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Değerli bilim insanları., 

UHPAD “Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi”; 2014 yılının ikinci sayısı 
Mayıs – Haziran – Temmuz ve Ağustos aylarını içine alan sayımızda toplam 10 çalışmaya yer vermiş bu-
lunmaktayız. Bu sayımızda yine birbirinden değerli araştırma makaleleri bulunmaktadır. Arpacı tarafından 
hazırlanan çalışmada Ankara ilinde bulunan mobilya tüketicilerinin eğilimleri araştırılmıştır. Karadeniz 
tarafından yapılan çalışmada ise iç ve dış müşteri memnuniyetine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Yılmaz 
tarafından yapılan çalışmada ise bankacılık sektörüne ilişkin wom yaratma ektisine ilişkin değerler üzerinde 
durulmuştur. Şenol ve Oktay tarafından yapılan çalışmada ise konaklama işletmeleri ele alınmıştır. Çakır 
ve diğ., tarafından yapılan araştırmada ise meslek yüksek okullarında okuyan muhasebe öğrencilerinin algı 
düzeylerine değinilmiştir. Gümüş ve diğ., tarafından yapılan araştırmada ise sağlık sektöründeki pazarlama 
aktiviteleri ile pazarlama yöntemlerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Aşık tarafından yapılan çalışmada ise termal 
otel müşterileri ele alınmış ve bu alana yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Yine Gümüş ve diğ., tara-
fından yapılan bir başka çalışmada ise İstanbul ili İstiklal caddesindeki tüketici algısına ilişkin bilgilere yer 
verilmiş ve araştırma içerikli bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile yerli ve yabancı tüketicilerin alış 
veriş algılarını etkileyen faktörlere değinilmiştir. Kuyucu tarafından yapılan çalışmada ise medya sektörüne 
ilişkin bilgiler doğrultusunda facebook aracılığı ile yapılan pazarlama faaliyetlerine değinilmiştir. Son olarak 
bardakçı tarafından yapılan çalışma ile ürün hayat eğrisi doğrultusunda Azerbaycan tüketicileri ele alınmış ve 
bir araştırma çalışması ile literatüre katkı sağlanmıştır. Değerli okurlar, ikinci sayımız ile özellikle pazarlama 
ve pazar araştırmaları alanına yönelik nitelikli çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler doğrultusunda katkı 
sağlamayı hedeflemekteyiz. Farklı konulara değinilmiş araştırma ve inceleme çalışmaları ile bu sayımızı da 
siz değerli okurlarımız, araştırmacılarımız, yazarlarımız ve dergimiz kurullarının yardımları ile tamamlamış 
bulunmaktayız. Başta yazarlarımıza, okurlarımıza, editöryamıza, hakem ve bilim kurullarımıza sonsuz teşekkür 
ediyorum. Bir sonraki sayımız yine 2014 yılı Aralık ayı içesinde sistemde yerini alacaktır. Şimdiden her türlü 
destek katkı ve paylaşımlarınız içen teşekkür ediyoruz. Dergimiz, Beykent Üniversitesi, İstanbul Yaşam ve 
Sanat Derneğinin katkıları ile 14 – 15 Kasım 2014 Tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Osmanlı Arşivi Kongre Merkezinde yapacağımız 1. Uluslararası Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Kongresine 
siz değerli okurlarımızı, yazarlarımızı, akademisyenlerimizi, işletmecilerimizi, öğrencilerimizi ve tüm bu alana 

Yrd. Doç. Dr. Sefer GÜMÜŞ
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ilgi duyan bireyleri aramızda görmekten de onur mutluluk duyarız. Yine kongremize her türlü desteği sağlayan 
başta Beykent Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof.Dr.Mehmet Emin KARAHAN, Kocaeli Üniversitesi Besyo 
Bölüm Başkanı Sayın Prof.Dr.Yavuz TAŞKIRAN kongre başkanımız Sayın Prof.Dr.Cemal YÜKSELEN’e 
yürekten sevgi, şükran ve saygılarımızı sunuyorum. 

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 Scientists, 

For the second volume of UHPAD “International Refereed Journal of Marketing and Market Re-
searches” in the year 2014 for the months May-June-July and August, we have given place to a total 
of 10 articles. We have valuable research articles in this volume. Tendencies of furniture consumers in 
the city of Ankara were researched in the study of Arpacı. Information regarding internal and external 
customer satisfaction was provided in the study of Karadeniz. The values concerning the effect of cre-
ating wom in banking sector were discussed in the study of Yılmaz. Accommodation businesses were 
addressed in the study of Şenol and Oktay. The perception level of the accounting students studying in 
vocational schools was mentioned in the research conducted by Çakır et all. Some information regard-
ing marketing activities and marketing methods in health sector was given in the research by Gümüş 
et all. The customers of thermal hotels were addressed in the study of Aşık and a relevant research was 
conducted for this field. In another study by Gümüş et all, information concerning the perception of 
consumers in the city of İstanbul İstiklal Street was given and a research analysis was performed. The 
factors affecting the shopping perceptions of national and foreign consumers were mentioned with this 
study. In the study of Kuyucu, marketing activities conducted via Facebook were addressed in line with 
the information concerning media sector. Lastly, the consumers of Azerbaijan were addressed in line 
with the product life curve in the study of Bardakçı and contributions were made to the literature with a 
research study. Dear readers, we aim to contribute to the qualified studies, researches and analyses for 
the field of marketing and market researches with our second volume. We have prepared this volume 
which contains researches and analyses in different subjects with the supports of you-dear readers-, our 
researchers, authors and boards of our journal. I sincerely thank our authors, readers, editorial board, 
referee and science boards. Our next volume will be uploaded to the system in December 2014. We 
thank you for all kinds of supports and contributions in advance. Our journal will held 1st International 
Marketing and Market Researches Congress in Prime Ministry General Directorate of Public Records 
Ottoman Archive Congress Center on 14th-15th November 2014 with the support of Beykent Univer-
sity and İstanbul Yaşam ve Sanat Association. We will be honored and pleased to see you-dear readers-, 
authors, academicians, managers, students and those who are interested in this field among us. I pay my 
respects and love to the Rector of Beykent University Mr. Prof. Dr. Mehmet Emin KARAHAN, Head 
of the Besyo Department of Kocaeli University Mr. Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN and the congress presi-
dent Mr. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN for their valuable supports.



VII

Author(s) are required to write the necessary information in “ETHICAL BOARD INFORMATION OF 
REPORT” part while uploading the article to the system with “DATE” and “INFORMATION of RE-
PORT -REPORT NUMBER” as given by the ETHICAL BOARD if the studies require ETHICAL BOARD 
report and have “EMPIRICAL”, “CASE” and “CORPORATE” content. Our journal doesn’t bear any 
responsibility in case of a possible negative situation and deficiency within the framework of national or 
international rules of law. The whole responsibility belongs to the author(s) in this sense. If formal infor-
mation regarding the report of ethical board and research exist, they must be inserted while uploading 
the study to the system. In this regard, editors of the journal, system editors, editorial board, publisher, 
executive editor, referee board and the other referees conducting evaluation bear no responsibility. 
Author(s) are responsible for any material, moral and legal negative situation that may occur. 

OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS NATIONALLY AND INTERNA-
TIONALLY IN CASE OF ALL MATERIAL, MORAL AND LEGAL “NEGATIVE CONDITIONS” THAT 
MAY OCCUR ON BEHALF OF OUR JOURNAL



VIII

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 



1

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağusto 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May / June /July /August, but2014Issue:02Volume:01Summer Term
ID:19 K:21

JEL KOD: L8-83
www.uhpadergisi.com

ANKARA’DA YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN MOBİLYA SATIN 
ALMA, KULLANIM DAVRANIŞLARI VE MOBİLYA SATIN  

ALMAYA İLİŞKİN SORUNLARI

Fatma ARPACI

Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi ve  
Beslenme Eğitimi Bölümü

Özet: Araştırma, tüketicilerin mobilya satın alma, kullanım davranışları ve mobilya satın almaya ilişkin 
sorunlarının belirlenmesi amacıyla Ankara’da yaşayan 512 tüketici üzerinde yürütülmüştür. Tüketicilerin 
% 45.7’sinin 40-49 yaş grubunda, % 64.3.’ünün kadın, % 59.8’inin ev sahibi olduğu saptanmıştır. Tüketi-
cilerin % 45.4’ü satın alma kararının aile bireyleriyle yapılan görüşmelerle alındığını % 55.0’i satın alma 
sonrası mobilyanın ürün özellikleriyle ilgili değerlendirmenin ebeveynler tarafından yapıldığını belirtmiştir. 
Mobilya ihtiyacının doğmasında mevcut mobilyanın eskimesinin çok önemli (% 47.3) olduğu bulunmuştur. 
Tüketicilerin % 72.3’ünün mobilyayı vadeli satın aldığı, mobilyalarda en fazla görülen tahribatın kırılma 
(% 49.6) olduğu saptanmıştır. Tüketicilerin mobilya satın alınırken yetersiz bilgilendirilme (% 42.8), 
mobilya satın aldıktan sonra mobilyanın geç teslim edilmesi (% 40.4) sorununu yaşadıkları belirlenmiş-
tir. Tüketicilerin mobilya satın alırken yaşadıkları sorunların oturulan konutun mülkiyet durumuna göre 
farklılaştığı bulunmuştur (p=0.042<0.05). 

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Mobilya, Satın Alma, Kullanma, Sorun, Tüketici

FURNITURE PURCHASING, USING BEHAVIORS OF  
CONSUMERS LIVING IN ANKARA AND THEIR PROBLEMS  

REGARDING FURNITURE PURCHASING

Abstract: The current study was carried out to determine the furniture purchasing, using behaviors of 
consumers and their problems regarding furniture purchasing over 512 consumers living in Ankara. It was 
found that 45.7% were in the age group of 40-49, 64.3% were women and 59.8% had their own houses. 
Of the consumer, 45.4% stated that they made a decision on purchasing furniture through talks among 
family members, 55.0% expressed that the evaluation with regard to the product features of the furniture 
after purchasing was made by parents. It was also found that worn furniture was of great importance 
in the need to change current furniture (47.3%). It was determined that 72.3% of the consumers bought 
furniture through monthly intervals and that mostly encountered problem with the furniture was breaking 
of it (49.6%). It was found that consumers had such problems as not being informed adequately (42.8%), 
late delivery of the furniture after purchasing (40.4%). It was also found that the problems of consumers 
while buying furniture varied depending on the house they lived (p=0.042<0.05). 

Key Words: Consumer, Furniture, Purchasing, Using, Problem
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1. GİRİŞ

Bir mekânın düzenlenmesinde temel araçlardan 
olan mobilya, bir evin tasarımında ve fiziksel 
konforunda en önemli faktördür. Mobilyanın 
yaşamımızda ki işlevi sadece evde kullanılan 
bir nesne olmakla sınırlı kalmamış her dönem 
içerisinde kendi anlam yapılarını kuran ve ileten 
bir eşya ve ürün olmuştur. Mobilyanın anlamı; 
mobilya özelliklerinin algılanması ile birlikte 
kullanıcı tarafından yüklenen veya verilen bir 
oranı karşılamaktadır. Mobilya kullanıcıların 
algılama sürecinde çeşitli anlamlar kazanmakta 
ve kullanıcıya da bu anlamlara sahip olma ve 
sergileme olanağı sağlamaktadır (Tütüncü, 2011; 
Kalınkara, 2008; Ersoy ve Kalınkara, 1997). 

Mobilyaların insan hayatındaki önemi çok bü-
yüktür. Bedenen ve fikren dinlenmeye ihtiyacı 
olan insanın aradığı rahatlık ve huzur, kullanışlı 
ve iyi döşenmiş mobilya ile elde edilebilir. Kötü 
bir mobilya, sebep olduğu sırt, adale, bel ve ayak 
ağrıları gibi zararları yanında psikolojik olarak 
kişiyi rahatsız ve huzursuz eder. Bunun yanı sıra 
vaktinden önce bozulur, eskir ve kısa bir zaman 
sonrada onarılması ve yenilenmesi zorunlu hale 
gelir. Bu yüzden mobilyaların seçiminin iyi ya-
pılması gerekir. Diğer ev eşyalarına oranla daha 
pahalı olan mobilyalar, kullanıcı-mobilya ilişki-
leri göz önünde tutularak iyi bir tercih yapılarak 
seçilirse uzun yıllar kullanılabilir. Bu nedenle 
fiyat, kalite, sağlamlık ve çeşit konusunda iyi bir 
araştırma yapmadan mobilya satın alınmamalıdır 
(Kurtoğlu vd., 1997).

Mobilyalar oturulan mekânın süslemesini, çeşitli 
amaçlarla donatılmasını sağlayan taşınır eşyalardır. 
Konutlarda kullanılan mobilyalar mimari ve insanlar 
arasında geçişi sağlayan en önemli bir ara öğedir. 

Mobilya ona anlam kazandırana kadar bir oda, 
boş bir mekândır. Ancak, mobilya ile bu mekân 
oturma odası, yatak odası, çalışma odası ve yemek 
odası haline gelir (Kalınkara, 2008). Tasarımcı 
bir mobilya tasarlarken, ergonomi, fonksiyonellik, 
estetik, malzeme, üretim yöntemleri ve psikoloji 
konularında da bilgi sahibi olmak zorunda ve bir 
ürün ortaya çıkarırken bazı sınırlar içinde kalmak 
durumundadır. Örneğin; ergonomi konusunda 
belirli ölçüleri dikkate almalı ve bunların dışına 
çıkmamalıdır. Bütün bunların dışında tasarımcı, 
toplumları etkileyen olayların, insanlar, dolaylı 
olarak da mobilya üzerindeki etkilerini bilmeli ve 
tasarımlarını o şekilde yönlendirmelidir (Engin, 
2011).Tüketiciler satın alma tercihlerinde ve 
satın alma kararına ulaşmada; ürünün nitelikle-
ri, işlevsel oranı, önem derecesi ve markaya ait 
inanç durumlarını gözden geçirirler. Tüketicilerin 
satın alma davranışları bilgisayar, mobilya gibi 
beğenmeli mallarda farklı iken, kolayda mallarda 
daha farklıdır (Karaosmanoğlu ve Kızgın, 2009).

Günümüz tüketicilerinin satın aldığı mobilyadan 
tatmin olmadıkları gözlenmektedir. Bu durum 
görünürde tüketicilerin beklentilerinin yükselmesi 
veya işletmelerin performans düşüklüğünden 
kaynaklanıyor olabilir. Ancak, esas nokta psi-
kolojik olarak gerçekleşen karşılaştırmalardır. 
Tatmin olmayan bir tüketici kitlesinin davranış-
ları da değişken olmaktadır. Satın alma sonrası 
tüketicilerin, tatmini ya da tatminsizliği sonraki 
davranışlarını etkileyecektir. Tatmin olmuşsa 
bir daha ki sefere tekrar satın alacaktır. Ayrıca, 
başkalarına da iyi şeyler söyleyecektir. Tatmin 
edilmemiş ya da pişman tüketiciler farklı tepkiler 
göstereceklerdir. Tatmin edilmemiş ya da huzur-
suzluk duyan tüketiciler, fikir, bilgi ve değerleri 
arasında, insan organizmasındaki içsel ahengini, 
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tutarlılığını koruma güdüsünden hareketle bu 
rahatsızlığını gidermeye çalışacaklardır. Buna 
karşı, tüketiciler, mobilya satın alımı sonunda, şu 
önlemleri almaktadırlar; hiçbir şey yapmamak, 
harekete geçme (resmi yollara başvurma: dava 
açma, firmadan tazminat isteği, Tüketiciyi Koruma 
Birliği Vakfı, Tüketiciler Derneği gibi vakıflara 
başvurma), ürünü satın almama, arkadaşını ve 
çevreyi uyarma olarak sıralanabilir (Köse, 2007).

Mobilyaya ilişkin şikâyetlerine tatmin edici bir 
şekilde karşılık alan tüketiciler, üreticiye daha fazla 
bağlanmaktadırlar. Çünkü daha sonraki alımlarda 
herhangi bir sorun olduğunda, üreticinin sorunu 
çözeceği konusunda emin olmaktadırlar. Bu da 
tüketicilerden gelen geribildirimlerin önemini 
ortaya koymaktadır. Mobilya üreticileri tüketici 
panelleri, pazar araştırmaları ve tüketici şikâyetleri 
yoluyla gelecek geribildirimleri, hizmet kalitelerini 
arttırmak yolunda değerlendirmelidirler (Disney, 
1999).Tüketicilerin korunmasında temel amaç; 
tüketicinin satın aldığı mal ve hizmetlerden dolayı 
herhangi bir zararla karşılaşmasını önlemek, eğer 
bir zarara uğramışsa bu zararın tazmin edilmesini 
sağlamaktır. Üretici ve satıcılar için tüketicilerin 
sağlık ve güvenliğini, ekonomik çıkarlarını ko-
ruyucu yasalarla belirtilmiş hukuki zorunluluklar 
bulunmaktadır. Bu yasalar tüketicinin mobilya-
nın satın alımından kullanımına, satış sonrası 
hizmetlerine kadar korunmasını sağlamaktadır. 
Ancak tüketicilerin de yerine getirmeleri gereken 
sorumlulukları vardır. Satın alma aşamasından 
önce mobilya ile ilgili detaylı araştırmanın yanı 
sıra satın alma aşamasında mobilya ile birlikte 
verilen garanti, kullanma kılavuzu gibi belgelerin 
tüketici tarafından okunması ve saklanması ge-
rekmektedir. Bir tüketici olarak yasal haklarından 
haberdar olarak, zarara uğradığı zaman tazmin 

edilmek için takip etmesi gereken adımları bilme 
konusunda da mükelleftir. Bu nedenle tüketici-
lerin mobilya satın alma, kullanım davranışları 
ve mobilya satın almaya ilişkin sorunlarının 
belirlenmesi gerekir.

2. YÖNTEM

Araştırmada, tüketicilerin mobilya satın alma, 
kullanım davranışları ve mobilya satın almaya 
ilişkin sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın evrenini Ankara’da Batıkent Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi’nde 2011-2012 öğretim 
yılında eğitim ve öğretime devam eden 1205 
öğrenci velisi oluşturmaktadır. Çalışmanın ör-
neklemine basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile 
öğrenci velisi 512 tüketici alınmıştır. Araştırmaya 
alınan tüketicilerin mobilya satın alma, kullanım 
davranışları ve mobilya satın almaya ilişkin 
sorunlarını ortaya koyabilecek verilerin elde 
edilmesinde anket tekniğinden yararlanılmıştır. 
Anket formu tüketiciler tarafından kolay anla-
şılabilecek şekilde konu ile ilgili kaynaklardan 
yararlanılarak hazırlanmıştır (Dülgeroğlu, 2011; 
Arslan vd., 2010; Andaç, 2008; Burdurlu, İlçe ve 
Ciritoğlu, 2004). Araştırma verileri 10/02/2012-
10/05/2012 tarihleri arasında toplanmıştır. Tüm 
tüketiciler araştırmaya isteyerek katılmışlar ve 
soruları içtenlikle yanıtlamışlardır.

Araştırmacı tarafından elde edilen veriler SPSS 
(Statistical Package for Social Scienses) for 
Windows 17.0 programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Araştırmaya alınan tüketicilere ilişkin 
anket formu değerlendirilmiş, tüketicilere ilişkin 
demografik özelliklerin sayı ve yüzdelik değer-
lerini gösteren tablo oluşturulmuştur. Araştırma 
kapsamına alınan tüketicilerin mobilya satın alma 
ve kullanım davranışlarının sayı ve yüzdelik 
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değerleri verilmiştir. Tüketicilerin mobilyaya 
ilişkin sorunları tüketicilerin mobilya satın alırken 
yaşadıkları sorunlar ve tüketicilerin mobilya satın 
aldıktan sonra yaşadıkları sorunlar olarak sayı 
ve yüzdelik değerleri verilmiştir. Tüketicilerin 
mobilyaya ilişkin sorunlarının yaş, medeni du-
rum, eğitim durumu, ailenin ortalama aylık gelir 
miktarı değişkenine göre farklılaşması Kruskal 
Wallis H-Testi ile incelenmiştir. Tüketicilerin 
mobilyaya ilişkin sorunlarının cinsiyet, çalışma 
durumu ile oturulan konutun mülkiyet durumu 
değişkenine göre farklılaşması Mann Whitney 
U testi ile incelenmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Tüketicilere İlişkin Demografik Özellikler

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin % 6.6’sı 
20-29 yaş grubunda, % 39.1’i 30-39 yaş grubunda, 
% 45.7’si 40-49 yaş grubunda , % 8.6’sı 50 ve üstü 
yaş grubundadır. Tüketicilerin % 64.3’ü kadın, 
% 35.7’si erkektir. Tüketicilerin % 28.3’ü ilkokul 
mezunu ya da daha düşük eğitimli olup, % 29.9’u 
lise mezunu, % 25.6’sı yüksekokul mezunudur. 
Ev sahibi olan tüketiciler % 59.8 oranında olup, 
çoğunluğu (% 89.8) evlidir, % 52.9’unun bir işte 
çalıştığı belirlenmiştir. Tüketicilerin % 31.4’ünün 
ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 1000 TL ya 
da daha az olup, % 41.6’sının ailesinin ortalama 
aylık gelir miktarı 1001-2000 TL, % 13.1’inin 
ailesinin ortalama aylık gelir miktarı da 3000 
TL’den fazladır. Ailedeki birey sayısı 4 olan 
tüketiciler % 39.0 oranındadır (Tablo 1).

Tablo 1. Tüketicilere İlişkin Demografik Özellikler

Yaş Sayı % Medeni durum Sayı %

20-29

30-39

40-49

50 yaş ve üstü

34

200

234

44

6.6

39.1

45.7

8.6

Evli 

Bekâr 

Ayrı yaşıyor

Dul (eşi ölmüş)

460

28

10

14

89.8

5.5

2.0

2.7

Cinsiyet Çalışma durumu

Kadın

Erkek 

329

183

64.3

35.7

Çalışıyor

Çalışmıyor 

271

241

52.9

47.1

Eğitim durumu Ailenin aylık ortalama gelir miktarı (TL)

İlkokul ve daha az 

Ortaokul

Lise 

Yüksekokul

145

83

153

131

28.3

16.2

29.9

25.6

 ≤ 1000

1001-2000

2001-3000

3001 ≤

161

213

71

67

31.4

41.6

13.9

13.1

Konutun mülkiyet durumu Ailedeki birey sayısı

Ev sahibi

Kira

306

206

59.8

40.2

3 birey ve daha az

4 birey

5 birey ve daha çok

128

200

184

25.0

39.0

36.0

TOPLAM 512 100.0 TOPLAM 512 100.0
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3.2. Tüketicilerin Mobilya Satın Alma ve 
Kullanım Davranışları

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin % 33.9’u 
evde mobilyaya olan ihtiyaç ve satın alma arzu-
sunun genellikle kendisinden, % 14.9’u genellikle 
eşinden kaynaklandığını ifade ederken; tüketici-
lerin % 34.1’i mobilya satın alınırken son kararı 
genellikle kendisinin, % 22.3’ü genellikle eşinin 
verdiğini, % 35.4’ü de genellikle evde yaptıkları 
görüşme ve tartışmalardan sonra son kararın 
verildiğini belirtmiştir. Tüketicilerin % 29.0’u 
mobilya satın alındıktan ve kullanıldıktan sonra 
dayanıklılık, kullanışlılık vb. değerlendirmeleri 

genellikle kendisinin yaptığını, % 55.0’i genellikle 
eşiyle birlikte yaptıklarını ifade etmiştir (Tablo 2). 

Ersoy ve Kalınkara (1997) ailelerin % 84.7’sinin 
satın alma sırasında aile üyelerinin ilgilerini ve 
kişiliklerini dikkate aldıkları, satın alma kararına 
tüm aile üyelerinin katıldıklarını bulmuşlardır. 
Akyüz (1998) tüketicilerin % 44.9’unun eşiyle 
yaptığı görüşmeler sonucu mobilya satın alma 
arzusunun oluştuğunu saptamıştır. Andaç (2008) 
tüketicilerin % 50.0’sinin mobilya satın alma 
arzusunun, eşiyle birlikte ortak kararlarından 
kaynaklanmış olduğunu belirlemiştir. Yapılan bu 
çalışmalar araştırmayı destekler niteliktedirler.

Tablo 2. Satın Alma Arzusu, Satın Alma Kararı, Değerlendirmeler

Satın Alma Arzusu, Satın Alma Kararı, Değerlendirmeler Sayı %

Evde mobilyaya olan ihtiyaç ve satın alma arzusunun kimden kaynaklandığı

Genellikle benden kaynaklanır. 173 33.9

Genellikle eşimden kaynaklanır. 76 14.9

Genellikle evde yaptığımız görüşme ve tartışmalardan kaynaklanır. 232 45.3

Diğer 30 5.9

Toplam 512 100.0

Mobilya satın alınırken son kararı kimin verdiği

Genellikle benden kaynaklanır. 174 34.1

Genellikle eşimden kaynaklanır. 114 22.3

Genellikle evde yaptığımız görüşme ve tartışmalardan kaynaklanır. 181 35.4

Diğer 42 8.2

Toplam 512 100.0

Mobilya satın alındıktan ve kullanıldıktan sonra dayanıklılık, kullanışlılık vb. değerlendirmeleri kimin 
yaptığı

Genellikle ben yaparım. 148 29.0

Genellikle eşim yapar. 63 12.3

Genellikle eşimle birlikte yaparız. 281 55.0

Diğer 19 3.7

Toplam 512 100.0
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Araştırma kapsamına alınan tüketicilere göre mo-
bilya ihtiyacının doğmasında etkili olan faktörler 
incelendiğinde; mevcut mobilyanın eskimesi 
tüketicilerin % 47.3’ü için önemli, % 37.6’sı 
için çok önemlidir. Mobilyanın demode olması 
tüketicilerin % 26.8’i için önemsizdir. Çocuklar 
büyüdüğü için tüketicilerin mobilya ihtiyacının 
doğması tüketicilerin % 49.4’ü için önemli, % 
25.6’sı için çok önemlidir. Mekânın büyümesi 
( % 51.8, % 25.4), arkadaş grubu (% 23.9, % 
15.9), evlilik ( % 48.5, % 35.0), aile ( % 48.7, 
% 34.2), gelir artışı (% 41.1, % 28.0) önemli ve 
çok önemli olup, reklam (% 40.0, % 20.6) önem-
siz ya da az önemlidir. Rahatlık tüketicilerin % 
55.5’i için çok önemlidir (Tablo 3). Konu ile ilgili 
yapılan diğer araştırmalarda mobilya ihtiyacının 
doğmasında tercih edilen faktörleri; Akyüz (1998) 

tüketicilerin mobilya ihtiyacının doğmasında 
mevcut mobilyanın eskimesi (% 61), çocukların 
büyümesi (% 12.8), aile faktörünün etkili (% 
8.4) olduğunu bulmuştur. Çalışmada elde edilen 
sonuçlar yapılan araştırmayı desteklemektedir. 
Andaç (2008) tüketicilerin mobilya ihtiyacının 
doğmasında, mevcudun eskimesi (% 65 ), zorunlu 
bir ihtiyacın doğması (% 60 ) ve evliliğin (% 
36 ) etkili olduğunu saptamıştır. Türedi (2010) 
eğitim durumu ayırt etmeksizin tüm tüketicilerin 
mevcudun eskimesi (% 24.3) ve ihtiyaç durumu 
(% 23.8) gibi içsel faktörlerden dolayı mobilya 
satın aldıklarını tespit etmiştir. Dülgeroğlu (2011) 
tüketicilerin mobilya ihtiyacının doğmasında 
tercih sıralamasını, mevcut mobilyanın eskimesi 
(% 24.1), zorunlu bir ihtiyacın doğması (% 22.6) 
ve mekân değişikliği (% 14.8) olarak saptamıştır. 

Tablo 3. Mobilya İhtiyacının Doğmasında Etkili Olan Faktörler (n=512)

Mobilya İhtiyacının Doğmasında Etkili Olan Faktörler Ö
ne

m
si

z

A
z 

ön
em

li

K
ar

ar
sı

zı
m

Ö
ne

m
li

Ç
ok

 ö
ne

m
li

% % % % %

Mevcut mobilyanın eskimesi 3.7 7.1 4.3 47.3 37.6

Demode olması 26.8 23.2 8.6 26.4 15.0

Çocukların büyümesi 7.2 12.1 5.7 49.4 25.6

Mekânın büyümesi 6.3 11.0 5.5 51.8 25.4

Arkadaş grubu 33.0 18.6 8.6 23.9 15.9

Evlilik 6.3 5.7 4.5 48.5 35.0

Aile 6.3 5.9 4.9 48.7 34.2

Gelir artışı 11.6 12.4 6.9 41.1 28.0

Reklam 40.0 20.6 7.1 18.2 14.1

Rahatlık 3.7 2.9 2.0 35.9 55.5
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Tüketicilerin satın almadan önce mobilya hakkında 
bilgi toplama ve değerlendirme aşamasında baş-
vurduğu ve etkilendiği faktörler incelendiğinde; 
daha önceki bilgi ve tecrübeler tüketicilerin % 
50.8’i için önemli, % 38.9’u için çok önemlidir. 
İlgili katalog ve broşürler tüketicilerin % 47.1’i 
için önemli, % 22.2’si için çok önemlidir. Mağaza 
vitrinleri % 41.4’ü için önemli, % 20.9’u için çok 
önemlidir. Reklamlar tüketicilerin % 23.5’i için 
önemsiz, % 20.7’si için az önemlidir. Yazılı ve 
görsel medya tüketicilerin % 21.5’i için önemsiz, 
% 16.8’si için az önemlidir. Arkadaş/komşular % 
17.0’si için önemsiz, % 22.7’si için az önemlidir. 

Aile % 54.7’si için önemli, % 23.9’u için çok 
önemlidir. İnternet tüketicilerin % 33.6’sı için 
önemlidir (Tablo 4). Akyüz (1998) tüketicilerin 
satın almadan önce mobilya hakkında bilgi top-
lama ve değerlendirme aşamasında başvurduğu 
ve etkilendiği kaynakları, daha önceki bilgi ve 
tecrübeler (% 42.7), ilgili katalog ve broşürler (% 
20.0) ve aile bireyleri (% 14.5) olarak saptamış-
tır. Dülgeroğlu (2011) tüketicilerin % 17.7’sinin 
daha önceki bilgi ve tecrübeleri, % 17.4’ünün 
kampanyaları, % 17.2’sinin ilgili katalog ve 
broşürleri kullanarak mobilya seçimleri yaptığını 
tespit etmiştir. 

Tablo 4. Tüketicilerin Satın Almadan Önce Mobilya Hakkında Bilgi Toplama ve Değerlen-
dirme Aşamasında Başvurduğu ve Etkilendiği Faktörler (n=512)

Bilgi Toplama ve Değerlendirme Hakkında En Çok 
Başvurulan ve Etkilenilen Faktörler Ö

ne
m

si
z

A
z 

ön
em

li

K
ar

ar
sı

zı
m

Ö
ne

m
li

Ç
ok

 ö
ne

m
li

% % % % %

Daha önceki bilgi ve tecrübeler 2.3 4.7 3.3 50.8 38.9

İlgili katalog ve broşürler 9.2 13.9 7.6 47.1 22.2

Mağaza vitrinleri 11.9 18.4 7.4 41.4 20.9

Reklamlar 23.5 20.7 10.0 32.1 13.7

Yazılı ve görsel medya 21.5 16.8 12.5 36.5 12.7

Arkadaş/komşular 17.0 22.7 12.5 36.4 11.4

Aile 6.7 9.4 5.3 54.7 23.9

İnternet 21.7 19.3 12.9 33.6 12.5

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin mobilya 
satın alma davranışları incelendiğinde; tüketicile-
rin % 94.3’ünün mobilya satın alınacağı zaman 
satın alma öncesi piyasa araştırması yaptığı, % 
94.7’sinin mobilyada fiyat açısından değerlendirme 
yaptığı, % 85.5’inin mobilyanın satın alınacağı yer 
bakımından değerlendirme yaptığı, % 94.7’sinin 

mobilya satın alınırken renk, biçim, vb. estetik 
özellikler açısından değerlendirme yaptığı, % 
95.9’unun mobilya satın alınırken marka ile ilgili 
değerlendirme yaptığı ve % 95.9’unun mobilya 
satın alınırken kalite ile ilgili değerlendirme 
yaptığı belirlenmiştir (Tablo 5). 
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Tablo 5. Tüketicilerin Mobilya Satın Alma Davranışları (n=512)

Tüketicilerin mobilya satın alma davranışları
Evet Hayır

Sayı % Sayı %

Mobilya satın alınacağı zaman satın alma öncesi piyasa araştırması 
yapma 483 94.3 29 5.7

Mobilyada fiyat açısından değerlendirme yapma 485 94.7 27 5.3

Mobilyanın satın alınacağı yer bakımından değerlendirme yapma 438 85.5 74 14.5

Mobilya satın alınırken renk, biçim, vb. estetik özellikler açısından 
değerlendirme yapma 485 94.7 27 5.3

Mobilya satın alınırken marka ile ilgili değerlendirme yapma 428 83.6. 84 16.4

Mobilya satın alınırken kalite ile ilgili değerlendirme yapma 491 95.9 21 4.1

Akyüz (1998) ailede mobilya satın almadan önce 
fiyat değerlendirmelerini kadın tüketicilerin % 
48’inin, erkek tüketicilerin % 37.3’ünün eşiyle 
birlikte yaptıklarını belirlemiş, satın alımın ya-
pılacağı yer açısından değerlendirmeleri kadın 
tüketicilerin % 55.4’ünün, erkek tüketicilerin % 
48’inin eşiyle birlikte yaptıklarını, mobilya ter-
cihinde biçim, renk, estetik vb. gibi özelliklerin 
değerlendirilmesini kadın tüketicilerin % 42.2’sinin, 
erkek tüketicilerin % 52.6’sının eşiyle birlikte yap-
tıklarını, mobilya satın alımında marka ve kalite 

ile ilgili değerlendirmelerde kadın tüketicilerin 
% 41.4’ünün, erkek tüketicilerin % 47.3’ünün 
eşiyle birlikte yaptıklarını, tüketicilerin mobilya 
satın alımı öncesi yapılan araştırmaları kadın 
tüketicilerin % 42.2’sinin, erkek tüketicilerin % 
51.5’inin eşiyle birlikte yaptıklarını saptamıştır. 
Andaç (2008) tüketicilerin % 38’inin mobilyanın 
estetik özellikleri bakımından değerlendirmeleri 
kendisinin yaptığı bulmuştur. Türedi (2010) mo-
bilya alımında fiyat açısından değerlendirmeyi 
bireyin kendisinin ve eşinin yaptığını saptanmıştır.
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Tablo 6. Tüketicilerin Mobilya Kullanım Davranışları (n=512)

Tüketicilerin Mobilya Kullanım Davranışları Sayı %

Mobilya Satın Alırken Kullandığı Satın Alma 
Şekli

Peşin 142 27.7

Vadeli 370 72.3

Evde Mobilyanın Yerini Değiştirilme Durumu
Evet 415 81.1

Hayır 97 18.9

Evde Mobilyaların Yerini Değiştirme Sıklığı 
(n=415)

Ayda bir ve daha kısa sürede 83 20.0

Birkaç ayda bir 168 40.5

Yılda bir 105 25.3

Birkaç yılda bir 59 14.2

Mobilyada 
Tahribat Durumu

Çürüme 95 18.6

Kırılma 254 49.6

Boyasının bozulması 162 31.6

Kumaşın yırtılması 186 36.3

Kumaşın renginin solması 208 40.6

Şişme 76 14.8

Diğer 73 14.3

Mobilya Firmasının Adını Bilme Durumu
Evet 356 69.5

Hayır 156 30.5

Firmayı Tercih Nedenleri

Fiyat ve ödeme kolaylığı 199 38.9

Servis kolaylığı 102 20.0

Ürünün kalitesi 290 56.9

Firmanın güvenirliği 194 38.0

Diğer 58 11.4

Mevcut Mobilyalar

Antre Mobilyası (vestiyer vb) 366 71.5

Salon mobilyası 490 95.7

Oturma Odası mobilyası 512 100.0

Yemek Odası mobilyası 314 61.3

Mutfak mobilyası (dolap, masa, kiler 
vb) 411 80.3

Yatak Odası mobilyası 466 91.0

Genç ya da çocuk odası 416 81.3

Banyo mobilyası 323 63.2
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Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin % 
27.7’sinin mobilyayı peşin, % 72.3’ü mobilyayı 
vadeli satın aldığı, tüketicilerin % 81.1’inin evde 
mobilyanın yerini değiştirdiği, evde mobilyanın 
yerini değiştiren tüketicilerin (n=415) % 40.5’inin 
birkaç ayda bir, % 25.3’ünün yılda bir değiştirdiği 
belirlenmiştir. Tüketicilerin % 18.6’sının mobilya-
sında çürüme, % 49.6’sının mobilyasında kırılma, 
% 31.6’sının mobilyasında boyanın bozulması, 
% 36.3’ünün mobilyasında kumaşın yırtılması, 
% 40.6’sının mobilyasında kumaşın renginin 
solması, % 14.8’inin mobilyasında şişme, % 
14.3’ünün mobilyasında da başka tahribatlar 
oluştuğu saptanmıştır. Tüketicilerin % 69.5’inin 
mobilya firmasının adını bildiği, % 38.9’unun fiyat 

ve ödeme kolaylığı, % 20.0’sinin servis kolaylığı, 
% 56.9’unun ürünün kalitesinden dolayı firmayı 
seçtiği bulunmuştur. Tüketicilerin evlerinde bulu-
nan mobilya grupları incelendiğinde % 95.7’sinin 
evinde salon mobilyası (koltuk, kanepe vb), % 
100.0’ünün evinde oturma odası mobilyası, % 
61.3’ünün evinde yemek odası mobilyası ve % 
63.2’sinin evinde de banyo mobilya gruplarının 
bulunduğu belirlenmiştir (Tablo 6).

3.3. Tüketicilerin Mobilya Satın Almaya 
İlişkin Sorunları

Tüketicilerin mobilya satın almaya ilişkin sorun-
ları mobilya satın alırken yaşadıkları sorunlar ve 
mobilya satın aldıktan sonra yaşadıkları sorunlar 
olarak ele alınmıştır.

Tablo 7. Tüketicilerin Mobilya Satın Alırken Yaşadıkları Sorunlar (n=512)

Tüketicilerin mobilya satın alırken yaşadıkları sorunlar
Yaşadım Yaşamadım

Sayı % Sayı %

Satın alınırken oturma, uzanma, kapak, çekmece kontrolü gibi 
denenmesinin yapılamaması 182 35.5 330 64.5

Ödeme ile ilgili yanlış faturalama yapılması 87 17.0 425 83.0

 Ödeme şeklinin reklamda tanıtılandan farklı olması 166 32.4 346 67.6

Ödeme kolaylığının olmaması 164 32.0 348 68.0

Satış noktalarındaki kişilerin yetersiz bilgilendirmesi 210 41.0 302 59.0

Tahminin üstünde bir bedel ödenmesi 152 29.7 360 70.3

Tüketicinin yanlış bilgilendirilmesi 192 37.5 320 62.5

Tüketicinin yetersiz bilgilendirilmesi 219 42.8 293 57.2

 Satıcının garanti şartlarına uymaması 151 29.5 361 70.5

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin mobilya 
satın alırken yaşadıkları sorunlar incelendiğinde; 
tüketicilerin % 35.5’inin satın alınırken oturma, 
uzanma, kapak, çekmece kontrolü gibi denenmesinin 
yapılamaması sorununu yaşadığı belirlenmiştir. 
Tüketicilerin % 17.0’si ödeme ile ilgili yanlış 

faturalama yapılması, % 32.4’ü ödeme şeklinin 
reklamda tanıtılandan farklı olması, % 32.0’si 
ödeme kolaylığının olmaması, % 41.0’i satış 
noktalarındaki kişilerin yetersiz bilgilendirmesi, 
29.7’si tahminin üstünde bir bedel ödenmesi, % 
37.5’i tüketicinin yanlış bilgilendirilmesi, % 42.8’i 
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tüketicinin yetersiz bilgilendirilmesi ve % 29.5’i satıcının garanti şartlarına uymaması sorununu 
yaşadığını ifade etmiştir (Tablo 7). 

Tablo 8. Tüketicilerin Mobilya Satın Aldıktan Sonra Yaşadıkları Sorunlar (n=512)

Tüketicilerin mobilya satın aldıktan sonra yaşadıkları sorunlar
Yaşadım Yaşamadım

Sayı % Sayı %

Firma ile ilgili şikâyetlerin “Müşteri Şikâyet Formu” ile takip 
edilmemesi

181 35.4 331 64.6

Kullanım kılavuzunda mobilyanın montaj, kullanım ve bakım 
talimatlarının açık ve anlaşılır olmaması

188 36.7 324 63.3

Mobilyanın teslim edilmemesi, tüketicinin gidip alması 131 25.6 381 74.4

Mobilyanın geç teslim edilmesi 207 40.4 305 59.6

Ürünün yedek parça bulunma sorunu olması 186 36.3 326 63.7

Mobilyanın kusurlu gelmesi 196 38.3 316 61.7

Kusurlu mobilyanın değişiminin reddedilmesi 134 26.2 378 73.8

Kusurlu mobilyanın iadesinin reddedilmesi 132 25.8 380 74.2

Kusurlu mobilyanın değişiminde ücret talep edilmesi 122 23.8 390 76.2

Taşıma veya montaj esnasında hasar oluşması, bu hasarın tüketiciye 
mal edilmek istenmesi

145 28.3 367 71.7

Hasarın değerlendirmesinde satıcı/üretici yanlı davranılması 151 29.5 361 70.5

Şikâyetin ele alınmasında aşırı gecikme olması 183 35.7 329 64.3

Yedek parça temin edilme süresinin gecikmesi 194 37.9 318 62.1

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin mobilya 
satın aldıktan sonra yaşadıkları sorunlar ince-
lendiğinde; tüketicilerin % 35.4’ünün firma ile 
ilgili şikâyetlerin tüketici şikâyet formu ile takip 
edilmemesi, % 36.7’sinin kullanım kılavuzunda 
mobilyanın montaj, kullanım ve bakım talimatları-
nın açık ve anlaşılır olmaması ve % 25.6’sının da 
mobilyanın teslim edilmemesi, tüketicinin gidip 
alması sorununu yaşadığı belirlenmiştir. Tüketici-
lerin % 40.4’ü mobilyanın geç teslim edilmesi, % 
36.3’ü ürünün yedek parça bulunma sorunu olması, 
% 38.3’ü mobilyanın kusurlu gelmesi, % 26.2’si 
kusurlu mobilyanın değişiminin reddedilmesi, % 
25.8’i kusurlu mobilyanın iadesinin reddedilmesi, 

% 23.8’i kusurlu mobilyanın değişiminde ücret 
talep edilmesi, % 28.3’ü taşıma veya montaj 
esnasında hasar oluşması, bu hasarın tüketiciye 
mal edilmek istenmesi, % 29.5’i hasarın değer-
lendirmesinde satıcı/üretici yanlı davranılması, % 
35.7’si şikâyetin ele alınmasında aşırı gecikme 
olması ve % 37.9’u da yedek parça temin edilme 
süresinin gecikmesi sorununu yaşadığını ifade 
etmiştir (Tablo 8). 

Kurtoğlu vd. (1997)’e göre, mobilya ile ilgili 
tüketici şikâyetlerinin içerisinden, teslim süresine 
uyulmaması problemi ilk sıralarda gelmektedir. 
Akyüz (1998) tüketicilerin % 49.6’sının mo-
bilyalarında eve yerleştirilmesi esnasında tahri-
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batlar oluştuğunu bulmuştur. Cındık vd. (2003) 
mobilyaların eve yerleştirilirken çarpma, vurma, 
düşürme gibi tahribatların oluştuğunu saptamıştır. 

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin mobilya 
satın almaya ilişkin sorunlarının yaş, medeni 
durum, eğitim durumu ve ailenin ortalama ay-
lık gelir miktarı değişkenlerine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek ama-
cıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonucunda 
tüketicinin yaşının, medeni durumunun, eğitim 
durumunun ve ailesinin ortalama aylık gelir 

miktarının etkili olmadığı ve gruplar arasındaki 
farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadığı 
saptanmıştır (p>0.05). Araştırma kapsamına alınan 
tüketicilerin mobilya satın almaya ilişkin sorunla-
rının cinsiyet ve çalışma durumu değişkenlerine 
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U 
testi sonucunda tüketicinin cinsiyetinin ve çalışma 
durumunun etkili olmadığı ve gruplar arasındaki 
farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadığı 
saptanmıştır (p>0.05). 

Tablo 9. Tüketicilerin Mobilya Satın Almaya İlişkin Sorunlarının Oturulan Konutun Mülki-
yet Durumuna Göre Farklılaşması

Mobilya Satın Almaya İlişkin 
Sorunlar

Mülkiyet 
Durumu N Ort Ss MW p

Tüketicilerin mobilya satın alırken 
yaşadıkları sorunlar

Ev sahibi
Kira

306
206

2.732
3.335

2.879
3.123 28239.500  0.04*

Tüketicilerin mobilya satın 
aldıktan sonra yaşadıkları sorunlar

Ev sahibi
Kira

306
206

4.003
4.490

4.182
4.469 29973.500 0.341

*p<0.05

Tablo 9’da görüldüğü gibi araştırma kapsamına 
alınan tüketicilerin mobilya satın alırken yaşa-
dıkları sorunların oturulan konutun mülkiyet 
durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann 
Whitney-U testi sonucunda istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık bulunmuştur (Mann Whitney 
U=28239.50; p=0.042<0.05). Oturduğu konutta 
kiracı olan tüketicilerin puan ortalaması (3.335), 
oturduğu konutta ev sahibi olan tüketicilerin puan 
ortalamasından (2.732) yüksek bulunmuştur. Bu 
durum kiracı olanların daha çok sorun yaşadığını 
gösterir. Tüketicilerin mobilya satın aldıktan sonra 
yaşadıkları sorunların oturulan konutun mülkiyet 
durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip gös-

termediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann 
Whitney-U testi sonucunda gruplar arasındaki 
fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır 
(Mann Whitney U=29973.500; p=0.341>0.05).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Tüketicilerin mobilya satın alma, kullanım 
davranışları ve mobilya satın almaya ilişkin 
sorunlarının belirlenmesi amacı ile planlanan ve 
yürütülen bu araştırmadan elde edilen sonuçlara 
göre; evde mobilyaya olan ihtiyaç ve satın alma 
arzusu genellikle tüketicilerin evde yaptıkları 
görüşme ve tartışmalardan kaynaklanmaktadır. 
Mobilya satın alınırken son kararın genellikle 
evde yaptıkları görüşme ve tartışmalardan sonra 
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verildiği, mobilya satın alındıktan ve kullanıldıktan 
sonra dayanıklılık, kullanışlılık vb. değerlendir-
meleri tüketicinin genellikle eşiyle birlikte yaptığı 
belirlenmiştir. Mobilya ihtiyacının doğmasında 
mevcut mobilyanın eskimesi, mobilyanın demode 
olması, çocukların büyümesi, mekânın büyümesi, 
arkadaş grubu, evlilik, aile, gelir artışı ve rahatlık 
önemlidir. 

Araştırmaya alınan tüketicilerin mobilya satın 
alınacağı zaman satın alma öncesi piyasa araştır-
ması yaptığı, mobilyada fiyat açısından, mobil-
yanın satın alınacağı yer bakımından, mobilya 
satın alınırken renk, biçim, vb. estetik özellikler 
açısından, mobilya satın alınırken marka ve ka-
lite ile ilgili değerlendirme yaptığı belirlenmiştir. 
Tüketicilerin yarıdan çoğunun mobilyayı vadeli 
satın aldığı ve evde mobilyanın yerini değiştirdiği, 
mobilyalarda kumaşın renginin solması, boyanın 
bozulması, kumaşın yırtılması, kırılma ve çürüme 
tahribatlarının oluştuğu saptanmıştır. 

Araştırmaya alınan tüketicilerin mobilya satın 
alırken oturma, uzanma, kapak, çekmece kontrolü 
gibi denenmesinin yapılamaması, ödeme ile ilgili 
yanlış faturalama yapılması, ödeme şeklinin reklam-
da tanıtılandan farklı olması, ödeme kolaylığının 
olmaması, satış noktalarındaki kişilerin yetersiz 
bilgilendirmesi, tüketicinin yanlış ve yetersiz 
bilgilendirilmesi ve satıcının garanti şartlarına 
uymaması sorunlarını yaşadığı bulunmuştur. Tü-
keticilerin mobilya satın aldıktan sonra firma ile 
ilgili şikâyetlerin “Tüketici Şikâyet Formu” ile 
takip edilmemesi, kullanım kılavuzunda mobil-
yanın montaj, kullanım ve bakım talimatlarının 
açık ve anlaşılır olmaması, mobilyanın teslim 
edilmemesi, tüketicinin gidip alması, mobilyanın 
geç teslim edilmesi, ürünün yedek parça bulunma 

sorunu olması, mobilyanın kusurlu gelmesi, kusurlu 
mobilyanın iadesinin reddedilmesi, kusurlu mo-
bilyanın değişiminde ücret talep edilmesi, taşıma 
veya montaj esnasında hasar oluşması, bu hasarın 
tüketiciye mal edilmek istenmesi ve yedek parça 
temin edilme süresinin gecikmesi sorunlarını 
yaşadığı belirlenmiştir. Tüketicilerin mobilyaya 
ilişkin sorunlarının yaş, cinsiyet, çalışma durumu 
medeni durum, eğitim durumu ve ailenin ortalama 
aylık gelir miktarı açısından anlamlı bir farklılık 
göstermediği, mobilya satın alırken yaşadıkları 
sorunların oturulan konutun mülkiyet durumuna 
göre anlamlı şekilde farklılaştığı bulunmuştur.

Elde edilen bu sonuçlara göre; firmaların fiyat 
ve ödeme seçeneklerini, tüketicilerin arzu ettiği 
ödeme koşullarını dikkate alarak şekillendirmeleri 
önerilebilir. Tüketicilerin satın alma tercihlerin-
de yararlandıkları kaynaklar incelendiğinde en 
az reklamlardan faydalandıkları görülmektedir. 
Firmaların reklam konusuna önem vermesinin, 
yeterli ve doğru bilgilendiren reklamlarla firma 
ve mobilyanın tüketiciye tanıtılmasının faydalı 
olacağı düşünülmektedir. İnternet üzerinden fa-
aliyette bulunarak tüketiciye ulaşan firmaların, 
internet üzerinde alışveriş yapan veya yapmayan 
tüketicilerin bu davranışları neden sergilediklerini 
bilmeleri, tüm tüketici kesimlerinin özel ihtiyaçla-
rına cevap verebilmeleri için gerekli ve önemlidir. 

Tüketicilere satılan mobilya ile beraber; mo-
bilyanın kullanımı, sökülmesi, ambalajlanması, 
taşınması, kurulması, ayarlanması, temizliği ve 
bir problem halinde nasıl davranacakları hakkında 
bilgi verecek kılavuzlar hazırlanması ve mobilya 
ile beraber tüketiciye verilmesi gerekmektedir. 
Üretici firmaların üniversite ve araştırma kurumları 
ile daha fazla ilişki içinde olmaları, benzer çalış-
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malarla kullanıcı eğilim, memnuniyet ve talepleri 
konusunda bilgi edinmeleri ve sorun gidermede 
bu bilgilerden faydalanmaları, firmanın kendini 
geliştirmesi, standardını yükseltmesi adına önemli 
yarar sağlayacaktır.

Satıştan sorumlu personelin satış yaptıkları ürün-
lerle ilgili bilgileri tüketiciye doğru aktarabilmeleri 
gerekmektedir. Tüketicilerle iletişim kurma gereği 
olan müşteri hizmetleri, satış bölümü ve teknik 
bölümde görevli personelin mobilya ürün özel-
likleri, satış şartları, garanti kapsamı, satış sonrası 
hizmetler gibi bilgiler ve insan ilişkileri-iletişim 
konusunda eğitime tabii tutulması üretici firmanın 
kendini ve ürünlerini tüketiciye ifade edebilmesine 
yardımcı olacaktır. Tüketicilerin gereksinme ve 
olanaklarını doğru saptaması, ihtiyacı olan doğ-
ru ürüne en uygun koşuları seçerek ulaşmasını 
sağlayacaktır. Mobilya çeşitleri ve mobilya ürün 
özelliklerine ilişkin teknik terimler hakkında bilgi 
sahibi olması, satın almayı planladığı mobilyaya 
ilişkin edinmek istediği bilgileri veya satın aldığı 
mobilya ilişkin sorunları yetkili kişiye doğru ifade 
edebilmesini ve konuyla ilgili aktarılan bilgileri 
daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Tüketicilerin 
yaygın eğitim programlarıyla eğitilmeleri, ayrıca 
örgün eğitim programlarında ‘tüketici eğitimi’ 
dersleri kapsamında mobilya ürün özellikleri 
hakkında genel, teknik bilgi, mobilya seçimi ve 
satın alınması konularında bilgi verilmesinin; 
mobilya sektörü için kazanılması arzu edilen 
tüketicilerin yetişmesinde, katkısının olabileceği 
düşünülmektedir.
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İÇ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN DIŞ MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİNE ETKİLERİ VE BİR ARAŞTIRMA*

Seher KARADENİZ

İstanbul Arel Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Özet: İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojik gelişimler itibariyle yaşanan değişimler insan hayatının her 
alanında etkili olmaktadır. Bilgi erişiminin kolaylaşması, müşterilerin seçimleri konusundaki alternatifleri 
fark etmesine imkân sağladığından işletmeler kendileri ile aynı hizmeti sunan diğer işletmeler arasında 
fark edilir bir ayrıcalık sahibi olmak hatta daha öne geçmek için kıyasıya bir rekabete girmek durumunda 
kalmışlardır. Asıl varoluş nedeni kar etmek ve karlılığını sürekli hale getirmek olan işletmeler, rekabet 
ortamında varlıklarını devam ettirebilmek için müşterinin memnuniyetinin sağlanmasını esas almaları ge-
rektiğini fark etmişlerdir. Ancak yapılan araştırmalarla müşteri memnuniyetini sağlamakta sadece ürün veya 
sunulan imkânlar itibariyle müşterinin istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmenin yeterli olmadığının 
ortaya çıkmıştır. Eksik olan bilgi iç müşterinin yani çalışanların öneminin belirlenmesi ile tamamlanmıştır. 
Araştırma, iç müşteri memnuniyetinin dış müşteri memnuniyetine olan etkilerini sorgulamak amacıyla 
yapılmıştır ve memnuniyet olgusunun önem ve değeri incelenerek söz konusu olgunun etkilerini reelde 
gösterebilmek amacıyla bir işletme uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimler: İç Müşteri, Dış Müşteri, TKY, Müşteri Memnuniyeti

THE EFFECTS OF INTERNAL CUSTOMER SATISFACTION TO  
EXTERNAL CUSTOMER SATISFACTION AND A RESEARCH

Abstract: In the century in which we live, changes thanks to technological developments have massive 
influence over every area of human life. Easiness of information access has made custumers realized the 
alternatives of their choices. Accordingly, business organizations, to make a difference, even be one step 
ahead, are left in fierce competition with other business organizations in their area. The business organi-
zation, whose existence is to make profit and be stable in profiting, have realized that they have to base 
on ensuring customer satisfaction to maintain their being in today’s competative business environment. 
However, research has showed that meeting customers’ requests, needs and expectations by desired product 
or presenting desired opportunities is not sufficient for customer satisfaction. The puzzle here has been 
completed by specifying the importance of internal customers, which are employees of Business organi-
sations. This research has been done to investigate the effects of the fact that internal customer satisfaction 
leads to external customer satisfaction. The importance and the value of the fact of satisfaction has been 
investigated. And, by investigating the importance and the value of the fact of satisfaction, a business 
practice has been performed to show the effects of the aforementioned fact on actual business organization.

Key Words: Internal Customer, External Customer, TQM, Customer Satisfaction

* Bu çalışma yazarın yüksek lisans tezinden özetlenmiştir.



17

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağusto 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May / June /July /August, but2014Issue:02Volume:01Summer Term
ID:18 K:20

JEL KOD: L8-83
www.uhpadergisi.com

GİRİŞ

Teknolojinin ilerlemesi ve bilginin kolay ulaşıla-
bilirliği gibi sebepler itibariyle sürekli değişmekte 
olan piyasa koşulları, işletmelerin rekabet edebil-
melerini her geçen gün biraz daha zorlaştırmaktadır. 
Günümüzde müşterileriler ihtiyaç ve beklentilerinin 
karşılanması konusunda kendilerine sunulan ürün 
ve hizmet çeşitliliği sebebiyle tercihlerinde daha 
bilinçli hareket etmekte ve kendilerine sunulanı 
olduğu gibi kabul etmemektedirler. Öte yandan 
değişen insan ihtiyaçları, kişilerin memnuniyet 
ve tatmin çıtalarının yükselmesine de neden 
olduğundan, günümüzde işletmeler ürün veya 
hizmetlerinde tercih edileni sunabilen kurum 
olmak amacıyla bitmeyen bir yarış içine girmek 
zorunda kalmışlardır. 

Rekabet yarışından galip çıkabilmek ve varlığını 
başarıyla sürekli olarak ileriye taşımak isteyen 
işletmeler, bu hedefleri doğrultusunda öncelikle 
önem verilmesi gereken unsurun ne olduğunun 
tespiti amacıyla pek çok araştırma yapmış ve daha 
çok ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştire-
bilmek ve elde edilen satış hacimlerinin yüksel-
mesinde sürekliliği sağlayabilmek için müşterileri 
memnun etmenin, başarılı bir işletme için ön şart 
olduğunu kabul etmişlerdir. Bu bulgunun ardından 
müşterileri memnun edecek olan unsurların tespiti 
için ikinci adım atılmıştır. Bu doğrultuda yapılan 
pek çok araştırmanın sonuçları, ürün ve hizmet 
sunumunda insan unsurunun işletme içindeki 
önemini ortaya koymuştur. Bu bilgiler ışığında 
işletmeler son adım olarak dış müşterilerini 
memnun edecek ürün veya hizmetin sağlayıcısı 
olan çalışılanlarına verdikleri önem ve değer dü-
zeyini artırmış ve çalışanların tatmin duygusunu 
yükseltecek unsurlar üzerinde çalışmalar yapmış 
ve yapmaya da devam etmektedirler. 

Ancak öte yandan günümüzde pek çok işletme 
hala çalışanlarına gereken değer/önemi verme-
mekte ve çalışanlarını “parası ödendiği sürece 
her türlü kullanıma hazır kişiler” olarak görmekte 
olduğundan çalışanlarını kötü muamelelere maruz 
bırakmakta ve bu durum da mutsuz çalışanları 
olan verimsiz işletme süreçlerini beraberinde 
getirmektedir.

Müşterinin Tanımı

Küreselleşme dalgalarının sonuncusu olarak ni-
telendirilen “bilgi çağı” nın günümüz dünyasına 
etkileri sebebiyle yaşanan yoğun değişim sonucu 
pek çok kavramın içeriği genişletilip yeniden 
tanımlanarak çağın gereklerine uygun bir hale 
getirilmiştir. Bu doğrultuda, geleneksel anlamda 
işletmeler tarafından üretilmekte olan ürünleri ticari 
ya da kişisel amaçları için satın alan kişi/ler olarak 
tanımlanan müşteri (Taşkın, 1997:4) kavramı da 
söz konusu değişim ile birlikte yeni boyutlarını 
kazanmıştır. Günümüzde müşteri denildiğinde, 
sadece işletmelerin sunduğu hizmet ya da ürün-
leri satın alan kişiler değil, işletme ile ilgili sahip 
olduğu imajla şekillenen satın alma düşüncesi 
ile işletmenin iletişim zincirinde bir halka olarak 
tanıtım veya reklamında dolaylı yoldan yer almış 
veya alacak kişi ve kurumlar da kastedilmektedir 
(Türkay, 2003:1). Değişen bu bakış açısıyla bu 
son varılan noktada diyebiliriz ki; günümüzde 
artık sadece parayı ödeyen kişi değil; kişi veya 
kurumlar tarafından üretilen hizmetten yararlanan 
herkes müşteri olarak nitelendirilmektedir. Bu 
doğrultuda, tedavi gören hastalar hastanelerin müş-
terisiyken, öğrenci; eğitim aldığı okulun, durakta 
bekleyen yolcu; halk otobüsünün ve hiçbir mali 
kıstas olmaksızın, sorguladığı her bir kelime için 
her yaştan insan internet arama motorlarının ve 
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onlar vesilesiyle eriştiği web sitelerinin müşterileri 
olarak nitelendirilebilir.

Bununla birlikte, müşterilerin tanımında meydana 
gelmiş olan bu değişim, sadece kavramın sınırla-
rını genişletmekle kalmamış, yapılan işin niteliği 
sebebiyle işletme çalışanlarının da birer “müşteri” 
oldukları tespitine varılmasına da imkân vermiştir. 
Buna göre işletmelerde gerçekleşen üretim veya 
hizmet süreçlerini kapsayan faaliyet zinciri içindeki 
her bir çalışan, kendisinden önce gerçekleştirilen 
işin devamını sağladığından önceki sürecin müş-
terileri olarak nitelendirilmekte ve her bir prosesin 
tamamlanmasının ardından ürün ya da hizmet yeni 
müşterisine geçmiş olmaktadır (Pekdemir, 1992: 
43). Örneğin, bir restoranın mutfağında, sebzelerin 
depolandığı alanın sorumlusu, talep edilen oranda 
sebzeyi mutfak personeline teslim etmektedir. Seb-
zeleri teslim alan bu personel yıkama, ayıklama ve 
kesme işlemlerini yaptıktan sonra sebzeleri aşçıya 
teslim etmesi ile aşçının bunları yemeklerin yapı-
mında kullanmasının ardından ortaya çıkan ürün, 
garson tarafından müşteriye servis edilmektedir. 
Bu örnekte, depo personelinin müşterisi mutfak 
elemanı, mutfak elemanının müşterisi restoranın 
aşçısı, aşçının müşterisi garson ve garsonun da 
müşterisi nihai müşteri olarak nitelendirilen müş-
teriler zincirini oluşturmaktadır.

