

Toplam 1118 100,0

Avm müşterilerinin %42’sini Alışveriş mer-
kezine yalnız gitmeyi tercih eden ziyaretçiler 
oluşturmaktadır.  Arkadaşlarıyla birlikte gidenlerin 
oranı %28,9;  çocuklarıyla birlikte gidenlerin oranı 
ise %6,2; kız veya erkek arkadaşı ile gidenlerin 
oranı %5; eşi ve çocukları ile gidenlerin oranı 
%4,9; eşi ile gidenlerin oranı %4,7; anne veya 
babasıyla gidenlerin oranı %4,3; kardeşi, ablası, 
ağabeyi ile gidenlerin oranı %3,4; anneanne ve 
dedesiyle gidenlerin oranı %0,5’tir.

Tablo 9: Müşterilerin Alışveriş Merkezine 
Gelme Amacı

n %

Alışveriş yapmak 440 41,8

Gezmek 304 28,9

Yemek yemek 172 16,3

Arkadaşlarımla bir araya 
toplanmak

43 4,1

Vitrinlere bakmak 43 4,1

Sinemaya gitmek 24 2,3

İş için 15 1,4

Etkinlikler/Organizasyonları 
izlemek

6 0,6

Sipariş getirmek 3 0,3

Diğer 2 0,2

Toplam 1052 100,0

Müşterilerin %41,8’i alışveriş yapmak için, %28,9’u 
gezmek, %16,3’ü yemek yemek için alışveriş 
merkezine gittiğini belirtmektedir. Arkadaşlarıyla 
buluşmak ve vitrinlere bakmak için gelenlerin oranı 
%4,1’dir. Sinemaya gitmek için gelenlerin oranı 
%2,3’tür. İş için gelenlerin oranı %1,4; etkinlikler 
ve organizasyonları izlemek için gelenlerin oranı 
%0,6’dır. En az %0,3 ile sipariş getirmek ve %0,2 
ile diğer nedenler için gelinmektedir.
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Tablo 10:Müşterilerin Alışveriş Yaptığı 
Mağaza Sayısı

n % %  
(Kümülatif)

Beş ve üzeri 18 1,7 1,7

Dört 18 1,7 3,4

Üç 49 4,7 8,1

İki 148 14,1 22,2

Bir 432 41,1 63,3

Alışveriş 
Yapmayanlar

387 36,8 100,0

Toplam 1052 100,0

Alışveriş merkezinde bulunduğu süre içerisinde 
alışveriş yapan %63,3’lük oransal çoğunluğun, 
%41,1’i, 1 alışveriş noktasından alışveriş yapmıştır. 
2 alışveriş noktasından alışveriş yapanların oranı 
%14,1; 3 alışveriş noktasından alışveriş yapanla-
rın oranı %4,7; 4 alışveriş noktasından alışveriş 
yapanların oranı %3,4; 5 ve üzeri noktadan 
alışveriş yapanların oranı % 1,7’dir. Alışveriş 
yapmayanların oranı ise %36,8’dir.  Müşterilerin 
yarısından fazlası alışveriş yapmaktadır.

Tablo 11: Harcama Yapma Durumu

n %

Harcama Yapanlar 666 67,1

Harcama Yapmayanlar 327 32,9

Toplam 993 100,0

AVM ziyaretçilerinin %67,1’i harcama yaparken; 
harcama yapmayan ziyaretçi oranı %32,9’dur. 
Alışveriş yapmayanlar gezmek ve zaman harcamak 
için gelen kesimdir.

Tablo 12: Müşterilerin Harcama Yaptıkları 
Miktarlar

n % % 
Kümülâtif

3.000 TL ve üzeri 6 0,9 0,9

2.000-3.000 TL 4 0,6 1,5

1.000 TL-1.500 TL 6 0,9 2,4

751 TL-1.000 TL 9 1,4 3,8

500-750 TL 16 2,4 6,2

251-500 TL 45 6,8 13,0

101-250 TL 81 12,2 25,2

50-100 TL 81 12,2 37,4

26-50 TL 80 12 49,4

10-25 TL 159 23,9 73,3

10 TL ve altı 162 24,3 97,6

Alışveriş tutarını 
belirtmek istemeyenler

17 2,4 100,0

Toplam 666 100,0

AVM müşterilerinin %24,3’ü ortalama 10 TL ve 
altında, %23,9’u ise 10–25 TL aralığında harcama 
yapmaktadır 50–100 TL ve 101–250 TL harcayan-
ların oranı %12,2, 26–50 TL harcayanların oranı 
%12’dir. 251–500 TL harcayanların oranı %6,8’dir. 
Alışveriş yaptığı miktarı belirtmek istemeyenler 
ve 500–750 TL arasında harcama yapanların 
oranı %2,4’tür. 751- 1.000 TL harcayanların oranı 
%1,4’tür. 1.000 TL – 1500 TL ve 3.000 TL ve 
üzeri harcayanların oranı da eşittir %0,9 ile. En 
az harcanan oran %0,6 ile 2.000 TL’dir.
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Tablo 13: Müşterilerin Ödeme Biçimi

n %

Nakit 379 56,9

Kredi kartı 214 32,1

Taksitli kredi kartı 29 4,4

Çek/Alışveriş çeki 9 1,4

Bazı ödemeleri nakit 
bazılarını kredi kartıyla 
yaptım

9 1,4

Alışveriş ödeme biçimini 
belirtmek istemeyenler

9 1,4

Toplam 666 100,0

Alışverişlerinde nakit ödemey i  tercih edenlerin 
oranı % 56,9, k redi kartı ile alışveriş yapanların 
oranı % 32,1’dir. Taksitli kredi kartı ile ödeme 
yapanların oranı ise %4,4’tür. Çek veya alışveriş 
çeki ile kullananların oranı %1,4’tür. Ödemeleri 
bazen nakit bazen kredi kartı ile yapanların 
oranı % 1,4’tür. Ö deme biçimini belirtmek 
istemeyenlerin oranı da yüzde 1,4’tür.

Tablo 14: Alışveriş Merkezinin Diğerlerinden 
Farklı Bulunan Özellikleri

n %

Kaliteli olması 104 11,0

Mağaza çeşitliliğinin olması 90 9,5

Daha büyük olması 72 7,6

Yakın olması 66 7,0

Temiz olması 41 4,3

Her şeyin bulunması 38 4,0

Mimari yapısı 32 3,4

Rahat alışveriş yapılabilmesi 31 3,3

Çok fazla çeşit olması 30 3,2

Elit kesimin bulunması 32 3,4

Pahalı olması 29 3,1

Daha modern olması 26 2,7

Düzenli olması 25 2,6

Güvenilir olması 21 2,2

Ferah olması 19 2,0

Daha kalabalık olması 18 1,9

Ortamın farklı olması 14 1,5

Gösterişli olması 12 1,3

Daha lüks olması 11 1,2

Cıvıl cıvıl bir yer olması 10 1,1

Sakin olması 10 1,1

Her kesime hitap etmesi 8 0,8

Merkezi bir yerde bulunması 7 0,7

Ürün kalitesinin iyi olması 7 0,7

Alışkanlık yaratması 6 0,6

Görsel olması 6 0,6

Göze hoş gelmesi 6 0,6

Mekânın hoş olması 6 0,6

Nezih bir ortam olması 6 0,6

Ortamın iyi olması 6 0,6

Ulaşımın kolay olması 6 0,6

Aranılan markaların bulunması 5 0,5

Avrupai olması 5 0,5

Daha güzel vakit geçirilmesi 5 0,5

Eğlenceli olması 5 0,5

İlk açılan yer olması 5 0,5

Kafelerin seçkin olması 5 0,5

Sigara İçilmesi 5 0,5

Yiyeceklerin güzel olması 5 0,5

Çok hareketli olması 4 0,4

Çok renkli olması 4 0,4
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Her şeyin bir arada olması 4 0,4

Sıcak bir ortam olması 4 0,4

Sinema olması 4 0,4

Zevkli olması 4 0,4

Arkadaş ortamı için iyi bir 
mekân olması

3 0,3

Huzur verici bir ortam olması 3 0,3

İndirimli fiyatların bulunması 3 0,3

Kapalı alan olması 3 0,3

Konforlu olması 3 0,3

Mescit bulunmaması 3 0,3

Otoparkının pahalı olması 3 0,3

Ucuz olması 3 0,3

Yönetimin iyi olması 3 0,3

Aile oturma yerlerinin 
bulunmaması

2 0,2

Alışverişin kolay olması 2 0,2

Daha düzensiz olması 2 0,2

Daha özel olması 2 0,2

Dizaynının basit olması 2 0,2

Günlük ihtiyaçların kolay 
karşılanabilmesi

2 0,2

Havuzunun olması 2 0,2

Her yerde sigara içilmemesi 2 0,2

Merdivenlerin çok güzel olması 2 0,2

Müşterilerin kibirli olması 2 0,2

Otoparkın ücretli olması 2 0,2

Oturma imkânının olması 2 0,2

Parkın kolay olması 2 0,2

Personelin kalitesinin iyi olması 2 0,2

Ünlülerin sık gelmesi 2 0,2

Yeniliklerin olması 2 0,2

Diğer 29 3,1

Toplam 947 100,0

Ankete katılan müşterilerin %11’i anketin 
yapıldığı alışveriş merkezini tercih etme nede-
ni olarak kaliteli olmasını göstermiştir. %9,5’u 
mağaza çeşitliliği olmasını, %7,6’sı daha büyük 
olmasını, %7’si yakın olmasını, %4,3’ü temiz 
olmasını, %4’ü her şeyin bulunmasını, %3,4’ü 
mimari yapısını,  %3,3’ü rahat alışveriş yapıla-
bilmesini göstermiştir. Sonuçlarda elit kesimin 
bulunması faktörünün, ucuzluk faktöründen daha 
yüksek olması, insanların gösterişe verdiği önemi 
göstermektedir. Elit kesimin bulunması özelliği 
%3,4 oranla, çok fazla çeşit olması seçeneğinden 
fazla çıkmıştır. Çok fazla çeşit olması seçeneği 
%3,2 orandadır. Pahalı olması özelliği %3,1 oran 
ile 11. sıradadır. Daha modern olması özelliği 
%2,7;  düzenli olması seçeneği %2,6 oranındadır.

Ortamla ilgili özelliklere baktığımızda ortamın 
kalabalık olması %1,5; 

gösterişli olması %1,3 oranındadır. Daha lüks 
olması %1,2 oranındadır. Gösteriş ve lüks’ten 
sonra gelen özelliklere baktığımızda cıvıl cıvıl bir 
yer olması ve sakin olması özellikleri %1,1 ile 
eşit orandadır.  Her kesime hitap etmesi seçeneği 
müşteriler için çok önemli bir özellik değildir, 
bilakis daha pahalı olması onu daha fazla çekici 
hale getirmektedir. Merkezi bir yerde olması ve 
ürün kalitesinin iyi olması özellikleri de %0,7 ora-
nına sahiptir. Alışkanlık yaratması, görsel olması, 
göze hoş gelmesi, mekânın hoş olması, nezih bir 
ortam olması, ortamın iyi olması, ulaşımın kolay 
olması seçenekleri de %0,6 ile eşit çıkmıştır.  
Müşteriler alışveriş merkezinin ortamına önem 
vermektedirler. Aranılan markaların bulunması, 
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Avrupai olması, daha güzel vakit geçirilmesi, 
eğlenceli olması, kafelerin seçkin olması, yiye-
ceklerin güzel olması gibi özellikler de %0,5 ile 
eşit orana sahiptir. Çok hareketli olması, renkli 
olması, her şeyin bir arada olması, sıcak bir ortam 
olması, sinema olması, zevkli olması özellikleri 
%0,4 ile eşit orandadır. Arkadaş ortamı için iyi bir 
mekân olması,  huzur verici  bir  ortam  olması, 
indirimli fiyatların olması, kapalı alan olması, 
konforlu olması, mescit bulunmaması, ucuz 
olması, otoparkın pahalı olması, yönetimin iyi 
olması özellikleri %0,3 ile eşit çıkmıştır. İbadet 
odasının bulunmaması da bir alışveriş merkezi 
için ciddi bir eksikliktir.

Alışveriş merkezinin en az farklı bulunan özel-
likleri %0,2 ile aile oturma yerlerinin bulunma-
ması, alışverişin kolay olması, daha düzensiz 
olması, daha özel olması,  dizaynın basit olması, 
havuzun olması,  merdivenlerin çok güzel olma-
sı, müşterilerin kibirli olması, otoparkın ücretli 
olması, oturma imkânının olması, parkın kolay 
olması, personel kalitesinin iyi olması, ünlülerin 
sık gelmesi ve yeniliklerin olması özellikleridir. 
Diğer özelliklerin oranı da %3,1’dir.

Tablo 15: En Sık Gidilen Alışveriş Merkezi

N %

Akmerkez 663 66,3

Metrocity 84 8,4

Capitol 52 5,2

Profilo Alışveriş Merkezi 49 4,9

CarrefourSA Kozyatağı 44 4,4

Carousel 28 2,8

Tepe Nautilus 26 2,6

Migros Alışveriş Merkezi 20 2

Olivium Outlet Center 12 1,2

Galleria Ataköy 5 0,5

Diğer 17 1,7

Toplam 1000 100,0

Müşterilerinin sıklıkla gittikleri alışveriş merkez-
leri arasında %66,3 ile Akmerkez ilk sırada yer 
almaktadır. Akmerkez’i %8,4 ile Metrocity takip 
etmektedir. Üçüncü sırada %5,2 ile Capitol yer 
almaktadır. Dördüncü sıradaki Profilo’nun ora-
nı %4,9; beşinci Carrefoursa’nın % 4,4; altıncı 
Carousel’in %2,8; yedinci Tepe Nautilus’un 
%2,6; sekizinci Migros’un %2’dir. Diğer alışveriş 
merkezlerinin oranı %1,7’dir. Avrupa yakasındaki 
alışveriş merkezlerinin daha fazla tercih edildiği 
görülmektedir.

Tablo 16: Müşterilerin Son Bir Ay İçerisinde 
En Son Gittikleri Diğer Alışveriş Merkezleri

N %

Metrocity 328 36,1

Profilo Alışveriş Merkezi 141 15,5

Capitol 81 8,9

Carousel 77 8,5

CarrefourSA Kozyatağı 61 6,7

Tepe Nautilus 47 5,2

Galleria Ataköy 39 4,3

Mayadrom 38 4,2

Migros Alışveriş Merkezi 38 4,2

Olivium Outlet Center 22 2,4

Atrium 12 1,3

Maxi Shopping Center 10 1,1

Diğer 14 1,5

Toplam 908 100,0
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İdeal bir alışveriş merkezinde bulunması gereken 
kriterlere baktığımızda katılım oranının en fazla 
olduğu kriter %93,9 ile alışveriş merkezinin 
mağaza çeşitliliğidir.  Katılım oranının en fazla 
olduğu ikinci kriter alışveriş merkezinin hizmet 
ve sunum kalitesidir.  Onu %85,1 ile alışveriş 
merkezinin konsepti izlemektedir.  Ne önemli,  
ne değil seçeneği en fazla %18,6 ile alışveriş 
merkezinin eğlence merkezi olması kriterindedir. 
Alışveriş merkezinin kendi statüsündeki insanla-
ra sahip olup olmamasına ne önemli ne değil 
diyenlerin oranı %16,1’dir.  Alışveriş merkezinin 
eğlence merkezi olmasına  “önemli değil” diyen-
lerin oranı %20,2’dir. Önemlilik kriteri sırasında 
en sonda yer almaktadır.

Alışveriş Merkezinin Marka İmajı

Tablo 17: Örnek Alışveriş Merkezinde 
Bulunup, Diğer Alışveriş Merkezlerinde 
Bulunmayan Alışveriş Merkezinin Farklı 

Bulunan Özellikleri

n %

Mağaza çeşitliliğinin olması 106 16,2

Kaliteli bir alışveriş merkezi olması 76 11,6

Büyük ve rahat olması 58 8,9

Ziyaretçilerinin kaliteli olması 36 5,5

Mimari yapısının güzel olması 34 5,2

İkamet edilen yere yakın olması 30 4,6

Güvenilir bir alışveriş merkezi 
olması

14 2,1

Otoparkının ücretsiz olmaması 14 2,1

Sinemasının olması 13 2,0

Modern bir alışveriş merkezi olması 12 1,8

Ortamının güzel olması 12 1,8

Bowling salonlarının olması 11 1,7

Çok kalabalık olması 11 1,7

Eğlenceye yönelik aktivitelerin 
olması

11 1,7

Yemek seçeneklerinin çok olması 10 1,5

Temiz olması 9 1,4

Sosyal etkinlik açısından zengin 
olması

8 1,2

Merkezi bir yerde bulunması 7 1,1

Bazı mağazaların sadece burada 
bulunması

6 0,9

Karmaşık olduğu için vakit 
geçirilememesi

6 0,9

Düzenli olması 6 0,9

Sakin ve sıcak bir alışveriş merkezi 
olması

6 0,9

Çok renkli, canlı olması 5 0,8

Hizmet kalitesinin iyi olması 5 0,8

Müşteri potansiyelinin iyi olması 5 0,8

Sigara içilecek alanın olması 5 0,8

Tiyatro ve sergi olması 5 0,8

Ulaşımının rahat olması 5 0,8

Gereksiz kalabalığın olmaması 5 0,8

Bowling olmaması 4 0,6

Çocuklar için eğlence seçeneklerinin 
bol olması

4 0,6

Diesel mağazalarının olması 4 0,6

Geniş oturma mekânı olması 4 0,6

Serin olması 4 0,6

Sağlık görevlilerinin olmaması 4 0,6

Arkadaş ortamının olması 3 0,5

İlk alışveriş merkezi olması 3 0,5

Diskonun olmaması 3 0,5

İnternet cafenin olması 3 0,5
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Restoranların fiyatının uygun 
olması

3 0,5

Araba galerisinin olmaması 2 0,3

Aranılan her şeyin kolay 
bulunabilmesi

2 0,3

Banka şubeleri ve hizmet saatleri 
çok uygun

2 0,3

Cafelerinin çok olması 2 0,3

Dev ekranın olması 2 0,3

Mağaza görevlilerinin yaklaşımının 
iyi olması

2 0,3

Macro center’ın olması 2 0,3

Nezih bir ortamının olması 2 0,3

Otoparkın dar olması 2 0,3

Otoparkının güzel olması 2 0,3

Pahalı bir alışveriş merkezi olması 2 0,3

Diğer 62 9,5

Toplam 654 90,5

Örnek alışveriş merkezinde bulunup, diğer alış-
veriş merkezlerinde bulunmayan; farklı bulunan 
özellikler açısından bakıldığında müşterilerin 
%16,2’si mağaza çeşitliliğinin olmasını fark-
lı bulmuştur. En farklı bulunan ikinci özellik 
%11,6 ile kaliteli olması, üçüncü özellik %8,9 
ile büyük ve rahat olmasıdır.  Dördüncü sırada 
% 5,5 ile ziyaretçilerinin kaliteli olması, beşinci 
sırada %5,2 ile mimari yapısının güzel olması 
gelmektedir. İkamet yerine yakın olması altıncı 
sırada yer almaktadır. Güvenilir bir alışveriş olma 
ve otoparkın ücretsiz olmaması eşit orana sahiptir. 
Sinemanın olması %2 ile dokuzuncu sırada yer 
almaktadır. Modern bir alışveriş merkezi olma ve 
ortamın güzel olması özellikleri %1,8 ile aynı 
orana sahiptir. Bowling salonunun olması, çok 
kalabalık olması ve eğlenceye yönelik aktivite-

lerin olması eşit olarak %1,7 orana sahiptir. Bazı 
mağazaların sadece örnek alışveriş merkezinde 
olması, karmaşık olduğu için vakit geçirilememesi, 
düzenli olması, sakin ve sıcak bir AVM olması 
%0,9 oranına sahiptir. Renkli ve canlı olması, 
hizmet kalitesinin iyi olması, müşteri potansi-
yelinin iyi olması, sigara içilecek alanın olması, 
tiyatro ve sergi olması, ulaşımın rahat olması, 
gereksiz kalabalığın olması %0,8 oranında farklı 
bulunmuştur. Farklı bulunan olumsuz özelliklere 
baktığımızda; sağlık görevlilerinin olmaması,  
diskonun olmaması, araba galerisinin olmaması, 
otoparkın dar olması özellikleri belirtilmiştir.Farklı 
bulunan diğer özelliklerin oranı %9,5’tir.

Tablo 18: Mağaza Çeşitliliği Bakımından En 
Beğenilen Alışveriş Merkezi

N %

Akmerkez 736 76,6

Metrocity 81 8,4

Profilo Alışveri Merkezi 36 3,7

Tepe Nautilus 24 2,5

Capitol 19 2,0

CarrefourSA 13 1,4

Galleria Ataköy 13 1,4

Mayadrom 11 1,1

Carousel 9 0,9

Migros Alışveriş Merkezi 7 0,7

Olivium Outlet Center 7 0,7

Armada Alışveriş Merkezi 2 0,2

Atrium 1 0,1

Oasis Alışveriş Merkezi 1 0,1

Zafer Plaza 1 0,1

Toplam 961 100,0
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Mağaza çeşitliliği bakımından en beğenilen avm 
%76,6 ile Akmerkez’dir. Onu %8,4 ile Metrocity 
ve %3,7 ile Profilo AVM izlemektedir. Dördüncü 
sırada %2,5 ile Tepe Nautilus, beşinci sırada %2,0 
ile Capitol vardır. Carrefour ve Galeria %1,4; 
Atrium, Oasis AVM ve Zafer Plaza %0,1 ile 
en az orana sahiptir.

Tablo 19: Sosyal Yaşam Merkezi Olarak En 
Beğenilen Alışveriş Merkezi

N %

Akmerkez 618 71,0

Profilo 63 7,2

Metrocity 54 6,2

Capitol 30 3,4

Galleria Ataköy 22 2,5

Mayadrom 17 2,0

Tepe Nauitilus 17 2,0

Carousel 15 1,7

CarrefourSA 12 1,4

Olivium Outlet Center 9 1,0

Migros Alışveriş Merkezi 8 0,9

Fly Inn Alışveriş Merkezi 1 0,1

Kozyatağı CarrefourSA 1 0,1

M1 Tepe Kartal 1 0,1

Mavi Shopping Center 1 0,1

Oasis Alışveriş Merkezi 1 0,1

Zafer Plaza 1 0,1

Toplam 871 100,0

Sosyal yaşam merkezi bakımından en çok beğenilen 
alışveriş merkezi %71 ile  Akmerkez’dir.  İkinci  
sırada  %7,2  ile  Profilo,  üçüncü  sırada  % 6,2  
ile Metrocity yer almaktadır. En az beğenilenler 

%0,1 ile Fly Inn, Kozyatağı, M1 Tepe Kartal, 
Oasis, Zafer Plaza ve Mavi Shopping Center’dır.

Tablo 20: Hizmet ve Sunum Kalitesi 
Bakımından En Beğenilen Alışveriş Merkezi

N %

Akmerkez 773 82,7

Metrocity 59 6,3

Profilo 22 2,4

Capitol 21 2,2

Mayadrom 17 1,8

CarrefourSA 8 0,9

Tepe Nautilus 8 0,9

Carousel 6 0,6

Galleria Ataköy 6 0,6

Migros Alışveriş Merkezi 5 0,5

Olivium Outlet Center 3 0,3

Mavi Shopping Center 2 0,2

Armada Alışveriş Merkezi 1 0,1

Atrium 1 0,1

Oasis Alışveriş Merkezi 1 0,1

Town Center 1 0,1

Zafer Plaza 1 0,1

Toplam 935 100,0

Hizmet ve sunum kalitesi açısından ilk sırada 
% 82,7 ile Akmerkez yer almaktadır. Akmerkez’den 
sonraki alışveriş merkezlerinin oranları oldukça 
düşüktür. İkinci sırada  %6,3 ile Akmerkez’e 
semt olarak yakın olan Metrocity gelmektedir. 
Üçüncü sırada %2,4 ile Profilo, dördüncü 
sırada % 2,2 ile Capitol gelmektedir. Carousel 
ve Galleria’nın oranları eşittir. En az orana sahip 
olan alışveriş merkezleri ise %0,1 ile Armada, 
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Atrium, Oasis Alışveriş Merkezi, Town Center 
ve Zafer Plaza’dır.

Tablo 21: Müşterilerin Kendi Statüsüne 
En Yakın Müşterilere Sahip Olduğunu 

Düşündükleri Alışveriş Merkezi

n %

Akmerkez 677 75,4

Metrocity 52 5,8

Profilo Alışveriş Merkezi 37 4,1

CarrefourSA 26 2,9

Capitol 21 2,3

Mayadrom 14 1,6

Tepe Nauitilus 15 1,7

Carousel 13 1,4

Olivium Outlet Center 13 1,4

Migros Alışveriş Merkezi 12 1,3

Galleria Ataköy 9 1,0

Maxi Shopping Center 6 0,7

Atrium 1 0,1

Oasis Alışveriş Merkezi 1 0,1

Zafer Plaza 1 0,1

Toplam 898 100,0

Müşterilerin %75,4 gibi çoğunluğu kendi statü-
süne en yakın müşterilerin en fazla Akmerkez’de 
olduğunu düşünmektedir. Bu da Akmerkez’in 
statü ile en çok bağdaşan alışveriş merkezi ol-
duğunu göstermektedir. İkinci sırada Metrocity 
gelmektedir %5,8 ile. Üçüncü sırada %4,1 
ile Profilo avm gelmektedir. Dördüncü sırada 
%2,9 ile CarrefourSa; beşinci sırada %2,3 
ile Capitol gelmektedir. Carousel ve Olivium 
alışveriş merkezleri %1,4 ile aynı yüzdeye sa-
hiptir. Müşterilerin kendi statüsüne en az yakın 

bulduğu alışveriş merkezleri %0,1 ile Atrium, 
Oasis Alışveriş Merkezi ve Zafer Plaza’dır.

Tablo 22: Müşterilerin Anketin Yapıldığı 
Alışveriş Merkezi İle İlgili Farklı Buldukları 

Özellikleri

n %

Tiyatro salonunun olmaması 288 5,9

Temizliğin kötü olması 212 4,4

Otoparkın erken kapanması 210 4,3

Büyük beden kıyafet 
bulunmaması

205 4,2

Huzurlu olması 199 4,1

Sinemasının bulunması 198 4,1

Beymen ve Vakkorama 
mağazalarının bulunması

188 3,9

Collezion mağazasının olmaması 183 3,8

Otoparkın dar olması 176 3,6

Burger King’in olması 170 3,5

Evlere servisin olmaması 166 3,4

Ev gereçleri ve nalburiye 
dükkânlarının bulunmaması

164 3,4

Bilardo salonlarının olmaması 162 3,3

Bu sektörde marka olması 157 3,2

Bowling salonlarının olmaması 132 2,7

Daha yüksek gelir gruplarına 
hitap etmesi

132 2,7

İndirimli ürünlerin bulunmaması 131 2,7

Çocuk oyun alanlarının olması 121 2,5

Karmaşık olması 117 2,4

Oturma/dinlenme yerlerinin 
olmaması

115 2,4

Pahalı olması 99 2

Aranılan her şeyin bulunması 92 1,9
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Farklı olması 88 1,8

Arkadaşlar için uygun ortam 
olması

83 1,7

Sinemasının kötü olması 78 1,6

Eğlence aktivitelerinin olması 69 1,4

İlk olması 68 1,4

Restoranlarının kaliteli olması 68 1,4

Merkezi yerde bulunması 67 1,4

Daha eğlenceli olması 65 1,3

Büyük olması 64 1,3

Geniş oturma mekânı olması 63 1,3

Çok renkli, canlı olması 62 1,3

Ortamın güzel olması 53 1,1

Huzurlu olması 52 1,1

Otoparkının ücretli olması 47 1

Eğlence olmaması 43 0,9

Mimarisinin güzel olması 42 0,9

Çok kalabalık olması 40 0,8

Hizmet kalitesinin iyi olması 35 0,7

Mağaza çeşitliliğinin olması 26 0,5

İnsanlarının kaliteli olması 21 0,4

Buz pateni olması 20 0,4

İkamet edilen yere yakın olması 20 0,4

Kaliteli bir alışveriş merkezi 
olması

19 0,4

Kültürel etkinliklerin olması 15 0,3

Yerli Mağazalar olması 14 0,3

Sosyal Etkinlik açısından zengin 
olması

10 0,2

Temizliğinin iyi olması 6 0,1

Rahat bir yer olması 4 0,1

Toplam 4859 100,0

Farklı bulunan özelliklerden 19 tane olumsuz özel-
liğe karşılık 32 tane olumlu özellik belirtilmiştir. 
Müşterilerin en farklı buldukları özellik %5,9 ile 
tiyatro salonunun olmamasıdır. İkinci sırada %4,4 
ile temizliğin kötü olması, üçüncü sırada %4,4 ile 
otoparkın erken kapanması, dördüncü sırada büyük 
beden kıyafet bulunmaması gelmektedir. Huzurlu 
olması ve sinema bulunmasının oranları %4,1 
ile eşittir. Ev gereçleri ve nalburun olmaması ile 
evlere servis olmaması oranları da %3,4 ile eşit-
tir. Bowling salonlarının olmaması, daha yüksek 
gelir gruplarına hitap etmesi, indirimli ürünlerin 
bulunmaması %2,7 oranına sahiptir. Karmaşık 
olması, oturma ve dinlenme yerlerinin olmaması 
%2,4 oranına sahiptir. Eğlence aktivitelerinin 
olması,  ilk olması, restoranların kaliteli olması 
ve merkezi yerde olması da aynı orana sahiptir. 
En az farklı bulunan özellikler %0,1 ile rahat 
bir yer olması ve temizliğin iyi olması seçeneği 
gelmektedir. Bu sonuçlara göre alışveriş merkezi 
temizliğini gözden geçirmelidir. Özellikle tuvalet 
ve çarşı temizliğine müşteriler önem vermektedir. 
Müşterilerin alışveriş merkezini karışık bulma-
ması için de yer ve yön tanımlamaları doğru ve 
anlaşılır bir şekilde yapılmalıdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Günümüzde tüketiciler daha bilinçli hale gel-
mişlerdir, sadece satın aldıkları ürün ve hizmet-
lerle ilgilenmemekte; ayrıca ürün ve hizmetlerin 
üreticileri olan işletmelerde de birtakım özellikler 
aramaktadırlar. İşletmenin güvenilir ve saygın 
bir kurumsal imaja sahip olması aranan bu 
özelliklerden biridir. Alışveriş merkezleri, diğer 
alışveriş merkezlerinden farklılığını, sahip olduğu 
kurumsal imajla göstermektedir. Bunun sonucunda 
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alışveriş merkezleri için “iyi bir kurumsal imaj 
nasıl yaratılır?” sorusu ortaya çıkmaktadır.

Yapılan araştırmada öncelikle müşterilerin tutum 
ve davranışlarına ilişkin sorular sorulmuştur. 
Araştırmada müşterilerin tutum ve davranışla-
rından sonra alışveriş merkezinin marka imajına 
yer  verilmiştir.  Buna göre müşterilerin çoğunluğu 
örnek alışveriş merkezini mağaza çeşitliliği olan, 
kaliteli bir alışveriş merkezi olarak görmektedir. 
Marka açısından alışveriş merkezinin başarılı 
olduğunu söyleyebiliriz. Müşteriler alışveriş mer-
kezleri içerisinde sosyal yaşam merkezi olması, 
hizmet ve sunum kalitesi, kendi statülerine en 
yakın müşterilere sahip olma açısından, kültürel 
etkinlik bakımından ve eğlenceli olması gibi bir 
çok değişkenlerde beğenileri ve AVM tercihleri 
farklıdır. 

İyi ve saygın bir kurumsal imaj yaratmak için 
işletmede öncelikle bu konuyla ilgili bir alt yapı 
oluşturulmalıdır. Alt yapı oluşturmanın ilk adımı 
işletmenin misyon ve vizyonunun tanımlanması-
dır. Daha sonra atılması gereken ikinci alışveriş 
merkezlerinin dış imajını oluşturmaktır. Bu açı-
dan, işletmede müşteri memnuniyeti, ürün ve 
hizmetlerde kalite sağlanması, işletmenin fiziksel 
unsurlarının başarılı olması ve bu çalışmaların 
reklam, barter, halkla ilişkiler, sponsorluk ve 
medya ilişkileri ile güçlendirilmesi çalışmaları 
yapılmalıdır. Ancak unutulmaması gereken bir 
konu da, iç imaj oluşturulmadan dış imajın oluş-
turulmasının zorluğudur. Alışveriş merkezleri, dış 
hedef kitleler üzerinde iyi ve saygın bir imaja 
sahip olmak istiyorsa öncelikle kendi çalışanları 
üzerinde iyi bir imaja sahip olmalıdır. Ancak 
böylelikle alışveriş merkezi pazarında avantajlı 
konuma geçmek mümkün olur.
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TURİZM İŞLETMELERİNDE İŞÇİLİK MALİYTLERİNİN 
ANALİZİ  VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Taner BİLİM

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

Özet: Çağımızın getirdiği gelişimden dolayı muhasebe, işletmelerde para ile ifade edilebilen işlemlerin 
sistemli bir şekilde kaydedilmesini, özetlenerek raporlar halinde sunulmasını, işletme faaliyetleri ile 
ilgili ve doğal olarak işçilik giderleri ile ilgili bilgilerin analizini, sentezini ve yorumlanmasını en doğru 
şekilde bize sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı hizmet üretimi için gereken emek ve iş gücü faktörünün 
işletmeye maliyetinin hesaplanmasının nasıl yapıldığını anlatmaktır. Çalışmanın birinci bölümünde işçilik 
giderleri ile ilgili genel bir açıklama yapıldıktan sonra işçilik giderlerinin sınıflandırılmasına geçilmiştir. 
Bu sınıflandırmada önce direkt ve endirekt işçilik giderleri açıklanmıştır.  Sonra işçilik giderlerinin izlen-
mesi, ücret sistemleri ve çeşitleri anlatılmıştır. Bu ücret sistemleri de zaman esasına göre, parça başına 
göre, prim ücret sistemi ve diğer teşvik sistemleri olarak alt başlıklara ayrılmıştır. Daha sonra işçi ücret 
ve giderleri üzerinde durulmuştur. Tezin ilerleyen bölümlerinde işçilik giderlerine ait bazı özel sorulara 
ilişkin cevaplar aranmış ve direkt işçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesinden bahsedilmiştir. İkinci 
bölümde turizm işletmelerinde işçilik maliyetlerinin kontrolü ve analizinden söz edilmiştir. Burada da 
işçilik maliyetlerinin kontrol yöntemleri alt başlıklar altında incelenmiş, işçilik kontrolünün raporlanması 
konusuna değinilmiş ve Hizmet Üretim Maliyeti hesabının işleyişinden bahsedilmiştir. Üçüncü ve son 
bölümde ise Ege Bölgesinde Turizm işletmelerinde anket metoduyla bir araştırma yapılmış, analiz ve 
sentez yapılarak sonuçlara gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşçilik, Maliyet, Gider, Direkt, Endirekt
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ANALYSING AND ACCOUNTING COST OF EMPLOYMENT IN  
TOURISM ENTERPRISES: A RESEARCH

Abstract: With the development of ourage, accounting presents us the systematic recording of monetary 
transactions in an enterprise, summarizin gand presenting them in reports, the commenting, analyzing and 
synthesis the information about enterprise and naturally its employment expenses in the right way. The 
objective of this study is to tell how the calculation of efforts and human resources costs to the enterprise. 
In the first section of the research, after a general explanation about employment costs, there is classification 
of employment expenses. In this classification firstly direct and indirect employment expenses have been 
explained. Then reviewing the employment expenses, wage systems and its type shave been told. These 
wage systems have been classified in subtitles as time-based, piece-work based, Premium wage system 
and other promotion systems. After that employee wage and expenses have been examined. In the later 
stages of the thesis, responses have been searched to some special questions about employment expenses 
and direct employment expenses accounting has been mentioned. In these cond section, control and 
analysis of employment costs in tourism sector have been reviewed. In this section, the control methods 
of the employment costs have been examined under subtitles, reporting the em ployment control subject 
has been mentioned and the procedure of Service Production Cost account has been stated. At the end 
of this section, sample accounting records have been made to finish this section of the thesis. In the third 
and last section, a research with survey method has been applied to Ege Region Tourism Enterprises, 
analyzed and synthesized toreach the results.  