İşletme çalışanlarının da birer müşteri (iç müşteri) 
olarak nitelendirilmeleri, Toplam Kalite Yönetimi 
(TKY) yaklaşımı ile işletme literatürüne girmiştir. 
Ardından gelen süreç ise önceki dönemde dış 
müşteriyi temel alan memnuniyet faaliyetlerinin 
de kapsamını genişleterek iç müşteri memnuni-
yetinin arttırılmasını, dış müşteri memnuniyetinin 
arttırılması kadar önemli olduğunun hissedildiği 
farklı bir boyuta taşımıştır.

Tarihine bakıldığında, örgütlerin iç sosyal siste-
mini oluşturmakta olan insanların (Davis, 1982:5) 
işletmelerde gerçekleşen verimliliğin “hem aracı, 
hem de amacı” olduklarının fark edilmesinin 
oldukça uzun zaman aldığı görülecektir. Ancak 
artık sadece işin teknik yönleri üzerinde durulan 
ve insanı bir makine olarak nitelendirerek ikinci 
planda değerlendiren bakış açısı müşterilerin 
[iç-dış] değişen ihtiyaç ve beklentileri doğrultu-
sunda tutunamayacak konuma gelmiştir (Kıngır, 
2006:139-143). Bu değişimin temelinde, gelişmiş 
eğitim seviyeleri etkili olmuştur. Çünkü günümüz-
de vasıfsız ve genel bilgi düzeyi düşük personel 
profilinin yerini, yapmakta olduğu işi tanıyan, 
gerekliliklerini bilen ve araştıran, öğrenen, yeni-
likler uygulayan eğitimli ve zamanı takip eden 
çalışanlar almış, bu sebeple de tarihte uzun bir 
süre maliyet unsuru olarak nitelendirilen çalışanlar 
yatırım ve kaynak unsurları arasında yer almaya 
başlamışlardır (Erdem, 1996:13).

İç Müşteri Memnuniyetine Etki Eden Faktörler

İmai (2003: 41) işletme faaliyetlerinin önceliğinde 
ürünün değil, çalışanların kalitesinin gelmekte oldu-
ğunu vurgulamakla, dikkatleri işletme süreçlerinin 
gerçekleştiricisi olan insana çekmeye çalışmıştır. 
Çünkü ürün veya hizmetin kendisi ne kadar kaliteli 
olursa olsun, sunumu esnasında yanlış bir imaj 
uyandırıyorsa ürünün değeri müşterinin gözünde 
bir anlam ifade etmemektedir. Bu doğrultuda bir 
hava kargo şirketi tarafından kullanılmış olan 
“uçaklar değil, insanlar teslimat yapar” sloganı da 
aynı önemin vurgulanması üzerine kurgulanmıştır. 

İç müşteriler, işletme içindeki varlıkları ile kalite 
ve süreçlerin iyileştirilmesi, yeni ürün tasarımı, 
maliyet düşürme ve çalışma yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi süreçlerinin gerçekleştiricisidirler. 
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Dolayısıyla, işletmenin asıl varlık nedeni olan 
kar etme olgusu sağlayacak ve geliştirecek olan 
unsur olma niteliğiyle işletmelerin sahip oldukları 
kaynaklar arasında başka bir kaynak ile ikame 
edilemeyecek olan tek varlık iç müşteridir. Yapılan 
araştırmalar pek çok kere mutlu çalışanlara sahip 
işletmelerin mutlu ve sadık bir müşteri kitlesine 
sahip olduğunu göstermiştir (Kovancı, 2007:221). 
Bu sebeple, işletme içinde iç müşterilerin mem-
nuniyetinin sağlanması dış müşterinin memnuni-
yeti hatta tatminin gerçekleştirilmesini sağlayan 
koşulların da sağlanması anlamına gelmektedir. 

İşletmelerin iç müşterilerden beklentileri olduğu 
kadar, iç müşterilerin de çalışmakta oldukları iş-
letmelerden birtakım beklentileri vardır ancak bu 
beklentiler sadece ekonomik yönden değil sosyal, 
kültürel ve duygusal beklentileri de içermektedir. 
Bu doğrultuda çalışanlar, emeklerinin karşılığını 
alabilmek, takdir edilmek, saygı görmek, yapmak-
ta oldukları işin tüm gereklerini kavramalarına 
imkân verecek öğrenme süreçlerine dâhil edilerek 
kendilerini geliştirmek, işletme süreçleri ile ilgili 
kararlara katılabilmek, yaratıcı düşüncelerinin 
teşvik edilmesi ve fikirlerinin işletme süreçlerin-
de değerlendiriliyor olduğunu bilmek, yapmakta 
olduğu işin öneminin farkında olunması ve doğru 
bir şekilde konumlandırılmış işletme süreçlerinde 
etkin ve yetenekli yöneticilerle çalışmak gibi 
isteklere sahiptirler (Top, 2009:249-251).

Deming (1996: 68) çalışanların, yapmakta oldukları 
işlerin, iş süreçleri ve dolayısıyla işletme için önemli 
ve gerekli olduğunu düşündüklerinde işe bağlılık-
larının arttığını, iş süreçlerinin zenginleştiğini ve 
bu sebeple çalışanların işe katılmak için ellerinden 
geleni yaptıkları söylemektedir. Fakat tam tersi bir 
durumda yani çalışanların iş veya çalışma ortamları 

ile tatminsizliklerinin artması halinde; işe devamsızlık 
[ve işgücü devir hızı] oranlarının artması, stres, ko-
lesterol, mide ve kalp hastalıkları, kronik yorgunluk 
ve tükenmişlik gibi pek çok fiziksel rahatsızlığın 
(Erdoğan, 1991: 89-90) ortaya çıkmasının yanı sıra 
özellikle iş yükünün fazla olduğu ağır iş koşulları 
altında uzun süre çalışıldığında iş kazalarının arttığı 
ve iş verimliliğinin de düştüğü gözlemlenmektedir 
(Sezgin, 2001: 77).

İç müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi, iş-
letme süreçlerinde güven duydukları iş ve ilişki 
ortamında, öğrenme, yardımlaşma ve motivasyon 
unsurlarının sağlanması ile yaratılabilmektedir. Bu 
doğrultuda iç müşteri memnuniyetine etki eden 
faktörleri (Uyguç, 1993: 66; Deming 1996: 64-68; 
Top, 2009:249-251, Imai, 2003: 96);

•	 Mevcut örgüt sistemlerinin adil olması,

•	 Çalışma ortamının fiziksel koşullarının iyi-
leştirilmesi,

•	 Psikolojik tatmini yaratacak işletme dışı sosyal 
ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi,

•	 Her düzeyde açık iletişim sağlanması ve işletme 
içi bürokrasinin azaltılması veya kaldırılması,

•	 Duyarlı ve etkin liderlik,

•	 Çalışanlara saygı gösterilmesi ile takdir ve 
ödüllendirme,

•	 Esnek performans standartları,

•	 Çalışanların yetkilendirilmesi ve sorumluluk-
larının belirlenmesi,

•	 İş güvenliğinin sağlanması,

•	 Çalışanların kariyer planlamalarının yapılması 
ve gelişimin plana uygun şekilde sağlanması,

•	 Çalışanlara; sağlık ve bireysel emeklilik si-
gortası, ek ödemeler vb. somut yan halkların 
sunulması şeklinde sıralanması mümkündür.
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Herhangi bir işletmenin vermiş olduğu dış müşteri 
hizmet kalitesinin, iç müşterilerin birbirine vermiş 
olduğu hizmet kalitesinden geçeceğinden hareketle, 
iç ve dış müşteri kavramlarını birbirlerinden bağımsız 
olarak düşünmek mümkün olmamaktadır. Çünkü 
ancak iç müşterilerin birbirlerine sundukları çıktıla-
rın kalitesi yükseltildiğinde dış müşterilere sunulan 
çıktıların da kalitesi yükselebilmekte (Gökçin, 
1996: 67) olduğundan dış müşterilerin sürekliliği 
ve verimlilikleri iç müşterilerin sağladığı yarar ile 
doğru orantılı olarak gelişim göstermektedir.

Dış Müşteri Memnuniyetine Etki Eden Faktörler 

İç müşterilerin memnuniyetinin sağlanması, işletme 
süreçlerinin sağlıklı işlemesi ve de motivasyon-
larının sağlanması yönü ile önem taşımaktayken, 
dış müşterilerin memnuniyetinin sağlanması, 
işletmelerin varlıklarının temelini oluşturmaktadır.

Dış müşterilere sunulacak ürün veya hizmetin 
sağlanmasında öncelikli olarak ihtiyaç ve bek-
lentilerinin tespit edilmesi gereği yer almaktadır. 
İhtiyaçlar, en genel anlamıyla “tatmin edildiğinde 
haz ve doyum, tatmin edilmediği zaman ise acı ve 
üzüntü veren” (Alkın, Yıldırım, Özer, 2005:13) 
duygular olarak nitelendirilmektedir ve ekonomik 
faaliyetlerin tamamı insanların yeme-içme, barınma, 
sağlık vb. ihtiyaçlarının tatminine yönelik olarak 
gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda müşterilerin 
neye - neden ihtiyaç duyduklarının anlaşılması, 
işletmenin gideceği yönü belirlemesine de imkan 
vermektedir. Satın almaya karar verme süreci, bir 
ihtiyacın hissedilmesi [veya hissettirilmesi] ile 
ortaya çıkmaktadır. Öte yandan ihtiyaçlar, içsel 
sebepler ile oluşabileceği gibi dış faktörlerin et-
kisiyle de oluşabilmektedir (Yükselen, 2010:136). 
Beklentiler ise, müşterilerin kendilerine sunulan 
ürün ya da hizmete dair istek ve arzularını ifade 

ederek, satın alma kararı ile elde etmeyi umduğu 
yararlar olup (Uyguç, 1993: 63) önceki deneyim-
lerden etkilenmektedirler. 

Önceki deneyimler ile elde edilen tatminin dü-
zeyi arttıkça, ürün veya hizmetin gelecekteki 
performanslarına ait beklentilerin de artacağına 
inanılmaktadır. Bu duruma genellikle “çıtayı 
yükseltmek” denilmektedir ve bu durum müşteri 
tatminini sağlamanın hiçbir zaman kolaylaşma-
yacağını açıklamaktadır (Vavra, 1999: 55). Bu 
sebeple müşterilerin ihtiyaçlarına dair algı ve 
anlayıştaki değişimlerin de sürekli olarak kontrol 
edilmesi gerekmektedir (Bee, F. ve R., 1997:37).

Gerson (1997: 22-23), müşterilerin bazı işletmelerle 
iş yapmaktan vazgeçmelerini; müşterilerin %1’inin 
vefat etmesi, %3’ünün başka yerlere taşınmış olması, 
%5’inin başka iş ilişkileri arayışına girerek ihtiyaç-
larını tatmine yönelmesi, %9’unun rakip firmalarla 
iş yapmaya başlaması ve %14’ünün ürün veya 
hizmetten, %68’inin ise gördükleri muameleden 
memnun olmaması ile açıklamakla ve müşterilerin, 
bir işletmeden vazgeçmelerinin %96’ının kontrol 
edilebilir süreçleri içerdiğini söylemektedir.

İç Müşterilerin Dış Müşterilere Etkileri

İç ve dış müşterilerinin tanımlanması ve bağlı olarak 
varlıklarının işletme için önemlerinin aktarılmasının 
ardından, iç müşterilerin dış müşterilere etkilerini 
aşağıdaki görüleceği üzere özetlenmesi mümkündür:

İç müşteri öncelikle çalışmakta olduğu koşulların 
aynası olma niteliği itibariyle dış müşteriye etki eder; 
çünkü işletme içindeki tüm iş süreçleri onun elinden 
geçmekte, o da bunu dış müşterilere yansıtmaktadır. 
Bu doğrultuda, sunulan ürün veya hizmetin kalitesi 
dış müşteriye verilen ürün veya hizmetin kendisidir.
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İç müşteri, çalışmakta olduğu işletme için reklamdır; 
çünkü işletmenin olumsuz koşullarını da olumlu 
yanlarını da en iyi bilen kişilerden biri olduğundan 
etrafındaki insanlar için başvurulabilecek en güvenilir 
kaynak olması sebebiyle dış müşteriye etki eder.

İç müşteri, gelir kapısıdır; çünkü işi ile ilgili sahip 
olduğu bilgisi, eğitimi ve bunlar doğrultusunda 
sergileyeceği pozitif tavır ve yaklaşımlarıyla dış 
müşterileri memnun-sadık müşteri haline getirebi-
lir ve satın alma oranlarını arttırabilir ve böylece 
daha fazla ürün ya da hizmetin satın alınmasını 
sağlayarak işletme karlılığını yükseltebilir.

İç müşteri ters yönde güdülenmesi halinde zarar 
kaynağıdır; çünkü işletmenin sunmakta olduğu ürün 
ya da hizmete alıcı olarak yönlenmiş dış müşteriye 
olumsuz yönde gerçekleşen davranışları, dış müş-
terinin satın alma tercihini değiştirmesine neden 
olmanın yanı sıra işletmenin müşteri kaybetmesine 
ve dolayısıyla işletmenin imajının zedelenmesine 
sebep olabilmektedir. Ve son olarak iç müşteriler; 
tasarlama, üretme, sunma ve rekabet etme nitelikleri 
ile çalıştıkları kurumların asıl sahipleridir.

Araştırmanın Amacı ve Araştırmanın  
Yapıldığı İşletmenin Tanıtımı

Araştırmanın ana amacı iç müşteri memnuniyetinin 
dış müşteri memnuniyeti oluşturması üzerindeki 
etkilerinin araştırılmasıdır. Bu doğrultuda öncelikle 
iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlayan unsurlar 
tespit edilmek istenmiştir. Bu ana amaca ek olarak iç 
ve dış müşteri memnuniyetinin demografik özeliklere 
göre farklılık gösterip göstermediği de araştırılmıştır. 

Araştırma için seçilen örnek; faaliyetlerine 1999 
yılında İstanbul Anadolu yakasında başlamış olan L. 
Kırtasiye’ dir. Profesyonel resim araç ve gereçleri, 
kırtasiye ürünleri ve ofis malzemelerinden oluşan 

oldukça geniş ürün yelpazesine sahip bir işletme 
olan L. Kırtasiye’ nin müşterileri ise ofis-kırtasiye 
malzemelerinin toptan satışının gerçekleştirildiği ana 
bayilerdir ve L. Kırtasiye, satışını gerçekleştirdiği 
ürünlerini, ana bayiler yoluyla perakendecilere 
ulaştırmaktadır.

L. Kırtasiye 2010-2011 yılları arasında piyasaya 
sunduğu ürün çeşidi ve yaratmış olduğu avantajlı 
fiyat alternatiflerine rağmen hedeflediği ciroya ula-
şamamış ve bunun sonucunda problemin tespiti ve 
çözümü için profesyonel bir yardım almaya karar 
vermiştir. İşletme, bu yönde öncelikle danışma 
hizmeti aldıkları firma kanalıyla çalışanlarının 
memnuniyetini ölçmek için bir anket uygulaması 
yapmıştır. Anket, psikolojik danışmanlar tarafın-
dan mülakat yoluyla çalışanlara birebir olarak 
uygulanmıştır. Anket sonuçlarının açıklanmasıyla 
firma çalışanlarının ücret tatminsizliği, prim uy-
gulaması eksikliği, çalışma saatlerinin fazlalığı ve 
ast üst ilişkilerindeki katı hiyerarşi tespit edilmiş, 
çalışanlarının %86’sının çalışma ortamı ve şartla-
rından memnuniyetsizlik yaşadıkları ve bu sebeple 
mutsuz oldukları bulguları saptanmıştır. Bulguların 
açıklanmasının ardından ise işletme yönetimi 
yaklaşık bir yıl süren bir çabayla, işletme içindeki 
çalışma şartlarını düzenleme yoluna girmiştir. Bu 
doğrultuda, sorunların giderilebilmesi için öncelikle 
maaş ve prim düzenlemesi yapılmış ve çalışma 
saatlerinde mümkün olabilen iyileştirilmelerin 
sağlanmasına çalışılmıştır. Bunların yanı sıra 
işletmedeki hiyerarşi yumuşatılmış çalışanlar ile 
yöneticiler arasındaki sınırlar mümkün olduğunca 
kaldırılmaya çalışılmıştır.

Bu araştırma ile L. Kırtasiye’ de çözüm üzerine ger-
çekleştirilen söz konusu uygulamaların çalışanların 
üzerindeki memnuniyet derecesini arttırıp arttırmadığı 
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ve bunun dış müşterilerin memnuniyet düzeylerine 
etkilerinin araştırılmasının yanı sıra araştırma bulguları 
ile ortaya çıkabilecek olası işletme problemlerinin 
kaynağının anlaşılması amacı ile yapılmıştır. 

Araştırma Modeli

İç müşterilerin çalışmakta oldukları işletme içindeki 
çalışma ve ilişki ortamlarından memnuniyet duy-
malarına neden olacak koşulların yerine getirilmesi 
halinde, işlerine gösterecekleri özen ve dikkat gibi 
unsurlarla yaratacakları daha kaliteli ürün/hizmetin, 
dış müşteriye sunulan hizmetin kalitesi üzerinde 
olumlu etkiler bırakacağı konusu literatür kısmında 
tartışılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda, çalı-
şanların (iç müşterinin) memnuniyetinin dış müşteri 
memnuniyetinin sağlanmasına etki edeceği varsayımı 
ile önerilen model, Şekil. 1’ de gösterilmektedir.
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sonucunda, çalışanların (iç müşterinin) 
memnuniyetinin dış müşteri 
memnuniyetinin sağlanmasına etki edeceği 
varsayımı ile önerilen model, Şekil. 1’ de 
gösterilmektedir. 

 

 

 

Şekil 1. İç Müşteri Memnuniyetinin Dış Müşteri 
Memnuniyetine Etkileri 

Araştırmanın Hipotezleri 

Anket uygulamasıyla, işletmeden ürün ve 
hizmet almakta olan firmaların (dış 
müşteri) memnuniyetlerini olumlu ya da 
olumsuz yönde etkileyen etmenlerin tespit 
edilerek olumsuz işletme süreçlerinin 
sonlandırılması ve bunların yerine tatmin 
sağlayıcı koşulların yaratılabilmesi için 
gerekli olan unsurların tespitine yönelik 
sorular sorulmuştur. Bu sorular vasıtasıyla, 
cevaplayıcılara anket sorularında 
kendilerine yöneltilen değişkenler ile 
memnuniyetleri arasındaki ilişki tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı 
ve modeline göre araştırılan ana hipotez 
aşağıda verilmiştir: 

A1.   H1= İç müşteri memnuniyeti, 
dış müşteri memnuniyetine etki 
eder. 

Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda 
oluşturulan hipotezler aşağıda verilmiştir: 

A1.    H1=  İç müşteri memnuniyeti 
cinsiyete göre farklılık gösterir. 

A2.   H1= Dış müşteri memnuniyeti 
cinsiyete göre farklılık gösterir. 

A3.  H1=  İç müşteri memnuniyeti 
firma ile çalışılan yıl sayısıyla 
ilişkilidir. 

A4.  H1= Dış müşteri memnuniyeti 
firma ile çalışılan yıl sayısıyla 
ilişkilidir. 

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama 
Yöntem ve Aracı 

Araştırmada birincil veriler kullanılmıştır 
ve birincil verilerin elde edilmesi amacıyla 
anket uygulamasına geçilmiştir. Ancak 
birincil verilerin değerlendirilmesi 
yapılırken ikincil verilerden de 
yararlanılmıştır. 

Anket Formu Hazırlanması ve 
Uygulanması  

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak 
belirlenen anket uygulaması 04 Şubat 
2013- 11 Mart 2013 tarihleri arasında 
yapılmış ve demografik özellikler ile 
araştırmada kullanılacak değişkenleri 
ölçmek üzere hazırlanan anket formu 
seçilen örneklem grubuna uygulanmıştır. 
Anket formları araştırmacı tarafından 
çalışanlara, satış temsilcileri tarafından da 
esas müşterileri olan ana bayilere 
dağıtılmış ve toplanmıştır. 

Anket soruları, hazırlanan tezde yer alan 
bilgiler doğrultusunda tamamen tarafımdan 
oluşturulmuştur. Uygulama yapılan ilk 
anket için oluşturulan deneme anketi 
15+15 (iç-dış müşteri) kişiye uygulanmış, 
veriler doğrultusunda çelişkili ifade 
kullanıldığının tespiti ile 2 soruda gerekli 

İç Müşteri 
Memnuniyeti 

Dış Müşteri 
Memnuniyeti 

Şekil 1. İç Müşteri Memnuniyetinin Dış 
Müşteri Memnuniyetine Etkileri

Araştırmanın Hipotezleri

Anket uygulamasıyla, işletmeden ürün ve hizmet 
almakta olan firmaların (dış müşteri) memnuni-
yetlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen 
etmenlerin tespit edilerek olumsuz işletme süreç-
lerinin sonlandırılması ve bunların yerine tatmin 
sağlayıcı koşulların yaratılabilmesi için gerekli 
olan unsurların tespitine yönelik sorular sorulmuş-
tur. Bu sorular vasıtasıyla, cevaplayıcılara anket 
sorularında kendilerine yöneltilen değişkenler ile 
memnuniyetleri arasındaki ilişki tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Araştırmanın amacı ve modeline göre 
araştırılan ana hipotez aşağıda verilmiştir:

A1. H1= İç müşteri memnuniyeti, dış müşteri 
memnuniyetine etki eder.

Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda oluş-
turulan hipotezler aşağıda verilmiştir:

A1. H1= İç müşteri memnuniyeti cinsiyete göre 
farklılık gösterir.

A2. H1= Dış müşteri memnuniyeti cinsiyete göre 
farklılık gösterir.

A3. H1= İç müşteri memnuniyeti firma ile çalışılan 
yıl sayısıyla ilişkilidir.

A4. H1= Dış müşteri memnuniyeti firma ile çalışılan 
yıl sayısıyla ilişkilidir.

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Yöntem 
ve Aracı

Araştırmada birincil veriler kullanılmıştır ve 
birincil verilerin elde edilmesi amacıyla anket 
uygulamasına geçilmiştir. Ancak birincil verilerin 
değerlendirilmesi yapılırken ikincil verilerden de 
yararlanılmıştır.

Anket Formu Hazırlanması ve Uygulanması 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak belirlenen 
anket uygulaması 04 Şubat 2013- 11 Mart 2013 
tarihleri arasında yapılmış ve demografik özellikler 
ile araştırmada kullanılacak değişkenleri ölçmek 
üzere hazırlanan anket formu seçilen örneklem 
grubuna uygulanmıştır. Anket formları araştırmacı 
tarafından çalışanlara, satış temsilcileri tarafından 
da esas müşterileri olan ana bayilere dağıtılmış 
ve toplanmıştır.

Anket soruları, hazırlanan tezde yer alan bilgiler 
doğrultusunda tamamen tarafımdan oluşturulmuştur. 
Uygulama yapılan ilk anket için oluşturulan deneme 
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anketi 15+15 (iç-dış müşteri) kişiye uygulanmış, 
veriler doğrultusunda çelişkili ifade kullanıldığının 
tespiti ile 2 soruda gerekli düzenleme sağlanmış 
ve ankete son hali verilmiştir.

Araştırma için hazırlanan anket iki farklı bö-
lümden oluşmaktadır: 

Birinci anket iç müşteri memnuniyetinin ve ilişki 
ortamının değerlendirilmesinin ölçülmesine yö-
nelik olarak hazırlanmıştır. Toplamda 17 sorudan 
oluşmakta olan bu ankette; 2 adet soru cinsiyet 
ve firmada çalışılan yıl sayısını sorgulamaktayken 
kalan 14 soru iç müşterinin çalışma ortamını de-
ğerlendirebilmesine hizmet etmesi amacıyla, 1 soru 
da firmada çalışmakta olan iç müşterilerin başka 
bir yerde çalışmayı arzulayıp arzulamadıklarının 
tespiti amacıyla 44 cevaplayıcıya yönlendirilmiştir. 
Sorulara verilen yanıtlar, tutumun şiddetinin uçlara 
gittikçe olumlu ya da olumsuz yönde arttığı 5’li 
Likert ölçeğiyle derecelendirilmiştir.

5=Çok memnunum, 4=Memnunum, 3=Kararsızım, 
2=Memnun Değilim, 1= Hiç Memnun Değilim

İkinci anket, L. Kırtasiye’nin hizmet vermekte 
olduğu dış müşterilerine uygulanmıştır. Dış Müşteri 
anketinde bulunan toplam 16 sorunun 2 tanesi 
cinsiyet ve firma ile birlikte iş yapma süresini 
ölçen demografi soruları iken 1 soru, firmanın 
L. Kırtasiye ile sorun yaşadığı departmanın tespit 
edilmesine yönelik hazırlanmış, 1 soru açık uçlu 
olup memnuniyetinde eksiklik hisseden müşterilere 
beklentilerini belirtmeleri amacıyla yöneltilmiştir. 
Kalan sorular L. Kırtasiye’nin sunmakta olduğu 
hizmetin müşterileri tarafından değerlendirmeleri-
nin tespiti için 50 cevaplayıcıya yönlendirilmiştir. 
Sorulara verilen yanıtlar tutumun şiddetinin uçlara 

gittikçe olumlu ya da olumsuz yönde arttığı 5’li 
Likert ölçeğiyle derecelendirilmiştir.

5= Çok İyi, 4= İyi, 3=Orta, 2=Yetersiz, 1=Çok 
Yetersiz

Anket ile 44 iç müşteri (çalışan) ve 50 dış müşteriye 
uygulanan nicel araştırmanın tamamlanmasının 
ardından, araştırmanın nitel bölümü mülakat yön-
temi ile L. Kırtasiye İşletmesinin Genel Müdürü 
tarafından cevaplandırılan sorular ile tamamlan-
mıştır. Bu bölüm, işletmenin 2010-2013 yılları 
arasındaki toplam geliri, personel sirkülasyonu, 
çalışan şikayetleri ve bunların önlenmesi üzerine 
geliştirilmeye çalışılan yöntemler vb. unsurların 
değerlendirilmesi ile çalışma ortamının anlaşılmasına 
hizmet eden sorulardan oluşturulmuştur. 6 ve 8 
seçenekli yanıtların seçilebildiği iki sorunun dışında 
kalan 13 soru ise açık uçlu olarak yöneltilmiştir.

Araştırmanın Kısıtları 

Anket toplamda 95 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Anket 
uygulanan kişi sayısının az olmasının nedeni, L. 
Kırtasiye’nin çeşitli markaların Türkiye distribütörü 
olması niteliği sebebiyledir. Bu nedenle toplamda 
56 ana bayiye satış yapmakta olan L. Kırtasiye’nin 
dış müşterilerinden 50 bayi sahibi/yetkilisine ula-
şılmış, 6 bayi yetkilisi/sahibi ise çeşitli nedenlerle 
araştırmaya katılmadığından L. Kırtasiye’nin tüm 
dış müşterilerine ulaşılamamıştır. L. Kırtasiye’nin 
toplamda 45 olan (44 çalışan ve firma sahibi) 
çalışanlarının tamamına başarı ile uygulanmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesinde Kullanılan 
Ölçekler ve Güvenilirlik Analizi 

Cevaplandırılan anketlerin sisteme işlenmesinin 
ardından SPSS programı ile faktör analizi, korelas-
yon, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri 
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uygulanmış; çapraz tablolar, frekans dağılımları, 
aritmetik ortalama, standart sapma gibi çeşitli ta-
nımlayıcı istatistiklerden, güvenilirlik ve uygunluk 
analizlerinden yararlanılmıştır.

İki bölüm halinde (iç ve dış müşteriye) uygulanan 
anketin geçerlilik düzeyleri;

(Dış müşteri) Araştırmanın geçerlilik ve güveni-
lirliği Cronbach’s Alpha katsayısıyla ölçülmüş, 
güvenilirliğin %92,6 olması tespiti ile oldukça 
yüksek olduğu gözlemlenmiştir (Nakip, 2006:146).

 (İç Müşteri) Araştırmanın geçerlilik ve güveni-
lirliği Cronbach’s Alpha katsayısıyla ölçülmüş, 
güvenilirliğin %97,5 olması tespiti ile oldukça 
yüksek olduğu gözlemlenmiştir (Nakip, 2006:146).

Uygunluk Testi 

Araştırmada kullanılan veri setinin uygunluğunun 
belirlenmesi için (Dış Müşteri anketinde) KMO 
ve Bartlerr’s Test yöntemi kullanılmıştır. 

Buna göre KMO=%72, Bartlers’s Testinde ise 
verilerin analiz sonucu (chi-square) 663,482 
(p=0.000) bulunduğundan verilerin faktör analizine 
“uygun” olduğu belirlenmiştir (Nakip, 2006:429).

KMO and Bartlett’s Test 1
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy.

,722

Bartlett’s 
Test of 
Sphericity

Approx. Chi-Square
663,482

df 78
Sig. ,000

Tablo 1. Dış Müşteri Anketi Uygunluk Testi

İç Müşteri anketinde ise; yine araştırmada kulla-
nılan veri setinin uygunluğunun belirlenmesi için 
KMO ve Bartlerr’s Test yöntemi kullanılmıştır. 

KMO and Bartlett’s Test 2
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy.
,831

Bartlett’s Test of 

Sphericity

Approx. Chi-Square
939,089

df 105
Sig. ,000

Tablo 2. İç Müşteri Anketi Uygunluk Testi

Buna göre KMO=%83,1, Bartlers’s Testinde ise 
verilerin analizi (chi-square) ise 939,089 (p=0.000) 
bulunduğundan verilerin faktör analizine “uygun” 
olduğu belirlenmiştir (Nakip, 2006:429).

Faktör Analizi

Ölçeklerin güvenilirlik ve geçerliliklerinin ölçül-
mesinin ardından, dış müşteri memnuniyetini 
ölçen 13 soru faktör analizine dahil edilmiş, 
analiz sonucunda 3 faktör elde edilmiştir. Tespit 
edilen bu üç faktör dış müşterilerin memnuniye-
tini (Total Variance Explained) %79,7 oranında 
açıklamaktadır.

Faktör 1’i meydana getiren değişkenlerden olan, 
L. Kırtasiye’ nin sunduğu imkânlar, yapılan 
şikâyetlere dönüş hızı, siparişlerin eksiksiz tedarik 
edilmesi (firma olanakları), satış personelinin 
siparişlerin teslim etmelerindeki sorumluluk/ 
zamanlama unsurları, şikâyetlere yapılan geri 
dönüşlerin yarattığı memnuniyet ve firma ile 
müşteri arasındaki uygunsuzlukların giderilmesi 
unsurları; yoğunlukla ürünün tedariki ile ilgili 
konuları içerdiğinden bu faktöre “tedarik ola-
nakları” ismi verilmiştir.

Müşterilerin ürün ya da işletme ile ilgili olarak 
bilgiye ulaşabilirliği, personelin tavır ve davra-
nışları, personelin bilgi düzeyi gibi unsurların dış 
müşteride yarattığı memnuniyeti açıklayan ikinci 



25

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağusto 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May / June /July /August, but2014Issue:02Volume:01Summer Term
ID:18 K:20

JEL KOD: L8-83
www.uhpadergisi.com

faktöre, içerdiği unsurların yoğunlukla personel 
tavrı ile ilişkili olması nedeniyle “personel yeter-
liliği” ismi verilmiştir.

Faktör analizinde belirlenmiş olan üçüncü faktör 
ise; personelin görünüşü, iletişim yeterliliği ve ofis 
gereçleri ihtiyaçlarının karşılanması unsurlarını 
içerip “ilgi düzeyi” olarak isimlendirilmiştir.

Tablo 3. Dış Müşteri Faktör Analizi

Rotated Component Matrixa

Component

1 2 3

lisans kırtasiyenin 
imk.

,871 -,113 ,176

şikayetlere dönüş 
hızı

,833 ,448 ,098

siparişlerin tam 
tedarik edilmesi

,820 ,322 ,168

satış personelinin 
sprş. 

,819 ,430 ,022

şikayet dönüş 
işlemleri 

,777 ,454 ,185

iletişim 
uygunsuzluğu

,772 ,385 ,262

bil.ya da kişi 
ulaşılabilir. 

,401 ,840 ,019

personel tavır ve 
davr.

,093 ,801 ,256

personel bilgi 
düzeyi

,264 ,795 ,202

ürün kalitesi ,202 ,776 ,191

personel görünüşü ,033 ,268 ,927

Personel. iletişim 
ytrlilik

,231 ,295 ,881

ofis gereçleri 
ihtiyacı 

,459 -,027 ,527

Tablo 3. verilerine göre;

1.faktör (tedarik olanakları) toplam varyansın 
%34,9’unu, 2. faktör (personel yeterliliği) toplam 
varyansın %27,6’ını, 3. faktör (ilgi düzeyi) ise 
toplam varyansın %17,1’ini açıklamaktadır.

İç müşteriye uygulanan anket sorularının ise 14’ü 
faktör analizine dahil edilmiş ve analiz sonucunda 
tek faktör tespit edilmiştir. Buna göre iç müşteri 
memnuniyetinin sağlanmasını “kurum içi ilişkiler” 
faktörü %76,8 oranında açıklamaktadır.

F1

F2

F3
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Tablo 4. İç Müşteri Faktör Analizi

Total Variance Explained
Compo-
nent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Vari-

ance
Cumula-
tive %

Total % of 
Variance

Cumulative %

1 11,521 76,806 76,806 11,521 76,806 76,806
2 ,881 5,872 82,679
3 ,582 3,879 86,558
4 ,477 3,181 89,739
5 ,385 2,568 92,307
6 ,278 1,856 94,164
7 ,256 1,705 95,869
8 ,184 1,225 97,093
9 ,155 1,032 98,125
10 ,096 ,643 98,768
11 ,073 ,489 99,258
12 ,044 ,291 99,549
13 ,038 ,253 99,802
14 ,019 ,125 99,927
15 ,011 ,073 100,000
Extraction Method: Principal Component Analy-
sis.

Tabloya göre, “kurum içi ilişkiler” olarak adlan-
dırılan bu tek faktörün sağlanabilmesi halinde 
çalışanların %76,8’inin memnuniyet düzeylerinin 
yükseleceği sonucuna varılabilmesi mümkün 
olmaktadır.

İç Müşteri Memnuniyeti Anketinin Analiz 
Bulguları

Demografik soruların dışında kalan 14 soruya iç 
müşteriler tarafından, verilen cevaplar Tablo 5’te 
gösterilmektedir. 

Tablonun son sütunlarında ise verilen yanıtların 
aritmetik ortalama ve standart sapmaları alınarak 
gösterilmiştir.

İç müşteri memnuniyet anketine cevaplayıcıların 
vermiş olduğu yanıtlardan elde edilen bulgulara 

göre, L. Kırtasiye çalışanlarının işletmenin iç 
düzeni ve işletme içindeki çalışma arkadaşları ile 
ilgili olarak duydukları memnuniyet 1, 2, 11 ve 
14. sorular ile sorgulanmıştır. 

Çalışanların bu sorulara vermiş olduğu yanıtların 
aritmetik ortalamalarının 4.22 olduğunun tespiti, 
işletme içindeki çalışma ortamının memnuniyet 
yaratıcı bir seviyede olduğunu göstermektedir. 

Çalışma saatleri, kaynaklara erişim izni, kurum içi 
terfi imkânı ve iş güvencesi soruları ise genellikle 
işletmenin iş süreçlerinin düzeni ile alakalı olup 
tablo verilerinden de görüleceği üzere, sözkonusu 
soruların aritmetik ortalamalarının 4.10 olması iti-
bariyle, iç müşterilerin genel anlamda işletmedeki 
iş süreçleri ile ilgili memnuniyet seviyelerinin 
oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 
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Çalışanların yöneticileri ile ilgili olarak mem-
nuniyetlerinin sorgulandığı 4, 5 ve 13. sorulara 
verilen yanıtlarda çalışanların %13,6’sının karar-
sız %13,7’sinin ise memnun olmadığını ortaya 
koymaktadır. Bilhassa on üçüncü soruya verilen 
yanıtların aritmetik ortalamasının 3.98 olması 
yöneticiler tarafından desteklenmenin kurumda 
yükseltilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Öte yandan üstlerin hitap ve davranışlarına yönelik 
olarak verilen cevaplar ile çalışanların %6,8’i mem-
nun değil veya hiç memnun değilken %18,2’sinin 
kararsızım yönünde değişen cevapları ile ast ve 
üst ilişkilerinde çözülmesi gereken problemleri 
işaret etmektedir. 

Aynı şekilde çalışanların üstleri ile ilişki kurabil-
mekteki rahatlıklarına yönelik olarak sorgulanan 
5. soruda çalışanların %6,8’inin memnun değilim 
ve 18,2’inin kararsızım yönünde vermiş olduğu 
cevaplar ile kurumda mevcut olan hiyerarşi ile 

ilgili sorunlar ile ilgili olarak yapılan düzenle-
melerin yeterli olmadığı ve kurumda yapılan 
düzenlemelere rağmen çalışanların yöneticileri 
ile yaşadığı sorunların tam anlamıyla çözüleme-
diği görülmektedir. Bununla birlikte söz konusu 
sorular karşısında kararsızım seçeneklerinin de 
yoğun olarak kullanılması dikkat çekmektedir. 
Bu seçeneğin kullanım yoğunluğu ayrıca ast üst 
ilişkilerindeki değişkenliği de ifade etmektedir. 
Dolayısıyla çalışanların mevcut durumda üstleri 
ile olan ilişkilerindeki memnuniyetlerini tam an-
lamıyla açıklayamadıkları görülmektedir.

Bununla ilintili olarak 6, 7 ve 8. sorularda çalı-
şanların başarılarının fark edilip takdir edilmesi, 
ödüllendirilmesi ve takdir edilip ödüllendirilmesi 
öncelikle birbirini sorgulayan sorular olması itiba-
riyle sonra da eksikliğin ne olabileceğinin tespiti 
ile oluşturulmuştur. Sorulara verilen yanıtlar ile üç 
soruda da çalışanlardan sadece 15’i çok memnun 
olduklarını iletmişlerdir.
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Tablo 5. İç Müşteri Anket Değerlendirmesi-1

 ANKET

SORULARI
Çok 

Memnunum Memnunum Kararsızım Memnun 
Değilim

Hiç 
Memn. 
Değilim

χ

Standart 
SapmaF % F % F % F % F % (A.O)

1. Dept. Çalışma Düzeni 18 40,9 21 47,7 3 6,8 2 4,5 - - 4,25 ,781

2. Dept. Arası İlişkiler 16 36,4 18 40,9 10 22,7 - - - - 4,14 ,765

3. Çalışma Saatleri 16 36,4 17 38,6 9 20,5 1 2,3 1 2,3 4,05 ,939

4. Üstlerin hitap ve 
davranışları

17 38,6 16 36,4 8 18,2 2 4,5 1 2,3 4,05 ,987

5. Üstler ile ilişki 
kurabilme rht.

19 43,2 14 31,8 8 18,2 3 6,8 - - 4,11 ,945

6. Başarıların fark ve 
takdir edilmesi

15 34,1 15 34,1 12 27,3 1 2,3 1 2,3 3,95 ,963

7. Başarıların 
ödüllendirilmesi

15 34,1 15 34,1 11 25,0 1 2,3 2 4,5 3,91 1,053

8. Başarıların takdir ed. ve 
ödüllendirilmesi

15 34,1 17 38,6 10 22,7 2 4,5 - - 3,98 1,000

9. Kaynaklara erişim izni 20 45,5 17 38,6 4 9,1 3 6,8 - - 4,23 ,886
10. Kurum içi terfi imk. 13 29,5 12 27,3 13 29,5 5 11,4 1 2,3 3,70 1,091
11. Kurumdaki takım 

çalışması
20 45,5 16 36,4 4 9,1 4 9,1 - - 4,18 ,947

12. Kurumdaki iş 
güvencesi

29 65,9 10 22,7 2 4,5 1 2,3 2 4,5 4,43 1,021

13. Yöneticiler tarafından 
desteklenme

14 31,8 18 40,9 6 13,6 5 11,4 1 2,3 3,98 1,061

14. Kurumun aile gibi 
görülmesi

23 52,3 14 31,8 4 9,1 3 6,8 - - 4,30 ,904

Toplam z 4,09

Edinilen bu bulgular itibariyle, çalışanların başa-
rılarının fark ve takdir edilerek ödüllendirilmesi 
konusunda bir değişkenliğin sözkonusu olduğunu 
söyleyebiliriz. Konu, ağırlıklı olarak yöneticileri 
ilgilendirmekte olup verilen yanıtlar sebebiyle tavır 
ve davranışlardaki tutarlılığın tam anlamıyla sağla-
namadığı görülmektedir.Çalışanların kendilerini bir 
takım hatta bir aile olarak görüp görmediklerinin 
sorgulandığı 11 ve 14. sorulara verilen yanıtlarda 

ise iki soru için toplamda sadece %15.9 oranı ile 
memnuniyetsizlik bildirilmiş ancak verilen ya-
nıtlar genel itibariyle olumlu değerlendirilmekte 
olduğundan bu soruyla çalışanların çalışma orta-
mındaki arkadaşları ile bir bütün oluşturabildikleri 
kanısına varabiliriz. 

Anketteki son soru olan on beşinci soru ile çalı-
şanlara imkânım olsa başka bir yerde çalışmayı 
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tercih edebilirdim yönlendirmesinin değerlendi-
rilmesi istenmiştir. Yine 5’li Likert ölçeğine tabi 
olan bu soruya çalışanların %6,8’i tamamen 
katılıyorum ya da katılıyorum yanıtlarından 
birini vermiş %11,4’ü ise kararsızım seçeneğini 

işaretlemiştir. İmkânım olsa başka bir işyerinde 
çalışmayı tercih ederdim sorusuna çalışanların 
%81,8’i ise katılmıyorum ya da hiç katılmıyo-
rum şeklinde yanıtlayarak işletmeden ayrılmak 
istemediklerini belirtmişlerdir.

Tablo 6. İç Müşteri Anket Değerlendirmesi-2

Tamamen 
Katılıyorum

Katılıyo-
rum Kararsızım Katılmıyorum Hiç Katıl-

mıyorum  Standart

SapmaF % F % F % F % F % (A.O)

15. Başka 
bir işte 

çalışmayı 
tercih etme

2 4,5 1 2,3 5 11,4 15 34,1 21 47,7 1,75 ,991

Çalışanların anket sorularına vermiş olduğu 
bu yanıtlar genel olarak değerlendirildiğinde; 
çalışanlarının %20’sinin memnuniyet oranının 
düşük, %35,8’inin memnuniyet oranının orta ve 
%44,2’sinin memnuniyet oranının yüksek olduğu 
görülmekte olduğundan, L. Kırtasiye’ de iç müşte-
rilerin %80’inin orta ve üzerinde bir memnuniyet 
ölçüsüne sahip oldukları saptanmıştır. Bu sebeple, 
L. Kırtasiye’ de çalışmakta olan iç müşterilerin 
memnuniyetinin 4,09 aritmetik ortalamasıyla 
oldukça yüksek bir seviyede olması sebebiyle 
“iç müşteri memnundur” sonucuna varabiliriz.

Dış Müşteri Memnuniyeti Anketinin Analiz 
Bulguları

Dış Müşteri memnuniyet anketi sonuçları ise 
Tablo 7’de yansıtılmıştır. Analiz sonucu elde 
edilen bulgulardan öncelikle ürünün kalitesi ve 
fiyatın kaliteye oranlarının sorgulandığı 1 ve 14. 
sorulara müşterilerin vermiş olduğu yanıtlara göre 
müşterilerin %80’inin ürün kalitesini çok iyi veya 
iyi olarak değerlendirmesine karşın %32’sinin ürün 

fiyatını kalitesine oranla normal olarak değerlen-
dirdiğini görmekteyiz. Bununla birlikte ürünün 
kalitesini müşterilerin toplamda sadece %20’si orta 
ya da kötü olarak ifade etmekteyken %64’ünün 
kalitesine oranla ürün fiyatını çok yüksek ya da 
yüksek olarak değerlendirilmektedir. Soruya verilen 
cevaplardaki çelişki ürünün kalitesinden ziyade 
fiyatları nedeniyle olumsuz değerlendirmeye tabi 
tutulduğunu göstermektedir.

Ankette 5, 7 ve 13. sorular ile siparişlerin eksiksiz 
olarak tedarik edilmesi, satış personelinin siparişleri 
eksiksiz olarak tedarik edebilmesi ve ofis gereçleri 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesine yönelik olarak yö-
neltilen sorulara müşterilerin vermiş oldukları yanıtlar 
ile müşterilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri tedarik 
etmelerindeki olası engellerin sebebi sorgulanmıştır. 
Buna göre 5 ve 13. sorular farklı ifadeler ile yeniden 
sorulmaları suretiyle tutarlılığın sorgulandığı sorulardır. 

Buna göre beşinci soruda müşterilerin toplamda 
%42’si siparişlerin teslimini çok iyi ya da iyi ola-
rak değerlendirmekteyken aynı soruya 13. soruda 
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kullanılan ifade itibariyle %52’sinin çok iyi ya da 
iyi yanıtlarının verdiklerini görmekteyiz. Yine aynı 
soru ile ilgili olarak, müşterilerin %44’ü sipariş 
teslimini orta olarak nitelendirirken, %32’sinin 
13. soruya orta yanıtını verdiğini görmekteyiz. 

Siparişlerin eksiksiz olarak tedarik edilmesini sor-
gulayan beşinci soruya müşterilerin %14’ü kötü ya 
da çok kötü olarak değerlendirirken, ofis gereçleri 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesinin sorulduğu 13. 
soruyu katılımcıların %16’sı kötü olarak cevaplan-
dırılmıştır. Buna göre, siparişlerin tedariki ile ilgili 
olarak müşterilerin yaşamakta olduğu bir takım 
sıkıntıların söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. 
Ancak değerlendirme sonuçlarının iki soruda farklı 
oranlarda belirtilmiş olması anlamlı bulunmamıştır.

Beşinci ve yedinci soruda ise siparişlerin teda-
rik edilebilmesindeki olası sorunların kaynağı 
araştırılmıştır. Buna göre müşterilerin %42’si 
siparişlerin eksiksiz olarak tedarik edilmesini çok 
iyi ya da iyi olarak değerlendirirken, %44’ü satış 
personelinin siparişlerinin teslim etmelerini aynı 
oranla değerlendirmiştir.

Her iki soruya da %44 ile orta cevabının verilmiş 
olması ise siparişlerin tedarik edilmesinde müş-
terilerin fark gözetmediğini göstermektedir. Bu 
yanıt, müşterinin ürün siparişlerini tedarik etmekte 
yaşadığı sorunun personelden ya da işletmeden 
kaynaklı olup olmadığı ile ilgilenmediğini göster-
mektedir. Buna göre önemli olan ürünün teslim 
edilip edilemediğidir. 

Tablo 7. Dış Müşteri Anket Değerlendirmesi-1

ANKET

SORULARI

Çok İyi İyi Orta Kötü Çok 
kötü

χ
Standart

Sapma
F % F % F % F % F % (A.O)

1. Ürün kalitesi  6 12,0 34

 

68,0 9 18,0 1 2,0

 

 - -

 

3,90 ,614

2. Ulaşılabilirlik

 

7 14,0

 

27

 

54,0

 

14

 

 28,0

2 4,0 - -

 

3,78 ,737

3. Personelin tavır ve 
davranışları

12 24,0

 

27

 

54,0

 

11

 

22,0

 

 -

 

-

 

-  - 4,02 ,685

4. Personel bilgi düzeyi 11 22,0

 

22 44,0 16 32,0

 

1 2,0 

 

- - 3,86 ,783
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5. Siparişlerin eksiksiz tedarik 
edilmesi  6 12,0

 

15 30,0 22 44,0 6 

 12,0

1 2,0 3,38 ,923

6. İletişim ve uygunsuzlukların 
giderilmesi

 

8 16,0 

 

18

 

36,0 22 44,0 1 2,0 1 2,0 3,62 ,855
7. Satış personelinin siparişleri 

eksiksiz tedarik etmesi
 7

 

14,0

 

15 30,0 22

 

44,0 

 

4  8,0

 

2

 

4,0 3,42 ,971

8. Şikâyet dönüş hızı

 

6

 

12,0

 

20

 

40,0

 

21 42,0  1 2,0

 

2 4,0 3,54 ,885

9. Şikâyet dönüşlerinin 
sağladığı memnuniyet

 

7 14,0 19 38,0 19 38,0

 

3

 

6,0

 

2 4,0 3,52 ,953

10. L. Kırtasiye tarafından 
sağlanan imkanlar

 

5

 

10,0

 

13 26,0 18 36,0 12 24,0 2 4,0

 

3,14 1,030

11. Satış personelinin

dış görünüşü

 

23 46,0 25 50,0 2 4,0 -  -  -  - 4,42 ,575
12. Satış personelinin iletişim 

kurabilme yeterliliği
 

21 42,0 27 54,0  2 4,0  -

 

-  -  - 4,38 ,567
13. Ofis gereçleri ihtiyaçlarının 

karşılanabilmesi
10 20,0 16 32,0

 

16

 

32,0

 

8 16,0

 

 -  - 3,56 ,993

Toplam χ 3,74 4,09

Ankette cevaplayıcılara yönlendirilen 2, 3, 4, 11 
ve 12. sorular ağırlıkla personelin değerlendiril-
mesine ilişkin hazırlanmıştır. Sorular ile ulaşılabi-
lirlik, personelin tavır ve davranışları, personelin 
ilgi düzeyi, satış personelinin dış görünüşü ve 
iletişim kurabilme yeterlilikleri sorgulanmıştır. 
Personelin davranış, görünüş ve ilgi düzeyinin 
sorgulandığı sorulara verilen yanıtların aritmetik 

ortalamalarının 4.09 olmasından ise müşterilerin 
personel ile olumlu bir iletişim içinde oldukları 
sonucuna varabiliriz. 

Tablo 7’de de görüleceği üzere, özellikle en yüksek 
beğeni değerlendirilmelerinin yapıldığı on bir ve 
on ikinci sorularda L. Kırtasiye’nin müşterileri 
olan bayilerin personele ilişkin görüşlerini %96 
oranında çok iyi ya da iyi olarak değerlendirmesi, 
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müşterilerin iç müşterilere yönelik memnuniye-
tinin yüksekliğini göstermektedir. Aynı zamanda 
sözkonusu soruların aritmetik ortalamaları 4.40 
oranı ile oldukça yüksek bir seviyededir.

Buna göre siparişlerin tedarik edilebilmesi ile ilgili 
olarak müşterilerle yaşanan sorunda -personelin de 
etkisi olmakla birlikte- müşterilerin ağırlıklı olarak 
personel ile ilişkilerini olumlu değerlendirmeleri 
nedeniyle, sipariş sıkıntısının ağırlıklı olarak işlet-
me variyeti ya da iş süreçlerinden kaynaklandığı 
sonucuna varabiliriz.

Ankete sekiz ve dokuzuncu sorularla ise dış 
müşterilerin işletmeye yaptığı şikâyetlerin dönüş 
hızı ve şikâyet dönüşlerinin yarattığı memnuniyet 
sorgulanmıştır. Tablo verilerine göre her iki soruyu 
da müşterilerin %52’si çok iyi ya da iyi olarak 
yanıtlamış bu durumda müşterilerin yarısından 
fazlası sonuçlardan yüksek seviyede memnuniyet 
duyduğunu iletmiş, iki soru toplamında %80’i 
şikayetlere dönüş hızı ve bunun yarattığı mem-

nuniyeti orta olarak değerlendirmiştir. Aynı soru 
ile şikayetlere dönüş hızını cevaplayıcıların %6’sı 
kötü ve çok kötü olarak değerlendirmiş, %10’u 
şikâyetlere dönüşlerin sağladığı memnuniyet 
ile ilgili olarak kötü ya da çok kötü yanıtlarını 
vermişlerdir. Şikâyetlerin cevaplandırılması ve 
şikâyetlere dönüş hızının dış müşteride yarattığı 
memnuniyetin sorgulandığı bu soruya verilen 
yanıtların aritmetik ortalamasının 3.53 oranında 
olması, dış müşteri memnuniyetindeki belirsizliği 
ortaya koymaktadır. Bu orana göre dış müşteri ne 
tam memnuniyet duyabilmekte ne de tam olarak 
memnuniyetsizliğini iletmektedir. 

On dördüncü soru olarak müşterilerden ürünleri 
kalitesine oranla değerlendirmeleri istenmiş; 
müşterilerin % 24’ü fiyatları kaliteye oranla çok 
yüksek, %40’ı yüksek, %16’sı normal, %2’si ise 
fiyatların kalitesine oranla düşük olduğu görüşünü 
bildirmiştir. Fiyatlar kalitesine oranla çok düşüktür 
değerlendirmesini yapan olmamıştır.

Tablo 9. Dış Müşteri Anket Değerlendirmesi -3

 14. 
Ürünler 
fiyatları 

kalitesine 
oranla …

Çok 
Yüksek Yüksek Normal Düşük Çok 

düşük
χ Standart 

Sapma

F % F % F % S.S. % F % (A.O.)

 12 24,0 20

 

40,0 16 32,0 2

 

4,0

 

-

 

-

 

3,84 ,842

Şikâyetler ile ilgili olarak verilen yanıtlarla olası 
bir sorun tespit edilmesi halinde, sorunun kayna-
ğını bulmak amacıyla da 15. soru hazırlanmıştır. 

Genel olarak şikâyetlerin kaynağının sorgulandığı 
bu son soruda edinilen bulgular Tablo 8. ile gös-
terilmektedir.
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Tablo 8. Dış Müşteri Anket Değerlendirmesi -2

15. Sorun Yaşanan Departman

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid satış personeli 2 4,0 4,0 4,0

ödeme - 
muhasebe 13 26,0 26,0 30,0

üretim 8 16,0 16,0 46,0

hiçbiri 27 54,0 54,0 100,0

Total 50 100,0 100,0

Dış müşterilerin anket sorularına vermiş olduğu 
yanıtlar genel olarak değerlendirildiğinde; dış 
müşterilerin %34’sinin memnuniyet oranı düşük, 
%42’sinin memnuniyet oranı orta ve %24’ünün 
ise memnuniyet oranının yüksek olduğu belir-
lenmiştir. Tablo bulgularından edinilen sonuçlar 
itibariyle dış müşterilerin %66’sı işletmeye dair 
orta ve yüksek memnuniyet düzeyine sahiptir. 
Buna göre dış müşterilerin de ağırlıklı bir bölü-
münün işletme ile ilgili memnuniyet duygusunun 
yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

İç Müşteri Memnuniyeti Anketinin  
Demografik Bulguları

 ç müşteri memnuniyeti üzerindeki demografik 
etkilerin araştırılması amacıyla sorulan sorular 
itibariyle elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.

H1: İç müşteri memnuniyeti cinsiyete göre 
farklılık gösterir.

L. Kırtasiye iç müşterilerinin cinsiyet dağılımını 
göstermektedir. Buna göre ilk olarak örnekleme 
giren 8 kadın, 36 erkekten oluşan iç müşterilerin 
memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla yapılan 
anketteki sorulara cevaplayıcıların cinsiyetlerinin 
verdiği yanıtların üzerinde etkisi olup olmadığı 

araştırılmıştır. Örneklemdeki kadın sayısı 30’dan 
az olduğu için araştırmada non-parametrik bir 
test olan Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır.

Tablo: 10. İç Müşterilerin Cinsiyetinin 
Memnuniyet Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Test Statisticsb

P
Mann-Whitney U 134,000
Wilcoxon W 170,000
Z -,189
Asymp. Sig. (2-tailed) ,850
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,866a

a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: cevaplycı cinsiyeti

Tablo 10’dan da görüleceği üzere, Mann-Whitney 
U= 134, P= 0,86 < 0,05 olduğundan iç müşterilerin 
memnuniyetinin sağlanması ile cinsiyet arasında 
anlamlı bir fark bulunamamış, dolayısıyla ilgili 
H1 hipotezi reddedilmiştir.

Ankette ikinci demografik soru olan çalışma yılı, 
iç müşterilerin L. Kırtasiye ile birlikte çalıştığı 
yıl sayısını sorgulamaktadır. 

H2= İç müşteri memnuniyeti firma ile çalışı-
lan yıl sayısıyla ilişkilidir.
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Şekil.2’de çalışanların %18,2’ sinin en az bir 
yıl, %13,6 sının 2 ve 3 yıl, %9,1’inin 4 yıl ve 
%45,5’inin beş yıl ve daha fazla bir zamandan 
beri L. Kırtasiye’de çalıştıklarını göstermektedir. 
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İç Müşteri Memnuniyeti Anketinin 
Demografik Bulguları 

 

İç müşteri memnuniyeti üzerindeki 
demografik etkilerin araştırılması amacıyla 
sorulan sorular itibariyle elde edilen bulgular 
aşağıda verilmiştir. 

H1:  İç müşteri memnuniyeti cinsiyete göre 
farklılık gösterir. 

L. Kırtasiye iç müşterilerinin cinsiyet 
dağılımını göstermektedir. Buna göre ilk 
olarak örnekleme giren 8 kadın, 36 erkekten 
oluşan iç müşterilerin memnuniyetinin 
ölçülmesi amacıyla yapılan anketteki 
sorulara cevaplayıcıların cinsiyetlerinin 
verdiği yanıtların üzerinde etkisi olup 
olmadığı araştırılmıştır. Örneklemdeki kadın 
sayısı 30’dan az olduğu için araştırmada non-
parametrik bir test olan Mann-Whitney U 
Testi kullanılmıştır. 

Tablo: 10. İç Müşterilerin Cinsiyetinin Memnuniyet 
Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

 

Tablo 10’dan da görüleceği üzere,                
Mann-Whitney U= 134, P= 0,86 < 0,05 
olduğundan iç müşterilerin memnuniyetinin 
sağlanması ile cinsiyet arasında anlamlı bir 
fark bulunamamış, dolayısıyla ilgili H1 
hipotezi reddedilmiştir. 

Ankette ikinci demografik soru olan çalışma 
yılı, iç müşterilerin L. Kırtasiye ile birlikte 
çalıştığı yıl sayısını sorgulamaktadır.  

H2= İç müşteri memnuniyeti firma ile 
çalışılan yıl sayısıyla ilişkilidir. 

Şekil.2’de çalışanların %18,2’ sinin en az bir 
yıl, %13,6 sının 2 ve 3 yıl, %9,1’inin 4 yıl ve 
%45,5’inin beş yıl ve daha fazla bir 
zamandan beri L. Kırtasiye’de çalıştıklarını 
göstermektedir.   

Şekil.2 İç müşteri Çalışma Yıl Sayısı  

 

İç müşterilerin L. Kırtasiye’de çalışma yılı ile 
memnuniyet arasında ilişkinin ölçülmesi için 
Kruskal Wallis Testi kullanılmış, analiz 
sonuçları Tablo 11’ de yansıtılmıştır.         

 

Test Statisticsb 

 P 

Mann-Whitney U 134,000 

Wilcoxon W 170,000 

Z -,189 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,850 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,866a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: cevaplycı cinsiyeti 
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Şekil.2 İç müşteri Çalışma Yıl Sayısı 

İç müşterilerin L. Kırtasiye’de çalışma yılı ile 
memnuniyet arasında ilişkinin ölçülmesi için 
Kruskal Wallis Testi kullanılmış, analiz sonuçları 
Tablo 11’ de yansıtılmıştır. 

Tablo 11. Çalışma Yılı ile Memnuniyet 
Arasındaki İlişki

Test Statisticsa,b

P
Chi-Square 6,281
df 4
Asymp. Sig. ,179
a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: iç müşteri cvaply.yil

P= 0,179 < 0,05 olduğundan iç müşterilerin 
memnuniyetinin sağlanması ile çalışma yılı 
arasında anlamlı bir fark bulunamadığından ilgili 
H1 hipotezi reddedilmiştir.

Dış Müşteri Memnuniyeti Anketinin Demog-
rafik Bulguları

L. Kırtasiye dış müşterilerinin cinsiyetlerinin 
memnuniyete etkilerinin sorgulandığı demogra-
fik sorular, 11 kadın, 39 erkek müşteri üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Örneklemdeki kadın sayısı 
30’dan az olduğu için araştırmada non-parametrik 
bir test olan Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır.

Tablo 12. Dış Müşterilerin Cinsiyetinin 
Memnuniyet Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Test Statisticsa

P
Mann-Whitney U 195,000

Wilcoxon W 975,000

Z -,457

Asymp. Sig. (2-tailed) ,647

Mann-Whitney U= 195, P= 0,64 < 0,05 olduğundan 
dış müşterilerin memnuniyetinin sağlanması ile 
cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunamamış, 
ilgili H1 hipotezi reddedilmiştir.

Dış Müşteri anketinde ikinci demografik soruda 
müşterilerin L. Kırtasiye ile çalışmaya devam 
ettikleri yıl sayısı sorgulanmış, sonuçlar aşağıdaki 
grafiğe yansıtılmıştır.

H2= Dış müşteri memnuniyeti firma ile çalışılan 
yıl sayısıyla ilişkilidir.
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Tablo 11. Çalışma Yılı ile Memnuniyet Arasındaki 
İlişki 

Test Statisticsa,b 

 P 

Chi-Square 6,281 

df 4 

Asymp. Sig. ,179 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: iç müşteri 
cvaply.yil 

P= 0,179 < 0,05 olduğundan iç müşterilerin 
memnuniyetinin sağlanması ile çalışma yılı 
arasında anlamlı bir fark bulunamadığından 
ilgili H1 hipotezi reddedilmiştir. 

Dış Müşteri Memnuniyeti Anketinin 
Demografik Bulguları 

L. Kırtasiye dış müşterilerinin cinsiyetlerinin 
memnuniyete etkilerinin sorgulandığı 
demografik sorular, 11 kadın, 39 erkek 
müşteri üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Örneklemdeki kadın sayısı 30’dan az olduğu 
için araştırmada non-parametrik bir test olan 
Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. 

Tablo 12.  Dış Müşterilerin Cinsiyetinin Memnuniyet 
Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

Test Statisticsa 

 P 

Mann-Whitney U 195,000 

Wilcoxon W 975,000 

Z -,457 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,647 

 

 

Mann-Whitney U= 195, P= 0,64 < 0,05 
olduğundan dış müşterilerin memnuniyetinin 
sağlanması ile cinsiyet arasında anlamlı bir 
fark bulunamamış, ilgili H1 hipotezi 
reddedilmiştir. 

 

Dış Müşteri anketinde ikinci demografik 
soruda müşterilerin L. Kırtasiye ile çalışmaya 
devam ettikleri yıl sayısı sorgulanmış, 
sonuçlar aşağıdaki grafiğe yansıtılmıştır. 

H2= Dış müşteri memnuniyeti firma ile 
çalışılan yıl sayısıyla ilişkilidir. 

 

Şekil 3. Dış Müşterinin İşletme ile Çalıştığı Yıl Sayısı  

Şekil 3’te dış müşterilerden %20’sinin en az 
bir yıl, %34’ünün 2 yıl, %20’sinin üç yıl, 
%12’sinin dört yıl ve %14’ünün beş ve daha 
fazla yıldan beri L.Kırtasiye ile çalışmakta 
olduğunu görmekteyiz. Dış müşterilerin 
memnuniyeti ile çalışma yılı arasındaki 
ilişkinin ölçülmesi için yine Kruskal Wallis 
Test kullanılmış, analiz sonuçları aşağıdaki 
tabloda yansıtılmıştır. 
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Seri 1 

Şekil 3. Dış Müşterinin İşletme ile Çalıştığı 
Yıl Sayısı 

Şekil 3’te dış müşterilerden %20’sinin en az bir yıl, 
%34’ünün 2 yıl, %20’sinin üç yıl, %12’sinin dört yıl 
ve %14’ünün beş ve daha fazla yıldan beri L.Kırtasiye 
ile çalışmakta olduğunu görmekteyiz. Dış müşterile-
rin memnuniyeti ile çalışma yılı arasındaki ilişkinin 
ölçülmesi için yine Kruskal Wallis Test kullanılmış, 
analiz sonuçları aşağıdaki tabloda yansıtılmıştır.

Tablo 13. Dış Müşteri Çalışma Yılı ile 
Memnuniyet Arasındaki İlişki

Test Statisticsa,b

P
Chi-Square 14,240 
df 21
Asymp. Sig. , 859
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: dis müşteri cvaply.yil

Tablo 13’te de görüldüğü üzere, P= 0,85 < 0,05 
olduğundan dış müşterilerin memnuniyetinin sağ-
lanması ile çalışma yılı arasında anlamlı bir fark 
bulunamadığından ilgili H1 hipotezi reddedilmiştir.

Araştırmanın Nitel Bulguları ve Öneriler

Araştırmanın nicel bölümlerinin tamamlanmasının 
ardından nitel bölümü L. Kırtasiye genel müdü-

rü ile yapılan görüşme ile gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmacı ile firmanın genel müdürü tarafından 
mülakat şeklinde gerçekleştirilen bu görüşmeden 
elde edilen bilgiler aşağıdaki gibidir;

- 2010-2011 yılları arasında L. Kırtasiye’de ça-
lışan personel sayısı 40 olarak belirtilmiş ancak 
aynı yıl 5 kişi, (çalışmanın başında da belirtilen 
kurum içi düzenlemelerin yapılması kararının 
ardından) işten ayrılmıştır.

- 2012-2013 yılları arasında ise firmada çalışanların 
sayısı 51’e yükseltilmiş ancak 6 kişi işten ayrılmış-
tır. Buna göre; 2 çalışan maaşlarının yetersizliği 
sebebiyle, 2 çalışan da kariyer imkânının yetersiz 
oluşu sebebiyle kendi istekleri ile işten ayrılırken, 
satış kotalarını dolduramadıkları gerekçesiyle 2 
çalışanın işine son verilmiştir. 

- İşletmelerdeki personel sirkülasyonunun yoğun 
olması işletme çalışanlarında kuruma duyulan 
güvensizlik duygusunu oluşturan unsurlardan 
biridir. Ancak L. Kırtasiye çalışanları anket soru-
larında 12. sırada yer alan iş güvencesi sorusuna 
%88,6 oranında çok memnunum ve memnunum 
yanıtlarını vermişlerdir. Verilen cevaplar itibariy-
le, kurumun iç müşterilerinin kendilerini yüksek 
seviyede iş güvencesine sahip olarak nitelendirdik-
lerini görmekteyiz. Dolayısıyla işletmede yaşanan 
bu personel sirkülasyonunun çalışanlar üzerinde 
olumsuz bir etki bırakmadığı görülmektedir.

- Personelin en fazla şikâyet ettiği konuların sor-
gulandığı soruya; iş ile ilgili araç ve gereçlerin 
sağlanamaması, çalışma saatlerinin fazlalığı ve 
iş ile ilgili önerilerin yönetim tarafından dikkate 
alınmaması yanıtları verilmiştir.

İş ile ilgili araç ve gereçlerin sağlanması, işin 
yapılmasına ilişkin birincil önceliğe sahiptir. 



36

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağusto 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May / June /July /August, but2014Issue:02Volume:01Summer Term
ID:18 K:20

JEL KOD: L8-83
www.uhpadergisi.com

Bu sebeple işletme yönetiminin iş ile ilgili olarak 
çalışanlarına sağlamakla yükümlü oldukları konuların 
başında iş ile ilgili araç ve gereçlerin zamanında 
ve tam olarak teslim edilmesi gelmektedir. Ayrıca 
bu yükümlülüğün karşılanmamasından doğacak 
zaman ve maliyet kayıplarının sorumluluğu ta-
mamen işletmeye ait olacaktır. Öte yandan, çalı-
şanların işletme kaynaklarının yetersizliği nedeni 
ile işlerinden mahrum kalmaları işe karşı şevk ve 
heyecanlarının kaybolmasına da neden olabilecek 
unsurlardan olduğundan, işletmenin iş ile ilgili olan 
araç ve gereçlerin temini konusunda iç müşterilerinin 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek konusunda koşulsuz 
çaba göstermesi gereği görülmektedir.

İç müşterilerin çalışma saatleri ile ilgili olarak 
yapılan olumsuz değerlendirmeleri, çalışmanın 
uygulama kısmında da tespit edilmiştir. Ancak L. 
Kırtasiye, sektörel yapısı itibariyle yoğun olarak 
yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılmakta olduğundan 
çalışma süresi ve saatleri ile ilgili olarak çalışanla-
rından olumsuz geribildirimler almaktadır. Sorun, 
işletmenin personel sayısını arttırarak mevcut 
personelin iş yükünün azaltılmasıyla çözümlene-
bilir ve bu vesileyle çalışanların memnuniyetinin 
yükseltilmesi mümkün görülmektedir.

- “Müşterilerinizden en fazla aldığınız şikâyetler 
nelerdir” sorusuna ise işletme genel müdürü; “satış 
personelinin yetersizliği” ve “siparişlerin zamanında 
teslim edilememesi” değerlendirmelerini yapmıştır.

Dış müşteri memnuniyeti anketinde müşterilerin 
siparişlerin tedariki ile ilgili olarak yaşamakta 
olduğu sorunların cevabı da bu soruda içkindir. 
Görülmektedir ki, müşterilerin yoğun olarak 
memnuniyetsizliklerini ilettiği sipariş ile ilgili 
sorunlar işletmede çalışmakta olan personel 
sayısının az olması nedeniyledir. 

Öte yandan, L. Kırtasiye’nin ihtiyaçlara zamanında 
ve yeterli olarak cevap veremiyor oluşu işletmenin 
yaşam ömrünü kısaltacak olan unsurların başın-
da gelmektedir. Literatür bölümünden itibaren 
tartışıldığı üzere, yapılan araştırmalar müşteri 
ihtiyaçlarına cevap veremeyen işletmelerin kalıcı 
olmadığını pek çok kere göstermiştir. Bununla 
birlikte şikâyetlerin tespit edilmiş olması esasen 
işletmenin lehine bir durum da yaratmaktadır. 
Bu vesile ile işletme sorunu tespit edebildiğinden 
çözüm adına da doğru adımı atabilecektir.

- L. Kırtasiye genel müdürünün işletmenin mali 
durumu ile ilgili olarak işletmenin 2011-2012 
yılları arasında toplam karının bir önceki yıla 
göre %60 oranında yükseldiğini belirtmiştir. 

- “Gelirlerinizden elde ettiğiniz karın düşme ya 
da yükselişinin nedeni nedir?” sorusuna ise firma 
genel müdürü; elde edilen kar ile işletmenin ciro 
bazında büyürken eş anlamda artan giderleri se-
bebiyle tatminkâr bulmadıklarını belirtmiş kara 
pozitif yönde etki eden unsuru ise; ürün çeşitli-
liğindeki artışa bağladıklarını belirtmiştir.

Burada dikkati çeken en önemli durum; işletmenin 
çalışanların memnuniyetini arttırmak amacıyla devam 
ettirdiği çalışmalarını yok sayarak, toplam karın 
artmasını sadece ürün çeşitliliğine bağlamasıdır. 
Oysa L. Kırtasiye çalışanlarının mutsuz olduklarını 
tespit eden ilk araştırmada çalışanların %86’sının 
iş ve çalışma koşullarından memnuniyetsizlik 
duydukları tespit edilmişti. Ancak bunun ardından 
işletmenin birtakım düzenlemelerle oluşturmaya 
çalıştığı sağlıklı iş ortamı bu araştırmanın bulguları 
ile ortaya çıkarıldığı üzere büyük ölçüde sağlanmıştır. 

İşletme yönetiminin, çalışanlardan gelen iş ile ilgili 
önerilerin yönetim tarafından dikkate alınmaması 
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yönündeki eleştirisinin çözümü; ise “bir işi en iyi 
yapan bilir” önermesinde içkindir.

İşletme yönetimi, tespit edilmiş bir sorunun çö-
zümüne ilişkin olarak en doğru değerlendirmeyi, 
iş ve müşteriyle birebir olarak ilişkide olan çalı-
şanlarından alacağı için iç müşterilerin iş ile ilgili 
önerilerine önem vermelidir. Fikirlerinin ciddiye 
alınmadığını düşünen çalışanlar bir süre sonra 
fikir üretmemeye başlayacak ve işlerine karşı 
da yabancılaşacaklardır. Bu sebeple mutsuzluk, 
memnuniyetsizlik gibi duyguların tohumu olan bu 
durum işletme içinde sonlandırılmalı ve başarılı iş 
süreçleri için, çalışanların işleri ile ilgili daha fazla 
düşünmeleri ve fikir yürütmeleri teşvik edilmelidir.

Öte yandan, 2010-2011 yılları arasında işletme 
çalışanlarının %86’sı mutsuz ve işi ile ilgili mem-
nuniyetsiz olmalarına karşın, 2011-2013 yılları 
arasında çalışanların %80’inin işletme ortamından 
çok memnun ya da memnun oldukları sonucu bu 
çalışma ile ortaya çıkarılmıştır.

 Bu durumda, işletmenin mevcut durumda satış 
sonuçları ve kotalarla ilgilenmekten ziyade iç 
müşterisini memnun etme konusunda eksiklerini 
tamamlama yönünde çabalarını devam ettirmelidir 
çünkü işletmenin dış müşterileri, anket sonuçla-
rından görüldüğü üzere işletme çalışanlarına karşı 
pek çok yönde memnuniyetlerini iletmişlerdir. 
İşletmenin çalışanları ise genel olarak işleri ile ilgili 
birtakım eksiklerine rağmen çalıştıkları kuruma 
güven duyan, kendilerini kurumlarının bir parçası 
olarak gören ve imkânları mümkün olsa dahi baş-
ka bir işyerinde çalışmayı tercih etmeyeceklerini 
belirtmişlerdir. Bu sebeple işletmenin öncelikli 
olarak yapması gereken, çalışma koşulları, çalışan 
ilişkileri vb. konularda olumlu yönde geliştirdiği 
işletme çabalarını devam ettirmelidir.

İç müşteri memnuniyetinin dış müşteri memnuni-
yetine etkilerini konu alan bu çalışmada uygulama 
örneği olarak seçilen L. Kırtasiye işletmesinin iç ve 
dış müşterileri ile yapılan anket sonuçlarının bulguları 
genel olarak değerlendirildiğinde; L. Kırtasiye iç 
müşterilerinin; genel olarak çalışma ortamlarının 
memnuniyet uyandıran bir yapıya sahip olduğu ve 
buna bağlı olarak çalışanların %80’inin memnuniyet 
duygusuna sahip olduğu görülmektedir.

Uygulamanın dış müşteri memnuniyetini araştı-
ran bölümündeki anket sonuçlarına göre ise L. 
Kırtasiye dış müşterilerinin “işletme personeli” 
ile ilgili olarak oldukça yüksek bir oranda (%96) 
memnuniyet düzeyine sahip oldukları görülmüştür 
ki bu sonuç, araştırmanın ana hipotezi olan “iç 
müşteri memnuniyeti, dış müşteri memnuniyetine 
etki eder” savını da kanıtlar niteliktedir.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli bir 
husus vardır. Ürünlerin tedarik edilebilmesi ve 
mevcut sorun dâhilindeki şikâyetlere geri dönüşlerin 
tatmin edici olamaması ile ilgili yaşanan sıkıntılar, 
L. Kırtasiye dış müşterilerinin %66’sının genel 
olarak memnuniyet duygusu içinde olduğunu 
iletmelerine neden olmuştur. Analiz bulguların-
dan da açıkça görülmektedir ki, L. Kırtasiye dış 
müşterileri, esasen işletmenin sunmakta olduğu 
ürünler veya hizmet hakkında olumsuz bir yargıya 
sahip değildirler. Sorun olarak belirttikleri kısım 
ağırlıkla tedarik ile ilgili olarak yaşanan sıkıntılar 
üzerinedir. Mevcut durum itibariyle işletmenin 
öncelikle, söz konusu sorun hakkında yaşanan 
problemleri ortadan kaldırabilmek için gerekli 
olan düzenlemeyi ivediyetle sağlaması ve bu 
konuda istikrarını devam ettirmesi gerekmektedir. 

Öte yandan L. Kırtasiye çalışanlarının iş ile 
ilgili araç ve gereçlere erişimlerinin zamanında 
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ve tam olarak sağlanması gerektiği ve işletme 
içindeki hiyerarşi ile ilgili olarak kurumda bir 
takım düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu da yine 
analiz bulguları ile görülmektedir.

 Bu sorunun çözümüne ilişkin olarak; çalışanların 
yöneticileri tarafından desteklenmesinin kurum 
içinde yükseltilmesi, başarılarının fark ve takdir 
edilmesi, ödüllendirme - onurlandırma gibi mo-
tivasyon unsurlarının kullanılması, çalışanların 
yorum ve önerilerinin daha fazla dikkate alınması 
ile iş süreçlerine daha aktif olarak katılımlarının 
sağlanması gerekmektedir.

Çünkü işletme içinde yaşanan pek çok olum-
suzluğun önlenebilmesi, işin asıl sahibi olarak 
nitelendirebileceğimiz iç müşterilerin iş süreçlerin-
deki ağırlıklarının etkin bir liderlik öncülüğünde 
arttırılması ile mümkün olabilmektedir. 

Sonuç olarak L. Kırtasiye; mevcut koşulları 
itibariyle müşterilerinin memnuniyetini yüksek 
oranda sağlamış olsa da, işletme içinde söz konusu 

düzenlemelerin yapılabilmesi, iç ve dış müşteri-
lerinin memnuniyet seviyelerinin yükselmesine 
sebep olacak ve bu durum da işletmenin asıl 
varoluş nedeni olan kar etme hedefine ulaşmasına 
imkân verecektir.

İç Müşteri Memnuiyetinin Dış Müşteri Mem-
nuniyetine Etkisi

İç ve dış müşterilerin memnuniyetlerinin değer-
lendirildiği anketin ardından, son olarak araştırma 
bulguları ile araştırma modelinde de belirtilen iç 
müşteri memnuniyetinin dış müşteri memnuni-
yetine etkilerinin araştırılması için korelasyon 
analizi yapılmıştır.

Tablo 14, İç ve dış müşteri memnuniyetlerinin 
ölçüldüğü tablolarda yer alan memnuniyet oranla-
rının aritmetik ortalamalarının karşılaştırılmasıyla 
ölçüm gerçekleştirilmiştir. 

Veriler normal dağılıma uygun olmadığı için 
analizde Spearman Korelasyonu yapılması uygun 
görülmüştür. 

Tablo 14. Korelasyon Tablosu

Correlations
İCMUST DISMUST

Spearman’s 
rho

İCMUS. Correlation 
Coefficient 1 ,706**

Sig. 
(2-tailed) ,005

N 44 50
DISMUS. Correlation 

Coefficient ,706** 1

Sig. 
(2-tailed) ,005

N 44 50
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Tablo 15. Korelasyon Tablosu

Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N

İCMUST 3,9280 ,63004 44
DISMUST 3,7414 ,36471 50

Bulgulara göre, iç müşteri memnuniyeti ile dış 
müşteri memnuniyeti arasında kuvvetli (%70), 
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin mevcut 
olduğu ve memnuniyet düzeyinin iç müşteride 
arttıkça dış müşteride de arttığı görülmektedir.

SONUÇ 

21. yüzyıl, değişen piyasa şartları itibariyle rekabetin 
en sert yaşandığı yüzyıl olarak tarihe damgasını 
vurmaktadır. Özellikle teknolojik anlamda sürekli 
yapılmakta olan yenilikler, işletmelere ayakta 
kalabilmeleri ile daha da ötesinde olan kalıcılığı 
sağlayabilmeleri için çok ağır şartlar dayatmakta-
dır. Bununla birlikte, bilgiye erişimin daha hızlı 
ve daha kolay hale gelmiş olması, işletmelerin 
üretmekte oldukları ürün ya da hizmeti de daha 
hızlı ve daha kolay ulaşılabilir hale getirmelerini 
zorunlu kılmaktadır. Çünkü değişen piyasa şartları, 
büyüyen ve gelişen pazarların oluşmasına imkân 
verdiği gibi, işletmelerin, rakiplerinin bir adım 
önüne çıkarak “daha ileri” olan hizmetlerini su-
nabilmek için çabalamalarını da gerektirdiğinden 
bu pazarlarda ürün ve hizmet alternatiflerinin 
çoğalıp çeşitlenmesine olanak sağlamıştır. Mevcut 
durum, yeni kaynakların ortaya çıkması sebebiyle 
pek çok yönü ile olumlu bir görünüme sahip olsa 
da diğer yandan rekabet sebebiyle işletmelerin 
hareket alanlarını daraltan ve çabalarını sürekli 
hale getirmelerini zorunlu kılan nedenlerden 
birini yaratmıştır. Bütün bu koşullar, işletmelerin 
kendilerine “nasıl yapmalı?” sorusunu sürekli 
olarak sormalarını ve çözüm alternatifleri üzerine 

çaba göstermelerini de zorunlu kılmaktadır çünkü 
mevcut durum, işletmelerin varlıklarını başarılı 
bir çizgi doğrultusunda devam ettirebilmeleri 
için gelişimin sürekliliğini mecburi kılmaktadır. 

Müşteri memnuniyetini sağlamada işletmeler ile 
müşterileri arasındaki her türlü bağ ve ilişkiyi 
sağlayanlar; işletmenin çalışanlarıdır. Bu sebeple, 
işletmenin kuruluş yeri, sermayesi, binası, araç 
ve gereçleri ile sahip olduğu tüm diğer kaynak 
vb. unsurlar sadece bu unsurları kullanabilme 
yeteneğine sahip olan çalışanlar tarafından değer 
kazanmaktadır. Çünkü ne bina, ne sermaye ne 
de diğer unsurlar tek başlarına “üretim” yapamaz 
veya hizmetin sunumunu gerçekleştiremezler. 
İşletme süreçlerinde aslolan her zaman insandır, 
çalışandır yani iç müşteridir. Bu nedenle başarılı 
iş süreçlerinin pratikte yaşam bulabilmesi için 
öncelikli olarak iç müşterilerin memnuniyetinin 
sağlanması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi 
için de işletmelerde öncelikli olarak etkin ve istik-
rarlı bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır.

Etkin bir yönetim işleyişi ile çalışanların doğru 
yönlendirilmesi işletmelerin başarılı bir yapıya 
sahip olabilmeleri için öncelikli iş gereklerinden 
biri olmaktadır çünkü iş süreçlerini ancak doğru 
yönde kurulmuş olan yönetim strateji ve uygu-
lamaları etkileyip şekillendirecek ve bu durum 
işletmenin doğru iş sonuçlarına ulaşılmasını 
sağlayacaktır. 
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İLİŞKİSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN AĞIZDAN 
AĞIZA İLETİŞİM (WOM) YARATMA ÜZERİNE ETKİSİ: 

BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BİR ALAN 
ARAŞTIRMASI*

Özer YILMAZ

Balıkesir Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve  
Organizasyon Bölümü

Özet: Temelleri 1980’li yıllarda atılan ilişkisel pazarlama yaklaşımının, artan rekabet ile birlikte birçok 
sektör için daha popüler hale geldiği görülmektedir. Türkiye açısından değerlendirildiğinde bu sektörlerden 
bir tanesinin 32 mevduat bankası ile birlikte özel finans kuruluşlarının rekabet ettiği bankacılık sektörü 
olduğu görülmektedir. Bankaların uyguladığı ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin müşterilerin tekrar satın 
alma davranışları ile ağızdan ağıza iletişim oluşturmaları üzerindeki etkisinin tespit edilmesi bu çalışmanın 
ana amacını oluşturmaktadır. Çalışmada bu amaca uygun olarak öncelikle bir model geliştirilmiş ve gerekli 
veriler Balıkesir il merkezinde kolayda örnekleme ile 445 kişiden anket tekniği ile toplanmıştır. Verilerin 
analizinde Yapısal Eşitlik Modellemesinden (YEM) yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bankaların 
uyguladığı sosyal ve yapısal bağ kurma faaliyetlerinin müşterilerin ilişkisel kalite algısını pozitif yönde 
etkilediği; finansal bağların ise böyle bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Çalışmada ayrıca müşterilerin 
ilişkisel kalite algılarının, tekrar satın alma niyetleri ile pozitif ağızdan ağıza iletişim kurmaları üzerinde 
de anlamlı etkilerinin olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İlişkisel Pazarlama, Ağızdan Ağıza İletişim, Yapısal Eşitlik Modellemesi, İlişkisel 
Kalite, Tekrar Satın Alma Niyeti

* Bu çalışma yazarın doktora tezinden özetlenmiştir.
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THE EFFECT OF RELATIONSHIP MARKETING ACTIVITIES  
ON CREATING WORD OF MOUTH (WOM): A FIELD  

RESEARCH ON BANKING SECTOR

Abstract: It has been seen that relationship marketing approach which has roots dating back to 1980s 
has been getting more and more popular for many sectors with the increasing competition. Considering 
Turkish context, banking sector in which private financial organizations are competing can be claimed to 
be one of these sectors with 32 deposit banks. The main purpose of this study is to determine the impact of 
relationship marketing activities on customers’ repurchase behavior and creating positive word of mouth. 
Firstly a model was developed for this purpose and the required data were gathered from 445 participants 
in Balıkesir city center with convenience sampling by using questionnaires. Structural Equation Modeling 
(SEM) was used for the analysis of data. According to research results it has been seen that social and 
structural bonds have a positive effect on customers’ perceived relationship quality. However financial 
bonds don’t have significant effect. It is also found that relationship quality has a significant effect on 
customers’ repurchase intention and positive word of mouth communication

Key Words: Relationship Marketing, Word of Mouth, Structural Equation Modeling, Relationship Quality, 
Repurchase Intention

GİRİŞ

Günümüzde, ekonomik hayatta meydana gelen 
hızlı gelişmeler neticesinde ortaya çıkan rekabet 
ile karşı karşıya kalan işletmeler, rakiplerinden 
farklılaşarak müşteri kazanmak için çeşitli stratejiler 
ve yöntemlere başvurmaktadırlar. Bu stratejilerden 
bir tanesi de; işletmelerin elindeki müşterileri 
kaybetmeme ve sadık müşteriler sayesinde, fazla 
maliyet ile karşı karşıya kalmadan yeni müşteriler 
kazanma amacında olan ilişkisel pazarlamadır.

Müşteriler ve diğer paydaşlarla olan ilişkilerin 
tanımlanması, kurulması, korunması ve geliş-
tirilmesi (Grönroos 1996: 7) olarak tanımlanan 
ilişkisel pazarlama felsefesi, taraflar arasında 
karşılıklı ilişkilerden tatmin sağlamaya yönelik 
uzun dönemli amaçlar taşır. İşletmeler ilişkisel 
pazarlamayla, yeni müşteri kazanmayı, yeni ve 
eldeki mevcut müşterileri, düzenli olarak ürünlerini 

satın alan sadık müşteriler haline dönüştürmeyi 
hedeflemektedir. (Çolular, 2008: 19).

İlişkisel pazarlamada müşteri ilişkileri geliştirme 
konusunda “ilişkisel bağlar” önemli kavramlar 
arasında yer almaktadır. Temel olarak bağ kavramı 
“istenilen bir hedefe doğru beraber hareket eden 
alıcı ve satıcı arasındaki ilişkinin boyutu” (Alrubaiee 
ve Al-Nazer, 2010: 159) olarak tanımlanabilmek-
tedir. İlişkisel pazarlama faaliyetlerinin etkin bir 
şekilde yürütülebilmesi, amacına ulaşabilmesi için, 
müşteri ile oluşturulan bağların doğru seçilmesi 
ve doğru yönetilmesi gerekmektedir.

İlişkisel pazarlama ile ilgili yapılan çalışmalarda 
(örneğin: Berry, 1995; Lin, Weng ve Hsieh, 2003; 
Chou, 2009; Alrubaiee ve Al-Nazer, 2010) , işlet-
melerin müşteri ile geliştirebileceği bağlar 3 temel 
düzeyde incelenmiştir. Bunlar: 
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•	 Finansal Bağlar, 

•	 Sosyal Bağlar ve 

•	 Yapısal Bağlardır. 

Finansal bağlar, temelde “fiyata dayalı, teşvik 
yolu ile müşteri bağlılığını arttıran (Berry, 1995)” 
faaliyetler bütünüdür. Finansal bağlar, “işletme ile 
müşteri arasında kurulacak ilişkinin ilk aşamasını 
oluşturmaktadır ve bu aşamada müşteriler işlet-
meye finansal dürtüler ile bağlanırlar. Özellikle 
hizmet işletmeleri sadık müşterilerini özel fiyat 
uygulamaları ile ödüllendirirler. Havayollarının 
sık uçan müşterilerine verdikleri mil puan ödülleri, 
otel işletmelerinin sık kalan müşterilerine verdikleri 
hediyeler, hoş geldin karşılamaları, son yıllarda 
birçok marketin uyguladığı alışveriş puanları” 
(Varinli, 2008: 103) ve bankaların sık işlem ya-
panlar için uyguladıkları ekstra puan ödülleri bu 
dürtülere örnek olarak gösterilebilir.

Sosyal bağlar alıcı ile satıcı arasındaki kişisel iliş-
kileri içeren bağlardır (Vennetis ve Ghauri, 2004: 
1982) ve “kişiler arası etkileşim ve arkadaşlık yolu 
ile satıcı ile alıcı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
üzerine odaklanırlar. İlişkisel pazarlamanın sosyal 
bağ boyutu rekabetçi fiyat baskısına karşı güçlü 
koruyucu özellikte ilişkileri içerir. Bu strateji 
müşteri ile temas halinde kalmayı, ihtiyaçları 
hakkında bilgi edinmeyi ve onlar ile pozitif bir 
ilişki sürdürmeyi içermektedir” (Er ve Cengiz, 
2009: 294). Satış personeli aracılığı ile sunulan 
kişiselleştirilmiş ürün sunumu, işletme ile tüketici 
arasındaki iletişimin sürdürülebilir olmasına katkı 
sağlamaktadır. İşletme bu bağları kurarak tüketiciyi, 
sürekli satın alan müşteriler haline getirmeyi umut 
etmektedir (Chou, 2009: 997).

Müşteri bağlılığını arttırmak için işletmelerin kura-
bileceği üçüncü bağ ise yapısal bağlardır. Başarılı 
bir ilişkisel pazarlama stratejisi geliştirebilmek ve 
müşteriyi işletmeye tam olarak bağlı kılabilmek için, 
yapısal bağların kurulabilmesi önemlidir. Çünkü 
“bu bağlar, diğer bir yöntemde başka herhangi bir 
şekilde elde edilmesi zor veya pahalı olan katma 
değer şeklindeki kazançları hedef müşterilere 
sunarak, ilişki hiyerarşisinde en yüksek noktayı 
temsil ederler”(Er ve Cengiz,2009: 295). Bu bağ 
türünde işletme müşteriye, kişiselleştirilmesi yük-
sek olan, personele bağlı olmayan ve genellikle 
doğrudan iletim için tasarlanmış olan bir hizmet 
sunumu gerçekleştirir (Chou, 2009: 997). Örneğin 
bazı bankalar, internet bankacılığı gibi yaratıcı 
kanallar, bütünleştirilmiş veri tabanları, çift yönlü 
bilgi değişim teknolojileri gibi araçlardan yarar-
lanarak yapısal bağlar oluşturmaya çalışabilirler 
(Varinli, 2008: 104).

Müşteri ile kurulan ilişkilerin ve ilişkisel pazarla-
ma faaliyetlerinin olumlu sonuçlar vermesi ilişki 
kalitesine bağlıdır. Ürün kalitesi kavramına benzer 
olarak tanımlanan ilişkisel kalite; “bir ilişkinin, 
müşterilerin ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılama 
düzeyi” (Henning-Thurau ve Klee, 1997: 751) 
olarak ifade edilebilir. Temel olarak ilişkisel kalite 
müşterinin, ilişkiden beklentilerinin, amaçlarının, 
arzularının ve işletme ile tüm ilişkilerinin nasıl 
daha iyi olacağının algılama açısından değerlen-
dirilmesini içermektedir (Şengül, 2009: 1195). 

İlişkisel kalite kavramı, işletme ile müşteriler ara-
sındaki ilişkinin doğasını etkileyen birkaç temel 
değişkenden oluşmaktadır. Bu değişkenler güven, 
bağlılık (taahhüt) ve ilişkisel memnuniyettir (Viera, 
Winklhofer ve Ennew, 2008).



44

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağusto 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May / June /July /August, but2014Issue:02Volume:01Summer Term
ID:13 K:13

JEL KOD: M31
www.uhpadergisi.com

İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Sadakati İlişkisi

Müşteri sadakati “müşterinin geçmiş tecrübe ve 
gelecekteki beklentilerine dayanarak, mevcut te-
darikçisinden tekrar satın alma, işletmenin tekrar 
müşterisi olma eğilimi (Lee ve Cunningham, 2001: 
114)” olarak tanımlanabilir.

Pazarlamadaki tüm aktiviteler, müşterileri işletmeye 
sadık kılmaya odaklanır (Raza ve Rehman, 2012: 
5087). Çünkü işletme için sadık müşteriler, rekabetçi 
bir varlıktır. Müşteri sadakati, pazar payını ve kar 
düzeylerini tahmin etmekte anahtar ve belirleyici 
faktördür (Güven, 2007: 41).

İlişkisel pazarlama faaliyetlerinin de odak nokta-
sında uzun vadeli müşteri ilişkileri geliştirmek ve 
bunun devamını sağlamak yer almaktadır. Çünkü 
ilişkisel pazarlama “uzun süreli sadık olan müş-
terilerin daha karlı olduğu” varsayımını benimser 
(Jesri, Ahmadi ve Fatehipoor, 2013: 307). Bu 
nedenle ilişkisel pazarlama anlayışı sadece müşteri 
sadakati felsefesi desteklendiğinde ve tüm şirkette 
benimsendiğinde etkili bir şekilde uygulanabilir 
(Yurdakul ve Dalkılıç, 2006: 261).

İlişkisel Pazarlama ve Ağızdan Ağıza İletişim 
İlişkisi

Tüketici satın alma karar sürecinde, karar vermesi 
için gerekli olan bilgileri içsel ve dışsal arayış 
yoluyla iki kaynaktan elde etmektedir. İçsel ara-
ma, bellekte bulunan ve karar ile ilgili bilginin 
aranmasından başka bir şey değildir. Deneyimler 
sonucunda elde edilen bilginin yeterli olmadığı 
durumlarda, tüketici çevreden bilgiler elde etme 
yolunu tercih etmektedir (Yakın, 2011: 3).

“Çevreyi oluşturan aile, arkadaş, tanıdık bildik, 
komşu vb. kişiler, mal ve hizmetlerle ilgili olumlu 

ya da olumsuz etkilerde bulunarak, kişinin satın alma 
kararlarını etkileyebilirler. Bu tür etkilerle insanlar, 
günlük hayatta çok sık karşılaşırlar. Bir tüketici olarak 
kişi, belli bir ürünün özellikleri, gazetede gördüğü 
değerli bir kupon ya da bir perakendecide başlayan 
indirimli satışlarla ilgili çevresiyle bilgi paylaşabilir. 
Bazı durumlarda bu bilgi paylaşımı, bilgili, nazik bir 
satış elemanının hoşa giden bu özellikleri konusunda 
arkadaşla yapılan bir sohbet olabileceği gibi, yeni bir 
restoran, bir mağaza veya bir filme hemen gidilmesi 
konusunda arkadaşa yapılan bir tavsiye şeklinde de 
olabilir” (Kılıçer, 2006: 9). Kişilerarası bu etkileşim 
“ağızdan ağıza iletişim (word of mouth ya da word 
of mouthcommunication)” olarak adlandırılan bir 
iletişim sürecini oluşturmaktadır. İlişkisel pazarla-
ma amaçları açısından bakıldığında; bu pazarlama 
yönteminin öncelikli amacının mevcut müşterileri 
elde tutmak olduğu görülmektedir. Ancak ilişkisel 
pazarlama sayesinde firmalar mevcut müşterilerini elde 
tutmak ve onları daha karlı müşteriler haline getirmek 
için çalışırken; bu çabaların doğal bir sonucu olarak 
“ağızdan ağıza iletişim” kendiliğinden oluşmaktadır. 
Dolayısı ile ilişkisel pazarlama faaliyetleri, işletmeye 
“sadık müşteriler” kazandırmanın yanı sıra; bu sadık 
müşterilerin kuracakları ağızdan ağıza iletişimler 
sayesinde ücretsiz ve güvenilir bir tanıtım olanağı 
da yaratmaktadır. İşletmenin uyguladığı reklam fa-
aliyetlerinden daha güvenilir olarak algılanabilecek 
bu iletişimler sayesinde, hem tüketiciler ürün ya da 
hizmet seçimlerini kolaylaştırmakta ve risklerini 
azaltmakta hem de işletmeler ekstra bir çabaya 
katlanmadan yeni müşteriler elde edebilmektedirler.

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

İlişkisel pazarlama faaliyetlerinin 1980’lerden sonra 
popülaritesinin artması, araştırmacıların konuya 
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olan ilgisini arttırmış ve bu tarihten itibaren ilişkisel 
pazarlama yazını giderek genişlemeye başlamıştır.

Morgen ve Hunt’ın (1994) çalışmaları, ilişkisel 
pazarlamaya ilişkin birçok çalışmaya öncülük 
yapmıştır. Yazarlar, çalışmalarında ilişkisel pa-
zarlama faaliyetlerini kavramsallaştırdıktan sonra, 
ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin müşteri sadakati 
ve ağızdan ağıza duyurum üzerindeki etkilerini 
incelemişlerdir.

Bu çalışmada seçilen sektör olan bankacılık 
sektöründe yapılan önemli çalışmalar Tablo 1’de 
özetlenmiştir.

Tablo 1. Bankacılık Sektöründe İlişkisel Pa-
zarlama Faaliyetlerinin Kullanımına İlişkin 

Yapılan Çalışmalar

Yazarlar (Yıl) Araştırmanın 
Yapıldığı Yer

Örneklem 
Sayısı

Shirsavar, 
Gilaninia ve 

Almani (2012)
İran 314

Lee, Chu ve Chao 
(2011)

Tayvan (internet 
bankacılığı) 1 şehir 444

Jumaev, Kumar ve 
Hanaysha, 2012 Malezya, 3 şehir 100

Bouguerra ve 
Mzoughi (2011) Tunus 225

Gilaninia, Shahi 
ve Mousavian 

(2011)

İran’ın Ardabil 
şehri 379

WanOmar ve 
Mohd Ali (2010) Malzeya, 4 şehir 500

Alrubaiee ve Al-
Nazer (2010)

Ürdün Amman 
Şehri 400

İlter ve Gökmen 
(2009)

İzmir (Merkez 
ilçeler) 237

Er ve Cengiz 
(2009) Trabzon 236

Ndubisi (2007) Malezya 220

Chiuv.d (2005) Tayvan 613

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu başlıkta, ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin 
müşterilerin tekrar satın alma davranışları ile 
pozitif ağızdan ağıza iletişim oluşturmaları üze-
rindeki etkisini incelemek üzere uygulanmış bir 
araştırmaya yer verilmektedir. Başlıkta temel olarak 
araştırma modeline ve hipotezlerine, araştırmada 
kullanılan ölçeğe, evren ve örneklem ile ilgili 
konulara değinilmiştir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmanın amacı, bankaların kullandığı ilişkisel 
pazarlama faaliyetleri ile müşterilerin tekrar satın 
alma ve ağızdan ağıza iletişim kurma davranışları 
arasındaki etkileşimin araştırılmasıdır.

Çalışmamızda uygulama alanı olarak hizmet 
sektörlerinden biri olan bankacılık sektörü se-
çilmiştir. Sektör seçiminde, Türkiye’de banka-
cılık sektörünün yoğun bir rekabet ortamında 
bulunması, sundukları hizmetlerin benzerliği ve 
pazarın doygunluğa ulaşması gibi nedenler etkili 
olmuştur. Şubat 2014 itibari ile Türkiye’de faaliyet 
gösteren 32 mevduat bankasına ait 10.908 şube 
ve 190.000‟in üzerinde çalışan olduğu düşünül-
düğünde; sektörün ne derece yoğun bir rekabetin 
içinde olduğu ve ilişkisel pazarlama faaliyetlerine 
ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu nedenle ça-
lışma sonuçlarının bankalar için oldukça önemli 
olduğu düşünülmektedir.

Ayrıca bu konu hakkında ülkemizde yapılan çalış-
maların sınırlı olmasından dolayı bu çalışmanın, 
Türk tüketicilerin ilişkisel pazarlama faaliyetlerine 
bakış açılarının, tekrar satın alma eğilimlerinin ve 
pozitif ağızdan ağıza iletişim yaratma niyetleri 
üzerindeki etkilerinin araştırılması açısından da 
önem arz ettiğini göstermektedir.
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Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Çalışma amaçları doğrultusunda ve ilgili araştır-
malar ışığında geliştirilen teorik model Şekil 1.’de 
gösterilmektedir. Modelde yer alan ilişkiler daha 
önceki çalışmalarda kullanılmış olsa da; söz konusu 

model ulaşılabilen herhangi bir çalışmada bir bütün 
olarak incelenmemiştir. Bu nedenle ortaya konulan 
model orijinal olma özelliği taşımaktadır. Şekil 
2 ise teorik modelden yola çıkılarak geliştirilen 
ve araştırmaya esas oluşturan araştırma modelini 
göstermektedir.
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dolayı bu çalışmanın, Türk tüketicilerin 
ilişkisel pazarlama faaliyetlerine bakış 
açılarının, tekrar satın alma eğilimlerinin 
ve pozitif ağızdan ağıza iletişim yaratma 
niyetleri üzerindeki etkilerinin 
araştırılması açısından da önem arz 
ettiğini göstermektedir. 

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
Çalışma amaçları doğrultusunda ve ilgili 
araştırmalar ışığında geliştirilen teorik 

model Şekil 1.’de gösterilmektedir. 
Modelde yer alan ilişkiler daha önceki 
çalışmalarda kullanılmış olsa da; söz 
konusu model ulaşılabilen herhangi bir 
çalışmada bir bütün olarak 
incelenmemiştir. Bu nedenle ortaya 
konulan model orijinal olma özelliği 
taşımaktadır. Şekil 2 ise teorik modelden 
yola çıkılarak geliştirilen ve araştırmaya 
esas oluşturan araştırma modelini 
göstermektedir.

 
Şekil 1. Teorik Model 

Araştırma modelinde gösterilen her bir ok, 
bir hipotezi temsil etmektedir. Buna göre 
çalışmada öncelikle, ilişkisel pazarlama 
faaliyetlerinin ilişkisel kalite algısını 
etkilediği ileri sürülmektedir. 

  İşletmenin ilişkisel pazarlama 
faaliyetlerini kullanarak ulaşmak istediği 
“müşterileri elde tutma” amacı için ilişkisel 
kalitenin önemli bir aracı olduğu ilk olarak 
Crosby, Evans ve Cowles‟ın (1990) 
çalışmasında vurgulanmıştır. İlgili 
çalışmada ilişkisel kalitenin doğası, 
sonuçları ve müşteriler tarafından algılanışı 
incelenmiş ve işletmelerin gelecekte 
yapacakları satışların ilişkisel kaliteye 
bağlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu açıklamalar doğrultusunda araştırmanın 
geliştirilen ilk hipotezleri şu şekildedir:  

H1- İlişkisel pazarlama faaliyetleri, 
ilişkisel kalite algısını pozitif yönde etkiler  
 H1-a Finansal bağ faaliyetleri, ilişkisel  
 kalite algısını pozitif yönde etkiler.  
 H1-b Sosyal bağ faaliyetleri, ilişkisel 

kalite algısını pozitif yönde etkiler.  
 H1-c Yapısal bağ faaliyetleri, ilişkisel 

kalite algısını pozitif yönde etkiler.  

İlişkisel pazarlama faaliyetlerinin ulaşmak 
istediği temel noktalardan en önemlisi, 
mevcut müşterileri elde tutmak ve onların 
tekrarlanmış satın alma davranışı 
göstermesini sağlamaktır. “Müşterilerle iyi 
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Şekil 1. Teorik Model

Araştırma modelinde gösterilen her bir ok, bir 
hipotezi temsil etmektedir. Buna göre çalışmada 
öncelikle, ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin iliş-
kisel kalite algısını etkilediği ileri sürülmektedir.

 İşletmenin ilişkisel pazarlama faaliyetlerini kul-
lanarak ulaşmak istediği “müşterileri elde tutma” 
amacı için ilişkisel kalitenin önemli bir aracı 
olduğu ilk olarak Crosby, Evans ve Cowles‟ın 
(1990) çalışmasında vurgulanmıştır. İlgili çalışmada 
ilişkisel kalitenin doğası, sonuçları ve müşteriler 
tarafından algılanışı incelenmiş ve işletmelerin 
gelecekte yapacakları satışların ilişkisel kaliteye 
bağlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu açıklamalar doğrultusunda araştırmanın geliş-
tirilen ilk hipotezleri şu şekildedir: 

H1- İlişkisel pazarlama faaliyetleri, ilişkisel kalite 
algısını pozitif yönde etkiler 

•	 H1-a Finansal bağ faaliyetleri, ilişkisel 

•	 kalite algısını pozitif yönde etkiler. 

•	 H1-b Sosyal bağ faaliyetleri, ilişkisel kalite 
algısını pozitif yönde etkiler. 

•	 H1-c Yapısal bağ faaliyetleri, ilişkisel kalite 
algısını pozitif yönde etkiler. 

İlişkisel pazarlama faaliyetlerinin ulaşmak istediği 
temel noktalardan en önemlisi, mevcut müşterileri 
elde tutmak ve onların tekrarlanmış satın alma 
davranışı göstermesini sağlamaktır. “Müşterilerle 
iyi ilişkiler kurulması neticesinde, sadık müşteriler 
işletmenin ürün ya da hizmetlerinden daha fazla 
satın alma ve bunlara daha fazla ödeme eğiliminde 
olacaklardır” (Steffes, 2005, 67). 

Müşterilerin gösterecekleri bu tekrar satın alımlar 
sayesinde işletme için hem reklam ve pazarlama 
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masraflarında azalma meydana gelecek hem de 
karlılık artışı sağlanacaktır. 

İlişkisel pazarlama faaliyetlerinin ilişkisel kalite 
algısını etkilediği ileri sürüldüğünden ve satın 
alma davranışının önceli olarak ilişkisel kalite 
algısı kullanıldığından, konu ile ilgili geliştirilen 
ikinci hipotez şu şekildedir: 

H2- İlişkisel kalite algısı, tüketicilerin tekrar satın 
alma niyetini pozitif yönde etkiler.

İşletme ile iyi ilişkiler içerisinde olan müşterilerin, 

pozitif ağızdan ağıza iletişim sağladığı (Bühler 

ve Nufer, 2010, 26) ve bu sayede işletme için 

hem ücretsiz reklam hem de yeni müşteri bulma 

aracı olduğu söylenebilir. Mevcut müşteriyi elde 

tutmak için yapılan ilişkisel pazarlama faaliyetleri 

ile tatmin edilen müşteriler aracılığıyla kazanılan 

bu avantajları hiçbir işletmenin göz ardı etme-

yeceği açıktır. 
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ilişkiler kurulması neticesinde, sadık 
müşteriler işletmenin ürün ya da 
hizmetlerinden daha fazla satın alma ve 
bunlara daha fazla ödeme eğiliminde 
olacaklardır” (Steffes, 2005, 67).  

Müşterilerin gösterecekleri bu tekrar satın 
alımlar sayesinde işletme için hem reklam 
ve pazarlama masraflarında azalma 
meydana gelecek hem de karlılık artışı 
sağlanacaktır.  

İlişkisel pazarlama faaliyetlerinin ilişkisel 
kalite algısını etkilediği ileri 
sürüldüğünden ve satın alma davranışının 
önceli olarak ilişkisel kalite algısı 
kullanıldığından, konu ile ilgili geliştirilen 
ikinci hipotez şu şekildedir:  

H2- İlişkisel kalite algısı, tüketicilerin 
tekrar satın alma niyetini pozitif yönde 
etkiler. 

İşletme ile iyi ilişkiler içerisinde olan 
müşterilerin, pozitif ağızdan ağıza iletişim 
sağladığı (Bühler ve Nufer, 2010, 26) ve 
bu sayede işletme için hem ücretsiz reklam 
hem de yeni müşteri bulma aracı olduğu 
söylenebilir. Mevcut müşteriyi elde tutmak 
için yapılan ilişkisel pazarlama faaliyetleri 
ile tatmin edilen müşteriler aracılığıyla 
kazanılan bu avantajları hiçbir işletmenin 
göz ardı etmeyeceği açıktır.  
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Şekil 2. Araştırma Modeli

İlişkisel pazarlama faaliyetleri sonucunda işletme 
ile iyi ilişkiler geliştiren ve yapmış olduğu tek-
rarlanmış işlemlerde beklediği tatmin düzeyini 
sağlayan kişilerin pozitif ağızdan ağıza iletişim 
sağlayacağı muhakkaktır. Bu noktada çalışma-
mızın üçüncü hipotezi oluşmaktadır:

H3- Tekrar satın alma niyeti, ağızdan ağıza ile-
tişimi pozitif yönde etkiler.

Ancak işletme hakkında olumlu konuşan tek 
grup tekrar satın alma davranışı gösterenler 
olmayabilir. O’Malley (1998)’in “Gizli Sadık” 
olarak isimlendirdiği, işletme hakkında yüksek 
nispi tutuma yani ilişkisel kalite algınsa sahip 
olan; ancak herhangi bir engelden dolayı tekrar 
satın alma davranışı gösteremeyen tüketiciler de 
işletme hakkında pozitif ağızdan ağıza iletişim 
davranışında bulunabilirler. Bu bilgiler ışığında 

H1-a

H1-b H1-cH2H3H4
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araştırma amaçları doğrultusunda geliştirilen son 
hipotez şu şekildedir: 

H4- İlişkisel kalite algısı, ağızdan ağıza iletişimi 
pozitif yönde etkiler.

Araştırmanın Ana Kütle ve Örneklemi

Çalışmanın anakütlesini, Balıkesir il merkezinde 
bireysel bankacılık faaliyetlerinden yararlanan 
müşteriler oluşturmaktadır. Ana kütlenin bu şe-
kilde seçilmesinde çalışmanın önceki bölümünde 
değinilen geçmiş araştırmalar etkili olmuştur.

Çalışma ile ilgili belirlenen ana kütle boyutunun 
ve dağılımınn tespit edilmesi mümkün değildir. 
Çünkü ticari amaç altında kurulan ve yoğun rekabet 
ortamında faaliyet gösteren bankaların müşteri 
sayıları ve işlem miktarları gizli tutulmaktadır. 
Bu nedenle örneklem seçiminde ana kütlenin belli 
olmadığı durumda gerekli olan minimum örneklem 
sayısı olan 384 (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004, 50) 
sayısına ulaşılması hedeflenmiştir. 

Çalışmada veri toplama tekniği olarak anket tercih 
edilmiştir. İlgili literatür doğrultusunda hazırlanan 
anket formu (ölçekler için bkz. ek-1) öncelikli 
olarak bir ön-teste tabi tutulmuştur. Buna göre 
hazırlanan form kolayda örnekleme tekniği ile 104 
kişiye uygulanmış ve anket sorularının anlaşılırlığı 
ile ölçek güvenilirlikleri araştırılmıştır. 

Buna göre soruların boş bırakılma yüzdeleri 
oldukça düşüktür (yaklaşık %0,71). Buna göre 
anketin genel olarak anlaşılır bir anket olduğu 
ileri sürülebilir. Ayrıca ankette yer alan ölçeklere 
ilişkin yapılan Cronbach’s Alpha güvenilirlik ana-
lizi sonucu ölçeklerin genel olarak kabul edilebilir 
güvenilirliğe sahip olduğu görülmektedir (Nakip, 
2006, 146). Ölçeklere ilişkin güvenilirlik değerleri 
Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Ön-testler sonucu genel olarak güvenilir olduğu 
görülen anket formu asıl çalışma için, 18 Ka-
sım-30 Kasım 2013 tarihleri arasında Balıkesir il 
merkezinde bankaların yoğun olduğu mevkilerde 
kolayda örnekleme ile uygulanmıştır. 

Uygulama sonucu 502 anket toplanmıştır. Topla-
nan bu anketlerden 20 tanesi eksik ya da yanlış 
doldurulduğundan analiz dışı bırakılmış, kalan 
482 tane anket analize dahil edilmiştir.

Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Ön-Güvenilirlik 
Değerleri

Ölçek
Cronbach 

Alpha 
Katsayısı

Ölçek 
Güvenilirliği

Finansal Bağlar
(3 soru) 0,713 Güvenilir

Sosyal Bağlar
(5 soru) 0,678 Güvenilir

Yapısal Bağlar
( 4 Soru) 0,751 Güvenilir

Güven
(4 Soru) 0,744 Güvenilir

Taahhüt
(5 soru) 0,774 Güvenilir

Memnuniyet
(4 Soru) 0,811 Çok 

güvenilir.
Tekrar Satın Alma

(6 Soru) 0,894 Çok 
güvenilir.

Ağızdan Ağıza 
İletişim
( 5 Soru)

0,859 Çok 
güvenilir.

Tüm Sorular
(36 soru)

0,936 Çok 
güvenilir.

BULGULAR

Tanımlayıcı İstatistikler

Çalışmanın bu bölümünde, yöntem bölümünde 
bahsedilen aşamalar çerçevesinde elde edilen 
verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgular yer 
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almaktadır. Çalışmada, ankete katılan banka müş-
terilerine ilişkin tanımlayıcı veriler incelendiğinde, 
ankete katılanlarının çoğunluğunun erkek katılım-
cılar olduğu (%63,9) görülmektedir. Demografik 
özellikler ile ilgili vurgulanabilecek bir diğer nokta, 
katılımcıların çoğunluğunun lise ve önlisans (top-
lam %54,4) eğitimine sahip olmalarıdır. 

Örneklem içinde mesleki olarak, özel sektörde işçi 
olan (mavi yaka) katılımcıların (%31,5) diğer mes-
lek gruplarından daha fazla yer aldığı görülürken, 
bu meslek grubunu %11,8 ile özel sektörde üst 
düzey çalışanlar (mühendis, şef vb.) izlemektedir. 
Medeni durum bağlamında örneklem içinde evli 
katılımcıların (%53,9), bekar katılımcılara göre 
(%44,6) daha fazla bulunduğu görülmektedir. 

Anket katılımcılarının yaş dağılımlarına bakıl-
dığında; 30 yaş ve altında olan katılımcıların 
örneklemin %45,8’ini oluşturduğu görülmektedir. 
Örneklemin %36,8’i 31-50 yaş arasında iken, 
örneklemin %16,1’i ise 51 yaş ve üstü katılımcı-
lardan oluşmaktadır. 

Örneklemi oluşturan katılımcıların aylık hane 
gelirleri incelendiğinde, frekansı en yüksek olan 
grubun 1001-2000 TL arası aylık hane gelirine 
sahip olan katılımcılar olduğu (%38,6) görül-
mektedir. Bu grubu sırası ile geliri 2001-3000 
TL arası olan katılımcı grubu (%22,4) ve 1000 
TL ve daha az gelire sahip olan katılımcı grubu 
(%19,1) izlemektedir. 5001 TL ve üstünde hane 
gelirine sahip katılımcılar ise örneklemin %3,1’ini 
oluşturmaktadır. Son olarak bu sorunun %6,2 
gibi nispeten yüksek sayılabilecek oranda boş 
bırakıldığı görülmektedir.

Anket ile elde edilen ikinci tanımlayıcı ista-
tistik grubu, katılımcıların banka tercihleri ve 

kullanımlarına ilişkindir. Elde edilen verilere 
göre katılımcıların %72,4’ünün özel sermayeli 
bankaları öncelikli olarak tercih ettiği görülmek-
tedir. Kamu sermayeli bankaları öncelikli olarak 
tercih eden katılımcılar ise örneklemin %25,3’ünü 
oluşturmaktadır. Katılımcıların %64,1’i öncelikli 
bankaları ile aylık 5 ve daha az işlem yaptığını, 
%21,6’sı ise aylık 6 ile 10 işlem arasında işlem 
yaptığını bildirmiştir. Banka ile aylık 11 ve daha 
fazla işlem yapan katılımcı oranı ise %12,3 tür. 

Örneklemin banka tercihlerindeki temel sebepleri 
incelendiğinde “mecburiyetin” banka tercihinde 
en önemli sebep olduğu (%27,4) görülmektedir. 
“Bankanın diğer bankaların sunmadığı ürünler 
sunması” %19,3 ile ikinci önemli tercih sebebi 
olmuştur. “Bankanın güvenilir olması” ise %9,2 
ile üçüncü sırada yer almaktadır. Örneklemin 
%12’si ise bu soruya cevap vermemiştir. 

Katılımcıların, çalıştıkları bankayı şu ana kadar kaç 
kişiye önerdiklerine ilişkin istatistikler incelendi-
ğinde, %22,2 oranında katılımcının çevresindeki 
kimseye bankayı önermediği görülmektedir. Ör-
neklemi oluşturan bireylerden yaklaşık %40’ının 
çevresindeki kişilerden 1-5 arasında bireye bankasını 
önerdiği; %15,8 inin ise 6-10 arasında kişiye bu 
banka hakkında öneride bulunduğu görülmektedir. 
11 kişi ve daha fazlasına bankayı öneren katılımcı 
oranı ise yaklaşık olarak %7 dir. Katılımcıların 
%15,5 i ise bu soruya yanıt vermemiştir.

Kayıp Verilerin Analizi

Eğitim ve sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda 
çoğu zaman tam bir veri seti toplamak mümkün 
değildir. Bir anket uygulaması sırasında katı-
lımcılar bazı soruları cevaplarken bazılarını ise 
cevaplamayabilmektedirler. Verilerin analizinde 
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Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanıldığında bu 
kayıp veriler araştırmacıya sorun oluşturmaktadır. 
Çünkü YEM ve diğer çok değişkenli yöntemler 
eksiksiz veriye ihtiyaç duymaktadır (Carter, 2006, 
1). Çalışmamızda 482 kişilik veri seti incelendiğinde 
371 adet boş veri olduğu görülmektedir (%1,63). 
Ancak tanımlayıcı istatistikler başlığında deği-
nildiği üzere bu verilerin çoğunluğu demografik 
özellikler ve banka tercihlerine ilişkin sorulardadır. 
Araştırma modeline esas oluşturan 36 adet likert 
tipi soruda sadece 151 adet boş bırakılan (%0,87) 
soru olduğu görülmektedir.

Kayıp verilerin analize kötü yönde etki etmemesi 
için ortadan kaldırılması gerekmektedir. Çalışmada 
kayıp verilerin tamamlanması için tahmin yöntem-
lerinden Beklenti Maksimizasyonu (EM) Yöntemi 
kullanılmıştır. EM algoritmasının çalıştırılması 
sonucunda tüm kayıp veriler tamamlanmış ve veri 
seti eksiksiz (tam) hale getirilmiştir. 

Uç Değerlerin Tespiti ve Güvenilirlik Analizleri

Araştırmada kullanılan veri seti kayıp verilerden 
arındırıldıktan sonra, çoklu uç değerlerin tespiti 

için Mahalanobis Uzaklığı (MU) analizine alın-
mıştır. Analiz sonucunda 37 kişiye ait Mahalanobis 
değerleri kritik değerin üzerinde çıktığından “çok 
değişkenli uç değer” olarak adlandırılmıştır. 37 
kişinin analizden çıkarılması ile ölçek güveni-
lirliklerinde nispi bir artış olacağı düşünülmekle 
birlikte, bu sayıda bir verinin kaybedilecek olması, 
örneklem için yaklaşık %7,7’lik bir veri kaybı 
anlamına gelmektedir. Dolayısı ile verideki gü-
venilirlik artışının tespitinde Cronbach’s Alpha 
yönteminin yanında alternatif bir yöntem olan 
ve Cronbach’sAlpha ile ilgili sert varsayımları 
sağlayamayan veriler için daha esnek varsayımlar 
sağlayan (Gignac, 2009, 12) McDonalds’ınOmega 
katsayısının da kullanılmasına karar verilmiştir. 
İlgili sonuçlar Tablo 3’te gösterilmektedir. Buna 
göre Mahalanobis Uzaklığı (MU) analizinden sonra 
“çok değişkenli uç değer” olarak tespit edilen 37 
kişinin veri setinden çıkarılması ile hem Alfa hem 
de Omega değerlerinde artışlar meydana gelmek-
tedir. İki yönteminde birbirine paralellik göstere 
sonuçlar vermesinden dolayı, ankete katılan bu 37 
kişinin analizden çıkarılmasına ve veri analizine 
445 kişi ile devam edilmesine karar verilmiştir.

Tablo 3. Ölçek Güvenilirlikleri

Ölçek Soru 
Sayısı

MU Öncesi 
Alfa Değeri 
(482 kişi)

MU Sonrası 
Alfa Değeri 
(445 kişi)

Fark MU Öncesi 
Omega Değe-
ri (482 kişi)

MU Sonrası 
Omega Değe-
ri (445 kişi)

Fark

Finansal Bağlar 3 ,636 ,651 0,015 ,690 ,702 0,012
Sosyal Bağlar 5 ,618 ,652 0,034 ,681 ,708 0,027
Yapısal Bağlar 4 ,723 ,736 0,013 ,763 ,776 0,013
Güven 4 ,751 ,791 0,040 ,777 ,810 0,033
Taahhüt 5 ,742 ,769 0,027 ,763 ,785 0,022
Memnuniyet 4 ,824 ,831 0,007 ,844 ,854 0,010
Tekrar Satın Alma 6 ,863 ,885 0,022 ,877 ,895 0,018
Ağızdan Ağıza 
İletişim

5 ,855 ,888 0,033 ,869 ,904 0,035

Tüm Ölçek 36 ,935 ,943 0,008 ,927 ,949 0,021
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Veri Setine İlişkin Normallik Testleri

YEM’de örneklemin dağılımı seçilecek analiz 
için önem taşımaktadır. “Veri setinin normalliğini 
test etmek için 3 yaygın prosedür bulunmaktadır: 
Grafiksel tespit (histogram, Q-Q plotları gibi), 
numerik yöntem (çarpıklık, basıklık göstergeleri) 
ve biçimsel normallik testleri” (Kolmogorov-Simir-
nov, Liliefors ve vb.) (Razali ve Mah, 2011, 21).

Çalışmada veri setine ilişkin normallik testleri için 
hem histogramlar hem de Kolmogorov-Simirnov 
ve Shapiro-Wilk testlerine başvurulmuştur. Analiz 
sonuçları veri setinin normal dağılımdan saptığı-
nı göstermektedir. Bu durumda model testi için 
normal dağılım varsayımında bulunmayan ya da 
normallik ihlaline karşı dayanıklı olabilen yöntem-
ler tercih edilmelidir. Çalışmada bu yöntemlerden 
Diyagonal Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler 
Yöntemi (DWLS) tercih edilmiştir.

DWLS, Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler 
Yönteminin dayanıklı halidir. Özellikle sosyal 
bilimlerde çok tercih edilen Likert tipi ordinal 
ölçeklerin çok değişkenli normal dağılım göster-
mediği düşünüldüğünde bu durumda kullanılması 
uygun olan yöntem budur (Mîndrilă, 2010: 61).

Model Testleri

Çalışma amacına uygun geliştirilen modelin tes-
tinden önce, iki aşamalı yaklaşım doğrultusunda 
öncelikli olarak ölçüm modelinin Doğrulayıcı 
Faktör Analizine (DFA) tabi tutulmasına karar 
verilmiştir. Çalıştırılan ilk model sonucunda 1 
soruya ait (soru 8) yükdeğeri çok düşük çıktığın-
dan (katsayı: 0,22) analizden çıkarılmış ve DFA 
yenilenmiştir. Yenilenen DFA sonuçları Şekil 3’te 
gösterilmektedir.