Key Words: Labor, Costs, Eşpenses, Direct, Indirect 
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GİRİŞ

İnsanlık bilgi-yoğun bir dönem yaşamaktadır. Bu 
aşamada üretme, daha yüksek gelir elde etme 
ve geniş refah olanaklarına kavuşma yönündeki 
istek ve çabaları sürmektedir. Bilgili insan, bilgi 
üreten kurum ve süreçler, insanlık geleceğinin 
vazgeçilmez değerlerindendir. Bilgi ise her türlü 
insan faaliyetlerinin temel girdisidir.

İnsanlar Turizm işletmelerinden hizmet talep et-
mektedirler. Bu alınan hizmetler turizm sektörünü 
oluşturmaktadır. Turizmde her yıl gerçekleşen yeni 
katılımlarla, turizm faaliyetlerinde yeni iş alanları 
ve gelir yaratma biçiminde, topluma, insanlığa ve 
turizm bölgelerine yansırken insanların sağlık, refah 
ve mutluluk ile ekonomik gelirlerinde gelişmelere 
neden olmaktadır.

Bölgelerin ekonomik potansiyellerinin değerlen-
dirilmesinde, turizm potansiyellerinin  projeye 
dönüştürülmesi,turizm yeteneklerinin insanlarda 
ve sektörlerde geliştirilmesi büyük önem taşı-
maktadır.Bu anlamda turizm faaliyetleri bölge ve 
ülke ekonomik politikalarının  geliştirilmesinde 
sürükleyici rol oynamaktadır.Diğer sektörlere  
entegre edildiğinde,bölgesel ve ulusal politikaları 
destekleyen çok önemli bir bileşen olabilecektir..

Ege Bölgesinde turizm işletmelerinde bu anlam-
da maliyetlerin oluşması, analizi ve çalışanlara 
uygulanması ile ilgili bir araştırma yapılmış ve 
sonuçları çalışmamız içinde anlatılmıştır.

LİTERATÜR TARAMA

Muhasebede Maliyet Değişkenleri Ve Turizm 
İşletmelerinde İşçilik Maliyetlerinin Muhase-
beleştirilmesi

‘Muhasebe kavramını kısaca tanımlarsak; işletme 
hareketlerinin kontrolünü sağlamak, işletmenin 
geleceğe yönelik eylemlerini planlamak, işletmenin 
dışında ve içinde bulunan şahıslara işletmeye ait 
etkili kararlar alabilmeleri için, parasal olaylara 
ait bilgilerin toplanması ve iletilmesi sürecidir’.
(Ataman,2005,s.1)

Bu süreç ülkemizde de uygulanır ve genel olarak 
1 yıllık bir zamanı içine alır. Muhasebe dönemi 
adı verilen bu sürecin başlangıç tarihi 1 Ocak 
olup bitiş tarihi ise 31 Aralık’tır.(Tanış,2011,s.3)

 ‘Yukarıda bulunan tanıma göre muhasebenin bu 
görevleri üstlenmesinin nedeni ilgili kuruluş ve 
kişilere bilgi sağlama amacından kaynaklanmak-
tadır. Bu kişiler işletme içinde bulunan yöneticiler 
ve işletme dışı kuruluş ve kişiler olarak iki gruba 
ayrılırlar’.(Şener,2004,s.4)

‘Nitelik ve ayrıntı yönünden bu iki gurubun 
işletmenin etkinlikleri ve durumu hakkında ih-
tiyaç duydukları veri gereksinimleri birbirinden 
farklı olacağı için bir guruba yönelik muhasebe 
uygulaması ile diğer guruba yönelik muhasebe 
uygulaması da birbirinden farklı olacaktır. Bu 
farklılıklar muhasebeyi genel (finansal) muhasebe 
ve yönetim (analitik) muhasebesi olarak iki farklı 
ana kola ayırmıştır.’(Büyükmirza,2009,s.27

İşçilik gideri ise bir mal yada hizmet üretimin-
de kullanılan veya bu mal ve hizmet üretimine 
katkıda bulunan emeğin parasal dökümüdür.
(Çetiner,2010,s.83) Bedensel ve düşünsel karı-
şımdan oluşan işçi emeğinin ilk önce bir ürün 
üretimindeki kullanım süresi belirlenir ve bu 
süre bir para ile ifade edilip bunun üzerine sosyal 
mevzuat gereği zorunlu olarak yapılması gereken 
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ödemeler eklenerek işçilik giderinin hesaplaması 
yapılır.(Şener,2004,s.132)

Bir işletmede üst kademeden alt kademeye kadar 
çalışan bütün iş gücünün emeğinin satın alınması 
için yapılan harcamaların tamamına “işçilik gide-
ri” denilmektedir. İşçilik giderleri “direk işçilik 
giderleri” ve “endirekt işçilik giderleri” olarak 
ikiye ayrılmaktadır.(Özel,2010,s.117)

Direkt işçilik giderlerinde iki fark ortaya çıkar. 
Bunlar, üretim ve süre faklarıdır. Kayıtları yaparken 
bu farklar gösterilmelidir.( Akdoğan,2009,s.555)

Dolaysız işçilik giderleri aşağıdaki gibi muhase-
beleştirilir:

———————     /       ——————————

720. DİREKT İŞÇİLİK  
GİDERLERİ HS.        1000

A ürünü   750

B ürünü   250

381. GİDER TAHAKKUKLARI  
HS.      1000

(Direkt işçilik giderlerinin tahakkuku)

————————     /       ——————

TURİZM İŞLETMELERİNDE İŞÇİLİK 
MALİYETLERİ 

Turizm işletmelerine özgü, 7/A yöntemine göre 
hizmet maliyetini tespit etmek maksadıyla 740 
numaralı (hizmet üretim maliyeti hesabı) öngörül-
müştür. Turizm işletmelerinde bir tek defter-i kebir 

hesabında bütün irat(gelir) bölümleri ve yardımcı 
hizmet bölümlerinin takip edilmesi mecburiyeti, her 
bölüm için birinci basamakta yardımcı hesaplar, 

gider türleri için de ikinci basamakta ve ayrıca 
üçüncü basamakta yardımcı hesaplar düzenlemek 
ihtiyacını ortaya çıkarır.(Benligiray,2009,s.253)

7/B yöntemine göre hizmet maliyeti hesabı, daha 
küçük ölçekli turizm işletmelerinde maliyet mu-
hasebesi modeli için uygulanır. Hesap sayılarına 
baktığımızda 7/B seçeneğinde bulunan azlıkta 
bunu doğrulamaktadır. Bu yöntemde toplam 8 adet 
gider hesabı vardır ve bunlar 790 – 797 numaraları 
arasında kalan hesaplardır.(Yükçü,2011,s.324)

7/A yöntemine göre endüstri şirketlerinde üretim 
masrafları 710, 720, 730 no.lu hesaplar olarak üçe 
ayrılması Turizm işletmelerinde bir anlam ifade 
etmez. Kısa bir örnek vermek gerekirse, endüstri 
işletmelerinde üretim masraflarının %90-%95’e 
kadar yükselebilen hammaddedeki tüketimler, 
turizm işletmelerinde sıfıra yakın veya sıfır olduğu 
için 710 (Direkt İlk Madde Ve Malzeme Gideri ) 
numaralı  hesaba gereksinim duyulmaz. İşte bu 
sebeple turizm işletmelerinde, endüstri işletmele-
rindeki 710,720,730 numaralı hesapların tamamını 
içine alan 740 numaralı hesap kullanılır. Hizmet 
üretim maliyeti hesabı gider yeri ve gider türü ola-
rak bölümlere ayrılıp “eş zamanlı kayıt yöntemi” 
ne göre 740 numaralı hesabın borcuna kaydedilir. 
Yansıtma hesabı yapılırken de 741 numaralı hesap 
kullanılır.(Büyükmirza,2009,s.122-123)

ÖRNEK:

7/A yöntemini kullananX oteli şirket bünyesinde 
güvenlik görevlisi çalıştırmayarak bu hizmeti Y 
güvenlik şirketinden temin etmektedir. Y güvenlik 
şirketi 31.12.2012 tarihinde 23.600 TL (20.000 TL 
+ 3600 TL KDV) tutarındaki hizmet faturasını X 
oteline göndermiştir. Bu hizmetin %45’ini odalar, 
%35’ini yiyecek-içecek ve %10’unu da diğer 
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iratlar olacak  şekilde %90’ının esas üretim yer-
lerine, kalan %10’luk miktarında genel yönetim 
giderlerine ait olduğunu uygun görmektedir. Bu 
verilere göre X otelinin güvenlik giderlerine ait 
yevmiye kayıtları aşağıdaki gibidir:

—————  31/12 /2012  ——————————

740. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ  
HESABI                                           18.000

        740.10 Odaların Maliyeti              9.000

        740.11 Yiyecek-İçecek Maliyeti    7.000

        740.12 Diğer Hiz. Ürt. Maliyeti    2.000

770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  
HESABI                                           2.000

        740.13.01 Güvenlik Gideri 

191. İNDİRİLECEK KDV  
HESABI                                           3.600

 320. SATICILAR HESABI     23.600

 320.10 Y Güvenlik Ltd.Şti.

—————               /          ——————

(Azaltun,Kaya,2010,s.190)

Aynı örneği 7/B yöntemine göre uygularsak 
defter kadı aşağıdaki gibi olacaktır.

—————  31/12 /2012   ———————

793. DIŞARIDAN SAĞLANAN  
FAY.HİZ.HS.                                    20.000

     793.10 Güvenlik Gideri                 20.000

     793.10.01 Odalar Maliyeti               9.000

     793.10.02 Yiyecek-İçecek Mal.         7.000

    793.10.03 Diğ. Hiz. Ürt. Mal.            2.000

      793.10.04 Genel Yön. Gid.             2.000

191. İNDİRİLECEK KDV HS.           3.600

320. SATICILAR HESABI               23.600

320.10 Y Güvenlik Ltd.Şti.

—————               /          ——————

(Azaltun-Kaya,2010,s.195)

ARAŞTIRMANIN AMACI, EVRENİ,  
ÖRNEKLEMİ VE ANALİZİ

Araştırmanın Amacı

Türkiye genelinde ve Ege Bölgesindeki   Otel  
işletmelerine örnek olmak üzere  bölgedeki tu-
rizm işletmelerinde işçilik maliyetlerini analiz 
etmek,maliyetlerin işletmelerde ve muhasebe 
sisteminde nasıl çalıştığını   araştırmak için yapıl-
mıştır.Ayrıca bu tür işçilik maliyetlerinin oluşması 
ve maliyet muhasebesi sistemine göre muhasebe-
leştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

Bölgede Otel işletmelerinde çalışanların sorunla-
rının tespiti ve analizi ile maliyetlerin muhasebe-
leştirilmesinde yaşanan sorunlar analiz edilmiş ve 
bilimsel bir çerçevede değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Evreni ve Örnekleme

Tez konusunu içeren araştırma Ege Bölgesinde 
125 Otel işletmelerinde yapılmıştır. İşletmelerin 
muhasebe bölümlerinde çalışan görevliler ile 
görüşülmüş, anketlerin yanıtlanması sağlanmıştır. 

Verilerin Analizi

Bölgede Otel  işletmelerinde toplanan  125 anketten 
15 adedi değerlendirmeye alınmamıştır.Yapılan 
istatistik analizlerde veriler değerlendirilmiş tablolar 
oluşturulmuş ve sonuçlara gidilmiştir.
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Araştırmanın Bulguları

Yapılan görüşmeler ve elde edilen anketler istatistik 
ortamlardan geçirilerek veriler analiz edilmiş ve her 
sorunun yanıtı tablo şeklinde değerlendirilmiştir.

Tablo 1: İşletmenin Niteliğine İlişkin Fre-
kans Dağılımları

İşletmenin Niteliği Sayı Yüzde

3 Yıldızlı Otel 9 8,2

4 Yıldızlı Otel 20 18,2

5 Yıldızlı Otel 63 57,3

Tatil Köyü 4 3,6

Butik Otel 13 11,8

Diğer 1 0,9

Toplam 110 100,0

İşletmelerin %8,2’si 3 yıldızlı otel iken %18,2’si 
4 yıldızlı otel, %57,3’ü 5 yıldızlı otel, %3,6’sı 
tatil köyü, %11,8’i butik otel ve %0,9’u ise diğer 
otellerdir. Marmara ve Ege Bölgelerinde  yapılan 
araştırmalarda 4 yıdızlı otellerin  % 57.3 oranında 
çoğunlukta olduğu görülmektedir.Ancak 5 yıldızlı 
oteller sayısal olarak daha fazladır.Otellerin yıldız-
larına göre verdikleri hizmetlerin maliyetleri de 
aynı oranda yüksektir.Her geçen  yıl bölgede otel 
sayılarında artan oranda değişmeler olmaktadır.

Tablo 2: İşletmenin Kaç Yıldır Faaliyette 
Olduğuna İlişkin Frekans Dağılımları

İşletmenin Kaç Yıldır Faaliyette 
Olduğu Sayı Yüzde

0-2 Yıl Arası 12 10,9

3-5 Yıl Arası 31 28,2

6-9 Yıl Arası 14 12,7

10 Yıl Ve Üzeri 53 48,2

Toplam 110 100,0

İşletmelerin %10,9’u 0-2 yıl arasında faaliyet 

göstermekte iken %28,2’si 3-5 yıl, %12,7’si 6-9 

yıl ve %48,2’si ise 10 yıldan fazla süredir faaliyet 

göstermektedir. Bölgede otel işletmelerinin ömürleri 

diğer işletmelere göre turizm sezonuna bağlı olarak 

daha uzundur. Bu anlamda 10 yıl ve üzerindeki 

faaliyetlerini sürdüren otellerin sayıları 53 adet 

olup bu parelelde oranları da % 48,2 dir.Yapılan 

araştırmalarda işletmelerin faaliyette bulunduğu 

yıllar ve ömürleri bölge özelliklerine ve ekonomik 

politikalara göre değişmektedir.

Tablo 3: İşletmenin Hukuki Yapısına ilişkin 

Frekans Dağılımları

İşletmenin Hukuki Yapısı Sayı Yüzde

Limited Şirket 23 20,9

Anonim Şirket 69 62,7

Şahıs Şirket 18 16,4

Toplam 110 100,0

İşletmelerin % 20,9 limited şirket,% 62,7si A.Şirket 

ve % 16.4 ü limited şirkettir. Bölge otel işletme-

lerinin hukuki yapılarının türü genelde turizm 

sektörü işletmelerin %20,9’u limited şirket iken 

%62,7’si anonim şirket ve .%16,4’ü ise şahıs 

şirkettir. Bölgedeki otellerin hukuki yapıları işin 

özelliğine göre değişmektedir. Özellikle 5 ve 4 yıl-

dızlı otellerdeki hukuki yapılar hizmetin kalitesi ve 

kantitesi açısından finansal hedeflere ulaşmada çok 

önemlidir. Şirketler arasındaki yapısal ve hukuksal 

farklılıklar müşteri memnuniyetine yansımakta ve 

maliyetlerin dağılımını kolaylaştırmaktadır.
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Tablo 4: İşletmede Çalışan Personel Sayısına 
İlişkin Frekans Dağılımları

İşletmede Çalışan Personel 
Sayısı Sayı Yüzde

1-9 Kişi 5 4,5

10-24 Kişi 13 11,8

25-49 Kişi 16 14,5

50 Ve Üzeri 76 69,1

Toplam 110 100,0

İşletmelerin %4,5’inde çalışan sayısı 1-9 kişi iken 
%11,8’inde 10-24 kişi, %14,5’inde 25-49 kişi ve 
%69,1’inde ise 50 kişi ve üzerindedir. Araştırma 
yapılan bölgelerde genelde KOBİ otel işletme-
leri % 69 ağırlıkla olduğundan çalışan personel 
sayıları da işletmenin şekline göre değişmektedir. 
İşletmelerde çalışan personelin sayılarından ziya-
de uzmanlık alanlarına göre görevlendirilmeleri 
başarıyı yakalamakta yarar sağlayacaktır. KOBİ 
işletmelerinin piyasalardan sağladığı ve devletten 
aldığı destekler incelendiğinde otel işletmelerinde 
çarpan etkisi yaratacak başarı ve cironun yüksel-
mesinde katkı sağlayacaktır.

Tablo 5: Muhasebe Departmanında Çalışan 
Personel Sayısına İlişkin Frekans Dağılımları

Muhasebe Departmanında 
Çalışan Personel Sayısı

Sayı Yüzde

1-3 Kişi 33 30,0

4-6 Kişi 30 27,3

7-9 Kişi 32 29,1

10 Ve Üzeri Kişi 15 13,6

Toplam 110 100,0

İşletmelerin %30,0’unun muhasebe departmanında 
1-3 kişi çalışmakta iken %27,3’ünde 4-6 kişi, 

%29,21’inde 7-9 kişi ve %13,6’sında ise 10 kişi 
ve üzerinde çalışmaktadır. 

Otel işletmelerinde genelde ve bu araştırmamızda % 
33 oranında 1-3 kişi arasında eleman çalıştırtmak-
tadırlar. Muhasebe departmanlarında çalışanların 
veri haline gelmiş rakamlarla ilgilendiklerinden 
çalışanların sayılarının yüksek tutulmasında yarar 
görmemektedirler. Bu anlamda personel ödeme-
lerini masraf olarak gördüklerinden çalışanların 
sayıları genelde az tutulmaktadır.

Tablo 6:  İşletmede Bulunan Odalara İlişkin 
Frekans Dağılımları

İşletmede Bulunan Oda Sayısı Sayı Yüzde

1-49 Arası Oda 15 13,6

50-99 Arası Oda 16 14,5

100-149 Arası Oda 13 11,8

150 Ve Üzeri Oda 66 60,0

Toplam 110 100,0

şletmelerin %13,6’sının oda sayısı 1-49 arasında 
iken %14,5’inin 50-99 arasında, %11,8’inin 100-
149 arasında ve %60,0’ının ise oda sayısı 150 ve 
üzerindedir. Otellerin % 60’ında oda sayıların150’nin 
üzerindedir. Bu durum otel işletmelerinin fazla 
müşteri sağlama ve hedeflerine ulaşarak cirolarını 
artırmalarına yöneliktir. Odaların sayılarının fazla 
olması yanında temizlik ve düzeni ile rahatlık ve 
konforu da önemlidir. Genelde 4-5 yıldızlı otellerin 
oda sayıları fazla olmaktadır. Oda sayıları bölgenin 
turizm hareketine, turizm alt yapısı ve sezonu ile 
sağlanacak projeksiyonlara göre değişmektedir.
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Tablo 7: Kaç Yıldır Bu İşletmede Çalışıldığı-
na ilişkin Frekans Dağılımları

 Yıllar Sayı Yüzde

0-2 Yıl 40 36,4

3-5 yıl 37 33,6

6-9 Yıl 12 10,9

10 Yıl Ve Üzeri 21 19,1

Toplam 110 100,0

Çalışanların %36,4’ü 0-2 yıldır bu işletmede 
çalışmakta iken %33,6’sı 3-5 yıldır, %10,9’u 6-9 
yıldır ve %19,1’i ise 10 yıl üzeri zamandır bu 
işletmede çalışmaktadır. Günümüzün ekonomik 
ve rekabet koşullarında işletmelerde çalışanlar 
uzun süreli işlerine devam etmek istememek-
tedirler. Otel işletmelerini diğer işletmelerden 
soyutlamak münkün değildir. Araştırma yapılan 
bölgelerde otel işletmelerinin dışında mekanik 
ve tarımsal sanayi işletmeleri de bulunduğundan 
otel işletmelerinde çalışanların çalışma süreleri 
% 36 oranında 1-2 yıl süreli olarak çıkmıştır.10 
yıl ve daha fazla çalışma sürelerine sahip olan 
çalışanlar 4 ve 5 yıldızlı otellerde olmaktadır. Bu 
da işletmelerin kültüründen ve kurumsallığından 
kaynaklanmaktadır.

Tablo 8: İşletmedeki Konuma İlişkin Fre-
kans Dağılımları

İşletmedeki Konumunuz Sayı Yüzde

Muhasebe Elemanı 29 26,4

Muhasebe Şefi 27 24,5

Muhasebe Müdürü 36 32,7

Diğer 18 16,4

Toplam 110 100,0

Çalışanların %26,4’ü muhasebe elemanı olarak 
çalışmakta iken %24,5’i muhasebe şefi, %32,7’si 
muhasebe müdürü ve %32,7’si ise diğer personel 
olarak çalışmaktadır. Bölgedeki otellerde yapılan 
araştırmalarda muhasebe müdürünün % 32.7 ora-
nında istihdam edildiği, şef ve diğer çalışanların 
bu oranın altında olduğu sonucu sağlanmıştır. Tüm 
işletmelerde olduğu gibi bölge otel işletmelerinde 
de elemanların eğitim ve performans yönünden 
başarılı olması beklenmesine yönelik muhasebe 
departmanında eleman çalıştırılmaktadır. Bu da 
firmanın hedeflerine ulaşmada ve muhasebe de-
ğişkenlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesinde 
fayda sağlayacaktır.

Tablo 9: Diğer ise Verilen Cevaba İlişkin 
Frekans Dağılımları

Diğer ise Cevap Sayı Yüzde

Cost Control Sorumlusu 1 5,6

Cost Control Şefi 2 11,1

Denetçi 1 5,6

Finans Müdürü 1 5,6

Genel Müd. Yard 1 5,6

Genel Müdür 1 5,6

Genel Müdür Yar. 1 5,6

Krediler Şefi 2 11,1

Mali İşle Müdürü 1 5,6

Müdür 2 11,1

Otel Müdürü 3 16,3

Otel Sahibi 1 5,6

Sahibi 1 5,6

Toplam 18 100,0

Tablo 9 da görüldüğü gibi bir otel işletmesinde 
muhtelif statüde elemanlar çalıştırılmaktadır. Bun-
lar çalışanların içinde en fazla yönetsel finansal 
sorumluluğa sahip olan  % 16.3 oranında otel 
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işletmesi müdürüdür. Diğer çalışanlar görev ve 
sorumluluk alanlarına göre işletmenin başarısı ve 
performansı için çalışmalar yapmakta ve bunların 
oranları da % 5.6 ile % 16 arasında değişmektedir. 
Üst yöneticilerin sorumlulukları, çalışma sistemi 
ve çalışma ekibini başarısına bağlı olduğundan, 
maliyetlerin dağılımında ve analizinde çok ciddi 
anlamda müşteri memnuniyetine bağlıdır.

Tablo 10: Muhasebe Yetkilisinin Mesleki Un-
vanına İlişkin Frekans Dağılımları

Muhasebe Yetkilisinin Mesleki 
Unvanı Sayı Yüzde

Serbest Muhasebeci 10 9,1

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 39 35,5

Yeminli Mali Müşavir 10 9,1

Unvanı Yoktur 51 46,4

Toplam 110 100,0

Muhasebe yetkilisinin %9,1’inin mesleki unvanı 
serbest muhasebeci iken %35,5’inin serbest mu-
hasebeci mali müşavir, %9,1’inin yeminli mali 
müşavir ve %46,9’unun ise unvanı yoktur. Tablo 
10 da da görüldüğü gibi en çarpıcı sonuç, bölge-
de % 46,9 oranında bu konuda eğitimi olmayan 
ve belgesi ile ruhsatı bulunmayan kişi ve kişiler 
Muhasebecilik yapmakta ve işletme hesaplarını 
tutmaktadırlar. SMM ve YMM’lerin bölgede 
oranları ve sayıları giderek artmaktadır. Bu meslek 
gruplarının oranlarının artması piyasalara güven 
sağlamakta ve otel işletmeleri de bu gelişmelerden 
yararlanmaktadırlar.

Tablo 11: Muhasebe Yetkilisinin Eğitim Du-
rumuna İlişkin Frekans Dağılımları

Muhasebe Yetkilisinin Eğitim 
Durumu Sayı Yüzde

Lise 13 11,8

Ön Lisans 14 12,7

Lisans 60 54,5

Yüksek Lisans 21 19,1

Doktora 2 1,8

Toplam 110 100,0

Muhasebe yetkilisinin %11,8’i lise mezunu iken 
%12,7’si ön lisans mezunu, %54,5’i lisans mezu-
nu, %19,1’i yüksek lisans mezunu ve %1,8’i ise 
doktora mezunudur. Bölgede otel işletmelerinde 
çalışanların eğitim düzeylerine bakıldığında, % 
54,5 oranda lisans mezunlarının olduğu görülmek-
te, bunu ön lisans ve lise mezunları izlemektedir. 
Yüksek lisans mezunlarının oranı ise % 19,l dir. Bu 
oranlara ve bölgede otel işletmelerinde istihdam 
durumlar incelendiğinde, genelde kendi alanlarında 
yüksek lisans mezunları tercih edilmektedir. Ancak 
bu eğitim değişkenleri yüksek ücret ister diye işe 
alınmamakta ve lisans mezunlarını düşük ücretle 
çalıştırmak için işe almayı tercih etmektedirler. 

Tablo 12: İşçilerin Çalışma Süresinin Takip 
Edilme Sistemine İlişkin Frekans Dağılımları

İşçilerin Çalışma Süresinin 
Takip Edildiği
Sistemin Olup-Olmadığı

Sayı Yüzde

Evet 98 89,1

Hayır 12 10,9

Toplam 110 100,0

İşletmelerin %89,1’inde işçilerin çalışma süreleri-
nin takip edildiği bir sistem var iken %10,9’unda 
ise yoktur. İşçilerin çalışma süreleri, yöneticiler, 



68

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
ID:07 K:10

www.uhpadergisi.com

işverenler, bölge sigorta müfettişleri tarafından çok 
sıkı bir şekilde % 98 oranında takip edilmektedir. 
Yasal ve sosyal hakları da bu değişkenlere izlenerek 
uygulanmakta ve bu haklardan yararlandırılmak-
tadır. % 10,9 hayır oranlarında ise kaçak olarak 
veya gündelik olarak geçici işçi çalıştırdıkları 
araştırmalarımız sonucu anlaşılmıştır.

Tablo 13: Personelin İşletmede Kaç Saat Ça-
lıştığını Belirlemek İçin Kullanılan Sisteme 

İlişkin Frekans Dağılımları

Personelin İşletmede Kaç Saat 
Çalıştığını Belirlemek İçin 
Kullanılan Sistem

Sayı Yüzde

İmza Yöntemi 33 33,7

Kontrol Kartları 13 13,3

Barkot Okuyucu 13 13,3

Parmak Okuyucu 33 33,7

Diğer 6 6,1

Toplam 98 100,0

İşletmelerin %33,7’sinde personelin kaç saat çalış-
tığını belirlemek için imza yöntemi kullanılmakta 
iken %13,3’ünde kontrol kartları, %13,3’ünde 
barkot okuyucusu, %33,7’sinde parmak okuyucusu 
ve %6,1’inde ise diğer sistemler kullanılmaktadır. 

Otel işletmelerinin genelinde uygulanan kaç saat 
çalıştığına yönelik uygulamalar bölge otellerinde 
de uygulanmaktadır. Bunların içinde en geçerli 
olanları imza yöntemi ve parmak okuyucu sis-
temidir. Kontrol kartları ve barkot okuyucuları 
bunlardan sonra gelmektedir. Personelin giriş ve 
çıkış saatleri arasındaki zaman aralığı otelde çok 
ciddi ve zamanını çok iyi değerlendirerek çalıştığı 
söylenemez. Bu çalışma sistemine, iç müşteri 
memnuniyetine ve denetimlere bağlıdır.

Tablo 14: Diğer ise Verilen Cevaba İlişkin 
Frekans Dağılımları

Diğer ise Cevap Sayı Yüzde

Kayıt Defteri 1 20,0

Puantaj Sistemi 3 60,0

Shift Çizelgesi 1 20,0

Toplam 5 100,0

Tablo 14 de görüldüğü gibi, otel işletmelerinde, 
diğer işletmelerde olduğu, personelin işe devamları 
kayıt altına alınmak istenmektedir. Öncelikle belirli 
bir çalışma programı oluşturulmakta ve bunların 
içinde % 60 oranında en önemlileri puantaj sis-
temidir. Personel giriş ve çıkışlarda oluşturulan 
belli bir belgeyi imzalayacak.% 20 oranında da 
Shift sistemi yani vardiyalı çalışmak ikinci planda 
bulunmaktadır. Otel işletmeleri ve benzerlerinde 
elaman azlığı veya işlerin yoğunluğu nedeniyle 
özellikli işletmeler bu sistemlere başvururu ve 
elemanlarını çalıştırırlar.

Tablo 15: Maliyet Hesaplarının Hangi Hesap 
Sınıfında İzlendiğine ilişkin Frekans Dağılımları

Hesap Sınıfı Sayı Yüzde

7/A 98 89,1

7/B 12 10,9

Toplam 110 100,0

İşletmelerin %89,1’inde maliyet hesapları 7/A 
sınıfında izlenmekte iken %10,9’unda ise 7/B 
sınıfında izlenmektedir.

Muhasebe sisteminde oluşturulan rakamlar belli 
hesaplarda toplanmaktadır. Maliyet hesapları de 
genelde ve % 89,1 oranında 7/A hesaplarında 
toplanmaktadır. Yapılan çalışmalar ve oluşturulan 
rakamlar bu hesaplarla izlenmektedir. Blanço 
ve diğer hesap entegrasyonlarında da bu adla 
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anılmaktadır.7/B hesabında ise % 12 oranında 
maliyet hesapları izlenmektedir.

Tablo 16:  8. Grup Hesaplarının Kullanımına 
İlişkin Frekans Dağılımları

8.Grup Hesabı Kullanımı Sayı Yüzde

Evet 36 32,7

Hayır 74 67,3

Toplam 110 100,0

İşletmelerin %32,7’si 8.grup hesabı kullanmakta 
iken %67,3’ü ise kullanmamaktadır. 

İşletmelerin hesaplarının muhasebeleştirilmesinde 
bölgedeki işletmelerin kullanılan grup hesaplarının 
takibi, işletmeler açısından yarar sağlamaktadır. 
İş programlarının yapılması, performans değer-
lendirmeleri, satış fiyatlarının tespiti ve cirolar ile 
fiyatlar arasındaki fiyat farklılıklarının rakamlara 
yansımasında hesapların gruplandırılması veya 
grup olarak takibi işletme hesaplarını tutanlar ve 
firmalar açısından son derece yararlıdır.

Tablo 17: İşletmede Kullanılan Maliyet Siste-
mine İlişkin Frekans Dağılımları

Kullanılan Maliyet Sistemi Sayı Yüzde

Basit Maliyet Hesapları 21 19,3

Geleneksel Maliyet Muhasebesi 44 40,4

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 44 40,4

Toplam 109 100,0

İşletmelerin %19,3’ünde basit maliyet hesapları 
sistemi kullanılmakta iken %40,4’ünde geleneksel 
maliyet muhasebesi ve %40,4’ünde ise faaliyet 
tanımlı maliyetleme sistemi kullanılmaktadır. 
Geleneksel maliyet muhasebesinin kullanımı iş-
letmelerin kültürüne yerleşmiştir. Faaliyet tabanlı 
maliyetleme ile aynı anlamda kullanılmakta ve 

işletmeler burada istedikleri uygulamaları yapmakta 
özgür davranmaktadır.

Tablo 18: İşçilerin Ücret Hesabında Uygulanan 
Yönteme İlişkin Frekans Dağılımları

İşçilerin Ücret Hesabında 
Uygulanan Yöntem Sayı Yüzde

Zaman Esasına Göre 86 78,9

Akort Esasına Göre 4 3,7

Prim Esasına Göre 11 10,1

Diğer 8 7,3

Toplam 109 100,0

İşçilerin ücret hesabının %78,9’unda zaman esasına 
göre yöntem kullanılmakta iken %3,7’sinde akort 
esasına göre, %10,1’inde prim hesabına göre ve 
%7,3’ünde ise diğer yöntemler kullanılmaktadır.

İş verenin işçilere uyguladıkları ücretlerin başında 
% 78,9 oranında zaman esasına göre çalışmalar 
yapılmaktadır. Prim sistemi % 10,1 ile ikinci sırayı 
almaktadır. İşveren ile işçilerin yaptıkları görüşme 
ve sözleşmelere göre ödenecek ücretin yöntemi 
ve sistemi belirlenmektedir.

Tablo 19: Diğer ise Verilen Cevaba İlişkin 
Frekans Dağılımları

Diğer ise Cevap Sayı Yüzde

Aylık Puantaj 1 20,0

Aylık Sabit Ücret 1 20,0

Gün Hesabı 1 20,0

Günlük 1 20,0

Puantaj 1 20,0

Toplam 109 100,0

Bölgedeki otel işletmelerinde yapılan araştırma-
larda çoğu zaman geçici işçiler çalıştırılmakta, 
günlük ücret ödenmekte, bölge ve işletme kültürü 
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ile ekonomik koşullara göre ücretlerin tespiti ve 
ödeme şekilleri değişmektedir. Genelde firmalarda 
uygulamalar sistemlere göre aynı olduğundan 
oranlarda % 20 seviyelerinde çıkmıştır.

Tablo 20: İşçi Giderlerinin Muhasebeleştiril-
mesinde İşçi Ayrımı Yapılıp Yapılmadığına 

ilişkin Frekans Dağılımları

İşçi Giderleri 
Muhasebeleştirilmesinde İşçi 
Ayrımı

Sayı Yüzde

Evet 54 49,1

Hayır 56 50,9

Toplam 110 100,0

İşçi giderlerinin muhasebeleştirilmesinde %49,1’inde 
işçi ayrımı yapılmakta iken %50,9’unda ise işçi 
ayrımı yapılmamaktadır. Genelde işletmelerde 
işçilerin kalite ve kantiteleri ile performansları 
üzerinde ayırım yapılmamakta sadece ödeme 
ücretlerin maliyet analizlerinin ayrımı gerçekleşti-
rilmektedir. Burada da % 49,1 ile % 50,9 oranları 
birbirine yakın çıkmıştır.

Tablo 21: İşçi Giderleri Muhasebeleştirilme-
sinde Hangi Ayrımın Yapıldığına İlişkin Fre-

kans Dağılımları

İşçi Giderleri 
Muhasebeleştirilmesinde 
Hangi Ayrımın Uygulandığı

Sayı Yüzde

Direk İşçilik Giderleri 53 94,6

Endirekt İşçilik Giderleri 3 5,4

Toplam 56 100,0

İşçi ayrımı yapılanların %94,6’sında direk işçilik 
giderleri ayrımı yapılmakta iken %5,4’ünde ise 
endirekt işçilik giderleri ayrımı yapılmaktadır.

Bu tablo 21 de,20 no: lu tabloya atıf yapmakta ve 
işçilerin ayırımlarının maliyetlerine yönlendirmek-
tedir. Bu analizde % 94,6 oranında direkt işçilik 
maliyetleri esas alınmakta ve bu oranda işletmeler 
uygulama yapmaktadırlar. Direkt işçilik maliyetleri 
hesaplarda doğrudan çalıştırıldığından uygulama 
alanı da çoğunlukla olmaktadır.

Tablo 22: Yıllık İzin, Tatil ve İkramiye Öde-
melerinin Hangi Hesapta Tutulduğuna İliş-

kin Frekans Dağılımları

Yıllık İzin, Tatil Gibi 
Ödemelerin Hangi Hesapta 
Tutulduğu

Sayı Yüzde

720 Nolu Hesap 12 10,9

730 Nolu Hesap 4 3,6

740 Nolu Hesap 90 81,8

Diğer 4 3,6

Toplam 110 100,0

Yıllık izin, tatil ve ikramiye ödemelerinin %10,92u 
702 nolu hesapta tutulmakta iken %3,6’sı 730 nolu 
hesapta, %  81,8’i 740 nolu hesapta ve %3,6’sı 
ise diğer hesaplarda tutulmaktadır. 

Otel işletmelerinde veya diğer işletmelerde yıllık 
izinler ile tatil ve ikramiye ücretleri 22 no:lu tab-
lodaki hesaplarda tutulmaktadır.Bu hesap türleri 
işletmelere göre değişmemektedir.

Tablo 23: Diğer ise Verilen Cevaba İlişkin 
Frekans Dağılımları

Diğer ise Cevap Sayı Yüzde

740-760-770 1 25,0

770 Nolu Hesap 3 75,0

Toplam 4 100,0

Tabloda da görüldüğü gibi bunlar işletmelerin gider 
hesaplarıdır. Mal ve hizmetlerin oluşturulması için 
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yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına 
dönüştürülerek giderlerin izlendiği hesaplardır. 
Dönem sonlarında ilgili yansıtma hesapları ile 
karşılaştırılarak kapatılır. Hizmet işletmelerinde ve 
üretim işletmelerinde kullanılır. Bölgede yapılan 
araştırmalarda da bu tür hesapları kullandıkları % 
100 oranında tespit edilmiştir.

Tablo 24: Personele Sosyal Yardım Sağlamaya 
İlişkin Frekans Dağılımları

Personele Sosyal Yardım 
Sağlama Sayı Yüzde

Evet 51 46,4

Hayır 59 53,6

Toplam 110 100,0

İşletmelerin %46,4’ü personele sosyal yardımda 
bulunmakta iken %53,6’sı ise bulunmamaktadır. 
İşletmelerde çalışanlara sosyal yardım sağlamak 
firmaların tüzel kişiliklerine, çalışmalarına ve prog-
ramlarına bağlıdır. Sosyal yardım sağlayan firmalar 
çalışanlarda iç müşteri memnuniyeti yaratmakta, 
işletme içinde çalışanın ve dolayısıyla işletmenin 
de yıllık cirosu ve performansı yükselmektedir.

Tablo 25: İşletmedeki Maliyetlerin Aşağı Çe-
kilmesi İçin Hangi Yöntemin Uygulandığına 

İlişkin Frekans Dağılımları

Maliyetlerin Aşağı Çekilmesi 
İçin Kullanılan Yöntem Sayı Yüzde

Çalışanları Sıklıkla 
Değiştiriyorum

4 3,7

Çalışanları Koşullara Göre İşten 
Çıkarıyorum

32 29,4

Düşük Üretim Ve Hizmet 
Maliyetleri Sağlıyorum

59 54,1

Bunların Tümünü Uyguluyorum 14 12,8

Toplam 109 100,0

İşletmelerin maliyetlerin aşağı çekilmesi için %3,7’si 
çalışanları sıklıkla değiştirmekte iken %29,4’ü ça-
lışanları koşullarına göre işten çıkarmakta, %54,1’i 
düşük üretim ve hizmet maliyetleri sağlamakta 
ve %12,8’i ise bunların tümünü uygulamaktadır. 
İşletmeler günün ekonomik koşullarına ve politi-
kalara ile işletmenin kararlarına göre sıklıkla işçi 
çıkarmakta, bu da işletmeye güveni ve bağlılığı 
azaltmaktadır.

Düşük üretim ve hizmet maliyetleri çalışanları 
işletmeye bağlamakta ve personel daha başarılı 
ve verimli olmaktadır. İşletme sermaye, makine, 
beşeri ve sosyal faktörlerden oluştuğuna göre 
tabloda belirtilen üç değişkeni de uygulayan 
işletmeler bulunmaktadır.

Tablo 26: Düşük Maliyetleri Sağlamada Ya-
pılmayacaklara İlişkin Frekans Dağılımları

Düşük Maliyetleri Sağlamak 
İçin Yapmayacaklarınız Sayı Yüzde

Maliyetlerin Kaynağına Yakın 
Yerlerde İşletmeyi Kurarım 8 7,3

Yabancı İşçi Çalıştırırım, Sigorta 
Ödemem 53 48,6

Geçici İşçi Çalıştırırım 16 14,7

İşletme Giderlerini Üretim 
Kaynağından, Birinci Elden 
Alırım

32 29,4

Toplam 109 100,0

İşletmelerde düşük maliyetlerde düşük maliyet ve 
yüksek karla çalışmak esastır. Ancak günümüzün 
ekonomik koşullarında bu kural her azman geçerli 
olmayabilir. Aksi durumlarda başabaş noktalarında 
maliyet ve karlar arasındaki ilişki düzeyi işletme-
ye kar sağlamaz fakat piyasalardan da silmez. 
Araştırmamızın bu bölümünde işletmelere düşük 
maliyetleri nasıl sağlayacakları soruldu. Alınan 
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yanıtlarda % 48,6 oranında yabancı işçi çalıştıracağı 
ve sigorta ödemeyerek maliyetleri düşüreceği ve 
böylece karlılığı yükselteceği bilgileri alınmıştır. 
Diğer alınan yanıtta da % 29,4 oranında üretim 
girdilerini kaynağından ve birinci elden alarak 
maliyetleri düşürmeyi ve karları yükseltmeyi 
hedeflemişlerdir.

Tablo 27: Maliyetlerin Analizinde Yapılanla-
ra İlişkin Frekans Dağılımları

Maliyetlerin Analizinde 
Yapılanlar Sayı Yüzde

Analizlerde Ve 
Muhasebeleştirmede Çalışan 
Yanlı Düşünürüm

13 11,8

Devletin Vergi Kaybına İzin 
Vermem 21 19,1

İşletmelerin Ürün Ve 
Hizmetlerinin Kalitesini 
Düşünürüm

18 16,4

Bunların Tümünü Yaparım 58 52,7

Toplam 109 100,0

İşletmelerin %11,8’i analizlerde ve muhasebeleş-
tirmede çalışan yanlı düşünmekte iken %19,1’i 
devletin vergi kaybına izin vermemekte, %16,4’ü 
işletmelerin ürün ve hizmetlerinin kalitesini 
düşünmekte ve %52,7’si ise bunların tümünü 
yapmaktadır. 

Tablo 28: Finansal Döngünün Hangi İşletmede 
Daha Hızlı Olduğuna İlişkin Frekans Dağılımları

Finansal Döngünün Hangisinde 
Daha Hızlı Olduğu Sayı Yüzde

Turizm İşletmelerinde 29 26,4

Sanayi İşletmelerinde 10 9,1

Tekstil İşletmelerinde 2 1,8

Hızlı Yiyecek İşletmelerinde 69 62,7

Toplam 109 100,0

İşletmelerin %26,4’ü finansal döngünün turizm 
işletmelerinde daha hızlı olduğunu düşünmekte 
iken %9,1’i sanayi işletmelerinde, %1,8’i tekstil 
işletmelerinde ve %62,7’si ise hızlı yiyecek işlet-
melerinde finansal döngünün daha hızı olduğunu 
düşünmektedir. 

Tablo 29: İşletme Türünün Değiştirilmek İstenmesi Durumunda Hangisinin Yapılacağına 
ilişkin Frekans Dağılımları

İşletme Türü Değiştirilmek İstenirse Hangisinin Yapılacağı Sayı Yüzde

Düşük Maliyetli Ve Yüksek Kar Marjlı İşletmeleri Tercih Ederim 27 24,5

Yatırım İşletmelerinden Ziyade Üretilmiş Ürün İşletmelerini Seçerim 4 3,6

Pazarı Geniş Ve Çarpan Etkisi Büyük Olan İşletmelerle İlgilenirim 16 14,5

Bunların Tümünü Sağlarım 63 57,3

Toplam 109 100,0

İşletmelerin türü değiştirilmek istense %24,5’i 
düşük maliyetli yüksek kar marjlı işletmeleri tercih 
edeceğini belirtmiş iken %3,6’sı yatırım işletme-
lerinden ziyade üretilmiş ürün işletmesini tercih 
edeceğini, %14,5’i pazarı geniş ve çarpan etkisi 

büyük olan işletmelerle ilgileneceğini ve %57,3’ü 
ise bunların tümünü sağlayacağını belirtmiştir. 
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Tablo 30: Yıllık İzin, Tatil ve İkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesinde Hangi He-
sabın Kullanıldığı ile İşletmenin Niteliği Arasında İlişki Olup Olmadığının İncelenmesi (Ki-

Kare Analizi)

Hesap Türü x İşletme Niteliği
Hesap Türü

Toplam Ki-Kare p İlişki
740 No Diğer

İşletme 
Niteliği

4 ve 5 Yıldızlı Oteller
N 73 10 83

8,552 0,008* VAR

% 81,1 50,0 75,5

Diğer Oteller
N 17 10 27

% 18,9 50,0 24,5

Toplam
N 90 20 110

% 100,0 100,0 100,0

740 numaralı hesap türünü kullanan işletmelerin 
%81,1’i 4 ve 5 yıldızlı oteller iken %18,9’u diğer 
otellerdir. Diğer hesap türlerini kullanan işletmelerin 
ise %50,0’si 4 ve 5 yıldızlı oteller iken %50,0’sidiğer 
otellerdir. Uygulanan Ki-Kare analizi sonucunda 

yıllık izin, tatil ve ikramiye ödemelerinin muha-
sebeleştirilmesinde hangi hesabın kullanıldığı ile 
işletmenin niteliği arasında ilişki bulunmaktadır 
(Ki-Kare:8,552, p:0,008).

Tablo 31: İşletmede Çalışan Personel Sayısı ile İşletmenin Niteliği Arasında İlişki Olup Ol-
madığının İncelenmesi (Ki-Kare Analizi)

Hesap Türü x Personel Sayısı
Hesap Türü

Toplam Ki-Kare p İlişki
740 No Diğer

Personel Sayısı

49 Kişi ve Altı
N 19 15 34

22,252 0,000* VAR

% 21,1 75,0 30,9

50 Kişi ve Üzeri
N 71 5 76

% 78,9 25,0 69,1

Toplam
N 90 20 110

% 100,0 100,0 100,0

740 numaralı hesap türünü kullanan işletmelerin 
%21,1’inde 49 ve daha az personel çalışmakta 
iken %78,9’unda 50 ve daha fazla personel ça-
lışmaktadır. Diğer hesap türlerini kullanan işlet-
melerin ise %75,0’inde 49 ve daha az personel 

çalışmakta iken %25,0’unda 50 ve daha fazla 
personel çalışmaktadır. Uygulanan Ki-Kare analizi 
sonucunda işletmede çalışan personel sayışıyla 
işletmenin niteliği arasında ilişki bulunmaktadır 
(Ki-Kare:22,252, p:0,000).
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Tablo 32: İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesinde Hangi Ayrımın Kullanıldığı ile İşlet-
menin Niteliği Arasında İlişki Olup Olmadığının İncelenmesi (Ki-Kare Analizi)

Hesap Türü x Ayrım
Hesap Türü

Toplam Ki-Kare p İlişki
740 No Diğer

Hangi Ayrımın 
Kullanıldığı

Direk İşçilik 
Giderleri

N 47 6 53

1,258 0,335 Yok

% 95,9 85,7 94,6

Endirekt İşçilik 
Giderleri

N 2 1 3

% 4,1 14,3 5,4

Toplam
N 49 7 56

% 100,0 100,0 100,0

740 numaralı hesap türünü kullanan işletmelerin 
%95,9’unda direk işçilik giderleri ayrımı uygulan-
makta iken %4,1’inde 50 endirekt işçilik giderleri 
ayrımı uygulanmaktadır. Diğer hesap türlerini 
kullanan işletmelerin ise %85,7’sinde direk işçilik 
giderleri ayrımı uygulanmakta iken %14,3’ünde 

endirekt işçilik giderleri ayrımı uygulanmaktadır. 
Uygulanan Ki-Kare analizi sonucunda işçilik gi-
derlerinin muhasebeleştirilmesinde hangi ayrımın 
kullanıldığı ile işletmenin niteliği arasında ilişki 
bulunmamaktadır (p>0,05). 

Tablo 33: Personele Sosyal Yardım Sağlanıp Sağlanmadığı ile İşletmenin Niteliği Arasında 
İlişki Olup Olmadığının İncelenmesi (Ki-Kare Analizi)

Hesap Türü x Sosyal Yardım
Hesap Türü

Toplam Ki-Kare p İlişki
740 No Diğer

Sosyal Yardım 
Sağlama

Evet
N 38 13 51

3,414 0,065 Yok

% 42,2 65,0 46,4

Hayır
N 52 7 59

% 57,8 35,0 53,6

Toplam
N 90 20 110

% 100,0 100,0 100,0

740 numaralı hesap türünü kullanan işletmelerin 
%42,2’sinde personele sosyal yardım yapılmakta 
iken %57,8’inde sosyal yardım yapılmamaktadır. 
Diğer hesap türlerini kullanan işletmelerin ise 
%65,0’inde personele sosyal yardım yapılmakta 
iken %35,0’inde sosyal yardım yapılmamaktadır. 
Uygulanan Ki-Kare analizi sonucunda personele 

sosyal yardım sağlanıp sağlanmadığı işletmenin 
niteliği arasında ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Turizm işletmelerinin; özellikleri gereği her ne 
kadar kaliteli ve estetik hizmet sunmaları gerekse 
de genellikle işletmelerde en büyük gider kalemini 
oluşturan işçilik maliyetlerini de göz önüne almak 
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zorundadırlar. İşçilik maliyetlerinin kontrolünde 
şu konulara dikkat etmek gereklidir:

İş analizinin yapılarak işe uygun personel alınması,

İş tasarımının yapılarak iş gören veriminin art-
tırılması,

Personel planlamasının yapılarak, gerektiği kadar 
personel çalıştırılması,

Personel programlamasının yapılması, personelin 
iş yükü dengesinin sağlanması, aşırı yorgunlukların 
önüne geçilmesi,

Uygun ücret politikasının uygulanması,

İşçilik maliyet yüzdesinin günlük kontrol edilmesi,

İşçilik maliyetlerinin raporlanarak değişimlerin 
izlenmesi.

Bunların yanında maliyetlerin kontrolünde çalışanların 
iş tatmini ve motivasyonu göz ardı edilmemelidir. 
İş görenin verimsiz ve isteksiz çalışması, işten 
ayrılmaların artması gibi iş görenden kaynaklanan 
sorunlar uzun vadede işletmelere daha yüksek 
maliyete neden olacaklardır.

Mamul üreten işletmeler için her bir maliyet 
unsuruna ayrı hesapların açılması maliyetlerin 
planlanması, takibi, kontrolü, analizi ve üretim 
maliyetinin sağlıklı hesaplanması bakımından 
uygundur. Fakat, hizmet işletmeleri için bir tek 
maliyet hesabının yeterli görülmesi uygun değildir. 
Çünkü turizm işletmelerinin de en az diğer üretim 
işletmeleri kadar ayrıntılı hesaplara ihtiyacı ola-
bilir. Hizmet işletmeleri de faaliyetleri sırasında 
malzeme, personel ve diğer üretim maliyetlerine 
katlanır. Bu bakımdan 740 numaralı hesabın ma-
liyetlerin planlanması, takibi, kontrolü, analizi ve 
hizmet maliyetlerinin sağlıklı hesaplanması için 

yeterli olmadığı, sadece bir maliyet havuzu niteliği 
taşıdığı söylenebilir.

710 (711), 720 (721) ve 730 (731) numaralı 
hesaplar isteyen hizmet işletmeleri tarafından da 
kullanılabilmelidir. Zaten 720 ve 730 numaralı 
hesaplara ilişkin açıklamalar incelendiğinde, bu 
hesapların hizmet işletmeleri için de kullanılabile-
cekleri kabul edilmektedir. Mesela, 720 numaralı 
hesabın açıklamasında “...belli bir mamul veya 
hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya 
yüklenebilen işçilik giderlerini kapsar. “ ifadesi 
ile 730 numaralı hesabın açıklamasındaki “...bu 
giderlerin üretim ve hizmet maliyeti ile ilgili bir 
gider niteliğini taşıması, çeşit ve değer yönü ile 
doğrudan doğruya değil ancak dağıtım yoluyla 
üretim ve hizmet maliyetlerine yansıtılabilir nitelikte 
olması gerekir” ifadesi, bu hesapların hizmet üretim 
maliyetinin belirlenmesinde de kullanılabileceğini 
göstermektedir. (Yükçü,2001: 21-27)

Fakat 740 numaralı hesap grubu açıklamasında, 
hizmet işletmelerinin 710, 720 ve 730 numaralı 
hesapları kullanamayacakları belirtilmektedir. Bu 
çelişkili bir durumdur, ortadan kaldırılmalıdır ve 
söz konusu hesapların hizmet işletmelerinde de 
kullanılabilmelerine izin verilmelidir. 

Ege Bölgesinde yapılan araştırmalarda ve alınan 
sonuçlarda, turizm işletmelerinin maliyetlerini 
oluşturan değişkenlerin, Türkiye’nin diğer bölgele-
rinden çok farklı olduğu tespit edilmiştir. Bölgede 
hizmet işletmelerinin % 65 oranında mevsimlik 
çalıştıkları ve maliyetlerini de bu yönde oluşturup 
muhasebeleştirdikleri belirlenmiştir.

Bazı işletmeler mevsimlik işçi ve çalışanları teorik 
olarak istihdam etmişler bunların ücretlerini piyasa 
ve yasal ücret koşullarında ödememişler ve ayrıca 
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maliyetlerine de yansıtmamışlardır. Böylece düşük 
maliyetle istihdam sağlamayı hedeflemişlerdir.

Ayrıca, Ege kıyılarından kaçak göçmen çıkışlarının 
yurt dışına yapılması, bu kaçakların belli bir süre 
özellikle tarıma dayalı işyerlerinde çalıştırıldıkları 
yapılan araştırmalarda gözlenmiştir.

İşçilik maliyetlerini oluşturan değişkenlerin analizi 
ve sentezlerinin Maliyet Muhasebesi kurallarına ve 
hesap sistemine göre yapıldığı ancak, maliyetlerin 
arz ve talep ile ülke ve dünyanın ekonomik koşul-
larına göre değişmesi bölge Turizm işletmelerini 
daha planlı ve programlı çalışmaya yönlendirmiştir.

Otel işletmelerinde çalışan personelin mevsimlik 
olması, çalışanın işletmeye bağlılığını azaltmış ve 
performansını düşürmüştür. Bunun da işletmelerin 
işten çıkarmaları fazlalaştırmasına neden olmuştur.

Maliyetlerin düşürülmesi, satışların artırılması 
ve kar marjlarının yükseltilmesi adına yüksek 
öğrenimli ve kaliteli eleman çalıştırılması ikinci 
planda tutulmuş bu da müşteri memnuniyetinde 
sorunlara olmuştur.
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BANKACILIKTA HİZMET KALİTESİNİN KURUM İMAJINA VE 
MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA

Birol ERDEM1, Haluk TANRIVERDİ2

1Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksek Okulu, 
2İstanbul Üniversitesi

Özet: Günümüzde yaşanan acımasız rekabet mücadelesinden ekonominin can damarı sayılan finans sektörü 
de nasibini almıştır. Gerek ülkemizde gerekse dünyanın diğer ülkelerinde küresel bankaların ülke finans 
pazarlarına nüfus edip ulusal bankaları satın alma hızları artmıştır. 2000’li yıllarında başlarında ülkemiz-
de görülmeye başlanan banka devirleri sayesinde ulusal bankalarla ve piyasaya giren küresel bankalar 
arasında Pazar payı mücadelesi başlamıştır. Böyle bir rekabet ortamının içinde bankalar pazar paylarını 
koruyabilmek için mevcut müşterilerinin devamlı olarak kendilerinin sunduğu hizmetten faydalanmasını 
sağlamalıdırlar. Bilindiği gibi hizmet kalitesi diğer sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de 
artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilecek uygulama ile İş Bankası 
müşterileri için hizmet kalitesinin, bankanın kurum imajına ve müşteri bağlılığına olan etkileri çok yönlü 
ele alınmıştır. Bu çalışmada yüz yüze anket yöntemi uygulanmış, anket sonuçlan da regresyon analizi, 
faktör analizi ve korelasyon analizi gibi yöntemlerle değerlendirilmiştir. Son kısımda da bankalara; müşteri 
tatminini sürekli kılmak için hizmet kalitelerini nasıl iyileştirecekleri ve bankaların ülkemizde ki küresel 
bankaların kurum imajlarıyla baş edebilmeleri için şu anki kurum imajlarını nasıl düzeltecekleri yönünde 
tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kurum İmajı, Marka Bağlılığı, Hizmet Kalitesi, Banka

IMPACT OF SERVICE QUALITY IN BANKING ON CORPORATE  
IMAGE AND CUSTOMER LOYALTY AND A PROJECT

Abstract: The finance sector, which is deemed as the life-blood of economy, also gets its share of today’s 
cruel competition. As a phenomenon observed both in our country and in other countries, global banks are 
now faster to penetrate into national finance markets and acquire national banks. A competition emerged in 
Turkey among national banks and global banks which gained presence at the market thanks to acqusition 
of national banks which took place at the beginning of 2000s. Exposed to such a harsh competition, banks 
should allow their existing customers to continuously use and benefit from the services they offer in order 
to maintain their market shares. As known, service quality has become a “must” in banking sector as is 
the case in other sectors. With the project work to be performed within scope of this study, the impacts 
of service quality on corporate image and loyalty for İş Bankası customers shall be addressed in a mul-
tilateral manner. In this study, we conducted face-to-face surveys and evaluated survey results through 
such methods as regression analysis, factor analysis and correlation analysis. And in the last chapter, we 
give some recommendations about how banks should improve their service quality in order to maintain 
customer satisfaction and about how banks should improve their current corporate images in order to 
cope with the corporate images of global banks present in our country.

Key Words: Corporate Image, Brand Loyalty, Service Quality, Bank
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GİRİŞ

Günümüzde gerek ülkemizde gerekse diğer ülke-
lerin finans piyasalarında, çok sayıda aynı hizmeti 
müşterisine sunan banka ve finans kurumu bulun-
maktadır. Bunlara dünya üzerinde her geçen yeni 
kurulan finans kuruluşları eklenmektedir. Banka 
sayısındaki artışla beraber mevcut müşterilerin bek-
lentilerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni 
alternatifler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bankalar 
ellerindeki pazar payını kaptırmamak veya pazar 
payını arttırmak amacıyla ürettikleri hizmetlerin 
kalitesini sorgulamak ve gerekli durumlarda iyi-
leştirmeleri yapmak zorunlulukları doğmaktadır. 

Her sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe 
de bankalar müşterilerin algılarında kendilerinin 
diğer bankalardan farklı olduklarını göstermek için 
dikkat çekici bir değişim yaratmaları gerekliliğinin 
farkına varmışlardır. Bu kadar rakibin arasında 
işletmelerin asıl amacı, kendi kimliklerini kabul 
ettirmeye çalıştıkları müşterilerinin zihinlerinde 
olumlu bir görüntüye sahip olmayı sağlamaktır. 
Bunu yapacak en önemli faktör bankaların müş-
terilerine sunduğu hizmetin kalitesidir. 

Hizmeti satın alan tüketicinin gözünde kurumsal imajı 
oluşmasını belirleyen etken müşterinin hizmetten 
aldıkları tatmin düzeyidir. Şayet müşteri hizmet 
kalitesinden memnun kalırsa, şirkete beslemeye 
başladığı olumlu düşüncelere devam edecek bu 
sayede sürekli hizmeti almaya davranışı oluşmaya 
başlayacaktır. Sürekli hizmet satın almayı sağla-
makla bütün firmaların arzu ettikleri sadık müşteri 
oluşturmak için önemli bir adım atılmış olunacaktır. 

Bu çalışmada, bankaların müşteri bağlılığı yaratmak 
ve kurum imajını sağlamlaştırmak amacıyla hizmet 
kalitesini arttırmanın önemi vurgulamak ve hizmet 

kalitesini arttırmanın müşteri memnuniyetine olan 
etkisini göstermeye çalışılmıştır. 

Yapılan uygulamayla hizmet kalitesi kavramı 
genel olarak anlatılarak, kurum imajı ve müşteri 
bağlılığı üzerindeki etkileri ölçülmüştür. 

Çalışmanın amacı, bankaların müşterilerine 
sunduğu hizmet kalitesinin kurumsal imaja ve 
müşteri bağlılığı üzerindeki etkileri saptanmış 
ve aralarındaki korelasyon ilişkisinin boyutları 
incelenmiştir. 

LİTERATÜR TARAMA

Hizmetin Tanımı, Önemi ve Özellikleri

Hizmetler geniş bir yelpaze içinde yer almaları, 
somut mallarla birebir ilişki halinde olmaları sebe-
biyle soyut anlam ifade ettikleri için tam anlamıyla 
hizmetin tanımını yapmak zordur. Bu zorluktan 
dolayı hizmet ile ilgili tanımlar birbirinden fark-
lılıklar göstermektedirler. Amerikan Pazarlama 
Birliğine göre hizmet; “Soyut (en azından geniş 
ölçüde), üreticiden kullanıcıya direkt olarak mü-
badele edilen, taşınamayan, depolanamayan ve 
hemen hemen derhal bozulabilir nitelikte olan 
mallardır”(Mucuk,2001)

John Courtis’e göre, hizmet; pazara sunulan ya 
da malların satışına bağlı olarak sağlanan çaba ve 
yarar olarak da tanımlanabilmektedir. 

İnsan gereksinmelerini sağlayan araçlar sadece 
gözle görülebilir ve elle tutulabilir sabit bir özel-
lik taşımazlar. İnsan gereksinmelerini karşılayan 
ancak somut olmayan bu araçlara hizmet adı 
verilmektedir.(Karalar,1995)

Hizmetin diğer bir tanımda ise, insan gereksinme-
lerini sağlayan araçlar sadece gözle görülebilir ve 
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elle tutulabilir sabit bir özellik taşımazlar. İnsan 
gereksinmelerini karşılayan ancak somut olmayan 
bu araçlara hizmet adı verilmektedir. 

Hizmet; pazara sunulan ya da malların satışına 
bağlı olarak sağlanan çaba ve yarar olarak da 
tanımlanabilmektedir (Courtis,1993). Tanımlardan 
da anlaşılacağı üzere hizmetin iki önemli yanı 
vardır, birincisi soyut bir etkinlikler silsilesi ol-
ması, ikincisi ise insanların ihtiyaçlarını gidermek 
amacıyla yapılmasıdır. 

İnsanların gelir ve eğitim düzeyi artmasıyla bera-
ber hizmetlere olan talep hızla artmıştır. Hizmet 
sektöründe verilen hizmetler o denli önemli hale 
gelmiştir ki, bu hizmetler olmadan artık insan 
hayatının devam etmesi olanaksız hale gelmiştir. 
İnsan hayatında bağımlılık yaratan hizmetler 
kadar bunları sunan hizmet işletmelerinin önemi 
de giderek artmıştır. 

Yapılan bu tanım ve açıklamalardan anlaşılacağı 
gibi hizmetlerin kendilerine has özel yapıları var-
dır. İşte bu yapıları nedeniyle, geleneksel olarak 
fiziksel mal esasına dayanarak geliştirilmiş olan 
pazarlama, hizmetlerin pazarlanmasında ortaya 
çıkan bazı problemlerin çözümünde yetersiz 
kalmış; bunun sonucunda, “hizmet pazarlaması” 
olarak adlandırılan yeni bir disiplin geliştirmiştir.
( Mucuk,2001).Hizmetin özellikler; soyutluk, 
bölünmezlik, değişkenlik ve dayanaksızlıktır. 

Hizmetler elle tutulamayan, gözle görülemeyen, 
hissedilemeyen soyut mallardır. Somut mallarda 
olduğu gibi satın alma öncesi görülebilen, hisse-
dilebilen mallar değildirler. Müşteriler bir hizmeti 
satın alırlarken önce o alacakları hizmetin kalitesini 
belirleyebilmek için satın alacağı hizmet ile ilgili 
bir kanıt veya somut ipuçları aramakta ve sunu-

lan hizmetin kalitesini hizmeti sunan personel, 
hizmetin sunulduğu yer, iletişim biçimi, hizmetin 
veriliş biçimi ve fiyatına bakarak belirlemeye 
çalışmaktadırlar. ( Kotler,1997)

Fiziksel mallar önce üretilmekte ve depolanmakta, 
daha sonra satılıp tüketilmektedir. Hizmetler ise 
önce satılmakta, sonra aynı anda üretilip tüketil-
mek suretiyle, onu üreten kişiden ayrılmayarak, 
adeta bir bütün parçası olmaktadır. Bu durumda 
hizmeti sunan kişi, hizmetin kendine özgü oldu-
ğunu, başka birinin aynı şekilde başka birinin aynı 
şekilde sunamayacağı fikrini müşterisine kabul 
ettirmeye çalışarak ürününü farklaştırma yoluna 
gitmektedir, (Mucuk,2001).Hizmet kavramında 
onu üreten kişi sadece bir çıktı meydana getirip 
süreci bitirmemekte, aynı zamanda tüketici de 
en az üretici kadar hizmet çıktısı üzerinde etkisi 
olmakta ve hizmet çıktısını etkileyebilmektedirler. 

Tüketici ve hizmet üreticisi arasındaki oluşan 
iletişimden kaynaklanan bu etkileşim sayesinde 
tüketici ve üretici arasında bir ilişki doğar ve 
doğan ilişkide hizmet kalitesinin iyi veya kötü 
olmasında etkin rol oynar. 

Aralarındaki bu etkileşim sayesinde firmalar açı-
sından, rekabet gücünü ve pazar payını kaybetme-
mesi açısından bir alarm mekanizması oluşturur 
ve gerekli tedbirleri anında alabilmesi için anlık 
geri bildirim imkanı sağlamıştır. Ayrılmazlığın bu 
özelliği sebebiyle işletmeler eleman seçerken her 
zaman müşteriye yakın ve sıcak davranan, müşteri-
nin ne istediğini anlama yeteneğine haiz yetkinliğe 
sahip elemanları tercih etmeleri gerekmektedir. 

Ne bir hizmet işletmesinin, ne de bireysel olarak 
hizmet veren kişilerin verdikleri hizmetleri stan-
dartlaştırma olanakları yoktur. Sunulan hizmet-
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lerin her biri diğerinden farklıdır (Tek.1997). Bu 
da hizmetin değişken bir özelliğe sahip olması 
anlamına gelmektedir. Hizmetin değişken olma-
sının nedeni, hizmet kalitesinin nerede, ne zaman 
nasıl sunulacağına ve özellikle onu sunan kişiye 
bağlıdır. Benzer hizmetleri veren farklı kişilerin 
hizmet çıktılarındaki değişkenlik bir yana, aynı 
insan bile farklı zamanlarda farklı kalitede hizmet 
sunabilmektedir (Değermen, 2006). Bazen sıcakkanlı 
ve ilgili davranırken, bazen de anlayışsız ve kaba 
olunabiliyor. İşletmelerde, değişkenlik özelliğinin 
olumsuz etkilerini yok edebilmek amacıyla çeşitli 
stratejileri tasarlamakta ve uygulamamaktadırlar. 
Bu stratejiler;

- Personel seçimini dikkatli yapmak

- Seçilen personeli motive ederek verimliliklerini 
arttırmak

-  Belirli dönemlerde personeli eğitime tabi tutarak 
daha iyi yetişmelerini sağlamaktır. 

Gerekli eğitimler verilip daha iyi eğitilen ve daha 
motive olmuş çalışanlar, zor müşterilerin ani 
tepkileriyle başa çıkma konusunda daha başarılı 
olmaktadırlar. 

Hizmet işletmelerinin amacı sürekli olarak kali-
teyi sağlamak ve farklı zamanlarda farklı kişilere 
değişik biçimlerde değil aynı biçimde istikrarlı bir 
kalitede hizmet sunmaktır.( Barutçu,2002)

Hizmetlerin en önemli özelliklerinden biri de daya-
nıksız olmalarıdır. Hizmetlerin dayanıksız olmasının 
nedenleri; hizmetlerin stoklanamaması, saklanama-
ması, iade edilememesi ve yeniden satılmamasıdır 
(Öztürk,1998). Hizmetlerin stoklanamaması veya 
saklanamaması hizmet sektörünün atıl çalışması 
sonuçlarım doğurması yüksek bir ihtimal olduğun-

dan yeni stratejiler üretmek gerekir olası sorunun 
çözümü için. Hizmetin dayanaksızlık dezavantajını 
ortadan kaldırabilmek için işletmeler yeni pazarlama 
stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. 

Hizmette kalitenin farkına varan işletmeler rakip-
leriyle rekabet edebilecek ve hatta fark yaratabi-
lecek mal ve hizmet üretmek amacıyla mal ve 
hizmetlerini daha kaliteli üretmeyi öğrenirken bir 
yanda da hatalı üretim oranını en aza indirmeyi 
amaçlamışlardır. Kalite sayesinde firmalar düşük 
maliyetle daha üstün mal ve hizmet üretmeyi 
öğrenmişlerdir. Kalite, işletmelerin varlıklarını 
sürdürmeleri için bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Kalite, nesnel bir kavram değildir. Bu sebepten 
dolayı kalite kişiden kişiye farklı anlam taşımakta-
dır. İnsanların bir mal veya hizmetten beklentileri 
çeşitli olmaktadır. Her insanın, bilhassa teknolojik 
gelişmelerin etkisiyle çeşitlenen mal ve hizmete 
karşı duyduğu ilgi ve o mal ve hizmetten beklentisi 
de doğal olarak farklı olacaktır. Ayrıca tüketicilerin 
gelir durumları, eğitim düzeyleri ve sosyal statü-
leri gibi değişkenlere göre de tüketici tutumları 
değişmekte ve bu değişkenlere göre beklentiler ne 
kadar farklılaşırsa, bu beklentiye cevap vermesi 
gereken kalitenin de tek bir tanımı ve boyutunun 
olması o kadar zorlaşmaktadır. 

 Başka bir deyişle kalite hizmetin üreticisi ve onun 
tüketicisi arasında bir “köprü” görevi görmektedir.
( Saraç,2002)

Mal veya hizmet bakımından kalitenin önemi 
değişmez. Her ikisinde de ürünün kullanıcıyı 
tatmin etmesi, beklentilere cevap vermesi, yeterli 
süre kullanılabilmesi gerekir. Kalitesiz ürünlerin 
tüketiciyi ilgilendiren boyutunun yanında sanayi-
ciyi ilgilendiren boyutlan da vardır. Dolayısıyla 
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kalite yalnızca işletmeyi değil, işletme dışındaki 
çeşitli grupları da ilgilendirmektedir. Kısaca kalite, 
ürünü kendi imalatında kullanan işletmeler veya 
pazara sunulan ürünü satın alan tüketiciler ve 
aynı zamanda işletme bölümlerini de yakından 
ilgilendiren bir konudur.( Yamak,1993) 

Kalitenin tanımının çok sayıda olması kalitenin 
boyutlarında ki zenginlikten gelmektedir. Hizmetlere 
ilişkin kalite boyutlarını aşağıdaki gibi sıralamak 
mümkündür.( Gümüşlüoğlu,2007)

Birçok akademisyen ve araştırmacı, hizmet kalitesinin 
boyutları ile ilgili çeşitli yaklaşımlar geliştirmiş-
lerdir. Tablo 1’de bu yaklaşımlar özetlenmektedir. 