Şekil 3. Ölçüm Modeli Sonuçları**

Ölçüm modeline ilişkin uyum değerleri ince-
lendiğinde, ölçüm modelinin iyi uyuma sahip 
olduğu görülmektedir (x2= 476,15; x2/df=1,831; 
RMSEA=0,044; GFI=1,00; AGFI=0,99; NFI=0,98; 
CFI=0,99; TLI=0,99 ve SRMR=0,045). 

Ölçüm modeli sonucunda elde edilen ve genel 
olarak iyi uyuma sahip olduğu tespit edilen de-
ğişkenler ile oluşturulan modelin yapısal eşitlik 

**  Gizil değişkenler arasındaki korelasyonları gösteren oklar, gör-
seli karmaşıklaştırmamak için şekilde gösterilmemektedir. Tüm 
korelasyonlar 0,80 değerinin altındadır.
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analizi; LISREL 8.80 paket programı yardımı ile 
test edilmiştir. Kurulan modele ilişkin standart tah-
min değerleri Şekil 4’te gösterilmektedir. Yapısal 
modele ilişkin t değerleri incelendiğinde finansal 
bağlardan (fb) ilişkisel kalite algısına (ika) giden 
yol dışında ( t=0,92) tüm değerler istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur (t> ± 1,96). Elbette 
ki yapısal eşitlik modelindeki yolların anlamlı 
olması modelin genel olarak uygun bir model 
olduğunun göstergesi değildir. Modelin genel 
uyumunu değerlendirmek için kullanılan uyum 
iyiliği değerlerinin de incelenmesi gerekmektedir. 

Yapılan inceleme sonucunda kurulan modelin 
iyi bir uyuma sahip olduğu görülmektedir (x2= 
487,60; x2/df=1,84; RMSEA=0,043; GFI=1,00; 

AGFI=0,99; NFI=0,98; CFI=0,99; TLI (NNFI)=0,99 
ve SRMR=0,046). Analiz sonucunda LISREL 
tarafından modelin uyum iyiliğini yükseltmek 
için bazı modifikasyonlar sunulmuştur. 

Yapısal eşitlikte modifikasyonlar yapılabilmektedir 
ancak modifikasyon indekslerinin kullanılmasında 
çok dikkatli olunmalıdır. Modifikasyonlar kavramsal 
bir gerekçeye ya da kabul edilebilir bir kavramsal 
mantığa dayanmalıdır; aksi halde model sınamasının 
bir anlamı kalmamaktadır (Çokluk, Şekercioğlu 
ve Büyüköztürk, 2010: 273). Modelimizin uyum 
değerleri oldukça yüksek olduğundan ve önerilen 
modifikasyonların modeli bozabileceği düşünül-
düğünden, ilgili modifikasyonların yapılmamasına 
karar verilmiştir. 

Şekil 4. Yapısal Model Sonuçları

Bu sonuçlar doğrultusunda uygunluğu kabul edilen 
yapısal modele ilişkin istatistiksel değerler Tablo 
4’te özetlenmektedir. Tabloda görüldüğü üzere, 
finansal bağlar ile ilişkisel kalite arasında kurulan 
ilişki dışındaki tüm yollar anlamlıdır. Açıklanan 
varyanslar incelendiğinde, İlişkisel Kalite Algısına 
ilişkin varyansın %60’ının “finansal”, “sosyal” ve 
“yapısal bağlar” tarafından; “tekrar satın alma” 

niyetine ilişkin varyansın ise %69’unun “ilişkisel 
kalite algısı” tarafından açıklandığı görülmektedir. 
”Ağızdan ağıza iletişime” ilişkin varyansın ise 
%85’lik bir kısmı “tekrar satın alma” niyeti ve 
“ilişkisel kalite algısı” değişkenleri tarafından 
açıklanmaktadır. 
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Tablo 4. Yapısal Modele İlişkin İstatistiksel 
Değerler

İlişki Katsayı t 
Değeri

Standart 
hata R2

(FB)(İKA) 0,06 0,92 0.062
0,60(SB) (İKA) 0.43 4.14 0.10

(YB) (İKA) 0.34 3.84 0.088
(İKA) (TSA) 0,83 24.61 0.034 0,69
(TSA)(WOM) 0.28 2.88 0.097

0,85
İKA WOM 0.68 8.77 0.077

Yapısal model testi sonucunda elde edilen, gizil 

yapılar arasındaki standart tahmin değerleri ve 

araştırma hipotezlerini kapsayan yapı Şekil 5’te 

özetlenmektedir.
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Şekil 5. Model Özeti 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Günümüzde tüketicilerin daha bilinçli hale 
geldiği ve birçok rakibin arasında kendine 
en yüksek faydayı sağlayan işletmeyi 
seçmeye başladığı görülmektedir. Bu 
durumda rakiplerinin önüne geçmek 
isteyen işletmelerin farklı pazarlama 
yöntemlerine başvurmaları ve bu sayede 
eldeki müşterileri rakiplerine kaptırmamak 
için önlem aldıkları görülmektedir.Bu 
pazarlama stratejilerinden bir tanesi de 
ilişkisel pazarlamadır.  

Bankaların uyguladıkları ilişkisel 
pazarlama faaliyetlerinin müşterilerin 
tekrar satın alma eğilimleri ile ağızdan 
ağıza iletişim davranışında bulunmaları 
üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu 
çalışmanın sonucunda bankalar tarafından 
uygulanan bu faaliyetlerinin müşterilerdeki 
ilişkisel kalite algısını etkilediği tespit 
edilmiştir. Ancak bu etkinin kaynağını, 
parasal faaliyetleri içeren “finansal bağlar” 
değil, müşteri ile kişisel ilişkiler ile 
müşteriye göre farklılaşmış ürün 

sunumunu içeren “sosyal-yapısal” bağlar 
oluşturmaktadır.  

Araştırma sonuçlarına paralel olarak 
Chen’de (2013) çalışmasında sosyal ve 
yapısal bağların ilişkisel kalite üzerindeki 
etkisinin anlamlı olduğunu tespit etmiştir. 
Ayrıca Chiuvd.’de 2005 çalışmalarında, 
işletme ile olan ilişkilerini sürdürme niyeti 
olanlara yönelik kullanılan sosyal ve 
yapısal bağların, “hazcı değer” üzerinde 
etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Hazcı değer finansal algılamalardan ziyade 
bir ürün veya hizmetin sunduğu duygusal 
tatmin ile alakalı olan, kişisel ve subjektif 
(Sindhav ve Adidam, 2012: 38) bir değer 
algısı olduğundan, işletme ile kurulan 
ilişkinin kalitesinin algılanması için önemli 
bir gösterge olarak kabul edilebilir. 
Dolayısı ile geçmiş yıllarda yapılan bu 
araştırmalara ilişkin sonuçların da 
çalışmamızın sonuçlarını destekler nitelikte 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Araştırmada ileri sürülen ikinci hipotez: 

Pozitif Ağızdan 
Ağıza İletişim 

Kurma 

Finansal Bağlar 

Sosyal Bağlar 

Yapısal Bağlar 

İlişkisel Kalite 
Algısı 

Tekrar Satın 
Alma Niyeti 

İl
iş

ki
se

l P
az

ar
la

m
a 

Fa
al

iy
et

le
ri

 0,06  (H1-a) 

0,43 (H1-b) 

0,34 (H1-c) 

R2= 0,60 

0,83 (H2) 

 

0,68 H4 

0,28 (H3) 

R2= 0,69 

R2= 0,85 

Etki Anlamlı Değil Etki Anlamlı 

Şekil 5. Model Özeti

SONUÇ VE ÖNERİLER

Günümüzde tüketicilerin daha bilinçli hale geldiği 
ve birçok rakibin arasında kendine en yüksek 
faydayı sağlayan işletmeyi seçmeye başladığı 
görülmektedir. Bu durumda rakiplerinin önüne 
geçmek isteyen işletmelerin farklı pazarlama 
yöntemlerine başvurmaları ve bu sayede eldeki 
müşterileri rakiplerine kaptırmamak için önlem 
aldıkları görülmektedir.Bu pazarlama stratejile-
rinden bir tanesi de ilişkisel pazarlamadır. 

Bankaların uyguladıkları ilişkisel pazarlama 
faaliyetlerinin müşterilerin tekrar satın alma 
eğilimleri ile ağızdan ağıza iletişim davranışında 

bulunmaları üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu 
çalışmanın sonucunda bankalar tarafından uygu-
lanan bu faaliyetlerinin müşterilerdeki ilişkisel 
kalite algısını etkilediği tespit edilmiştir. Ancak 
bu etkinin kaynağını, parasal faaliyetleri içeren 
“finansal bağlar” değil, müşteri ile kişisel ilişkiler 
ile müşteriye göre farklılaşmış ürün sunumunu 
içeren “sosyal-yapısal” bağlar oluşturmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına paralel olarak Chen’de (2013) 
çalışmasında sosyal ve yapısal bağların ilişkisel 
kalite üzerindeki etkisinin anlamlı olduğunu tespit 
etmiştir. Ayrıca Chiuvd.’de 2005 çalışmalarında, 
işletme ile olan ilişkilerini sürdürme niyeti olan-
lara yönelik kullanılan sosyal ve yapısal bağların, 
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“hazcı değer” üzerinde etkisi olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Hazcı değer finansal algılamalardan 
ziyade bir ürün veya hizmetin sunduğu duygusal 
tatmin ile alakalı olan, kişisel ve subjektif (Sind-
hav ve Adidam, 2012: 38) bir değer algısı oldu-
ğundan, işletme ile kurulan ilişkinin kalitesinin 
algılanması için önemli bir gösterge olarak kabul 
edilebilir. Dolayısı ile geçmiş yıllarda yapılan bu 
araştırmalara ilişkin sonuçların da çalışmamızın 
sonuçlarını destekler nitelikte olduğunu söylemek 
mümkündür.

Araştırmada ileri sürülen ikinci hipotez:

“H2- İlişkisel kalite algısı, tüketicilerin tekrar satın 
alma niyetini pozitif yönde etkilemektedir” şeklin-
dedir. Bu hipotezi test etmek için kurulan yapısal 
modeldeki yol katsayıları incelendiğinde, ilişkisel 
kalite algısının tekrar satın alma niyeti üzerindeki 
etkisinin pozitif ve anlamlıolduğu görülmektedir. 
Kahneman ve Tversky’nin (1979) teorisine göre, 
risk ve belirsizlik insanı gerginleştirmektedir. 
İnsanlar kaybetmemeyi kazanmaktan daha fazla 
önemsemektedirler. Buna göre daha önce banka ile 
işlem yapan, bu işlem sonucunda olumlu ilişkisel 
kalite algısı geliştiren ve belirsizliklerden kurtulan 
müşterilerin; gerek bankayı değiştirme maliyet-
lerinden çekindikleri, gerekse banka ile kurmuş 
oldukları ilişkileri önemsemeleri gibi nedenlere 
bağlı olarak aynı banka ile ilişkiyi sürdürme ve 
tekrar satın alma niyeti içinde olmaları oldukça 
normaldir. Nitekim konu ile alakalı yapılan birçok 
çalışmada da ( Chen, 2013; Arlı, 2013; Adjei ve 
Clark, 2010, Venetis ve Ghauri, 2004; Kim, Han 
ve Lee, 2001, vb.) bizim bulduğumuz sonuca 
paralellik gösteren sonuçlar bulunmuştur.

Çalışmada üçüncü olarak: “H3- Tekrar satın alma 
niyeti, ağızdan ağıza iletişimi pozitif yönde etki-

lemektedir” hipotezi geliştirilmiştir. Cialdini’nin 
(2007), “taahhüt ve tutarlılık” yaklaşımına göre 
kişiler bir seçim yaptıklarında ya da bir taraf seç-
tiklerinde bu karara uygun davranmaya yönelik 
kişisel ya da kişilerarası baskılar ile karşı karşıya 
kalmakta ve bu baskı altında alınan kararları haklı 
gösterecek biçimde zorlanmaktadırlar. Bu durum-
da banka ile ilişki kuran ve tekrar satın alma ile 
bu ilişkiyi sürdürme niyetinde olan müşterilerin, 
tutarlı davranmalarının bir sonucu olarak pozitif 
ağızdan ağza iletişim yaratmaları beklenebilecek 
bir sonuçtur. Çalışmamızda bu hipotezle ilgili 
yol katsayısı anlamlı çıkmış ve beklendiği üzere 
hipotez kabul edilmiştir.

Araştırmanın başında ileri sürülen dördüncü hi-
potez ise “H4-İlişkisel kalite algısı, ağızdan ağıza 
iletişimi pozitif yönde etkilemektedir” şeklindedir. 
Bir işletme hakkında pozitif ağızdan ağıza iletişim 
yapan tek grup tekrar satın alma niyeti olanlar 
olmayabilir. Örneğin hamilelik döneminde hamile 
eşyaları satan bir işletme ile işlem yapan ve bunun 
sonucunda işletmeye karşı pozitif ilişkisel kalite 
algısı geliştiren bir bayanın, hamilelik süresinin 
sonunda o işletmenin sunduğu ürünlere ihtiyacı 
kalmayacaktır. Bunu sonucu olarak müşterinin 
işletmeye karşı oluşturacağı bir “tekrar satın 
alma niyetinden” de söz etmek mümkün değildir. 
Ancak işletme ile geliştirmiş olduğu ilişkilerin 
sonucunda olumlu bir ilişkisel kalite algısı için-
de olan bu müşterinin, işletme hakkında pozitif 
önerilerde bulunma olasılığı oldukça yüksektir. 
Yapısal modelde ilişkisel kalite algısı ile ağızdan 
ağıza iletişim arasındaki yol katsayısının anlamlı 
çıkmasının da bu durumu desteklediği söylenebilir.

Hipotez testleri sonucunda genel bir değerlendirme 
yapmak gerekirse; sonuçların genel olarak araştırma 
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başındaki hipotezleri desteklediği, bu sonuçların 
ilgili alanyazın ve geçmiş yıl çalışmalarındaki 
sonuçlar ile büyük ölçüde tutarlı olduğu ve araş-
tırmanın amaçlarına ulaşarak, araştırma sorularına 
büyük ölçüde tatmin edici cevaplar bulunduğu 
görülmektedir.

Araştırma sonuçları doğrultusunda konu ile ilgili 
işletmelere ve araştırmacılara çeşitli önerilerde 
bulunabilir. Buna göre ilişkisel pazarlama faaliyet-
lerini uygulamayı düşünen işletmelere getirilecek 
öneriler şu şekildedir:

•	 Öncelikle bankaların ilişkisel pazarlamanın 
ne olduğunu anlamaları ve uygulamaları gerek-
mektedir. Müşteriye sunulan imtiyazların belirli 
bir sisteme dayanması ve müşterinin işletme ile 
olan ilişkisinin ağırlığına göre şekillendirilmesi 
önemlidir. İşletme ile olan ilişkisinin süresine ya da 
sayısına bakılmaksızın; her müşteriye eşit şekilde 
sunulan imtiyazlar ilişkisel pazarlama açısından 
kabul edilebilir değildir. Böyle bir yaklaşım ile 
hareket edilmesi, işletme ile uzun süreli ilişki 
içinde olan müşterilerde hayal kırklığı yaratabilir. 

•	 Bankaların ilişkisel pazarlama faaliyetlerini 
nasıl dizayn edecekleri konusuna temkinli yaklaş-
ması gerekir. “finansal”, “sosyal” ya da “yapısal” 
ilişkisel bağların kurulmasında kullanılabilecek 
farklı faaliyetlerin olduğu düşünüldüğünde, ban-
kanın müşteri profiline uygun faaliyet karmasını 
seçmesi oldukça zordur. Yanlış faaliyetlerin seçimi 
işletmenin maliyetlerini arttıracaktır. 

•	 İlişkisel pazarlama faaliyetlerinin doğru dizayn 
edilmesinin, doğru uygulanabilmesi noktasında 
gerekli ama yeterli olmadığı unutulmamalıdır. 
Banka tarafından oluşturulan ilişkisel pazarlama 
faaliyetlerinin doğru uygulanmasında, bankaya ait 

veri tabanlarının, banka üst yönetiminin ve müşteri 
ile direkt iletişim halinde olan şube çalışanlarının 
bir bütün olarak hareket etmeleri gerekir. Dolayısı 
ile bankanın ilişkisel pazarlama ile ilgili strateji-
lerinin, tüm çalışanlar tarafından anlaşılması için 
gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinden 
ödün vermemesi önerilmektedir. 

İlişkisel pazarlama konusunda araştırma yapacak-
lara ise şu öneriler getirilebilir:

•	 Araştırmaya esas oluşturacak modelin analizi 
için kullanılacak ölçeklerin seçimi, araştırmanın 
doğru sonuçlar verebilmesi için oldukça önemlidir. 
Dolayısı ile araştırmacıların ölçek seçimine dikkat 
etmesi önerilmektedir. 

•	  Araştırmaya ilişkin veri toplama aşamasın-
dan önce, oluşturulan anket ile bir pilot çalışma 
yapılması, ankette bulunan hataların giderilmesi 
ve anketin anlaşılırlığının tespiti konusunda katkı 
sağlayacaktır. Pilot çalışmanın uygulanmadığı 
durumda, anket dizaynında meydana gelen bir 
hatanın anlaşılması mümkün olmayacaktır. 

•	 Bundan sonra yapılacak araştırmalarda, bu 
çalışmada geliştirilen ölçeğin kullanılması öne-
rilmektedir. Bu şekilde farklı zaman, farklı sektör 
ya da farklı örneklemler üzerinde ölçeğin çalışıp 
çalışmadığı karşılaştırmalı olarak analiz edilebilir. 
Bu sayede ilişkisel pazarlama faaliyetleri ile ilgili 
daha geçerli ve güvenilir bir ölçek elde edilmesi 
konusunda yapıcı adımlar atılmış olur. 

•	 Bu çalışmanın önemli kısıtlarından bir tanesi 
verilerin kolayda örnekleme ile toplanmış olmasıdır. 
Bu durum araştırma sonuçlarının genellenebilir-
liğini kısıtlamaktadır. Bundan sonra yapılacak 
araştırmalarda, tesadüfîliye dayanan örnekleme 
yöntemlerinin seçilmesi önerilmektedir. 
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Ek-1 Ankette Kullanılan Ölçekler

İlişkisel Bağlar ) (Lin, Weng ve Hsieh, 2003, Chiu vd. 2005 den uyarlanmıştır)
Finansal Bağlar 

(FİB)
1) Banka, yapılan işlemler için puan biriktirme programları (bonus, world puan gibi) sunar.

2) Banka, düzenli işlemler karşılığında bana hediyeler ( ekstra taksit, taksit erteleme gibi) 
vermektedir.

3) Banka, belli miktarın üstündeki işlemler için ekstra indirimler sunmaktadır.
Sosyal Bağlar 

(SOB)
4) Banka benimle iyi ilişkiler geliştirmeye çalışır.

5) Banka, benim ihtiyaçlarımla ilgilenir.

6) Banka, hesabımla (işlemlerimle) ilgili sorunların çözümünde bana yardımcı olur.

7) Banka sunmuş olduğu hizmetler için görüşlerime başvurur.

8) Banka, özel günlerimde beni hatırlar (doğumgünü mesajı, kart ya da hediyeler yollaması 
gibi.)

Yapısal Bağlar 
(YAB)

9) Banka, istediğim bilgiye ulaşabilmem için bana çeşitli yollar sunar.

10) Banka, ihtiyacım olan bilgiyi bana sağlar.

11) Banka, problemimi çözmek için farklı ürün ya da hizmetler kullanır.

12) Banka, ihtiyaçlarıma göre bana özel hizmetler sunar (özel faiz oranı, özel taksit gibi
İlişkisel Kalite (İ.K)

Güven (GÜV) 13) Banka güvenilirdir (Crosby vd. 1990; Odekerken-Schro’der vd. 2003; Adjei ve Clark, 
2010; Kim, vd. 2011,).

14) Banka müşterilerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirir ( Ndubisi, 2007).

15) Banka bana gerekli önemi vermektedir (Wang 2007 ve Bansal vd. 2004®)1

16) Banka çalışanları dürüsttür (Kim vd 2001).
Taahhüt (TAH) 17) Banka ile olan ilişkimi mümkün olduğu kadar uzun süre korumaya niyetliyim (Ivens ve 

Parado 2007).

18) Banka ile olan ilişkimi önemsiyorum (Hennig-Thraouvd 2002).

19) Bu bankanın sunduğu hizmetlere, rakiplerinden daha fazla ödemeye hazırım (Kim vd. 
2001).

20) Bankanın sunmuş olduğu hizmetler pahalansa bile, bu bankayı kullanmaya devam ederim 
(Kim vd. 2001).

21) Bankanın küçük bir hatasını görmemezlikten gelebilirim (Wals vd. 2010).
Memnuniyet 

(MEM)
22) Banka sunmuş olduğu hizmetlerden beni her zaman mutlu etmiştir (Hennig-Thraouvd 

2002).

23) Bu bankayı seçmek ile doğru olanı yaptım (Hennig-Thraouvd 2002).

24) Genel olarak bankadan memnunum (Odekerken-Schro’der vd. 2003; (Hennig-Thraouvd 
2002).

25) İşletmenin benim gibi devamlı müşterileri için göstermiş olduğu çabadan memnunum 
(De wulf vd. 2001; Odekerken-Schro’der vd. 2003).

Tekrar Satın Alma Niyeti (TSA)
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26) Bankacılık ile ilgili bir hizmete ihtiyaç duyduğumda bu banka ilk tercihim olacaktır ( Sri-
nivasan, Anderson ve Ponnavolu, 2002; Rauyruen, Miller ve Groth, 2009; Chiu vd. 2012).

27) Bir dahaki bankacılık işlemimde bu bankayı tercih edeceğim (Kim vd. 2001).

28) Bu banka diğerlerine göre daha fazla kullandığım (Harris ve Goode, 2004) bir bankadır.

29) Bu banka ile çalışmaya devam edeceğim (Nguyen ve Leblanc 2001; Özdemir, 2011; Chi-
uvd 2012).

30) Bu bankayı değiştirmeyi düşünmüyorum ( Özbek, Alnıaçık ve Koç, 2012)

31) Bankacılık ile ilgili tüm ihtiyaçlarımı gidermek için bu bankayı tercih etme niyetindeyim 
( Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996); akt: Bruner II,2009)

Ağızdan Ağıza İletişim (WOM)
32) İnsanlara bu banka hakkında olumlu şeyler söylerim (Baloglu, 2002; Babin vd. 2005, 

Wang, 2007; Goyette vd. 2010; Nusair, Parsa, Cobanoglu, 2011; İlban ve Kaşlı, 2013).

33) Bu banka hakkında söyleyebileceklerimin hepsi olumludur (Goyette vd. 2010; Nusair vd., 
2011; İlban ve Kaşlı, 2013).

34) Başkalarına, bu bankayı kullandığımı söylemekten gurur duyarım ( Goyette vd. 2010, 
Nusair vd. 2011; Teo ve Soutar 2012)

35) Bu bankayı arkadaşlarıma ve çevremdekilere öneririm (Yu ve Dean, 2001; Hennig-Thra-
ouvd 2002; Brown vd. 2005;Babin vd. 2005, Goyette vd. 2010; Nusair vd. 2011; Özbek, 
Alnıaçık ve Koç, 2012)

36) Bu banka hakkında, diğer bankalar hakkında konuştuğumdan daha fazla konuşurum ( 
Goyette vd. 2010, Teo ve Soutar 2012)

(Footnotes)

1 ®= bu ifade ilgili çalışmada ters sorulmuştur.
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNDEKİ SPA HİZMETLERİNİN 
MÜŞTERİ ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN’DA 
SPA HİZMETLERİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK BİR MODEL 

ÖNERİSİ

Fazıl ŞENOL1, Kutay OKTAY2

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, 1Seyahat 
İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü, 2Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 

Özet: Bilindiği üzere konaklama sektörünün temel fonksiyonu gecelemedir. Ancak, bu gün sağlık sektö-
ründeki yeni teknolojilerin kombinasyonu konaklama işletmelerinde yeni bir trend yolunu açmış ve sağlık 
turizmi kapsamında SPA merkezleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu araştırmanın amacı; Kırgızistan’da 
henüz yaygınlaşmaya başlayan SPA hizmetleri ile ilgili potansiyel müşterilerin düşünce ve beklentilerini 
öğrenmek ve ülkede SPA hizmetlerinin kalitesini yükseltilebilmesine yönelik bir model önerisi geliştirmek-
tir.Araştırmasonucunda; Kırgızistan’da SPA ile ilgili gelişmelerin yeni olduğu, dolayısıyla bu hizmetleri 
satın almak isteyen potansiyel SPA müşterilerinin ülkedeki bu merkezler ve buralarda verilen hizmetler 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarıdiğer yandan ise bünyesinde SPA hizmeti sunan konaklama iş-
letmelerini tercih eden yüksek profillimüşteri taleplerinde hızlı bir yükselişin olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 
SPA müşterilerinin beklentilerini ortaya koyması yönüyle bu araştırmadan elde edilen bulguların gelecekte 
kendi konaklama işletmesi içinde SPA merkezi kurmak isteyen yönetimlerin ya da ülkede bağımsız bir 
SPA merkezi açmak isteyen girişimcilerin bu yönlü alacakları yatırımkararlarında yol gösterici olması 
beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Konaklama İşletmeleri, SPA (Su ile Gelen Sağlık), Wellness

THE INFLUENCE OF SPA SERVICES ON CUSTOMER’S  
PERCEPTION IN LODGING OPERATIONS: A MODEL PROPOSAL  
FOR THE DEVELOPMENT OF SPA SERVICES IN KYRYGZSTAN

Abstract: Accomodation is the main function of the lodging industry. However, in our present time the 
development of the tecnologies in health sector has launched a new trend in lodging operations and SPA 
centers have started to expand in the framework of health tourism. The aim of this paper is to investigate 
the opinions and expectations of potential SPA services consumers in Kyrgyzstan where the SPA business 
entered the development phase. It is also aimed to develop some proposals in order to improve the quality 
of SPA services in the country.Research findings have shown that potential consumers of new developing 
SPA services in Kyrgyzstan lack adequate awareness about the available services. Other findings have 
shown that SPA services in the lodging operations are demanded more by high income clients. All these 
research findings includingexplanation of the consumers’ expectations might be useful to those entrepre-
neurs, who are planning to set up new SPA businesses inside oroutsidelodgingoperations in thecountry.

Key Words: Kyrgyzstan, Hospitality Business, SPA (Salus Per Aquam), Wellness 
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GİRİŞ

Günümüzün stresli iş ve şehir yaşam koşullarının 
bireyler üzerinde oluşturduğu ruhsal boşluk, be-
densel ve zihinsel dengesizlik ve içsel huzursuzluk, 
onları bu durumdan kurtaracak alternatif arayışlara 
yöneltmektedir. Bu yönelimlerin başında da iyi bir 
tatil ile birlikte iyi bir sağlık hizmeti satın almak 
gelmektedir. Dünyada bu yöndeki taleplerin artması 
turizmde yeni kavramlar ve farklı uygulamaların 
ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Turizm 
literatürüne ‘Sağlık Turizmi’ kavramının girmesi 
de böyle bir sürecin sonucudur. İnsanların doğal 
yaşama ve doğal terapilere olan ilgisi tarihin her 
devrinde var olmuştur. Bugün seyahat halindeki 
insanların konaklama ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla kurulmuş işletmeler eskiden var olan bu 
terapi yöntemlerini yeniden uygulamaya koyarak 
hem ticari kazançlarını artırmak hem de rakipler 
karşısında farkındalık yaratmak istemektedirler. 
Dünyada sağlık turizmine olan ilginin giderek 
artması beraberinde farklı uygulama merkezlerinin 
ortaya çıkmasına dolayısıyla Turizm literatürüne 
yeni terimlerin ve yeni felsefi kavramların gir-
mesine neden olmaktadır. Bu yönde son yılların 
popüler kavramları‘Wellness’ ve ‘SPA’dır. Bu iki 
kavram içeriği ile ne anlaşılması gerektiği tam 
olarak ifade edilememiş olsa da sonuçta günlük 
yaşama girmiş bulunmaktadır.

İnsanlarda her zaman sağlıklı ve zinde olma tut-
kusu vardır. Özellikle seyahate çıkan insanlardaki 
tutku, onları tatil tercihlerinde bu yönlü alternatif 
programları sunabilen ve yaşam kalitelerine artılar 
katabilen yerleri tercih etmeye zorlamaktadır. 
Dolayısıyla seyahat edenlerdeki bu yönlü bir talep 
artışı, SPA ve Wellness’i sadece güzellik uzman-

larının değil aynı zamanda turizm yatırımcıların 
da ilgilendiği bir ilgi alanı haline getirmiştir. 

Günümüzde turizmin ekonomik kalkınma üzerindeki 
olumlu etkisi nedeniyle ülkeler sürekli büyüyen bu 
turizm pastasından daha çok pay alabilmek için 
alternatif açılımlar gerçekleştirmektedirler. Aynı 
yarış mikro düzeyde turizm işletmelerinin kendi 
aralarında da yaşanmaktadır. Alternatif turistik 
ürünlerinin sürekli arttığı günümüzün rekabet 
ortamında konaklama işletmelerinin turistlerin 
ilgisini hep aynı düzeyde tutmaları ve aynı otele 
defaten gelmelerini sağlayabilmek kolay değildir. 
Bu nedenle işletmeler rekabet üstünlüğü sağlayan 
alternatif açılımlar geliştirmeye ihtiyaç duymakta-
dırlar. Örneğin, konaklamaların yoğun olduğu bir 
bölgede bünyesinde SPA hizmetleri sunabilen bir 
konaklama işletmesi hiç şüphesiz rekabet edebilirlik 
açısından rakiplerinin bir adım önünde demektir. 
Bugün SPA hizmetleri adı altında sunulan faklı 
uygulama terapileri ile insanlar yorucu bir günün 
sonunda kendilerini dinlenmiş olarak ertesi güne 
hazır hissedebiliyor ve hizmetin sunulduğu yerleri 
tercihlerinde ön sıraya alıyorlarsa artık diyebiliriz 
ki SPA hizmetleri bir konaklama işletmesi için 
konforlu bir oda, leziz bir yemek ve kaliteli bir 
hizmet farkındalığı kadar önemli hale gelmiştir.

Bu çalışmada SPA hizmetlerinin kavramsal çerçevesi 
çizilerek Kırgızistan’daki konaklama işletmeleri 
bünyesinde sunulan SPA hizmetleri araştırılmıştır. 
Çalışmanın uygulama bölümünde ise Bişkek’te SPA 
hizmeti satın alan yada almak isteyen müşterileri 
üzerinde yapılan anket çalışmasıyla müşterilerin 
SPA hizmetleri ile ilgili düşünce ve beklentileri 
araştırılmıştır. Edilen bulgulardan hareketle ülkede 
SPA hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin çözüm 
önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.
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Kavramsal Çerçeve

SPA başlangıçta “Wellness” kelimesi ile ifade 
edilmiş ve ilk kez 1654 yılında ortaya çıkmıştır. 
Bu yıllarda hangi anlamda kullanılacağı tam 
olarak tarif edilmeyen Wellness kavramına 1959 
yılında HelbertDan adlı Amerikalı Doctorbir tanım 
getirmiştir. İnglizce’de”optimalwellbeing” yani 
“optimal refah” anlamına gelmektedir. Dan, insan 
sağlığının sadece fiziksel yönünün değil beden, zihin 
ve ruh sağlığı olduğuna dikkat çekmek istemiştir. 
Bu yönü ile Wellness, güzellik ve bakım, genç ve 
enerjik olmak, hareket kazanmak amacıyla yapılan 
uygulamalardır (www.wellnesshome.com.tr). 

“Wellbeing” ve “fitness” kelimelerinden türetilen 
Wellness, sağlıklı bir yaşam tarzının uygulanma-
sında insanlara yardımcı olurken SPA makinenin 
ayrılmaz bir parçası olarak, sadece tedaviyi değil 
aynı zamanda gerekli güvenlik önlemleri ve tüm 
korunma basamaklarını da ifade etmektedir (Platz-
nerova, 2010).Wellness, esasında tam olarak SPA 
değildir, ancak ikisinin de amacı insanın yaşam 
kalitesini artırmaktır.

SPA, genel anlamda sağlığı, zindeliği, estetik 
ve güzelliği, iyileşmeyi, su ve suyun iyileştirici 
gücüyle kazanma olarak ifade edilmektedir. Kı-
saca, “su ile gelen sağlık” anlamında kullanılan 
“SPA” sözcüğü aynı anlamı taşıyan fakat Salus 
Per Aquam”, “Sonus Per Aqua”, “Salut Per Aqua”, 
“Sanitas Per Aquas” gibi farklı şekillerde de ifade 
edilmektedir. SPA yukarıdaki anlamlarının yanı 
sıra, bireye bedensel ve ruhsal açıdan iyileştirme 
ya da terapi hizmeti sunmayı amaçlayan merkez 
anlamına da gelmektedir (www.estespa.com).SPA 
kültüründe, tarihsel olarak ana tema tedavi olarak 
ön plana çıkmakta ve bunun belirleyici formu da 
hidroterapi olmaktadır.

SPA’nın her ne kadar Romalılar ile birlikte ortaya 
çıktığı ifade ediliyorsa da bir moda trendi olarak 
tarihin pek çok devrinde ve farklı uygarlıklarda 
izine rastlamak mümkündür. SPA bakımları ve 
ritüellerin Mezopotamyalılar’dan, Mısırlılar’a ve 
Yunanlılar’a, sonra da Romalılar ve Minoalılar’dan 
Japon, Türkler ve Avrupalılar’a geçen çok eski bir 
kültürdür. Şifalı çamurlar ve mineral sular, iklim 
kaynakları ve masaj teknikleri ve egzersizler ilk 
kez antik Yunanlılar tarafından kullanılmıştır. 
VIII. yüzyılda Japonya>da Izumo’ya yakın bir 
yerde ilk kez bir kaplıca merkezi açılmış ve 
yüzyıllar sonra bu ülkede lezzetli yiyecekler, 
muhteşem Zen bahçeleri, şifalı sularla tedavileri 
yöntemlerinin uygulandığı SPA otelleri açılmaya 
başlamıştır. Saunalar ise ilk defa Finlandiya’da 
X-XI yüzyıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. 
(www.mosmedclinic.ru).

SPA-kültürün doğal kaynaklar açısından zengin ve 
kaplıcalar çok olduğu alanlarda yayılması gayet 
doğal bir sonuçtur. Kökeni eski Roma, Anadolu, 
Hindistan ve Uzakdoğu uygarlıklarına dayanan 
ruh-zihin-beden sağlığını koruyan, hastalıkları ön-
leyen, yaşamı nitelikli kılan yöntemler günümüzde 
güzellik kavramının öne çıktığı SPA merkezleri 
şeklinde yeniden ortaya çıkmaktadır(www. Kariyer 
turizmgazetesi.com). Bugün SPA ve medikal turizm, 
insanların sağlığını iyileştirmek, gençleştirmek ve 
bazen bir hastalıktan kurtulmak için yoğun ilgi 
görmektedir(Kozak ve Bahçe, 2009:189). SPA 
bakımlarında deniz, tatlı su, termal ve mineral 
suyu ve bunun yanı sıra tıbbi bitkiler ve yağlar 
kullanmaktadırlar (www. spaperfection.ru). Bir 
yerde kaplıca veya termal turizmin modern ve 
bilimsel şekli diyebileceğimiz SPA artık insanlar 
tarafından alternatif bir turizm çeşidi olarak algı-
lanmaya başlamıştır.
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Spa Uygulamaları Ve Unsurları

Günümüzde sağlık yaşam ve lüks tüketimi talep 
eden tüketicilerin farkında olan ve bir arayış için-
deki destinasyonlar, artık resortlar tarzında SPA 
merkezleri geliştirmeye başlamışlardır. Öyleki bu 
SPA merkezlerinin sunduğu ürün ve hizmetler, 
beş yıldızlı resort otellerin veya birinci sınıf tatil 
köylerinin sunabildiği ürün ve hizmetlerin çok 
daha ötesinde olabilmektedir.

Dünyada SPA uygulamaları ve tesisleri geleneksel 
ve sosyal yapısıyla o ülkenin kaynaklarına göre 
şekillenebilmektedir. Ancak dünyada SPA hiz-
metlerine standart bir kalite getirmek bağlamında 
ISPA kurulmuştur. Profesyonel bir kuruluş olan 
ISPA (Uluslararası SPA Birliği) yapılan tesisleri, 
uygulamaları, personel vb. ile ilgili konuları in-
celeyen, denetleyen, sertifikasyonu sağlayan bir 
birliktir. Ülkelerde sertifikalı olmayan SPA’lar 
ISPA’nın tanıtım kataloglarında yer almamaktadır. 
ISPA dünyadaki 53 ülke tarafından desteklenen ve 
1800’den fazla sağlık ve daha iyi yaşam olanakları 
sunan kurumları temsil eden bir merkez olarak 
faaliyet göstermektedir. Ayrıca bu birlik Avrupa’nın 
önde gelen sigorta ve sosyal kuruluşları tarafından 
da destek görmektedir. ISPA üye merkezlerin sun-
dukları tedavinin etkinlik ve başarısı ile personelin 
eğitim düzeyinin yükseltilmesi yönünde faaliyet 
göstermektedir. 

Günümüz turizm içinde giderek önem kazanan 
SPA’larda sunulacak sağlık ürünlerinin aşağıdaki 
standartları sağlaması beklenmektedir (Kozak ve 
Bahçe, 2009; Kulşimanova, 2012).

•	 Profesyonel personel tarafından verilen yüksek 
standartlı tedavi kürleri,

•	 Değişik lezzet seçenekleri olan kaliteli diyetler,

•	 Çok değişik programlar (kilo verdirme, içki 
ve sigarayı bıraktırma, stresi azaltma, cilt 
bakımı vs.),

•	 Konforlu konaklama,

•	 Geleneksel kaplıca (termal) hizmetler (havuz, 
psikoterapi, doğal terapi maddeleri ve güzellik 
merkez gibi).

•	 Genellikle buhar odası, saunası, jakuzisi, 
soğutma havuzu ve locası bulunan erkek ve 
kadın etkinlik alanları,

•	 Egzersiz cihazlarının bulunduğu uzmanların 
kontrolünde fitness stüdyoları,

•	 Grupları için opsiyonel bir egzersiz stüdyosu,

Uluslararası SPA Birliğinin yapmış olduğu sı-
nıflandırmada SPA’lar arz ve talebe göre; Kulüp 
SPA, Yolcu Gemisi-Cruise SPA, Günlük SPA (Day 
SPA), Ziyaret/ Tatil/ Destinasyon SPA, Sağlık/ 
Medikal/ Tıbbi SPA, Termal/Mineral/ Kaplıca 
(jeotermal) SPA, Tatil/Dinlenme Yeri/ Otel/Resort 
SPA şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır 
(www.estespa.com).

Uluslararası SPA Birliğinin araştırmasına göre 
SPA ziyaretçileri arasında erkekler üçte birlik bir 
kitleyi temsil ederken, 31-54 arası yaş gurubu 
SPA ziyaretçilerinin yarısını oluşturmaktadırlar. 
Buna karşın 20-30 yaş gurubunun payı son yıl-
larda artmakta, bunun yanında çocukların gittikçe 
yükselen bir SPA müşteri kitlesi olduklarının da 
altı çizilmektedir.

Kırgızistan’daki Konaklama İşletmelerinde 
Spa Hizmetleri

Günümüzde kaplıca, ılıca, deniz ve dağ kürlerinin 
uygulandığı merkezlerde, dinlenerek tedavi görme 
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isteği yaygınlaşmaktadır (Öztürk ve Bayat, 2011). 
Gelişen bu trende uygun olarak son yıllarda tu-
rizmin gelişmekte olduğu ülkelerden birisi olan 
Kırgızistan’da da yeni yatırımlar yapılmakta ya 
da mevcut konaklama işletmeleri bu talebe uygun 
dönüşümler yapmaktadırlar (Кırgız Cumhuriyeti 
Milli İstatistik Komitesi, 2012). Çünkü değişen 
talep ve konaklama işletmelerinden beklentiler 
işletmeleri buna zorlamaktadır (Margaziyeva, 2010).

Kırgızistan’da turizmin gelişmesine parelel olarak 
konaklama işletmelerinin sayısı son beş yılda %10 
artış göstermiştir (Кırgız Cumhuriyeti Milli İstatis-
tik Komitesi,2011). Ancak konaklama işletmeleri 
sayısındaki bu artışınen hızlı yaşandığı yer başkent 
Bişkek olmaktadır. Bişkek’te kayıtlı olan değişik 
vasıflardaki toplam 61 konaklama işletmesinin 34 
tanesi otel işletmesi statüsündedir. Bu oteller toplam 
1408 odaya ve 2114 yatak kapasitesine sahip şehir 
oteli statüsünde olup, genellikle sunduğu hizmetler 
de iş turizmine yöneliktir (Egemberdiyev, 2012).

Son zamanlarda yeni yapılan ya da dönüştürülen 
konaklama işletmeleri artık konferans, ziyafet 
salonları, gece kulüpleri, yüzme havuzları, berber, 
güzellik salonları, hamam ve saunalar, seyahat 
acentaları, çeşitli eşya satan mağazalar gibi ünitelerin 
yanında bu hizmetlerin yanına sağlık merkezleri 
(spa) ve fitnes salonları da eklenmiştir (Egem-
berdiyev, 2012). Özellikle başkent Bişkek’teki 4 
konaklama işletmesi sunmuş oldukları SPA hiz-
metleri ile ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir ve 
bunlardan 2 SPA merkezi uluslararası SPABirliğinin 
standartlarına yakın bir SPA hizmeti sunmaktadır. 

Kırgızistan’daki konaklama işletmelerinde SPA 
hizmeti olarak genelde hidroterapiler, buhar odası 
kürleri, fin saunası, Türk hamamı, jakuzzi, thai 
masajı, aroma terapi, sıcak taş terapisi, refleksoloji, 

spor masajı, baş ve yüz masajları yapılmaktadır. 
Belirlenen prosedürlerden başka SPA merkezlerin-
de özel programlar da uygulanmaktadır. Günlük 
hayatın getirdiği yorgunluktan kurtulmak amacıyla 
misafirlere yönelik “Gönül Uyumu” adı altında 
antistres programları düzenlenmektedir (www.
jannat.kg).

Bişkek’de son 10 yılda konaklama tesislerinin dışın-
daki bağımsız SPA merkezlerinin sayısında da bir 
artış gözlenmektedir. Açılan SPA merkezlerindeki 
odalar son model güzellik ve çağdaş ekipmanlar 
ile donatılmış ve bazılarında müzik eşliğinde 
farklı terapiler uygulanmaktadır (www.spa.kg). 
Adından söz ettirmeye başlayan bu merkezler; yüz 
bakımları, tırnak bakımları su tedavileri, Sovyetler 
Birliği zamanında ünlü olan Zalmanov ve Kremlik 
banyoları, kuru terapilerden shiatsu masajı, thai 
masajı, aromaterapi masajı, bal masajı, taş masajı, 
vakum masajı, medikal masajı, Fransız masajı, 
anti-selülit ve klasik masajları, yüz bakımları, cilt 
temizliği, beyazlatma, çeşitli peelingler, şekillen-
dirme gibi uygulamalarla potansiyel müşterilerin 
ilgisini çekmeye çalışmaktadırlar (www.banya.kg).

SPA kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte Kır-
gızistan’da hamam kültürü de yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Farklı ulusların tarihteki hamam 
kültürü artık Kırgızistan’a da taşınmaya başlamış 
ve bu alana yapılan yatırımlar ilgi görmektedir. 
Bilim adamlarının, hamamı ziyaret etme sürecinde 
dolaşım sistemin iyileşmesi, bağışıklık sisteminin 
genel güçlenmesi ve terleme sürecinde vücudun 
toksinlerden kurtulması gibi sağlık üzerindeki et-
kilerini gündeme getirmeleri hamamların bir SPA 
merkezi olarak tanıtılabileceği fikrini doğurmuştur. 
Açılan bu merkezlerde misafirlere buhar odaları, 
serin havuzlar, huş ve meşe ağacından yapılmış 
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banyo süpürgeleri, banyo aksesuarları, masaj te-
rapileri, güzellik salonu, Rus ve Türk hamamları, 
Japon Kupeli, SPA bakımları, pedikür, manikür, 
kuaför hizmetleri sunulmaktadır.

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE SPA HİZ-
METLERİNİN MÜŞTERİ ALGISI ÜZERİN-
DEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Kırgızistan’da turistlerin dikkatini çekmek ve 
geliri arttırmak yönünde yeni ürünler geliştirmeye 
çalışan oteller için SPA son zamanlarda popüler 
olmaya başlayan ürünlerden biridir. Bu hizmet 
çeşidini bünyelerine katan konaklama işletmeleri 
için bu durum önemli bir rekabet avantajı sağla-
maktadır. Dolayısıyla yeni bir turizm aktivitesi 
olarak ülkede ilginin arttığı SPA üzerine yapılan 
bu çalışmanın sadece Kırgızistan’ı kapsaması 
araştırmayı özgün kılmaktadır. Yapılan gözlemler, 
başkentteki konaklama işletmelerinin bünyesinde 
ya da bağımsız olarak açılan SPA merkezlerinin 
günden güne artığını göstermektedir. Bu bağlamda 
araştırmanın amacı, bünyesinde SPA hizmetleri 
sunan konaklama işletmelerinin müşterileri ve 
potansiyel müşterileri tarafından algılanan durumu 
araştırmak ve ülkedeki SPA hizmetlerinin gelişti-
rilmesine yönelik öneriler sunmaktır. 

Turizm gelişen Kırgızistan ekonomisi içerisinde 
önemli bir yere sahiptir ve gelecekte ekonominin 
lokomotifi gözüyle bakılmaktadır. Dolayısıyla 
sektörün önemli işkolu olan konaklama sektöründe 
hizmet çeşitlerinin ve kalitesinin yükseltilmesine 
yönelik bu yönde yapılacak her çalışmanın önemli 
olduğu ve ülke turizminin geliştirilmesine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Kapsamı Kısıtlılık

Araştırmanın kapsamını Başkent Bişkek’te faaliyet 
gösteren ve bünyesinde SPA hizmeti veren işlet-
me belgeli tesislerin müşterileri oluşturmaktadır. 
Kırgızistan’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldız statü-
sündeki tüm otellerin Bişkek’te toplanmış olması 
ve ülkedeki konaklamaların yarıdan fazlasının 
(KMİK, 2011) Bişkek’te gerçekleşiyor olması 
nedeniyle burada yapılacak alan çalışmaların ör-
neklem sayısının yeterliliği durumunda ülkedeki 
ana kütleyi temsil edeceği düşünülmektedir. Bu 
bağlamda Yazıcıoğlu ve Erdoğan’ın (2004:50) 
belirlediği minimum örneklem sayısı olan 384 
sayısı bu araştırma için aşılmış ve 411 kişiden 
anket formu elde edilmiştir. Araştırma kış sezonu 
(Şubat-Mart 2013) aylarında yapıldığından Bişkek’te 
SPA hizmeti sunan konaklama işletmelerinde bu 
aralıklarda doluluk oranları düşük olmaktadır. Do-
layısıyla anket formu için katılımcı bulunması için 
uzun zaman dilimine ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca 
müşterilerin daha çok iş amaçlı olarak başkentte 
bulunuyor olmaları ve günlerinin koşuşturma ile 
geçmesi nedeniyle otele aşırı yorgun dönmeleri 
anket için zaman ayırmalarını zorlaştırmıştır. Tüm 
bu nedenler anket formlarının geri dönüşümünü 
kısıtlamış ve dağıtılan 500 anket formunun %20 
gibi bir oranı geri dönmemiştir. 

Araştırmanın Yöntemi ve Problemi

Bu araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Ve-
riler, bu amaçla hazırlanan anket formlarının SPA 
hizmeti satın alan müşterilere ile geri dönüşümü 
sağlanan toplam 411 anketin değerlendirilmesiyle 
elde edilmiştir. Toplam 9 sorudan oluşan soruların 
ilk 4’ütanımlayıcı sorulardan diğerleri ise katılım-
cıların SPA’yı anlama düzeyini 
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belirlemeye, tercihlerini, beklentilerini ve SPA’yı 
seçme kriterlerini öğrenmeye yöneliktir. 

Yapılan bu araştırma ile ülkede SPA hizmetinin 
nasıl algılandığı, SPA’dan beklentilerin neler oldu-
ğu, alınan hizmetlerden memnun olup olunmadığı 
ve SPA’lardaki hizmet kalitesinin yükseltilmesi 
doğrultusunda müşterileri beklentilerinin neler 
olduğu sorularına cevap aranmıştır. Elde edilen 

istatistiksel bilgiler grafikler ve tablolar aracılığıy-
la ortaya konulmuş ve araştırmanın problemleri 
doğrultusunda yorumlanmıştır.

Araştırmanın Bulguları

Bişkek’teki şehir otellerinde SPA hizmetlerinin 
gelişimine yönelik bir model önerisi oluşturul-
ması amacıyla tüketicilere yönelik yapılan anket 
sonuçları ile ilgili veriler aşağıda açıklanmıştır. 

Tablo 1. Katılımcılarının Yaşı, Cinsiyet ve Eğitim Düzeylerinin Dağılımları

Yaş Grubu % Cinsiyet Sayı %
18-22 41 Erkek 118 29
23-25 14 Bayan 292 71
26-30 10 Toplam 410 100
31-35 7

K
at

ıla
nl

ar
ın

 E
ği

-
tim

 D
üz

ey
i

Eğitim Sayısı %
36-40 7

41-45 7 Lise ve altı 122 30

46-50 6 Üniversite 208 51
51-55 7 Yüksek Lisans 73 18
55 ve üzeri 1 Doktora 7 1

Tablo1.’de görüleceği üzere katılımcıların %41’nin 
18-22 yaş, %14’ünün 23-25 yaş, %10’nun 26-
30 yaş, %7’sinin 31-45 yaş, %6’sının 46-50 
yaş aralığında ve %1’inin ise 55 yaş üzerinde 
oldukları görülmektedir. Katılımcıların % 71’i 
bayan %29’u erkektir. Katılımcıların eğitim du-
rumlarına bakıldığında, katılımcıların çoğunluğu 
(%51) 4 yıllık bir üniversite mezunudur. %30’u 
en az lise ve ortaokul, %18 Master ve %1’i ise 
Doktora derecesine sahiptir. Buradan hareketle 
ankete katılanların çoğu itibariyle üniversite 

mezunu olması gelecekte SPA merkezi açacak 
olanlar için bu kesimin düşünceleri önemlidir. 
Çünkü eğitim profilleri yüksek olan müşterilerin 
beklentilerinin karşılanması ve ikna edilmeleri 
daha zor olacağından otel yönetimlerinin alacakları 
yatırım kararlarında öncelikle bu kesimin talep ve 
ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Müşteri odaklı pazarlamanın esas olduğu günümüz-
de onların düşüncelerini yeterince öğrenebilmek 
yönetimlerin işlerini kolaylaştıracaktır. 
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Tablo 2. SPA Personelinin Sertifikalı Olması

SPA personelinin konusunda sertifikalı olması benim için önem-
lidir.

Evet Hayır Kararsızım

% 79 % 11 % 10

Tablo 2‘deki verilere göre; SPA personelinin ko-
nularında eğitim almış olmaları önemsenmekte 

ve bunun SPA hizmetlerinin kalitesi açısından 
gerekli olduğuna inanılmaktadır. 

Tablo 3. SPA’nın Promosyon Olarak Kullanılması

Otel’de konaklama yanında SPA hizmetlerinden ücretsiz yararlandırıl-
ması yönündeki bir kampanya o oteli tercih etmenizde etkili olur mu? 

Evet Hayır Kararsız

% 77 % 17 % 6

Katılımcıların “Sizce SPA merkezini tercih ederken 
hangi reklam araçlarına göre seçmek daha doğru 
ve güvenilirdir?” sorusuna alınan cevaplardan 
SPA müşterilerin daha çok kendi tanıdıkları ya da 
daha önce giden birilerinin tavsiyelerini dikkate 
alacaklarını ifade ettiklerini göstermektedir. 

Bunun dışında müşteri tercihleri üzerindeki en 
etkili araçların internet ve TV reklamları olduğu 
görülmektedir. Bu konuda en etkisiz reklam aracı 
ise gazetelerdir. İşletme ile ilgili bilgileri bir arada 
toplayan broşürler, hazırlanan promosyon amaçlı 

takvimler ve reklam katalogları işletmelerin tanı-
tım faaliyetlerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu 
nedenledir ki amblemli malzemeler ve işletme 
logolarının, imaj yaratması ve işletme adının 
müşterilerin aklında kalmasını sağladığından tüm 
Dünya’da ürün üzerinde yer almasına önem veril-
mektedir (Margaziyeva, 2010). Bununla birlikte 
SPA hizmeti sunan konaklama işletmelerinin iyi 
dizayn edilmiş bir Web sayfasıyla da müşterile-
rini etkileyebildikleri sonucu çıkarılabilir. Ancak 
ülkedeki otellerin etkili Web tasarımı konusunda 
büyük eksiklikleri vardır. 

Tablo 4. SPA’nın Tanıtımında Etkili Olabilecek Reklam Araçları

Sizce SPA merkezini tercih ederken hangi reklam araçlarına göre seçmek daha doğru ve güveni-
lirdir?

%

Tanıdıklar tavsiyesi ile 59

Internet 27

TV Reklamları 11

Gazete Reklamları 3

Tablo 4. üzerindeki verilere göre, katılımcıların SPA 
tercihi yaparken tanıdık, belki bir ihtimal ile de 
oraya daha önce gitmiş olanların bu tercihte önemli 
etkisinin olacağı görüşü hâkimdir. Bu sonuçlara 
göre, SPA merkezinin tercihinde tanıdık tavsiyesi 

% 59 iken, internet reklamlarının etkisi %27, 
diğerleri ise %14 olarak belirlenmiştir. Buradan 
hareketle konaklama işletmelerinin faaliyetlerini 
sürdürülebilir kılmaları için en güvenilir yolun ko-
naklayanların memnun ayrılmasını sağlamak olduğu 
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söylenebilir. Özellikle iş adamlarının kaldıkları 
tesisler hakkındaki tavsiyeleri arkadaş çevreleri 
için önemli bir referans olmaktadır. Unutulmamalı 

ki müşterilerin tercih ettikleri işletmeden memnun 
ayrılması aynı zamanda o tesis için maliyeti en 
düşük pazarlama yöntemlerinden biridir. 

Tablo 5. Otellerde SPA Hizmeti Gerekliliği

Sizcebirotelişletmesimutlaka SPA hizmetisunmalımıdır? %

Evet 80

Hayır 12

Kararsızım 8

Tablo 5. üzerindeki verilere göre, Bişkek otel-
lerinde konaklayanların %80’i Bir otelde “SPA 
olmalıdır“ cevabını vermiştir. Yine yapılan alt 
analiz sonuçlarında “evet” diyen katılımcıların 
% 59’u SPA’nın otellerin bünyesinde küçük bir 
uygulama olarak değil çok daha geniş çaplı bir 
birim olarak hizmet sunmasını isterken katılım-
cıların % 65 gibi bir bölümü de konaklama işlet-
melerindeki SPA hizmetlerinin otel müşterilerine 
ücretsiz sunulmasını ve otel fiyatının dışında ekstra 
ücretler talep edilmemesi gerektiği yönünde bir 
görüş beyan etmişlerdir. Katılımcıların sadece 
% 16’sı SPA hizmetlerinin ücretsiz olamayacağı 
görüşüne sahiptir. 

Bişkek’teki SPA hizmeti sunan konaklama işlet-
melerinde yapılan incelemelerde otel fiyatı ve 
SPA hizmetleri konusunda iki farklı yöntemin 
uygulandığı görülmüştür. Bunlar; 

-Fiyata dahil olan SPA hizmetleri; Bunlar genellikle 
SPA’da var olan havuz, sauna, Türk hamamı ve 
fitness hizmeti şeklinde olmaktadır.

-Fiyata dahil olmayan SPA hizmetleri; Masajlar, 
yüz bakımı, vücut bakımı, manikür ve pedikür 
gibi kuru ve ıslak terapileri kapsamaktadır. 

Araştırmaya katılanların SPA ile ilgili tüm hiz-
metlerin konaklama fiyatının içinde olması ge-
rektiği yönündeki beklentiler esasen akla pek 
yatkın gelmemektedir. Çünkü tüm bu hizmetlerin 
konaklama fiyatına dâhil edilmesi o oteldeki ge-
celik oda fiyatlarının yüksek olarak algılanmasına 
neden olabilecektir. Bu durum o işletmenin fiyat 
rekabetinde aleyhine bir durumdur. Turistik ürün 
satışında öncelik müşteriyi ürüne getirebilmektir. 
Dolayısıyla müşterinin otele gelmesini sağladıktan 
sonra diğer ürünleri satmak daha kolay olacağından 
Bişkekte’ki SPA hizmeti sunan otellerin üretilen 
her bir ürünü ayrı ayrı fiyatlandırarak (Avrupa tipi 
fiyatlandırma) tanıtım yapması belki daha akla 
yatkın bir tercih olacaktır. Nitekim Kırgızistan’a 
gelen turistlerin satın alma güçlerinin Kanada ya 
da Amerika’ya gidenler kadar yüksek olmadığı 
da dikkate alındığında SPA hizmet fiyatlarının 
konaklama fiyatı içine katılarak tek bir fiyattan 
paket olarak sunulması ülkede konaklama birim 
fiyatı algısını yükseltecektir. Bu durum rekabet 
edebilirlik açısından otelin pazarlama sorunu 
yaşayabileceği anlamına gelmektedir.
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Tablo 6. SPA’dan Beklenilen Hizmet Türleri

SPA Hizmeti HiçÖnemliDeğil ÖnemliDeğil Tarafsız Önemli Çok Önemli Toplam

n % n % n % n % n % n %
Masaj 14 3 27 7 65 16 81 20 223 54

410 100
Yüzbakımı 25 6 28 7 32 8 90 22 235 57

410 100
VücutBakımı 32 8 31 8 52 13 84 20 211 51

410 100
Manikür, 
Pedikür

91 22 20 5 48 12 141 34 110 27
410 100

Tablo 6.’ya bakıldığında katılımcıların bir SPA’dan 
satın almak istedikleri hizmetin ilk sırasında ‘yüz 
bakımının, ikinci sırada ise ‘masaj’ ın yer aldığı 
görülmektedir. Bu durum bir SPA merkezinden 
müşterilerin asıl beklentilerinin ne olduğunu an-
latması bakımından da önemlidir. Nitekim son 
zamanlarda SPA’ların farklı masaj uygulamaları ile 
popüler olması tesadüfü değildir. Günlük hayatın 

getirdiği stresten ve yorgunluktan en kısa sürede 

kurtulmak isteyenlerin yolu SPA’lara düşmektedir. 

Bişkek otellerinde konaklayan müşterilerin daha 

çok iş adamları ağırlıklı olması, günleri koşturmaca 

ile geçen bu insanların ertesi güne daha dinç ve 

dinlenmiş olarak başlamak yönündeki talepleri SPA 

merkezlerini tercihlerde ön sıralara çekmektedir. 
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olduğunu anlatması bakımından da 
önemlidir. Nitekim son zamanlarda 
SPA’ların farklı masaj uygulamaları ile 
popüler olması tesadüfü değildir. Günlük 
hayatın getirdiği stresten ve yorgunluktan 
en kısa sürede kurtulmak isteyenlerin 
yolu SPA’lara düşmektedir. Bişkek 

otellerinde konaklayan müşterilerin daha 
çok iş adamları ağırlıklı olması, günleri 
koşturmaca ile geçen bu insanların ertesi 
güne daha dinç ve dinlenmiş olarak 
başlamak yönündeki talepleri SPA 
merkezlerini tercihlerde ön sıralara 
çekmektedir.  

 
Şekil 1. SPA’da Yer Alması İstenilen Hizmet Türlerinin Önem Sırası 

Katılımcılara göre SPA’da mutlaka 
bulunması istenilen hizmet 
Ünitelerin neler olması gerektiği Şekil 
1.’de belirtilmiştir. Buna göre SPA’da 
havuzun olması çok önemlidir” diyenlerin 
oranı % 46’dır. SPA’nın ikinci önemli 
ünitesi ise fitness (% 39) görülmektedir. 
Sonrasında da buhar odası (% 34), 
hamam (% 28) ve sauna (% 15) önemlidir 
şeklinde bir sıralama belirlenmiştir. 
Buradan anlıyoruz ki SPA hizmetleri 
içerisinde ilk akla gelenler havuz ve 

fitness olmaktadır. Müşterilerin havuz 
beklentisinin yüksek olması Bişkek 
otellerinin şehir oteli olması ve kıyı 
turizm olanaklarının olmamasından 
kaynaklanabilir. İhtimal ki deniz özlemi 
otellerin sunacakları havuzlarda 
giderilmek istenmektedir. Dolayısıyla 
oteller  müşterilerin bu yöndeki 
beklentilerine kulak vermelidirler.

Şekil 1. SPA’da Yer Alması İstenilen Hizmet Türlerinin Önem Sırası

Katılımcılara göre SPA’da mutlaka bulunması 
istenilen hizmet Ünitelerin neler olması gerektiği 
Şekil 1.’de belirtilmiştir. Buna göre SPA’da havuzun 
olması çok önemlidir” diyenlerin oranı % 46’dır. 
SPA’nın ikinci önemli ünitesi ise fitness (% 39) 
görülmektedir. Sonrasında da buhar odası (% 34), 

hamam (% 28) ve sauna (% 15) önemlidir şeklinde 
bir sıralama belirlenmiştir. Buradan anlıyoruz ki 
SPA hizmetleri içerisinde ilk akla gelenler havuz 
ve fitness olmaktadır. Müşterilerin havuz beklen-
tisinin yüksek olması Bişkek otellerinin şehir oteli 
olması ve kıyı turizm olanaklarının olmamasından 
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kaynaklanabilir. İhtimal ki deniz özlemi otellerin 
sunacakları havuzlarda giderilmek istenmektedir. 

Dolayısıyla oteller müşterilerin bu yöndeki bek-
lentilerine kulak vermelidirler.

Tablo 7. SPA’da Müzik

Sizce SPA’da müzik çalması konforlu bir atmosfer oluşturulması açısından 
önemli midir?

Evet Hayır Fikrim Yok

% 80 % 12 % 8

Tablo 7.’ya bakıldığında konaklama işletmelerinde 
verilen SPA hizmetlerinin sunumu sırasında ça-
lınacak müziğin ek bir konfor ve dinlendirici bir 
atmosfer oluşturacağına inananların oranı % 80’dir.

Nitekim SPA hizmeti esnasında iyi seçilmiş bir 
müzik türünün müşteriler üzerinde dinlendirici 
ve rahatlatıcı bir etkisinin olacağını söylemek 
mümkündür. 
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Tablo 7.’ya bakıldığında konaklama 
işletmelerinde verilen SPA hizmetlerinin 
sunumu sırasında çalınacak müziğin ek 
bir konfor ve dinlendirici bir atmosfer 
oluşturacağına inananların oranı % 80’dir. 

Nitekim SPA hizmeti esnasında iyi 
seçilmiş bir müzik türünün müşteriler 
üzerinde dinlendirici ve rahatlatıcı bir 
etkisinin olacağını söylemek mümkündür.  

 
 

Şekil 2. SPA’yı Tercih Etme Kriterleri 

 
 
Müşterilerin bir SPA merkezini seçerken 
hangi kriterlere dikkat ettiklerini 
öğrenmek açılacak bir SPA merkezinin 
doğru planlanabilmesi açısından son 

derece önemlidir. Binanın mimari 
estetiği, bulunduğu yer, marka-imaj, fiyat, 
personelin ve sunulan hizmetin kalitesi ve 
donanımın SPA’nın çekiciliği açısından 

Sizce SPA’da müzik çalması konforlu bir 
atmosfer oluşturulması açısından önemli 
midir? 
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Şekil 2. SPA’yı Tercih Etme Kriterleri

Müşterilerin bir SPA merkezini seçerken hangi 
kriterlere dikkat ettiklerini öğrenmek açılacak bir 
SPA merkezinin doğru planlanabilmesi açısından 
son derece önemlidir. Binanın mimari estetiği, 
bulunduğu yer, marka-imaj, fiyat, personelin ve 
sunulan hizmetin kalitesi ve donanımın SPA’nın 
çekiciliği açısından önemli kriterler olacağı 
muhakkaktır. Şekil 2.’deki verilere göre, SPA 
merkezinin tercih edilmesindeki en önemli etke-
nin burada çalışan personelin sunduğu hizmetin 
kalitesi%75’lik bir oran ile en önemli beklentidir. 
Bu sonuç, turizm endüstrisinde insandan insana 
hizmetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 

göstermesi açısından da önemlidir. Bir konakla-
ma işletmesinin en önemli sermayesinin çalışan 
personelleri olduğu gerçeğinden hareketle SPA 
müşterilerinin de memnuniyetinin yine kaliteli 
personel ile mümkün olabileceği görülmektedir. 
Dolayısıyla SPA’ların müşteri memnuniyeti açı-
sından cazibesini kaybetmemesi adına konusunda 
eğitimli ve sertifika sahibi kişileri istihdam etmesi 
önem arz etmektedir. 

Yine bu şekil üzerinde SPA merkezini çekici kılan 
ikinci etken binanın görselliği olmuştur. Nitekim 
Bişkek’teki oteller daha önce SPA hizmetlerinin de 
verilebileceği düşüncesi ile inşa edilmemişlerdir. 
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Bu gün değişen talepler doğrultusunda ortaya çıkan 
SPA hizmeti beklentisi nedeni ile işletmeler yeni bir 
yatırım yapmaktansa mevcut konaklama tesisinin 
bünyesinde bir alan yaratarak bu hizmeti sunma 
yoluna gitmekte ve rekabet avantajı oluşturmaya 
çalışmaktadırlar. Dolayısıyla tesis bünyesinde 

sonradan oluşturulmuş bu üniteler hayal edilen 
bir SPA merkezinin ötesinde kalmaktadır. SPA 
merkezlerinin tercih edilme kriterleri ‘donatım’, 
‘marka-imaj’, ‘fiyat’ şeklinde sıralanırken en son 
sırada SPA’nın bulunduğu coğrafi konum yer 
almaktadır. 
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önemli kriterler olacağı muhakkaktır. 
Şekil 2.’deki verilere göre, SPA 
merkezinin tercih edilmesindeki en 
önemli etkenin burada çalışan personelin 
sunduğu hizmetin kalitesi%75’lik bir oran 
ile en önemli beklentidir. Bu sonuç, 
turizm endüstrisinde insandan insana 
hizmetin ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha göstermesi açısından da 
önemlidir. Bir konaklama işletmesinin en 
önemli sermayesinin çalışan personelleri 
olduğu gerçeğinden hareketle SPA 
müşterilerinin de memnuniyetinin yine 
kaliteli personel ile mümkün olabileceği 
görülmektedir. Dolayısıyla SPA’ların 
müşteri memnuniyeti açısından cazibesini 
kaybetmemesi adına konusunda eğitimli 
ve sertifika sahibi kişileri istihdam etmesi 
önem arz etmektedir.  

Yine bu şekil üzerinde SPA merkezini 
çekici kılan ikinci etken binanın görselliği 
olmuştur. Nitekim Bişkek’teki oteller 
daha önce SPA hizmetlerinin de 
verilebileceği düşüncesi ile inşa 
edilmemişlerdir. Bu gün değişen talepler 
doğrultusunda ortaya çıkan SPA hizmeti 
beklentisi nedeni ile işletmeler yeni bir 
yatırım yapmaktansa mevcut konaklama 
tesisinin bünyesinde bir alan yaratarak bu 
hizmeti sunma yoluna gitmekte ve 
rekabet avantajı oluşturmaya 
çalışmaktadırlar. Dolayısıyla tesis 
bünyesinde sonradan oluşturulmuş bu 
üniteler hayal edilen bir SPA merkezinin 
ötesinde kalmaktadır. SPA merkezlerinin 
tercih edilme kriterleri ‘donatım’, ‘marka-
imaj’, ‘fiyat’ şeklinde sıralanırken en son 
sırada SPA’nın bulunduğu coğrafi konum 
yer almaktadır.  

  
Şekil 3. SPA’daMarkanın Önemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. SPA’daMarkanın Önemi

Katılımcılara “Sizin için bir SPA merkezinin 
tercih edilmesinde marka ne kadar önemlidir?” 
sorusuna verilen cevapların analiz sonuçları Şe-
kil 3.’de görülmektedir. Bu sonuçlara göre, SPA 
hizmetlerinden yararlanmak isteyenler için önemli 
olanın; hizmetin markası değil daha çok sunulan 
ürünün kendisini memnun edip etmediği ön plana 
çıkmaktadır. Çünkü artık günümüz tüketici için 
marka çeşitleri diğer bir yaklaşımla alternatifler 
çok fazladır ve kendisine en fazla faydayı sağlayanı 
tercih edebilmektedir. 

Günümüz tüketicisi ‘ben’ merkezlidir. Taahhütlerine 
daha az bağlıdır. Bu bağlamda, marka bağlılığı 
giderek azalmakta, farklılaştırılmış ve ihtiyaçlarına 
uygun, rahat ve konforlu bir hayat özlemiyle daha 
seçicidir. Dolayısıyla artık ikna edilmeleri çok daha 
zordur. Bu nedenle müşteri taleplerine daha duyarlı 
ve ilgili olmak gerekmektedir (Karabulut,1998). 

5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Konaklama işletmelerinde SPA hizmetleri konulu 
bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular-
dan Bişkek’teki konaklama işletmelerinin SPA 
hizmetleri ile ilgili oluşturulacak müşteri algısı 
konusunda yetersiz kaldıkları dolayısıyla yazılı ve 
görsel basında bu merkezlerin tanıtımına daha fazla 
yer vermeleri gerektiği söylenebilir. Konaklama 
işletmelerinin satış ve tutundurma faaliyetlerinin 
başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için öncelikle 
faaliyetlerin hedefi, uygulama yöntemleri ve satış 
desteklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü 
konaklama işletmelerinde uygulanan tutundurma 
çabaları, turizmin kendine özgü özellikleri nede-
niyle diğer endüstri işletmelerinin tutundurma 
çabalarından farklıdır.

SPA hizmeti sunan işletmelerin tutundurma çabaları 
kapsamında reklam ve tanıtma çalışmalarına ağır-
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lık vermeleri gerekmektedir. Bu konuda özellikle 
etkin web sayfası tasarımlarına ihtiyaç vardır ve 
yine Bişkek’te billboardlarını da etkili bir tanıtım 
aracı olarak kullanılması da düşünülmelidir. SPA 
ürünlerinin tanıtımlarının yeterince duyurulamamış 
olması aslında pazarlama karmasının 4P(ürün-
fiyat-dağıtım-tutundurma) bir bütün olarak an-
latılamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 
bağlamda SPA müşterilerinin satın alabileceği 
makul bir fiyat seviyesi oluşturulması, tüketicinin 
SPA merkezine nasıl çekileceği konusunda uygun 
bir dağıtım kanalı oluşturulması ve tutundurma 
konusunda iletişim araçlarında yeterli düzeyde 
yararlanılması gerekmektedir. Zira başkentteki 
mevcut SPA hizmetlerinin fiyatlarının yüksek oldu-
ğu algısı hâkimdir. Ülkede konaklama işletmeleri 
kişisel satış ve doğrudan pazarlama uygulamalarına 
ağırlık verirken tutundurma araçlarından daha çok 
promosyonu (reklam) tercih etmekte ancak halkla 
ilişkiler ve satış geliştirme gibi önemli tutundurma 
araçlarından çok yararlanmamaktadırlar. 

Yine SPA uygulamalarından hizmet satın alan 
müşterilerin genel kanaati bu merkezlerde is-
tihdam edilen personelin konularında eğitimsiz 
ya da sertifikasız oldukları ve bunun bir sonucu 
olarak da hizmet kalitesinin bekleneni vermediği 
yönündedir. Ülkede turizm henüz gelişme aşama-
sındadır ve sektörde daha öncelikli yatırımlara 
gereksinim olduğu açıktır. Diğer yandan turizm 
sezonunun çok kısa olması bu ülke için çok bü-
yük çaplı SPA yatırımlarının yapılması için çok 
erken görülebilir. Ancak SPA konusunda gelişen 
yeni trendlere duyarsız kalmak istemeyen işletme 
yönetimleri bu yöndeki talepleri karşılamak diğer 
yandan da rakipler karşısında rekabet avantajı elde 
etmek amacıyla tesislerinin bir bölümünde bu 
hizmeti faaliyete geçirmektedirler. Ayrıca ülkede 

meslek standartları ile ilgili bir mevzuatın henüz 
kanunlaşmamış olması işletmelerin bu uygula-
maları rahatlıkla bünyelerinde verebilmelerinin 
önünü açmaktadır. Dolayısıyla her işletme kendi 
hizmet anlayışına göre bir standart geliştirerek 
SPA hizmeti sunabilmektedir. 

SPA merkezlerde çalıştırılacak personel içinde 
zorunlu bir eğitim standardının olmayışı haklı 
olarak buralardan hizmet satın alanların haklı 
şikâyetlerine sebep olmaktadır. Bu sorunun aşıla-
bilmesi için SPA’larda çalıştırılacak personellerin 
yetiştirileceği üniversite bünyelerinde programlar 
ya da sıkı denetlenen sertifika kursları açılması-
na ihtiyaç vardır. Bu merkezlerde çalışacaklar 
için mesleki standart zorunluluğu getirilmelidir. 
Şüphesiz konusunda mesleki yeterliliğe sahip 
elemanların yetersizliği SPA gelirini de doğrudan 
etkileyen unsurlardan birisidir. Bu nedenle SPA’larda 
istihdam edilecek personellerde bu yeterliliğin 
aranması gerekir ancak bunların bulunamadığı 
durumlarda personelleri sürekli eğitim kurslarına 
tabi tutmak, belirli periyotlarla diğer ülkelerden 
masterclass için SPA endüstrisinde ünlü olan uz-
manlar davet edilerek bu eksikleri gidermek hem 
de bu programları iletişim araçları ile duyurarak 
halkla ilişkiler sağlamak mümkündür.

Anket cevaplarından elde edilen sonuca göre SPA 
merkezlerini tercih eden müşterilerin kararlarında 
daha çok o ürünü daha önce denemiş olanların ya 
da o konaklama işletmesinde çalışanların tavsiye-
lerinin etkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 
buradaki otellerin en önemli reklam aracı kendi 
çalışanları ve otelde kalan müşterileri olmaktadır. 
Bu nedenle işletmeler SPA’da çalışan personeline 
ve müşterilerine değer ve önem veren bir politika 
izlemeleri gerekmektedir. SPA’ya gelen misafirlere 
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verilen samimi ve dürüst hizmet algısı onların 
tekrar gelmeleri ve sadık müşteri olmaları yönünde 
atılacak önemli bir adım olacaktır. Uygulamadan 
ve genel olarak SPA personelinin hizmetinden 
memnun kalan misafirler bu memnuniyetlerini 
mutlaka dostlarına tavsiye edecektir. Bu yönde 
bir farkındalık oluşturmak diğer reklam araçla-
rına duyulan ihtiyacı da azaltacağından tanıtım 
giderlerini de azaltıcı bir unsurdur. 

Elde edilen sonuçlar SPA müşterilerinin tercihle-
rinde gazete reklamlarının en son sırada olması 
nedeniyle konaklama işletmeleri günümüzün en 
önemli iletişim ve etkili aracı olan web sayfalarını 
ve internet reklamını daha etkin kullanmalıdırlar. 
Günümüzde herkesin ikinci bir dünyasını oluşturan 
internet ortamında SPA hizmetlerinin tanıtımını 
yapmak bilgiye ulaşma ve hizmetleri görsel ola-
rak da izleme olanağı sunduğundan tanıtım için 
çok daha etkili sonuçlar elde etmek mümkündür.

SPA merkezileri için oluşturulan fiyat düzeyleri 
sadece ülke dışından otele gelecek yabancılar için 
değil aynı zamanda bu hizmetlerden yararlanmak 
isteyen bölge halkının da bütçesine hitap etmelidir. 
Bu durum SPA merkezlerinin atıl kalmaması yö-
nünde atılacak önemli bir adımdır. Böylece işletme 
yönetimlerinin sezon dışında tesislerinin düşen 
doluluk oranlarını iç turizm talebi ile artırırken ülke 
insanının SPA’larla tanışmaları sağlanmış olacaktır. 
Bu bağlamda hem SPA merkezinin tanıtımı hem de 
müşteri sayısının artırılması için insanların dikkatini 
çekebilecek oranda indirim günleri yapılabilir, ya 
da önceden SPA’ya hiç gelmemiş olanlar için bazı 
hizmetler sembolik rakamlara satılabilir. Müşteri 
portföyünün genişletilmesi adına Bişkek’teki diğer 
büyük özel ya da kamu şirket personelleri için Club 
Kart yöntemi uygulanabilir. 

Ülkede henüz bir SPA birliğinin kurulamamış olması 
SPA endüstrisini gelişiminin önünde önemli bir 
engeldir. Ülkede SPA merkezleri için oluşturulacak 
standartlar bu merkezlerde hangi tür hizmetler 
sunulduğu konusundaki şüpheci yaklaşımların 
ortadan kalkmasına neden olacaktır. Denetlenebilen 
ve mevzuat gereği belirli standartlara uyan bu mer-
kezler makul bir fiyat politikası ile bölge insanına 
da hizmet sunarak bu merkezleri gizemli yerler 
olmaktan çıkarıp tanınır ve bilinir hale getirmek 
oluşabilecek önyargıların ortadan kalkmasına sebep 
olacaktır. Çünkü “insan bilmediğinin düşmanıdır”. 
Toplum arasında dedikoduya dayalı olarak yayılan 
yanlış algılar neticede işini doğru yapmak isteyen 
işletmelerin haksızlığa uğramasına de neden 
olabileceğini unutmamak gerekmektedir. Haksız 
rekabet doğuran bu durumların önüne geçebilmek 
için ülkede belirlenen fiyatlar sunulan hizmetin 
kalitesi, fiziksel mekanın özelliğine göre değişse 
de sonuçta işini iyi yapan SPA’ları destekleyen 
ve de aynı zamanda standartlara uyup uymadık-
larını denetleyen bir örgütsel yapı olmalıdır. Bu 
merkezlerin kalitesinin yükseltilmesi sağlanarak 
uluslararası SPA Birliğine üye olabilecek standart-
ları yakalamaları sağlanmalı ve turizm konusunda 
ileri olan ülkelerde SPA Birliklerince düzenlenen 
fuarların Bişkek’te yapılması desteklenmelidir. 

Sonuç olarak Bişkek’teki konaklama işletmeleri 
bünyesinde sunulan SPA hizmetleri yeni bir iş 
kolu olarak henüz gelişme aşamasındadır. Dola-
yısıyla daha yolun başında iken yukarıda getirilen 
öneriler çerçevesinde adımlar atılması durumunda 
ülkede bu endüstrinin gelişmesinin ve kalitesinin 
yükseltilmesi daha hızlı olacaktır. Aksi durumda 
kontrolsüz ve her girişimcinin kendisine göre be-
lirlediği standartlarla ülkedeki SPA hizmetlerinin 
dünya standartlarına ulaşabilmesi zor gözükmektedir. 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE 
EĞİTİMİNDEKİ ALGI ve BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİNE 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: UZUNKÖPRÜ MYO ÖRNEĞİ

Nazife ÇAKIR1, Serdar CANBAZ2, Serpil GÜMÜŞ3

1 Trakya Üniversitesi Uzunköprü M.Y.O
2 Kırklareli Üniversitesi Babaeski M.Y.O

3 Beykent Üniversitesi Doktora Öğrencisi

Özet: Bu çalışmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin muhasebe dersine olan ilgileri ile muhasebe der-
sinden beklentileri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda ağırlıklı olarak 
muhasebe dersleri alan bölümlerdeki 258 öğrenciye 27 sorudan oluşan bir anket uygulanmış ve veriler, 
SPSS 20 istatistik programı aracılığıyla değerlendirilmiş; ankette bulunan likert ölçeğindeki beş düzeyli 
sorulara verilen yanıtlar için güven testi yapılmıştır. Öğrenciler derslerin panel, konferans, vb. etkinliklerle 
desteklenmesi beklentisi içinde olduklarını, sınıflarda teknoloji kullanımının artırılması gerektiğini, güncel 
yayınlara erişimin kolaylaştırılmasını istediklerini belirtmişlerdir. Ankete katılan öğrencilerin çoğunluğunun 
ticaret liselerinden ziyade meslek lisesi mezunu oldukları görülmüştür. Bu durum muhasebe derslerinin 
yoğun olarak görüldüğü bölümlerde muhasebe temeli olmayan öğrencilerin ders algılamalarını olumsuz 
etkilemiştir. Meslek yüksekokulu muhasebe eğitiminin verildiği bölümlere ticaret lisesi öğrencilerinin 
daha fazla özendirilmesi hem muhasebe dersinin daha kolay algılanmasını sağlayacak hem de muhasebe 
ara elaman kalitesini artıracağı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksek Okulu, Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Ders Algısı
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A SURVEY FOR DETERMING THE VOCATIONAL COLLEGE  
STUDENTS’ WISHES AND EXPECTATIONS FROM THE  

ACCOUNTING TRAINING: THE EXAMPLE OF UZUNKÖPRÜ  
VOCATIONAL COLLEGE

Abstract: In this study, the research subject is the relation between the students’ attention to accounting 
class and what they expect of these classes. In Uzunköprü Vocational College, a survey composed of 27 
questions has been conducted among 258 students who have mainly accounting classes. The data has 
been assessed by SPSS 20 statistical software and a reliability test has been carried out for the answers 
given to the questions in the form of five point likert scale in the survey. The students have declared that 
they expect the classes to be supported by panels, conferences and etc., the usage of technology in the 
classes to be improved and they also wish the access to the current publications would be easier. Most 
of the students in this study are vocational high school graduate rather than commercial high school gra-
duate. This situation has negatively affected the perceptional capability of the students who study in the 
departments that include intensely accounting classes although the students don’t have any basic training 
in accounting. It’s been determined that with the encouragement of commercial high school students to 
go to the departments in vocational colleges where the accounting classes are taught, the perception of the 
classes would become easier and the quality of intermediate accounting personnel would be improved.

Key Words: Vocational College, Accounting Training, Perception in Accounting Class
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Kuramsal Çerçeve 

İşletmelerin ekonomik faaliyetleri nedeniyle 
işletme bünyesinde meydana gelen değişimlerin 
izlenmesi, etkileri ve sonuçlarının bilinmesi için 
muhasebe olarak ifade ettiğimiz bir sisteme ihtiyaç-
ları bulunmaktadır. Muhasebe, işletme içerisinde 
mutlaka olması gereken bir sistemdir ( Uysal ve 
Şenlik, 2014:23).

Muhasebe, bütün işletmeler, daha genel bir ifadeyle 
bütün organizasyonlar için gerekli bir bilgi sistemi-
dir. Büyüyen ve faaliyetleri giderek karmaşıklaşan 
günümüz işletmeleri için muhasebe bilgilerinin 
önemi daha da artmıştır. ( Lazol , 2012:3) 

Günümüzde işletme yöneticileri ve işletmelerle 
ilgilenen toplumun diğer kesimleri doğru ve gü-
venilir mali bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Doğru 
ve güvenilir bilgilerin sağlanabilmesi ve ihtiyacı 
olanlara sunulabilmesi için doğru ve güncel bilgilerle 
donatılmış muhasebe öğrencisine ve dolayısıyla 
muhasebe meslek elamanına ihtiyaç vardır. 

Meslek Yüksekokulları belli sektörlere ara elaman 
yetiştirme misyonunu üstlenmiş eğitim kurumları 
olarak tanımlanabilir.( Tuncer,2011:934) Türkiye’de 
meslek yüksekokulları, yükseköğretim içerisin-
de önemli bir yere sahip olan eğitim- öğretim 
kurumlarından biridir. KOBİ*’ lere ara elaman 
ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri 
meslek yüksekokullarıdır. Türkiye’nin, Avrupa 
Birliği (AB) ile ilgili olarak başlayan tam üyelik 
sürecinde bu okullarda verilen eğitimin önemi bir 
kat daha artmıştır. (Gençtürk, Demir ve Çarıkçı, 

* KOBİ: “Küçük ve orta büyüklükteki işletme” 
kelimelerinin kısaltmasıdır. Birçok farklı tanımı 
bulunan bu sözcüğün en bilinen tanımını KOSGEB 
yapar: “imalat sanayiinde, hisselerinin %25′in 
fazlası büyük işletmelerin elinde olmayan, 1′den 
250′ye kadar işçi çalıştıran” şirketler.

2008:210) Bu bağlamda, Türkiye’de birçok yükse-
köğretim kurumunun Bologna Süreci ile birlikte, 
mesleki eğitim ve ileri mesleki eğitim alanlarında 
öğrencilerin, kişisel gelişim, meslek sahibi olma 
ve Avrupa iş gücünde yer alabilmeleri için bilgi, 
vasıf ve yeteneklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

 Yukarıda ki hedefler doğrultusunda, muhasebe 
eğitiminin genel hedeflerini özetlemek gerekirse; 
işletme kararlarına yararlı bilgilerin saptanması, 
toplanması, ölçülmesi, işlenmesi, kaydedilmesi, 
doğruluğunun denetlenmesi, kolay anlaşılır raporlar 
içinde özetlenmesi, incelenmesi ile incelenmesinden 
çıkarılan sonuçların karar-alma da kullanılması 
konusunda bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin kul-
lanılması için öğrenci yeteneğinin geliştirilmesi 
olarak, sıralamak mümkündür. (Akman, 2004:1) 

Klasik olarak yapılan eğitimde, öğretenin konuyu 
anlatması, öğrencinin ise sadece öğretenin anlattık-
larını bireysel olarak ve sessiz kalarak dinlemesi 
söz konusudur. Bu şekilde yapılan öğretim bir süre 
sonra öğreten ve öğrenci açısından öğrenmenin 
sıkıcı hale gelmesine ve motivasyonun dağılmasına 
neden olmaktadır.(Yılmaz, 2001:148)

Muhasebe eğitiminin teorik olarak gerçekleşti-
rilmesinde öğrencinin bilgi, düşünme, algılama 
durumunun saptaması görevi öğretim elemanına 
düşmektedir. Öğretim elemanının öğrenciye vereceği 
teorik ve pratik bilgilerle birlikte tutum ve davra-
nışları öğrencinin gelecekteki meslek seçiminde 
etkili olmaktadır. Teorik olarak verilen eğitimin 
pratiğe aktarılarak öğrenmenin gerçekleştirilmesi 
sağlanır.(Katrinli vd, 2009:5)

Öğrencilerin muhasebe dersini daha iyi nasıl 
kavrayabileceğinin tespit edilmesi ve etkin yön-
temler geliştirilmesi dersin başarısı için önemlidir. 
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20. asrın son çeyreğinde başlayan ve 21. asırda 
devam eden küreselleşeme (globalleşme), bilgi 
toplumu ve post-modernizm olarak adlandırılan 
değişimlerin, eğitime çok önemli yansımaları ol-
duğu yadsınamaz bir gerçektir. Eğitime yeni bakış 
açıları ve kavramlar getiren bu yaklaşımların özü, 
çok kanallı esnek eğitim ve yaşam boyu eğitim 
şeklinde özetlenmesi mümkündür. Eğitimde, 
öğretim yerine öğrenmeyi ön plana çıkaran bu 
anlayışta vurgu, öğrenen üzerine olup; öğrenen, 
eğitimin ortak paydası haline gelmiştir. (Akpınar, 
Gezer, 2010:3) Bu bağlamada; aktif öğrenmeyi 
desteklemenin, görsel iletişim araçlarının kulla-
nılması, öğrencilerin yazarak derse katılmalarının 
sağlanması ve örnek olay çözümlerinin kullanılması 
ile zenginleştirilmesi yeni dönem muhasebe eğiti-
minde büyük önem arz etmektedir. Bu sayede, aktif 
öğrenmede öğrenciler kendi bilgi ve becerilerini 
de kullanarak öğrenmeyi gerçekleştireceklerdir.

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu(IFAC) 
, tarafından üye ülkelerin uyması gerekli olan 
muhasebe eğitim standartları belirlenerek yayın-
lanmıştır. Türkiye’nin de üyesi olduğu IFAC’ın 
yayınlamış olduğu standartların amacı; yükseköğ-
retim kurumlarından ayrı ve bağımsız, yenilikleri 
ve mevzuatı takip ederek mesleği geliştirecek 
saygın muhasebeciler yetiştirilmesini sağlamaktır.
(Özbirecekli, 2007:73)

LİTERATÜR TARAMASI

Hizmet kalitesinin önemi gün geçtikçe artmak-
tadır. Bu durum hizmet kalitesinin etkin şekilde 
ölçülmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu 
yüzden, bu alanda yapılan çalışmaların da buna 
paralel olarak arttığı gözlemlenmektedir. (Yanık 
vd, 2012:594)

Bugüne kadar, muhasebe dersi alan öğrencilerin 
muhasebe eğitimlerinin değerlendirilmesine yönelik 
bölgelere göre araştırmalar yapılmıştır. Kahraman-
maraş, Gaziantep ve Karaman İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültelerinde yapılan araştırmada elde edilen 
sonuçları şu şekilde değerlendirmek doğru olacaktır. 
Araştırmada, anabilim dalı derslerinin anlatılma ve 
algılanma düzeyleri dersi veren ve alan kişilerin 
yetenek, ilgi, istek düzeyleriyle doğru orantılı olduğu 
sonucuna varılmıştır. (Yardımcıoğlu, 2008:117-137) 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne bağlı 
Meslek Yüksekokullarında yapılan araştırma so-
nucunda genel hatlarıyla şu verilere ulaşılmıştır: 
Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe 
mesleğinde çalışmaya karşı tutumları olumlu 
olup, öğrencilerin gelecek kariyerlerini muhasebe 
alanında yapmayı planladıkları ortaya çıkmıştır. 
(Erol ve Atmaca, 2004:171-179) 

Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında 
muhasebe eğitimi alan öğrenciler üzerinde yapılan 
araştırmada genel hatlarıyla şu sonuçlara ulaşılmış-
tır. Öğrencilerin % 48,4’ü bulundukları programı 
seçme nedenlerinin ÖSS düzenlemesi olduğunu 
söylemişlerdir. Erkek öğrencilerin % 20’si, bayan 
öğrencilerin % 11’i muhasebe derslerinden yeterince 
tatmin olmadıklarını belirtmişlerdir. Bölümlere 
göre ders tatmin düzeyi bakımından anlamlı bir 
fark elde edilmiştir. Muhasebe ve işletme bölümü 
öğrencilerinin muhasebe derslerinden tatmin olma 
düzeylerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Mu-
hasebe ve işletme bölümleri dışında kalan diğer 
bölüm öğrencilerinin tatmin olma düzeyleri de orta 
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. (Yardımcıoğlu 
ve Büyükşalvarcı, 2007: 173-178)

Aygün ve Gerekan’ın muhasebe dersini alan öğren-
cilerin derse yönelik algılarının tespiti konusunda 
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yaptıkları çalışmada; gelecekte muhasebe ile ilgili 
meslek sahibi olmak isteyenlerle olmak isteme-
yenlerin derse ilgi düzeylerinde farklılıklar tesbit 
edilmiştir.(Aygün ve Gerekan,2012:52) Buna göre 
muhasebe derslerine yönelik olarak, muhasebe mes-
leğini yapmak isteyen biri ile bu mesleği yapmak 
istemeyen biri aynı bakış açısına sahip olamaz ve 
derse aynı önemi veremez.(Aynı yerde: 59)

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yükse-
kokulu İşletme Yönetimi Programı öğrencileri 
üzerinde yapılan bir çalışmada okulda verilen 
muhasebe eğitiminin mesleğin icrasında yeterli 
olmadığı ve muhasebe derslerinin monoton geçtiği 
tesbit edilmiştir. (Canbaz vd, 2011:12)

Uluslararası literatüre baktığımızda yine çok sayıda 
örnek karşımıza çıkmaktadır. İngiltere ve Japonya’daki 
üniversite öğrencilerinin muhasebeye bakış açıları 
ve algılamaları hazırlanan bir anket yardımıyla 
finansal muhasebe dersinin alındığı dönemin ba-
şında ve sonunda ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma 
sonuçlarına göre, muhasebe eğitimi öğrencilerin 
işletme amaçlarına ilişkin farkındalık düzeylerinin 
artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bunun 
yanında Japon öğrencilerin işletmenin amaçlarıyla 
ilgili bakış açılarının İngiliz-Amerikan bakış açısın-
dan etkilendiği çalışmada ulaşılan bir diğer önemli 
sonuçtur. Ayrıca çalışma neticesinde muhasebe 
eğitiminin İngiliz-Amerikan toplumlarındaki bakış 
açısının yaygınlaştırılması ve uluslararası alanda 
genel kabul görmesinde yararlanılabilecek etkin bir 
araç olduğu ileri sürülmüştür.(Aygün, vd, 2012:53)

Araştırmanın Yöntemi

Araştırma birincil verilere dayalı olarak gerçek-
leştirilmiş, Uzunköprü Meslek yüksekokulunda 
ağırlıklı olarak muhasebe dersi alan öğrencilere 

yönelik literatürde yer alan hususlar da dikkate 
alınarak hazırlanan 27 soru barındıran anket 
uygulanmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırma çerçevesinde meslek yüksekokulunda 
muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe 
dersine ilişkin beklenti ve algı düzeylerinin in-
celenmesi amacıyla anket gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın evrenini Trakya üniversitesi ör-
neklemini ise Uzunköprü meslek yüksekokulu 
temsil etmektedir. Evrenin örneklemi içerisinde 
toplam 657 yüksekokul öğrencisi bulunmakta-
dır. Örneklem içerisinden 258 öğrenciye uygu-
lanan ölçme aleti “anket” elden dağıtılmış ve 
sorulara kendi hür iradeleri ile cevap vermeleri 
istenmiştir. Örneklemin evreni temsil etme oranı 
258/657=0,39’dur. Araştırma 90 gün sürmüştür. 
Araştırma kapsamında uzman görüşleri alınmıştır. 
Araştırmaya katılım sağlayan öğrencilere ilişkin 
kimlik bilgileri anket formunda kullanılmamıştır. 
Araştırma çerçevesinde kullanılan anket sorula-
rının bir kısmı daha önce “Meslek Yüksekokulu 
Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açıları 
Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksek 
Okulu İşletme Yönetimi Programı Öğrencileri 
Üzerine Bir Araştırma” (Canbaz, 2011:1-13) da 
kullanılmış olup, mevcut kullanılan bu anket için 
çalışma sahibinden izin alınmıştır.

Veriler ve Toplanması

Araştırmanın verileri, Trakya Üniversitesi Uzun-
köprü Meslek Yüksekokulunda diğer programlara 
göre daha yoğun muhasebe eğitimi alan muha-
sebe ve vergi uygulamaları, işletme yönetimi ve 
maliye programlarındaki öğrencilerine uygulanan 
anket sonucu elde edilen toplam 258 öğrencinin 
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verdiği yanıtlardan oluşmaktadır. Anket soruları 
oluşturulurken önce öğrencilerin yaş, cinsiyet 
gibi demografik yapısı belirlenmeye çalışılmış, 
mevcut durumlarını ortaya koymak adına iki 
seçenekli sorular oluşturulmuş, son aşamada ise 
derecelendirme ölçekli beş(5) seçenekli sorular 
sorularak katılımcıların görüşleri analiz edilmeye 
çalışılmıştır.

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Öğrencilerinin aldıkları muhasebe eğitimi ile 
ilgili görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan 
araştırmada, ankete dayalı elde edilen veriler, 
SPSS 20 istatistik programı aracılığıyla değerlen-
dirilmiş; ankette bulunan likert ölçeğindeki beş 
düzeyli sorulara verilen yanıtlar için güven testi 
yapılmış ve Cronbach’s Alpha güvenirlilik testi 
sonucu % 71,6 olarak hesaplanmıştır. % 70’ten 
fazla olan bu oran likert ölçeğinde alınan anket 
sonuçlarına güvenilebileceğini ifade etmektedir. 
Elde edilen araştırma verileri tablolar halinde 
sunularak yorumlanmıştır.

Bulgular 

Tanımlayıcı İstatistikler

Ankete katılan toplam 258 öğrenciden alınan 
yanıtlar aşağıda belirtilmiştir 

Ankete katılan toplam 258 öğrencinin % 57,4’ünün 
kız, %42,6’sının erkek olduğu ve % 14,8 oranı 
ile ankete katılan kız öğrencilerin oranının daha 
fazla olduğu görülmektedir.

Katılımcı öğrencilerin % 96,5’i, 18-23 yaş ara-
lığında, % 2,3’ü 24-29 yaş aralığında, % 1,2’ si 
ise 35 yaş ve üzeridir. Bu sonuçlar öğrencilerin 
% 98,8 gibi çok büyük bir oranının 18-29 yaş 
aralığında olduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların lise türlerine göre sınıflandırılma-
sında genel liselerden gelen öğrencilerin oranı 
%57,4 ile birinci sırada yer almaktadır. Anadolu 
lisesi ve diğer liselerin toplam oranı % 5,4 ile çok 
azınlıkta kalmaktadır. Meslek lisesi öğrencilerinin 
oranının ise % 27,1 ile Ticaret lisesinden gelen 
öğrencilerin önüne geçtiği görülmektedir.

Öğrencilerin sınıflarına bakıldığında ise birinci 
sınıf öğrencilerinin %39,5 oranında katılımı 
görülürken, ikinci sınıf öğrencilerinin % 60,5 
ile çok daha büyük bir oranda ankete katıldığı 
söylenebilir. 

Katılımcıların % 69,8’inin birinci öğretimde, 
%30,2’sinin ise ikinci öğretimde öğrenim gör-
düğü görülmektedir. Birinci ve ikinci öğretim 
oranları arasındaki bu büyük fark muhasebe ve 
vergi uygulamaları programının ikinci öğretimi-
nin kapanmış olması ve işletme yönetimi ikinci 
öğretim öğrenci sayısının çok düşük olmasından 
kaynaklanmaktadır.

Öğrencilerin % 92,2 si mezun olduktan sonra 
eğitim hayatına devam etmeyi düşünürken, % 
7,8’i düşünmemektedir.

Katılımcıların %78,3 gibi çok büyük bir oranı 
daha önce muhasebe eğitimi almamıştır. Bu 
sonuç öğrencilerin çok büyük bir oranda ticaret 
liseleri dışındaki okullardan gelme sonucunu 
desteklemektedir.

Muhasebe derslerine ilgi duyanların oranı % 48,8 
iken, ilgi duymayanların oranı ise % 29,8 olarak 
görülmektedir. %21,3 oranında bu konuda kararsız bir 
öğrenci grubunun da olduğu görülmektedir. Ankete 
katılan öğrencilerin mezun oldukları okullar ve dersin 
yoğun içeriği düşünüldüğünde derse ilgi duyanların 
oranının iyi bir düzeyde olduğu söylenebilir
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Öğrencilerin %73,6’sı muhasebede kaynak bir 
kitaba sahip değilken,%26,4’ü kaynak bir kitaba 
sahiptir. Bu oranlarla öğrencilerin sadece derste 
tuttukları notlarla ilgilendikleri ve yetindikleri 
söylenebilir.

Ankete katılan öğrencilerin muhasebe mesleğinin 
iyi gelir getiren bir meslek olduğunu düşünüyorum 
görüşüne % 47,3’ü katılıyorum, % 15,5’i ise çok 
katılıyorum cevabını vermiştir. Hiç katılmayanlar 
ise % 3,1 ile çok düşük bir oranda kalmıştır. 
Bu sonuçlar öğrencilerin % 62,8 gibi büyük bir 
oranda muhasebe mesleğinin iyi gelir getiren bir 
meslek olduğunu düşündüklerini göstermektedir.

Mezun olduğunda muhasebe işinde çalışmak is-
teyen öğrencilerin katılıyorum ve çok katılıyorum 
görüşünü belirten toplam oranı% 40,7’dir. Bu 
sonuçla % 29,8 olan kararsızların düşünceleri de 
dikkate alındığında küçümsenemeyecek oranda bir 
öğrenci grubunun mezun olduğunda muhasebeyle 
ilgili olarak çalışmak istediği sonucuna ulaşılabilir. 
Bu sonuçta öğrencilerin muhasebe mesleğini iyi 
gelir getiren bir meslek olarak görmelerinin de 
payının olduğu düşünülebilir.

Öğrencilerin katılıyorum ve çok katılıyorum 
görüşüne verdikleri %32,9 ve %15,1 oranları, 
muhasebe derslerine ilgiyi arttırmak için okulda 
düzenlenecek konferans ve seminerlerin sayısının 
arttırılmasının etkili olacağını göstermektedir. 

Katılımcıların sadece okulda aldıkları muhasebe 
dersinin mesleği icra ederken yeterli olacağını 
katılıyorum ve çok katılıyorum cevaplarının 
toplam oranı olan %34,9 oranı ile ifade ettikleri 
görülmektedir. Okulda verilen muhasebe dersinin 
yeterli olacağını düşünen bu orana karşılık % 22,9 
oranında kararsızlar ve geriye kalan katılmayanlar 

düşünüldüğünde piyasadaki işletmelerle işbirliği 
içinde yapılacak muhasebe uygulamalarının ders 
müfredatları içerisine konulması faydalı olabilir.

Öğrencilerin kalem ve tahta kullanımı konusunda 
verdikleri çok katılıyorum ve katılıyorum cevap-
larının toplam oranı olan % 87,2 ‘si muhasebe 
derslerinde aktif olarak kalem ve tahta kullanımını 
gerekli görmektedir.

Katılımcıların derste örnek olay çözümü konu-
sunda % 46,1 katılıyorum cevabı ve %45,3 çok 
katılıyorum cevabı ile öğrencilerin derslerde 
fazla sayıda örnek olay çözümü istediklerini 
göstermektedir.

Öğrencilerin ders işlenirken teknolojik araçlarının 
kullanımının gerekliliğine verdikleri cevapların 
% 34,9 çok katılıyorum ve % 35,3 katılıyorum 
cevabı ile büyük oranda ders başarısı için gerekli 
gördüklerini göstermektedir. Bu sonuca göre mu-
hasebe derslerinin işlenmesi sırasında aktif olarak 
kalem tahta kullanımının yanında teknolojinin de 
göz ardı edilmemesi gerekir.

Ankete katılan öğrencilerin sınıflardaki öğrenci 
sayısı muhasebe öğrenimi için normaldir görü-
şüne toplam % 37,6’sı katılmaktadır. Muhasebe 
öğrenimi için sınıf sayılarının normal olmadığını 
düşünen öğrencilerin oranı ise toplam %36,8 
olarak tespit edilmiştir. Bu durum öğrencilerin 
bu konuda kararsız olduğunu göstermektedir.

Muhasebe eğitiminde ders saatlerinin yeterli 
olduğunu katılıyorum ve çok katılıyorum ce-
vapları ile toplam % 58,9 oranında öğrencinin 
yeterli bulduğu görülmektedir fakat % 22,1 olan 
kararsızlar da dikkat çekici orandadır.
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Ankete katılan öğrencileri katılıyorum cevabını 
veren % 46,1 ve çok katılıyorum cevabını veren % 
37,2 si derslerde güncel uygulamalardan haberdar 
olmak istediklerini belirtmişlerdir. Bunun sağlan-
masında muhasebe konusunda belirli periyodlarla 
çıkarılan süreli yayınların incelenmesi konusunda 
öğrencilerin teşvik edilmesi önemli olabilir.

Öğrencilerin katılıyorum ve çok katılıyorum ola-
rak görüş bildirdikleri %32,9 ve % 50,0 oranları, 
çok büyük bir oranda öğrencinin bilgisayarlı 
muhasebenin çok gerekli olduğu düşüncesini 
yansıtmaktadır. % 11,6 oranında kararsızların 
olduğu ve bilgisayarlı muhasebenin gerekli ol-
madığını düşünen toplam % 5,6 oranında küçük 
bir grubun da olduğu görülmektedir.

Muhasebe derslerinde başarı için sabah saatlerinin 
uygunluğunu düşünenlerin çok katılıyorum ve 
katılıyorum cevaplarını veren %28,3 ve % 27,1 
oranları ile yüksek olduğu görülmektedir. Fakat 
hiç katılmıyorum cevabı veren % 5,4’lük ve 
katılmıyorum cevabı veren %14,0‘lık bir grup 
öğrencinin de olduğu görülmektedir. 

Ankete katılan öğrencilerin çok katılıyorum 
cevabını veren % 30,2’si ve katılıyorum ceva-
bını veren % 44,6’sı ders sonlarında örnek olay 
çözümlerinin ödev olarak verilmesini isterken, 
Hiç katılmayanların ve katılmayanların oranı 
toplam % 12 de kalmıştır. Kararsızların oranı 
ise % 13,2’dir. Öğrencilerin genel olarak ders 
sonlarında örnek olay çözümü beklentilerinin 
olduğu söylenebilir.

Öğrencilerin sadece sınav zamanlarında muhasebe 
çalışıyorum görüşüne katılanların oranının % 
38,8 ve çok katılanların oranının ise 24,8 olduğu 
görülmektedir. Katılmıyorum ve hiç katılmıyorum 

cevabını veren % 22,1 ve % 5,0 oranındaki öğrenci 
ise sınav öncesinde de muhasebe çalışmaktadır.

Öğrencilerin katılıyorum cevabını veren % 36,0’ı 
ve çok katılıyorum cevabını veren %17,4’ü 
muhasebe dersleri öncesinde araştırma ödevleri 
verilmesi beklentisi içerisindedir. Bu görüşe hiç 
katılmayan % 8,9’luk ve katılmayan % 7,8’lik 
bir grup öğrencinin de olduğu görülmektedir. 
Bu konuda kararsızların oranı da % 29,8 gibi 
küçümsenmeyecek bir orandadır. 

Katılımcılarının katılıyorum cevabı veren % 38,8 
‘i ve çok katılıyorum cevabı veren %16,3’ü sınav 
sayısı ve sıklığını yeterli bulmaktadır. Kararsız-
ların oranı % 27,1 iken sınav sayısı ve sıklığını 
yeterli bulmayan öğrencilerin katılmıyorum ve 
hiç katılmıyorum cevaplarının toplam oranı ise % 
17,9 olarak kalmıştır. Öğrencilerin büyük oranda 
sınav sisteminden memnun oldukları söylenebilir.

Öğrencilerin muhasebe derslerini algılamakta 
zorlanıyorum görüşüne katılanların oranı % 
21,3’ken çok katılanların oranı % 29,1’dir.Dersin 
algılanmasında zorlanmayanların oranı ise hiç 
katılmıyorum ve katılmıyorum cevaplarını veren 
toplam % 33,7’dir. Bu durum öğrencilerin genel 
anlamda muhasebe derslerini algılamakta zorlan-
dıklarını göstermektedir ve muhasebe derslerine 
büyük oranda sınav zamanı çalışmalarından 
kaynaklanıyor olabilir.

Katılımcıların çok katılıyorum ve katılıyorum 
olarak % 32,6 ve % 39,1 oranları ile verdikleri 
cevaplarla güncel yayınlara okulda ulaşabilme 
isteklerini belirtmişlerdir. Görüşlerini hiç katıl-
mıyorum ve katılmıyorum olarak belirten toplam 
% 9,7’lik bir öğrenci grubu ise bunun kendileri 
için önemli olmadığını belirtmiştir. 
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Tablo 1: Katılımcıların Yaşlarına Göre “Muhasebe mesleğinin iyi gelir getiren bir meslek 
olduğunu düşünüyorum” Görüşüne İlişkin Kruskal Wallis Testi ve Mann-Whitney U Testi 

Sonuçlarının Çoklu Karşılaştırma Tablosu

(I) Yaş (J) Yaş
Sıra Ortalamaları Kruskal Wallis 

Testi (p)I J p

18-23 Arası
24-29 Arası 129,49 66,00 0,025*

0,036*35 Üzeri 127,12 75,17 0,188

24-29 Arası 35 Üzeri 4,67 5,67 0,714

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05).

Tablo 1’de sunulan grupların çoklu sıra ortala-
ması karşılaştırmalara göre 18-23 yaş grubundaki 
katılımcıların muhasebe mesleğinin iyi gelir 
getiren bir meslek olduğuna yönelik görüşlere 
diğer gruplardan daha fazla katılım gösterdiği ve 

özellikle 24-29 yaş grubundaki katılımcılardan 
farklılaştıkları gözlemlenmiştir. Bu durumun genel 
olarak genç yaş grubunun iş yaşantısına yönelik 
beklentilerinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Tablo 2: Katılımcıların Lise Türüne Göre “Okulda verilen muhasebe dersi mesleği icra 
ederken yeterli olacaktır” Görüşüne İlişkin Kruskal Wallis Testi ve Mann-Whitney U Testi 

Sonuçlarının Çoklu Karşılaştırma Tablosu

(I) Lise (J) Lise
Sıra Ortalamaları

Kruskal Wallis Testi (p)
I J p

Genel Lise

Anadolu Lisesi 78,49 78,69 0,990

0,036*

Meslek Lisesi 118,47 90,54 0,002*

Ticaret Lisesi 87,69 86,40 0,902

Diğer 77,54 76,50 0,954

Anadolu Lisesi

Meslek Lisesi 48,94 38,42 0,197

Ticaret Lisesi 17,62 17,46 0,984

Diğer 7,56 7,42 0,950

Meslek Lisesi
Ticaret Lisesi 45,52 56,52 0,075

Diğer 37,79 46,75 0,323

Ticaret Lisesi Diğer 16,48 16,58 0,981

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05).
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Tablo 2’da çoklu sıra ortalaması karşılaştırmalarına 
göre genel liselerden gelen öğrencilerin meslek 
liselerinden gelen öğrencilere göre okulda verilen 
muhasebe derslerinin mesleği icra ederken yeterli 
olacağı görüşüne daha fazla katıldıkları ve diğer 
liselerden farklılaştıkları görülmektedir. Genel 
liseler haricindeki liselerin ise bu konudaki görüş-

lerinde çok büyük farklılıklar görülmemektedir. 
Muhasebe mesleğinin icrasında uygulamanın 
önemi düşünüldüğünde, genel lise öğrencilerinin 
muhasebe konusunda staj, daha önce muhasebe 
işinde çalışma vb. durumlarla karşılaşmadıkları 
ve uygulamayı daha önce hiç bilmedikleri için 
bu görüşe sahip oldukları düşünülebilir. 

Tablo 3: Katılımcıların Lise Türüne Göre “Muhasebe derslerini algılamakta zorlanıyorum” 
Görüşüne İlişkin Kruskal Wallis Testi ve Mann-Whitney U Testi Sonuçlarının Çoklu Karşı-

laştırma Tablosu

(I) Lise (J) Lise
Sıra Ortalamaları Kruskal Wallis Testi (p)

I J p

Genel Lise

Anadolu Lisesi 77,26 101,44 0,127

0,000*

Meslek Lisesi 117,69 92,19 0,004*

Ticaret Lisesi 93,47 53,50 0,000*

Diğer 78,24 59,25 0,291

Anadolu Lisesi

Meslek Lisesi 56,56 37,55 0,022*

Ticaret Lisesi 26,00 14,88 0,004*

Diğer 9,12 5,33 0,109

Meslek Lisesi
Ticaret Lisesi 51,64 40,04 0,064

Diğer 38,47 38,83 0,969

Ticaret Lisesi Diğer 15,73 19,83 0,356

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05).

Tablo 3’de Genel lise mezunlarının meslek lise-
lerine ve ticaret liselerine göre dersi algılamakta 
daha çok zorlandıkları görülmektedir. Ticaret 
liselerinin yoğun bir şekilde muhasebe eğitimin-
den geçerek meslek yüksekokullarına geldikleri 

düşünüldüğünde dersi algılamakta az zorlanmaları 
beklenen bir sonuç olarak düşünülebilir. Anadolu 
liselerinin ise meslek liselerine ve ticaret liseleri-
ne göre dersi algılamakta zorlandıkları ve diğer 
gruplardan farklılaştıkları görülmektedir. 
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Tablo 4: Katılımcıların Sınıflarına Göre Görüşlerine İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Görüşler Sınıf Örneklem Sıra  
Ortalamaları p

Okulda verilen muhasebe dersi 
mesleği icra ederken yeterli ola-
caktır.

Birinci Sınıf 102 146,00

0,003*İkinci Sınıf 156 118,71

Toplam 258

Teknolojik araçlar (tepegöz, 
slayt vb.) ders başarısını artırır.

Birinci Sınıf 102 116,21

0,015*İkinci Sınıf 156 138,19

Toplam 258

Ders sonlarında ödev olarak ör-
nek olay çözümleri verilmelidir.

Birinci Sınıf 102 113,86

0,004*İkinci Sınıf 156 139,72

Toplam 258

Muhasebe dersleri öncesinde 
araştırma ödevlerinin verilmesi 
önemlidir.

Birinci Sınıf 102 117,44 0,029*

İkinci Sınıf 156 137,39

Toplam 258

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05).

Tablo 4 birinci sınıflarda okulda verilen muhase-
be dersinin mesleği icra ederken yeterli olacağı 
görüşünün ağır bastığını göstermektedir Fakat 
derslerde teknolojik araçların kullanılması, ders 
sonrası örnek olay çözümü ödevlerinin ve ders 
öncesi araştırma ödevlerinin verilmesi görüşünde 

ikinci sınıflar beklenti içinde olduklarını birinci 
sınıflardan görüşlerini farklılaştırarak belirtmiş-
lerdir. Bu durum öğrencilerin bilinç düzeylerinin 
artması ve iş yaşamına ilişkin beklentilerinin 
ve kararlarının şekillenmesinden kaynaklanıyor 
olabilir.
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Tablo 5: Katılımcıların Gündüz/İkinci Öğretim Durumlarına Göre Görüşlerine İlişkin 
Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Görüşler Gündüz / İkinci 
Öğretim

Örnek-
lem

Sıra Orta-
lamaları p

Muhasebe mesleğinin iyi gelir getiren bir meslek ol-
duğunu düşünüyorum.

Gündüz Öğretim 180 121,74

0,007*İkinci Öğretim 78 147,41

Toplam 258

Okulda verilen muhasebe dersi mesleği icra ederken 
yeterli olacaktır.

Gündüz Öğretim 180 122,18

0,014*İkinci Öğretim 78 146,38

Toplam 258

Muhasebe derslerinde örnek olay çözümü sayısı ba-
şarıyı arttırır.

Gündüz Öğretim 180 123,84

0,040*İkinci Öğretim 78 142,56

Toplam 258

Muhasebe derslerinin bilgisayarlı muhasebe ile des-
teklenmesi gerekir.

Gündüz Öğretim 180 123,12

0,023*İkinci Öğretim 78 144,23

Toplam 258

Muhasebe dersleri için sabah saatleri öğrenmeyi 
olumlu etkiler.

Gündüz Öğretim 180 123,12

0,031*İkinci Öğretim 78 144,22

Toplam 258

Ders sonlarında ödev olarak örnek olay çözümleri 
verilmelidir.

Gündüz Öğretim 180 119,81 0,001*

İkinci Öğretim 78 151,85

Toplam 258

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05).

Tablo 5’de ikinci öğretim öğrencileri gündüz 
öğretimine göre daha fazla muhasebe mesleğinin 
iyi gelir getiren bir meslek olduğunu, okulda 
verilen muhasebe derslerinin mesleğin icrasında 
yeterli olacağını, örnek olay çözüm sayısının 
başarıyı arttıracağını, bilgisayarlı muhasebenin 
gerekliliğini, muhasebe dersleri için sabah saat-

lerinin öğrenmeyi olumlu etkileyeceğini ve ders 
sonlarında örnek olay çözümlerinin verilmesi 
gerektiği görüşlerini belirtmişler ve gündüz eğiti-
minden farklılaşmışlardır. Bu durum genel olarak 
gece eğitimi içinde gündüz çalışan ve çalışma 
yaşamının gereklerini gören öğrenci gruplarının 
bulunmasıyla açıklanabilir. 
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Tablo 6: Katılımcıların Daha Önce Muhasebe Eğitimi Alıp Almamaları Durumlarına Göre 
Görüşlerine İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Görüşler Evet/Hayır Örneklem Sıra Ortalaması p

Muhasebe mesleğinin iyi gelir getiren 
bir meslek olduğunu düşünüyorum.

Evet 56 150,77

0,010*Hayır 202 123,60

Toplam 258

Mezun olduğumda muhasebe ile ilgili 
çalışmak isterim.

Evet 56 151,34

0,011*Hayır 202 123,45

Toplam 258

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05).

Tablo 6 daha önce muhasebe eğitimi alanların 
muhasebe mesleğini iyi gelir getiren bir meslek 
olarak düşündüklerini göstermektedir. Bu öğren-
cilerin meslek yüksekokullarına da bu düşünceleri 
nedeniyle ve muhasebe eğitiminin devamı için 
geldikleri düşünülebilir. Tablo 33’de görüldüğü 

gibi daha önce muhasebe eğitimi alanların mezun 
olduklarında da muhasebe ile ilgili olarak çalışma 
istekleri konusundaki görüşleri muhasebe eğitimini 
önceden almayanlara göre daha ağır basmış ve 
farklılaşmıştır. 
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Tablo 7: Katılımcıların Muhasebe Derslerine İlgi Durumlarına Göre Görüşlerine İlişkin 

Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Görüşler İlgi Durumu Örneklem Sıra Ortalaması p
Muhasebe mesleğinin iyi gelir getiren 
bir meslek olduğunu düşünüyorum.

Evet 126 139,92

0,004*
Hayır 77 107,51
Kararsızım 55 136,41
Toplam 258

Mezun olduğumda muhasebe ile ilgili 
çalışmak isterim.

Evet 126 162,84

0,000*
Hayır 77 83,48
Kararsızım 55 117,55
Toplam 258

Okulda düzenlenen Konferans ve se-
minerler muhasebe dersine olan ilgimi 
arttırır.

Evet 126 149,70

0,000*
Hayır 77 86,89
Kararsızım 55 142,88
Toplam 258

Okulda verilen muhasebe dersi mesleği 
icra ederken yeterli olacaktır.

Evet 126 136,81

0,015*
Hayır 77 109,61
Kararsızım 55 140,60
Toplam 258

Muhasebe derslerinde örnek olay çözü-
mü sayısı başarıyı arttırır.

Evet 126 142,08

0,006*
Hayır 77 111,31
Kararsızım 55 126,16
Toplam 258

Muhasebe derslerinin bilgisayarlı muha-
sebe ile desteklenmesi gerekir.

Evet 126 145,40

0,001*
Hayır 77 117,46
Kararsızım 55 109,92
Toplam 258

Ders sonlarında ödev olarak örnek olay 
çözümleri verilmelidir.

Evet 126 142,67

0,007*
Hayır 77 111,42
Kararsızım 55 124,64
Toplam 258

Sadece sınav zamanlarında muhasebe 
çalışıyorum.

Evet 126 104,02

0,000*
Hayır 77 156,70
Kararsızım 55 149,79
Toplam 258

Muhasebe derslerini algılamakta zorla-
nıyorum.

Evet 126 92,60

0,000*
Hayır 77 170,82
Kararsızım 55 156,20
Toplam 258

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05).
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Tablo 7’de muhasebe derslerine ilgi duyanların 
muhasebe mesleğinin iyi gelir getiren bir meslek 
olduğu, mezun olduklarında muhasebe ile ilgili 
çalışmak istekleri, okulda konferans ve seminer 
beklentileri, derslerde daha fazla örnek olay sayısı 
başarıyı artırır düşünceleri muhasebe derslerine 
ilgi duymayanlara göre daha ağır basarak fark-
lılaşmıştır. Bu öğrenciler muhasebe derslerinin 
bilgisayarlı muhasebe ile desteklenmesi gerektiği, 
ders sonlarında ödev olarak örnek olay çözümleri 
verilmesi gerektiğini benimsediklerini de görüşle-
rinde belirterek muhasebeye ilgi duymayanlardan 
farklılaşmışlardır.

Muhasebe derslerine ilgi konusunda kararsız 
olarak görüşlerini belirten öğrencilerin görüşleri 
ise okulda verilen muhasebe derslerinin mesleği 
icra ederken yeterli olacağı yönünde diğerlerinden 
farklılaşmıştır.

Muhasebe derslerine ilgi duymayanlar ve ka-
rarsız olarak görüşlerini belirtenler sadece sınav 
zamanlarında muhasebe çalıştıkları görüşleriyle 
diğerlerinden farklılaşmışlardır. Bu durum öğren-
cilerin muhasebe dersine ilgi duymama sonucunda 
sınav zamanları haricinde dersle ilgilenmedikle-
rini göstermektedir. Derse ilgi duymayanların ve 
kararsızların ise muhasebe derslerini algılamakta 
zorlandıkları yönündeki görüşleri diğerlerinden 
farklılaşmıştır. Derse olan ilginin artırılabilmesi 
durumunda öğrencilerin sınav haricinde de dersle 
ilgilenmelerinin sağlanabileceği ve muhasebe 
derslerini algılamakta daha az zorlanabilecekleri 
düşünülebilir.

Sonuç ve Öneriler:

Yapılan araştırma sonucu İşletme Yönetimi, 
Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları prog-

ramlarında ticaret liselerinden daha çok meslek 
lisesi öğrencilerinin Muhasebe dersi aldıkları 
tespit edilmiştir.

Öğrencilerin % 92,2’si mezun olduktan sonra 
eğitim hayatına devam etmek istediğini belirt-
miştir. Ankete katılan öğrencilerin çoğunluğunun 
daha önce muhasebe eğitimi almamış olmasına 
rağmen derse ilgi duyanların küçümsenemeye-
cek bir oranda olması dersin içeriği ve önemi 
düşünüldüğünde sevindiricidir.

Öğrenciler sadece okulda aldıkları muhasebe 
dersinin iş hayatında çok fazla yeterli olmayacağı 
görüşünü belirtmişlerdir. Okulda verilen muhasebe 
derslerinin düzenlenecek olan konferans, seminer 
vb. aktivitelerle desteklenmesi ve güncel yayınlara 
ulaşımın kolaylaştırılması, işletmelerle işbirliği 
kurularak güncel uygulamaların yapılmasının 
ve yerinde görülmesinin sağlanması öğrencilerin 
derse olan ilgisini ve motivasyonunu arttırabilir.

Uygulanan anket sonuçları öğrencilerin genel 
anlamda muhasebe derslerini algılamakta zor-
landıklarını göstermektedir. Fakat öğrencilerin 
sadece sınav zamanlarında muhasebe çalıştıkları 
tespit edilmiştir. Muhasebe derslerinin daha iyi 
algılanmasının sağlanması için öğrencilerin sınav 
öncesinde ders çalışmaya sevk edilmesi gerekir. 
Bunun için de ders öncesinde ve ders sonrasında 
verilecek örnek olay çözümlerinin yaptırılmasının 
sağlanması önerilebilir.

Muhasebe derslerinin işlenmesinde aktif olarak 
kalem ve tahta kullanımı beklentisi yanında 
teknolojinin de kullanılmasının istendiği tespit 
edilmiştir. Öğretim elemanlarının görsel ve işitsel 
aktarımları arttırmaları dersin başarısını arttırabilir.
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Yoğun bir şekilde muhasebe eğitimi alan ticaret 
liselerinin meslek yüksekokullarındaki muha-
sebe eğitimi ağırlıklı programlara geçişlerinin 
özendirilmesi ve aldıkları eğitimin bu öğretim 
kurumlarında pekiştirilmesi iş hayatında beklenen 
muhasebe ara eleman kalitesini iyileştirebilir.
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SAĞLIK PAZARLAMASI VE UYGULAMALARI
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Ayhan AYTAÇ5, Fikriye TOKER6
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2Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
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5Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat A.D.
6Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi A.D.