Tablo-1 Konuyla İlgili Literatür Çalışmaları 

YAZARLAR ÖNERİLEN BOYUTLAR

SASSER, OLSEN, WYCKOF (1978) a. Üretimde kullanılan materyallerin niteliği
b. Hizmetin yaratıldığı fiziksel atmosfer, araç, gereç 
vb. teknik olanaklar, 
c. Personelin tutum ve davranışı

LEHTINEN (1978) 1. Uç boyutlu yaklaşım
a. Fiziksel kalite
b. Etkileşim kalitesi
c. Şirket kalitesi
2. İki boyutlu yaklaşım
a. Süreç kalitesi
b. Çıktı kalitesi

GRÖNROOS (1978) a. Teknik kalite
b. İşlevsel kalite
c. Firma imajı

PARASURAMAN, ZEITHAML VE BERRY (1985) a. Güvenilirlik
b. Heveslilik
c. Yetenek
d. Ulaşılabilirlik
e. Nezaket
f. İletişim
g. İnanılırlık
h. Güvenlik
i. Müşteriyi tanıma/anlama 
j. Hizmet ortamı

NORMANN (1988) Hizmet paketinin özellikleri:
a. Değişir (soft) özellikler
b. Değişmez (hard) özellikler

 Kaynak: Uyguç, (1998) N. Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi: Stratejik Bir Yaklaşım, İzmir: 
Dokuz Eylül Yayınları
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Hizmet kalitesi, insanların performanslarını 
hatasız olarak gerçekleştirmesi, tüketicilere, 
yerinde, zamanında, doğru şekilde ürün sunul-
masına denilmektedir. Bir başka tanıma göre 
hizmet kalitesi, tüketicinin bir hizmetin bütün 
olarak mükemmelliği ve üstünlüğü hakkındaki 
değerlendirmesidir (Bozkurt, 2008).

Hizmette kalite, müşteri beklentilerini karşılamak 
için üstün ya da mükemmel hizmet verilmesidir. 
Bir kuruluşun müşteri beklentilerini karşılayabil-
me ya da geçebilme yeteneği olmasıdır. Bu iki 
tanımda da hizmet kalitesi için anahtar kelimenin 
“müşterinin beklentileri” olduğu görülmektedir. 
Müşteriler, geçmişteki deneyimlerinden, etrafla-
rından duydukları sözlerle, yazılı ve görsel basın 
kuruluşlarındaki reklamlarla veya hizmet için 
katlanmak zorunda kaldıkları bedelleri dikkate 
alarak işletmeye karşı beklentilerini oluşturur-
lar. Bu faktörleri dikkate alan müşteri zihninde 
bir algılama yapar ve alman hizmetle algıladığı 
hizmetin karşılaştırmasını yapar. Önemli olan 
algılanan hizmet kalitesinin yüksek olmasıdır 
(Uzerem,1997).

Hizmet kalitesi ile ilgili kavramları algılanan, 
beklenen, teknik ve fonksiyonel kalite olmak üzere 
4 ana başlığa ayrılmıştır. Bu kalite kavramları 
ayrı ayrı incelenmiştir 

Algılanan kalite ise, mal veya hizmet satın alın-
dıktan sonra müşteri algıladığı hizmet kalitesini 
beklediği hizmet kalitesiyle mukayese eder ve 
kesin sonuca bu şekilde ulaşır. Müşterinin algı-
ladığı hizmet ile beklentileri arasındaki olumsuz 
fark, diğer bir ifadeyle, yüksek beklentilerine karşı 
olumsuz bir hizmet algılaması, algılanan hizmet 
kalitesinin düşük olarak değerlendirilmesiyle so-
nuçlandırılacak; aradaki fark olumlu ise müşterinin 

hizmeti “kaliteli” kalite olarak algılanmasıyla son 
bulacaktır. Örneğin, bir müşterinin daha önce hiç 
konaklamadığı, ama hakkında çok şey duyduğu 
ve beş yıldızı hak ettiği söylenen “X” adlı otel 
hakkındaki beklentileri, duyumları doğrultusunda 
yüksek olacaktır. Ancak “X” otelindeki ilk konak-
lamasında beklentilerinin aksine iyi olmayan bir 
hizmet aldığında daha önceki duyumları doğrul-
tusunda oluşan beklentileri ile algılamış olduğu 
hizmeti karşılaştıracak ve sonuçta aynı otelin beş 
yıldızı hak ettiği görüşünü paylaşmayarak “X” 
oteli hakkında azalan bir kalite yorumuna sahip 
olacaktır (Değermen, 2006). 

Bu tanıma göre fonksiyonel kalite kavramı, 
hizmetin sunulduğu sırasında oluşan etkilerin, 
bundan kasıt müşteri ve hizmeti sunan personel 
arasında meydana gelen etkileşimden bahsedil-
mekte, müşteriler tarafından nasıl algılandığına 
odaklanmıştır. Kısacası hizmetin nasıl sunulduğu 
üzerinde durulmuştur. Örneğin, restorana yemek 
yemek için giden bir müşterinin sadece yemeğin 
görüntüsü veya tadı değil, masaların tertibi, çatal, 
bıçak ve bardakların temiz olması, hızlı servis 
yapılması ve görevlilerin müşteriye yaklaşım 
tarzlarını da hizmet kalitesini değerlendirmede 
kullanırız. 

Teknik kalite ise, yaşanan kalitenin diğer parçasını 
ifade etmektedir. Müşterinin hizmetten ne elde 
ettiğini ifade etmektedir. Teknik kalite, hizmetin 
nasıl sunulduğuyla değil, müşterinin hizmet çık-
tısından elde ettiği kesin sonuçla ilgilenmektedir. 
Yine restoran örneğinden hareket edecek olursak, 
kalite sadece yemeğin kendisidir. 

Müşteri Bağlılığı, Müşteri Sadakati Ve Ku-
rumsal İmaj
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1970’li yıllarda işletmeler dünya nüfusunun 
az olması, pazarların küçük ve sınırlı olması, 
çalışanların gelirlerinin az olması vb.gibi se-
beplerden dolayı işletmeler müşterilerini tanır 
ve taleplerine daha kolaylıkla hizmet verirlerdi. 
Müşterilerin işletmeler için önemi şimdikiyle 
mukayese edilmeyecek kadar azdı. İşletmeler ne 
üretileceğine, nasıl ve nerede satılacağına ve en 
önemlisi fiyatının ne olması gerektiğine kendileri 
rahatlıkla karar verebiliyordu. 

80’li yılların başlarında teknolojik gelişmeler ve 
pazar yapısının değişmesiyle beraber işletmeler 
kalite kavramının ne kadar önemli olduğunun 
farkına varmaya başladılar, 90’lı yıllara geldi-
ğinde ise kalitenin pazarda tutunmak için tek 
başına yeterli olmadığı kalitenin yanında müşteri 
sadakati yaratılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

2000’li yıllarda ise, rakip sayısının ve rekabet 
savaşının hiç olmadığı kadar artması, teknolojinin 
baş döndürücü bir hızla gelişmesi, gelir düzeyinin 
artması, iletişim araçlarının teknolojik gelişmelere 
paralel olarak çeşitlenmesi nedenlerinden ötürü, 
müşteri istek ve ihtiyaçlarının giderek farklılaş-
ması ve artmasıyla, müşteri tatminini sağlamak 
bile işletmelerinin başarısı için yeterli olmamaya 
başlamıştır. 

Günümüz müşteri yapısı; dinamik ve değişken 
bir durum sergilemektedir. Bu durum, müşterileri 
izlemeyi ve tatmin etmeyi zorlaştıran bir etki 
yaratmaktadır. Bugün dünyanın birçok yerinde 
işletmelerin yaşadığı sorunlardan en büyüğü 
müşteri bağlılığının azalmasıdır. Bu durumun 
temel nedeni ise artan rekabet ve ileri teknoloji 
sonucu, müşterilere sunulan daha ucuz fiyatlı, 
daha cazip alternatif mallar oluşturmaktır. ( Kı-
rım,2001).Bu sebepten dolayı işletmelerin birinci 

görevi müşterilerin kendilerine sadık olmalarını 
yani müşterilerin kendilerine bağlanmalarını 
sağlamaktır. 

Müşteri devamlılığı çeşitleri üç grupta ince-
lenmektedir. Bunlar marka devamlılığı, hizmet 
devamlılığı, mağaza devamlılığı çeşitleridir. 

Marka devamlılığı, müşterilerin her satın almada 
tercih ettiği markayı satın alma eğilimi ve davranışı 
olarak tanımlanmış ve pazarlamacıların ulaşmak 
istedikleri bir amaç olarak belirtilmektedir. 

Hizmet devamlılığı, müşterinin bir hizmet sağ-
layıcısından tekrarlanan satın alma davranışı 
göstermesi, hizmet sağlayıcısına olumlu bir 
tavrı ve hizmet ihtiyacı olduğu zaman sadece bu 
hizmet sağlayıcısını kullanmayı düşünme olarak 
tanımlanabilir. 

Mağaza devamlılığı, müşterilerin belli bir mağa-
zaya veya mağaza zincirine sürekli müşteri olma 
isteği ile ilgili bir kavram olarak adlandırılmak-
tadır. Mağaza devamlılığı düzeyi, mağazanın 
bulunduğu sektöre göre değişecektir. Örneğin bir 
müşterinin bir markete olan bağlılık düzeyi ile 
giyim mağazasına olan bağlılık düzeyi farklıdır. 
Müşteriler marka ve hizmet, mağaza devamlılı-
ğına yönlendiren değişkenlerin analiz edilmesi 
işletmeler için önem taşımaktadır. 

Müşteri bağlılığının işletmelere sağladığı bir çok 
avantaj ve fayda bulunmaktadır. Müşteri bağlılığı 
yaratmanın en yaygın bilinen avantajı, müşterile-
rin uzun süreli elde tutulması ve işletmeye sadık 
kalmalarının sağlanmasıdır. 

Müşteri bağlılığı ile müşteri müşteri sadakatinin 
işletmelere sağladığı avantajlar, mevcut müşteri-
lerin elde tutulmamasıyla sınırlı kalmamakta ve 
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daha bir çok avantajı da beraberinde getirmekte-
dir. Söz konusu avantajlardan bazıları şunlardır; 
(Gümüşoğlu vd., 2007).

Sadık müşterilerin diğer müşterilerden daha fazla 
alım yapmaları, sadık müşterilerin işletmeyi diğer 
müşterilere tavsiye etmeleri, sadık müşterilerin 
işletme ürünlerine duydukları fiyat elastikiyeti-
nin azalması, sadık müşterileri olan işletmelerin 
maliyetlerinin azalması, sadık müşterilerin rakip 
işletmelerin çabalarından etkilenmemeleri, sadık 
müşterilerin işletmenin diğer ürün hatlarından 
satın almaları, sadık müşterilerin işletmenin uzun 
vadeli performansını arttırmaları, sadık müşteri-
lerin işletme karlılığını arttırmaları, aşağıda bu 
kavramlara ait ayrıntılar yer almaktadır. 

Sadık müşteriler, sadık olmayan müşterilere göre 
mal ve hizmet alma konusunda daha fazla istek-
lidirler. Müşteriler, ilk kez kullandıkları mal veya 
hizmetten memnun oldukları takdirde, bir daha ki 
sefere mal veya hizmete ihtiyaç duyduklarında yine 
işletmenin ürettiği mal veya hizmete yönelmeleri 
normal bir davranıştır. Çünkü hizmet kalitesinden 
memnun kalan müşteri de bir sadakat duygusu 
oluşmaktadır. Türkiye’de kredi kartı sayısının 40 
milyona ulaştığı günümüzde büyük şehirlerde 
yaşayan insanların ceplerinde en 4-5 tane kredi 
kartı bulunmaktadır. İnsanlar mal veya hizmet 
alımlarında bildikleri ve güvendikleri bankaların 
kartlarını kullanmaktadırlar. İnsanlar diğer banka-
larla ilişkileri sağlamlaştıkça o bankaların kredi 
kartları da aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. 

Müşteri bağlılığı ve tavsiye etme davranışı arasında 
ilişki bulunmaktadır. Tavsiye etmek, müşteri-
nin bir mal veya hizmetten memnun kaldıktan 
sonra çevresindeki insanlara kullandığı bu mal 
veya hizmeti övmesi ve bu malın kullanmaları 

konusunda özendirici tavsiyelerde bulunmasıdır 
diye özetlenebilir. 

Tavsiye davranışının oluşması için, sadece müşte-
rinin o mal veya hizmetten sadece tatmin olması 
yeterli değildir. Aynı zamanda sağlanan tatminin 
süreklilik göstermesi, süreklilikten kaynaklanan 
sürekli satın alma işleminin olması ve kişisel 
bağlılığın bulunduğu bir müşteri bağlılığının 
oluşması gerekmektedir. Bu düzeyde bir bağlı-
lığa sahip olan müşteri kitlesi tarafından yapılan 
tavsiyelerle kazanılan yeni müşterilerin, genelde 
reklam, fiyat indirimleri ve kişisel satış yöntemleri 
ile kazanılan müşterilere göre daha uzun soluklu 
oldukları ve işletme için daha karlı oldukları çeşitli 
çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. 

İşletmeler mevcut ürün veya hizmetlerin fiyatla-
rında zaman zaman fiyat artışları veya azalışlarına 
gitme ihtiyacı duymaktadırlar. Fiyat azalışları ve 
genelde fiyat artışları karşısında işletmeye karşı 
bağımlılık duygusu oluşmamış müşteriler ikame 
mallarına yönelme konusunda daha istekli görül-
mektedirler. Yani malın fiyatın artışı yüzünden 
müşteri diğer mallan satın almaktadır. Ancak 
bağlılığı duygusu oluşturulmuş müşterilerde 
fiyat artışlarında bile malı veya hizmeti almak 
yönünde istekli davranmaya devam etmektedirler. 
Sadık müşteriler, ürün veya markadan sağladık-
ları faydaya yeni müşterilere oranla daha fazla 
değer verdiklerinden dolayı fiyat değişiklikleri 
karşısında daha duyarsız davranış sergilemektedir. 
Bunda bilinen markalara daha fazla güvenmeleri 
önemli rol oynar. 

İşletmeler yeni müşterileri kazanabilmek amacıyla 
reklam, kişisel satış, satış geliştirme gibi çeşitli 
pazarlama stratejileri uygularlar. Uygulanan bu 
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yöntemler son derece pahalıdır. Sonuçlan da her 
zaman beklenildiği gibi de sonuçlanmayabilir. 

İşletmelerin yeni müşterileri demek, reklam, kişisel 
satış gibi faaliyetlerle mal veya hizmet satmaya 
çalıştığımız müşteriler olarak, işletmenin sattığı 
mal veya hizmete bağlı olan müşterilere ise sat-
ma eylemi içinde olmadığımızdan bu müşteriler 
kendiliğinden satın alma davranışı içindedirler. 
Bu yüzdendir ki sadık müşterilere yapılan bu tür 
harcamalar yeni müşterilere yapılan harcamalar-
dan kat kat daha az olmaktadır. Dünya üzerinde 
bu konuda yapılan araştırmalarda yeni müşteri 
bulmanın maliyetinin, mevcut müşterileri koru-
maya oranla 5 veya 7 kat fazla olduğunu ortaya 
koymaktadır. (Gümüşoğlu vd., 2007).

Yoğun yaşanan rekabet ortamında firmalar bir 
taraftan kendi müşterilerini elde tutmaya çalışır-
ken, bir yandan da rakip firmaların müşterilerini 
ele geçirmeye çalışmaktadırlar. Firmaların sadık 
müşterileri işletmeyi veya ürünlerini yakında 
tanıdıkları ve mevcut mal veya hizmetten mem-
nun kaldıkça rakip işletmelerin ürünlerini almak 
konusuna soğuk bakmaktadırlar. Dolayısıyla 
işletmeye bağlılık hissi duyan müşteriler, rakip-
lerin piyasaya sızmasına veya pazara sızsalar 
bile pazar paylarını arttırmalarının önündeki en 
büyük engeldir. 

Sadık müşteriler, işletmenin çeşitli ürünler üretmesi 
durumunda zamanla sadece bir ürünü kullan-
makla kalmazlar. Çeşitli ihtiyaçları belirdiğinde 
bu ihtiyaçlarının tatmini için, mal veya hizmet 
araştırması yapar. Bu sırada aynı işletmede bu 
ihtiyacın tatmini için mal veya hizmet var ise 
sadık müşteri ilk önce bildiği tanıdığı işletmenin 
mallarını tercih edecektir. 

Bunun gerçekleşmesinin sebeplerinden biri, 
işletmeyi düzenli olarak ziyaret eden temsilci 
sayesinde işletmenin bütün mal veya hizmet-
leri hakkındaki bilgiler konusunda bilgi sahibi 
olmasıdır. Kulak aşinalığı olan müşteri ihtiyacı 
halinde zorlanmadan kararını bildiği firmadan 
yana kullanır. 

Örnek vermek gerekirse, Mitsubishi firması buna 
en güzel örneklerdendir. Firma çeşitli ürünler 
üretmekte olup, en bilineni arabalarıdır. Ancak 
firma ne üretse mala sadık müşteriler mutlaka bu 
mala yönelmektedirler. Sadece arabayla sınırlı 
olmadığı için, klima, jeneratör gibi özellikli ürün-
leri ürettiğinde tüketiciler Mitsubishi’nin adından 
dolayı yine aynı markayı tercih etmektedir. Diğer 
bir örnekse klasik erkek giyimi bir firma yenilik 
olarak ayakkabı üretmeye başladığında sadık 
müşterileri sadece takım için değil, ayakkabı 
satın almak içinde aynı firmayı tercih edecektir. 

Bu satın alım davranışın altında yatan en önemli 
etkense, daha önce işletmenin diğer ürünlerinden 
satın almış olan kişilerin duyduğu tatmin duy-
gusunu firmanın ürettiği yeni ürünlerde veya 
mevcut ürünlerde de sağlayacağına dair olumlu 
düşüncelerinden kaynaklanmaktadır. 

İşletmeler kuruluş amacı uzun soluklu olmak ve 
nesiller boyu devamlılık amacıyla kurulurlar. Bunun 
içinde uzun süreli satın alma davranışı içinde olan 
müşterilere ihtiyaç vardır. Sadık olan müşteriler 
satın alma hareketi içinde olduklarından firma 
açısından sadık olmayan müşterilerin yarattığı 
inişli çıkışlı istikrarsızlıktan daha değerli olmakta 
ve işletmeler açısından pazar payını daha kolay 
tahmin edebilme fırsatı yaratacaktır. 
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İşletmeler ellerindeki müşterilerinin ne kadar 
uzun süre kendisinden mal almalarını sağlarsa bu 
işletmelerin karlılığı için o kadar fayda sağlaya-
caktır. Diğer maddelerde belirttiğimiz gibi fiyat 
duyarlılığının azalması ve tavsiye gibi etkenler 
sayesinde hem sadık müşterilerin uzun süreli mal 
veya hizmet alımları yapmaları ve başkalarına da 
bu malı almaları yönünde ki tavsiyeler sayesinde 
işletme hem mevcut müşterilerini kaybetmez hem 
de yeni müşteriler kazanmaktadır. Bu sayede 
karlılığı hiçbir zaman azalma yönünde hareket 
etmez. 

Müşterilerin işletmeden tekrar tekrar mal satın 
alması ve sürekli alışveriş yapıyor olması bağlı-
lığın ilk boyutudur. Ama gerçek anlamda müşteri 
bağlılığına gelirsek; rakip işletmeler tarafından 
sunulan alternatif mal ve hizmetleri dikkate alması 
ve normal şartlar dışındaki durumlarda bile yine 
aynı işletmeden satın almaya devam etmesidir ( 
Altıntaş, 2000).

Ancak bazı zamanlarda müşterilerin işletmeye karşı 
olumlu tutumları değişebilmekte ve bu yüzden de 
işletmenin sürekli müşteri olma sıfatını kaybet-
mektedirler. Olumlu tutumların kaybolmasında 
çeşitli nedenler vardır. İşletme yönetimi bunun 
ne kadar çabuk farkına varıp, pazarlama önlemi 
alırsa o kadar çok müşterisini elinde tutmuş olur 
ve bu sayede de karlılık oranını düşürmemiş olur.

Müşteri çeşitli sebeplerden dolayı işletmenin aldığı 
ürünleri sürekli satın almakta ancak işletmeye 
bakış açısı olumlu olmayabilir. İşte bu durumlarda 
sahte bağımlılıklardan söz etmek mümkündür. 

Sahte bağımlılığın nedeni olarak işletmenin ikame 
ürünlerinin az olması veya hiç olmaması ve bu 
sebeplerden dolayı başka mal veya hizmet satın 

alma imkanlarının olmamasıdır. Ancak sahte 
bağlılık bir müddet sürmektedir. Yukarıda da 
bahsedildiği gibi piyasaya yeni markaların ve 
ürünlerin girmesiyle sahte bağlı olan müşteriler 
uygun gördükleri diğer mal veya hizmetten sa-
tın alma konusunda tereddüt etmezler ve diğer 
işletmenin müşteri olurlar. 

Bazı müşteriler o firmanın ürettiği mal ve hizmeti 
ya hiç kullanmamışlar ya da çok az süreyle kul-
lanmışlardır. Ancak o işletmeye karşı olumlu bir 
tavır içindedirler. Akıllı işletmeler bu durumdan 
faydalanıp, daha fazla mal veya hizmet satma 
imkanına sahiptir ve bunları çeşitli pazarlama 
stratejileri ile müşteri sayısını arttırabilirler. 

Güçlü bağlılık ise diğer iki kavramının aksine 
müşterinin hem işletmenin mal veya hizmetlerine 
karşı olumlu tavır içinde olan hem de işletmenin 
ürettiği mal ve hizmeti sürekli olarak satın alan 
müşterileri tanımlar. Bu müşteriler işletmeler için 
en gözde müşteri kitlesidir. Günümüzde yoğun 
rekabet koşularının yaşandığı dünyamızda işlet-
melerin devamlı olabilmesi için güçlü bağlılığa 
sahip müşterilerin olmasını istemektedirler. 

Buna göre, işletmeler bağlılık düzeylerine göre 
hem kendi müşterilerini hem de rakip işletmelerin 
müşterilerini kategorize etmeli ve pazarlama stra-
tejilerini bu temeli baz alarak yapılandırmadırlar. 

Kurumsal İmaj Ve Kurumsal Kültür

İmaj kavramı, herhangi bir kişinin işletme veya 
bir durum karşısında tüm görüşlerin toplamıdır 
denilebilir genel anlamda. 

Başka bir tanımda ise; imaj, bireyin zihninde 
bazı öğelerin etkileşimi sonucunda yavaş yavaş 
ve belirli süreç içinde oluşan ve objektif bilgiler 
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ya da sübjektif yargılardan meydana gelen im-
gelerin bütünüdür. Başka bir değişle imaj bir kez 
elde edildikten sonra kalıcı bir imge olmayıp, her 
bireyin zihninde yavaş yavaş ve biçimsel olarak 
oluşan imgelerdir denir. ( Ahmet,1993)

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, imaj zihinde 
tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, 
hayal, hülya veya genel görünüş, izlenim anla-
mına gelmektedir. 

Kurumsal imaj ise işletmenin veya kurumun 
dışa yansıyan görüntüsüdür diye tanımlanabilir. 
Bu sebepten dolayı işletmenin gerek müşterilerle 
gerek sektördeki ilişkilerini etkileyen en önemli 
unsurlardan biridir. Kurum imajı aynı zamanda 
marka kavramı üzerinde de son derece önemli 
bir etkiye sahiptir. 

Marka imajını birebir etkileyen bir unsurdur kurum 
imajı. Kurum imajı olumlu karşılanmayan bir 
işletme ne kadar kaliteli bir ürün çıkarıp marka 
yaratsa da istediği beklentiyi gerçekleştirmesi 
düşünülemez. Çünkü marka imajının müşterinin 
zihninde oluşması için üç kriter vardır ve bunlardan 
en önemlisi yaşanmış tecrübeler ve ün kavramıdır. 
İşletmeyle geçmişte yaşanan olumsuz bir durum 
ve tavır bütün işletmeye, dolayısıyla ürettiği mal 
ve hizmete mal edilmektedir. 

Diğer bir tanımda ise, kurumsal imajın tüketi-
cilerin zihinlerinde oluşan düşünselliğin ressam 
olup işletmenin resmini çizmesidir diye tanımla-
nır. Kurumsal imaj, düşünürler tarafından farklı 
şekillerde tanımlanmaktadır. Bunlar, şirket imajı 
ve firma imajıdır. 

İşletmeler daha önce Ortaçağda kullanılmaya 
başlanan savaş meydanlarında kendilerini tanıt-
ma amacıyla savaş kalkanlarının veya zırhların 

üzerine koydukları sembollerle başlayan imaj 
yaratma kaygısı ve beklentisi, günümüz şirketleri 
içinde de kendini göstermektedir. İşletmeler kendi 
sembollerini yaratmakta ve o sembolün görüldü-
ğü her yerde ilk akla gelenin kendi işletmeleri 
olması için büyük çaba sarf etmektedirler. Koç 
sembolü Koç Holdingi, üst üste yazılmış İ ve Ş 
harfleri İş Bankasını, yan yana iki yuvarlak içine 
yazılmış olan SA harfleri ise Sabancı Holdingi 
temsil etmekte olup, bu sembolleri Türkiye’nin 
neresinden olursa olsun insanlar gördüklerinde ilk 
akla gelen bu işletmeler olmaktadır. Bu kurumsal 
imaj üzerindeki sembollerin ne kadar önemli 
olduğunun ispatını oluşturmaktadır (Okay, 2003).

Kurum çalışanları ile var olan bir yapılanma 
olduğundan kurum kültürü oluşurken işletme 
çalışanlarının tutum, davranışları, beklentileri ve 
inanç beklentileriyle çalışanlarını davranışlarını 
ve işletmedeki kişiler arası iletişimin ve yürütüle-
cek faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü tanımlayan 
normlar denetimidir. 

Kurum kültürünü etkileyen bazı faktörler vardır. 
Bunlar; iletişim, motivasyon, liderlik, yönetim 
süreci, organizasyon yapısı, özellikleri ve yönetim 
tarzı olarak ifade edilebilir. 

Kurum kültüründe üç ana fonksiyondan bahse-
dilebilir. Bunlar; 

-Bütünleştirme Fonksiyonu: Kurum kültürü, çalı-
şanların kurum ile bütünleşmelerini kolaylaştırır. 

- Koordinasyon Fonksiyonu: Kurum kültürü, belirli 
davranış talimatları sunar ve böylece davranışı 
yönlendirici etkide bulunur, hatta gerektiğinde 
koordine eder. 
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-Motivasyon Fonksiyonu:Kurum kültürünün 
motive edici etkisi vardır. Çalışanların kurumları 
için olan anlayışlarını iyileştirmesinde katkıda 
bulunur.

Kurum kültürü her işletme için kurum kimliğine 
göre farklı biçimlerde şekillenmektedir. Kurum 
kültürünün temelini oluşturan değer ve norm 
sistemleri işletmedeki kurum kimliğinin esas 
teşkil eder. 

Aslında ilk kurum kimliği oluşturma çabalan daha 
öncede bahsettiğimiz gibi devletlerin bayrakları, 
üniformaları veya savaş giysileri ile yaratılmaya 
çalışılmıştır diyebilir. 

Kurum kimliği, bir kuruluşun ya da organizasyo-
nun, çalışanlar, hedef grupları ve kamu önünde 
kendisini sunduğu tüm aktivitelerin toplamıdır. 
Kurum kimliği bir firmanın ortak görünümünü 
tanımlamaktadır. Buna hem personel politikası 
ve sosyal faaliyetler gibi dâhili noktalar, hem de 
dışa yönelik kuruluş binasının oluşturulması ya 
da düzenlenmesi,  müşteri hizmeti, yerel politika, 
reklam, ambalaj, v. b. gibi iletişim stratejileri 
dahildir (Okay, 2003).

Kurum kimliği denildiğinde çoğunlukla kuruluşun 
kullandığı logosu, rengi, amblemi gibi görsel 
unsurlar akla gelmektedir. Ancak kurum kimliği 
bunların yanında kurumsal dizaynı, kurumsal 
iletişimi, kurumsal davranışı ve kurum felsefesini 
de içermektedir. 

Tüm bu unsurların bir kuruma özgü kullanılması 
o kurumun kimliğini oluşturmaktadır. Bunlar;

Kurumsal Davranış

Bir kurumun belli karar durumlarındaki tipik dav-
ranış, tarz ve tepkileridir. Kuruluşun karşı karşıya 

kaldığı çeşitli konularda ne şekilde davranılması 
gerektiğine dair temelleri içermektedir. 

Kurumsal Dizayn

Bir kuruluşun kendisini görsel olarak ifade etmesi 
biçiminde anlaşılmaktadır.  Kurumsal dizaynı 
oluşturan unsurlar arasında marka, yazı, tipog-
rafi, renk, mimari dizayn ve bazı özel tedbirler 
yer almaktadır.

Kurum Felsefesi

Kurum felsefesi, bir kurumda faaliyet gösteren 
insanların içe ve dışa yönelik tüm davranışları-
nın ruhsal nedenini ve bunların oluşturulmasını 
kapsamaktadır. 

Kurumsal İletişim

İletişim uygulamasına çevrilmiş kurum kimliğidir. 
Kurumsal iletişim, tüm pazar alanlarına kurumsal 
davranışın etkinliğini iletir. Kurumsal iletişim pa-
zarda başarılı olması için reklâm, halkla ilişkiler, 
satış geliştirme, pazar ve kamuoyu araştırması, 
personel iletişimi gibi araçlardan yararlanmaktadır 
(Okay, 2003).

ARAŞTIRMANIN AMACI , KAPSAMI VE 
MODELİ

Bu araştırmanın amacı bankalardaki hizmet ka-
litesinin, kurum imajı ve müşteri bağımlılığına 
etki eden faktörlerinin belirlenmesi ve bu sonuçlar 
doğrultusunda bankalara iyileştirme niteliğinde 
tavsiye karar veya kararlar oluşturulmasıdır. Bu 
kapsamda, çalışmaya esas teşkil eden kişilerin 
özel bir bankaya karşı davranış ve tutumları 
irdelemektir. Kızıltoprak semtindeki Zühtüpaşa 
Mahallesinde yaşamakta veya çalışmakta olan 
bankanın müşterileri veri toplama kapsamın-
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dan çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışmada 
banka müşterilerinin demografik özellikleri ve 
banka ile olan müşteri ilişkileri alışkanlıklarına 
yönelik davranış özelliklerinin yanı sıra hizmet 
kalitesinin müşteri devamlılığı ve kurum imajı 
üzerindeki etkilerinin neler olduğu hakkında bilgi 
sağlanmaya çalışılmıştır.

Farklı demografik özelliklere sahip banka müş-
terilerinin algıdaki farklılıklarının farkına varıl-
masına çalışılmıştır. Son dönemlerde özellikle 

Türk bankacılık sektörüne giriş yapan uluslararası 
bankaların sayesinden artan rekabet ve bütün 
dünya ülkelerini etkileyen mali kriz ile birlikte 
sarsıntı yaşayan, hatta büyük ve prestijli bankaların 
iflas etmesiyle oluşan prestij ve güven kaybını 
yeniden kazanabilmek adına tavsiye niteliğinde 
sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir. 

Araştırmanın temel amacına uygun olarak geliş-
tirilen araştırma modeli aşağıdaki gibidir. 

Şekil 1: Araştırma Modeli

Açıklanmaya çalışılan model regresyon ve fak-

tör analizi ile test edilmiş olup modele son hali 

verilmiştir. 

Araştırmanın Metodolojisi

Araştırma örneklem süreci ile başlamış olup, 

örneklerin seçimi, yüz yüze anket yöntemiyle 

verilerin toplanması ve araştırma verilerinin ana-

lizi, istatistiki yöntemlerle testlerinin yapılmasını 

izleyerek sonuçların değerlendirilmesi çalışması 

ile son bulmuştur. 

Anket Ölçeklerinin Oluşturulması

Bu araştırmada uygulanan anketlerin cevap-
landırılmasında 5’li Likert Ölçeği kullanılmış-
tır. Ölçekteki değerlendirme seçenekleri ise: 
1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 
3- Kararsızım, 4- Katılıyorum ve 5- Kesinlikle 
Katılıyorum şeklindedir. 

Anketteki ölçeklerin oluşturulması için geniş bir 
literatür araştırması yapılmış ve literatür taramasında 
kaynakların güncel olmasına ve uluslararası alanda 
genel kabul görmüş olmasına dikkat edilmiştir. 
Ölçeklerin işlevsel güvenliklerinin bulunması 
amacıyla Cronbach’ın Alfa Güvenirlik Katsayısı 
hesaplanmıştır. İlgili katsayılar korelasyon analizi 
tablosunda gösterilmiştir. 
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Anket Formunun Oluşturulmasında Dikkat 
Edilen Hususlar

Araştırmalarda kullanılacak anket formu dü-
zeni geri dönüş açısından önemli olduğundan, 
anket formu oluşturulurken literatürde belirtilen 
hususlara dikkat edilmiştir. Bu amaçla anketin 
giriş kısmına çalışmanın içeriğine dair açıklama 
yapılmıştır. Anket formundaki değişkenler grup-
lar halinde sorulmuş ve değişkenler arasındaki 
farkları göstermek ve birbiriyle karıştırılmasını 
engellemek için soruların başına o sorunun ait 
olduğu değişken grubunu belirten kodlar yazıl-
mıştır. Anket soruları kapalı uçlu hazırlanarak, 
cevaplayanın soruları yanıtsız bırakmaması ya 
da aşırı zaman yüküne neden olmasının önüne 
geçilmiştir. Her bir anket sorusunun basit, anla-
şılır ve kısa cümlelerle ifade edilmesine dikkat 
edilmiştir. Anketi cevaplayan kişinin harcanacak 
zaman ile ilgili önyargısını engellemek için anket 
soruları bir sayfaya sığdırılmıştır. 

Veri Toplama Yönteminin Seçilmesi

Veri toplama metodu olarak anket yöntemi se-
çilmiştir. Anketle veri toplama yöntemi sosyal 
bilimlerde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Örneklem kitlesinde İstanbul il sınırlarında yer 
alan Kızıltoprak şubesine işlem yapmak amacıyla 
gelen müşterilerden rastgele seçilen gruba anketlerin 
yüz yüze görüşülerek anketin doldurulması ve 
şubenin maaş anlaşmalı olan müşterileri arasın-
dan rastgele seçilen gruba anketin doldurulması 
şeklinde yapılmasına karar verilmiştir.

Bu yöntemlerin kullanılmasının nedeni ise ör-
neklem kitlesine ulaşmanın kolay olması ve geri 
dönüşüm oranının yüksek olmasıdır. Müşteri 
temsilcilerine verilen ön bilgi sayesinde ortaya 

çıkabilecek yanlış anlama ve hata yerinde gi-
derilmekte ek olarak sosyal etkileşim seviyesi 
yüksek olmaktadır. E-posta ile iletilen anketlerde 
ise geri dönüşüm oranı daha az olmasına rağmen 
müşteri temsilcilerinin yardımları ile yukarıda 
belirtilen koşullar bu araştırma yönteminde de 
sağlanabilmiştir. 

Örnekleme Süreci 

Araştırmanın anakütlesini, Kızıltoprak semti 
Zühtüpaşa Mahallesinde yaşamakta veya ça-
lışmakta olan müşterilerinden oluşmaktadır. 
Araştırmanın örneklem büyüklüğü d= +/-0. 10 
(Örneklem hatası), t=0. 05 (Araştırmada kabul 
edilen güvenilirlik aralığı serbestlik derecesi), 
p=0. 50 ve q=0. 50 değerlerine göre hesaplan-
mışür. Ana kütle değeri ise şubemiz müşterisi 
olup Kızıltoprak semti Zühtüpaşa Mahallesinde 
yaşayanların tespit edilmesinin ardından 5000 
olarak alınmıştır. 

N t2 p q       n=  d2(N-l)+t2pq

N= Evrendeki birey sayısı 

n= Örnekleme alınacak birey sayısı 

p= İncelenecek olayın görülüş sıklığı ( olasılığı) 

q= İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (1-p)

t= Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanıl-
ma düzeyinde t tablosunda bulunan teorik değer

d= Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen 
+ sapma olarak simgelenmiştir. 
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Formül yardımı ile 95 adet örnek ile çalışılması 
gerektiği hesaplanmıştır. Hazırlanan anket formları 
1-30 Haziran tarihleri arasında bankanın Kızıltoprak 
şubesini ziyaret eden Zühtüpaşa Mahallesindeki 
müşterilerle yüzyüze görüşülerek yapılmıştır. 

Bilgi Toplama Yöntemi ve Araştırmanın Kısıtları

Banka müşterilerinin genel eğilimlerini belirlemeye 
yönelik bu çalışmada anket yöntemi kullanıl-
mıştır. Araştırmada kullanılan anket 2 bölümden 
oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde banka 
müşterilerinin bankaya karşı tutum ve davranış-
larını belirleyebilmek amacıyla geliştirilmiş, 5’li 
likert ölçeğine göre oluşturulmuş 45 ifadeden 
oluşan bir ölçek yer almaktadır. Ankette kullanıla 
hizmet kalitesi soruların Karatepe ve ark. (2005) 
çalışmasından, kurumsal imaj ve müşteri bağlılığı 
sorulan Lewis ve Soureli (2006)’nin çalışmala-
rından uyarlanmıştır. 

Anketin ikinci bölümünde ise banka müşterile-
rinin genel profili ve demografik özelliklerini 
tanımlayabilmek amacıyla hazırlanmış sorulara 
yer verilmiştir. 

Veri ve Bilgilerin Analizi

Çalışmamıza katılan 121 müşteriden alınan cevaplar 
ile anketler üzerinden analizler yürütülmüştür. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular araştır-
manın amaçlan doğrultusunda analiz edilmiştir. 
Bu amaçla oluşturulan hipotezler SPSS (Statis-
tical Package for Social Sciences ) 12. 0 paket 
programı yardımıyla test edilmiştir. 

Araştırmanın Güvenilirliği ve Geçerliliği

Güvenilirlik, bir testin veya ölçeğin ölçmek is-
tediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir şekilde ölçme 

derecesidir. Veriler toplandıktan ve istatistik 
programına girildikten sonra, alfa katsayısı he-
saplanarak anketin güvenilirliliği test edilmiştir. 

Araştırmanın Hipotezleri

Araştırma amaçlan doğrultusunda beklenen 
özellikler ve ilişkilere ilişkin olarak oluşturulmuş 
hipotezler aşağıdaki gibidir. 

H1: Empati müşteri bağlılığını arttırır. 

H2: Kurumsal imaj müşteri bağlılığını arttırır. 

H3: Hizmet çevresi müşteri bağlılığını arttırır. 

H4: Teknoloji müşteri bağlılığını artırır. 

H5: İletişim kalitesi müşteri bağlılığını artırır. 

H6: Güvenilirlik müşteri bağlılığını artırır. 

BULGULAR

Demografik Özellikler

Ankete cevap veren kişilerin yaş ortalaması 37 
olup, 121 kişiden 58’i bayan, 63’ü erkektir.

Tablo 2: Cinsiyete Göre Frekans ve Yüzde 
Dağılımları

Frekans %

Erkek 63 52, 1

Kadın 58 47, 9

Toplam 121   100, 0

Tablo 1’de görüldüğü üzere ankete cevap veren 
kişilerin %52, 1’i erkek, %47, 9’u bayanlardan 
oluşmaktadır. 
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Tablo 3: Eğitime Göre Frekans ve Yüzde 
Dağılımları

Frekans %

İlk/Orta 12  9, 9

Lise 46 38, 0

Üniversite 37 30, 6

Lisansüstü 26 21, 5

Toplam 121    100, 0

Tablo 2’de görüldüğü üzere ankete cevap veren-
lerin %9, 9’u ilk ve ortaokul mezunu, %38’u lise 
mezunu, %30, 6’sı lisans derecesine sahip, %21, 
5’i ise yüksek lisans veya doktora eğitimi almıştır. 

Tablo 4: Gelir Durumuna Göre Frekans ve 
Yüzde Dağılımları

Frekans %

999- 33 27, 3

1000-2499 55 45, 5

2500 - 4999 27 22, 3

5000 - 7499 5  4, 1

7500 + 1  0, 8

Toplam 121    100, 0

Tablo 3’de görüldüğü üzere ankete cevap veren 
kişilerin %27, 3’ü aylık 999 TL ve altı gelire 
sahip, %45, 5’i 1. 000 TL - 2. 499 TL arası 
gelire sahip, %22, 3’ü 2. 500 TL -4. 999 YTL 
arası gelire sahip, %4, 1’i 5. 000 TL - 7. 499 TL 
arası gelire sahip, %0, 8’i ise 7. 500 TL ve üzeri 
gelire sahiptir. 

Tablo 5:Bankayla Çalışma Süresine Göre 
Frekans ve Yüzde Dağılımları

Frekans %

1-7 44 36, 4

7-14 44 36, 4

14-21 15 12, 4

21-28 18 14, 8

Toplam 121    100, 0

Tablo 4’de görüldüğü üzere ankete katılanların 
bankamızla çalışma süresi çoğunluğunun 1 ile 14 
yıllık sürelerde çalıştığı görülmektedir. 

Faktör Analizi Sonuçları Ve Güvenilirlikleri

Ölçeklerin geçerliliklerini test etmek amacıyla 
faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonu-
cunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Faktörler 
beklendiği gibi ayrışmıştır. En düşük faktör 
katsayısı 0. 593’dür. 

Kullanılacak değişkenlerin faktör analizi uygu-
lamaya elverişli olup olmadığını belirlemek için 
Kaiser- Meyer- Olkin ölçümü kullanılmıştır. Ölçekte 
bulunan 45 maddeye ilişkin analiz sonuçlarına 
göre KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) değeri 0. 886, Bartlett Testi 
3007, 039 olarak bulunmuştur. KMO ölçütü 0. 
90 -1. 00 arasında ise mükemmel, 0. 80- 0. 89 
arasında olduğunda çok iyi, 0. 70- 0. 79 arasında 
iyi, 0, 60-0, 69 arasında orta, 0, 50- 0, 59 arasında 
olduğunda zayıf ve 0, 50’nin altında olduğunda 
kabul edilemez. Faktör analizinin varsayımlarının 
sağlanabilmesi (faktör analizi yapılabilmesi) için 
kısmi korelasyon katsayılarının 0’a yakın olması 
önemlidir. 
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Kaiser-Meyer-Olkin Measure of \ Sampling Adequacy. , 886 |

Approx. Chi-Square \ 3007, 039  

df 630

Sig. , 000

Tablo 6: Faktör Analiz Tablosu
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Bankanın dış görünüşü görsel olarak güzeldir , 650

Bankanın iç görünüşü görsel olarak güzeldir , 822

Bankanın içi çok ferahtır , 852

Bankanın ATM cihazlarının teknolojileri çok iyidir. , 616

Bankanın ATM cihazlarının sayısı yeterlidir. , 679

Bankanın çok geniş bir internet bankacılığı hizmeti 
vardır

, 744

Bankanın çalışanları problemleri çözmek için yeterli 
bilgiye sahiptir

, 699

Bankanın çalışanları çok tecrübelidir , 593

Bankanın çalışanları müşterisine güven telkin eder , 613

Bankanın çalışanları müşterisinin ne istediğini anlar , 734

Bankanın çalışanları müşterilerine çok iyi hizmet verir , 760

Bankanın çalışanlarla müşteriler arasında sıcak bir 
ilişki vardır

, 735

Bankanın eleman sayısı yeterli sayıdadır , 759
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Banka müşterisini kuyrukta uzun süre bekletmez , 793

Bankanın çalışanları, işlemleri zamanında 
gerçekleştirir

, 625

Bankanın çalışanları, müşterilerine doğru bilgi 
verir

, 
574

Bankanın müşterilerine, finansal işlemlerin 
doğru olarak yapıldığı konusunda bilgi verir 613

Bir dahaki sefere yine bu bankayı tercih ederim , 617

Bu bankanın sunmuş olduğu hizmet diğerlerine 
nazaran daha pahalı olsa bile yine bu bankayı 
tercih ederim

, 765

Bu banka her zaman ilk tercihimdir , 823

Bu bankanın hizmetlerinin fiyatı artsa bile yine 
bu bankayla çalışacağım

, 671

Her hangi biri hangi banka ile çalışmak 
gerektiğini sorarsa Bu bankayı tavsiye ederim

, 682

Bir dahaki sefere yine bu bankayı tercih ederim , 642

Bankanın iyi bir ünü vardır , 869

Bu banka rakiplerine oranla daha iyi bir imaja 
sahiptir

, 917

Bu banka topluma katkıda bulunmaktadır , 665

Açıklanan Toplam Varyans %72

Korelâsyon, Ortalama, Standart Sapma Ve 
Güvenilirlik Analizleri

Hipotez edilen ilişkilerin testi için öncelikle 
korelasyon analizine başvurulur. Araştırma 
değişkenleri arasındaki pozitif yönlü birebir 
ilişkiler korelasyon analizi ile ortaya konmuştur. 
Araştırma değişkenlerine ait korelasyon, ortalama 
ve standart sapma ve alfa güvenilirlik değerleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Değişkenlerin a 
güvenilirlik katsayıları beklenen değer üzerindedir. 
( a > 0, 70 ) (Nunnally, 1978)

Tablo 6’da verilen korelasyon katsayıları, hi-
potezlerde ileri sürülen ilişkilerin bir anlamda 
test edilmesi amacıyla da kullanılabilir. Çünkü 
birebir korelasyon katsayıları aslında, iki değişken 
arasındaki basit regresyon ile aynı anlamı taşır. 
Bu bağlamda, Tablo 5’de (p<0, 01 seviyesinde) 
anlamlı olan her ilişki için pozitif ya da negatif 
yönde bir ilişki olduğu iddia edilebilir. 

Tablo 6’daki korelasyon katsayılarına bakılacak 
olursa, ikili seviyedeki incelenen değişkenlerin 
bir çoğunun arasında p<0, 01 düzeyine göre 
anlamlılık seviyesinde olduğu, hipotezlerimizde 
öne sürülen yönde doğrulandığı görülmektedir. 
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Tablo 7: Korelasyon Ortalama Standart Sapma ve Alfa Güvenilirlik Tablosu

B o a Hizmet 
Çevresi

Teknoloji iletişim 
Kalitesi

Empati Güvenilirlik Müşteri 
Bağlılığı

1
HİZMET 
ÇEVRESİ

3, 63 , 91 0, 81

2
TEKNOLOJİ 4, 36 , 58 0, 63 ,249(**)

3
İLETİŞİM 
KALİTESİ

4, 21 , 60 0, 86 ,311(**) ,453(**)

4 EMPATİ 3, 38 , 89 0, 74 , 488(**) , 211(*) ,403(**)

5
GÜVENİLİRLİK 4, 50 , 55 0, 62 , 314(**) , 390(**) , 544(**) ,354(**)

6
MÜŞTERİ 
BAĞLILIĞI

3, 67 , 87 0, 89 , 487(**) , 357(**) , 583(**) , 470(**) ,537(**)

7 KURUM İMAJI
4, 67 , 59 0, 87 , 124 , 394(**) , 394(**) , 207(*) , 598(**) , 465(**)

** P<0. 01 

* P<0. 05

Regresyon Analizi

Regresyon analizi için SPSS 12. 0 programı kul-
lanılmıştır. Araştırma hipotezimizin test edilmesi 
için regresyon analizi yapılmıştır. 1. modelde 

bağımlı değişken müşteri bağlılığı, bağımsız 
değişkenler Hizmet Çevresi, Teknoloji, İletişim 
Kalitesi, Empati ve Güvenilirlik olarak alınmıştır. 
2. modelde ise bağımlı değişken müşteri bağlılığı, 
bağımsız değişkenlere ilaveten Kurumsal İmajda 
bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Regresyon 
modeli anlamlıdır (p<0, 01). 
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Tablo 8: Regresyon Analiz Tablosu

Bağımlı değişken MÜŞTERİ BAĞLILIĞI I. Model //. Model

Fi t fi t

Sabit -2, 556 -3, 286

hizmet çevresi , 241 3, 120* , 266 3, 500*

teknoloji , 038 , 502 -, 004 -, 053

iletişim kalitesi , 310 3, 621* , 299 3, 581*

empati , 139 1, 741 , 136 1, 744

güvenilirlik , 228 2, 795* , 113 1, 240

KURUMSAL İMAJ - - , 220 2, 655*

R2 F
Sig. , 

0, 500
22, 988
0, 000

0, 529
21, 339
0, 000

*P<0. 01

1. model anlamlıdır. 1. model hizmet çevresi, 
iletişim kalitesi, güvenilirlik müşteri bağlılığını 
etkilemektedir. (p<0, 01) F değeri 22, 988’dir. R2 
değeri 0, 500 bulunmuştur. R2 modeldeki bağım-
sız değişkenlerin bağımlı değişkenleri açıklama 
oranıdır. Bu sonuca göre model istatistiki açıdan 
anlamlıdır ve bağımsız değişkenler bağımlı de-
ğişkendeki değişimin %50’sini açıklamaktadır. 

2. model anlamlıdır. 2. modelde hizmet çevresi, 
iletişim kalitesi ve kurumsal imajın müşteri de-
vamlılığını etkilediği görülmektedir. (p<0, 01) F 
değeri 21, 339’dur. R2 0, 529 bulunmuştur. Bu 
sonuca göre model istatistiki açıdan anlamlıdır 
ve bağımsız değişkenler bağımlı değişkendeki 
değişimin %52, 9’unu açıklamaktadır. 

Regresyon analizi sonuçlarına göre araştırma 
hipotezlerimizden H2, H3, H5 ve H6 hipotezleri 
kabul edilmiş olup, diğer hipotezler red edilmiştir. 

Müşteri Devamlılığı İle Yapılan Regresyon 
Analizi Sonuçları

Hizmet çevresi, Teknoloji, İletişim Kalitesi, Em-
pati, Güvenilirlik ve Kurumsal İmaj faktörlerinin 
müşteri bağlılığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Hizmet Çevresi

Hizmet çevresi faktörünün müşteri bağlılığı 
üzerindeki etkisi araştırılmış ve pozitif bir ilişki 
bulunmuştur. 

Teknoloji

Teknoloji ile müşteri devamlılığı arasında anlamlı 
bir ilişki bulunamamıştır. 

İletişim Kalitesi

İletişim kalitesi faktörünün müşteri bağlılığı 
üzerindeki etkisi araştırılmış ve pozitif bir ilişki 
bulunmuştur. 
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Empati

Empati ile müşteri devamlılığı arasında anlamlı 
bir ilişki vardır. 

Güvenilirlik

Empati ile müşteri bağlılığı arasında anlamlı 
ilişki vardır. 

Kurumsal İmaj

Kurumsal imaj faktörünün müşteri bağlılığı 
üzerindeki etkisi araştırılmış ve pozitif bir ilişki 
bulunmuştur. 

Yapılan analizler sonucunda hipotezlerle ilgili 
olarak modelin son hali şekil 5’de verilmiştir. 

Şekil 2: Modelin Analizler Sonundaki Hali

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma ortaya koyduğu pratik ve teorik so-
nuçlarıyla beraber kısıtlamalara da sahiptir. Kısıtlı 
imkanlar nedeniyle müşterileri hakkında araştırma 
yapılan bankanın desteği olmaması ve örneklem 
büyüklüğü nedenleriyle anket uygulanması sadece 
bankanın İstanbul ilindeki Kızıltoprak Şubesinde 
121 kişiye uygulanmıştır. Müşteri seçiminde tesadüfi 
seçim yapılmış olup, tüm Türkiye çapında yapı-
lacak araştırmadan elde edilecek verilerden daha 
farklı sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmektedir. 

“Hangi faktörler kurum imajı ve müşteri bağlılığını 
etkiler?” bu soruya kesin olarak cevap vermek 

zordur. Ayrıca hangi faktörlerin müşteri bağlılığını 
etkilediği konusundaki bilgiler çok azdır ve daha 
geniş bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu araştırma sonuçlarına bakılaraktan yöneticilere 
bazı tavsiyelerde bulunulabilir. Hizmet çevresi, 
empati, güvenilirlik, teknoloji, iletişim kalitesi, 
kurumsal imaj bunların hepsi müşteri bağılılığını 
etkilediğini düşündüğümüz faktörlerdir. Reklam 
çalışmaları, müşteriye güler yüzlü davranan ça-
lışanların müşteriyle kurduğu sinerji, işlemlerin 
hızlı bir şekilde sonuçlandırılması da müşteri 
bağımlılığı için son derece önemli faktörledir. 
Bankalar müşteri bağlılık yaratırken bu faktörlerin 
hepsine dikkat alarak davranmak zorundadırlar. 
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İç mekanların ferah olması, çalışanların kıya-
fetlerinin uyumlu renklerde ve temiz olması, 
dış görünüşünün modern olması müşterinin 
algılamasındaki ilk izlenimleri oluşturduğundan 
hizmet çevresi önemli bir göstergedir müşteri 
bağlılığının oluşmasında. Bu etkenlerden dolayı 
hizmet çevresinin müşteri bağlılığı arasında önem 
derecesine göre kuvvetli bir ilişki vardır. Uygula-
mada da verilen cevaplarda bunu işaret etmektedir. 
Hizmet çevresinden olumlu düşünceye sahip olan 
müşteriler çalışanlarla iletişim kurma yoluna 
giderler. Müşterilerini kuyrukta bekletmemek, 
çalışkan elemanlar sayesinde işlemleri zamanında 
gerçekleştirmek, müşterinin ne istediğini bilmek, 
isteklere karşı duyarlı davranmak yani müşteriye 
kendisinin dinlendiğini değer verildiğini bilme-
sini sağlamak bankaların müşteri memnuniyeti 
sağlayabilmesi açısından önemlidir ki bu önemli 
hissedilme duygusu müşteride sonradan ihtiyaç 
halinde yine aynı bankayı tercih etme (müşteri 
bağlılığı) sonucu yaratacaktır. 

İnsanların güvenleri kazanmak son derece zor bir 
kavramdır. Çünkü tüm insanlar yaratılış itibariyle 
duygularıyla hareket ederler. Uygulama çalışmasından 
da anlaşılabileceği gibi müşteriler bir işletmeyle 
çalışırken gizlilik unsuruna dikkat etmektedirler. 
Bankalar açısından işlemlerin zamanında yapılması 
kadar gizlilik içinde yapılması gerekliliği vardır. 
Müşterilerin kendilerini güvende hissetmeleri 
sağlanmalıdır. İnternet bankacılığı günümüzde 
bütün bankalarca müşterilerine sunulmaktadır. 
Ancak bu durum bazı riskleri de beraberinde 
getirir. Bankalar artan teknolojiyle beraber olu-
şan riskleri en aza indirmek için kendi güvenlik 
programlarını tasarlayıp müşterinin kullanımına 
sunabilirler. Ayrıca ülkemizdeki bazı bankalarda 
olduğu gibi her işlem için ayrı bir şifre üreten ve 

hackerların internet bankacılığı şifresini görme-
sini, bilgisayara sızmasını engelleyen elektronik 
cihazların kullanılabilirliğini yaygınlaştırabilirler. 
Çağrı merkezi uygulamaları için güvenlik soruları 
çeşitlendirilebilir ve çok sayıda güvenlikle ilgili 
soru sorulabilir sadece anne bekarlık adı yeterli 
bulunmayabilir müşteri tarafından. Şubelerden 
yapılan işlemlerde işlemci ekranına tanımlanacak 
bir resim sahteciliği önleyecektir. Kredi kartla-
rıyla internetten yapılan alışverişlerde güvenlik 
had safhaya çıkarılmalıdır. Bunun içinde sadece 
internet ortamında kullanılabilen ve sadece belirli 
limitli sanal kartlar üretilebilir aktif kredi kartlarına 
tanımlı. Bu sayede internet dolandırıcılığı riski en 
aza inmiş olacaktır. 

Bankalar olsun diğer işletmeler olsun müşterilerin 
gözünde hep itibarlı ve aranan olmak isterler. Bunun 
anahtarı da kurum imajıdır. Uygulamada sorulan 
sorulardan da anlaşılacağı gibi toplumsal fayda 
güden, müşteriye verdiği sözleri yerine getiren 
firmalar müşterilerin gözünde ve gönlünde daha 
rahat yer bulmaktadırlar. Firmaları bu amaçla top-
lumsal duyarlılığı olan fayda sağlayan faaliyetler 
düzenlemeleri gerekir. Bankalar bu amaçla spor 
faaliyetlerine, özellikle amatör dallarda, sponsorluk 
yapmalı ve toplumsal dayanışmaya yardımcı olan 
sivil toplum örgütlerine destek vermelidir. 

Ülkemizde son yaşanan krizin bankacılık sektö-
rüne etkileri 2000’li yıllarında yaşanan krizdeki 
gibi yıkıcı olmamıştır. Bunda bankaların krizden 
ders çıkarıp sermaye yapılarını güçlendirmeleri 
çok önemli bir etkendir. Ancak bu tek başına bir 
anlam ifade etmez. Bankalar var olmak için toplam 
kalite anlayışını benimsemeleri ve çalışanlarına 
da bu amaç için motive edebilmelidirler. “Önce 
müşteri” kavramını benimsemeliler, ürün ve hizmet 
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üretimlerini müşterinin ihtiyaçlarını dikkate alarak 
üretim sürecine başlanmalıdır. Dış görünüş ve iç 
mekanın rahatlığı sağlanmalı, modern mimarinin 
bütün imkanlarından faydalanılmalıdır. Kurumsal 
imajı yüksek bankalar mutlaka faaliyetlerinde bunu 
ön plana çıkarmalı ve kurumsal imajı zedeleyecek 
hizmetlerden kaçınılmalıdır. Çünkü her üründe ve 
hizmette olduğu gibi bankalarda ki hizmetlerde 
satın alındığı müddetçe üretilmeye devam edecektir. 
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 SAĞLIK HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA  
HASTANE HİZMETLERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ  

ALGILARI İLE HASTA DEĞERLENDİRMELERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Sefer GÜMÜŞ1, Metin ATEŞ2, Fikriye TOKER3

1Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

3Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. Sağlık Yönetimi 

Özet: Sağlık hizmetlerinin kalitesi ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınma düzeylerinin de birer göstergesidir. 
Bu kapsamda standartlara uygun tanı, tedavi ve bakım hizmetleri ile hastaların ihtiyaç ve beklentilerine 
cevap verecek şekilde kaliteli ve hızlı şekilde sunulması gerekmektedir. Sağlık çalışanları ile hastalar 
arasındaki etkileşim de sağlık hizmeti kalitesini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu çalışmada sağlık ça-
lışanlarının hizmet algıları ile hastaların hizmet algıları arasında ilişki olup olmadığı bir alan araştırması 
ile incelenmiştir. Sağlık çalışanları ve hastalardan oluşan örneklem grubuna anket uygulanarak araştırma 
verileri toplanmıştır. Hasta grubu ayakta tedavi görenler ve yatan hastalar olarak iki ayrı grupta incelenmiştir. 
Araştırmada sonuç olarak ayakta tedavi gören hastaların hizmet algılarının, hekimlerin hizmet algılarından 
daha olumsuz olduğu saptanmıştır. Ayrıca yatan hastaların hizmet algılarının, sağlık çalışanlarının (hekim-
ler ve hemşireler) hizmet algıları ile benzer olduğu ve ayaktan tedavi gören hastaların hizmet algılarının 
yalnızca hasta danışanlarının hizmet algıları ile benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Hizmet Kalitesi, Hizmet Algısı, Ayaktan Hasta, Yatan Hasta

A COMPARISON OF PERCEPTIONS OF HEALTH STAFF  
WITH PATIENTS’ ASSESMENTS ABOUT HEALTH CARE 

Özet: The quality of health services is an indicator of the socio-economical level of countries. In this respect, 
high quality and quick diagnosis, treatment and caring services in compliance with standards should be 
offered to the patients, in a way which meets their needs and expectations. The interaction between medical 
staff and patients can be directly effective on health care quality. It’s examined if there is a relationship 
between the service perceptions of medical staff and the service perceptions of patients or not by a field 
investigation in this study. The datas are collected by applying a survey to the sample group of medical 
staff and patients. The patients group is examined in two separate groups as out patients and inpatients. 
It’s determined that the service perceptions of out patients are more negative than the service perceptions 
of doctors as a conclusion in this study. Besides it has attained to the result which is the service percep-
tions of inpatients are similar with the service perceptions of medical staff (doctors and nurses) and the 
service perceptions of out patients are similar only with the service perceptions of medical receptionists.

Key Words: Healthcare Services, Service Quality, Service Perceptions, Out Patients, Inpatients
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GİRİŞ

Günümüzde sağlık hizmetlerinde pazarlama gi-
derek önem kazanmaktadır. Sağlık hizmeti satın 
alan insanların bu konuda bilgilendikçe ve refah 
düzeyi arttıkça daha fazlayı talep etmeleri, sağlık 
kurumlarının gerek kamuda gerekse özelde giderek 
artan sayısı ve hizmeti sunanların rekabeti bu ko-
nuya olan ilgiyi arttırmaktadır. Hizmet sektörünün 
en önemli kaynaklarından biri insan faktörüdür. 
Hizmeti sunanların bilgili ve donanımlı olmalarının 
yanı sıra iletişim becerilerinin de gelişmiş olması 
beklenmektedir. Bu bağlamda doktorlar, hemşireler, 
sağlık memurları vd. kişisel gelişimlerine zaman 
ayırmakta ve bunun mesleklerini icra ederken 
farklılık yaratacağını düşünmektedirler. Ancak 
ellerinden gelenin en iyisini yaptığını düşünürken, 
bazı hasta ve yakınları bu durumu takdir etmekte, 
bazıları fark etmemekte, görmezden gelmekte ya 
da memnuniyetsiz olmaktadır. Söz konusu olan 
sağlık olduğundan en ufak hataya dahi tolerans 
gösterilmemekte, hatta bazen tıbbi açıdan hiçbir 
ihmal ya da kusur olmamasına karşın iletişim 
kazalarından kaynaklanan çatışmalar dahi hastanın 
sağlığına önem verilmediği yönünde suçlamalara 
neden olabilmektedir. Sağlık hizmeti sunan kişinin 
ya da kurumun güven verip vermemesi, çevrenin 
yönlendirmeleri, fiyat, fiziksel koşullar, hizmeti 
sunan kişinin algısı ile hizmet alan hastanın de-
ğerlendirmelerinin farklı olmasına yol açmaktadır.  
Bu bağlamda sağlıkta iletişim konusu giderek 
önem kazanmakta, giderek daha fazla sosyo-
log hasta- hekim ilişkileri, sağlık hizmetlerinin 
sunumu, hekimler ile diğer sağlık personelinin 
iletişimi gibi konularda araştırmalar yapmaktadır 
(Okay, 2009: 20). 

Sağlık kurumlarının, hizmet sunduğu toplumun 
sağlık ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik plan ve 
düzenlemelerde, hizmet kullanıcılarının memnun 
edilmesi ya da hizmetten tatmin sağlamalarını ön 
planda tutmalarının kurumsal basarı ve rekabet 
edebilme gücü açısından zorunlu olduğu açıktır. 
Bilindiği üzere, sağlık kurumları yöneticilerinin 
temel görevlerinden en önemlisi, topluma verimli 
ve kaliteli sağlık hizmetleri sunabilmektir (Akgün 
ve Öztürk, 2002: 19).

Bir sağlık hizmetinin kalite düzeyinin belirle-
nebilmesi için çeşitli yöntemlere başvurulabilir. 
Mevcut kayıt ve raporların incelenmesi, özel 
değerlendirme çalışmalarının yapılması, kişiye ve 
topluma yönelik araştırmalar bunlardan bazılarıdır. 
Sağlık kuruluşlarında kalite önemli ise, hizmetten 
yararlananların görüşleri alınmalıdır.   Bu noktadan 
hareketle geliştirilmiş pek çok araştırma yöntemleri 
vardır. Şikayet mektuplarının incelenmesi, odak-
grup görüşmeleri ve anketler gibi.

Rekabet gücünü artırıp pazarda sürekli hizmet 
verme çabasında olan diğer tüm kuruluşlar gibi 
sağlık kuruluşları da, hizmetlerinin kullanıcıları 
tarafından nasıl algılandığını ve ne derece memnun 
kalındığını araştırmak, öğrenmek, değerlendirmek 
ve bu yönde harekete geçmek durumundadırlar.

Hastalardan geri bildirim toplamayı ve değer-
lendirmeyi sürekli hale getiren sağlık kuruluşları 
verimliliği, etkinliği ve kaliteyi yakalayabilirler, 
sürekli kalite gelişimi içinde olabilirler, kalite 
odaklı kurumsal kültür oluşumunu hızlandırabilirler, 
rekabet güçlerini artırıp, sektör lideri olabilirler. 
(Hayran ve Sur, 1988: 148).

Bir Özel Hastanede yapılan bu çalışmada ayaktan 
ve yatarak hastane hizmetleri hakkında sağlık 



102

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
ID:10 K:10

www.uhpadergisi.com

çalışanlarının algıları ile hasta değerlendirmeleri 
anket yöntemiyle elde edilen bulgular aracılığı 
ile karşılaştırılmıştır.  

AMAÇ VE YÖNTEM

Araştırmamız, sağlık çalışanlarının hizmet algısı 
ile hasta değerlendirmelerinin karşılaştırmalı ola-
rak incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
amaç doğrultusunda anketimize katılım gösteren 
hastaların, hekimlerin, hemşirelerin ve hasta 
danışanlarının konu ile ilgili görüşlerine başvu-
rulmuştur. Araştırmada hastaların hekimlerden ve 
sağlık kurumundan aldıkları hizmetin kalitesine 
ilişkin algı düzeyleri ile sağlık çalışanlarının 
hizmet algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
esas alınmıştır.

Bu araştırmanın problem cümlesi “Sağlık çalışan-
larının hizmet algısı ile hastaların sağlık çalışan-
larının verdiği hizmeti değerlendirme biçimleri 
arasında ilişki var mıdır?” olarak belirlenmiştir. 
Burada cevaplanmaya çalışılan soruya anketten 
elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve hipotez 
testleri yardımıyla cevap bulunmaya çalışılmıştır. 
Araştırmada bu doğrultuda bir yöntem izlenil-
miştir. Araştırmada hasta grubu ayaktan tedavi 
görenler ve yatan hastalar olarak iki grupta ele 
alınmıştır. Yatan hasta grubunun görüşleri hem 
hekimlerin hem de hemşirelerin hizmet algıları ile 
karşılaştırmalı incelenmiştir. Ayrıca hekimlerin ve 
hemşirelerin hizmet algıları da karşılaştırılmıştır. 
Ayaktan tedavi gören hasta grubunun görüşleri 
de hem hekimlerin hem de hasta danışanlarının 
hizmet algıları ile karşılaştırmalı olarak ince-
lenmiştir. Ayrıca ayaktan tedavi gören hastalara 
ilişkin olarak hekimlerin ve hasta danışanlarının 
hizmet algıları da karşılaştırılmıştır. Araştırmanın 
amacına ve araştırmada izlenen yönteme bağlı 

olarak geliştirilmiş olan hipotezler şu şekilde 
sıralanmaktadır:

H1: Yatan hasta grubunun değerlendirmeleri ile 
hekimlerin hizmet algıları ilişkilidir.

H2: Yatan hasta grubunun değerlendirmeleri ile 
hemşirelerin hizmet algıları ilişkilidir.

H3: Yatan hasta grubuna ilişkin olarak hekimlerin 
hizmet algıları ile hemşirelerin hizmet algıları 
ilişkilidir.

H4: Ayaktan tedavi gören hasta grubunun değerlen-
dirmeleri ile hekimlerin hizmet algıları ilişkilidir.

H5: Ayaktan tedavi gören hasta grubunun de-
ğerlendirmeleri ile hasta danışanlarının hizmet 
algıları ilişkilidir.

H6: Ayaktan tedavi gören hasta grubuna ilişkin 
olarak hekimlerin hizmet algıları ile hasta danı-
şanlarının hizmet algıları ilişkilidir.

Araştırmamızın evrenini Özel bir hastanede 
çalışmakta olan ve gerek yatan hasta gerek ise 
ayaktan tedavi gören hastalara hizmet vermekte 
olan hekimler, yine aynı hastanede görev yap-
makta olan hemşireler ve hasta danışanları ve 
2011-2012 döneminde bu hastanede yatarak ya 
da ayaktan tedavi görmüş olan hastalar oluştur-
maktadır. Örneklem ise bu hekimler, hemşireler, 
hasta danışanları ve hastalar arasından kolayda 
örnekleme yöntemi ile seçilen yani kendilerine 
ulaşılarak anket uygulanan yatan hasta tedavisi 
grubu için 19 hekim, 20 hemşire ve 127 hastadan 
ve ayaktan hasta tedavisi grubu için 16 hekim, 
18 hasta danışanı ve 123 hastadan oluşmuştur.

Buna göre araştırmanın modeli Şekil 1’deki gibi 
olmuştur:
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Şekil 1: Araştırmanın Modeli

Çalışma kapsamında 6 farklı anket formu hazırlan-
mıştır. Her bir form, örneklem içerisinde yer alan 
6 farklı gruba uygulanmıştır. Anket formlarında 
yer alan sorular ve önermeler örneklem grubun-
daki hastalara, hekimlere, hemşirelere ve hasta 
danışanlarına yöneltilmiştir. Anket formlarında 
kullanılan ölçeklere ilişkin genel bir değerlendirme 
yapılacak olursa; 

•	 Yatan hasta tedavisine ilişkin olarak hekimlerin 
hizmet algısını, kullanılan ölçekteki 17 madde 
5 faktör altında ölçmektedir.

•	 Yatan hasta tedavisine ilişkin olarak hastaların 
hizmet algısını kullanılan ölçekteki 17 madde 
5 faktör altında ölçmektedir.

•	 Yatan hasta tedavisine ilişkin olarak hemşirelerin 
hizmet algısını kullanılan ölçekteki 17 maddenin 
14 tanesi 5 faktör altında ölçmektedir.

•	 Ayaktan hasta tedavisine ilişkin olarak hekim-
lerin hizmet algısını, kullanılan ölçekteki 19 
madde 5 faktör altında ölçmektedir.

•	 Ayaktan hasta tedavisine ilişkin olarak hasta-
ların hizmet algısını, kullanılan ölçekteki 19 
maddenin 16 tanesi 4 faktör altında ölçmektedir.

•	 Ayaktan hasta tedavisine ilişkin olarak hasta 
danışanlarının hizmet algısını, kullanılan öl-
çekteki 19 maddenin 16 tanesi 4 faktör altında 
ölçmektedir

Veri toplama araçlarına ilişkin olarak şunu belirtmekte 
fayda bulunmaktadır; yatan hasta tedavisine ilişkin 
olarak hasta, hekim ve hemşire anket formlarında 
yer alan önermelere birer örnek vermek gerekir 
ise; hastaların anket formunda “Doktorumun tıbbi 
bilgisine güvenirim”, hekimlerin anket formunda 
“Hastalarım tıbbi bilgime güvenir” ve hemşirelerin 
anket formunda “Hastalar doktorların tıbbi bilgi-
sine güvenir” şeklinde önermeler yer almaktadır. 
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Bu durum ayaktan hasta tedavisine ilişkin olarak 
hasta, hekim ve hasta danışanı anket formlarında 
yer alan önermelerde de benzer şekildedir.