Özet: Özel alanda sağlık sektöründeki gelişmeler ve özel sağlık kuruluşlarının hızla artması beraberinde 
artan rekabet ve maliyetler, müşteri memnuniyeti, kaliteli hizmet talepleri vb. nedenlerle sağlık sektöründe 
pazarlama faaliyetleri her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu bağlamda pazarlama anlayışı kap-
samında hizmet kalitesi ve sağlık turizmine yönelik olarak katılımcılara 35 sorudan oluşan anket uygulan-
mıştır. Araştırma Denizli, Ankara, Afyon ve İstanbul ili kapsamında 892 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 
araştırmada kullanılan anketin güvenirlik katsayısı 0.896 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen 
verilerin analizinde SPSS 18 İstatistik programı kullanılmıştır. Analiz kapsamında, güvenilirlik analizi, 
frekans tabloları, betimleyici istatistikler, Korelasyon analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonunda, 
katılımcıların Türk sağlık turizmine ilişkin görüşleri, alınan hizmet ve tesis fiyatlandırması, sağlık kurum-
larının hijyen ve genel özellikleri ile genel bilgi ve görüşler faktörleri arasında cinsiyet, milliyet, hizmet 
tipi, ülke ve gelire göre orta ve kuvvetli düzeyde pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Termal, Turizm, Sağlık, Hizmet, Ekonomi, Estetik, Diş, Pazarlama, Tüketici 

HEALTH MARKETING AND APPLICATIONS

Özet: Marketing activities in health sector have become much more significant due to the developments 
in private health sector, the increase in the number of private health institutions, competition and cost, 
customer satisfaction, quality product demand, and so on. In this respect, a questionnaire, composed of 35 
questions on marketing, service quality and health tourism has been used. The study includes 892 partici-
pants in such cities as Denizli, Ankara, Afyon and İstanbul. The reliability of the questionnaire used in the 
study has been 0.896. Data got from the study have been analysed with SPSS 18 program. In the analysis, 
reliability analyses, frequency tables, descriptive statistics, and correlation analyses have been used. At the 
end of the research, it has been detected that there is a medium and strong level of positive relationship 
between the views of the participants on Turkish health tourism, service and cost, general characteristics 
of hygiene in health institutions, general views; and gender, nationality, service, country, and income.

Key Words: Thermal, Tourism, Health, Service, Economics, Esthetics, Teeth, Marketing, Consumer
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GİRİŞ

Kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak, 
hastalandıklarında tedavilerini yapmak, tam olarak 
iyileşmeyip sakat kalanları başkalarına bağımlı 
olmadan yaşayabilmeleri için rehabilite etmek ve 
sonuçta toplumların sağlık düzeylerini yükseltmek 
için yapılan çalışmaların tümüne sağlık hizmetleri 
denir (Bakan, 2012).

Sağlık kurumlarında 24 saat kesintisiz hizmet 
verilmektedir. Hastaların hizmetlerden yararlan-
masının ertelenmesi de söz konusu değildir. Çünkü 
yapılan faaliyetlerin çoğu acil ve ertelenmeyecek 
özelliktedir (Ayhan, 2011).

Sağlık hizmetleri özellikle teknolojinin ilerlemesine 
paralel olarak her geçen gün gelişmiş arz talep eğrisi 
yukarılara doğru çıkmıştır. Özellikle arzda meydana 
gelen çeşitlilik sağlık sektöründeki rekabeti de 
artırmış bu durum da hizmetlerin pazarlanmasının 
önemini iyice artırmıştır. Bu durumla ilgili olarak 
Akkılıç (2002), rekabetin gelişmesine paralel olarak 
sağlık sektöründe pazarlama fonksiyonunun öne-
minin artırdığını ifade ederken, tüketicilerin istek 
ve ihtiyaçlarının ölçülmesi ve tahmin edilmesinin 
ön plana çıktığını belirtmiştir. Sağlık sektörü içeri-
sinde pazarlama anlayışı ve uygulamaları önemini 
artırırken bireylerin istek ve ihtiyaçlarına uygun 
hizmet sınıflandırmalarının gerçekleştirilmesi 
rekabet ortamında firmaları ön plana çıkarmakta 
ve tercih edilirliklerini artırmaktadır.

Genel hizmet sektörlerinin yanı sıra ülkemizde 
sağlık hizmetleri sektöründe de son yıllarda 
önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Sayısı hızla 
artan özel sağlık kurumlarından dolayı rekabet 
yoğunlaşmakta, ayrıca yapılan düzenlemelerle 
hastaların, hem özel sağlık kurumlarından ve 

hem de kamuya ait diğer sağlık kurumlarından 
hizmet almalarının yolu açılmaktadır. Bu nedenle, 
böylesi bir ortamda kurumların rekabetçi üstünlük 
oluşturabilmesi ve bunu devam ettirebilmesi için 
hastaların memnuniyetini esas alan müşteri odak-
lılık ilkesine göre hareket etmeleri bir zorunluluk 
haline gelmektedir (Öz ve Uyar 2014).

“Pazarlama, bireysel ve kurumsal amaçları tatmin 
edecek değişimleri sağlamak üzere mal, hizmet 
ve fikirlerin şekillendirilmesi, fiyatlandırılması, 
dağıtımı ile tutundurulmasını planlama ve uygu-
lama sürecidir” (Trout 2003: 19). 

Sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda pazarlamanın 
amacı; hedef pazarın tatmin düzeyini geliştirmek ve 
tüketicilerin beklentilerini karşılayan daha nitelikli 
hizmetleri sunarak işletme amaçlarına ulaşmak-
tır (Akkılıç 2002). Özellikle hedef pazar olarak 
nitelendirilen yararlanıcıların tatmin düzeylerinin 
geliştirilmesi ve daha iyi hizmet sunma anlayışı 
pazarlamanın temel anlayışını temsil etmektedir. 
Diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe 
de bu anlayışın yerleşmesi kalite uygulamalarını 
da ön plana çıkarmıştır. 

Toplumun tüm kesimlerine yönelik, örgütlü bir 
sağlık hizmeti anlayışı ve uygulamasının yay-
gınlaşması, II. Dünya Savaşı sonlarına rastlar. 
Aynı dönemlerde pazarlama biliminin boyutları 
da geniş alanlara yayılmaya başlamıştır. Özellikle 
1960’lı yıllarda sadece ürünlerin değil kişilerin, 
hizmetlerin ve düşüncelerin pazarlama çalışmaları 
başlatılmıştır. Modern pazarlama anlayışı, hizmet 
ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda son 25 yılda 
giderek daha da önem kazanmıştır (Odabaşı, 2002).

Pazarlamanın sağlık hizmetlerinde uygulanamaya-
cağına dair birçok görüş de olmasına rağmen son 
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yıllarda özel sağlık hizmetlerinin de yaygınlaş-
masıyla birlikte pazarlama sağlık hizmetlerinde 
gittikçe önem kazanmaya başlamıştır (Çelik, 
2009). Sağlık hizmetlerinde pazarlama anlayışının 
gelişmesine ve yaygın bir şekilde kullanılmasına 
neden olan gelişmeler şöyle özetlenebilir (Ten-
gilimoğlu vd. 2009: 208):

•	 Aşırı uzmanlaşma ve hızlı teknolojik gelişmeler, 

•	 Artan maliyet baskıları,

•	 Fon sağlamanın giderek zorlanması, 

•	 Sağlık kuruluşlarının sayısında görülen ar-
tışlar ve hizmet dublikasyonları, oluşan atıl 
kapasiteler, 

•	 Rekabetin yoğunlaşması, yeni yasal düzen-
lemeler, 

•	 Değişen hasta-doktor ilişkilerinin düzeyi, 
tüketicilerin giderek bilinçlenmesi ve tüketici 
tatminsizlikleridir. 

Hedef pazarın tatmin düzeyini ve tüketicilerin 
beklentilerini karşılayan, daha nitelikli hizmet 
sunumu ile işletme amaçlarının gerçekleştirilmesini 
sağlayan pazarlama faaliyetleri, uzun süre etik 
kaygılar nedeniyle sağlık sektöründe göz ardı 
edilmiştir (Özbaşar 1997: 9). Fakat sağlık sektö-
ründe artan rekabet ve maliyetler, atıl kapasiteler, 
hızlı teknolojik gelişmeler, sağlık personelinin 
profesyonelleşmesi, tüketicinin bilinçlenmesi, 
tüketici tatminsizliği, işletmecilik anlayışının 
ortaya çıkışı, hükümet kısıtlamaları, kaynakların 
etkin ve verimli kullanımı konusunda kamuoyu 
baskısı (Tengilimoğlu 2000: 188; Erdem 2007: 
72) gibi nedenler sağlık işletmelerini pazarlama 
faaliyetlerinden yararlanma yoluna itmiştir. Hem 
tüketici hem de sağlık işletmeleri açısından 

önemli getirileri olmasına rağmen pazarlama 
faaliyeti, sağlık alanının hassasiyeti nedeniyle 
daha bir dikkat gerektiren konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Karaçor ve Arkan, 2014). 

Sağlık hizmetinin sunulduğu özel sağlık kuru-
luşlarının sayılarının artması ve hizmet talep 
bireylerin memnuniyetlerinin ön plana çıkması 
rekabet ortamını doğurmuş ve pazarlama uy-
gulamalarının genişlemesi ve yaygınlaşmasını 
kaçınılmaz kılmıştır. Özellikle gelişen teknoloji 
ile birlikte alanda meydana gelen uzmanlaşma 
ve maliyetlerin artması sağlık hizmetlerinde 
pazarlamanın öneminin bir kat daha artırmıştır. 
Toplumsal beklentilerin gelişmesi ve artması 
uzmanlaşma ile birleşince rekabetin acımasız 
ortamında sektördeki kuruluşlar pazarlama 
faaliyetlerine daha fazla yönelmek durumunda 
kalmışlardır.

Sağlık hizmetlerinin pazarlanmasında, pazarlama-
nın diğer uygulama alanlarına göre gerek sağlık 
hizmeti sektörünün kendine has özelliklerinden 
ve gerekse sağlık konusunun hassasiyetinden kay-
naklanan farklı özellikleri vardır (Akkılıç, 2002).

Sağlık hizmetleri, hayati konularla ilgili hizmetler 
olduklarından, tüketici için belirsizlik ve risk 
söz konusudur. Tüketici, verilen hizmetin tek-
nik kalitesini değerlendirecek kadar bilgi sahibi 
değildir. Her zaman standart kalite elde etmek 
zordur (Köseoğlu, 2007).

Verilen ve verilecek hizmetlerin çoğu acil ve 
ertelenemeyecek özelliktedirler. Örneğin, kuaför 
hizmet almak için gelen müşterisi için belli bir saat 
verebilir fakat sağlık hizmeti almak için gelmiş 
acil durumda olan bir hastaya böyle bir davranışta 
bulunmak oldukça zordur (Sağnak, 2010).
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Sağlık hizmetlerinde, hizmet kalitesi ve hizmet 
sonucunda elde edilecek tatmin, diğer hizmet türleri 
ile karşılaştırıldığında son derece belirsizdir. Ayrıca 
sağlık hizmetlerinde tüketicilerin akılcı olmayan 
davranışları söz konusudur. Bazı hasta grupları 
kendi başlarına seçim yapamadıkları için sağlık 
hizmetinin talebi hasta yakınlarından gelmektedir 
(Güler, 2006).

Sağlık hizmetlerinin kendine has özellikleri 
sektördeki pazarlama uygulamalarının başarı 
ya da başarısızlığını belirlemektedir. Zira sek-
törel farklılıkların dikkate alınması ile atılacak 
adımların belirlenmesi firmaların başarılarını 
doğrudan etkilemekte ve sektörde bir adım öne 
geçmelerine aracılık etmektedir. Bu bağlamda 
yukarıda bahsedilen pazarlama özelliklerinin 
sektörel özellikler dikkate alınarak uygulanması 
sağlık hizmetleri sektöründeki barı çıtasını yukarı 
ya da aşağı çekecektir.

Öte yandan, sağlık hizmetleri sektörü ürünlerinin 
pazarlamasına yönelik tüm eleştirilere karşın; 
rekabetin olduğu özgür ülkelerde, sağlık sektörün-
deki pazarlama uygulamalarının da tüketicilerin 
(hastaların) daha fazla doyum sağlamasına olanak 
vereceği açıktır. Kaynakların iyi kullanılıp tüketicinin 
daha çok doyum sağlamasına yönelik uygulamalar 
ancak pazarlama anlayışı ile mümkündür. Kamuya 
ait sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda pazarlama 
anlayışı henüz yeterli düzeye gelememiştir; ancak 
özel sağlık kuruluşlarının sayısının artması gözle 
görülür bir pazarlama anlayışının uygulanmaya 
başladığını göstermektedir. Ancak pazarlamanın 
temelini oluşturan değişim (mübadele) sürecinin 
etkili ve verimli olabilmesi sağlık hizmetleri 
sektöründe de çağdaş pazarlama anlayışının iyi 

uygulanmasına bağlıdır. (Güngören ve Orhan, 
2013). 

Sağlık sektöründe sağlık kurumları yöneticiliği 
yerini yeni yeni almaya başlayan pazarlama 
tekniklerini iyi kullanmak zorundadır. Sağlık 
işletmeleri sunulan hizmetlerin en uygun düzey-
de pazarlayabilmek amacı ile medikal kadroyu 
ve diğer bölümlerin pazarlamasını yapmak ve 
ulaşılmak istenen kitle için stratejik planlamalar 
yapmalı ve o kitleye uygun imaj geliştirmelidir. 
Günümüzde artık birçok sağlık işletmesi ileri 
düzeydeki pazarlama tekniklerini kullanmaya 
başlanmıştır (Cantürk, 2012). 

Günümüzde sağlık hizmetlerinin pazarlanması 
reklam algısının ötesine geçmiş, hizmet alımında 
belirleyici unsur olan hastaların ihtiyaçlarını karşı-
lamak noktasında göz ardı edilemeyecek duruma 
gelmiştir. Pazarlama artan rekabet ortamında kar 
marjını artırabilmek ve daha kaliteli hizmet sunmak 
için özellikle özel sektördeki sağlık kuruluşları açı-
sından vazgeçilmez bir unsur haline dönüşmüştür. 
Sağlık kuruluşları müşteri taleplerini karşılayarak 
onları tatmin edecek hizmeti sunmak durumun-
dadırlar. Bunu sağlamanın en temel ve çağdaş 
yolunun ise pazarlamadan geçtiği söylenebilir. 

AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmada 
ölçekli bir anket kullanılmıştır. Kullanılan anket iki 
bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde 
katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin 
belirlenmesine ilişkin sorular, ikinci bölümde ise 
5’li likert ölçekten oluşan 35 soru bulunmaktadır. 
Araştırma yaklaşık olarak 15 ay sürmüştür. Bu süre 
içerisinde özellikle sağlık turizmine ilişkin hizmet 
eden bölgeler ele alınmıştır. Türkiye örneklemi 
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içerisinde Denizli, Ankara, Afyon ve İstanbul illeri 
yer almaktadır. Sağlık turizmi iki yönden ele alın-
mıştır. Birinci yönü kaplıca ve doğal termal bölgeler 
ikinci yön ise tıbbı “cerrahi” yönden uygulamalar 
değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılım sağlayan 
bireylerin büyük çoğunluğu yabancı uyruklu ve 
sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye gelmiş tu-
ristlerdir. Araştırmanın en yoğun uygulama kısmı 
İstanbul ilidir. İstanbul ilinden katılım sağlayan 
bireyler özellikle diş, saç ekimi, estetik cerrahi 
ve ortopedik tedavilere yönelik hizmet almak için 
gelen sağlık tüketicileridir. İstanbul ili dışındaki 
sağlık tüketicilerine ilişkin yapılan araştırmada 
ise daha yoğun olarak doğal termal kaplıca için 
gelen ortopedik rahatsızlık yaşayan romatizmalı 
hastalardır. Bu anlamda katılım sağlayan bireylerin 
demografik dağılımları farklılık göstermektedir. 
Özellikle yerli katılımcılar belirli dönemlerde daha 
yoğun olurken yaz aylarında ise yabancı turizm-
cilerin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Araştırma-
mızda daha önceden kullanılmış bir ölçme aleti 
“anket” kullanılmıştır. Bu ankette kullanılan bazı 
sorular değiştirilmiş ve anket araştırmaya yönelik 
uyarlanmıştır. Araştırma çerçevesinde hazırlanan 
anket bir ön teste tabi tutulmuştur. Ön teste toplam 
120 katılımcı eşlik etmiş ve bunlardan elde edi-
len bulgular güvenirlilik testine tabi tutulmuştur. 
Güvenirlilik testi sonucunda Alpha kat sayısı 
olarak 0,781 kat sayısı elde edilmiştir. Elde edilen 
bu sayı oldukça güvenilirdir. Asıl araştırmamıza 
412 kadın ve 480 erkek olmak üzere toplam 892 
katılımcı eşlik etmiştir. Katılımcıların tamamına 
anket soruları bir Arapça ve İngilizce bilen iki dil 
uzmanının yardımıyla katılımcılara yöneltilmiştir.

Katılımcılardan sağlanan bilgiler ve alınan cevaplar 
anket formalarına yazılmıştır. Hiç bir katılımcının 
kimlik bilgisi anket ve araştırmaya yansıtılmamıştır. 

Katılımcıların tamamı rast gele seçilerek ve kendi 
rızaları alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan 
elde edilen veriler SPSS 18 İstatistik programı 
kullanılarak farklı analiz teknikleri ile analiz 
edilmiş ve bulgular yorumlanmıştır. 

Değişkenlere ilişkin yapılan analizlerde verilere ilk 
önce gruplama uygulanmıştır. Sorular gruplanarak 
yapılan gruplama sonucu detaylı olarak analizin 
ileriki bölümlerinde incelenmiştir. Gruplamadan 
elde edilen değerler Korelasyon analizine alınarak 
analiz sonuçları elde edilmiştir. Verilerin analizinde 
PASW Statistic 18 paket programı kullanılmıştır.

Verilerin Analizi

Anket uygulaması sonucu elde edilen veri seti 
PASW Statistic 18 (SPSS-Statistical Package 
for Social Sciences) paket programında analiz 
edilmiştir. Analiz kapsamında, güvenilirlik analizi, 
frekans tabloları, betimleyici istatistikler, Korelas-
yon analizlerinden faydalanılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1: Ölçeğe Ilişkin Güvenirlik Analizi

Cronbach’s Alpha Madde Sayısı

,896 35

Güvenirlik analizi sonuçlarına bakıldığında ana-
lize dâhil edilen 35 maddenin çok yüksek güven 
düzeyinde olduğu bulunmuştur.

Demografik İstatistikler

Katılımcılara ait demografik istatistikler incelen-
diğinde;

- %46’sının kadın, %54’ünün erkek olduğu

- %60 Evli, %40’ı bekardır.
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- %47’si Türk, %53’ü Yabancı

- %38’inin çocuğu vardır, %62’sinin yoktur.

- %15’inin bir çocuğu, %13’ünün iki çocuğu, 
%10’unun üç çocuğu vardır.

Tablo 2: Katılımcılara İlişkin Bazı Demografik Özellikler

Frekans Sütun N %

Cinsiyet Kadın 412 46%

Erkek 480 54%

Medeni Durum Evli 533 60%

Bekar 359 40%

Milliyet Türk 416 47%

Yabancı 476 53%

Çocuğunuz var mı? Evet 347 38%

Hayır 549 62%

Çocuk sayısı Yok 549 62%

1 133 15%

2 114 13%

3 100 10%

Katılımcıların;

- %14’ü saç ekimi için, %17’si Diş sağlığı için, 
%20’si estetik cerrahi için, %3’ü Diğer, %45’i 
ise Termal & Romatizmal hastalıklar için 
Türkiye’ye gelmişlerdir.

- %14’ü Arap ülkelerinden, %32’si Avrupa ül-
kelerinden, %37’si Afrika ülkelerinden, %3’ü 
Balkanlardan, %14’ü ise Amerika veya herhangi 
bir diğer dünya ülkesinden gelmektedir.

- %61’i 1-5 yıl arasında, %33’ü 5-10 yıl 

arasında, %4’ü 10-15 yıl arasında, %2’si ise 20 
yılın üzerinde sağlık sorunu yaşamaktadır.

- %24’ü Mühendis, %22’si Yönetici, %11’i 
Kamu çalışanı, %14’ü İşçi, %28’i ise Emeklidir.

- %33’ünün geliri 201-500, %50’sinin geliri 
501-1000, %17’sinin geliri 1001-2500 lira 
arasındadır. 

- %85’inin sosyal güvencesi vardır, %15’inin 
yoktur.
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Tablo 3: Katılıcılara İlişkin Bazı Demografik Özellikler

Frekans Sütun N %

Aşağıdaki Sağlık Hizmet Türlerinin 
Hangisinden Faydalanmak Üzere 
Türkiye’ye Geldiniz?

Saç ekimi 127 14%

Diş sağlığı 155 17%

Estetik cerrahi 178 20%

Diğer 30 3%

Termal & Romatizmal 402 45%

Hangi ülkedesiniz Arap ülkesi 127 14%

Avrupa ülkesi 282 32%

Afrika ülkesi 330 37%

Balkanlar 30 3%

Amerika ve diğer dünya ülkesi 123 14%

Kaç yıldır sağlık sorunu yaşıyorsunuz 1-5 yıl 544 61%

5-10 yıl 295 33%

10-15 yıl 34 4%

15-20 yıl 0 0%

20 yıl ve üzeri 19 2%

Meslek bilginiz nedir Mühendis 214 24%

Yönetici 200 22%

Kamu 101 11%

İşçi 127 14%

Emekli 250 28%

Geliriniz nedir (USD) 201-500 295 33%

501-1000 447 50%

1001-2500 150 17%

Sosyal güvenceniz var mı? Evet var 761 85%

Hayır yok 131 15%

Korelasyon Analizi

Katılımcıların verdikleri cevaplar gruplandırılarak 
korelasyon analizine uygun hale getirilmiştir. 
Analiz sonucunda aşağıdaki sonuçlar edilmiştir.

Hizmet kalitesi ile ilgili olarak sorulan toplam 
35 madde gruplandırılarak 4 faktörel alt boyuta 
yüklenmiştir

1. Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler

2. Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyatlandırma

3. Sağlık kurumlarının hijyen ve genel özellik-
lerine yönelik görüşler

4. Genel bilgi ve görüşler



102

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağusto 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May / June /July /August, but2014Issue:02Volume:01Summer Term
ID:24 K:23

JEL KOD: M30-31
www.uhpadergisi.com

H1: Hizmet kalitesi ölçekleri cinsiyete göre 
farklılaşmaktadır.

Cinsiyete göre hizmet ölçeklerine bakıldığında

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, Alınan 
hizmete ve tesislere yönelik fiyatlandırma ile 
orta dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, Sağlık 
kurumlarının hijyen ve genel özelliklerine 
yönelik görüşler ile orta dereceli pozitif yönlü 
ilişkili

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, genel 
bilgi ve görüşler ile orta dereceli pozitif ilişkili

- Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyatlan-
dırma, sağlık kurumlarının hijyen ve genel 
özelliklerine yönelik görüşler ile kuvvetli 
dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyatlan-
dırma, genel bilgi ve görüşler ile kuvvetli 
dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Sağlık kurumlarının hijyen ve genel özellikle-
rine yönelik görüşler, genel bilgi ve görüşler 
ile kuvvetli dereceli pozitif yönlü ilişkili 
bulunmuştur.

Tablo 4: Ölçeğe İlişkin Alt Boyutların Cinsiyet Değişkenine Göre Korelasyon Analizi

H2: Hizmet kalitesi ölçekleri milliyete göre 
farklılaşmaktadır.

Milliyete göre hizmet ölçeklerine bakıldığında;

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, Alınan 
hizmete ve tesislere yönelik fiyatlandırma ile 
orta dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, Sağlık 
kurumlarının hijyen ve genel özelliklerine 
yönelik görüşler ile orta dereceli pozitif yönlü 
ilişkili

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, genel 
bilgi ve görüşler ile orta dereceli pozitif ilişkili

- Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyatlan-
dırma, sağlık kurumlarının hijyen ve genel 
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özelliklerine yönelik görüşler ile kuvvetli 
dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyatlan-
dırma, genel bilgi ve görüşler ile kuvvetli 
dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Sağlık kurumlarının hijyen ve genel özellikle-
rine yönelik görüşler, genel bilgi ve görüşler 
ile kuvvetli dereceli pozitif yönlü ilişkili 
bulunmuştur.

Tablo 5: Ölçeğe İlişkin Alt Boyutların Milliyet Değişkenine Göre Korelasyon Analizi

H3: Hizmet kalitesi ölçekleri hizmet tipine 
göre farklılaşmaktadır.

Hizmet tipine göre hizmet ölçeklerine bakıldığında

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, Alınan 
hizmete ve tesislere yönelik fiyatlandırma ile 
orta dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, Sağlık 
kurumlarının hijyen ve genel özelliklerine 
yönelik görüşler ile orta dereceli pozitif yönlü 
ilişkili

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, genel 
bilgi ve görüşler ile orta dereceli pozitif ilişkili

- Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyatlan-
dırma, sağlık kurumlarının hijyen ve genel 
özelliklerine yönelik görüşler ile kuvvetli 
dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyatlan-
dırma, genel bilgi ve görüşler ile kuvvetli 
dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Sağlık kurumlarının hijyen ve genel özellikle-
rine yönelik görüşler, genel bilgi ve görüşler 
ile kuvvetli dereceli pozitif yönlü ilişkili 
bulunmuştur.
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Tablo 6: Ölçeğe İlişkin Alt Boyutların Hizmet Türü Değişkenine Göre Korelasyon Analizi

H4: Hizmet kalitesi ölçekleri ülkeye göre 
farklılaşmaktadır.

Ülkeye göre hizmet ölçeklerine bakıldığında

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, Alınan 
hizmete ve tesislere yönelik fiyatlandırma ile 
orta dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, Sağlık 
kurumlarının hijyen ve genel özelliklerine 
yönelik görüşler ile orta dereceli pozitif yönlü 
ilişkili

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, genel 
bilgi ve görüşler ile orta dereceli pozitif ilişkili

- Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyatlan-
dırma, sağlık kurumlarının hijyen ve genel 
özelliklerine yönelik görüşler ile kuvvetli 
dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyatlan-
dırma, genel bilgi ve görüşler ile kuvvetli 
dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Sağlık kurumlarının hijyen ve genel özellikle-
rine yönelik görüşler, genel bilgi ve görüşler 
ile kuvvetli dereceli pozitif yönlü ilişkili 
bulunmuştur.
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Tablo 7: Ölçeğe İlişkin Alt Boyutların Ülke Değişkenine Göre Korelasyon Analizi

H5: Hizmet kalitesi ölçekleri gelire göre fark-
lılaşmaktadır.

Gelire göre hizmet ölçeklerine bakıldığında

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, Alınan 
hizmete ve tesislere yönelik fiyatlandırma ile 
orta dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, Sağlık 
kurumlarının hijyen ve genel özelliklerine 
yönelik görüşler ile orta dereceli pozitif yönlü 
ilişkili

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, genel 
bilgi ve görüşler ile orta dereceli pozitif ilişkili

- Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyatlan-
dırma, sağlık kurumlarının hijyen ve genel 
özelliklerine yönelik görüşler ile kuvvetli 
dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyatlan-
dırma, genel bilgi ve görüşler ile kuvvetli 
dereceli pozitif yönlü ilişkili

- Sağlık kurumlarının hijyen ve genel özellikle-
rine yönelik görüşler, genel bilgi ve görüşler 
ile kuvvetli dereceli pozitif yönlü ilişkili 
bulunmuştur.
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Tablo 8: Ölçeğe İlişkin Alt Boyutların Gelir Değişkenine Göre Korelasyon Analizi

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

- Katılımcıların demografisi incelendiğinde; 
çoğunluğunun kadın, evli, yabancı milliyetli, 
çocuksuz, termal ve romatizmal tedavi için 
ülkeye gelen, Afrika ülkelerinden gelen, 1-5 
yıldır sorun yaşayan, emekli, 501-1000USD’nin 
üzerinde gelire sahip, sosyal güvencesi olan 
kişilerden oluştuğu belirlenmiştir.

- Gruplandırma sonucu 4 faktör ortaya çıkmıştır.

o Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler

o Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyat-
landırma

o Sağlık kurumlarının hijyen ve genel özel-
liklerine yönelik görüşler

o Genel bilgi ve görüşler

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, Alınan 
hizmete ve tesislere yönelik fiyatlandırma ile 
Cinsiyet, Milliyet, hizmet tipi, ülke ve gelire 

göre orta düzeyde pozitif yönlü ilişkili bulun-
muştur.

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, Sağlık 
kurumlarının hijyen ve genel özelliklerine 
yönelik görüşler ile Cinsiyet, Milliyet, hizmet 
tipi, ülke ve gelire göre orta düzeyde pozitif 
yönlü ilişkili bulunmuştur.

- Türk sağlık turizmine ilişkin görüşler, genel 
bilgi ve görüşler ile Cinsiyet, Milliyet, hizmet 
tipi, ülke ve gelire göre orta düzeyde pozitif 
yönlü ilişkili bulunmuştur.

- Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyatlandırma, 
sağlık kurumlarının hijyen ve genel özelliklerine 
yönelik görüşler ile Cinsiyet, Milliyet, hizmet 
tipi, ülke ve gelire göre kuvvetli düzeyde pozitif 
yönlü ilişkili bulunmuştur.

- Alınan hizmete ve tesislere yönelik fiyatlandırma, 
genel bilgi ve görüşler ile Cinsiyet, Milliyet, 
hizmet tipi, ülke ve gelire göre kuvvetli düzeyde 
pozitif yönlü ilişkili bulunmuştur.
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- Sağlık kurumlarının hijyen ve genel özellikleri-
ne yönelik görüşler, genel bilgi ve görüşler ile 
Cinsiyet, Milliyet, hizmet tipi, ülke ve gelire 
göre kuvvetli düzeyde pozitif yönlü ilişkili 
bulunmuştur.

Bu bağlamda, sağlık hizmetleri sektöründe faaliyette 
bulunan sağlık kuruluşları içinde bulundukları 
rekabet ortamında mevcut durum analizlerini 
yapmalı ve pazarlama stratejilerini gözden geçir-
melidir. Çalışmada sağlık turizmi, alınan hizmet 
ve tesis fiyatlandırması, sağlık kurumlarının hijyen 
ile genel özellikleri arasında pozitif yönde bulu-
nan ilişki günümüz sağlık sektöründe kalite ve 
hizmet anlayışının artan öneminin göstergesidir. 
Sağlık sektörü kuruluşlarının pazarlama karmaları 
içerisinde stratejilerini belirlerken kaliteli ürün 
ve hizmet sunumunun ön plana alındığı müşteri 
odaklılık ilkesini benimseyerek hareket etmeleri 
gerektiği söylenebilir. 

Pazarlama anlayışına sahip sağlık kuruluşları 
hem yurt içi hem de yurt dışı hasta talepleri ve 
geleceğe dönük hasta beklentilerini tespit edebi-
lecek, kurum politikasını bu yönde belirleyerek, 
daha kaliteli ve beklentilerin üzerinde bir hizmet 
sunumu gerçekleştirebilecektir.
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TERMAL OTEL MÜŞTERİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ 
BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Nuran AKŞİT AŞIK

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Bölümü

Özet: Termal turizm son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde gelişme göstermiş ve alternatif bir turizm 
türü olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Ancak bu gelişmeler ve termal turizme olan talep artışı, rekabet 
ortamını da beraberinde getirmiştir. Termal turizmi alanında hizmet veren işletmelerin artışı; misafirlerin 
seçiciliklerini de arttırmış ve müşterilerin istek, beklenti, memnuniyetleri daha da önemli hale gelmiştir. Bu 
araştırmanın amacı, otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin, otel hizmetleri ve destinasyona yönelik 
memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Ayrıca, müşterilerin demografik özeliklerine göre, memnuniyet 
düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amaçla, bir termal otelde konaklayan 190 
müşteriye anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı ile analiz edilmiştir.Elde 
edilen bulgulara göre, çalışmaya katılan termal turizm müşterilerinin en yüksek memnuniyet düzeyinin 
4,27’lik katılım ile bölgenin atmosferi olduğu tespit edilmiştir. En yüksek ikinci memnuniyet unsuru ise 
3,98’lik bir katılımla ulaşım ve fiyat olmuştur. Termal otelden faydalanan müşterilerin en düşük memnu-
niyet düzeyinin ise 2,99’luk katılım ile otelin aktivite ve hizmetleri olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Termal Turizm, Müşteri Memnuniyeti, Otel İşletmeleri, Turizm

A RESEARCH RELATED TO THE DEFINITION OF THE  
SATISFACTION LEVELS OF THE THERMAL HOTELS  

CUSTOMERS

Abstract: Thermal tourism have developed for late years throughout the world and in our country and 
started to take its position in global sense as an alternative tourism. However, these developments and 
the increase of demands in the health tourism have brought a competitive realm. The increase of the 
companies that give services in the area of thermal tourism has increased the selectiviness of the guests 
and the wishes, expectations and contentments of the guests has become even more important. The aim of 
this study is to reveal guest who stay at thermal hotel, to determine the level of customer satisfaction for 
elements including to service of the hotel and destination. Also, to analyze whether the level of customer 
satisfaction differs according to demographic features of guests. For this purpose, 190 guests who stay at 
a thermal hotel were applied survey form and data obtained from survey study was analyzed with SPSS 
15.0. According to the findings, it was determined that the highest satisfaction of thermal tourism guests 
participated in the study was about “atmosphere of of the region” with 4,27 participation. The second 
highest element of satisfaction factor with 3,98 participation was about transportation and price. The 
lowest satisfaction level of customer who make use of thermal hotel facilities was observed for activities 
and services of the hotel with 2,99 participation.

 Key Words: Thermal Tourism, Customer Satisfaction, Hotel Enterprise, Tourism
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GİRİŞ

 Günümüzde hızlı kentleşme ve sanayileşmenin 
etkisiyle beden ve ruh sağlığı olumsuz etkilenen 
insanlar için, dinlenme ve kendini yenileme zo-
runlu bir gereksinim haline gelmiştir. Sağlıklarını 
korumak ya da tedavi olmak amacıyla farklı 
bölgelere seyahat eden kişi sayısının her geçen 
gün artması sağlık turizmini ortaya çıkarmıştır. 
Sağlık turizmi kapsamı açısından oldukça geniş 
bir alan olmakla birlikte, genellikle ilk akla gelen 
termal turizm ya da kaplıca turizmidir (Doğan, 
1998: 38).

Jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli 
açısından dünyada ilk yedi ülke arasında ve 
Avrupa’da kaynak bakımından birinci sırada 
olan ülkemizin termal kaynakları, debi, sıcaklık, 
fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle farklı 
ve üstün nitelikler taşımaktadır. Deniz kıyısında, 
dağlık ve ormanlık bölgelerde bulunan termal 
kaynaklar turizm çeşitliliği sağladığı gibi, çevre 
ve doğa kullanımı için farklı çekicilik unsurları 
yaratmakta ve turizm açısından önemli bir alter-
natif oluşturmaktadırlar. Bu nedenle, kaplıcaların 
bulunduğu destinasyonlarda termal tesis yatırım-
ları her geçen gün artmakta ve modern termal 
tesislerin yapımına devam edilmektedir (Bayer, 
1997; Akbulut, 2010). 

Ortalama yaşam süresinin uzaması, insanların 
sağlıklarına daha fazla önem vermesi ve turizmin 
bir gereksinim haline gelmesi termal turizme olan 
talebi de olumlu etkilemekte, her geçen gün termal 
turizm amaçlı seyahat edenlerin sayısı artmak-
tadır. Bu nedenle müşteri memnuniyeti büyük 
önem taşımakta ve bunun için de müşterilerin 
tüm beklentilerinin karşılanması gerekmektedir. 

Müşteri memnuniyetini oluşturabilmek için ise 
müşteriler iyi tanınmalı, müşterilerinin istek, 
ihtiyaç ve beklentileri hizmet unsuru olarak kul-
lanılmalıdır. Termal turizm işletmeleri açısından 
müşteri memnuniyetinin ölçülmesine geçmeden, 
yapılması gereken ilk şey, müşterilerin işletmeden 
beklentilerini belirlemektir. Buradan hareketle 
gerçekleştirilen çalışmanın amacı; termal turizmin 
gelişmesini sağlamak için müşterilerin beklenti ve 
memnuniyet düzeylerini analiz etmek ve bunların 
demografik özelliklerle ilişkisini ortaya koymaktır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İnsanların, tarihin ilk zamanlarından beri, din-
lenmek, rahatlamak, zindelik kazanmak ya da 
tedavi olmak için termal kaynakların bulunduğu 
yerlere gittikleri bilinmektedir (Şimşek, 1991: 
5). Günümüzde, özellikle sanayileşmenin yoğun 
olduğu ülkelerde yaşayanlar, sağlıklarını korumak, 
sağlıklı olmak, nitelikli zaman geçirmek, farklı 
aktivitelerde bulunmak amacıyla termal turizm 
faaliyetlerine katılmaktadırlar (Tunçsiper ve Kaşlı, 
2008: 121; Özbek, 1991: 15; Sandıkçı, 2008: 1). 

Termal turizm, kimyasal ve fiziksel bileşiminde 
insan sağlına yararlı ve hastalıkları iyileştirici et-
kisi bulunan şifalı suların kaplıca, çamur ve içme 
kürleri şeklinde uygulanmasıyla ortaya çıkan bir 
sağlık turizmi türü olarak aynı zamanda, iklim 
kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psiko-
terapi, diyet gibi destek tedavilerini de kapsayan 
turizm hareketidir (Akat, 2000: 23-24; Doğanay, 
2001: 258; Tunç ve Saç, 1998: 22). 

Termal turizm, içeriklerinde erimiş mineral bulu-
nan maden sularının dinlenme, zindeleşme, tedavi 
vb. amaçlara dönük olarak kullanımından doğan 
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ve konaklama, yeme-içme, dinlenme, eğlenme 
gereksinimlerini de karşılayan bir dizi ilişkiden 
kaynaklanmaktadır (UNWTO, 2011; Kozak vd., 
2008: 20). Bu ilişkiler zinciri içerisinde termal 
turizm, bir yandan bireylere şifa ve sağlıklı kalma 
fırsatı yaratırken, diğer taraftan ülke ekonomisine 
katkı sağlayan bir özellik arz etmektedir. Termal 
otel ve tedavi üniteleri büyük kazançlar sağlamakta 
olduğundan, termal turizm ülke ekonomisi ve turizm 
sektörü bakımından önemli bir yer kazanmıştır. 
Bu durum termal turizm merkezlerinde turistik 
aktivitelerinin çeşitlenmesine ve yeni termal turizm 
destinasyonlarının oluşmasına neden olmaktadır 
(Kılıçaslan ve Aydınözü, 2000: 248).

Termal işletmeler, turistlere balneoterapi (kaplıca 
kürü), inhalasyon (soluma), peloidterapi (çamur 
banyosu), hidroterapi (içme ve duş) ve SPA (Salus 
Per Aquam) hizmetlerini sunan, orman, deniz, 
güneş, hava gibi doğal nitelikteki kaynaklara 
sahip yerleşim alanlarında çeşitli ünitelerin yer 
aldığı merkezlerdir (Aksu ve Aktuğ, 2011: 5; 
Arasıl, 1991: 17; Çelik, 2001: 7 ; Gençay, 2007: 
174-175). Termal suların; tıp bilgisi ve gelişen 
teknoloji ile birlikte kullanılmasıyla, sağlık ve 
konaklama hizmetlerini bir arada sunan turizmin 
en önemli parçalarından biri olan modern termal 
tesisleri ortaya çıkarmıştır. 

Termal oteller sundukları hizmetler ve ürün 
özellikleri nedeniyle diğer turistik işletmelerden 
farklıdır. Faaliyetlerin tüm yıl devam etme özel-
liği, kür süresinin en az 2-3 hafta devam etme 
zorunluluğu nedeniyle konaklama süresinin uzun 
olması, diğer turizm türleri ile bütünleşik hizmet 
sunabilmesi termal tesislerin en önemli üstünlük-
leridir (Akova, 2004: 80; Güner ve Sever, 2000: 
106; Sevindi, 2008: 122). Bu özellikleri nedeniyle 

karlı ve rekabet gücü yüksek işletmeler olan 
termal tesisler bölgesel kalkınmaya ciddi katkı 
sağlamaktadır. Ancak tüm bu üstünlüklerden ya-
rarlanmak büyük ölçüde müşteri memnuniyetinin 
sağlanması ile mümkündür. 

Termal oteller açısından müşterinin memnun 
edilmesi diğer işletmelere göre daha çok önem 
taşımaktadır. Müşteri memnuniyetinin önemli 
bir verimlilik ölçütü olarak da kabul edilmesi, 
işletmelerin müşterilerinin tekrar gelmelerini 
sağlamak için onların istek ve beklentilerini karşı-
layabilmeye dönük faaliyetlerine önem vermelerini 
ve örgütteki herkesin müşteri gereksinimlerinin 
tatmin edilmesi üzerinde çalışmalarını gerekli 
kılmaktadır. Bu nedenle misafirlerin isteklerinin, 
beklentilerinin, şikâyetlerinin ve memnun oldukları 
durumların detaylı olarak değerlendirilmesi son 
derece önemlidir. Müşteriyi yakından tanımak 
ve anlamak, yakın olmak, dinlemek, şikayet ve 
eleştirilerini dikkate almak ve onların beklentileri 
doğrultusunda üretim hizmet sunmak gerekmektedir.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ

Araştırmanın evrenini Balıkesir’de faaliyet gös-
teren termal turizm işletmelerinin müşterileri, ana 
kütlesini ise Balıkesir ili Bigadiç ilçesindeki termal 
otelde konaklayanlar oluşturmaktadır. 1-15 Nisan 
2014 tarihleri arasında Bigadiç’te devre mülk 
sistemiyle çalışan, termal otelde gerçekleştirilen 
araştırma için basit tesadüfi örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Basit tesadüfî örneklemede evren-
deki her elemanın eşit ve bağımsız seçilme şansı 
mevcuttur (Altunışık ve diğ., 2007: 129). Gönüllü 
olarak ankete katılmayı kabul eden 190 müşteri 
ile yüz yüze görüşülmüş ve yapılan anketlerin 
tamamı değerlendirilmeye uygun bulunmuştur.
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Anket soru formunun oluşturulmasında, öncelikle 
konuyla ilgili bilimsel alanda yer alan araştırmalar 
incelenmiş, Duman ve Öztürk (2005), Yoon ve 
Uysal (2005), Sayılı ve diğerleri (2007), Bertan 
(2010), Ünal ve Demirel (2011) tarafından yapılan 
çalışmalardan yararlanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan anket soru formu üç 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde otel 
müşterilerinin demografik özellikleri, konakla-
maya ilişkin sorular (otele ulaşma şekli, konak-
lama süresi, geliş sıklığı vb.) ve kişisel (hastalık, 
tedavi ve boş zaman faaliyetleri vb.) bilgilere 
ulaşmayı amaçlayan 15 çoktan seçmeli soru yer 
almaktadır. İkinci bölümde, otel müşterilerinin 
otele ilişkin algılarını belirlemeye yönelik 13, 
üçüncü bölümde ise müşterilerin destinasyona 
ilişkin değerlendirmelerini ölçmeyi amaçlayan 
15 ifade yer almaktadır. Bu ifadeler beşli Likert 
tipi ölçek ile derecelendirilmiş ve müşterilerden 
verilen ifadeleri “hiç katılmıyorum”=1 ve “Tama-
men katılıyorum” =5 arasında değerlendirmeleri 
istenmiştir.

Alan araştırmasının temel noktasını oluşturan 
anket soru formunda yer alan geçerliliğini de-
ğerlendirmek amacıyla 23 müşteri ile yüz yüze 
ön araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda 
müşterilerin verdiği cevaplara ve önerilerine göre 
anket formunda yeni düzenlemeler yapılmış ve 
sorular daha net ve anlaşılır hale getirilmiştir. 
Ayrıca otelden alınan bilgiler doğrultusunda, 
özellikle tedavi yöntemleri ve işletme olanaklarına 
ilişkin sorular yeniden yapılandırılmıştır. Tüm bu 

düzenlemelerin ardından tamamlanan anket soru 
formu müşterilere uygulanmıştır. 

Elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences 15.0) programından yararlanılarak 
değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Analizlerde 
tanımlayıcı istatistikler, aritmetik ortalama, var-
yans, faktör analizi, bir örnek t-testi, tek faktörlü 
varyans analizi (Anova) kullanılmıştır.

Tüm bu süreçler neticesinde, kodlanmış verilere 
güvenilirlik testi (Cronbach alpha) uygulanmıştır. 
Genel güvenilirlik testi sonucunda, anket formu-
nun p değeri 0,001 buna bağlı olarak Cronbach 
Alpha değerinin 0,837 olduğu görülmüştür. Alfa 
katsayısı 0,00≤α<0,40 ise ölçek güvenilir değil, 
eğer katsayı 0,40≤α<0,60 ise ölçek düşük gü-
venilirlikte, eğer katsayı 0,60≤α<0,80 ise ölçek 
oldukça güvenilir, eğer katsayı 0,80≤α<1,00 ise 
ölçek yüksek güvenilirlikte olarak değerlendirilir 
(Akgül ve Çevik, 2003: 435–436). Buna göre 
elde edilen sonuç (0,837) dikkate alındığında 
ölçek güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğu 
söylenebilir. 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırmaya katılan müşterilerin cinsiyet duru-
muna göre dağılımı incelendiğinde % 47,4’ü 
kadınlardan, %52,6’sı erkeklerden oluşmaktadır. 
Yaş gruplarına göre dağılımda ise en yüksek oran 
% 39,5 ile 61 yaş ve üzeri kişilerden oluşmakta, 
bunu % 35,8 ile 45-60 yaş grubu izlemektedir. 
Müşterilerin meslek gruplarına göre dağılımında 
% 51,1 ile emekliler birinci sırada yer alırken, 
bunu % 22,1 ile ev kadınları izlemektedir. 
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Tablo 1. Müşterilere Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Cinsiyet n % Aylık Gelir n %

Erkek 100 52,6 500’den az 28 14,7

Kadın 90 47,4 500-1000 21 11,1

Yaş n % 1001-1500 55 28,9

15-24 8 4,2 1501-2000 56 29,5

25-34 23 12,1 2001 ve üzeri 30 15,8

35-44 16 8,4 Eğitim durumu n %

45-60 68 35,8 Okur-yazar değil 0 0

61 ve üzeri 75 39,5 İlkokul 29 15,3

Meslek N % Ortaokul 33 17,4

Emekli 97 51,1 Lise 59 31,1

İşçi 5 2,6 Üniversite 69 36,3

Memur 17 8,9 Lisans Üstü 0 0

Serbest Meslek 19 10,0 İkamet ettiği yer n %

Öğrenci   4 2,1 Köy 10 5,3

Ev hanımı  42 22,1 İlçe Merkezi 34 17,9

Çiftçi  1 0,5 İl Merkezi 146 76,8

Diğer 5 2,6 Toplam 190 100

Ankete katılanların genel olarak orta gelirli ol-
dukları söylenebilir. Nitekim geliri 1501-2000 
TL arasında olanların oranı % 29,5, 1001-1500 
TL olanların oranı ise % 28,9’dur. 500 TL’den 
daha az gelire sahip olanların çoğunluğunu ev 

kadınları oluşturmaktadır. Katılımcıların % 36,3’ü 
üniversite mezunu, % 31,1’i ise lise mezunudur. 
Ankete katılanların %76,8’i şehir merkezinde, % 
17,9’u ilçede ikamet etmektedir. 
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Tablo 2. Konaklamaya İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Otel Tercihinde Etkili Olan Araçlar n % Otele kaçıncı gelişi n %

Doktor tavsiyesi 5 2,6 İlk 30 15,8

Daha önce geldim 25 13,2 İkinci 27 14,2

Arkadaş-akraba tavsiyesi 108 56,8 Üçüncü 31 16,3

İnternet 28 14,7 Dört ve daha fazla 102 53,7

Gazete-Dergi 0 0 Konaklama süresi n %

Radyo-TV 1 0,5 Günübirlik 6 3,2

Katalog-Broşür 11 5,8 3 günden az 11 5,8

Seyahat Acentası 12 6,3 4-7 gün 42 22,1

Otele Geliş Amacı n % 8-11 gün 9 4,7

Sağlık Kuruluşundan sevk 5 2,6 12-15 gün 96 50,5

Eğlenme, dinlenme, zindeleşme (Tatil) 108 56,8 16 ve daha fazla 26 13,7

Vücut temizliği 15 7,9
Gelmeyi tercih ettiği 
mevsim n %

Refakatçi olarak 5 2,6 Sonbahar 29 15,3

Tedavi olmak için 45 23,7 Kış 15 7,9

Diğer 12 6,3 İlkbahar 128 67,4

Yaz 18 9,5

Toplam 190 100

Tablo 2’ye göre ankete katılan müşterilerin %56’8’i 
otele arkadaş-akraba tavsiyesi ile gelmiştir. Bunu 
sırasıyla internet ve bireysel deneyim izlemektedir. 
Ankete katılanların geliş amacına göre dağılımı 
incelendiğinde; % 56,8’i eğlenme-dinlenme-zin-
deleşme amacıyla geldiğini belirtmiştir. Tedavi 
amacıyla gelenlerin oranı ise % 23,7’dir. Otele 
kaçıncı gelişiniz sorusuna katılımcıların % 53,7’si 
dört ve daha fazla, % 16,3’ü ise üçüncü gelişi 
olduklarını belirtmiştir. Tekrar gelişlerin bu kadar 

yüksek olmasının nedeni, anketin yapıldığı otelin 
devre-mülk sistemiyle çalışmasından kaynak-
lanmaktadır. Bu nedenle konaklama süresinin 
uzunluğunun da % 50,5’lik oranla 12-15 gün 
arasında olduğu görülmektedir. Bunu % 22,1’lik 
oranla 4-7 gün konaklayanlar izlemektedir. Ankete 
katılanların % 67’4’ü konaklama işletmesine ilk-
baharda gelmeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 
Bunu % 15, 3 ile sonbahar izlemektedir.
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Tablo 3. Hastalık ve Tedaviye İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Hastalıklar n % Uygulanan Kür n %

Yürüme güçlüğü 3 1,6 Banyo 41 21,6

Romatizma 16 8,4 Buhar banyosu 20 10,5

Böbrek hastalıkları 2 1,1 Tedavi görmüyorum 65 34,2

Kireçlenme 13 6,8 Sülük tedavisi 1 ,5

Kadın hastalıkları 3 1,6 İçme kürü 3 1,6

Cilt hastalıkları 3 1,6 Masaj 14 7,4

Sırt ve vücut ağrısı 16 8,4 Cilt bakımı 1 ,5

Cinsel hastalıklar 4 2,1 Banyo+ masaj 16 8,4

Nefes darlığı 13 6,8 Banyo+buhar 24 12,7

Stres ve gerginlik 4 2,1 Banyo+çamur banyosu 1 ,5

Hasta değilim 113 59,5 Buhar+masaj 4 2,1

Boş Zaman Faaliyeti n % Kür Süresi n %

Odada dinleniyorum 33 17,4 20 dakikadan az 8 4,2

Yürüyüş yapıyorum 32 16,8 20-40 dakika 78 41,1

Çevreyi geziyorum 23 12,1 41-60 dakika 23 12,1

TV seyrediyorum 5 2,6 Bir saatten fazla 3 1,6

Alışveriş yapıyorum 4 2,1 Süre yok 65 34,2

Kitap-gazete okuyorum 7 3,7 Süre bilinmiyor 13 6,8

Spor yapıyorum 19 10,0
Toplam 190 100

Hepsi 67 35,3

Ankete katılanların % 59,5’i hasta olmadıklarını 
belirtirken, tedavi olma amacıyla gelenlerin % 
8,4’ü romatizma ve sırt ve vücut ağrısından, % 
6,8’i kireçlenme ve nefes darlığından yakınmak-
tadır. Kür olarak ise en çok banyo (% 21,6) ve 
buhar banyosundan yararlanıldığı görülmektedir. 
Banyo ve buhar tedavisini birlikte alanların oranı 
ise %12,7’dir. Tablo 2’de en dikkat çekici unsur 
katılımcıların % 59,5’i hasta olmadıklarını belirt-
melerine rağmen, tedavi görmüyorum diyenlerin 
oran olarak % 34,2’de kalmış olmasıdır. Bu 
durum insanların hasta olmasalar dahi kürlerden 
yararlanma eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

Katılımcılardan kür alanların % 41,1’i 20-40 da-
kika, %12,1’inin 41-60 dakikalık kür sürelerine 
dahil oldukları görülmektedir. 

Tedavi dışındaki boş zamanlarınızda ne yapı-
yorsunuz sorusuna katılımcıların %35,5’i hepsi 
cevabını verirken, %17,4’ü odada dinlendiğini 
ve % 16,8’i yürüyüş yaptığını belirtmektedir. 
Çevreyi geziyorum diyenlerin oranları ise oldukça 
düşüktür (%12,1). 

Otel işletmesine yönelik 13 adet, 5’li likert tipi 
soruya faktör analizi yapılmadan önce Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) uygunluk ve Barlett testi 
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uygulanmıştır. KMO testi, örneklem yeterliliğini 
ölçmeye yarayan bir test olup örnek büyüklüğü 
ile ilgilenir ve KMO değerleri faktör analizinin 
uygunluğu konusunda bilgi verir. Genel olarak 
% 60,0’ın üstünde olması arzulanan KMO değeri 
0,793 olarak hesaplanmıştır. Evren korelasyon 
matrisinin birim matris olmadığını gösteren 
Barlet testinin P değerinin de 0,05 ten küçük 
olması gerekmektedir. Çalışmamızda Bartlett 
testinin sig (P) değeri 0,000’dır. Faktör analizinin 
yorumlanmasında kolaylık sağlamak için Varimax 
rotasyonu uygulanmıştır. Ayrıca analiz yapılırken, 
% 95 güven aralığında faktör yüklerinin 0,40’tan 
büyük olması sağlanmış ve iki faktöre birden 
yüklenen önermeler dikkate alınmamıştır.

Otele ait önermelerle ilgili birinci faktör analizinde, 
13 madde, özdeğeri 1’in üzerinde toplam 4 faktör 
altında toplanmıştır. Ancak 4. ve 12. maddelerin 
birden fazla faktöre binişik yüklenmesi nedeniyle 
faktör analizinden çıkartılmıştır ve kalan 11 madde 
ile ikinci bir faktör analizi gerçekleştirilmiştir. 
İkinci faktör analizinin KMO değeri 0,774 ve 
anlamlılık değeri p<0,001 çıkmıştır. İkinci faktör 
analizinde 11 madde, özdeğeri 1’in üzerinde top-
lam 4 faktör altında toplanmıştır. Faktör analizi 
sonucunda elde edilen 4 faktör toplam varyansın 
% 69,934’ünü açıklamaktadır. Varyans açıklama 
değerinin %50 den yüksek olması gerekli kriterleri 
sağlamaktadır. Faktör analizi ile ilgili sonuçlar 
Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. Faktör Analizi Sonuçları

İfadeler 1 2 3 4
Faktör 1. Otelin Aktivite ve Hizmetleri

Otelde misafirler için özel programlar vardır ,751

Otel yeni teknolojiler konusunda yeterlidir ,841

Otelde çocuklar için özel alanlar ve aktiviteler mevcuttur ,727

Otelin oda ve genel mekanları ferah ve rahatlatıcıdır ,766

Otelin donanımı ve personeli yeterlidir ,781
Faktör 2.Temizlik ve Hijyen

Otelin konaklama bölümleri hijyeniktir ,851

Otelde termal ve sağlık üniteleri hijyeniktir ,902
Faktör 3. Fiyat

Otelde uyguladığı fiyatlar benzerlerine göre uygundur ,825

Otelin fizik tedavi ve termal ünitelerinin ücretleri uygundur ,810
Faktör 4. Otelin Müşteriye Karşı Tutumu

Otel yönetimi sorunların çözümünde duyarlıdır. ,704

Otel taahhüt ettiği tüm hizmetleri sunmaktadır ,825
Özdeğerler 3,801 1,813 1,060 1,019
Açıkladığı Varyans (%)  34,559 16,478 9,634 9,264
Açıklanan Toplam Varyans 69,934
KMO Ölçüm Yeterliliği ,774
Bartlett Test Değeri  Approx. Chi-Square: 666,649 Sig.:,000
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Destinasyona ilişkin değerlendirmeleri içeren 
ölçekteki 15 madde ile yapılan ilk analiz sonu-
cunda KMO örneklem yeterliliği katsayısı 0,744 
ve anlamlılık değeri p<0,001 çıkmıştır. Ölçekteki 
15. sorunun birden fazla faktöre binişik yüklen-
mesi nedeniyle, bu madde ölçekten çıkarılmış 
ve faktör yükleri hesaplanmıştır. 

Faktör döndürme sonucunda yeni KMO örneklem 
yeterliliği katsayısı 0,741 ve anlamlılık değeri 
p<0,001 olmuştur. Faktör analizi sonucunda elde 
edilen 4 faktör toplam varyansın % 66,552’sini 
açıklamaktadır. Bu değerler verilerin faktör 
analizine tabi tutulabileceğini göstermektedir. 
Destinasyona ilişkin faktör yükleri Tablo 5’de 
görülmektedir. 

Tablo 5. Destinasyona Yönelik Faktör Analizi Sonuçları

İfadeler 1 2 3 4

Faktör 1. Bölgenin Atmosferi

Güzel bir hava ve iklime sahiptir ,815

Rahatlatıcı ve dinlendirici bir yerdir ,913

Sağlıklı kalmak için iyi bir yerdir ,848

Faktör 2. Ulaşım ve Fiyat

Ulaşım kolaydır ,808

Ulaşım ucuzdur ,750

Ucuz bir yerdir ,763

Diğer yerlere göre otel fiyatı düşüktür ,575

Faktör 3. Sosyal ve Kültürel Özellikleri

Geleneklerine bağlı bir yerdir ,707

Sessiz-Sakin bir yerdir ,720

Huzurlu ve güvenli bir yerdir ,801

İnsanları cana yakın ve konukseverdir ,713

Yerel mutfağı farklı ve özeldir ,582

Faktör 4. Doğal Kaynaklar

Birçok doğal güzellikleri bulunmaktadır ,917

Gezilebilecek birçok ilginç yer vardır ,883

Özdeğerler 4,412 2,150 1,629 1,127

Açıkladığı Varyans (%) 31,512  15,358  11,633  8,049

Açıklanan Toplam Varyans 66,552

KMO Ölçüm Yeterliliği ,741

Bartlett Test Değeri  Approx. Chi Square: 1126,431Sig.:,000
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Faktör analizi yapılan ifadeler dört faktör altında 
toplanmıştır. Bunlara ait ortalama ve standart sap-
malar Tablo 6’da görülmektedir. Otelin aktivite ve 
hizmetleri boyutunun ortalaması 2,99 olup, işletme 
olanaklarının değerlendirilmesi katılmıyorum-fik-
rim yok aralığında yer almaktadır. Genel olarak 
olumsuz olarak değerlendirilebilecek bu durum, 
müşterilerin memnuniyetsizliğini göstermektedir. 
Otelin aktivite ve hizmetleri konusunda müşteri-

lerin büyük bir bölümü (%46,3) işletmede özel 
program olmamasından yakınmaktadır. 

Temizlik ve hijyen ( =3,36), fiyat (
=3,26) ve işletmenin misafire karşı tutumu (

=3,16) ile ilgili üç faktöründe fikrim yok- ka-
tılıyorum aralığında yer aldığı görülmektedir. 
Bu veriler doğrultusunda otele ilişkin memnu-
niyet düzeyinin net olmadığı söylenebilir. 

Tablo 6. Değişkenlerin Ortalama ve Standart Sapmaları

Faktörler N Ortalama Standart 
Sapma

Otelin Aktivite ve Hizmetleri 190 2,99 1,04251

Temizlik ve Hijyen 190 3,36 1,02136

Fiyat 190 3,26 ,98344

Otelin Misafire Karşı Tutumu 190 3,16 1,08402

Bölgenin Atmosferi 190 4,27 ,63536

Ulaşım ve Fiyat 190 3,98 ,87070

Sosyal ve Kültürel Özellikleri 190 3,72 ,94192

Doğal Kaynaklar 190 3,13 1,08105

Destinasyona ilişkin faktör analizi sonucuna 
göre ortaya konan bu boyutların ortalamaları ve 
standart sapmaları da Tablo 6’da yer almaktadır. 
Bölgenin atmosferi ( =4,27) konusunda müşte-
rilerin memnuniyet düzeyi katılıyorum-tamamen 
katılıyorum arasında yer almakta, bu da müşte-
rilerin destinasyona ilişkin olumlu düşüncelerini 
ortaya koymaktadır. Ulaşım ve fiyat ( =3,98), 

destinasyonun sosyal ve kültürel özellikleri (
=3,72) konusunda müşterilerin genel memnuniyet 
düzeyinin iyi olduğu görülmektedir. Ancak desti-
nasyonun doğal kaynakları ( =3,13) konusunda 
ise müşterilerin beklentilerinin karşılanmadığını 
ve müşterilerin doğal çevre unsurlarını yetersiz 
bulduklarını söyleyebiliriz. 
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Tablo 7. İşletmeye İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova)

İfadeler Ortalama Levene F P

İşletmenin yeri misafir ulaşımı açısından uygundur. 7,284 4,750 9,863 ,000

İşletmenin uyguladığı fiyatlar benzerlerine göre uygundur 3,178 ,534 3,436 ,003

İşletmenin yeri misafir ulaşımı açısından uygundur. 2,494 2,362 3,314 ,004

İşletmede güvenlik önlemleri yeterlidir. 7,969 3,039 7,433 ,000

İşletmede misafirler için özel programlar vardır. 4,100 1,882 4,172 ,001

İşletmede güvenlik önlemleri yeterlidir. 4,145 1,306 3,765 ,003

İşletme donanımı talep edilen hizmetlerin sunumunda yeterlidir. 5,776 4,973 5,650 ,000

İşletmenin yeri misafir ulaşımı açısından uygundur. 3,207 4,180 4,319 ,001

Tablo 7’de yer tek yönlü varyans analizi so-
nuçları, farkın kaynağını bulmak amacıyla Post 
Hoc testlerinden Scheffe’ ve Tukey testlerine 
tabi tutulmuş, farklılıklar aşağıda belirtilmiştir: 

Şehirde ikamet eden katılımcılar ( =3,80), köyde 
ikamet edenlere ( =2,60) göre, ulaşımın daha 
kolay olduğunu belirtmişlerdir. Arkadaş-akraba 
tavsiyesi ile gelenler işletme fiyatlarının diğer 
işletmelere göre uygun olduğunu ( =3,47) 
düşünürken, radyo-televizyon reklamları ile gelen 
katılımcılar ( =1,00) fiyatın pahalı olduğun-
dan yakınmaktadır. Seyahat acentası vasıtasıyla 
ile gelenler otele ulaşımın kolay olduğunu (
=4,40) radyo-televizyon aracılığı ile gelenler ise 
( =2,00) ulaşımın zor olduğunu düşünmektedir. 
Otele sonbaharda gelenler otelin güvenlik açısından 
yeterli olduğunu ( =4,51), ilkbaharda gelenler 

ise oteli güvenli bulmadıklarını belirtmişlerdir (
=3,54). Günlük kür süresi bir saatten fazla 

olan müşteriler otelin özel programlarının yeterli 
olduğunu ( =4,00), kür programı 20 dakika-
dan az olanlar ( =1,50) ise yetersiz olduğunu 
iddia etmektedir. Günlük kür süresi bir saatten 
fazla olanlar oteli güvenli olarak nitelerken (

=4,33), kür programı 20 dakikadan az olanlar 
( =2,37) otelin güvenlik tedbirlerinin yetersiz 
olduğunu düşünmektedirler. Benzer şekilde kür 
süresi uzun olanlar ( =4,66) otel donanımını 
yeterli bulurken, kür programı 20 dakikadan az 
olanlar ( =1,87) donanımının yetersiz olduğunu 
belirtmişlerdir. Bir saatten daha fazla kür alanlar 
ulaşım kolaydır ( =4,00), kür programı 20 da-
kikadan az olanlar ( =2,50) otelin ulaşımının 
zor olduğunu iddia etmektedirler. 