Toplanan verilerin değerlendirilmesi ve analizinde 
SPSS 18.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. 
Anketteki tüm sorulara ve ölçeklerdeki önermelere 
verilen cevaplara ait frekans ve yüzde dağılımları 
hesaplanmış, bu dağılımlar tablo ve grafikler-
le gösterilmiştir. Ayrıca ortalama, ortalamanın 
standart hatası, mod (en çok tekrar eden veri), 
medyan (veriler küçükten büyüğe sıralandığında 
tam ortada yer alan veri - ortanca)  gibi tanım-
layıcı istatistiklerden de yararlanılmıştır. Hipotez 
testleri bölümünde ANOVA testleri kullanılmıştır. 
Araştırmada istatistiksel anlamlılık düzeyi α=0,05 
alınmıştır. Anova testlerinde test edilen hipotez: 
“H0: Ortalamalar, incelenen değişkenin grupları 
arasında farklı değildir” hipotezidir (Kalaycı 
2009: 82, 131). Test sonucunda bulunan p değeri 
0,05 anlamlılık düzeyinden küçük ise H0 hipotezi 
reddedilir ve ortalamaların, incelenen değişkenin 
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı biçimde 
farklılık gösterdiği şeklinde yorum yapılır, aksi 
takdirde yani p değeri 0,05 anlamlılık değerinden 
büyük veya eşit ise H0 hipotezi reddedilemez ve 
ortalamaların, incelenen değişkenin grupları ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılık 
göstermediği şeklinde yorum yapılır (Ergün 1995: 
86). Bu testler sonucunda gruplar arasında anlamlı 
farklılık gözlenmiş ise farklılıkların hangi iki grup 
arasındaki farklılıktan kaynaklandığının belirlen-
mesine yönelik olarak Post Hoc (Scheffe) çoklu 
karşılaştırma testleri uygulanmıştır. Bu testlerde 
de karar aşaması yukarıda ANOVA testi için an-
latılmış olan karar aşaması ile aynıdır.

BULGULAR

Bu bölümde anketteki sorulara verilen cevapların 
frekans ve yüzde dağılımları tablo ve grafiklerle 
gösterilmiş ve yorumlanmıştır. Bu cevapların analiz 
edilmesi ve yapılan hipotez testleri sonucunda elde 
edilen bulguların yorumlanması ile araştırmamızın 
sonuçlarına ulaşılmıştır.

Hastaların Kişisel Özellikleri

Bu bölümde araştırmamıza katılan hastaların 
cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu ve muayene olu-
nan branş şeklinde sıralanan özelliklerine ilişkin 
durumları incelenmiştir. 

Örneklem grubunda yer alan 127 yatan hastanın 
77 tanesi (%60,6) cinsiyetine ilişkin bilgiyi anket 
formunda paylaşmıştır. Bu 77 hastanın %59,7 
oranında çoğunluğunun bayan hastalar, geriye 
kalan %40,3’ünün ise erkek hastalar oldukları 
görülmüştür. Örneklem grubunda yer alan 123 
ayaktan tedavi gören hastanın 119 tanesi (%96,7) 
cinsiyetine ilişkin bilgiyi anket formunda paylaşmıştır. 
Bu 119 hastanın %73,9 oranında çoğunluğunun 
bayan hastalar, geriye kalan %26,1’inin ise erkek 
hastalar oldukları görülmüştür. 

Tablo-1’de örneklem grubundaki hastaların muayene 
oldukları branşlara göre dağılımları verilmiştir.
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Tablo 1: Hastaların Muayene Oldukları Branşlara Göre Dağılımları

Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde

Kümülatif 
Yüzde

Yatan Hastalar

Kadın Doğum 38 29,9 33,6 33,6

KBB 4 3,1 3,5 37,2

Pediatri 34 26,8 30,1 67,3

Göz 5 3,9 4,4 71,7

Genel Cerrahi 13 10,2 11,5 83,2

Dahiliye 7 5,5 6,2 89,4

Ortopedi 6 4,7 5,3 94,7

Diğer (Üroloji, Diş, Acil) 6 4,7 5,3 100,0

Toplam 113 
(n=127) 89,0 100,0

Ayakta Tedavi Gören Hastalar

Kadın Doğum 33 26,8 28,0 28,0

KBB 6 4,9 5,1 33,1

Pediatri 23 18,7 19,5 52,5

Göz 26 21,1 22,0 74,6

Genel Cerrahi 4 3,3 3,4 78,0

Dahiliye 16 13,0 13,6 91,5

Ortopedi 7 5,7 5,9 97,5

Diğer (Üroloji, Diş, Acil) 3 2,4 2,5 100,0

Toplam 118 
(n=123) 95,9 100,0

Genel Toplam (Hastalar) 231 
(n=250) 92,4 100,0

Örneklem grubunda yer alan hastaların kişisel 
özelliklerinin incelenmesiyle araştırmaya katılan 
hastaların genel profili ortaya konduktan sonra 
hizmet algısı ölçeklerindeki önermelere verilen 
cevapların incelenmesine geçilmiştir.

Yatan Hastalara İlişkin Değerlendirmeler

Bu bölümde örneklem grubunda yer alan yatan 
hastaların, bu yatan hastalara ilişkin olarak hekim 

ve hemşirelerin hizmet algılarının incelenmesi 
amacıyla her bir gruba uygulanmış olan ölçek-
lerdeki önermelere verilen cevaplara ait ortalama 
değerleri hesaplanmıştır. Bu ortalama değerler ve bu 
değerlerin üç grup arasında farklılaşma durumunun 
ortaya konması amacıyla yapılmış olan ANOVA 
testlerinin sonuçları Tablo-2’de verilmiştir.
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Tablo 2: Yatan Hastalar ve Sağlık Çalışanlarının Önermelere Verdikleri Cevaplar Arasında-
ki Farklılıklar

Önermeler

Önermeye Verilen Cevaplara Ait 
Ortalama±Standart Hata Değerleri ( x ± ) Test 

İstatistiği 
(F)

Sig (p)
Hastalar 
(n=126)

Hekimler 
(n=18)

Hemşireler

(n=20)

1. Doktorun önerisiyle 
tereddüt etmeden hastaneye 
yatmayı kabul etmek.

4,603±0,068A 4,444±0,217 A 3,200±0,213B 26,369 0,000*

2. Doktorun tıbbi bilgisine 
güvenmek. 4,591±0,068 A 4,611±0,143AB 4,150±0,082 B 3,353 0,037*

3. Hastaneye yatış konusunda 
birkaç doktora danışmadan 
karar vermemek.

3,876±0,115 A 2,588±0,193 B 3,350±0,221 

AB 9,461 0,000*

4. Doktorun güler yüzlü ve 
nazik olması. 4,638±0,063 4,632±0,114 4,450±0,153 0,654 0,521

5. Doktorun hastalığı 
konusunda hastaları, 
anlayabilecekleri şekilde 
bilgilendirmesi.

4,520±0,071 4,789±0,096 4,450±0,135 1,256 0,288

6. Doktorun tedavi yöntemine 
güvenmek ve önerilerini 
uygulamak.

4,472±0,074 

AB 4,778±0,101 A 4,050±0,088 B 4,554 0,012*

7. Doktorun yatan hastalarını 
sık sık ziyaret etmesi. 4,352±0,083 4,556±0,202 4,050±0,198 1,515 0,223

8. Doktorun, hastaneden 
çıktıktan sonra yapmaları 
gerekenler konusunda hastaları 
bilgilendirmesi.

4,462±0,076 4,684±0,172 4,150±0,196 2,107 0,125

9. Doktoru yakınlarına tavsiye 
etmek. 4,484±0,076 4,556±0,121 4,000±0,192 3,186 0,044*

10. Hemşirelerin 
becerisine güvenmek. 4,500±0,074 4,158±0,206 4,600±0,112 1,778 0,172

11. Hemşirelerin hastaları 
yeterli sıklıkta ziyaret etmesi. 4,592±0,076 4,250±0,144 4,474±0,140 1,359 0,260

12. Hemşirelerin güler 
yüzlü ve nazik davranmaları. 4,632±0,070 4,235±0,182 4,700±0,105 2,330 0,101
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13. Hemşirelerin 
hastalar ile ilgili doktoru 
bilgilendirmesi.

4,459±0,081 4,647±0,119 4,800±0,092 1,732 0,180

14. Hemşirelerin 
gerektiğinde hastanın durumu 
ile ilgili doktora danışması.

4,496±0,072 4,714±0,125 4,789±0,096 1,672 0,191

15. Hastanenin fiziki 
koşullarının hastaların yatışa 
karar vermesinde etkili olması.

3,983±0,107 3,429±0,388 3,947±0,235 1,377 0,256

16. Hastaların hastaneyi 
yakınlarına tavsiye etmeleri. 4,447±0,069 4,059±0,181 4,050±0,135 3,908 0,022*

17. Hastaların hastaneye 
yatış kararında tek etkenin 
hastanenin fiyatlarının uygun 
olması.

3,066±0,133 2,471±0,333 3,050±0,246 1,333 0,267

Not (1): 1:Kesinlikle katılmıyorum, 2:Katıl-
mıyorum, 3:Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 
4:Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum şeklinde 
kodlama yapılmış ve ortalamalar hesaplanmıştır. 
Ortalamanın yüksek olması ilgili kritere ilişkin 
önermeye katılım düzeyinin yüksek olduğunu 
göstermektedir.

Not (2): * İlgili satırdaki kriter bazında yatan 
hastaların, hekimlerin ve hemşirelerin hizmet al-
gıları istatistiksel olarak anlamlı biçimde (p<0,05) 
farklılık göstermektedir.

Not (3): Ortalama sütunlarında farklı harflerle 
gösterilmiş olan grupların, o satırdaki kriter 
bazında hizmet algıları farklılık göstermektedir.

Tablo-2’nin incelenmesi sonucunda elde edilen 
bulgular aşağıda verilmiştir:

•	 Doktorun güler yüzlü ve nazik olması, doktorun 
hastalığı konusunda hastaları, anlayabilecekleri 
şekilde bilgilendirmesi, doktorun yatan hastala-
rını sık sık ziyaret etmesi, doktorun, hastaneden 
çıktıktan sonra yapmaları gerekenler konusunda 

hastaları bilgilendirmesi, hemşirelerin becerisine 
güvenmek, hemşirelerin hastaları yeterli sıklıkta 
ziyaret etmesi, hemşirelerin güler yüzlü ve nazik 
davranmaları, hemşirelerin hastalar ile ilgili dok-
toru bilgilendirmesi, hemşirelerin gerektiğinde 
hastanın durumu ile ilgili doktora danışması, 
hastanenin fiziki koşullarının hastaların yatışa 
karar vermesinde etkili olması ve hastaların 
hastaneye yatış kararında tek etkenin hastane-
nin fiyatlarının uygun olması şeklinde sıralanan 
kriterler bazında yatan hastaların, hekimlerin ve 
hemşirelerin hizmet algıları istatistiksel olarak 
anlamlı biçimde (p>0,05) farklılaşmamaktadır.

•	 Doktorun önerisiyle tereddüt etmeden hastaneye 
yatmayı kabul etmek kriteri bazında yatan hasta-
ların, hekimlerin ve hemşirelerin hizmet algıları 
istatistiksel olarak anlamlı biçimde (F=26,369; 
p=0,000<0,05) farklılaşmaktadır. Bu farklılığa 
hemşirelerin bu kritere ilişkin hizmet algılarının 
(3,200±0,213), hekimlerinkinden (4,444±0,217) 
ve hastalarınkinden (4,603±0,068) daha olumsuz 
olması sebep olmuştur . Yani hemşireler, hastaların 
doktorun önerisiyle tereddüt etmeden hastaneye 
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yatmayı kabul ettikleri görüşüne hastalara ve 
hekimlere kıyasla daha az katılmaktadırlar.

•	 Doktorun tıbbi bilgisine güvenmek kriteri 
bazında yatan hastaların, hekimlerin ve hemşi-
relerin hizmet algıları istatistiksel olarak anlamlı 
biçimde (F=3,353; p=0,037<0,05) farklılaşmak-
tadır. Hekimlerin bu kritere ilişkin hizmet algıları 
(4,611±0,143), hastalarınkiyle ve hemşirelerinkiyle 
benzerdir ancak gruplar arasındaki algı farklılığına 
hemşirelerin bu kritere ilişkin hizmet algılarının 
(4,150±0,082), hastalarınkinden (4,591±0,068) 
daha olumsuz olması sebep olmuştur. Yani 
hemşireler, hastaların doktorun tıbbi bilgisine 
güvendiği görüşüne hastalara kıyasla daha az 
katılmaktadırlar. 

•	 Hastaneye yatış konusunda birkaç doktora 
danışmadan karar vermemek kriteri bazında yatan 
hastaların, hekimlerin ve hemşirelerin hizmet algı-
ları istatistiksel olarak anlamlı biçimde (F=9,461; 
p=0,000<0,05) farklılaşmaktadır. Hemşirelerin bu 
kritere ilişkin hizmet algıları (3,350±0,221), has-
talarınkiyle ve hemşirelerinkiyle benzerdir ancak 
gruplar arasındaki algı farklılığına hekimlerin bu 
kritere ilişkin hizmet algılarının (2,588±0,193), 
hastalarınkinden (3,876±0,115) daha olumsuz 
olması sebep olmuştur. Yani hekimler hastaların 
birkaç doktora danışmadan hastaneye yatma kararı 
vermedikleri görüşüne hastalara kıyasla daha az 
katılmaktadırlar.

•	 Doktorun tedavi yöntemine güvenmek ve 
önerilerini uygulamak kriteri bazında yatan has-
taların, hekimlerin ve hemşirelerin hizmet algıları 
istatistiksel olarak anlamlı biçimde (F=4,554; 
p=0,012<0,05) farklılaşmaktadır. Hastaların bu 
kritere ilişkin hizmet algıları (4,472±0,074), he-
kimlerinkiyle ve hemşirelerinkiyle benzerdir ancak 

gruplar arasındaki algı farklılığına hemşirelerin bu 
kritere ilişkin hizmet algılarının (4,050±0,088), 
hekimlerinkinden (4,778±0,101) daha olumsuz 
olması sebep olmuştur. Yani hemşireler, hastaların 
doktorun tedavi yöntemine güvendiği ve önerile-
rini uyguladığı görüşüne hekimlere kıyasla daha 
az katılmaktadırlar.

•	 Doktoru yakınlarına tavsiye etmek kriteri ba-
zında yatan hastaların, hekimlerin ve hemşirelerin 
hizmet algıları istatistiksel olarak anlamlı biçimde 
(F=3,186; p=0,044<0,05) farklılaşmaktadır. Bu 
kritere ilişkin hizmet algıları en olumludan en 
olumsuza doğru: hekimler (4,556±0,121), hasta-
lar (4,484±0,076)  ve hemşireler (4,000±0,192) 
şeklinde sıralanmaktadır,  ancak herhangi iki 
grup arasında algı farklılığı tespit edilememiştir.

•	 Hastaların hastaneyi yakınlarına tavsiye etme-
leri kriteri bazında yatan hastaların, hekimlerin 
ve hemşirelerin hizmet algıları istatistiksel ola-
rak anlamlı biçimde (F=3,908; p=0,022<0,05) 
farklılaşmaktadır. Bu kritere ilişkin hizmet algı-
ları en olumludan en olumsuza doğru: hastalar 
(4,447±0,069), hekimler (4,059±0,181)  ve hem-
şireler (4,050±0,135) şeklinde sıralanmaktadır, 
ancak herhangi iki grup arasında algı farklılığı 
tespit edilememiştir.

Yatan hastalar, hekimler ve hemşirelerin hizmet 
algılarının 17 kriter bazında karşılaştırmalı olarak 
incelenmesinden elde edilen bulguların gelen 
bir değerlendirmesi yapıldığında şu sonuçlara 
ulaşılmaktadır:

•	 17 kriterin yalnızca bir tanesi bazında yatan 
hastalar ve hekimlerin hizmet algılarının istatistiksel 
olarak anlamlı biçimde farklılık gösteriyor oluşu, 
araştırmada sınanan “H1: Yatan hasta grubunun 
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değerlendirmeleri ile hekimlerin hizmet algıları 
ilişkilidir” hipotezini destekler niteliktedir. 

•	 17 kriterin yalnızca iki tanesi bazında yatan 
hastalar ve hemşirelerin hizmet algılarının istatis-
tiksel olarak anlamlı biçimde farklılık gösteriyor 
oluşu, araştırmada sınanan “H2: Yatan hasta gru-
bunun değerlendirmeleri ile hemşirelerin hizmet 
algıları ilişkilidir” hipotezini destekler niteliktedir. 

•	 17 kriterin yalnızca iki tanesi bazında hekimler 
ve hemşirelerin hizmet algılarının istatistiksel 
olarak anlamlı biçimde farklılık gösteriyor oluşu, 
araştırmada sınanan “H3: Yatan hasta grubuna 
ilişkin olarak hekimlerin hizmet algıları ile 

hemşirelerin hizmet algıları ilişkilidir.” hipotezini 

destekler niteliktedir.

Ayaktan Tedavi Gören Hastalara İlişkin De-

ğerlendirmeler

Bu bölümde örneklem grubunda yer alan ayaktan 

tedavi gören hastaların, bu hastalara ilişkin olarak 

hekim ve hasta danışanlarının hizmet algılarının 

incelenmesi amacıyla her bir gruba uygulanmış 

olan ölçeklerdeki önermelere verilen cevaplara ait 

ortalama değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca ayaktan 

tedavi gören hastaların, doktor ve hastane tercih-

lerinde etkili olan faktörler Tablo-3’te verilmiştir.

Tablo 3: Ayaktan Tedavi Gören Hastaların, Doktor Ve Hastane Tercihlerinde Etkili Olan 
Faktörler

Faktörler Ortalama ( x )
Ortalamanın 

Standart Hatası (
)

Hastaların yakınlarının doktoru tavsiye etmeleri 4,821 0,075

Hastanenin hastanın evine yakın olması 4,730 0,102

Hastaların yakınlarının hastaneyi tavsiye etmeleri 4,525 0,183

Hastanenin fiyatlarının uygun olması 4,455 0,218

Hastanenin tanıtımı 2,385 0,417

Ayaktan tedavi gören hastaların, doktor ve has-
tane tercihlerinde en fazla etkili olan faktörün 
hastaların yakınlarının doktoru tavsiye etmesi (
x = 4,821±0,075) olduğu belirlenmiştir. Bu fak-
törü, tercihte daha fazla etkili olandan daha az 
etkili olana doğru sırasıyla: hastanenin hastanın 
evine yakın olması ( x =4,730±0,102), hastala-
rın yakınlarının hastaneyi tavsiye etmeleri ( x

=4,525±0,183) ve hastanenin fiyatlarının uygun 
olması (x =4,455±0,218) şeklinde sıralanan 

faktörler takip etmektedir. Ayaktan tedavi gören 

hastaların, doktor ve hastane tercihlerinde en az 

etkili olan faktörün ise hastanenin tanıtımı (x

=2,385±0,417)  olduğu belirlenmiştir.

Ölçeklerdeki önermelere verilen cevaplara ait 

ortalama değerleri ve bu değerlerin üç grup 

arasında farklılaşma durumunun ortaya konması 

amacıyla yapılmış olan ANOVA testlerinin so-

nuçları Tablo-4’te verilmiştir.
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Tablo-4. Ayaktan Tedavi Gören Hastalar ve Sağlık Çalışanlarının Önermelere Verdikleri Ce-
vaplar Arasındaki Farklılıklar

Önermeler
Önermeye Verilen Cevaplara Ait Ortalamalar Test 

İstatistiği 
(F)

Sig (p)
Hastalar Hekimler Hasta 

Danışanları

1. Doktorun hastaları 
bekletmemesi. 2,785±0,131A 4,875±0,085 B 3,611±0,315 A 18,186 0,000*

2. Doktorun hastaları güler 
yüz ve dostça bir tavırla 
karşılaması.

4,301±0,083 A 4,875±0,085 B 4,500±0,146 AB 3,400 0,036*

3. Doktorun hastaların hatırını 
sorması. 4,017±0,103 4,688±0,120 4,500±0,146 4,175 0,017*

4. Doktorun, hastaların 
anlattıklarını sözlerini 
kesmeden dinlemesi.

4,314±0,085 4,563±0,128 4,389±0,200 0,572 0,565

5. Doktorun, hastalar 
konuşurken sorular sorarak 
onları yönlendirmesi.

4,256±0,089 4,500±0,258 4,333±0,198 0,466 0,628

6. Doktorun, hastaları ayrıntılı 
olarak muayene etmesi. 4,261±0,089 4,438±0,203 4,667±0,114 1,681 0,190

7. Doktorun, acelesi olsa 
da bunu hasta muayenesine 
yansıtmaması.

2,261±0,125 B 4,563±0,182 A 3,944±0,249 A 32,453 0,000*

8. Doktorun, muayene 
sonrasında hasta ve 
yakınlarına hastalıkla ilgili ne 
düşündüğünü anlayacakları 
şekilde izah etmesi.

4,117±0,105 A 4,875±0,085 B 4,722±0,109 AB 5,768 0,004*

9. Doktorun, yaptırmasını 
istediği tetkiklerin gerekçesini 
hasta ve yakınının anlayacağı 
şekilde açıklaması.

4,333±0,186 4,938±0,063 4,722±0,109 1,044 0,355

10. Doktorun, muayene 
sırasında hasta yakınının 
muayene odasında 
bulunmasına izin vermesi.

4,106±0,099 4,500±0,158 4,611±0,231 2,556 0,081
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11. Doktorun, muayene 
sırasında hemşire ya da 
hostesin odada bulunmasını 
istemesi.

3,933±0,104 A 4,625±0,221 AB 4,833±0,090 B 7,744 0,001*

12. Doktorun, muayene 
sonrasında hastasının bütün 
sorularına sabırla yanıt 
vermesi.

4,256±0,087 4,563±0,182 4,389±0,216 0,854 0,428

13. Doktorun, tetkik 
sonuçlarını ve tedavi planını 
ayrıntılarıyla anlatması.

4,278±0,087 4,813±0,101 4,667±0,114 3,916 0,022*

14. Doktorun, hastanın mutlaka 
kontrole gelmesini önermesi. 4,284±0,084 4,313±0,218 4,667±0,114 1,539 0,218

15. Doktorun önerdiği 
tedaviye, hastalar tarafından 
güvenilmesi.

4,311±0,086 4,313±0,120 4,556±0,121 0,639 0,529

16. Doktorun, hastalar 
tarafından yakınlarına tavsiye 
edilmesi.

4,269±0,087 4,438±0,128 4,722±0,109 2,247 0,109

17. Doktora, gerektiğinde 
hastalar tarafından tekrar 
başvurulması.

4,287±0,089 4,625±0,125 4,611±0,118 1,879 0,156

18. Doktordan, diğer branşlarla 
ilgili görüş alınması. 3,974±0,101 4,125±0,155 4,278±0,177 0,787 0,457

19. Doktorun diğer branşlarla 
ilgili önerilerinin hastalar 
tarafından dikkate alınması.

4,170±0,098 4,563±0,128 4,444±0,185 1,580 0,210

Not (1): 1:Kesinlikle katılmıyorum, 2:Katıl-
mıyorum, 3:Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 
4:Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum şeklinde 
kodlama yapılmış ve ortalamalar hesaplanmıştır. 
Ortalamanın yüksek olması ilgili kritere ilişkin 
önermeye katılım düzeyinin yüksek olduğunu 
göstermektedir.

Not (2): * İlgili satırdaki kriter bazında ayaktan 
tedavi gören hastaların, hekimlerin ve hasta 
danışanlarının hizmet algıları istatistiksel olarak 
anlamlı biçimde (p<0,05) farklılık göstermektedir.

Not (3): Ortalama sütunlarında farklı harflerle 
gösterilmiş olan grupların, o satırdaki kriter bazında 
hizmet algıları farklılık göstermektedir.

Tablo-4’ün incelenmesi sonucunda elde edilen 
bulgular aşağıda verilmiştir:

- Doktora, gerektiğinde hastalar tarafından tekrar 
başvurulması, doktordan diğer branşlarla ilgili 
görüş alınması, doktorun hastaların anlattıklarını 
sözlerini kesmeden dinlemesi, hastalar konuşurken 
sorular sorarak onları yönlendirmesi, hastaları 
ayrıntılı olarak muayene etmesi, yaptırmasını 
istediği tetkiklerin gerekçesini hasta ve yakınının 
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anlayacağı şekilde açıklaması, muayene sırasında 
hasta yakınının muayene odasında bulunmasına 
izin vermesi, muayene sonrasında hastasının bütün 
sorularına sabırla yanıt vermesi, hastanın mutlaka 
kontrole gelmesini önermesi, önerdiği tedaviye, 
hastalar tarafından güvenilmesi, diğer branşlarla 
ilgili önerilerinin hastalar tarafından dikkate 
alınması, hastalar tarafından yakınlarına tavsiye 
şeklinde sıralanan kriterler bazında ayakta tedavi 
gören hastaların, hekimlerin ve hasta danışanlarının 
hizmet algıları istatistiksel olarak anlamlı biçimde 
(p>0,05) farklılaşmamaktadır.

- Doktorun hastaları bekletmemesi kriteri bazında 
ayakta tedavi gören hastaların, hekimlerin ve hasta 
danışanlarının hizmet algıları istatistiksel olarak 
anlamlı biçimde (F=18,186; p=0,000<0,05) fark-
lılaşmaktadır. Bu farklılığa hekimlerin bu kritere 
ilişkin hizmet algılarının (4,875±0,085), hasta 
danışanlarınınkinden (3,611±0,315) ve hastaların-
kinden (2,785±0,131) daha olumlu olması sebep 
olmuştur. Yani hekimler, hastalarını bekletmedikleri 
görüşüne hastalara ve hasta danışanlarına kıyasla 
daha fazla katılmaktadırlar.

- Doktorun hastaları güler yüz ve dostça bir tavırla 
karşılaması kriteri bazında ayakta tedavi gören 
hastaların, hekimlerin ve hasta danışanlarının 
hizmet algıları istatistiksel olarak anlamlı biçimde 
(F=3,400; p=0,036<0,05) farklılaşmaktadır. Hasta 
danışanlarının bu kritere ilişkin hizmet algıları 
(4,500±0,146) hastalarınkine ve hekimlerinkine 
benzerdir ancak gruplar arasındaki farklılığa 
hastaların bu kritere ilişkin hizmet algılarının 
(4,301±0,083), hekimlerinkinden (4,875±0,085) 
daha olumsuz olması sebep olmuştur. Yani has-
talar, doktorların hastaları güler yüz ve dostça bir 

tavırla karşıladıkları görüşüne hekimlere kıyasla 
daha az katılmaktadırlar.

- Doktorun hastaların hatırını sorması kriteri ba-
zında ayakta tedavi gören hastaların, hekimlerin 
ve hasta danışanlarının hizmet algıları istatistiksel 
olarak anlamlı biçimde (F=4,175; p=0,017<0,05) 
farklılaşmaktadır. Bu kritere ilişkin hizmet algı-
ları en olumludan en olumsuza doğru: hekimler 
(4,688±0,120), hasta danışanları (4,500±0,146) ve 
hastalar (4,017±0,103)  şeklinde sıralanmaktadır, 
ancak herhangi iki grup arasında algı farklılığı 
tespit edilememiştir.

- Doktorun, acelesi olsa da bunu hasta muayenesine 
yansıtmaması kriteri bazında ayakta tedavi gören 
hastaların, hekimlerin ve hasta danışanlarının 
hizmet algıları istatistiksel olarak anlamlı biçimde 
(F=32,453; p=0,000<0,05) farklılaşmaktadır. Hasta 
danışanlarının bu kritere ilişkin hizmet algıları 
(3,944±0,249), hekimlerinkiyle (4,563±0,182) ben-
zerdir ancak gruplar arasındaki farklılığa hastaların 
bu kritere ilişkin hizmet algılarının (2,261±0,125), 
hekimlerinkinden ve hasta danışanlarınınkinden 
daha olumsuz olması sebep olmuştur. Yani hastalar, 
doktorların aceleleri olunca bunu hasta muaye-
nesine yansıttıkları görüşüne hekimlere ve hasta 
danışanlarına kıyasla daha fazla katılmaktadırlar.

- Doktorun muayene sonrasında hasta ve yakınla-
rına hastalıkla ilgili ne düşündüğünü anlayacakları 
şekilde izah etmesi kriteri bazında ayakta tedavi 
gören hastaların, hekimlerin ve hasta danışanlarının 
hizmet algıları istatistiksel olarak anlamlı biçimde 
(F=5,768; p=0,004<0,05) farklılaşmaktadır. Hasta 
danışanlarının bu kritere ilişkin hizmet algıları 
(4,722±0,109) hastalarınkine ve hekimlerinkine 
benzerdir ancak gruplar arasındaki farklılığa 
hastaların bu kritere ilişkin hizmet algılarının 
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(4,117±0,105), hekimlerinkinden (4,875±0,085) 
daha olumsuz olması sebep olmuştur. Yani has-
talar, doktorların muayene sonrasında hasta ve 
yakınlarına hastalıkla ilgili ne düşündüklerini 
anlayacakları şekilde izah ettikleri görüşüne 
hekimlere kıyasla daha az katılmaktadırlar.

- Doktorun muayene sırasında hemşire ya da 
hostesin odada bulunmasını istemesi kriteri ba-
zında ayakta tedavi gören hastaların, hekimlerin 
ve hasta danışanlarının hizmet algıları istatistiksel 
olarak anlamlı biçimde (F=7,744; p=0,001<0,05) 
farklılaşmaktadır. Hekimlerin bu kritere ilişkin 
hizmet algıları (4,625±0,221) hastalarınkine ve 
hasta danışanlarınınkine benzerdir ancak gruplar 
arasındaki farklılığa hastaların bu kritere ilişkin 
hizmet algılarının (3,933±0,104), hasta danı-
şanlarınınkinden (4,833±0,090) daha olumsuz 
olması sebep olmuştur. Yani hastalar, doktorların 
muayene sırasında hemşire ya da hostesin odada 
bulunmasını istedikleri görüşüne hasta danışan-
larına kıyasla daha az katılmaktadırlar.

- Doktorun tetkik sonuçlarını ve tedavi planını 
ayrıntılarıyla anlatması kriteri bazında ayakta 
tedavi gören hastaların, hekimlerin ve hasta 
danışanlarının hizmet algıları istatistiksel ola-
rak anlamlı biçimde (F=3,916; p=0,022<0,05) 
farklılaşmaktadır. Bu kritere ilişkin hizmet algı-
ları en olumludan en olumsuza doğru: hekimler 
(4,813±0,101), hasta danışanları (4,667±0,114) ve 
hastalar (4,278±0,087)  şeklinde sıralanmaktadır, 
ancak herhangi iki grup arasında algı farklılığı 
tespit edilememiştir.

Ayakta tedavi gören hastalar, hekimler ve hasta 
danışanlarının hizmet algılarının 19 kriter bazında 
karşılaştırmalı olarak incelenmesinden elde edilen 

bulguların gelen bir değerlendirmesi yapıldığında 
şu sonuçlara ulaşılmaktadır:

•	 19 kriterin yalnızca dört tanesi bazında ayakta 
tedavi gören hastalar ve hekimlerin hizmet 
algılarının istatistiksel olarak anlamlı biçimde 
farklılık gösteriyor oluşu, araştırmada sınanan 
“H4: Ayaktan tedavi gören hasta grubunun de-
ğerlendirmeleri ile hekimlerin hizmet algıları 
ilişkilidir” hipotezini destekler niteliktedir. 

•	 19 kriterin yalnızca iki tanesi bazında ayakta 
tedavi gören hastalar ve hasta danışanlarının 
hizmet algılarının istatistiksel olarak anlamlı 
biçimde farklılık gösteriyor oluşu, araştırmada 
sınanan “H5: Ayaktan tedavi gören hasta grubu-
nun değerlendirmeleri ile hasta danışanlarının 
hizmet algıları ilişkilidir” hipotezini destekler 
niteliktedir. 

•	 19 kriterin yalnızca bir tanesi bazında hekim-
ler ve hasta danışanlarının hizmet algılarının 
istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılık 
gösteriyor oluşu, araştırmada sınanan “H6: 
Ayaktan tedavi gören hasta grubuna ilişkin 
olarak hekimlerin hizmet algıları ile hasta 
danışanlarının hizmet algıları ilişkilidir” hi-
potezini destekler niteliktedir.

Hizmet algısı ölçeklerindeki önermelere veri-
len cevapların, gruplar bazında incelenmesinin 
ardından sağlık çalışanlarının hizmet algısı ile 
hastaların değerlendirmeleri arasındaki ilişkile-
rin hesaplanan hizmet algısı puanları üzerinden 
incelenmesine geçilmiştir.

Sağlık Çalışanlarının Hizmet Algısı İle Has-
taların Değerlendirmeleri Arasındaki İlişkiler
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Bu bölümde hastalar, hekimler, hasta danışanları 
ve hemşirelerin doldurmuş oldukları hizmet algısı 
ölçeklerindeki önermelere verilen cevaplar doğrul-
tusunda öncelikle ayaktan tedavi gören hastalara 
ilişkin ve yatan hastalara ilişkin ayrımına göre; 
daha sonra ise hasta, hekim ve hemşire/hasta 
danışanı ayrımına göre hizmet algısı puanları 
hesaplanmıştır. Bu puanların hesaplanmasında 
ilgili hizmet algısı ölçeğindeki önermelere verilen 
cevaplar 1:Kesinlikle katılmıyorum, 5:Kesinlikle 
katılıyorum olacak biçimde kodlanarak toplanmış 
ve cevap verilen önerme sayısına bölünerek orta-
lamalar alınmıştır. Ölçeklerde hizmet algısı adına 
olumsuz yargı bildiren önermeler de bulunmaktadır 
(Yatan hasta grubu örneklemine uygulanan ölçekte 
3 ve 17 no’lu maddeler). Bu önermelere verilen 

cevaplar 1:Kesinlikle katılıyorum, 5:Kesinlikle 
katılmıyorum olacak biçimde kodlanmıştır. Ayrıca 
puanlar hesaplanırken her bir gruba uygulanan 
ölçekler için yapılan geçerlik güvenirlik çalışma-
larında atılmış olan maddeler dikkate alınmadan 
puanlar hesaplanmıştır. Hesaplanan hizmet 
algısı puanları 1-5 arasında değer alabilmekte-
dir. Hasta değerlendirmelerine ilişkin puanların 
5’e yaklaşması, hastaların sağlık kurumunu ve 
hizmet aldığı hekimi değerlendirme biçiminin 
olumluya yaklaştığına işaret etmektedir. Sağlık 
çalışanlarının hizmet algılarına ilişkin puanların 
5’e yaklaşması ise sağlık çalışanlarının hizmet 
algılarının olumluya yaklaştığını göstermektedir. 
Tablo-5’te hesaplanan puanlara ait tanımlayıcı 
istatistikler verilmiştir.

Tablo 5: Hasta Değerlendirme Puanlarına ve Sağlık Çalışanlarının Hizmet Algısı Puanlarına 
Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Hizmet Algısı 
Puanları N Ortalama 

( x )

Ortalamanın 
Standart 

Hatası (
)

Medyan Mod Minimum Maksimum

Yatan 
Hasta 
Grubu

Hekimler 19 4,359 0,086 4,412 4,313 3,647 4,900

Hastalar 127 4,261 0,046 4,471 4,529 1,706 5,000

Hemşireler 20 4,277 0,088 4,294 4,214 3,429 4,857

Ayakta 
Tedavi 
Gören 
Hasta 
Grubu

Hekimler 16 4,589 0,084 4,684 4,947 3,842 4,947

Hastalar 123 4,083 0,062 4,133 3,875 1,563 5,000

Hasta 
Danışanları 18 4,455 0,108 4,531 4,188 3,563 5,000

Hizmet algısı ölçeklerindeki önermelere verilen 
cevaplar doğrultusunda hesaplanan hizmet algısı 
puanları, örneklem grubundaki hasta, hekim, 
hemşire ve hasta danışanlarının hizmet algılarının 
olumluluk düzeyini temsil etmektedir. Puanların 
5’e yaklaşmasının, hizmet algısının olumluya 
yaklaştığını temsil ettiği göz önünde bulundu-

rulduğunda Tablo 3.29’da da görüldüğü üzere 
puan ortalamalarının 4,083 ile 4,589 arasında 
değişiyor oluşu gerek yatan hasta grubu için gerek 
ise ayakta tedavi gören hasta grubu için hasta, 
hekim, hemşire ve hasta danışanlarının hizmet 
algılarının genel olarak olumluya yakın olduğunu 
göstermektedir. Mod ve medyan değerleri de bu 
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durumu desteklemektedir. Ancak minimum puan 

değerlerine bakıldığında özellikle yatan hastaların 

ve ayakta tedavi gören hastaların aralarında hizmet 

algısı oldukça olumsuz düzeyde olan (min=1,563 

ve min=1,706) hastalar da yer almaktadır.

Tablo 6’da yatan hasta grubunun ayrı, ayakta 
tedavi grubunun ayrı olmak üzere hizmet algısı 
puanlarının; hasta, hekim ve hemşireler/hasta 
danışanları arasında farklılaşma durumunun 
ortaya konması amacıyla yapılmış olan hipotez 
testlerinin sonuçları verilmiştir.

Tablo 6: Hastalar ve Sağlık Çalışanlarının Hizmet Algı Puanları Arasındaki Farklılıklar

Önermeler
Önermeye Verilen Cevaplara Ait Ortalamalar

Test 
İstatistiği (F) Sig (p)

Hastalar Hekimler Hemşireler / Hasta 
Danışanları

Yatan Hasta Grubu 4,261±0,046 4,359±0,086 4,277±0,088 0,337 0,714

Ayakta Tedavi Gören 
Hasta Grubu 4,083±0,062A 4,589±0,084B 4,455±0,108AB 6,414 0,002*

Not (1):   Ortalamanın yüksek olması hizmet 
algısının olumluya yaklaştığını göstermektedir.

Not (2): * Hastaların, hekimlerin ve hemşirelerin/ 
hasta danışanlarının hizmet algıları istatistiksel 
olarak anlamlı biçimde (p<0,05) farklılık gös-
termektedir.

Not (3): Farklı harflerle gösterilmiş olan grupla-
rın, o satırdaki gruplama bazında hizmet algıları 
farklılık göstermektedir.

Yatan hasta grubunda hasta, hekim ve hemşirele-
rin genel hizmet algılarının olumluluk düzeyleri 
istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaşma-
maktadır (F=0,337; p=0,714>0,05). 

Ayakta tedavi gören hastaların, hekimlerin ve 
hasta danışanlarının genel hizmet algılarının 
olumluluk düzeyleri ise istatistiksel olarak an-
lamlı biçimde (F=6,414; p=0,002<0,05) farklı-
laşmaktadır. Hasta danışanlarının genel hizmet 
algılarının olumluluk düzeyleri (4,455±0,108) 
hastalarınkine ve hekimlerinkine benzerdir 
ancak gruplar arasındaki farklılığa hastaların 

genel hizmet algılarının olumluluk düzeylerinin 
(4,083±0,062), hekimlerinkinden (4,589±0,084) 
daha düşük olması sebep olmuştur. Yani ayakta 
tedavi gören hastaların hizmet algısı, hekimlere 
kıyasla daha olumsuzdur. 

Sağlık çalışanlarının hizmet algısı ile hastaların 
değerlendirmeleri arasındaki ilişkilerin hesaplanan 
hizmet algısı puanları üzerinden incelenmesiyle 
ulaşılan bulguların genel bir değerlendirmesi 
yapılacak olursa şu sonuca ulaşılmaktadır: Yatan 
hasta grubuna ilişkin olarak hastaların, hekimlerin 
ve hemşirelerin hizmet algılarının istatistiksel 
olarak anlamlı biçimde farklılık göstermemesi, 
araştırmada sınanan “H1: Yatan hasta grubunun 
değerlendirmeleri ile hekimlerin hizmet algıları 
ilişkilidir”, “H2: Yatan hasta grubunun değer-
lendirmeleri ile hemşirelerin hizmet algıları 
ilişkilidir” ve “H3: Yatan hasta grubuna ilişkin 
olarak hekimlerin hizmet algıları ile hemşirelerin 
hizmet algıları ilişkilidir” hipotezlerini doğrudan 
destekler niteliktedir. Ayaktan tedavi gören hasta 
grubuna ilişkin olarak ise hizmet algılarının, yal-
nızca hekimler ve hastalar arasında istatistiksel 
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olarak anlamlı biçimde farklılık göstermesi, 
araştırmada sınanan “H4: Ayaktan tedavi gören 
hasta grubunun değerlendirmeleri ile hekimlerin 
hizmet algıları ilişkilidir” hipotezini desteklemez 
iken “H5: Ayaktan tedavi gören hasta grubunun 
değerlendirmeleri ile hasta danışanlarının hizmet 
algıları ilişkilidir” ve “H6: Ayaktan tedavi gören 
hasta grubuna ilişkin olarak hekimlerin hizmet 
algıları ile hasta danışanlarının hizmet algıları 
ilişkilidir” hipotezlerini destekler niteliktedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sağlık çalışanlarının hizmet algısı ile hasta değer-
lendirmelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi 
amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmadan elde 
edilen bulgular yorumlanarak sonuca ulaşılmıştır. 
Amaca bağlı olarak hastaların hekimlerden ve 
sağlık kurumlarından aldıkları hizmetin kalitesi-
ne ilişkin algı düzeyleri ile sağlık çalışanlarının 
(hekim, hemşire, hasta danışanı) hizmet algıları 
arasında farklılıklar olup olmama durumu araş-
tırılmıştır. Bu araştırmalara yatan hastalar için 
değerlendirmeler ayrı, ayaktan tedavi gören 
hastalar için değerlendirmeler ayrı yapılmıştır. 

Yatan hastalar için değerlendirmelerde hastalara, 
hekimlere ve hemşirelere anket uygulanarak ve 
ayaktan tedavi gören hastalar için değerlendir-
melerde hastalara, hekimlere ve hasta danışan-
larına anket uygulanarak bir alan araştırması 
gerçekleştirilmiştir. Kişisel özellikler (cinsiyet, 
yaş, eğitim düzeyi muayene olunan branş) bu 
alan araştırmasına katılım gösterenler arasında 
yalnızca hastalar için incelenmiştir. Kişisel 
özelliklere ilişkin sorular haricinde tüm kişilerin 
hizmet algısına ilişkin sorulara yanıt vermeleri 
ile araştırmanın verileri toplanmış olmuştur. Bu 

veriler, SPSS 18.0 istatistik paket programı ile 
analiz edilmiştir.  

Alan araştırmasında örneklem grubu içerisinde yer 
alan hastaların kişisel özellikleri incelendiğinde 
katılımcı hasta profili şu şekilde ortaya çıkmıştır:

•	 Gerek yatan hasta grubunda gerek ise ayaktan 
tedavi gören hasta grubunda çoğunluğu bayan 
hastalar oluşturmuştur.

•	 Ayaktan tedavi gören hastaların yaş ortalaması 
35,069±1,332’dir. Çoğunluk (%67,3) 15-35 
yaş arasındadır. 

•	 Yatan hastalar arasında çoğunluk (%36,2) 
ilkokul mezunlarında iken, ayaktan tedavi 
gören hastalar arasında çoğunluk (%32,5) lise 
mezunlarındadır. 

•	 Yatan hastalar arasında çoğunluk (%33,6) ka-
dın doğum branşına ilişkin muayene olmuştur 
ve onları pediatri branşına ilişkin muayeneye 
gelenler (%30,1) takip etmiştir. Ayaktan tedavi 
gören hastalar arasında da çoğunluk (%28) 
kadın doğum branşına ilişkin muayene olmuş-
tur ve onları göz branşına ilişkin muayeneye 
gelenler (%22) takip etmiştir.

•	 Ayaktan tedavi gören hastaların, doktor ve 
hastane tercihlerinde en fazla etkili olan fak-
törün hastaların yakınlarının doktoru tavsiye 
etmesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu faktörü, 
tercihte daha fazla etkili olandan daha az etkili 
olana doğru sırasıyla: hastanenin hastanın evine 
yakın olması, hastaların yakınlarının hastaneyi 
tavsiye etmeleri ve hastanenin fiyatlarının uygun 
olması şeklinde sıralanan faktörlerin takip ettiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayaktan tedavi gören 
hastaların, doktor ve hastane tercihlerinde en 
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az etkili olan faktörün ise hastanenin tanıtımı 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yatan hastalara ilişkin olarak hastaların hekim-
lerden ve sağlık kurumlarından aldıkları hizmetin 
kalitesine ilişkin algı düzeyleri ile sağlık çalışan-
larının (hekim, hemşire) hizmet algıları arasında 
farklılıklar olup olmama durumu öncelikle 17 
kriter bazında değerlendirilmiş ve 16 tane kriter 
bazında yatan hastaların ve hekimlerin hizmet 
algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmadığı, 15 kriter bazında yatan hastaların ve 
hemşirelerin hizmet algıları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık bulunmadığı ve yine 15 
kriter bazında yatan hastalara ilişkin olarak he-
kimlerin ve hemşirelerin hizmet algıları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı 
şeklinde sıralanan sonuçlara ulaşılmıştır.

Yatan hastalara ilişkin olarak hastalar, hekimler 
ve hemşirelerin hizmet algılarının farklılaşmakta 
olduğu az sayıda kriter incelendiğinde ise şu 
sonuçlara ulaşılmıştır:

•	 Hemşireler, hastaların doktorun önerisiyle te-
reddüt etmeden hastaneye yatmayı kabul ettikleri 
görüşüne hastalara ve hekimlere kıyasla daha az 
katılmaktadırlar.

•	 Hemşireler, hastaların doktorun tıbbi bilgisine 
güvendiği görüşüne hastalara kıyasla daha az 
katılmaktadırlar.

•	 Hekimler hastaların birkaç doktora danışmadan 
hastaneye yatma kararı vermedikleri görüşüne 
hastalara kıyasla daha az katılmaktadırlar.

•	 Hemşireler, hastaların doktorun tedavi yönte-
mine güvendiği ve önerilerini uyguladığı görüşüne 
hekimlere kıyasla daha az katılmaktadırlar.

•	 Hasta, hekim ve hemşire grupları arasında 
“hastaların doktoru yakınlarına tavsiye ettiği” 
görüşüne katılım farklılık göstermektedir ancak 
herhangi iki grup arasında anlamlı görüş farklılığı 
yoktur. Bununla birlikte “hastaların doktoru ya-
kınlarına tavsiye ettiği” görüşüne en çok hekimler 
katılmakta, onları hastalar takip etmekte ve bu 
görüşe en az hemşireler katılmaktadır.

•	 Hasta, hekim ve hemşire grupları arasında 
“hastaların hastaneyi yakınlarına tavsiye ettiği” 
görüşüne katılım farklılık göstermektedir ancak 
herhangi iki grup arasında anlamlı görüş farklılığı 
yoktur. Bununla birlikte “hastaların hastaneyi ya-
kınlarına tavsiye ettiği” görüşüne en çok hastalar 
katılmakta, onları hekimler takip etmekte ve bu 
görüşe en az hemşireler katılmaktadır.

Daha sonra incelenen 17 kritere ilişkin değerlen-
dirmelerin bir ortalaması alınarak genel hizmet 
algıları karşılaştırılmış ve yatan hastalar, hekimler 
ve hemşireler şeklinde sıralanan 3 grubun genel 
hizmet algıları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı farklılıklar olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Ulaşılan bu sonuçlar araştırmada sınanan ve 
“H1: Yatan hasta grubunun değerlendirmeleri ile 
hekimlerin hizmet algıları ilişkilidir”, “H2: Yatan 
hasta grubunun değerlendirmeleri ile hemşirelerin 
hizmet algıları ilişkilidir” ve “H3: Yatan hasta 
grubuna ilişkin olarak hekimlerin hizmet algıları 
ile hemşirelerin hizmet algıları ilişkilidir” şeklinde 
sıralanan hipotezleri desteklemektedir.

Ayakta tedavi gören hastalara ilişkin olarak 
hastaların hekimlerden ve sağlık kurumlarından 
aldıkları hizmetin kalitesine ilişkin algı düzeyleri 
ile sağlık çalışanlarının (hekim, hasta danışanı) 
hizmet algıları arasında farklılıklar olup olmama 
durumu öncelikle 19 kriter bazında değerlendi-



118

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
ID:10 K:10

www.uhpadergisi.com

rilmiş ve 15 tane kriter bazında ayaktan tedavi 
gören hastaların ve hekimlerin hizmet algıları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmadığı, 17 kriter bazında ayaktan tedavi 
gören hastaların ve hasta danışanlarının hizmet 
algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark-
lılık bulunmadığı ve 18 kriter bazında ayaktan 
tedavi gören hastalara ilişkin olarak hekimlerin 
ve hasta danışanlarının hizmet algıları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı 
şeklinde sıralanan sonuçlara ulaşılmıştır.

Ayaktan tedavi gören hastalara ilişkin olarak 
hastalar, hekimler ve hasta danışanlarının hizmet 
algılarının farklılaşmakta olduğu az sayıda kriter 
incelendiğinde ise şu sonuçlara ulaşılmıştır:

•	 Hekimler, hastalarını bekletmedikleri görüşüne 
hastalara ve hasta danışanlarına kıyasla daha fazla 
katılmaktadırlar.

•	 Hastalar, doktorların hastaları güler yüz ve 
dostça bir tavırla karşıladıkları görüşüne hekimlere 
kıyasla daha az katılmaktadırlar.

•	 Hasta, hekim ve hasta danışanı grupları arasın-
da “doktorlar, hastaların hatırını sorar” görüşüne 
katılım farklılık göstermektedir ancak herhangi 
iki grup arasında anlamlı görüş farklılığı yoktur. 
Bununla birlikte “doktorlar, hastaların hatırını so-
rar” görüşüne en çok hekimler katılmakta, onları 
hasta danışanları takip etmekte ve bu görüşe en 
az hastalar katılmaktadır.

•	 Hastalar, doktorların aceleleri olunca bunu 
hasta muayenesine yansıttıkları görüşüne he-
kimlere ve hasta danışanlarına kıyasla daha fazla 
katılmaktadırlar.

•	 Hastalar, doktorların muayene sonrasında hasta 
ve yakınlarına hastalıkla ilgili ne düşündüklerini 
anlayacakları şekilde izah ettikleri görüşüne he-
kimlere kıyasla daha az katılmaktadırlar.

•	 Hastalar, doktorların muayene sırasında hem-
şire ya da hostesin odada bulunmasını istedikleri 
görüşüne hasta danışanlarına kıyasla daha az 
katılmaktadırlar.

•	 Hasta, hekim ve hasta danışanı grupları 
arasında “doktorlar, tetkik sonuçlarını ve tedavi 
planını hastalara ayrıntılarıyla anlatır” görüşüne 
katılım farklılık göstermektedir ancak herhangi 
iki grup arasında anlamlı görüş farklılığı yoktur. 
Bununla birlikte “doktorlar, tetkik sonuçlarını 
ve tedavi planını hastalara ayrıntılarıyla anlatır” 
görüşüne en çok hekimler katılmakta, onları 
hasta danışanları takip etmekte ve bu görüşe en 
az hastalar katılmaktadır.

Daha sonra incelenen 19 kritere ilişkin değerlen-
dirmelerin bir ortalaması alınarak genel hizmet 
algıları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalardan 
elde edilen bulgulara göre ayaktan tedavi gören 
hastalar, hekimler ve hasta danışanları şeklinde 
sıralanan 3 grubun genel hizmet algıları ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığa da 
ayaktan tedavi gören hastaların genel hizmet 
algılarının, hekimlerinkine kıyasla istatistiksel 
olarak anlamlı biçimde daha düşük olmasının 
sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu 
sonuçlar araştırmada sınanan ve “H5: Ayaktan 
tedavi gören hasta grubunun değerlendirmeleri 
ile hasta danışanlarının hizmet algıları ilişkilidir” 
ve “H6: Ayaktan tedavi gören hasta grubuna 
ilişkin olarak hekimlerin hizmet algıları ile hasta 
danışanlarının hizmet algıları ilişkilidir” şeklinde 
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sıralanan hipotezleri desteklemektedir fakat bir 
diğer hipotezimiz olan “H4: Ayaktan tedavi gören 
hasta grubunun değerlendirmeleri ile hekimlerin 
hizmet algıları ilişkilidir” hipotezi tek tek kriterler 
bazında incelendiğinde çoğunlukla desteklenir 
iken genel hizmet algılarına göre incelendiğinde 
desteklenmemiştir. Daha önce de belirtildiği gibi 
ayaktan tedavi gören hastaların genel hizmet 
algılarının, hekimlerinkine kıyasla düşük olma-
sı, “H4: Ayaktan tedavi gören hasta grubunun 
değerlendirmeleri ile hekimlerin hizmet algıları 
ilişkilidir” hipotezini desteklememektedir.

Hekimlerin ayaktan hasta muayenelerinde hasta 
ve yakınlarını bekletmemeye özen göstermeleri, 
zorunlu olarak bekletecekleri durumlarda bilgi-
lendirmeleri gerekmektedir. Ayrıca davranışla-
rının  (acelecilik, sinirlilik, yorgunluk, bıkkınlık 
vs.) nasıl yansıyacağı konusunda dikkatli ve 
özenli olmaları yararlıdır. Sağlık çalışanlarında 
iletişim becerileri kişisel gayretler ile olmaktadır. 
Günümüzün değişen koşullarında tıp fakülteleri 
ve diğer sağlık eğitimi veren kurumların eğitim 
programlarında iletişim becerileri ve kişisel ge-
lişimle ilgili derslerin yer alması düşünülmelidir.

Bunun dışında kalite akreditasyon standardları 
takibi hizmet pazarlaması açısından izlemeyi 
kolaylaştırdığından objektif veriler ile takip sağlık 
hizmetleri sunumunda iyileşmelere yol açacaktır.

Hasta algıları ve beklentileri ile ilgili çalışma ve 
araştırmaların daha sık yapılarak bunun sağlık 
çalışanları ile paylaşılması da hizmeti sunanlara 
sundukları hizmet konusunda ayna tutacaktır ve 
bu da sunumda daha özenli olmayı ve kalitenin 
artmasını beraberinde getirir.
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 SİGORTA SEKTÖRÜNDE SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN  
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Özet: Gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde sigorta gelişmişlik göstergesi olarak kabul edilmektedir. Risk-
leri aktarmanın çağdaş ve ucuz yöntemi sigorta yapmaktır. Oluşabilecek olası kayıplar sigorta sayesinde 
önlenebilir. Ülkemizde sigorta bilinci yeteri kadar gelişmemiştir. Bu bağlamda tüm satış teknolojilerinin 
uygulandığı ülkemizde kişisel satış önemini daha da artırmıştır. Bu çalışmada sigorta sektöründe kişisel 
satış süreci ve satış temsilcisinin kişilik özelliklerinin satış performansı üzerine etkileri ele alınmıştır. 
Araştırmanın örneklemini; İstanbul dâhilinde sigortacılık üzerine faaliyet gösteren Yapı Kredi Sigorta’da 
çalışan 103 satış temsilcisi oluşturmaktadır. Araştırmada sigorta kavramı, tanımı ve sigortanın tarihsel 
gelişimi üzerinde durulmuştur. Ayrıca kişisel satış kavramı, tanımı ve kişisel satış süreci aşamaları ele 
alınmıştır. Bunlara ilave olarak satış temsilcisinin kişilik özelliklerinin satış performansı üzerine etkilerini 
belirlemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada satış teknikleri, satış yetenekleri ve satış perfor-
mansları arasındaki ilişkileri ölçmek için faktör analizleri yapılmış ve Cronbach alfası hesaplanarak tespit 
edilmiştir. Araştırmanın analiz bulgularına göre, satış temsilcisinin satış yetenekleri ve teknik yetenekleri 
ile satış performansı arasında pozitif bir ilişkinin olduğu, satış temsilcisinin sosyal yetenekleri ile satış 
performansı arasında doğrudan bir ilişkinin olmadığı, satış temsilcisinin etik değerlere bağlılığı ile satış 
performansı arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sigorta,  Performans, Satış Temsilcisi
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EFFECT OF SALES REPRESENTATIVES ON SALES  
PERFORMANCE IN INSURANCE SECTOR AND A  

RESEARCH IN ISTANBUL

Abstract: Insurance is an indicator of development in developed and industrialized countries. The 
contemporary and cheap method of transposing risks is insurance. Possible losses might be avoided by 
means of insurance. Consciousness about insurance has not improved enough in our country. In this 
context, importance of selling individually has increased in our country where all sales technologies are 
applied. This study deals with the effects of process of selling individually and personal characteristics 
of sales representatives on sales performance in the insurance sector. 103 sales representatives who work 
for Yapı Kredi Insurance Company, which operates within the boundaries of Istanbul, comprise the 
samples for the study. The concept, the definition and the historical development of insurance have been 
dwelled upon in this study.  Besides, the concept, the definition and the phases of the process of selling 
individually have been handled. In addition to these, a research has been done in order to determine the 
effects of the individual characters of sales representatives on sales.  Factor analyses have been done and 
the Croanbach alpha has been calculated and determined in order to measure the relations among selling 
techniques, selling abilities and selling performances. According to the findings of the analyses in the 
research, it is seen that there is a positive relation among the selling abilities, the technique abilities and 
the selling performance of a sales representative whereas there is not a direct relation between his social 
abilities and selling performance, and there is a negative directional relation between his adherence to 
ethic values and selling performance.

 Key Words: Insurance, Performance, Sales Representative
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GİRİŞ

Uzun yıllardan beri tanınan bir sektör olan si-
gortacılık, riskin transfer edilmesidir. İnsanlar, 
başlarına gelen olumsuz olaylar sonucunda risk 
kavramıyla tanışırlar. Risk, ileride ortaya çıkması 
muhtemel ancak meydana gelip gelmeyeceği kesin 
olarak bilinmeyen olaylar olarak tanımlanabilir.

Risklere karşı güven arayışı sigortayı ortaya çı-
karır. Oluşabilecek riskler ve muhtemel kayıplar, 
sigorta yaptırmanın 

önemini ortaya koymaktadır. Günümüzde riski 
aktarmanın en bilinen, en çağdaş ve en ucuz 
yöntemi sigorta yaptırmaktır. Sigortayı basit bir 
şekilde ifade etmek gerekirse, ihtiyaç halinde satın 
alınamayacak tek hizmet olduğu söylenebilir. 

Günümüzde sigorta bir gelişmişlik göstergesidir. 
Ekonomik gelişmelerle birlikte önemi daha da 
artmaktadır. Özel sektörün büyümesi, ekonomi-
deki gelişmeler, üretim artışları, hayat standart-
larındaki gelişmeler ve eğitim sigorta bilincinin 
giderek artmasını sağlamıştır. Bununla beraber 
sigorta sektörü ülkemizde belli bir büyümeyi 
gerçekleştirmiştir. Ancak bu düzey, ülkemizin 
potansiyeli ile karşılaştırıldığında henüz yeterli 
değildir. Ülkemiz, sigorta üretiminde ekonomik 
gelişmişlik ve nüfus yapısı ile benzer olduğu ülke-
lerin oldukça gerisindedir. Bu konudaki en temel 
sorun, ülkemizde sigorta bilincinin ve kültürünün 
hala yeterli seviyeye gelememiş olmasıdır. 

Sigorta sektöründe satış sürecine baktığımızda, 
kişisel satış sürecinin ne denli önemli olduğunu 
görmekteyiz. Kişisel satış bilinen en eski satış 
çabası şeklidir. Kişisel satış, konuşma ve kişisel 
faaliyetleri kullanıp, karşılıklı çift yönlü ilişkiler 
geliştirerek satış yapmaktır. 

Satış bir süreçtir. Satışta başarı sağlamak için 
satış temsilcisinin kendi kişisel satış sürecini 
oluşturması ve bunları uygulaması gerekmektedir. 
Satış temsilcisinin güvenilir, dürüst, yetenekli ve 
tecrübeli olması satışı olumlu olarak etkilemektedir.

Yapılan bu araştırma sadece İstanbul kapsamın-
daki Yapı Kredi Sigorta şirketinde çalışan 103 
satış temsilcisine uygulanmıştır. Analiz süresince 
sektörel bir ayrıma gidilmemiştir.

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, satış tem-
silcisinin sosyal yetenekler, satış yetenekleri, 
teknik yetenekler ve etik değerlere bağlılığı ile 
satış temsilcisinin performansı arasında pozitif 
bir ilişki olduğunu ispatlamaya yöneliktir.

LİTERATÜR TARAMA

Risk Tanımı, Özellikleri ve Yönetimi

İnsanlar, başlarına gelen olumsuz olaylar sonu-
cunda risk kavramıyla tanışırlar. Risk sözcüğü,  
Arapça rızık/risk ya da Latince riziko sözcükleriyle 
ilişkilidir. Rızık, Allah’ın herkese lütuf ve kısmet 
ettiği, üzerinden kazanç elde edilen herhangi bir 
şey olarak tanımlanabilir. Burada rızık, rassal ve 
istenen iyi bir sonuç anlamı kazanır. Riziko ise, 
rassal ve istenmeyen kötü bir sonuç anlamına 
gelmektedir.

Gerek İngilizcede gerekse Türkçede risk (ya da 
riziko); kayıp, hasar tehlikesi, hasar tehlikesi 
olasılığı, sigorta edilen şey ya da kimse olarak 
tanımlanır. Ayrıca fiil olarak risk, tehlikeye gir-
mek ya da göze almak anlamında da kullanılır. 
Sıfat olarak ise, tehlikeli anlamına gelir (Arman, 
1997:1-3 ).
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Eski İtalyancada risk sözcüğü “cüret etmek” 
anlamında kullanılan ‘risicare’ fiilinden gelir. Bu 
anlamda risk, kaderden çok bir seçimdir.

Risk, ileride ortaya çıkması beklenen ama mey-
dana gelip gelmeyeceği kesin olarak bilinmeyen 
olaylar olarak tanımlanabilir. Risk, gelecekte or-
taya çıkabilecek bir olayı belirtir. Çünkü gelecek 
belirsizlik ifade eder. Başka bir ifadeyle; Risk, 
zararın ya da hasarın ortaya çıkması muhtemel 
olduğu bir durumdur.

İnsanlar yaşamları boyunca çok sayıda, değişik 
türden risklerle karşı karşıyadır. Risklerden, 
gerçek kişiler etkilendiği gibi, tüzel kişiler de 
(Dernekler, Vakıflar, Şirketler, Diğer Kurumlar) 
etkilenmektedir.

Zararın ortaya çıkması olası ise, bu bir risktir. 
Zararların bir kısmı ekonomik değerlerle ölçülür-
ken, bir kısmını ekonomik değerlerle ölçmenin 
olanağı yoktur. Bu noktadan hareketle, riskleri 
özelliklerine göre dörde ayırmak mümkündür  
(Karacan, 1994: 23-25).

a) Gözlemlenebilir Risk

b) Gözlemlenemez Risk

c) Kontrol Edilebilir Risk

d) Kontrol Edilemez Risk

Riskler bu dört özellikleri açısından incelenebilir.

Risk yönetimi, kişilerin ve işletmelerin işlevleri 
sırasında ortaya çıkabilecek risklerin ayrıntıları 
ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri 
minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldı-
racak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir.

Risk yönetiminde öncelikle, potansiyel riskler 
belirlenmelidir. Riskler tanımlandıktan sonra, 
tanımlanan risklerin gerçekleşme olasılıkları ve 
gerçekleşmeleri halinde katlanılacak maliyetler 
ile ilgili değerlendirmeler yapılır. Kişiler veya 
kurumlar, risk yönetiminde risklerin özellikleri, 
içinde bulundukları koşullar ve kişilik özelliklerine 
göre çeşitli yöntemler kullanırlar ( Karacan,1994: 
29-33).

● Kaçınma: Kişiler veya firmalar riskten genel 
olarak kaçınamazlar. Ancak zarar meydana 
gelmesine yol açan faaliyetlerden kaçınabilirler.

● Riske Katlanma: Sigorta satın alma veya diğer 
yöntemleri kullanmayarak riskle karşı karşıya 
kalınmasıdır. Yani riski kendi üzerinde tutmaktır. 
Kişi veya kurumlar karşılaşacakları risklerden 
habersiz ise riske katlanmak zorunda kalabilir-
ler. Bazı risklere ise önemli görülmediklerinden 
dolayı katlanılır. Çünkü olası zararların parasal 
büyüklüğü öylesine ufaktır ki başka bir yönteme 
aktarılmasına gerek duyulmaz.

● Riskin Aktarılması: Bu yöntemde risk; garanti, 
teminat, kefalet, usulsüz tevdi mukaveleleri, kira 
ve finansal kira gibi sözleşmeler, iş ortaklığı, 
sendikasyon ve sigorta ile aktarılır.

● Zararın kontrolü: Zararın önlenmesi ve zara-
rın azaltılması diye iki faaliyeti kapsamaktadır. 
Zararın önlenmesi, zararın ortaya çıkmasını 
engelleyen önlemleri içine alır. Depreme daya-
nıklı binaların yapılması buna örnektir.  Zararın 
azaltılması ise, zararların sonuçlarını azaltmaya 
yönelik önlemlerdir. Bina içindeki taşınmazların 
devrilip, çevredekilere zarar vermesini önlemek 
için duvara sabitleme işlemlerinin yapılmasını 
da bunun örneği olarak gösterebiliriz.
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● Self-Insurance: Riski aktarmadığı için sigor-
tadan farklıdır. Sigortalanabilir niteliklere sahip 
bir risk self-insurance yöntemi ile yönetebilir. 
Self-Insurance yöntemi, maliyetinin sigortadan 
daha düşük olması, sigortanın vermiş olduğu 
hizmetlerin yetersiz olması, sigorta şirketlerinin 
sigortalamadığı bir riske sahip olunması ve si-
gortanın yararını yitirmesi sebebi ile uygulanabil-
mektedir. Bankaların sahip oldukları özel emekli 
sandıkları self-insurance’ye örnek gösterilebilir.

● Diğer Yöntemlerin Kullanılması: Sayılan risk 
yöntemlerin biri veya birkaçı içinde bulunulan 
koşullara ve riskin çeşidine göre riski yönetmek 
için kullanılabilir (Karacan,1994: 29-33).

Risklere karşı güven arayışı sigortayı gündeme 
getirir. Oluşabilecek riskler ve muhtemel kayıplar, 
sigorta yaptırmanın ne derece önemli olduğunu 
ortaya koyar. Riski aktarmanın en bilinen, en 
çağdaş ve en ucuz yöntemi sigorta yaptırmaktır.

Sigorta, sigortacının bir prim karşılığında, diğer 
bir kimsenin parayla ölçülebilir bir menfaatini 
zarara uğratan muhtemel bir tehlikenin meydana 
gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya 
birkaç kimsenin hayat süreleri nedeniyle veya 
hayatlarında meydana gelen bir takım olaylar 
dolayısıyla bir para ödemeyi üzerine aldığı bir 
anlaşma olarak da tanımlanabilir (Oksay ve 
Özşar, 2006:9).

Satışta çokça kullanılan, daha basit bir ifadeyle 
tanımlamak gerekirse, ihtiyaç halinde satın alı-
namayacak tek hizmet diyebiliriz. 

Sigorta, İtalyanca bir kelime olup, İtalyanca 
“sicurta” dan alınmış. İngilizce “security” veya 
“insurance”; Fransızca “assurance” sözcükleri 
sigorta anlamında kullanılır. Bu sözcük ilk ola-

rak Arapçada Ibn Âbidin tarafından “sevkara” 
veya “sükirta” şeklinde kullanılmıştır. Akpınar; 
(1990) Arapça eserlerde ise sigorta karşılığıolarak 
“ette’mîn”, “et-tekâfülül-ictimâî” ve “et-tadâmun” 
terimleri kullanılmaktadır.

Sigorta, riski aktarmanın en yaygın yöntemidir. 
Kişiler, karşılaştıkları risklerin neden olabileceği 
zararları, küçük miktarlarda ödemiş oldukları 
primler yoluyla paylaşmaktadırlar. Sigortanın 
özelliklerini saymak gerekirse, Sigortanın özel-
likleri şunlardır: 

● Sigorta sosyal bir araçtır. 

● Sigorta riske tabi olan kişi ve kurumlardan 
oluşan büyük bir grupla ilgilenir..

● Sigorta riski aktarır. 

● Sigorta istatistik öngörü ve sistematik fon 
birikimine dayanır

● Sigorta zararları sözleşmeye göre tanzim eder. 

● Sigorta kumar değildir. İdeolojik olarak sigortaya 
en çok yöneltilen eleştirilerin başında sigortanın 
kumar niteliği taşıdığı iddiası yer almaktadır. 
Burada sigorta ile kumar arasındaki ayrımın çok 
iyi yapılmış olması gerekmektedir.

Kumar ve bahiste taraflar, kararlaştırmış oldukları 
parayı kaybetmeyi başta göze alıp, bir ihtiyacı 
karşılamayı değil, oyun aracılığı ile emeksiz 
bir zenginleşmeyi amaçlamaktadırlar. Sigorta 
sözleşmesinde ise sigortalının tesadüfe bağlı bir 
olaydan zenginleşmesi söz konusu değildir. Çünkü 
sigortacı, risk gerçekleşince, üzerine aldığı riskin 
meydana getirdiği zararı, sigorta sözleşmesine 
dayalı olarak öder. Sigorta sözleşmesinde ön-
görülen riskin gerçekleşmesi halinde sigortalının 
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uğradığı zarar giderilmekte olup sigortalıya bir 
zenginleşme sağlamamaktadır. Durumu, olay 
gerçekleşmeden önceki eski haline getirir.

KİŞİSEL SATIŞ KAVRAMI, TANIMI VE 
KİŞİSEL SATIŞ SÜRECİ

Kişisel satış çabaları, alıcı ve satıcıları bir araya 
getirerek, alıcıların bilgilendirilmesi, alıcılarda 
ilgi uyandırılması, ikna edilmesi ve satışın ger-
çekleşmesini sağlamaya yöneliktir.

Pazarlama faaliyetlerinden biri de satıştır. Tüm 
pazarlama çabaları, alıcılarla satıcıları bir araya 
getirerek, alıcıların bilgilendirilmesi, ikna edilmesi 
ve satışın gerçekleştirilmesine yöneliktir. Satın 
alma süreci göründüğünün aksine, karmaşık bir 
süreçtir. Satış, her gün yaptığımız alış veriş işinin 
bir yönünü oluşturur. Alış verişin bir tarafında 
alıcılar, öbür tarafında satıcılar bulunur. Satıcı 
bir kurum veya kişi olabilir.

Satış, bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için 
vazgeçilmez bir unsurdur. Ne kadar kaliteli ve 
ekonomik üretim yapılsa da, üretilenlerin tüke-
ticiyle buluşturmak ve gereken bilgiyi vererek 
hedeflenen gelire ulaşmak gerekmektedir.

Satış, insanlarla etkili bir biçimde iletişim kurma 
sanatıdır. Satış, tüketiciyi desteklemek, satın alma 
kararına yardımcı olmak ve ürün veya hizmetlerin 
nasıl faydalı olacağını açıklamak olarak tanımla-
nabilir. Çoğu insan pazarlama ve satışı birbirine 
karıştırır veya aynı kavramlar olarak algılar. Oysa 
satış, pazarlama çabalarından sadece biridir. Satışı 
daha basit bir ifadeyle tanımlamak gerekirse, bir 
ürün veya hizmeti, bir bedel karşılığında teslim 
etmektir (Okay, 2007: 13).

Kişisel satış, pazarlama karması unsuru olan tutun-
durma karması elemanlarının bilinen en eski satış 
çabası şeklidir. Tutundurma, potansiyel alıcılar ve 
müşterilerle, kişisel ve kişisel olmayan yollarla 
iletişim kurmak, olarak tanımlanmaktadır. (Tek, 
1995: 510) Diğer tutundurma karması elemanların-
dan reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirmeden en 
önemli farkı çift taraflı iletişime sahip olmasıdır. 
Bu sadece kişisel satışa özgü bir özelliktir. Diğer 
tutundurma karması elemanlarının ise tek taraflı 
iletişim özelliği bulunmaktadır (Uslu, 2000:3).