Tablo 8. Destinasyona İlişkin Anova Analizleri

İfadeler Ortalama Levene F p

Birçok doğal güzellikleri 
bulunmaktadır 4,595 3,253 4,083 ,003

Geleneklerine bağlı bir 
yerdir 2,760 2,677 3,371 ,004

Ucuz bir yerdir 3,472 1,022 3,974 ,002
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Tablo 8’de yer tek yönlü varyans analizi sonuçları 
da farkın kaynağını bulmak amacıyla Post Hoc 
testlerinden Scheffe’ and Tukey testleri kullanıl-
mıştır. Farkın kaynağı aşağıdaki gibidir: 

Gelir seviyesi 500 TL’den az olan katılımcılarla 
ilçenin doğal güzelliklerini yeterli bulurken (
=3,46), geliri yüksek olan grup ( =2,57) ilçenin 
doğal kaynaklarını yetersiz bulmaktadır. Radyo-TV 
reklamları vasıtasıyla gelen katılımcılarla ilçenin 
geleneklerine bağlı olduğunu düşünürken (  
=4,00), doktor tavsiyesi ile gelenler (  =2,40) 
tam tersini kabul etmektedir. Otele tedavi ama-
cıyla gelen katılımcılarla ilçenin ucuz olduğunu (

 =4,24), refakatçi olarak gelenler (  =2,40) 
ise ilçenin pahalı olduğunu düşünmektedirler. 
Günlük kür süresi bir saatten daha fazla olanlar 
(  =4,33), ilçeyi ucuz, kür programı 20 daki-
kadan az olanlar (  =2,75) ise pahalı olarak 
nitelemektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmaya katılan müşterilerin %75’i kırk beş 
ve üzeri yaşta olup, bunların yaklaşık % 40’ı 
altmış bir yaşından büyüktür. Müşterilerin yarıdan 
fazlası emekli olup, ortalama gelirleri 1500-2000 
TL aralığında yoğunlaşmaktadır. Ayrıca yaklaşık 
% 80’i kent merkezinde ikamet etmekte olup, 
üniversite mezunu olanlar çoğunluktadır. 

Otelde konaklayanların yaklaşık % 57’si dinlen-
me-eğlenme amacıyla otele geldiğini belirtirken, 
tedavi için gelenlerin oranı % 24’dür. Araştırmaya 
katılanların %57’si otele arkadaş- akraba tavsiyesi 
ile geldiğini belirtmiştir. Bu kişilerin seyahat 
kararında kendi fikirlerinden çok, başkalarının 
tavsiyesine uyduklarını göstermektedir. Aslında 
bu durum ağızdan ağıza reklamın etkisini ortaya 

koyması nedeniyle çarpıcıdır. Otelin devre-mülk 
olması da etken olmakla birlikte, turistlerin yarısı 
12-15 konaklayacağını belirtmiş ve en çok tercih 
ettikleri sezonun ilkbahar olduğunu belirtmişlerdir. 
Çalışmaya katılanların % 60’ını sağlıklı kişiler 
oluşturmaktadır. 

Otelin sunduğu hizmetler konusunda otelin güvenli 
olduğu dışındaki tüm faktörler için genel olarak 
bir memnuniyetsizlik söz konusudur. Müşterilerin 
% 54’ü otelin özel programlar (animasyon) yap-
madığından yakınmaktadır. Özellikle kür süresi 
kısa olan müşterilerin bu konuda rahatsız olduğu 
göze çarpmaktadır. Müşterilerin yaklaşık %58’i 
otelin konaklama ve termal ünitelerini hijyenik ve 
temiz bulmaktadır. Müşterilerin ortalama % 50’si 
otel ve kür hizmetlerinin diğer işletmelere göre 
ucuz olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, müşteri-
lerin yaklaşık % 64’ü otelin taahhütlerini yerine 
getirmediği ve sorunlarının çözülmediğinden 
yakınmaktadır.

Destinasyona yönelik faktörlerde ise genel olarak 
olumlu değerlendirmeler yapılmış ve aritmetik 
ortalamaları 4’ün üzerinde çıkmıştır. Bununla 
birlikte gezilecek birçok ilginç yer vardır ve bir-
çok doğal güzelliğe sahiptir ifadelerine sırasıyla 
müşterilerin % 62’si ve % 48’i katılmamaktadır. 
Bu iki faktör termal otel kuruluş yerinin doğru 
seçilmesine vurgu yapması bakımından açısından 
önemlidir. 

Araştırmanın en belirgin sonuçlarından biri; 
insanların otel seçiminde kendisine yakın olan 
(arkadaş, akraba) insanlardan etkilenme düze-
yinin yüksek olmasıdır. Ağızdan ağza reklamın 
etkisini çarpıcı biçimde ortaya koyan bu sonuç, 
termal otellerde müşteri tatminin artırılması 
gerektiğini açıkça göstermektedir. Diğer önemli 
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sonuç ise termal otellerde müşteri memnuniyeti 
açısından boş zaman değerlendirme aktivitelerine 
ve çevre gezilerine büyük ölçüde yer verilmesi 
gerekliliğidir. Zira hasta ya da sağlıklı kişilerin 
termal olanaklardan belli süre yararlanıyor olması, 
boş zamanı arttırmakta ve sıkıntı ve monotonluk 
ise tatminsizliğe neden olmaktadır. Müşterilerin 
çoğunun sağlıklı olması bu gereksinimi daha da 
arttırmaktadır. Analizlerde kür süresi çok kısa olan 
müşterilerin daha titiz ve eleştirel davrandıkları 
ve tatminsizlik düzeylerinin daha yüksek oldu-
ğu gözlenmiştir. Termal otellerin geliştirilmesi 
ve müşteri tatminin arttırılması için yapılması 
gerekenler aşağıda özetlenmiştir:

 Termal turizmin yaş algısı değiştirilmeli ve 
genç insanların katılımı teşvik edilmelidir.

 Orta ya da dar gelirli insanların talep ettiği bir 
tatil biçimi olmaktan çıkarılmalı ve yüksek 
gelirli kişiler de sektöre çekilmelidir.

 Termal tesislerde kalan kişilerin yarıdan fazlası 
sağlıklıdır. Bu nedenle pasif bir tatilden ziyade, 
aktif olabilecekleri animasyon ve rekreasyon 
olanaklarının yaratılması müşterinin tesiste 
sıkılmasını önleyecek ve daha renkli bir tatil 
ortamı oluşacaktır. 

 Termal tesisleri nitelik olarak geliştirilmeli, 
daha iyi hizmet olanakları ile daha fazla 
ekonomik kazanç sağlanmalıdır. 

 Termal tesisin kurulacağı destinasyonun çe-
kiciliği de dikkate alınmalı ve doğal, tarihi, 
kültürel özelliği yoğun bölgeler tercih edilme-
lidir. Böylece müşterinin otele bağımlı kalması 
önlenir ve yöresel ekonomi de canlandırılabilir.

 Termal işletmelerde müşteri memnuniyeti 
arttırılarak ağızdan ağıza reklam etkili bir 
biçimde kullanılmalıdır. 

 Termal turizmin hasta insanların yanı sıra, 
birincil olarak sağlığı koruma amacıyla kul-
lanılabileceği vurgulanmalı, sağlığa faydaları 
konusunda geniş halk kitleleri bilgilendirilmelidir. 

 Uzun süreli konaklamanın yanı sıra, kısa tatil-
lerde ve günübirlik katılım teşvik edilmelidir.

 Kuruluş yeri seçiminde yalnızca termal olanaklar 
değil, destinasyonun boş zaman değerlendirme 
ve çevre gezilerine uygun olmasına da özen 
gösterilmelidir.

Bu araştırma tek bir destinasyon ve otel işletme-
sinin müşterilerine ait sonuçları yansıttığından, 
genelleme yapmak doğru olmayacaktır. Bu 
araştırma sonuçları ilgili yazına az da olsa katkı 
sağlasa bile, devre mülk sistemi ile çalışan termal 
işletmelerdeki memnuniyet düzeyinin diğer termal 
otellerle karşılaştırmalı analizinin yapılması daha 
doğru sonuçlar verecektir. Öte yandan yapılan 
karşılaştırmalı analizlerde memnuniyet düzeyi 
düşük olanların daha çok tedavi amaçlı geldikleri 
görülmüştür. Hasta psikolojisinin memnuniyetle 
ilişkisi konusunda da farklı disiplinlerle birlikte 
çalışılması daha doğru sonuçlar elde edilmesi 
bakımından yararlı olacaktır. 
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TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ VE İSTANBUL 
İSTİKLAL CADDESİ ÜZERİNE BİR ÖRNEK UYGULAMA

Sefer GÜMÜŞ1, Murat KORKMAZ2, Hande Gülnihal GÜMÜŞ3

1Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni

3Şişli Meslek Yüksek Okulu 

Özet: Dünyanın önemli metropollerinden birisi olan İstanbul; Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi ile 
farklı bir ambiyans oluşturmuştur. Günde ortalama 45 ile 50 bin kişinin gelip geçtiği İstiklal Caddesi 
farklı kültür ve inançtan insanı misafir etmekte ve ağırlamaktadır. Bu araştırma ile İstiklal Caddesine gelen 
farklı kültürden tüketicilerin davranışları incelenmiştir. Araştırmaya katılan tüketicilerin ekonomik, sosyal 
ve kültürel yapılarına paralel olarak tüketicilerin tüketim tercihleri üzerinde de durulmuştur. Uygulamalı 
olan bu araştırmada anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu rasgele yöntemle seçilmiş 
98 tüketici birey oluşturmuştur. Elde edilen verilen cronbach alpha güvenirlilik testine tabi tutulmuş ve 
0.86 değeri elde edilmiştir. Elde edilen anket verileri SPSS istatistik 16 programı ile analiz edilmiştir. 
Basit rassal analiz tekniği ile hipotez testleri uygulanmıştır. Ayrıca Ki-Kare testleri uygulanarak elde 
edilen bazı verilerin yüzdeleri grafikler halinde çalışmada gösterilmiştir. Araştırmanın sonunda İstiklal 
Caddesi üzerinde bulunan bazı işyerlerinden alışveriş yapan tüketicilerin sosyo-kültürel yapılarına bağlı 
olarak ekonomik güce bağlı olarak satın alma algılarında farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Ayrıca tüketicilerin tercihleri, satın alma eğilimleri, miktarı, ürün farklılığı yine bu faktörlere bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İstiklal Caddesi, İstanbul, Tüketici, Davranış, Satın Alma, Ekonomi

ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIORS AND A MODEL  
APPLICATION ON ISTANBUL ISTIKLAL STREET 

Abstract: Istanbul being among the important metropolitans of the world has created a different ambiance 
with Istiklal Street in Beyoğlu district. Istiklal Street through which 45 or 50 thousands of people pass 
daily host lots of people from different cultures and beliefs. The behaviors of consumers from different 
cultures coming to Istiklal Street have been analyzed in this study. Consumption preferences of the par-
ticipant consumers have been emphasized in parallel to their economic, social and cultural backgrounds. 
The questionnaire was used in this applied research. 98 randomly selected consumer individuals constitute 
the sample group of the study. Data obtained were subject to Cronbach Alpha reliability test and a value 
of 0.86 was obtained. Data of questionnaire obtained were analyzed with SPSS statistics 16 program. 
Hypothesis tests were applied with simple random analysis technique. Moreover, the percentages of some 
data obtained were indicated in the study as graphs by applying Chi-Square tests. At the end of the study, 
it has been concluded that the consumers shopping from some stores on Istiklal Street express differences 
in terms of their buying perceptions based on their socio-cultural background and economic potential. 
And the preferences of consumers, their buying tendencies, the amount and variety of products change 
depending on these same factors. 

 Key Words: Istiklal Street, Istanbul, Consumer, Behavior, Buying, Economy 
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GİRİŞ

Çalışmanın amacı, İstiklal Caddesi’ne gelen 
tüketici kitlesinin tüketim alışkanlıklarını ortaya 
çıkarmaktır. İstiklal Caddesi şu an günümüzde 
Türkiye’nin en renkli caddesidir. Burada toplu-
mun her bölümünden insanın gelip vakit geçi-
rebileceği yerler mevcuttur. Zamanında çevre 
bölgede azınlıkların fazla olması; tarihi dokusu ve 
merkezi lokasyonu bu etkiyi yaratmıştır. Tüketici 
davranışları; günümüzde firmaların özellikle hızlı 
tüketilen ürün satan firmaların en öncelik verdiği 
konuların başında gelmektedir. Şirketler kendi 
hedef kitlerinin davranışlarını tespit edip veya 
öngörüp ürün veya hizmetlerini bunlara göre 
şekillendirmektedir. Bunun için bazen milyonları 
bulan araştırmalar yapma gereği hissetmektedirler. 
Böylelikle pazarlamayı doğru bir şekilde yapmak 
ve marka algısını tüketiciye doğru bir şekilde 
yerleştirebilmek amacındadırlar.

İstiklal Caddesi’ne gelen tüketicilerin çeşitliliği 
de aslında bu araştırmanın zorluğunu belli et-
mektedir. Günde tahmini olarak 2 milyon kişinin 
ayak bastığı düşünülen cadde için her türden 
tüketici kitlesine temas etmek mümkündür. Bu 
kadar heterojen bir tüketici kitlesini tek kalıp 
haline sokmak imkânsızdır. Bunun yerine odak 
noktamız teknik; heterojen kitleleri segmentlere 
ayırıp analiz etmek olmuştur.

LİTERATÜR TARAMA

1927’den önce Osmanlıca Cadde-i Kebir, Bü-
yük Cadde ve Fransızca Grande Rue de Pera 
olarak anılan İstiklal Caddesi İstanbul’un en eski 
semtlerinden biri olan Beyoğlu’nda Tünel ile 
Taksim Meydan arasında bulunur. Günümüzde 
Türkiye’nin en ünlü caddesi olan İstiklal Caddesi 

1400 metrelik uzunluğundadır ve orta noktası 
Galatasaray Lisesi sayılır. Paralelinde uzanan 
Tarlabaşı Bulvarı ile beraber Beyoğlu ilçesinin 
ana eksenini oluşturur. Ortalama olarak 74 metre 
yükseklikte yer alan İstiklal Caddesi idari olarak 
9 ayrı mahalleyi kapsar (Özdamar, 1990: 14). 
İstiklal Caddesi Türkiye’nin en köklü ve popüler 
caddesidir. Yakın tarihimiz için özellikle birçok 
olaya tanıklık etmiş bu caddeyi doğru kavra-
yabilmek için onu kapsayan Beyoğlu Semtinin 
tarihine bakmamız gerekiyor. 

Beyoğlu ilçesi günümüzde 225 bin nüfusu ve 
45 mahalleden oluşan bir yerleşim merkezidir. 
İlçenin barındırdığı hem gece hayatı hem de 
gündüz hayatı için olan iş, eğlence ve kültür 
merkezi olması nedeniyle ilçedeki insan sayısı 7 
gün 24 saat milyonları bulabilmektedir. Burada 
dışarıdaki ilçelerden gelen insanların çokluğuna 
vurgu yapılabilir. Bu da konumuz olan tüketici 
davranışlarında 2 tarzdan yaklaşmamızı zorunlu 
kılar. Birincisi; Beyoğlu’nda ikamet eden ve 
İstiklal Caddesi’ni kullanan yerel insanlar; ikin-
cisi ise bölgeye dış semtlerden gelenlerdir. Bu 2 
kısmın bazı yönlerden birbiriyle majör farkları 
bulunmaktadır. Çalışmamın bir amacı da bu 
farklılıkları gösterebilmektir.

Beyoğlu ismi için çeşitli söylentiler mevcuttur ve 
kesin bir bilgi yoktur. Bir rivayete göre Beyoğlu 
ismi Fatih Sultan Mehmet zamanında Pontus 
prenslerinden Aleksios Komnenos’un islamiyeti 
kabul ederek burada oturmasından kaynaklanır. 
Bir diğer rivayet ise Kanuni zamanında Venedik 
elçisi olarak görev yapan Andre Giritti’nin oğlu 
Luigi Giritti’nin Taksim’de oturmasından kaynak-
lanmaktadır. Kendisi yüzünden Pera’ya Beyoğlu 
adı verilmiştir. Bunla birlikte bir başka söylenti 
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de Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada 
oturan Venedik elçisiyle olan yazışmalarda bölge-
ye Beyoğlu denmesinden ötürü bu ismi almıştır. 
Sebebi ne olursa olsun; Pera adı 1925’te resmi 
kullanımdan kaldırıldığında buranın adı zamanla 
tamamen Beyoğlu olarak kalmıştır (Dökmeci, 
1990: 21). Beyoğlu Bizans döneminde sonradan 
gelişen bir bölge olmuştur. İmparator 2.Theodo-
sius tarafından bir kısmı yaptırılmış olan İstanbul 
surlarının çevrelediği kapalı alanın Haliç’e ve 
Marmara’ya bakan yamaçlarında konutlar; Sirkeci 
çevresinde ticaret kuruluşları; Sarayburnu, Beyazıt, 
Aksaray, Cerrahpaşa, Yedikule’de yönetsel, dinsel 
ve ticari merkezler yoğunluktaydı.

13. Yüzyılda Galata ise Cenevezli tüccarların 
kontrolüne verilmiştir ve o zamandan sonra 
ticaretteki önemini korumuştur. 5. Yüzyılda Kons-
tantinapol; 100 bini aşan nüfusuyla Dünya’daki 
sayılı büyük kentlerden bir tanesiydi. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun fethi sırasında 50.000 civarı 
olan nüfus imparatorluğun getirdiği Müslüman 
ve Müslüman olmayan halkla birlikte 100.000’i 
aştı. Müslümanların büyük bir bölümü bu sırada 
kentin dışına yerleştirilmişti. Cenevizlilerde sur 
dışına taşınarak Pera yönüne doğru ikamet etme-
leri sağlandı ve bildiğimiz anlamda Beyoğlu ve 
İstiklal Caddesi’ndeki ticaretin temelini atmaya 
başladılar. 19. Yüzyılda İstiklal Caddesi ve çev-
resinde önemli gelişmeler yaşandı. Cenevreli 
tüccarlar mevcudiyetlerini korurken; yabancı 
elçiliklerin ve iş adamlarının bölgeye yerleşmesiyle 
Pera bölgesi Avrupa-i bir görünüm kazanmaya 
başladı. Özellikle İstiklal Caddesi’nin bulunduğu 
bölgede birçok eğlence yeri açılmaya başlandı 
ve günümüze sürecek bir eğlence kültürünün 
oluşmasına sebep oldu (Dorsay, 1993: 62).

İstiklal Caddesinde Tüketici Davranışları ve 
Bu Davranışları Etkileyen Faktörler

Günümüzde şirketler tüketicilerin neyi tercih 
ettiğini önceden öngörebilmek için milyonlarca 
dolar harcıyorlar. Örneğin sevmeseniz de; Go-
ogle, AOL ve Yahoo! Sizin internette ne araması 
yaptığınızı takip ediyorlar. Arama reklamı yapan 
veya arama sayfasında reklamı çıkan firmalar da 
sizlerin hangi konular üzerinde arama yaptığınızı 
bulabilmek için para ödüyorlar. Böylelikle ilgi 
alanınıza göre ürün reklamı yapabilme şansla-
rına sahip oluyorlar. Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) anlaşmalı olduğu bir alışveriş 
merkezinde tüketicilerin bulundukları konumda 
durma sürelerinin ürün satın almayı ne kadar 
etkilediğini aramıştır. Bunu yapabilmek için 
tüketicilerin cep telefonları sinyallerini kullanan 
MIT; sonuç olarak bir bölgede müşteri ne kadar 
çok vakit geçiriyorsa alma eğiliminin de o kadar 
çok arttığını tespit etmiştir (Miller, 2009: 105).

Bununla birlikte araştırmacılar insanların be-
yinlerini de incelemişlerdir. Bunun için beyin 
dalgalarını tarayan aletleri kullanıp insanlara 
ürünler hakkında sorular sormuşlardır. İnsanların 
ürünler hakkında söyledikleriyle taranan beyin 
dalgalarını karşılaştırmışlardır. Bu şekil bir araş-
tırma tabi kulağa delice gelebilir. Fakat şu gerçeği 
unutmamamız gerekiyor; piyasaya çıkan her yeni 
10 üründen 8 i başarısız oluyor. Pazarlamaya ait 
bütün test aşamalarından geçse bile. Dolayısıyla 
insanların bize söyledikleri (feedback) gerçekten 
düşündükleri farklı olabilir mi? Araştırmacıların 
asıl merak ettiği soru budur. (Miller, 2009: 105).

Durumsal faktörler çoğu zaman satın alma dav-
ranışlarımızı etkileyebilir. Peki hangi durum ne 
kadar etkiler bu aslında göreceli bir sorudur. Ürün; 
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durum ve ihtiyaç üçgeni içerisinde davranışsal 
etkinin de büyüklüğü değişebilir tüketici için nasıl 
olabileceğine dair bir bilgiler, durumsal faktörleri 
satın alma sürecini iki yönde etkilediğini anlatır. 
1- Tüketicinin araştırma ve değerleme aşamasında 
seçtiği ürünün alınmasını engeller. 2- Tüketicinin 
araştırma ve değerlendirme yapmadan satın alma 
yapmasını sağlayacak yeni seçeneklerle ilgili 
bilgiler sağlar (Velioğlu, 2011: 251).

Müzik de fiziksel durumu değiştirebilen faktör-
dür. Yine örneğin İstiklal Caddesi’nde bulunan 
Burger King ve Mcdonalds gibi fast food res-
toranlarında çalan müzik dikkat ederseniz hızlı 
ritmdedir. Burada amaç müşteri sirkülasyonunu 
hızlandırmaktır.

Müşterilerin yemek yeme hızını etkiler çünkü 
müziğin ritmi. Müzik ne kadar hızlıysa biz de o 
kadar hızlı yemek yemek isteriz. Bu da dükkânda 
daha az durmalarına; dükkânın dolmamasına; 
oradaki çalışanlara daha az iş yükü oluşturmasına 
ve sirkülasyonu hızlandırarak tercih edilen algısı 
yaratmak amaçlanmaktadır (Leif, 2008: 82). 

Bunun tam tersi durumda İstiklal Caddesi’ndeki 
pahalı giyim mağazalarında görülebilmektedir. 
Örneğin Zara’da bu denli hızlı müzik hiçbir 
zaman çalmaz. Genelde ağır çalar ve insanların 
orada fazla vakit geçirmeleri hedeflenir. Böylelikle 
daha yavaş karar versinler ve daha çok gezsinler 
diye düşünülür.

Bir mağazanın yeri de bu fiziksel durumu etkile-
yen faktörlerden biri olabilir. Mağazanın uzaklığı 
yürüyüş mesafesinde olması olası tüketici tercih-
lerini etkileyebilir. Örneğin İstiklal Caddesi’nde 
meydanda birbirine çok yakın 2 adet Starbucks 
bulunmaktadır. Bunların 2sinin de ortak özelliği 

hemen otelin ayağında olmaları. Otelde günü 
birlik kalan turistler starbucks aramadan hemen 
bulurlar. Böylelikle fazla yürümeleri gerekmez. 
Kaybolma riskleri yoktur. Starbucks’lardan biri 
The Marmara Otelinin dibindedir öbürü ise 
Taksimhill otelinin oradadır.

Hangi mevsimde hangi ayda ve günün han-
gi saatinde olduğumuz tüketici davranışlarını 
direkt olarak etkileyen bir faktördür. Örneğin 
gece vakti İstiklal Caddesi’ndeki tüketicilerin 
en çok parayı harcadıkları yer gece kulüpleri ve 
barlar olabilmektedir. Bu da zamanın etkisini 
görmemiz açısından bir etkendir. Kış aylarında 
tüketiciler daha çok kapalı alanı tercih ederken 
yaz aylarında bahçesi veya terası olan yerler tercih 
edilmektedir. İstiklal Caddesi’nde çok alternatif 
olduğu için bu anlamda tüketici tercihleri de çok 
değişkenlik gösterebilmektedir. Ülkemizde kapalı 
alanlarda sigara yasağı olması da bir nebze olsun 
zamansal durumun etkisini arttırmıştır. Normalde 
kapalı alan eğilimi olanlar açık alanda hem sigara 
içebilmenin de verdiği etkiyle daha çok tercih 
yapabilmektedirler.  

Doğal olarak tüketicilerin satın alma nedeni de 
davranışlarını etkileyen faktörlerden biridir. Kız 
arkadaşına doğum günü hediyesi almak isteyen 
kişi onu etkileyebilmek için normalden farklı 
davranışlar sergileyebilir. Ya da diyelim ki tüketici 
bacağını kesti ve sargı alması gerekiyor. O zaman 
tercih edeceği nokta en kaliteli veya en ucuz sar-
gının satıldığı yer değil kendisine en yakın olan 
yerdir. Belki de arkadaşınız sizi o spesifik ürünü 
almanız için baskı yapıyor. Bütün bunlar tüketici-
nin satın alma nedenidir ve ayrı ayrı davranışları 
etkileyebilir (Warshaw, 1980). Tüketicinin ruh 
hali davranışları direkt olarak etkileyebilir. Kadın-
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larda alışveriş tutkusu bazen hastalık boyutunda 
bile olabilir. Burada bunalımda olan kadınların 
daha çok alışveriş yapmaya meyilli olduklarını 
önceki araştırmalardan görebiliriz. (Bakshi, 2014) 
Pazarlamacılar tüketicinin benlik kavramıyla 
onlara ulaşması daha kolaydır. Benlik kavramı; 
kişinin kendisini nasıl gördüğüdür –iyi veya kötü-. 
İdeal Benlik kavramı ise kişinin kendisini nasıl 
olması istediğidir. Daha güzel görünümlü; daha 
zeki; daha başarılı vb.. Benlik kavramı, bireyin 
kendine ilişkin bilinçli algılarından oluşmaktadır 
(Pescitelli, 1996).

İstiklal Caddesi’nde ise görünüm ve servis 
bakımından iyi olan yerler bu tarz bir ideali ya-
kalaması için insanı teşvik edebilir. Bu aslında 
Nişantaşı; Bağdat Caddesi gibi bölgelerde daha 
yoğun olan bir pazarlama anlayışıdır. Fakat İstiklal 
Caddesi’nde de bunu uygulamaya çalışan yerler 
bulabilmek mümkündür.

Günümüzde kadınlar üzerine birçok pazarlama 
tekniği uygulanmıştır ve bir çok yenilik bulun-
muştur. Artık pazarlamacılar sadece erkek ürünü 
pazarlama konusunda da ilerlemeler kaydetmek-
tedir. Bu tarz çalışma yapan firmaların başında 
“Axe” gelmektedir. 

Kadınlar çok daha komplike duygulara ve psi-
kolojiye sahiptir. Dolayısıyla erkeklere yapılan 
çalışmaların şu aşamada daha ileride olması 
gerekiyorken tam tersi olması bu anlamda dü-
şündürücüdür. Kadınlar ve erkekler arasındaki 
satın alma alışkanlıklarının farklılıkları zaman 
içerisinde değişmektedir. Örneğin; iyi eğitimli 
genç erkekler artık alışveriş yapmanın kadınlara 
has bir şey olmadığına inanmaktadır. Harmon’un 
araştırması da bu tarz evli erkeklerin %45’inin 

alışveriş yapmanın rahatlatıcı etkisi olduğuna 
inandığını ortaya koymuştur (Harmon, 2007: 21).

Hepimizin farkında olduğu bir şey vardır ki; 
yaşlandıkça satın aldığımız ürünler de değişir. 
Çocukken örneğin en son istediğimiz hediye 
büyük ihtimalle elbisedir. Ergenliğe girdikçe bu 
sefer istediğimiz elbiseler daha “cool” görünümlü 
olmasını tercih ederiz. Yani kişinin hayatının 
hangi evresinde olduğu satın alma davranışını 
direkt olarak etkiler. İstiklal Caddesi ise hepi-
mizin malumu en çok 15-30 yaş arasına hitap 
eden dükkanlara sahiptir. Ford ve bir çok ünlü 
araba firması arabalarını dizayn eden ekiplere 
“Genç” elbiseleri giydirmek konusunda telkin 
de bulunuyorlar. Sadece bu şekilde hedef kit-
leye uygun ürün üretmelerine teşvik etsin diye 
(Dickerson, 2009).

Tüketicinin yaşam tarzı günümüzde pazarlamacı-
lar tarafından çok detaylı incelenen bir konudur. 
Bu bölümün başında belirttiğimiz gibi en yakın 
arkadaşımızla tamamen değişen satın alma alış-
kanlıklarıyla birlikte tamamen farklı bir yaşam 
tarzı da olabilir. Buna dayanarak büyük şirketlerin 
pazarlamacıları tüketicilere karşı çeşitli araştırmalar 
geliştirmişlerdir. Bunların en kapsamlı yapanlar-
dan bir tanesi Procter & Gamble firmasınınkidir. 
Öyle ki belirledikleri bazı tüketicileri satın alma 
periyotlarını; nerelerde vakit geçirdiklerini ve 
nasıl sosyalleştiklerini özellikle takip etmişlerdir 
(Berner, 2006: 66).

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Araştırmanın Amacı

Çalışmanın amacı, İstanbul ili Beyoğlu İlçesi 
içinde bulunan İstiklal Caddesinde araştırmaya 
katılan tüketicilerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
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yapılarına parelel olarak, tüketicilerin tüketim 
tercihleri ve alışkanlıkları ile algılarını belirle-
mektir. Tüketim tercihlerini etkileyen faktörlerin 
neler olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Farklı 
kültür ve inançta olan İstiklal Caddesi’ndeki 
tüketicilerin demografik yapıları, özel ve tüzel 
kişilik değişkenlerinin tüketim davranışlarını 
burada nasıl kullandıkları, satın almalara nasıl 
yansıdığını araştırmada anlatmak araştırmamızın 
esasını oluşturmaktadır.

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini günlük nüfusu iki milyon 
olan aslında 250 bin nüfuslu ve günde 45-50 bin 
kişinin gelip geçtiği İstiklal Caddesi ve Beyoğlu 
oluşturmaktadır. Örneklemini ise rastgele yön-
temle seçilmiş 98 tüketici grubundan meydana 
gelmektedir.

Araştırmada sadece anket yöntemi ile yetinil-
memiş güvenirlik sağlamak için tarama yöntemi 
de kullanılmıştır. Ayrıca uygulamalı olan bu 
araştırmada 21 anket sorusu hazırlanarak anket 
formu kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket 
daha önceden kullanılmamıştır. Asıl araştırma 
öncesinde anket; 25 katılımcı üzerinde uygu-
lanmış ve güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. 
Bu analiz sonucunda Cronbach Alpha kat sayısı 
olarak 0.78 değeri elde edilmiştir. Anket soruları 
hazırlanırken uzman görüşlerine başvurulmuştur. 
Asıl araştırmaya 98 kişiye katılmıştır, bu katı-
lımcılardan elde edilen veriler Cronbach Alpha 
güvenirlik testine tabi tutulmuş ve 0.86 kat sayısı 
elde edilmiştir. Anket verileri SPSS 16 programı 
ile analiz edilmiştir. Basit rassal analiz tekniği 
ile hipotez testleri uygulanmıştır. Ayrıca ki kare 
testleri uygulanarak bazı verilerin yüzdeleri 
grafikler halinde gösterilmiştir. İstiklal Caddesi 

ile Beyoğlu ilçesinin tarihi, ekonomik, sosyal ve 
kültürel yapısı çok çeşitli akademik, sosyal ve 
kültürel kaynaklardan incelenmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Araçları 

Araştırmamda veri toplama aracı olarak 21 so-
ruluk anket formu kullanılmıştır. Anket 98 kişi 
üzerinde rastgele yöntemle yapılmıştır. Anket 3 
farklı noktada 3 farklı zamanda ve saat 10.00 
ile gece 03.00 saatleri arasında yapılmıştır. Ka-
tılımcılar farklı kültür, sosyo ekonomik yapı ve 
inançlara sahip bireylerden oluşmaktadır. Asıl 
araştırmaya geçilmeden önce 25 kişiye ön test 
uygulanmıştır. Anket soruları uzman görüşü 
alınarak hazırlanmıştır. 

Hipotezler

Araştırmamızda 2 adet hipotez bulunmaktadır. 
Bunlar; 

H1: Tüketicilerin gelir düzeyi ile harcamaları 
arasında korelasyon yüksektir.

H2: Tüketicilerin öğrenim düzeyleri ile Taksim’i 
algılayış biçimleri arasında anlamlılık vardır.

Hipotez Testleri

Araştırmamızdaki hipotezlerin çözümü için 2 adet 
hipotez testi kullanılmıştır. Bunların ilki Ki-Kare 
Testi ikincisi ise Korelasyon’dur. 

Ki-kare testi veya χ² testi istatistik bilimi içinde 
bir sıra değişik problemlerde kullanılan bazıları 
parametrik olmayan sınama ve diğerleri paramet-
rik sınama yöntemidir (Orhunbilge, 2000: 248).
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Tablo 1: Demografik Dağılım

     Frekans %

Cinsiyet

Kadın 45 45,92%

Erkek 53 54,08%

Öğrenim Durumu

İlkokul-Ortaokul 5 5,10%

Lise 17 17,35%

Meslek Yüksek Okulu 14 14,29%

Üniversitesi 49 50,00%

Yüksek Lisans veya Üzeri 13 13,27%

Yaptığınz Meslek

Öğrenci 21 21,43%

Özel Sektör Çalışan 46 46,94%

Kamu Çalışan 4 4,08%

Öğrenci Çalışan 10 10,20%

İşsiz 17 17,35%

Yaş

15-22 15 15,31%

22-28 34 34,69%

28-35 28 28,57%

35-50 14 14,29%

50 ve Üzeri 7 7,14%

Gelir Düzeyiniz

1000 TL veya altı 10 10,20%

1001 TL - 2000 TL 41 41,84%

2001 TL - 3000 TL 24 24,49%

3001 TL - 5000 TL 14 14,29%

5000 TL ve Üzeri 9 9,18%

Toplam     98 100,00%
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Yukarıdaki tablo 1’de görüldüğü üzere 98 katılımcı 
ile yaptığımız anketi yanıtlayanlar arasında %54 
oranında kadın bulunmaktadır. Öğrenim durumu 
en yüksek Üniversite olarak gözükmektedir. 
Bu da İstiklal Caddesi’ne tüketim amaçlı gelen 
kesimin öğrenim seviyesinin yüksek olduğunu 
görebiliriz. Meslek olarak özel sektör çalışanı 
ağırlık basmaktadır. Yaş aralığı ise kümülde 

bakınca 22-35 yaş Aralığının %60 ile en yük-
sek olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların gelir 
düzeyi ise genelde 1000-2000 arasıdır. Bu da 
bu gelir düzeyine uygun iş yerlerinin çokluğunu 
göstermektedir. 

Tüketim Konusunda İstiklal Caddesi’nin Kul-
lanım Amaçları
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Şekil 1: “İstiklal Caddesi’ne Geliş Sıklığınız Nedir?” Sorusuna İlişkin Cevapların 
Dağılımı 

Tüketiciler in %40’a yakını ayda 1 kere 
caddeye gelmektedir. %25’lik kısmı ise 
haftada 1 olmaktadır. Bu grafiğin bize 
gösterdiği şey aslında İstiklal 

Caddesi’ndeki kitlenin hep aynı 
insanlardan oluşmadığı ve homojen 
yapısının da sonuçlara yansıdığıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: “İstiklal Caddesi’ne Geliş Amacınız Nedir?” Sorusuna İlişkin Cevapların 
Dağılımı 

 

Şekil 1: “İstiklal Caddesi’ne Geliş Sıklığınız Nedir?” Sorusuna İlişkin Cevapların Dağılımı

Tüketiciler in %40’a yakını ayda 1 kere cad-
deye gelmektedir. %25’lik kısmı ise haftada 
1 olmaktadır. Bu grafiğin bize gösterdiği şey 

aslında İstiklal Caddesi’ndeki kitlenin hep aynı 
insanlardan oluşmadığı ve homojen yapısının da 
sonuçlara yansıdığıdır. 
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Şekil 1: “İstiklal Caddesi’ne Geliş Sıklığınız Nedir?” Sorusuna İlişkin Cevapların 
Dağılımı 

Tüketiciler in %40’a yakını ayda 1 kere 
caddeye gelmektedir. %25’lik kısmı ise 
haftada 1 olmaktadır. Bu grafiğin bize 
gösterdiği şey aslında İstiklal 

Caddesi’ndeki kitlenin hep aynı 
insanlardan oluşmadığı ve homojen 
yapısının da sonuçlara yansıdığıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: “İstiklal Caddesi’ne Geliş Amacınız Nedir?” Sorusuna İlişkin Cevapların 
Dağılımı 

 

Şekil 2: “İstiklal Caddesi’ne Geliş Amacınız Nedir?” Sorusuna İlişkin Cevapların Dağılımı
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Geliş amaçlarına bakınca; ilginç bir şekilde alış-
verişin %8 ile en alt kademede olduğu görülüyor. 
Buradan Cadde’nin genelde alışveriş amaçlı değil 

de gezmek, vakit geçirmek ve bir şeyler içmek 

üzerine yoğunlaştığını görüyoruz.
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Geliş amaçlarına bakınca; ilginç bir şekilde 
alışverişin %8 ile en alt kademede olduğu 
görülüyor. Buradan Cadde’nin genelde 
alışveriş amaçlı değil de gezmek, vakit 

geçirmek ve bir şeyler içmek üzerine 
yoğunlaştığını görüyoruz. 

 

 

 

 

 

Şekil 3: “İstiklal Caddesi’nde hangi ürün grubunu tercih ediyorsunuz ?” sorusuna 
ilişkin cevapların dağılımı 

Bu sorudaki alışverişten kasıt mal 
alışverişidir. Yani hizmet ürünü burada 
anlamsızdır.  O yüzden tüketici cadde 
üzerinde bir mal satın almak istediğinde 
çoğunlukla bu elbise olmaktadır. 

Teknolojik ürün kısmı da büyük ölçüde 
erkek katılımcıların tercihidir. Günlük ev 
ihtiyaçları ise Beyoğlu’nda ikamet eden 
kişiler tarafından tercih ediliğini daha çok 
söyleyebiliriz.

 

 

 

 

 

Şekil 4: “İstiklal Caddesi’ne Gece Hayatına Geliş Sıklığınız nedir?” sorusuna ilişkin 
cevapların dağılımı 

Şekil 3: “İstiklal Caddesi’nde hangi ürün grubunu tercih ediyorsunuz ?” sorusuna ilişkin 
cevapların dağılımı

Bu sorudaki alışverişten kasıt mal alışverişidir. 
Yani hizmet ürünü burada anlamsızdır. O yüz-
den tüketici cadde üzerinde bir mal satın almak 
istediğinde çoğunlukla bu elbise olmaktadır. 

Teknolojik ürün kısmı da büyük ölçüde erkek 
katılımcıların tercihidir. Günlük ev ihtiyaçları 
ise Beyoğlu’nda ikamet eden kişiler tarafından 
tercih ediliğini daha çok söyleyebiliriz.

 
ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağusto 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi 
May / June /July /August, but2014Issue:02Volume:01Summer Term 

ID:14 K:10 
JEL KOD: M1-M6 

www.uhpadergisi.com 
 
Geliş amaçlarına bakınca; ilginç bir şekilde 
alışverişin %8 ile en alt kademede olduğu 
görülüyor. Buradan Cadde’nin genelde 
alışveriş amaçlı değil de gezmek, vakit 

geçirmek ve bir şeyler içmek üzerine 
yoğunlaştığını görüyoruz. 

 

 

 

 

 

Şekil 3: “İstiklal Caddesi’nde hangi ürün grubunu tercih ediyorsunuz ?” sorusuna 
ilişkin cevapların dağılımı 

Bu sorudaki alışverişten kasıt mal 
alışverişidir. Yani hizmet ürünü burada 
anlamsızdır.  O yüzden tüketici cadde 
üzerinde bir mal satın almak istediğinde 
çoğunlukla bu elbise olmaktadır. 

Teknolojik ürün kısmı da büyük ölçüde 
erkek katılımcıların tercihidir. Günlük ev 
ihtiyaçları ise Beyoğlu’nda ikamet eden 
kişiler tarafından tercih ediliğini daha çok 
söyleyebiliriz.

 

 

 

 

 

Şekil 4: “İstiklal Caddesi’ne Gece Hayatına Geliş Sıklığınız nedir?” sorusuna ilişkin 
cevapların dağılımı 

Şekil 4: “İstiklal Caddesi’ne Gece Hayatına Geliş Sıklığınız nedir?” sorusuna ilişkin  
cevapların dağılımı

İstiklal Caddesi’ndeki gece hayatına olan talep 
ise anket sonucunda beklediğimizden düşük çıktı. 

Tabi bunun bir etkisi anketi öğlen saatlerinde 
yapılıyor oluşudur. Akşam gelen kitleye yapılmış 
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olsa idi bu oran çok daha yüksek çıkabilirdi. 
%60’lık gibi bir oran gece hayatı olarak İstiklal 
Caddesi’ni çok fazla tercih etmediğini görüyoruz. 

Bunda son siyasi olayların da etkisi olduğunu 
söyleyebiliriz.
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İstiklal Caddesi’ndeki gece hayatına olan 
talep ise anket sonucunda beklediğimizden 
düşük çıktı. Tabi bunun bir etkisi anketi 
öğlen saatlerinde yapılıyor oluşudur. 
Akşam gelen kitleye yapılmış olsa idi bu 

oran çok daha yüksek çıkabilirdi. %60’lık 
gibi bir oran gece hayatı olarak İstiklal 
Caddesi’ni çok fazla tercih etmediğini 
görüyoruz. Bunda son siyasi olayların da 
etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: “Özel bir kutlama durumunda İstiklal Caddesi’nin öncelik sıranız nedir?” 
sorusuna ilişkin cevapların dağılımı 

 

Son soruda ise İstiklal Caddesi’nde 
kutlama yapmak isteyen kişilerin %35’i 
İstiklal Caddesi’ni tercih etmediğini 
görmekteyiz. İlk öncelik yapanlar %25 ile   

Cadde’nin müdavimi olarak görebiliriz. 

İstiklal Caddesi’ndeki Tüketicilerin 
Tüketim Davranışları:  

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: “Almak istediğimiz elbisenin markası; onu tercih etmekte ne kadar etkiler?” 
sorusuna ilişkin cevapların dağılımı 

 

Şekil 5: “Özel bir kutlama durumunda İstiklal Caddesi’nin öncelik sıranız nedir?” sorusuna 
ilişkin cevapların dağılımı

Son soruda ise İstiklal Caddesi’nde kutlama yapmak 
isteyen kişilerin %35’i İstiklal Caddesi’ni tercih 
etmediğini görmekteyiz. İlk öncelik yapanlar 
%25 ile Cadde’nin müdavimi olarak görebiliriz.

İstiklal Caddesi’ndeki Tüketicilerin Tüketim 
Davranışları: 
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İstiklal Caddesi’ndeki gece hayatına olan 
talep ise anket sonucunda beklediğimizden 
düşük çıktı. Tabi bunun bir etkisi anketi 
öğlen saatlerinde yapılıyor oluşudur. 
Akşam gelen kitleye yapılmış olsa idi bu 

oran çok daha yüksek çıkabilirdi. %60’lık 
gibi bir oran gece hayatı olarak İstiklal 
Caddesi’ni çok fazla tercih etmediğini 
görüyoruz. Bunda son siyasi olayların da 
etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: “Özel bir kutlama durumunda İstiklal Caddesi’nin öncelik sıranız nedir?” 
sorusuna ilişkin cevapların dağılımı 

 

Son soruda ise İstiklal Caddesi’nde 
kutlama yapmak isteyen kişilerin %35’i 
İstiklal Caddesi’ni tercih etmediğini 
görmekteyiz. İlk öncelik yapanlar %25 ile   

Cadde’nin müdavimi olarak görebiliriz. 

İstiklal Caddesi’ndeki Tüketicilerin 
Tüketim Davranışları:  

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: “Almak istediğimiz elbisenin markası; onu tercih etmekte ne kadar etkiler?” 
sorusuna ilişkin cevapların dağılımı 

 

Şekil 6: “Almak istediğimiz elbisenin markası; onu tercih etmekte ne kadar etkiler?” soru-
suna ilişkin cevapların dağılımı

Katılımcılar büyük ölçüde bu sonuçlarda marka-
dan etkilendiğini söylemektedirler. Hiç markadan 
etkilenmeyenler %30’dur. Diğer %70’lik kesim 

için marka satın alma kararı vermede bir yere 
sahiptir.
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Katılımcılar büyük ölçüde bu sonuçlarda 
markadan etkilendiğini söylemektedirler. 
Hiç markadan etkilenmeyenler  %30’dur. 

Diğer %70’lik kesim için marka satın alma 
kararı vermede bir yere sahiptir. 

 

 

 

 

 

Şekil 7: “Ürünün fiyatını öderken nasıl bir metot kullanıyorsunuz? ” sorusuna 
ilişkin cevapların dağılımı 

Bu soru aslında gelir düzeyi ile de biraz 
orantılı.  Gelir düzeyi düşük olan insanlar 
kendi karşılayabileceklerinden daha pahalı 

bir ürün aldıklarında ödeme şekli olarak 
taksiti tercih etmektedirler. %70’lik kesim 
alışveriş yaparken nakit kullanmamaktadır.  

 

 

 

 

 

Şekil 8: “İstiklal Caddesi’nde Bir Kafeyi Tercih Etme Sebebiniz nedir?” sorusuna ilişkin 
cevapların dağılımı 

Tercih noktasında markanın anketimizdeki 
katılımcılar tarafından önemli gözüktüğünü 
söyleyebiliriz. Ödeme şekli olarak kredi 
kartı taksitle seçeneğinin ağırlıkta olması 
aslında tüketicilerin gelir düzeylere hitap 
edenden daha yüksek meblağlara alışveriş 
yaptıklarına bize gösterebilir. Bir kafe 

tercih etme sebebi sorumuzda da fiyatın 
%11 olması aslında genel anlamda ücretin 
İstiklal Caddesi’ndeki tüketiciler üzerinde 
etkisinin ilk sırada olmadığı şeklinde 
yorumlayabiliriz. 

Tüketicinin İstiklal Caddesi Algısı 

Şekil 7: “Ürünün fiyatını öderken nasıl bir metot kullanıyorsunuz? ” sorusuna ilişkin  
cevapların dağılımı

Bu soru aslında gelir düzeyi ile de biraz orantılı. 
Gelir düzeyi düşük olan insanlar kendi karşılaya-
bileceklerinden daha pahalı bir ürün aldıklarında 

ödeme şekli olarak taksiti tercih etmektedirler. 
%70’lik kesim alışveriş yaparken nakit kullan-
mamaktadır. 
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Diğer %70’lik kesim için marka satın alma 
kararı vermede bir yere sahiptir. 

 

 

 

 

 

Şekil 7: “Ürünün fiyatını öderken nasıl bir metot kullanıyorsunuz? ” sorusuna 
ilişkin cevapların dağılımı 

Bu soru aslında gelir düzeyi ile de biraz 
orantılı.  Gelir düzeyi düşük olan insanlar 
kendi karşılayabileceklerinden daha pahalı 

bir ürün aldıklarında ödeme şekli olarak 
taksiti tercih etmektedirler. %70’lik kesim 
alışveriş yaparken nakit kullanmamaktadır.  

 

 

 

 

 

Şekil 8: “İstiklal Caddesi’nde Bir Kafeyi Tercih Etme Sebebiniz nedir?” sorusuna ilişkin 
cevapların dağılımı 

Tercih noktasında markanın anketimizdeki 
katılımcılar tarafından önemli gözüktüğünü 
söyleyebiliriz. Ödeme şekli olarak kredi 
kartı taksitle seçeneğinin ağırlıkta olması 
aslında tüketicilerin gelir düzeylere hitap 
edenden daha yüksek meblağlara alışveriş 
yaptıklarına bize gösterebilir. Bir kafe 

tercih etme sebebi sorumuzda da fiyatın 
%11 olması aslında genel anlamda ücretin 
İstiklal Caddesi’ndeki tüketiciler üzerinde 
etkisinin ilk sırada olmadığı şeklinde 
yorumlayabiliriz. 

Tüketicinin İstiklal Caddesi Algısı 

Şekil 8: “İstiklal Caddesi’nde Bir Kafeyi Tercih Etme Sebebiniz nedir?”  
sorusuna ilişkin cevapların dağılımı

Tercih noktasında markanın anketimizdeki ka-
tılımcılar tarafından önemli gözüktüğünü söyle-
yebiliriz. Ödeme şekli olarak kredi kartı taksitle 
seçeneğinin ağırlıkta olması aslında tüketicilerin 
gelir düzeylere hitap edenden daha yüksek meb-
lağlara alışveriş yaptıklarına bize gösterebilir. Bir 

kafe tercih etme sebebi sorumuzda da fiyatın 
%11 olması aslında genel anlamda ücretin İstiklal 
Caddesi’ndeki tüketiciler üzerinde etkisinin ilk 
sırada olmadığı şeklinde yorumlayabiliriz.
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Tüketicinin İstiklal Caddesi Algısı
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Şekil 9: “İstiklal Caddesi’ni Nasıl Biliyorsunuz?” sorusuna ilişkin cevapların dağılımı 
 

İlk sorumuzda tüketicilerin İstiklal 
Caddesi’ni kendi beyinlerinde 
anlamdırırken birçok değer kullandıklarını 
görebiliriz. Tüketiciler için İstiklal Caddesi 
genelde birden fazla anlama sahiptir. 
Örneğin; kimisi için Etiler öncelikli olarak 
Alışveriş iken kimisi için Nişantaşı eğlence 

olabilir. Fakat İstiklal Caddesi daha farklı, 
anlamlı ve farkındalık yaratacak özgül 
ağırlığa sahiptir. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Şekil 10: “İstiklal Caddesi’ndeki farklı ülkelerden insanların farklı kültür tarzlarını 
nasıl tanımlıyorsunuz?” 

 

Şekil 9: “İstiklal Caddesi’ni Nasıl Biliyorsunuz?” sorusuna ilişkin cevapların dağılımı

İlk sorumuzda tüketicilerin İstiklal Caddesi’ni 
kendi beyinlerinde anlamdırırken birçok değer 
kullandıklarını görebiliriz. Tüketiciler için İstiklal 
Caddesi genelde birden fazla anlama sahiptir. Ör-

neğin; kimisi için Etiler öncelikli olarak Alışveriş 
iken kimisi için Nişantaşı eğlence olabilir. Fakat 
İstiklal Caddesi daha farklı, anlamlı ve farkındalık 
yaratacak özgül ağırlığa sahiptir.
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Şekil 9: “İstiklal Caddesi’ni Nasıl Biliyorsunuz?” sorusuna ilişkin cevapların dağılımı 
 

İlk sorumuzda tüketicilerin İstiklal 
Caddesi’ni kendi beyinlerinde 
anlamdırırken birçok değer kullandıklarını 
görebiliriz. Tüketiciler için İstiklal Caddesi 
genelde birden fazla anlama sahiptir. 
Örneğin; kimisi için Etiler öncelikli olarak 
Alışveriş iken kimisi için Nişantaşı eğlence 

olabilir. Fakat İstiklal Caddesi daha farklı, 
anlamlı ve farkındalık yaratacak özgül 
ağırlığa sahiptir. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Şekil 10: “İstiklal Caddesi’ndeki farklı ülkelerden insanların farklı kültür tarzlarını 
nasıl tanımlıyorsunuz?” 

 

Şekil 10: “İstiklal Caddesi’ndeki farklı ülkelerden insanların farklı kültür tarzlarını nasıl 
tanımlıyorsunuz?”

“İstiklal Caddesi’ndeki farklı ülkelerden insanların 
farklı kültür tarzlarını nasıl tanımlıyorsunuz?” 
sorusuna ilişkin cevapların dağılımı İstiklal 
Caddesi’ndeki bu sorunun amacı tüketicilerin 
turistler üzerindeki algısıdır. Özellikle Ortado-
ğu ülkelerinden gelen turistlerin çokluğu artık 
İstiklal Caddesi’nin yeni bir tüketici olgusuyla 

karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Buna 
uyum sağlayabilecek firmalar daha çok kazançlı 
çıkacaktır. Soruda ise tüketicilerin bu yabancılara 
olan algısı büyük çoğunlukla göreceli olmaktadır. 
Bu göreceliliğin sebebi İstiklal Caddesi’nde her 
kültürden insanın bulunabileceği gerçeğidir ve 
katılımcılar cevap verirken bunu dikkate almışlardır.
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“İstiklal Caddesi’ndeki farklı ülkelerden 
insanların farklı kültür tarzlarını nasıl 
tanımlıyorsunuz?” sorusuna ilişkin 
cevapların dağılımı İstiklal Caddesi’ndeki 
bu sorunun amacı tüketicilerin turistler 
üzerindeki algısıdır. Özellikle Ortadoğu 
ülkelerinden gelen turistlerin çokluğu artık 
İstiklal Caddesi’nin yeni bir tüketici 
olgusuyla karşı karşıya olduğunu 

göstermektedir. Buna uyum sağlayabilecek 
firmalar daha çok kazançlı çıkacaktır. 
Soruda ise tüketicilerin bu yabancılara olan 
algısı büyük çoğunlukla göreceli 
olmaktadır.  Bu göreceliliğin sebebi İstiklal 
Caddesi’nde her kültürden insanın 
bulunabileceği gerçeğidir ve katılımcılar 
cevap verirken bunu dikkate almışlardır.

 
 

 

Şekil 11: “Taksim’in yeniden düzenlenmesi sizce buradaki genel tüketimi nasıl etkiledi? 
” sorusuna ilişkin cevapların dağılımı 

 

İstiklal Caddesi’ndeki yabancı kültürlerin, 
tüketiciler gözündeki algısı da sonuçlara 
göre aynı şekilde görecelilik 
göstermektedir. Son soruda ise  

 

Taksim’deki son düzenlemelerden 
tüketicilerin genel anlamıyla rahatsız 
olduklarını görebiliriz. 

Tüketicinin Ücret Algısı 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12: “İstiklal Caddesi’nde bir akşam yemeği için ne kadar ödeyebilirsiniz?” 
sorusuna ilişkin cevapların dağılımı 

Aşağıdaki hipotezde de bu konu hakkında 
görüş bildireceğim fakat kısaca İstiklal 
Caddesi’ne gelen müşterilerin kendi gelir 
düzeyleriyle ters orantılı olarak harcama 

yaptıklarını görebiliriz. Akşam yemeği için 
ödenecek ortalama 35 liralık harcamanın 
aslında tüketicilerin bu yemek için hangi 
mekânları tercih edebilecekleri konusunda 

Şekil 11: “Taksim’in yeniden düzenlenmesi sizce buradaki genel tüketimi nasıl etkiledi? ” 

sorusuna ilişkin cevapların dağılımı

İstiklal Caddesi’ndeki yabancı kültürlerin, tüke-

ticiler gözündeki algısı da sonuçlara göre aynı 

şekilde görecelilik göstermektedir. Son soruda ise 

Taksim’deki son düzenlemelerden tüketicilerin 

genel anlamıyla rahatsız olduklarını görebiliriz.

Tüketicinin Ücret Algısı

 
 

“İstiklal Caddesi’ndeki farklı ülkelerden 
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Şekil 12: “İstiklal Caddesi’nde bir akşam yemeği için ne kadar ödeyebilirsiniz?” 
sorusuna ilişkin cevapların dağılımı 

Aşağıdaki hipotezde de bu konu hakkında 
görüş bildireceğim fakat kısaca İstiklal 
Caddesi’ne gelen müşterilerin kendi gelir 
düzeyleriyle ters orantılı olarak harcama 

yaptıklarını görebiliriz. Akşam yemeği için 
ödenecek ortalama 35 liralık harcamanın 
aslında tüketicilerin bu yemek için hangi 
mekânları tercih edebilecekleri konusunda 

Şekil 12: “İstiklal Caddesi’nde bir akşam yemeği için ne kadar ödeyebilirsiniz?” sorusuna 

ilişkin cevapların dağılımı

Aşağıdaki hipotezde de bu konu hakkında görüş 

bildireceğim fakat kısaca İstiklal Caddesi’ne 

gelen müşterilerin kendi gelir düzeyleriyle ters 

orantılı olarak harcama yaptıklarını görebiliriz. 

Akşam yemeği için ödenecek ortalama 35 liralık 

harcamanın aslında tüketicilerin bu yemek için 

hangi mekânları tercih edebilecekleri konusunda 

bize fikir verebilir. Bu mekânlar için tüketicinin 

gözünde mekânın hitap ettiği segment; ücretten 

daha önemli bir yere sahiptir.
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bize fikir verebilir.  Bu mekânlar için 
tüketicinin gözünde mekânın hitap ettiği 

segment; ücretten daha önemli bir yere 
sahiptir.

 

 

 

 

Şekil 13: “İstiklal Caddesi’nde bir gömlek için ne kadar ödeyebilirsiniz?” sorusuna 
ilişkin cevapların dağılımı

Araştırmamıza katılanların asılında 
bakılırsa gerçekten yarısı 200 lira üzeri bir 
gömlek için harcayabilecek gelir düzeyine 
sahip değildi. Böyle cevap vermelerinin 
nedeni kendilerine o tarz bir gömleği 
yakışık bulduklarından ötürüdür.  Ankette 
bu tarz bir cevap eyilimi caddede 
insanların olmak istediği kişiye daha fazla 
özlem duyduklarını da gösteriyor. 

Hipotez Sonuçları 

 

İlk hipotezimizin sonucu için Gelir Düzeyi 
sorusu ile yemek harcama soruları 
arasındaki korelasyonu SPSS programı ile 
incelenmiştir. 
Sonuçlar yukarıdaki anket sonuçlarıyla 
aslında bir anlamda benzerlik 
göstermektedir. Öncelikle negatif bir 
korelasyon mevcuttur. Yani bir kişinin 
geliri düştükçe harcamak isteyeceği miktar 
da artıyor. 0,164’lük sonuç bunu gösteriyor 
o yüzden ilk hipotezimiz red edilmiştir.

Tablo 2: Katılımcıların Gelir Düzeyi sorusu ile yemek harcama soruları 
arasındaki korelasyon tablosu 

  GelirDüzeyi02 YemekHarcama03 

GelirDüzeyi02 Pearson Correlation 1 ,164 

Sig. (2-tailed)  ,265 

N 96 96 

YemekHarcamaPayı03 Pearson Correlation ,164 1 

Sig. (2-tailed) ,265  

N 96 96 

İkinci hipotezimizin analizi için ise 
öğrenim durumu sorusu ile İstiklal  

Caddesi’ni nasıl biliyorsunuz sorularına 
verilen cevaplar kullanılmıştır. Yine 
SPSS’te Ki-Kare Testi yapılmıştır.

 

Şekil 13: “İstiklal Caddesi’nde bir gömlek için ne kadar ödeyebilirsiniz?” sorusuna ilişkin 
cevapların dağılımı

Araştırmamıza katılanların asılında bakılırsa 
gerçekten yarısı 200 lira üzeri bir gömlek için 
harcayabilecek gelir düzeyine sahip değildi. 
Böyle cevap vermelerinin nedeni kendilerine o 
tarz bir gömleği yakışık bulduklarından ötürü-
dür. Ankette bu tarz bir cevap eyilimi caddede 
insanların olmak istediği kişiye daha fazla özlem 
duyduklarını da gösteriyor.

Hipotez Sonuçları

İlk hipotezimizin sonucu için Gelir Düzeyi sorusu 
ile yemek harcama soruları arasındaki korelasyonu 
SPSS programı ile incelenmiştir.

Sonuçlar yukarıdaki anket sonuçlarıyla aslında 
bir anlamda benzerlik göstermektedir. Öncelikle 
negatif bir korelasyon mevcuttur. Yani bir kişinin 
geliri düştükçe harcamak isteyeceği miktar da 
artıyor. 0,164’lük sonuç bunu gösteriyor o yüzden 
ilk hipotezimiz red edilmiştir.