Diğer tutundurma karması elemanları, tüketi-
cilerle birebir ilişkiye girmeden mekanik bir 
şekilde, tüketicileri bilgilendirir, ilgisini çeker, 
istek uyandırır, satın alma arzusu geliştirir ve 
satın alma eylemine geçirir. Ancak, tüketicinin 
kararsız kaldığı, destek aradığı durumlarda, in-
sani yardıma gereksinim duyar ve kişisel satış 
önemini ortaya koyar.

Bütün insanlar hayatları boyunca bir şeyler satarak 
yaşarlar. Kişisel satışın amacı, konuşma ve kişisel 
faaliyetleri kullanarak satışı gerçekleştirmektir. 
Karşılıklı yararlı ilişkiler kurmak, geliştirmek, 
devam ettirmek için gerekli kişilerarası, yüz yüze 
iletişim şeklidir. Tanım olarak kişisel satış; kimliği 
belirlenebilir bir kuruluşun pazarlama sunusunun, 
kişiler tarafından doğrudan doğruya sürülmesine 
yarayan; ikna edici iletişim ve tutundurma faali-
yetidir. Bir satış temsilcisinin olası müşterilerle 
uğraşıp onların satın alma gereksinimlerini kendi 
firmasının ürün ve hizmetlerine yöneltmeye ça-
lıştığı yüz yüze iletişim şeklidir (Tek, 1997: 708). 

Kişisel Satışın önem kazandığı ve kişisel satışa 
gereklilik duyulduğu durumlar şöyle sıralanabilir 
(Uslu, 2003: 7).
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•	 Pazarın belli bir coğrafi bölgeye toplandığı, 
az sayıda firma ya da müşterinin bulunduğu 
durumlarda,

•	 Ürün değerinin yüksek olduğu zamanlarda,

•	 Teknik ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunda,

•	 Gösteri ile izah etmenin gerekli olduğu du-
rumlarda,

•	 Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak 
o müşteri için ürün geliştirmenin söz konusu 
olduğu durumlarda,

•	 Firmanın verimli bir reklam kampanyası yürü-
tecek yeterli sermayenin olmadığı durumlarda,

Kişisel satışın önemi ve gerekliliği ortaya çıkmıştır; 

Tablo 1: Kişisel satışın ve diğer tutundurma 
faaliyetlerinin önem kazandığı durumlar 

(Uslu 2000: 8)

Kişisel Satışın Önem 
Kazandığı Durumlar

Reklam ve Satış 
Geliştirmenin Önem 
Kazandığı Durumlar

●  Mamulün satın 
alma değeri 
yüksek ise,

●   Ismarlama 
ürünlerde,

●   Az sayıda müşteri 
varsa,

●   Ürün teknik 
olarak 
karmaşıksa,

●   Mamulün satın 
alma değeri düşük 
ise,

●   Standart ürünlerde,
●   Müşteriler coğrafik 

olarak dağınıksa,
●   Anlaması kolay 

ürünlerde,

Kişisel satışın, diğer bir özelliği de harcanılan 
çabanın doğrudan potansiyel alıcıya harcanmasıdır. 
Diğer tutundurma faaliyetlerinde harcanılan çaba 
potansiyel alıcı olmayan kişilere de gidebilmektedir.

Kişisel satış süreci, alıcı-satıcı arasında çift yönlü 
bir iletişimi gerektiren bir süreçtir. Alıcı ve satıcı 

arasındaki ilişki karşılıklı duygular, ortak anlayışlar, 
ortak tecrübeler yolu ile oluşmaktadır.

Kişisel satış çabaları, sadece satış temsilcilerinin, 
belirlenen tüketicilere ulaşması veya işletmenin 
satış merkezine gelen müşterilerine satış yapılması 
değildir. Satış temsilcisi, potansiyel müşterilerin 
bulunmasından, randevu alınmasına ve satış sonrası 
izlenmesine kadar bir süreçten geçeceğini bilmesi 
ve bu süreçlerin her aşamasında ne yapacağını 
önceden belirlemiş olması gerekmektedir.

Satış işlemi bir süreçtir. Bir marangoz ustasının 
tezgâhın başına geçip işe başlaması gibi, satış 
temsilcisi işe başlayamaz. Satış temsilcisinin, 
satış sürecinde başarılı olması için önceden 
hazırlık yapması gerekmektedir. Satış temsilcisi 
aynı zamanda, müşteriler ile uzun vadeli ilişkiler 
kurmayı hedefler. Bunun için müşteriler ile ara-
daki güven çok önemlidir. Güven kazanmak için 
satış temsilcileri müşteri odaklı, dürüst, güvenilir, 
yetenekli, tecrübeli, dostça olmalıdır. 

Kişisel satış sürecinde, satış temsilcisi ile müşte-
rinin fiziksel, sosyal ve kişisel karakteristikleri ne 
kadar çakışırsa, satış temsilcisi ne kadar güvenli 
ve inandırıcıysa, ne kadar kibarsa ve ne kadar 
iyi görünüyorsa satış olma ihtimali o kadar 
artar. Başarılı bir satış görüşmesi için tablodaki 
süreçlerin izlenmesi gerekmektedir. 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Bu araştırma 250 adet örneklem satış temsilcisine 
yapılmış ve 103 satış temsilcisinden geri dönüşler 
sağlanmıştır. Analizler ile sonuçlar bu verilerle 
değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Amacı
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Sigortacılık, özellikle de son dönemde sigorta 
primlerinin vergi matrahından düşüşünün de 
gerçekleşmesiyle ülkemizde yükselişe geçmiş bir 
sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında sigor-
tacılık sektörünün gelişimi, ülkemiz ekonomisinin; 
gelişmiş ülkeler seviyesine doğru hareketinin de 
bir göstergesidir. İşte bu tez çalışması kapsamında 
sigortacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan 
satış temsilcilerinin bireysel niteliklerinin onların 
satış performansı üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. 
Günümüzde işletmelerin yoğun rekabet ortamında 
rekabet edebilmeleri için kullandıkları yöntemler 
arasında tedarik zinciri yönetimi ve toplam kalite 
yönetimini, başlarda yer almaktadır. Bu araştır-
mamızda, geçmiş araştırmalardan çalışmamıza 
uyarlanan, ölçekler kullanılarak toplanan verilerin 
istatistiksel analizlere tabi tutulması ile satış temsil-
cilerinin nitelikleri ise performans çıktıları arasındaki 
ilişkiler, istatistiksel anlamda ortaya konmaktadır. 

Araştırmanın Önemi

Bilgi ekonomilerinin temel göstergelerinden biri 
de hizmet sektörünün ekonomideki payının gün 
geçtikçe artmasıdır.  Bu bağlamda öne çıkan 
sektörlerden biri de sigortacılıktır. Ülkemizde 
özellikle son yıllarda vergi kolaylıklarının da sağ-
lanması ile birlikte sigortacılık sektörü ülkemizde 
de hızlı bir yükseliş kaydetmektedir. Sigortacılık 
sektöründe, müşteri ile birebir ilişki içerisinde 
olup; satın alma kararını direk olarak etkileyen; 
dolayısıyla da sigortalamanın yaygınlığını direk 
olarak etkileyen temel aktör; satış temsilcileridir. 
Satış temsilcisi ile müşteri arasındaki birebir ve 
direk ilişkide satış temsilcisinin kişisel özellikleri 
hayati bir rol üstlenmektedir. Dolayısıyla bu ça-
lışmada, satış temsilcilerinin kişisel nitelikleri ile 
onların satış performansları arasındaki ilişkinin 

aydınlatılarak hem ilgili literatüre hem de sigorta-
cılık sektörünün gelişimine katkıda bulunulması 
hedeflenmektedir. 

Araştırmanın Sayıltıları

Araştırmamızda bir kısmı gelişmiş batı ülkele-
rinde kullanılarak geçerlik ve güvenilirliklerini 
ispatlamış ölçekler kullanılmıştır. Türkiye gibi 
gelişmekte olan bir ülkede sigortacılık sektörü 
dâhilinde çalışan firmaların satış temsilcilerinin 
etik değerlere bağlılığı, sosyal yetenekleri, satış 
yetenekleri, teknik yetenekleri ve satış performans-
ları arasındaki ilişkileri ölçmek üzere kullanılan 
bu ölçeklerin geçerlik ve güvenilirlikleri analizler 
kısmında faktör analizi ve Cronbach`ın alfası 
hesaplanarak test edilmiştir. Kullanılan ölçeklerin 
kaynakları aşağıda verilmektedir:

Kullanılan ölçeklerin kaynakları maddeler halinde 
şöyle gösterilebilir:

Etik değerler: Bu çalışmada satış temsilcilerinin etik 
değerlere bağlılıklarını ölçmek üzere Hamwi.`nin 
(Hamwi, 2009)geliştirdiği dört sorudan oluşan 
etik değerler ölçeği dikkate alınmıştır. 

Sosyal yetenekler: Bu makalemizde satış tem-
silcilerinin sosyal yetenek seviyelerini ölçmek 
üzere Hamwi`nin (2009) geliştirdiği dört sorudan 
oluşan sosyal yetenekler ölçeği esas alınmıştır. 

Satış yetenekleri: Araştırma kapsamında satış 
temsilcilerinin satış yeteneklerini ölçmek üzere 
Hamwi`nin (2009) geliştirdiği üç sorudan oluşan 
satış yetenekleri ölçeği kullanılmıştır. 

Teknik yetenekler: Seçilen satış temsilcilerinin 
teknik yeteneklerini ölçmek üzere Hamwi`nin 
(2009)geliştirdiği üç sorudan oluşan teknik ye-
tenekler ölçeği üzerinde durulmuştur.. 



129

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
ID:01 K:02

www.uhpadergisi.com

Satış performansı: Performansı yakalamak isteyen 
satış temsilcilerinin satış performansını ölçmek 
üzere Wachner vd.`nin (2009) geliştirdiği yedi 
sorudan oluşan satış performansı ölçeği kulla-
nılmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışmanın sonuçlarının genellenebilirliğini 
engellemekte olan bir takım metodolojik kısıtlar 
mevcuttur.  

● Öncelikle bu çalışma İstanbul il sınırları 
dâhilindeki konumlanmış bir sigorta firması 
(Yapı Kredi Sigorta) üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Oysa ülke genelinde daha homojen bir örneklem 
kitlesine ulaşılması, daha genellenebilir sonuçlar 
sağlayabilecektir.

● Bu çalışma sadece sigortacılık sektörünü 
yansıtmaktadır. Oysa satış temsilcilerinin kişisel 
özellikleri ile satış performansları arasındaki ilişki, 
farklı sektörler için farklılık gösterebilir. 

● Son olarak da burada gerçekleştirilecek ana-
lizler 103 adet katılımcıdan alınan verilere da-

yanmaktadır; daha geniş bir örneklem kitlesinin 
daha doğru sonuçlar verebileceği de göz önüne 
alınması gereken bir husustur.

Araştırma Modeli 

Satış temsilcilerinin etik değerlere olan bağlılıkları, 
sosyal yetenekleri, satış yetenekleri ve teknik yete-
neklerinin onların satış performansları üzerindeki 
etkilerini test etmek amacıyla toplamda dört adet 
hipotez geliştirilmiştir. Hazırlanan anket formu 
yardımıyla toplanan verilerin değerlendirilmesi 
sonucu geliştirilen hipotezler test edilmiştir. Bu 
hipotezler sırasıyla şöyle gösterilebilir:

H1: Satış temsilcilerinin etik değerlere bağlılıkları 
onların satış performansları ile pozitif ilişkilidir. 

H2: Satış temsilcilerinin sosyal yetenekleri onların 
satış performansları ile pozitif ilişkilidir. 

H3: Satış temsilcilerinin satış yetenekleri onların 
satış performansları ile pozitif ilişkilidir. 

H4: Satış temsilcilerinin teknik yetenekleri onların 
satış performansları ile pozitif ilişkilidir.   

Şekil 1: Teorik Model
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Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Bu çalışmanın evrenini İstanbul’da sigortacılık 
sektöründe faaliyet gösteren satış temsilcileri 
oluşturmaktadır. Bu evreni temsil etmesinin 
amacı, erişilebilirlikleri hedefler dikkate alınarak 
Yapı Kredi Sigorta`nın 250 adet satış temsilcisi, 
örneklem olarak seçilmiştir. 

Verilerin Toplanması Yöntemi

Veri toplama aracı olarak, bir anket formu ge-
liştirilmiştir. Anketin ilk bölümü demografik 
verilerden oluşmakta olup; katılımcıların cin-
siyetleri, medeni durumları, eğitim seviyeleri, 
sektör ve firmadaki kıdemleri ve satış eğitimi alıp 
almadıklarını ölçmektedir. Ankette, etik değerlere 
ölçmek amacıyla dört; sosyal yetenekleri ölçmek 
amacıyla dört; satış yeteneklerini ölçmek ama-
cıyla üç; teknik yetenekleri ölçmek amacıyla üç 
ve satış performansını ölçmek amacıyla da yedi 
soru olmak üzere toplam 21 soru bulunmaktadır. 
Anket sorularının cevapları için (1= çok muhte-
mel, 5= çok muhtemel değil), üçüncü bölümde 
yer alan soruların cevapları için ise (1= kesinlikle 
katılıyorum, 5=kesinlikle katılmıyorum) arasında 
1-5 tipi Likert ölçeği kullanılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen modelin test edilmesi amacıyla 
çoktan seçmeli ölçek kullanılan çalışma anketinde, 
müşteri odaklılık ve girişimcilik odaklılığı ölç-
mek üzere daha önce gelişmiş batı ülkelerinde 
kullanılmış olan ölçekler yer almıştır. Bu ölçek-
lerdeki sorular yabancı yayınlardan derlendiği 
için; öncelikle Türkçeye çevrilmiş; ardından da 
Türkçeye çevrilmiş olan anket soruları farklı bir 
uzman tarafından tekrar İngilizceye çevrilerek aslı 
ile kıyaslanmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda asıl 

ile tercümenin uyumluluğu onaylandıktan sonra, 
anketler ilgili kişilere dağıtılmıştır. 

Geliştirilen anket, İstanbul dâhilindeki sigortacılık 
sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firmanın 
(Yapı Kredi Sigorta) 250 satış temsilcisinden 
oluşan bir örneklem grubuna yüz yüze görüş-
meler yoluyla ulaştırılmıştır. Sonuç olarak 103 
adet anketin geri dönüşü sağlanmış olup bunlar 
istatistiksel değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu 
da anketlerin geri dönüş oranının yaklaşık % 33 
olduğunu göstermektedir.

Genel Özellikler

Bu bölümde katılımcıların cinsiyetleri, medeni 
durumları, eğitim seviyeleri, sektör ve firmadaki 
kıdemleri ve satış eğitimi alıp almadıklarını ölçen 
sorulara verdikleri cevaplar değerlendirilmek-
tedir.  Bu bağlamda hazırlanan frekans tablosu 
aşağıda verilmektedir.

Tablo 2: Katılımcılara Ait Demografik 
Özellikler

 SAYI (N) YÜZDE %

Cinsiyet 

Bay 43 41,7

Bayan 60 58,3

Toplam 103 100,0

 

Medeni Durum

Evli 40 38,8

Bekar 63 61,2

Toplam 103 100,0

Mezuniyet

Lise 5 4,9

Ön lisans 47 45,6
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Lisans 39 37,9

Yüksek lisans 12 11,7

Toplam 103 100,0

Mesleki kıdem (yıl)

<1 21 20,4

1-5 50 48,5

5-10 25 24,3

10-15 7 6,8

Toplam 103 100,0

Firma kıdem (yıl)

<1 31 30,1

1-5 44 42,7

5-10 26 25,2

10-15 2 1,9

Toplam 103 100,0

   ,0

Satış eğitimi alındı mı?

Evet 97 94,2

Hayır 6 5,8

Toplam 103 100,0

Yukarıdaki tablo (1) görülebileceği üzere 
katılımcıların % 42`si yani 43 adedi bay; %58`i 
yani 60 adedi bayandır. Katılımcıların %39`u 
yani 40 kişi evli; %62`si yani 63 kişi ise bekârdır. 
Eğitim durumuna bakıldığında ise örneklemimiz 
içersindeki satış temsilcilerinin %5`i yani 5 ki-
şinin lise; %46 ile 47 kişinin ön lisans; %38 ile 
39 kişinin lisans ve %12 ile 12 kişinin de yüksek 
lisans eğitimine sahip oldukları görülmektedir. 
Mesleki tecrübe açısından bakıldığında tabloda 
satış temsilcilerinin %20`sinin yani 21 kişinin bir 
yıldan az; %49`unun yani 50 kişinin 1-5 yıllık; 
%24`ü yani 25 kişinin 5- 10 yıllık ve %7`nin 

yani 7 kişinin de 10-15 yıllık bir mesleki tec-
rübeye sahip oldukları görülmektedir. Mevcut 
firma içerisindeki tecrübe süresine bakıldığında 
ise satış temsilcilerinin %30`unun yani 31 ki-
şinin bir yıldan az; %43`unun yani 44 kişinin 
1-5 yıllık; %25`i yani 26 kişinin 5- 10 yıllık ve 
%2`nin yani 2 kişinin de 10-15 yıllık tecrübeye 
sahip oldukları görülmektedir. Bununla birlikte 
kendilerine bir satış eğitiminden geçip geçme-
dikleri sorulduğunda örneklemimiz dâhilindeki 
satış temsilcilerinin %94`ü yani 97 kişi evet ile 
böylesi bir eğitim aldıklarını; %6`sı yani 6 kişi 
de almadıklarını ifade etmiştir. 

Geçerlik ve Güvenilirlik

Ölçümlerimizin geçerlik ve güvenilirliklerini 
test etmek amacı ile faktör analizi ve Cronbach 
alfa testi kullanılmıştır. Geçerlik ölçümlerimizin 
gerçekten ölçmek istediği şeyi ölçtüğünü, güve-
nilirlik de ölçümlerimizin ölçmek istediği şeyi 
doğru ölçtüğünü göstermektedir. Faktör analizi ile 
ölçeklerimizdeki soruların gerçekten o faktörler 
altında toplanıp toplanmadığı böylece ölçmek 
istediğimiz şeyi ölçüp ölçmediği gösterilmekte-
dir. Faktör analizinin geçerliliği sağlaması, her 
bir sorunun kendi faktörü altında toplanması ile 
değerlendirilmektedir. 

Tablo (2) ve tablo (3) de analizin problemli 
maddelerinin elenmesinin ardından ortaya çıkan 
sonuç faktör dağılımları gözükmektedir. Ölçümler 
SPSS 11.5 kullanılarak keşifsel faktör analizine 
tabi tutulmuştur. Bağımsız değişkenleri etik 
değerler, sosyal yetenekler, satış yetenekleri ve 
teknik yetenekler bir keşifsel faktör analizi (EFA) 
modeline; bağımlı değişkenimiz satış performansı 
ise bir diğer EFA modeline dâhil edilmiştir.
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Tablo 3: Bağımlı Değişkenimiz Satış Performansına Ait Faktör Analizi

  

Fa
kt

ör
 1

Fa
kt

ör
 2

Fa
kt

ör
 3

Fa
kt

ör
 4

Etik değerler

Çalıştığım firma ile ilgili olarak hiçbir zaman etik olmayan bir davranış içersine 
girmem ,780    

Müşterilerim ile ilgili olarak hiçbir zaman etik olmayan bir davranış içersine 
girmem ,912

Firmamda başarılı olmam için etik olmayan bir herhangi bir davranış içine 
girmem gerekmez ya da beklenmez ,876

Firmamda başarılı olmam için müşterilerime yönelik etik olmayan bir davranış 
içine girmem gerekmez ya da beklenmez ,922

Sosyal yetenekler

Kendimi sözlere ihtiyaç duymaksızın bakış, duruş, giyiniş, mimik ve 
ifadelerimle çalışma arkadaşlarıma ve müşterilere anlatabilirim. ,692   

Kendimi sözlerle çalışma arkadaşlarıma ve müşterilere net bir şekilde ifade 
edebilirim ,890   

Çalışma arkadaşlarıma ve müşterilerimin bakış, duruş, giyiniş, mimik ve 
ifadelerinden sözsüz olarak da ipuçları yakalayarak onları anlayabilirim ,716

Duygu ve düşüncelerimin çalışma arkadaşlarıma ve müşterilere yansıyış şeklini 
kontrol altında tutabilirim ,893

Satış yetenekleri 

Müşterilerin istek ve beklentilerini anlayabilirim   ,754  

Satış anlaşmalarını hızla ve başarı ile gerçekleştirerek müşterileri bağlayabilirim.  ,908  

Müşterilere doğru mesajı vererek onları ikna edebilirim  ,846  

Teknik yetenekler

Çalıştığım firmanın prosedür ve uygulamalarına dair yeterli bilgi ve deneyime 
sahibim

  ,895

Rakiplerin ürün, hizmet ve satış politikalarına dair yeterli bilgi ve deneyime 
sahibim

  ,900

Müşteriler ile ilgili uygulama ve promosyonlara dair yeterli bilgi ve deneyime 
sahibim

  ,912
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Tablo 4: Ortalama, Standart Sapma, Korelasyon ve Güvenilirlik Değerleri

     

FA
K

T
Ö

R
 1

Satış performansı

Firmam için yüksek bir Pazar payı ve geniş bir müşteri portföyü sağlamaktayım ,788

Satışından sorumlu olduğum ürün ve/veya hizmetleri, yüksek bir kar marjı ile satmaktayım ,516

Firmama yüksek miktarda nakit girişi sağlamaktayım ,688

Yeni ürün ve hizmetlerin satışında başarı sağlamaktayım ,633

Önemli müşterileri hemen fark etmekte ve onlara satış yapmaktayım ,739

Firmam için satış kontratları bağlayarak uzun dönem getiri sağlamaktayım ,808

Yıllık satış hedeflerine ulaşmakta ve/veya onları aşmaktayım ,743

Tablo 4 de  araştırma modelimizdeki değişkenlere 
ait Alfa, Pearson korelasyon katsayıları, ortalama, 
standart sapma ve korelasyon analizi sonuçları 
verilmiştir. Değişkenlere ait standart sapma de-
ğerleri, 1,2257 ile 1,8562 arasında hesaplanmış 
olup, bu değerler arasındaki varyans (değişkenlik) 
miktarının, geçerli analiz yapılması için yeterli 
seviyede olduğunu göstermektedir. Modeldeki 
değişkenler arası ortalamalara baktığımızda ise 
ortalamaların 1,2257 ile 1,8562 arasında bir de-
ğişim sergilemekte olduğu; en yüksek ortalamaya 
sahip değişkenin 1,8562 ile satış performansı 
olduğu, en düşük ortalamaya sahip değişkenin 
ise 1,2257 ile etik değerler olduğu görülmektedir. 

Korelasyon; karşılıklı ve birebir ilişkileri veren 
analiz türü olarak ifade edilmektedir. Tablo ss ’da 
verilen korelasyon katsayıları, hipotezlerde ileri 
sürülen ilişkilerin bir anlamda test edilmesi ama-
cıyla da kullanılabilir. Çünkü birebir korelasyon 
katsayıları aslında, iki değişken arasındaki basit 

regresyon ile aynı anlamı taşır. Bu bağlamda, 
Tablo tt.’de (ρ<0.01 seviyesinde) anlamlı olan her 
ilişki için iki faktör arasında pozitif ya da negatif 
yönde bir ilişki olduğu iddia edilebilmektedir. 
Korelasyon katsayılarının yanındaki yıldızlar 
bu katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığını göstermektedir.  Korelasyon tablosu, 
etik değerler dışındaki tüm değişkenlerin kendi 
arasında pozitif ve anlamı bir ilişki olduğuna 
işaret etmektedir.

Bununla birlikte değişkenlerin güvenilirliklerini 
ölçmek amacıyla Cronbach`ın alphası hesaplan-
mıştır. Alfa değerleri tabloda çaprazlama parantez 
içinde verilmektedir. Değişkenler için hesaplanan 
alfa değerlerinin 0,88 ile 0,81 arasında değiştiği 
görülmektedir. Bu değerler Nunally`nin 0,70 
olarak verdiği eşik değerinin üstündedir.  Bu 
sonuçlar ölçeklerimizin geçerlik ve güvenilirlik 
koşullarını sağladığını göstermektedir. 
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Tablo 5. Faktör Testleri

Faktör Ortalama Std sapma 1 2 3 4 5

1. Etik değerler 1,2257 ,46641 (0,88) 

2. Sosyal yetenekler 1,4782 ,49644 ,006 (0,81)

3. Satış yetenekleri 1,5405 ,50513 -,065 ,634(**) (0,81)

4. Teknik yetenekler 1,7055 ,59281 ,184 ,689(**) ,522(**) (0,88)

5. Satış performansı 1,8562 ,48084 -,157(*) ,513(**) ,545(**) ,460(**) (0,82)

**:p< 0, 01, *: p< 0,0

Hipotez Testleri

Hipotezlerimizi test etmek amacı ile regresyon 
analizinden faydalanılmıştır. Regresyon analizi, 
değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü gös-
termesi ve modeldeki değişkenlerin bir bütün 
halinde değerlendirmesi açısından korelasyon 
analizinden daha üstün bir nitelik taşımakta-
dır. Burada R2 bağımsız değişkenlerin bağımlı 
değişkendeki değişimin ne kadarını açıkla-
yabildiğini göstermekte; F değeri de modelin 
tüm olarak anlamlılığını ortaya koymaktadır. β 
değeri, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken 
üzerindeki etkisinin şiddetini göstermekte olup 
bu değerlerin yanlarındaki yıldızlar, bu etkinin 
istatistiksel olarak anlamlılığını sergilemektedir. 
Çift yıldız 0.01 seviyesinde, tek yıldız da 0.05 
seviyesindeki anlamlılığa tekabül etmektedir. Bu 
yıldızlar tablodaki significant (anlamlılık ) kısmı 
dikkate alınarak verilmektedir.

Regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında regresyon 
modelinin de bir bütün olarak anlamlı olduğu (F= 
15,221, sig < 0,01); satış performansı üzerindeki 
değişimin %36`sını açıkladığı görülmektedir. 
Bulgular, bağımsız değişkenler açısından teker 
teker incelendiğinde H3`de belirtildiği üzere satış 
yetenekleri ile satış performansı arasında (β=0,317; 
p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir 
ilişkinin varlığını ve yine H4`de belirtildiği üzere 
teknik yetenekler ile satış performansı arasında 
(β=0,211; p<0,05) istatistiksek olarak anlamlı 
ve pozitif bir ilişkinin varlığını göstermektedir. 
Ancak ilginç bir şekilde H1`de belirtildiğinin tam 
aksine etik değerler ile satış performansı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ancak negatif yönlü bir 
ilişkinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Son olarak da 
analizler H2`de önerilenin aksine sosyal yetenekler 
ile satış performansı arasındaki ilişkiyi istatistiksel 
açıdan destekleyecek kanıt sağlayamamaktadır. 
Dolayısıyla sonuçlar, H3 ve H4`ü desteklemekte; 
H1 ve H2 ise reddetmektedir.
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Tablo 6: Regresyon Analizi

Bağımsız Değişkenler  

            

Β Sig

Etik değerler -,176* ,036

Sosyal yetenekler ,167 ,176

Satış yetenekleri ,317** ,003

Teknik yetenekler ,211* ,049

Bağımlı Değişken: Satış performansı,  R2= 0.358,  F= 15,22

**:q< 0, 01, *: q< 0,05

SONUÇ 

Bu çalışma, günümüzün popüler sektörlerin-
den olan sigortacılık sektörü kapsamında satış 
temsilcilerinin kişisel özellikleri ile satış perfor-
mansları arasındaki ilişkiyi aydınlatmak üzere 
gerçekleştirilmiştir. Nitekim ülkemizde özellikle 
son yıllarda vergi kolaylıklarının da sağlanma-
sı ile birlikte sigortacılık sektörünün hızlı bir 
yükseliş kaydettiği görülmüştür.  Sigortacılık 
sektöründe, müşteri ile birebir ilişki içersinde 
olup; satın alma kararını direk olarak etkileyen; 
dolayısıyla da sigortalamanın yaygınlığını direk 
olarak etkileyen temel aktör; satış temsilcileridir. 
Satış temsilcisi ile müşteri arasındaki birebir ve 
direk ilişkide satış temsilcisinin kişisel özellikleri 
hayati bir rol üstlenmektedir. Dolayısıyla, satış 
temsilcilerinin kişisel nitelikleri ile onların satış 
performansları arasındaki ilişkinin üzerindeki sır 
perdesinin kaldırılması ile ilgili literatüre katkıda 
bulunulması hedeflenmektedir. 

Sonuçlar, öncelikle, gelişmiş batı ülkelerinde 
geliştirilmiş olan etik değerlere bağlılık, sosyal 
yetenekler, satış yetenekleri, teknik yetenekler 
ve satış performansı ölçeklerinin Türkiye gibi 

gelişmekte olan bir ekonomi için de uygulanabilir 
olduğunu göstermektedir. 

Analiz bulguları; satış yetenekleri ve teknik ye-
tenekleri ile satış performansı arasında pozitif ve 
anlamlı bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. 
Böylece satış temsilcilerinin müşterilerinin beklenti 
ve taleplerini anlayarak onları ikna edebilmeleri 
ile alanlarında hakim olmalarının onların satış 
performansları üzerindeki etkisi bir kere daha 
kanıtlanmış olmaktadır.  

Bunlarla birlikte analiz bulguları, sosyal yete-
nekler ile satış performansı arasındaki ilişkiyi 
destekleyecek şekilde sonuçlanmamaktadır. İlgili 
literatürün aksi bir nitelikte olan bu sonuç, sosyal 
yetenekler ile satış performansı arasında hiçbir 
ilişki olmayacağı şekilde algılanmamalıdır. Nitekim 
birebir ilişkiyi gösteren korelasyon analizleri de 
dikkate alındığında bu sonucun sosyal yetenekler 
ile satış performansı arasındaki ilişkinin direk değil 
de satış yetenekleri ve teknik yetenekler aracılığı 
ile gerçekleşebiliyor olarak yorumlanması daha 
uygun olacaktır. 
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ÖNERİLER

İlginç bir şekilde bulgular, etik değerlere bağ-
lılık ile satış performansı arasında beklenenin 
aksine negatif yönlü bir ilişkinin varlığına işaret 
etmektedir. Bu sonuç, satış temsilcilerinin dürüst 
ve etik bir davranış sergilemelerinin ne yazık ki 
onların satış performanslarını yükseltmek yerine 
düşürdüğünü göstermektedir. 

Bu bağlamda çalışmadan, yöneticiler için iki 
anlam çıkarılır:

•	 Satış temsilcilerini seçerken öncelikle onların 
satış yetenekleri üzerinde durmak ve bu ko-
nuda gerekli eğitimleri almalarını sağlamak 
ilk planda gelmektedir.

•	 İkinci olarak da yöneticiler, satış temsilcilerinin 
ürün, hizmet, firmanın kendisi ve uygulamaları 
konusunda gerekli bilgi ve altyapıya sahip 
olmalarını sağlamalı; teknik anlamda da onları 
desteklemelidir. 

Bu çalışmanın sonuçlarının genel olmasını engel-
lemekte olan bir takım metodolojik sınırlandır-
malar mevcuttur: Öncelikle veri toplama süreci, 
sadece İstanbul kapsamındaki bir sigorta firması 
dahilinde gerçekleştirilmiştir; daha homojen bir 
örneklem kitlesinin daha genellenebilir sonuçlara 
götürebilmesi muhtemeldir. İkinci olarak analiz 
süresince sektörel bir ayrıma gidilmemiş; sadece 
sigortacılık alanından veri toplanmıştır; oysa so-
nuçlar farklı sektörler için farklılık gösterebilir. 
Son olarak da burada gerçekleştirilen analizler 103 
adet katılımcıdan alınan verilere dayanmaktadır; 
daha geniş bir örneklem kitlesinin daha doğru 
sonuçlar verebileceği de göz önüne alınması 
gereken bir husustur.

Bilgi ekonomileri ile birlikte hizmet sektörünün 
ekonomideki payının hızla artması; sigortacılık 
başta olmak üzere pek çok yeni sektörün yük-
selişe geçmesi ile sonuçlanmakta; bu alanlarda 
yapılacak çalışmalar da akademisyenler açısından 
gün geçtikçe daha popüler hale gelmektedir. Bu 
noktada sigortacılık sektörü kapsamında yapıla-
cak çalışmaların ilgili literatüre önemli katkılar 
sağlayacağı aşikârdır. 

Gelecekte bu konuda çalışmalarda bulunacak 
olan araştırmacılara: 

•	 Öncelikle örneklem kitlesini İstanbul ve tek bir 
firma ile sınırlı kalmayıp daha geniş ve daha 
homojen bir örneklem kitlesine ulaşmaları

•	 Sigortacılık dışında başka sektörlerden de veri 
toplayarak sonuçları karşılaştırmaları

•	 Örgüt kültürü ve iklimi veya müşterilerin 
eğitim seviyeleri ya da ekonomik durumları 
gibi yeni değişkenleri modele ilave ederek 
modeli genişletmeleri önerilmektedir.
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HAKEM LİSTESİ

ÜNVANI ADI SOYADI BAĞLI OLDUĞU KURUM 

DR. Ali GÜREŞ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Ali KIZILET MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ali Serdar YÜCEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ali ÖZARBOY MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ani AGOPYAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Aylin ZEKİOĞLU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Aysel PEHLİVAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Aytekin ALPULLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşe ATALAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşe TÜRKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Banu AYÇA MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Burçak KAYA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Canan ALBAYRAK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cemal YILMAZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ

DR. Çetin YAMAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Çiğdem GÜLER MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ekrem ALBAYRAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatih ÇATIKKAŞ CELALBAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatma ÇELİK KARAPINAR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülten HERGÜNER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gökhan DELİCEOĞLU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hakan KOLAYIŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ HİTİT ÜNİVERSİTESİ

DR. Işık BAYRAKTAR GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

DR. Kürşad SERTBAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet GÜNAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.
Mehmet Yalçın 
TAŞMEKTEPLİGİL

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet YORULMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Melike Lale GÜLER MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Menderes KABADAYI 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
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DR. Metin SAYIN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Mutlu TÜRKMEN TÜRKİYE HERKEZ İÇİN SPOR FEDERASYONU

DR. Nurgül ÖZDEMİR ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

DR. Nusret RAMAZANOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Osman İMAMOĞLU ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Sami MENGÜTAY HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

DR. Semih YILMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap MUNGAN AY MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar TOK EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sibel ARSLAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sinan AYAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sinan BOZKURT MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Turgay BİÇER MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ufuk ALPKAYA MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Veysel KÜÇÜK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Yavuz TAŞKIRAN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Yavuz YILDIZ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yaşar TATAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim ÇAM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. İrfan GÜLMEZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zahit SERARSLAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Özbay GÜVEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Belgin GÖKYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Birol DOĞAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdal ZORBA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ertuğrul GELEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatih KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR. Lale ORTA OKAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Barış HORZUM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet GÜÇLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin KAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin YAMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat KUL BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Rasim KALE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
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DR. Ayhan AYTAÇ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Fikriye TOKER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Michael KUYUCU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Ali Murat KIRIK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdem ÜNVER ATILIM ÜNİVERSİTESİ

DR. Göktşen ARAS ATILIM ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülsemin HAZER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Giray SAYNUR DERMAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatma TEZEL ŞAHİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Yücel GELİŞLİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Arzu ÖZYÜREK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

DR. H. Yelda ŞENER DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Kürşad ZORLU AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Seçil BAL MARMARA ÜNİVERSİTESİ
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