Tablo 2: Katılımcıların Gelir Düzeyi sorusu ile yemek harcama soruları arasındaki  
korelasyon tablosu

GelirDüzeyi02 YemekHarcama03

GelirDüzeyi02 Pearson Correlation 1 ,164

Sig. (2-tailed) ,265

N 96 96

YemekHarcamaPayı03 Pearson Correlation ,164 1

Sig. (2-tailed) ,265

N 96 96

İkinci hipotezimizin analizi için ise öğrenim 
durumu sorusu ile İstiklal 

Caddesi’ni nasıl biliyorsunuz sorularına verilen 
cevaplar kullanılmıştır. Yine SPSS’te Ki-Kare 
Testi yapılmıştır.
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Tablo 3: Katılımcıların öğrenim durumu ile “İstiklal Caddesi’ni nasıl biliyorsunuz” soruları-
na verilen cevaplara ilişkin ki-kare sonuçları

Observed N Expected N Residual

İlkokul Ortaokul 9 19,4 -10,4

Lise 4 19,4 -15,4

Yüksek Okul 12 19,4 -7,4

Üniversite 58 19,4 38,6

Yüksek Lİsans ve Üzeri 14 19,4 -5,4

Total 97

Tablo 3a: Tanıma Şekli
Observed N Expected N Residual

Gece Yaşamı İle 10 24,2 -14,2

Yaşam Şekli İle 15 24,2 -9,2

Etik Yönleri İle 8 24,2 -16,2

Tümü 64 24,2 39,8

Total 97

Tablo 3b: Test İstatistiği
VAR00001 VAR00002

Chi-Square 98,928a 87,948b

Df 4 3

Asymp. Sig. ,000 ,000

Monte Carlo Sig. Sig. ,000c ,000c

95% Confidence Interval Lower Bound ,000 ,000

Upper Bound ,030 ,030

a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 
is 19,4.

b. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 
is 24,3.

c. Based on 97 sampled tables with starting seed 624387341.

İkinci hipotezimiz de; beklenen değer çıkmadığı 

için red edilmiştir. Burada cevaplayanların büyük 

çoğunluğu öğrenim durumundan bağımsız olarak 

bu soruyu cevaplamıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmamız sonucunda; İstiklal Caddesi’ne gelen 
tüketicilerin normalden farklı davrandıkları göz-
lemlenmektedir. Anket sonuçları bize bu yönde 
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yorum yapmamız gereken veriyi sağlamıştır. 
Tüketiciler burada yukarıda bahsettiğimiz psi-
kolojik satın alma davranışlarına uygun hareket 
etmişlerdir. Firmalar da bu davranışlara yıllardan 
beri gelen tüketim geleneklerine uygun olarak 
tepki göstermişlerdir. Doğru tepkiyi göstereme-
yenler yok olup gitmiştir. Tüketiciler; İstiklal 
Caddesi’ne gelince farklı bir ruh haline sahip 
olmakta ve etrafını olduğundan biraz daha farklı 
algılayabilmektedir. Bunda da İstiklal Caddesi’nin 
konumu; sosyo-ekonomik yapısı ve de kültürel 
geçmişi büyük rol oynamaktadır. 

Cadde üzerindeki tüketici kitlesi çok hetorejen bir 
dağılım göstermektedir. Bu da firmaların çeşitlili-
ğine yol açmaktadır. Birçok farklı segmente hitap 
eden mal ve ürünler İstiklal’de satılmaktadır. Bu 
sebepten firmalar lokasyonlarını iyi seçmeli; doğru 
segmentin bulunduğu konumlarda varlıklarını 
sürdürmelidirler. Bu sayede birçok tanıtım bütçe-
sinden de kendilerini kurtarabilirler. Sadece doğru 
noktada doğru zamanda bulunmaları yeterlidir.

İstatiksel açıdan bakarsak; bu araştırma aslında son 
derece zorlu ve de doğru yapılması güç olan bir 
araştırmadır. Bu da yukarıda belirttiğimiz heterojen 
kesmin doğru örnek kütlesiye tespitinin zorluğun-
dan kaynaklanmaktadır. Böyle bir anketi; doğru 
algılanabilecek ve tüketici tarafından doğru şekilde 
cevaplanabilecek hale getirmek; gerçekten zor bir 
iştir. Ancak doğru anket soruları doğru kişilere 
yöneltilerek istenilen sonuç tam olarak elde edilir. 

İstiklal Caddesi için önerimiz; Bakırköy’deki 
gibi bir yeraltı çarşısı yapıp; bütün hazır giyim, 
teknolojik veya kültürle alakası olmayan bütün 
yapıların bu yeraltı çarşısında konumlandırılmasıdır. 
Üst taraf sadece kültürel ve eğlence aktiviteleri 
için var olmaldıır. Böylelikle caddenin kültürel 

yapısı eski kimliğine kavuşacak ve o heterojen 
yapı nispeten homojenleşerek orada bulunan tüke-
ticiye aidiyet duygusunu artırıcı etki yaratacaktır.
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SOCIAL MEDIA MARKETING VIA FACEBOOK IN  
TURKISH TELEVISION CHANNELS 

Mihalis KUYUCU

Istanbul Aydin University, Faculty of Communication

Özet: Son yıllarda ciddi bir büyüme yaşayan sosyal medya bütün endüstrilerin yenilemesine neden ol-
muştur. İletişime yeni ufuklar katan sosyal medya pazarlama iletişimini de etkilemiştir. Pazarlama iletişimi 
pek çok evreden geçmiştir. Sosyal medya bu evreler içinde pazarlama iletişimini en fazla etkileyen evre 
olmuştur. Tüketicinin ön planda olduğu sosyal medyada tüketici daha da güçlenmiştir. Bu çalışmada medya 
endüstrisinde sosyal medya pazarlamasının etkileri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın amacı 
televizyon kanallarının sosyal medya ağı Facebook’u bir pazarlama mecrası olarak görüp görmediğini 
tespit etmek ve sosyal medya pazarlamasında Facebook’u nasıl kullandığına yönelik bir analiz yapmaktır. 
Bu kapsamda Türkiye’nin en çok izlenen on beş televizyon kanalının Facebook sayfaları üç aylık bir 
incelemeye alınmıştır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada on beş televizyon kanalının 1 Ocak – 31 
Mart 2014 tarihleri arasında paylaştığı iletiler ile ilgili içerik analizi yapılmış ve televizyon kanallarının 
Facebook aracılığı ile sosyal medya pazarlamasını nasıl kullandığı konusu ile ilgili saptama yapılmıştır. 
Çalışmanın sonunda Türkiye’de faaliyet gösteren televizyon işletmelerinin Facebook aracılığı ile daha 
çok içerik pazarlaması yaptığı ve sosyal medyayı daha çok içerik pazarlamasında aktif olarak kullandığı 
tespit edilmiştir. Yapılan analizde televizyon kanallarının Facebook aracılığı ile 11 farklı biçimde içerik 
pazarlaması yaptığı tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca Facebook’un televizyon kanallarının içeriklerini 
pazarlamasında sağladığı avantajlar üzerinde durulmuştur. Çalışmada geleneksel medyanın iki temel 
sebepten dolayı sosyal medya pazarlamasını kullanmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Bunların birincisi; 
geleneksel medya yeni kuşaklarda güçlenen bir mecra olan sosyal medyada var olmak istiyorsa sosyal 
medya pazarlamasını etkin kullanmak zorundadır. İkincisi, geleneksel medya pazarında faaliyet gösteren 
işletmeler kendi aralarındaki rekabette avantaj elde etmek için sosyal medya pazarlamasından faydalan-
mak zorundadırlar.

Anahtar Kelimeler: Facebook, Televizyon,  Sosyal Medya, Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlaması, 
İletişim Pazarlaması
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ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIORS AND A MODEL  
APPLICATION ON ISTANBUL ISTIKLAL STREET 

Abstract: Social media which has a great growth in the recent years had caused to renew of the whole 
industries. In that fact social media which adds new horizons to the communication also affected the mar-
keting communication. Marketing communication had passed from many stages in the period of traditional 
marketing. The social media was the most affecting stage affecting marketing communication at most. In 
the social media which the consumer is in the foreground became stronger. In this study, it’s researched 
the effect of the social media marketing in the media industry. The aim of the study is to find out both 
whether the television channels see the Facebook as a marketing channel or not and how the television 
channels use Facebook in their social media marketing activities. Within this scope, the Facebook pages 
of the most watched fifteen television channels of Turkey had been examined for three months. In this 
qualitative research, a content analysis had been done to the Facebook messages of these fifteen television 
channels which they shared between the dates of 1st of January, 2014 and 31st of March, 2014. Also an 
analysis of the way of television channels use social media marketing via Facebook had been done. At the 
end of the research, it was confirmed that the television companies which are active in Turkey, do more 
content marketing than coporate marketing via Facebook and they also use Facebook more actively for 
the marketing of their content. The analysis showed that TV channels use frequently 11 ways for their 
content marketing via Facebook.  The research also underlined the advantages of Facebook in the mar-
keting of the content on television companies. The paper indicated that the traditional media has to use 
the social media marketing for two main reasons: First, if traditional media wants to survive in the social 
media world which has a great power in the new generations has to use social media marketing efficient. 
Second, the companies which are active in traditional media market have to use social media marketing 
in order to get a competitive advantage in their competition with each other.

 Key Words: Facebook, Television, Social Media, Marketing, Social Media Marketing, Marketing 
Communication 
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INTRODUCTION

Developments which happened in the communal 
living also affected the marketing industry. The 
consumption which increased with the prolifera-
tion of free market economy had caused a high 
competition between the producers. Producers had 
to give more importance to marketing activities 
because of the increasing competition.

Marketing science showed a change in its his-
torical adventure, especially depending on the 
communication technologies. Every developing 
technology also affected the communication and 
it had caused to develop new communication 
models with the consumer of the brands. In these, 
the technology which affected the marketing most 
is the internet, it also caused to come up a new 
kind of media. The internet radically affected the 
marketing activities which had been done in the 
traditional media and it had caused to come up 
a new kind of marketing. Developments in the 
Web 2.0 technologies and the proliferation of 
the social media had effected to advance of the 
marketing science. The changes in the internet 
in 1990’s, and the developments in social media 
in 2000’s also caused two concepts to be more 
popular: “the internet marketing” and “the social 
media marketing”.

While marketing science has such kind of changes, 
there was a raise in the sectors which wanted to 
profit by marketing science. Neo-liberal eco-
nomic model which especially became popular 
during 1980’s in the world and the political 
and social changes such as Eastern Bloc which 
was destroyed in 1990’s has caused to born and 
improve new industries. One of these industries 
was the media industry. With the proliferation 

of the liberal economy, media became private 
by getting out from government supervision and 
control. Media companies with private equity 
had increased numerically and these media com-
panies became rivals. While media companies 
were competing among, the social media which 
became widespread in 2000’s has caused to use 
internet marketing and social media marketing. 
Today, while the media companies are compe-
ting among they profit by the internet and social 
media marketing and they tell about themselves 
with these marketing services to their audience. 
In this study, it’s tried to found out answers of 
how the television medium, which is one of the 
most important channel of the traditional media, 
use Facebook as a marketing tool in Turkey. 
Within this scope, the questions of the research 
are like that:

1. From traditional media to social media “ the 
change of the marketing science”

2. How media make use of the internet marketing 
and social media marketing?

3.  How the television channels in Turkey use 
Facebook which is the most used social media 
network of the world?

4. How Facebook affect the marketing activities 
of television channels? What kind of contri-
bution does Facebook make in the media?

1.  FROM TRADITIONAL TO SOCIAL 
MEDIA MARKETING 

Marketing means a period which enables to reach 
the company targets, improving, rating, promotion 
and dispersal of the services and thoughts which 
satisfy the needs. (Mucuk, 2004: 5).  According to 
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Kırım, it was identified as increasing the product, 
service and brand, and also spending money on 
activities which provide buy more and frequently 
for customer. (2001: 5)     

Marketing is a notion which is developing with 
the human needs. Therefore, marketing of the 
product and service is changing and developing 
correspondingly the change of the humanity, life 
conditions that they catch and the opportunities 
that the technology provide. Developments in 
economic, technologic and cultural areas shape the 
main features of marketing. Especially industrial 
revolution, economic crisis which happened in 
1929, world wars, technological improvements 
and globalization have influence on these events. 
As a result of the social and technological chan-
ges, there are also changes in industries. These 
effected marketing also. When considered from 
this point of view, marketing had a three main 
terms.In the first term of marketing, simple and 
face to face communication underwent a change 
with the invention of money. Following econo-
mic crisis on 1929, the communication function 
started to use conspiratorially in marketing with 
the accelerating advertisement works. After 2nd  
World War, the classic marketing era started and 
the notion of communication entered to the area 
of advertisement, public relations, personal selling 
and direct marketing.

Understanding of classic marketing which ga-
ined importance after 1920 and the subject of 
production and sell are at the forefront called as 
traditional marketing. (Alabay, 2010: 214). In 
this period, production was no longer a problem 
with become widespreading of mass communi-
cation in the developing countries. As a result 

of the fast production, distribution and sell of 
the products, marketing started to be a problem. 
After the 2nd World War, with the production of 
consumption goods, the approaches which were 
about marketing improved intended to marketing. 
The producers had the whole power in that time. 
The main marketing approaches in that time can 
be summarized like that: (Bozkurt, 2000: 20)

- I sell whatever I produce.

- I sell wherever I produce.

- I sell how much I produce.

- I sell to which price I present.

- I sell in which conditions I produce. 

- I sell whenever I produce.

While the supply side of the production was 
considering importance, the required important 
was not given to the producers.

From 1930’s business managers started to see 
that the consumers went towards to different 
ways. Especially, they thought that it will be more 
profitable to sell the more productive products to 
the consumers. The most typical characteristic of 
this term is the income of the consumers increase 
slowly, showing up a request for differentiated 
products, intensifiying of the competition and 
expanding of the distribution channels.

At this time, the product of the companies produ-
ced put up for sale. Short-term profit was aimed. 
Present promotion tools was enough for leading 
generation. Alabay summarized the developing 
stages of marketing: (2010:215):
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Table 1:  Development Process of Marketing

Production Sale Marketing Modern Marketing

Offer˂Demand Offer=Demand Offer>Demand Offer is much bigger than 
demand.

It is important to 
produce much. Term  after 1930

Power of the advertisement 
and sale is not enough to sale 
the produced.

Especially the term after 1990.

  There is a marketing 
department.

Aim is the identifiy the demands 
of the cutomers and provide 
satisfaction.

Needs of the 
consumers ignored.

Sale increasing 
efforts via printed 
sale and deceptive 
advertising 

  

  Component is high. The whole section of the 
management work coordinated.

There is not 
any marketing 
department.

Production is not 
important, sale is 
important.

 
 

   Integrated marketing.

There is no 
competition.

   

   Consumer orianted.

Sale is not 
important, the 
production is 
important.

  

 

Until 1930   Long-term profit.

   Novelty seeking because of the 
compenent.

   Marketing oriented management 
understanding.

After 1960’s understanding of modern marketing 
started to run. With this stage, the term of classic 
marketing which based on production, product and 
sell shut down, a term which focused on customer 
oriented perspective started to live. With the un-
derstanding of modern marketing, they entered to 
a stage which the customers’ wishes considered. 

(Göksel and Baytekin, 2005: 8). Marketing Notion 
carried to different channel with the internet which 
especially spreading after 1990’s.

 INTERNET MARKETING

Developments in the new media and the spre-
ading of the internet caused to improve of the 
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marketing science. The products and services 
started to introduce via internet as a result of the 
internet penetration’s increase. They added inter-
net marketing notion to the traditional marketing 
notion with the spreading of the internet channel.

Internet, having a significant place in our lives, 
has become an irreplaceable marketing tool in 
terms of both the customers and the enterprises. 
Internet has started to function as a new com-
munication and distribution channel and a new 
media environment especially with the commercial 
use of internet. This structure has created a new 
business climate and culture and a new rules 
index with its unique operation. Reaching to the 
markets which were not penetrated until now 
suddenly became very easy, intracompany and 
intercompany communications became cheaper 
and simpler. Sharing of information and documents 
increased due to such a cheap and easy realization 
of communication (Taşoğlu, 2009: 125).

Internet marketing arose as a significant alternative 
to traditional marketing methods. It is the general 
name of marketing activities performed in the 
field that is growing rapidly as a virtual or direct 
trading tool from the beginning of the 1990’s. 
Development of the Web with fast expansion of 
computer and internet use has contributed signifi-
cantly to the development of internet marketing. 
Internet marketing can be both carried out directly 
to the consumers and intended at the enterprises 
(Torlak, 2000: 57).

It is possible to define internet marketing or web-
based marketing as utilization of internet and 
similar digital technologies with the intention to 
realize marketing purposes and support modern 
marketing concept (Taşoğlu, 2009: 125).

There are 6 specifications differentiating marke-
ting communication by means of internet from 
traditional marketing communication. These are: 
(Taşoğlu, 2009: 126-127)

•	 Interactivity: It communication and infor-
mation request is initiated by the customer. 
Besides, by this means the enterprise can 
receive direct response from the customer. 
Therefore, it can draw intense attention of the 
customer examining the webpage.  

•	 Intelligence: It is possible to gather detailed 
intelligence about the customer on the internet 
environment by means of various surveys, 
forums etc. 

•	 Individualization: While the message in-
tended to be communicated is sent to a mass 
in traditional media, it is possible to send the 
message intended to be communicated by 
marketing, privately on the internet.  

•	 Integration: There are significant opportunities 
lying ahead of integrated marketing commu-
nication by way of internet. Internet has the 
characteristics of a tool supplementing all 
marketing communication works carried out 
by the enterprise to acquire new customers, 
retain existing customers and offer services 
to these customers.  

•	 Industry restructuring: Internet marketing 
requires reviewing subjects such as with which 
intermediaries and on which conditions will 
work commence, what are the prices and 
benefits of the products and services offered 
by the competitors etc.  
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•	 Independence of location: Internet allows 
enterprises to market products and services 
independent from the geographical region they 
are established in and reach global markets. 

Internet marketing has some advantages compa-
red to traditional marketing methods these are 
(Kırçova, 1999: 60):

In terms of Buyers;

•	 It has time and cost advantages such as giving 
more speed to Buyers, 

•	 Allows for product, brand, price and company 
comparisons, 

•	 Relieve buyers from bearing some costs etc. 

In terms of Sellers 

•	 It has superiorities such as forming a database 
regarding Buyers, 

•	 Segmentation of the market according to more 
realistic and valid criteria,  

•	 Giving an opportunity to offer individualized 
marketing efforts. 

INTERNET MARKETING IN MEDIA 
INDUSTRY 

Media sector’s transition to digital medium first 
occurred in the United States in mid-90. American 
newspapers such Washington Times, New York 
Times were the first newspapers to go on the 
web. In Turkey ‘Aktüel’ magazine was the first 
publication to broadcast on the internet medium, 
followed by ‘Leman’ humor magazine. Later 
‘Zaman’ newspaper became the first newspaper 
to broadcast online, followed by ‘Milliyet’, ‘Hür-
riyet’ and ‘Sabah’ newspapers (Çakır, 2007: 138). 

Internet allowed for practices that made journalism 
easier with elements such as fast transmission 
of news and photos, forming of a discussion 
platform and decrease in work hours, besides 
basic factors such as giving the opportunity for 
returning, allowing for details and being libera-
ting in terms of the publisher and the consumer. 
It also contributes to decrease the costs. On the 
other hand it can offer significant advantages and 
opportunities to the media sector with characte-
ristics such as collect previous years’ data with 
regards to news and re-use them, communicate last 
minute news to the consumer, receive feedbacks 
etc. (Karaduman, 2005: 146-147). 

The technology age of today requires inventiveness 
on marketing. The digital medium where sound, 
image and inscription combined was preferred 
because it made mutual interaction possible and 
expanded rapidly. The concept of digital economy 
sprang to life with the improvement of digital 
Technologies and process of digitalization of 
information commenced. The conveyance of 
information takes place individual-based in the 
virtual world materialized with the digitalization 
of information. Therefore, media sector has to 
keep pace with this new order and digitalize.  

Internet, as a new marketing field, should con-
sider basic rules of marketing strategy with its 
advantages and disadvantages. For this reason it 
is a necessity of structuring and implementing 
elements of marketing mix intended for the 
needs of consumers in the target market. The 
image and presentation quality also comes to 
mind besides characteristic specifications of the 
product, when products and product quality of 
traditional elements of marketing mix in digital 
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medium is mentioned. The most important subject 
in preferring computer technology and internet 
in the media sector is that the product can be 
supported with images, it creates an alternative 
to access different markets and offers a new 
opportunity for individual access. (Fırlar and 
Deniz, 2010: 319)

The product of the media sector on the internet 
medium is differentiated from competitors, its 
preferability increased and supported with the 
applications intended at increasing the traffic of 
the website. For example Web-TVs enables the 
support of news on the websites with images. 
Also advertisement can be placed before and 
after the news videos on the Web-TVs and this 
constitutes promotional activity and thus revenue 
is made by the media corporation. Not only ad-
vertisements, but forms aimed at personal sales 
and public relations can also be placed before 
and after the videos on the Web-TVs. (Fırlar and 
Deniz, 2010: 320)

Distribution, another element of marketing mix, 
is evaluated in the simplest way when considered 
in terms of internet, as situations such as creating 
the medium to allow entrance of readers to web-
sites, providing entrance to domains with entry 
fee by determining these domains and providing 
the domain for member login for individualized 
content with entry fee.  

Topics and headlines mostly takes place on the 
homepage of the websites of media sector around 
the world. Contents of the news are accessed by 
clicking on and is viewed on a separate page. 
Usually free of charge membership is required to 
provide interaction and comments can be written 
for news with this membership. However, besi-

des websites, Android and ios applications are 
also used as support elements for the website, 
with the development of computer technologies 
nowadays. These applications (e-newspaper, 
e-magazine etc.) are able to broadcast in the way 
of paid subscription. 

Media enterprises can change into an interac-
tive structure on internet medium. This is very 
important in terms of marketing activities of 
media enterprises on the internet medium. This 
interactive structure can demonstrate itself as 
marketing, archiving, surveying by means of 
e-mail, sharing in social media, forums, blogs, 
fields for comments, broadcasting news from 
the readers.  

Another element of interaction is that users can 
enter comments about news and contents. Also 
these comments can be shared in social media. 
This offers media enterprises the opportunity to 
market products through the social media. Apart 
from these, there are forum websites regarding the 
TV programs and series especially on the web-
sites of TV stations and users can communicate 
their opinions about TV series and programs to 
the producers through the forum by becoming 
a member of the website.  

The second significant specification used by media 
enterprises in internet marketing is multimedia. 
Multimedia is photos, sound, animations, videos 
and web-TV type of contents appearing on the 
websites of media corporations. When media 
sector is generally considered, especially TV 
channels broadcast fragments of TV series and 
programs on their websites and publicize their 
products of TV series and programs. When it is 
considered in terms of print media, transmission 
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of the news with images or supporting the news 
with images, which are easier for the users as 
there is a risk that news will not be read, are in 
question by including video news. Especially 
news websites give an alert on the desktop or 
phone screens of the users by means of RSS 
when a fresh news is entered. This also sets an 
example for marketing of the news.  

Nowadays it is obvious internet which started to 
developed in the 90’s and reached a wide user 
group in the 2000’s and social media which 
burst into the scene especially after 2004 is a 
requirement and taking place in the social media 
is virtually a necessity in terms of marketing 
activities. Therefore, reviewing figures regarding 
social media can be the best source to put forth 
the importance of internet marketing. According 
to the information on the “Search Engine Journal” 
info graphic taking the pulse of the whole social 
media (www.webrazzi.com, 03.02.2014):

•	 93% of the advertisers use social media for 
business purposes.  

•	 70% of advertisers gained customers from 
Facebook and 34% from Twitter.  

•	 The first 3 websites that brands are located in 
are Facebook, Twitter and Google+. Pinterest 
which has 70 million members despite being 
established in 2012 can be disregarded when 
compared with more popular social networks. 
Despite the fast rise in the member number 
of Instagram with the effect of Facebook, it 
has not even come close to top three social 
networks yet.  

•	 Twitter has passed the point of 500 million 
members with 554 million users. We have to 

state that this number does not include non-
active and prohibited users.  

•	 In 2013, 72% of all internet users are also 
social media users according to rates calcu-
lated by observing registered user numbers of 
social networks. The figure was 8% in 2005 
and the fact that it increased 9-fold in only 8 
years reveals the importance of social media.  

•	 The preconception that only youth used social 
media has lost its validity in 2012. The number 
of users over the age of 45 increased by close 
to 50% in 2012 according to info graphic.  

•	 Number of Twitter users increased by 44% in 
the period between June 2012-March 2013. 
In this period Google+ achieved a growth of 
33% and Facebook 23%.  

•	 Facebook has 1, 15 billion, Google+ 359 
million, Twitter 215 million, Instagram 150 
million and Pinterest’in has 20 million users 
per month. 

Today internet and social media are the most su-
itable mediums to carry out marketing activities, 
as can be seen from the above figures. Internet is 
used heavily in marketing activities, due to the 
fact that it has become an indispensable element 
of daily life in recent years. Internet’s unique spe-
cifications and benefits it provide is revolutionary 
in terms of marketing world. When internet is 
observed in the context of marketing, it can be 
seen that internet medium is very suitable for 
publicity which is the most important element 
of marketing mix. It is observed that behaviors 
intended for marketing is mostly carried out 
through the web, besides the use of e-mails in 
marketing.
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SOCIAL MEDIA MARKETING 

Social media marketing is identified as a period 
that the individuals can introduce their web 
sites, services or products via online channels 
and which provide to communicate with many 
people via traditional advertisement channels. 
(Yayla, 2010: 60).

Also social media marketing is defined as inc-
reasing the visibility on the internet with using 
social media sites. (Özen ve Doygun, 2013: 95). 
According to another definition the social media 
marketing is a new way which interrelate and 
aimed to make marketing by word of mouth to 
present the products, instead of one-way channel 
which you talk and argue with the consumers. 
(Wigmo ve Wikström, 2010: 20).

Both social media and the Web 2.0 technologi-
es showing up is of recent vintage. These two 
interweave notions are differ from eachother 
in application area. Web 2.0 is an application 
substructure. The social media constitutes the 
top umbrella of the communication tools which 
use this substructure. Every following new Web 
2.0 application substructure provided showing up 
a new social media tool based on sharing. The 
biggest innovation which this sharing brought is 
the voices of the customers become audible for 
managements.

The most important activities of the marketing 
applications are communicate with the potential 
consumers and maintain the awareness of them. 
Nowadays social media is used commonly to 
reach these aims (Barutçu and Tomaş, 2013: 7).

In consequence of the developments which hap-
pened in social media nowadays, the marketing 

services which happened with using traditional 
media started to be inefficiency as the former 
days. Traditional media forms caused to come up 
many situations which abuse the consumers trust, 
because of the commercial concern and compe-
tition. Social media marketing makes an effort 
to reach the customers with switching identity. 
It is emphasized of its listening and answering 
functions more than telling of. Instead of taking 
part actively in introduce to product, providing 
gain a seat for the product in network is one of 
the difference of social media and classic media. 
(Yayla, 2010: 61). 

Social media has a role that intensifier the web 
traffic. The visitors who constantly updated 
energizers’ affect help the enrichment of the 
content. Social media marketing is also a relati-
on enhancer. While the traditional marketing is 
watching its relations with the customers from 
one-way channel, the social media strengthen 
its customer relations with using online by word 
of mouth marketing methods. We can say that 
the social media is the corporate position of the 
‘word of mouth’ advertisement that we named 
as whisper newspaper. Before the social media, 
consumers advertised the products and services 
with giving informations to themselves, but today 
they do this via social media.

Social media marketing is not a period that its 
activity finishes at the end of the campaign as the 
traditional media works. Social media marketing 
strengthen the communication such as social 
networks and blogs which have subcomponent. 
Social media develops a combined use method 
not only with one web 2.0 application.
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There is no doubt that the most important change 
between the social media marketing and mar-
keting applications is the differentiation of the 
communication tools. According to this, instead 
of invite the consumers to the field with prepared 
content, a construction which aimed to contact in 
the interaction environment is dominate (Özgen 
and Doymuş, 2013: 94).

Social media is a media that the connection and 
dialog with the customer found as differ from 
the traditional communication channels, and 
the messages in the social media are delivered 
sophisticatedly. According to this, the content 
in the social media is constituted by consumers, 
potential consumers, marketing workers and other 
many people. Social media does not mean that 
the expanding of the messages one-way to the 
audiences, it means that make real the mutual 
dialogs. Also, one of the most important side of 
the social media is these messages and dialogues 
will be accessibility and searchable by the users 

of social media in future. (Barutçu and Tomaş, 
2013: 9–10). 

Mangold and Faulds (2009:359) indicated in 
their research that  social media marketing and 
promotion have two important functions which 
related to each other. One of them is the con-
nection of the companies with the consumers 
which also the traditional marketing tools have. 
The companies with the social media marketing 
can talk with the consumers with using social 
media platforms which are company supported 
or consumer supported such as Facebook and 
blogs. The second function makes the social media 
unique. This function means that the consumers 
can communicate between each other.

One of the important subject of the social media 
marketing is related to measurement. In social 
media marketing, executives of marketing are 
able to measure their gain or loss in marketing 
services and also they are able to see how much 
their campaign succeded.

Table 2. Regulated Measurements for Main Social Media Applications According to Social 
Media Aims 

Social Media 
Platform

Familiarness of the 
Brand Brand Loyalty Word of Mouth 

Communication

Blogs

Number of the unique 
visitor Number of Members Number of Like

Number of the unique 
rotation visitor Number of the Comment Sending reference in 

other media

Number of Markin Amount of the created content Number of Reblog 

Ordering of Calling Average number of days staying on 
the website

 

 Number of Voting, Competition or 
survey response
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Microblogging 
Twitter 

Tweet numbers which is 
about the trend Follower Numbers

Number of the Tweet 
ResponseValue of the Tweet @ Numbers of Answering

Follower Numbers  

Do it Yourself Number of Tagging Follower Numbers Number of addition 
tagger

Forums, board 
of debating, 
google groups

Number of the 
Displayed Pages Number of the Related Topic Tagged on social Marking 

Website

Number of the Visitors Number of the Answers Quotation Numbers in 
Other Websites

Value of the Sending 
Content Number of Registiration Related Links

Evalutions of 
the Products

Evaluation Number of 
Sending Lenght of the Critics Numbers of the Sending 

Critics

Value of the criticism Relation of the Critics Value of the Critics

Number and Evaluation 
of the ansewering fort he 
critics

Rating of the Critics which Other 
Users Like

Number of the Website 
Visitors

Product Junction 
Number to the Users 
Lİst 

Total Mark For Critics
Number and Value of 
Other Users Answers for 
Critics

 Average Critic Marks Scores  

Social 
Networks 

Member, Numbers of 
Fan Numbers of Comment Frequence of pageviews 

on Their Friends Timelin

Arrangement Numbers 
of Application Months of Active User Post Numbers

Effect Number Content Numbers of the Users 
Created Sharing and Post Number

Signal Number  Response for Friend 
Suggestion

Critics Mark Number 
and Value

Measurements for Using 
Apllications

 

 Rate of Activity  

Video and 
Photograph 
Sharing

Number of displaying 
Video/Photograph Reponse Number Like Number

Marking Value of Video/
Photograph Number of Page view Page View Number on 

Other Media or as Offline

 Critics Number Coming Link Number

 Member Number  

Source:  Barutçu and Tomaş, 2013: 16–17
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Table 3: The Differences between Traditional Marketing and Social Media Marketing 

Component Traditional Marketing Social Media Marketing

Understanding of 
Marketing

It is a one way, unilateral communication Feeding relations and dialogs, gain trust, 
create credibility

Value of Trend It is important to remember the trend Value of the trend is identified by the 
customers.

Classification Customer groups according to 
demographics

Customer groups according to relevance, 
attitude. İt is at the forefront that what is 
important for customers.

Targeting Targeting according to demographic, 
especially media buying.

Targeting according to customer attitude.

Communication A message that created and transmitted 
hardly for assimilation of customers in 
radio – television channels

Digital environment which helps for 
interactive communication via dialog, 
customer comments and search.

Content A potential content which created and 
controlled by marketing expert

A mixed content which increasingly 
visualised, professional and user created

Being Viral A populer content which guided via 
effective presentation

It is based on a trustful content or the 
feauters which provide to send e-mail or 
speaking of people

Opinion 
Leadership

It is created by the expert Users  opine and vote everything

Role of the 
Publisher

Publisher establish the channel and S/
he checks the content with gathering 
audience for the channels or advertiser 
who is sponsor for programmes.

Via being sponsor for content(not checking 
the content) contact with the customers and 
whenever, wherever the customers want 
getting in touch 

 Source:  Akar, 2002: 31-32 

Traditional marketing follow the process that 
prefer to concentrate on the audience that it 
aimed and thus the classification activities are 
done with a great punctiliously. In this period 
techniques such as fieldworks, focus groups and 
face to face meetings which are inconvenient and 
costly are used. (Yayla, 2010: 62).  But social 
media marketing do not enter in such kind of 
costly and inconvenient application, because in 
here the customer give the whole informations 
to the service and product owner.

For traditional marketing approach, it uses the 
marketing mix for achieve its goal in the target 
market. Marketing mix product which was 
propounded by James Culliton, reformed by 
Neil Borden, entered to the literature by Jerome 
McCarthy consist of the efforts of price, distribu-
tion and promotion. (Kotler and Killer, 2006:11). 
But in social media, marketing happens around 
promotion in generally. The promotion activity 
which comprises the whole efforts of advertise-
ment, public relations, sales promotion constitutes 
all the marketing activity in social media in the 
sense of companies. (Hartline,2008:191).
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Figure1: Customer Communication in the Traditional Media Marketing and Social Media 
Marketing

Source: http://www.socialquickstarter.com/
content/7-traditional_vs_social_media_marke-
ting , 16.05.2014)

Historically, the best that could be done after 
turning a prospect into a customer was to provide 
a great customer experience and just hope they 
come back to buy more—and bring their friends 
with them. But technology, namely social media 
and email, has changed the game. With low-cost 
and easy-to-use tools like social media and email, 
company no longer have to hope that customers 
come back and bring their friends with them. 
With social media company can reach out to 
existing customers to remind them to come back, 
and make word-of-mouth as easy as clicking the 
share, like, or tweet buttons.

SOCIAL MEDIA MARKETING AND 
MEDIA INDUSTRY

Media companies have to care with the marke-
ting services as a mercantile establishment. The 
internet which started to improve since 1990’s, 
reached extensive user audience in 2000’s and 
growing especially after 2004 compulsory in 
social media marketing services.

The media companies also saw the importance 
of using internet in marketing services and they 
started to use the social media actively. Media 
sector Twitter report which was related to 18 – 
24th of February propounded the effects of the 
media companies on social media with statistics, 
dealing with the news focused broadcasting 
newspaper, television, news agency and websites. 
(http://www.bodemay.com/medya-sektoru-twitter-
raporu).According to this research which more 
than 60 broadcasting companies one week Twit-
ter performance evaluated, the most mentioned 
newspaper in Twitter was Hurriyet Newspaper. 
The most mentioned news channel was NTV. 
The heading company in the news agency was 
Anadolu Agency which prominent with using 
social media actively recently. Ensonhaber.com 
was the pioneer between the news websites. 
When we look in the sense of sport newspaper, 
the Fanatik News was the leader.

When we look the ordering of the news links 
which Twitter users shared, the first one was 
Hurriyet Newspaper with 28.094 shares. The news 
channel whose link shared most was CNN Turk 
with 9.308 shares. The news agency whose links 
shared most was Ihlas News agency, the news 
website whose links shared most was haber7.
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com with 5.569 shares. In sport media, the most 
shared link was Acık Mert Korkusuz newspaper 
with 1138 shares.

Among news-focused media companies, NTV 
had the most followers. CNN Turk and Hurriyet 
follow NTV which got 19.000 new followers in 
the stated dates. Although Cihan news agency 

had the most followers, Anadolu agency was the 
first whose followers increase most in the stated 
dates. While samanyoluhaber.com had the most 
followers in the websites, Star Newspaper had a 
decline in its follower number. It is seen on the 
below table that the mention orders of the media 
establishments, link sharing and follower numbers.

Table 4:  The Media Companies which got more than 1000 mentions (Top 10) 

Broadcasting Corporation Twitter Account Mention Number

Hürriyet @hurriyet 14,141

NTV @ntv 5,38

Milliyet @milliyetcomtr 5,022

Radikal @radikal 4,873

Anadolu Ajansı @anadoluajansi 4,576

Zaman @zamancomtr 4,412

CNN TÜRK @cnnturkcom 3,692

24 TV @yirmidorttv 3,87

Habertürk @haberturk 3,453

Fanatik @fanatikcomtr 3,351

Source: Medya Industry Twitter Report, http://www.bodemay.com/medya-sektoru-twitter-raporu, (30.04.2014)

Table 5: The Media Compaines whose 
Links Shared more than 2000 (Top 10)

Broadcasting 
Corporation Website Sharing 

Number
Hürriyet hurriyetcom.tr 28094

Milliyet milllyet.com.tr 14477

Radikal radikal.com.tr 13426

Zaman 2aman.com.tr 10354

CNN Türk cnnturk.com 9308

Habertürk haberturk.com 8547

Posta posta.com.tr 6963

Sabah sabah.com.tr 6674

Sol haber.sol.org.tr 6204
Ihlas Haber 
Ajansı iha.com.tr 6002

Source: Medya Industry Twitter Report, http://
www.bodemay.com/medya-sektoru-twitter-raporu, 
(15.04.2014)

When people started to use social media more to 
get news, media companies started to use social 
media more actively. Within that period, the 
contents and actuality of the media companies 
in the social media gained importance.

When printed media market is evaluated generally, 
admiration, establishment or the social media 
performance of the programmes are determiner. 
Top ten newspapers and magazines for Facebook 
social media performance in the first quarter of 
2014 are like that:
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                        Table 6: Facebook Performance of the Newspapers in Turkey

Facebook Fan Page Fan Talk about Monthly Increase Monthly Increase (%)

1.Fanatik 1.628.324 390.336 95.988 6,52

2.Sözcü 1.527.887 991.457 136.300 10,55

3.Yeni Şafak 1.351.722 437.743 106.898 8,95

4.Habertürk 1.300.823 41.189 94.131 8,16

5.Milliyet 992.773 685.456 86.111 10,28

Source: http://www.boomsocial.com/Facebook/Sayfa/fanatik-111977835514519, (30.05.2014)

                        Table 7:  Facebook Performance of the Magazines in Turkey

Facebook Fan Page Fan Talk about Monthly Increase Monthly Increase (%)

1.Fanatik 1.628.324 390.336 95.988 6,52

2.Sözcü 1.527.887 991.457 136.300 10,55

3.Yeni Şafak 1.351.722 437.743 106.898 8,95

4.Habertürk 1.300.823 41.189 94.131 8,16

5.Milliyet 992.773 685.456 86.111 10,28

Source:http://www.boomsocial.com/Facebook/AltSektor/basin-yayin/dergiler  (30.05.2014)

Radio medium which became integrated with the 
new communication technologies also actively 
use the social media platforms to communicate 
with its listeners. Radios have more chance to use 

social media platforms actively than televisions 
and newspapers. Thanks to this, radios reach 
their listeners directly. In table 9, the Facebook 
performance of the radios is showed:

Table 8: Facebook Performance of the Radio Companies in Turkey

Facebook Fan Page Fan Talk About Monthly Increase Monthly Increase (%)

Kral FM 1.915.743 328.058 56.894 3,18
PowerTürk 1.417.044 12.436 22.264 1,62
Number One 1.188.728 20.208 15.576 1,36
Radyo Fenomen 444.241 12.336 19.093 4,6
Metro FM 429.552 7327 28.753 7,4
Kral Pop 410.503 2545 885 0,22

Radyo Mydonese 338.022 4033 2128 0,64

Power FM 276.910 7915 6985 2,67
Metro FM 265.561 763 1102 0,42
Lalegül FM 237.365 7634 20.185 9,66

Source: http://www.boomsocial.com/Facebook/AltSektor/basin-yayin/radyolar, (30.05.2014)
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SOCIAL MEDIA MARKETING IN TE-
LEVISION INDUSTRY: A RESEARCH 
ON FACEBOOK USE OF TURKISH TV 
COMPANIES 

The Aim and the Method of the Research: In 
this study, it was examined the marketing strate-
gies of television companies on their Facebook 
accounts. The sample of the study is the fifteen 
terrestrial broadcasting television channels which 
had the maximum reach in Turkey according to 
TNS Rating Measuremants for January-March 
2014. In this qualitative research, these fifteen 
terrestrial broadcasting television channels’ acti-
vities on Facebook between the dates of the 1st 
of January, 2014 and 31st of March, 2014 were 
recorded and a content analysis  of their Facebook 
entries were carried out. In this study, the frequ-
ency, style and interaction of using Facebook of 
television channels were examined. The television 
channels which and their Facebook pages were 
analysed within the scope of this research are:

Star TV:  https://www.facebook.com/startv

Kanal D: https://www.facebook.com/kanald

Show TV: https://www.facebook.com/showtv

ATV: https://www.facebook.com/atv

Fox TV: https://www.facebook.com/FOXtele-
vizyonu

NTV Spor: https://www.facebook.com/ntvspor

NTV: https://www.facebook.com/NTV

CNBC-e Türkiye:  https://www.facebook.com/
dogan.medya.9

TRT Haber: https://www.facebook.com/trtha-
ber

Samanyolu TV: https://www.facebook.com/
samanyolutv

CNN Türk: https://www.facebook.com/cnnturk

Kanal 7: https://www.facebook.com/kanal7

TV8: https://www.facebook.com/TV8

Kanaltürk: https://www.facebook.com/kanal-
turk

TRT: https://www.facebook.com/trttv1

The Facebook pages of these television chan-
nels were observed daily. The obtained results 
were analysed on a monthly basis.

6.2 Findings: Findings which were gathered 
on the research summarized as below: 
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Table 10: The Facebook Pages’ Performances of Television Channels (01-31 January, 2014)

No: Channel Name Fan 
Number

Increasing 
According to 

Previous Month

Messages 
Number

Like 
Number

Comment 
Number

1 NTV Spor 2,430,296 71,572 985 356,349 95,449

2 STARTV 2,019,456 197,804 350 444,457 21,661

3 ATV 1,496,967 77,28 162 102,579 31,736

4 Kanal D 1,455,207 200,467 703 1,012,387 53,446

5 Show TV 944,346 145,188 392 153,62 9,285

6 CNBC-E 852,457 34,017 76 18,318 1,45

7 FOX Türkiye 721,242 123,228 410 209,273 12,283

8 NTV 639,421 88,05 610 100,699 22,462

9 TRT Haber 532,81 71,477 581 153,061 21,825

10 TRT1 342,199 109,858 497 190,64 9,995

11 Samanyolu TV 154,316 25,634 1,084 65,163 3,906

12 CNN TÜRK 121,676 -140 771 3,249 2,754

13 Kanal 7 109,89 31,883 654 47,78 2,111

14 Tv8 43,517 3,87 242 3,308 581

15 Kanaltürk 43,188 2,762 361 4,821 503

Among television channels, the channel which 
has the most fan on Facebook is NTV Spor which 
is a thematic channel. According to December, 
2013, the biggest increase in fan numbers was 
in Kanal D. The most message which the tele-
vision channel wrote on its Facebook page on 
January was Samanyolu TV. The best liked page 

channel was Kanal D. NTV Spor’s Facebook 
page was the best page in interaction and the 
most commented page. When the content and 
interaction analysis of the Facebook pages of 
television channels carried out, the pages which 
had the best interaction on January, 2014 and 
their contents were ranged like that:
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-New excitement of Turkey, the story of national intelligence which has never talked! KIZILELMA will be on 
Wednesday night 7.50 pm on TRT1.

-Brave story of an intelligence and lovely boy. Küçük ağa is going to start on Kanal D soon!

-1600 years old basilica in İznik Lake was viewed first-time.

-Şimşek who shared twin children axcitement said I hve the happiness of having two children now

 Medya Industry Twitter Report, http://www.bodemay.com/medya-sekt

Figure 3: The News which got the best interaction (January, 2014) (The Original Texts and 
their English versions)

TRT Haber, Kanal D and NTV Spor had the best 
interaction on the first month of the research. 
The current news of these channels shared were 
welcomed with care by the social media users. 

The thematic television channels shared their 
contents’ summary on their Facebook pages as 
a message. 
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-Breaking News: Ronaldinho renewed a contract with Atletico Mineiro.

-Breaking News: Mete Duren who is the press agent of Turkish Football Federation made a comment for 
Kasımpaşa – Beşiktaş match.

-Breaking News: Supreme court approved the penalties which had given because of the organization and 
chicane crimes to Aziz Yıldırım.

Figure 4: Texts which got the most interaction (January, 2014) (The Original Texts and their 
English versions)

When January messages of the television channels 
were examined, it was seen that the most messages 
shared day was Tuesday. Social media followers 
of the channels mostly tried to communicate via 
liking the messages. The pages which got the 
“like” at the rate of 78, 5% got the comments 
at the rate of 12, 8 % and sharing at the rate of       
8, 8%. This data shows that the Facebook users 
presented feedback about contents which channels 
shared with them via “like”. The most important 

property of the social media is the ranging of the 
feedback from passiveness to activeness. The 
most positive feedback on Facebook is liking 
the message. At the next stage, user go towards 
for comment and sharing the news which this 
require to be more active. On the Facebook pa-
ges of television channels, it was seen that the 
followers provide feedback via “like”.
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-Breaking News: Ronaldinho renewed a contract with Atletico Mineiro.

-Breaking News: Supreme court approved the penalties which had given because of the organization and 
chicane crimes to Aziz Yıldırım.

#Breaking News: Ariel Şaron died. It was announced that former Israil prime minister Ariel Şaron died.

Figure 5: Messages which got the most comments (January, 2014) (The Original Texts and 
their English versions)

The most getting comment messages on Janu-
ary of television channels were the news which 
were presented with the breaking news topic. 
The highest numbers of comment on Facebook 
was done to the news which NTV Spor shared. 
This news took 1.252 comments, it was the 
news about Ronaldinho contacted again with 
his team. Consisting of the most commented 
messages from the news content shows that 
traditional media profits by the social media’s 
fast and dinamic features. Television channels 

both give the news from their traditional media 
and share their Facebook accounts. Especially 
thematic contents broadcasting television chan-
nels such as NTV Spor, TRT Haber reach their 
contents to society via Facebook. These contents 
which television channels shared are presented 
to people who do not watch television at that 
time via social media. Television channels which 
reach their news contents via social media also 
advertise their contents.
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Table 11:  Facebook Pages’ Performances of Television Channels (01-28 February, 2014)

No: Channel 
Name

Fan 
Number

Increasing 
According 

to Previous 
Month

Messages 
Number

Like 
Number Comment Number

1 NTV Spor 2,521,355 91,059 1,146 902,399 197,01

2 STARTV 2,182,057 162,601 325 609,422 24,438

3 Kanal D 1,626,022 170,815 776 1,303,389 59,235

4 ATV 1,518,565 21,598 151 50,556 3,448

5 Show TV 1,085,191 140,845 253 133,026 6,48

6 CNBC-E 873,128 20,671 59 11,167 1,202

7 FOX Türkiye 821,973 100,731 366 146,638 6,9

8 NTV 705,04 65,619 623 97,567 23,493

9 TRT Haber 586,035 53,225 538 156,434 12,86

10 TRT1 495,004 152,805 470 170,016 10,073

11 Samanyolu 
TV 189,689 35,373 879 96,373 6,181

12 Kanal 7 134,341 24,451 760 77,644 2,722

13 CNN TÜRK 121,611 -65 355 2,232 1,838

14 Tv8 45,272 1,755 399 3,552 592

15 Kanaltürk 44,846 1,658 340 4,585 378

Television channel which had the most fan num-
bers on Facebook on February 2014 was NTV 
Spor as in the previous month. The biggest fan 
increase was in Kanal D as January. With this 
increase, channel was the third television chan-
nel which had the most fan. NTV Spor was the 
television channel which used Facebook most 

actively on February 2014 and NTV was the 
channel which wrote most messages in 28 days 
with 1146 messages. Daily average messages 
number of NTV Spor channel on February was 
40. İt showed that this television channels wrote 
2 Facebook messages in every hour.
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-Previous history, after and the whole excitement of Galatasaray – Chelsea match is on NTV Sport until 2 am 
tonight.

-To listen ageless song from Mira: http://youtu.be/VUtBpbJQ8V8
-Life always showed humility to them! Unhappies are on Kanal D soon!

Figure 6: News which got the most interaction (February, 2014) (The Original Texts and 

their English versions)

When Facebook messages of television channels 

which got the most interaction on February were 

examined, it was seen that NTV Spor was the 

first. The message which was written on Chelsea 

match that Galatasaray played in champion’s le-

ague made the most interaction. In this message, 

NTV Spor announced that it will do a special 

broadcasting for Galatasaray match. That message 

was related with the channel’s content. The other 

two messages which got the most interaction 

were Star TV’s and Kanal D’s contents. Star TV 

wrote contents about ‘Medcezir’series, Kanal D 

wrote about ‘Boynu Bukukler’ series and these 

messages got very much likes by Facebook users. 

In these two contents, television channels made 

their advertisements and used social media for 

content marketing.

It was determined in the study that in February 

2014 television channels which were examined 

wrote the most messages on Wednesdays. When 

feedbacks of these messages were examined, it 

was seen that Facebook users did more “like” 

than the previous month. While 81.9 % of the 

messages were “like” on February, 10.2 % was 

getting “comment” and 7.9 % was “share”.
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-Previous history, after and the whole excitement of Galatasaray – Chelsea match is on NTV Spor until 2 am 
tonight.

-To listen ageless song from Mira: http://youtu.be/VUtBpbJQ8V8
-Life always showed humility to them! Unhappies are on Channel D soon!

Figure 7: The Messages which got the most comments (February 2014) (The Original Texts 
and their English versions)
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Table 11:  Facebook Pages’ Performance of Turkish Television Channels  
(01-31 March, 2014)

No: Channel 
Name

Fan 
Number

Increasing 
According 
to Previous 
Month

Messages 
Number

Like 
Number

Comment 
Number

1 NTV Spor 2,568,172 46,817 1,255 831,531 162,574

2 STARTV 2,244,522 62,465 383 558,842 24,728

3 Kanal D 1,674,766 48,744 597 1,120,018 54,46

4 ATV 1,536,574 18,009 173 93,453 5,389

5 Show TV 1,141,899 56,708 381 176,204 10,063

6 CNBC-E 890,645 17,517 42 9,308 715

7 FOX TV 853,783 31,81 424 175,294 7,469

8 NTV 727,852 22,812 665 127,969 41,358

9 TRT1 635,147 140,143 480 223,737 7,186

10 TRT Haber 614,981 28,946 608 221,303 5,624

11 Samanyolu 
TV 202,953 13,264 573 110,967 6,953

12 Kanal 7 178,521 44,18 732 174,553 5,623

13 CNN TÜRK 121,979 368 560 3,945 3,702

14 Tv8 47,899 2,627 540 5,567 697

15 Kanaltürk 46,844 1,998 364 5,723 726

On the March, 2014 the channel which got 
the most fan in comparision with the previous 
month was Star TV. While the most messages 
was written by NTV Spor, the most liked page 
was the Facebook page of Kanal D. The most 
interactive messages on March 2014 were written 
by Kanal D. Kanal D shared photos which were 

about its popular series “Arka Sokaklar”. These 
photographs made the channel the most interac-
tive channel on that month. When the messages 
were examined, Kanal D made advertisement by 
sharing photos and promotion fragments about 
“Arka Sokaklar” series.
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-Ten new photos added to Arka Sokaklar album.
-Eight new photos added to Arka Sokaklar album.
-Seven new photos added to Arka Sokaklar album.

Figure 8: The Messages which got the most interaction (March, 2014) (The Original Texts 
and their English versions)

The Facebook messages which got the highest 
comments on March were published by NTV 
Sport. Those three messages were about football 
and news of the content of NTV Spor used in 
its news.
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-Uniform of Volkan is full of holes.
-Burak Yılmaz rioted.

-Breaking News : PFDK penalised Trabzonspor for 6 matches because of the events that happened Fenerbahçe 
match.

Figure 9: Messages which got the highest comment (March, 2014) (The Original Texts and 
their English versions)

Table 12: The rate of the Using Multimedia on Tv Channels’ Facebook Pages 
(1 January - 31 March, 2014)

Month
Photo 
(%)

Video 
(%)

Link 
(%)

Text 
(%)

January, 2014 34,1 8,1 47,0 10,9

February, 2014 38,0 8,3 44,1 9,5

March, 2014 42,3 6,8 43,4 7,5
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Figure 10. Multimedia Contents Used on Turkish TV Channels’ Facebook Pages (%)

One of the indicators which show the best the 
activeness of Facebook pages is the number of 
person number who speak about that Facebook 
page. This finding shows person number who 
liked, shared and commented a message on 
Facebook page. Also this finding shows the 
activity of feedback that the page owner got on 

social media. On the Facebook page analysis of 
Turkish television channels we did, the number 
of people who talked about pages showed on 
14th table. The most talked Facebook page on 
January was Kanal D’s Facebook page. NTV 
Spor Facebook page was the most talked page 
on February and March.

Table 13. Facebook Television Pages Which Were Most Talked

JANUARY - 
2014

Number of 
People
Talk about FEBRUARY 2014

Number of 
People
Talk About MARCH - 2014

Number of 
People Talk 
About

1.Kanal D 95.138 1.NTV Spor 182.617 1. NTV Spor 99.495

2.Star TV 87.437 2.Star TV 104.586 2.TRT 1 77.985

3.NTV Spor 62.453 3.Kanal D 79.408 3.TRT Haber 50.509

Television channels use Facebook pages for mar-
keting their contents. Channels give less coperative 
information on their Facebook pages. Television 
channels which shared their coperate information 
via Facebook mostly used their channel logo on 
their Facebook pages. The rate of using corporate 
visual on their Facebook accounts’ cover photos of 
television channels was low. While the six of the 
examined fifteen television channels were using 

a cover photo which comprise a corporate visual, 
the other nine television channels used visuals 
which gave information about their contents.
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Table 14. Features of the Cover Photos 
which Television Channels Use on Their 

Facebook Pages

Corporate Content

NTV STAR

NTV Spor KANAL D

Cnbc-e CNN TÜRK

TRT Haber Show TV

Kanal 7 Fox TV

TV 8 TRT 1

ATV

Samanyolu TV

Kanaltürk

Thematic television channels mostly use corpo-
rate visuals on Facebook. All of the main stream 
channels use programmes’ visual as cover photos. 
When three television channels’ cover photos 
which have the most fan on their Facebook 
pages are examined, it is seen that NTV Spor 
use a corporate visual, but Kanal D and Star Tv 
use a visual which give a content information.
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Figure 11: Cover Visuals of Television Channels which Have The Most Fan on Facebook 
(07.06.2014)

When messages of television channels on Fa-
cebook were analysed, messages were gathe-
red under these topics.
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Table 15. The Topics of Television Channels That Used On Their Facebook Page Entries

1.Broadcast Stream Information (Daily sechedule)

2.Information about broadcasted Programmes 

3.Photo Gallery

4.Video, News and Fragment of programs

5.Prior Knowledge About Broadcasting Series 

6.A Video of the series’ of an interesting scene 

7.Contests

8.Breaking News

9.Live Broadcast (On Air Link)

10.Twitter Hashtag Usage

11.Cross Promotion

Broadcast Stream Information: Television 
channels advertise their broadcasting generati-
on and they give information about their daily 
programmes on their Facebook pages.

Information about broadcasted Programmes: 
Giving information about the programmes which 
will be broadcast on the next days.

Photo Gallery: Photos from the most popular 
and highest rating programmes. A photograph 
album which comprises of the photos that are 
taken during the shooting series. Kanal D was 
the most interactive television channel with its 
“Arka Sokaklar” Album on March.

Video, News and Fragment: While thematic 
news channels were sharing their news by short 
videos on their Facebook pages, mainstream 
television channels mostly share promotion 
fragment their programmes.

Prior Knowledge About Broadcasting Series:  
A brief, spot information about the broadcasting 
series. In this part, television channels give a prior 
knowledge about an event which will happen 

on programme. For example, Kanal D shared 
an informative text on 4th of March, 2014 on 
Tuesday which was about “Gunesi Beklerken” 
series that will broadcast on 9th of March, 2014 
on Sunday night. Messages in this category are 
fictionalized brief spots as this one: “Zeynep has 
a fit of jealousy! Gunesi Beklerken will broadcast 
on Sunday at 8 pm. With its new episode.”

A Video of the series’ Interesting Scene: In 
this category main stream television channels 
share brief videos of their series that have an 
interesting scene. For instance, Star Tv shared a 
video which was about its series “Medcezir”‘s 
headliner’s singing video and it was approved 
at high level.

Contests: Television channels provide to listeners 
to go towards to internet sites and be in contact 
with the channel doing competitions via Facebook. 
For instance; TRT Haber wanted from Facebook 
users to vote their goals which they liked in the 
contest of ‘Haftanın Golü’. The most important 
subject which salient is the link which given 
from the Facebook page to internet site of the 
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channel. Thanks to this contest, television channel 
provides a traffic to internet site.

Breaking News:  In this message sharing type 
which especially thematic news channels use, 
channels give breaking news to their followers 
on Facebook. A newsbreak which is given from 
television channels shared on Facebook at the 
same time and it reaches the social media follo-
wers who do not watch television at that time. 
Thanks to this, even a television channel is not 
watched at that time, it is talked on social media 
and it become a news source.

Live Broadcast (On Air): While television channels 
advertise their programmes on Facebook, they 
also share a live performance link which provides 
to be watched the channel via internet. Sharing 
live broadcasting link via Facebook contribute 
TV to be watched from internet stream. 

Twitter Hashtag Usage: Television channels 
use hashtags which are related to content that 
they shared on their Facebook pages, thus they 
do social media marketing inside of social me-
dia. Television channel which shares its twitter 
hashtag on Facebook pages make a horizontal 
advertisement on social media.

Cross Promotion: Television channels also 
make their sister channels’ advertisement on 
their Facebook pages. Television channels give 
place to advertisement of sister channels and 
other channels which belong to the same chan-
nel. For instance; a digital magazine ‘Mars Tab’ 
which Samanyolu broadcast group published 
can be viewed. Promotion of the magazine be 
in progress on the Facebook page of Samanyolu 
Tv and links which ipad and android application 

take place be presented to Facebook users to 
download the magazine.

CONCLUSION

Importance and place of marketing is big in 
sustaining the existence of companies in present 
competition conditions. Marketing is a period 
that is including to be distributed, rating and 
promotion works. Marketing science had many 
changings from past coming to present. In that 
changes the science of marketing was affected 
from every social change happened in the world.  
Approaches to marketing science developed in 
the timeline from agriculture sociaty to industry 
society and through the information society. 

Technological changes caused to show up a new 
kind of marketing which was consumer-wise. 
Proliferation of social media platforms made 
consumer more dominant on the face of product. 
Today consumer is the king and producer is a 
prisoner in the new world. Social media is one 
of the most important factors which change this 
relation balance through the advantage of consumer.

The starting of consumer to spend much more time 
on social media caused traditional media loose 
power.  In social media the producer found new 
ways to reach the consumer. Developments hap-
pened in social media caused a need of an effective 
social media marketing strategy besides traditional 
marketing. Today, trying to reach to consumer only 
with traditional media marketing is a loss of time 
and money. Traditional media marketing should be 
supported with social media marketing and social 
media marketing should be used actively.

The traditional media industry (radio- TV- printed 
media) is one of the industries which understo-
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od the importance of social media marketing. 
Traditional media companies have to care with 
social media marketing in order to compite with 
each other and to stand powerful against social 
media’s grow. Social media marketing provides 
two important advantages to traditional media:

1. Television, radio and other media companies 
which compete with each other in traditonal 
media profit by social media marketing in this 
competition.

2. Social media helps traditional media to survive 
in new media and to exist as a medium. The 
grow of new media and social media platforms 
threat the traditional media platforms. So social 
media existence is a “must” for traditional media 
companies.  

Television which is one of the most important 
channelS of traditional media built a bridge 
between traditional media and social media 
with the use of social media marketing. Even 
television channels call on many people with 
their broadcasts, they profit by social media 
networks while they compete with their rivals. 
In the study which Facebook activities of fifteen 
most watched television channels in Turkey were 
examined, it was seen that television channels 
use social media agresively as a marketing tool. 
Television channels use Facebook actively for 
making the promotion their contents. NTV Spor 
has the most fan on Facebook, Kanal D and Star 
TV comes right after them. The channel which 
shared the most messages on Facebook is NTV 
Spor. NTV Spor shared 40 messages average per 
day. It was seen in the research that television 
channels give informations about their contents 
promotions on their Facebook pages. While TV 

channels give an information about a program 
which will be broadcasted or is broadcasting at that 
time they also use multimedia hypertext which is 
the biggest advantage of social media. Television 
channels mostly use links and photographes on 
Facebook. Television channels which also use 
video besides writing message profit by the mul-
timedia advantages of social media in marketing. 
Channels which gave a link on their Facebook 
messages, provide to social media users visiting 
their internet sites. One advantage of social media 
marketing is feedback. “Like”, “comment” and 
“share” of consumers on Facebook page supply 
a simultaneous feedback for television channels.

In the research, it was also seen that the rating on 
social media and traditional media is divisible. 
The most watched television channel in traditional 
broadcast is Star Tv, but NTV Spor had the most 
fan on its Facebook page. While CNBC-E could 
not enter in the first top ten channels in traditional 
ratings, it succeeded to be the sixth channel which 
had the most fan on its Facebook page. This si-
tuation shows that the social media is a different 
world from traditional media. The king on tradi-
tional media can not be the king on social media. 
Channels which work through channels in social 
media and use actively social media in marketing 
communication got a competitive advantage.
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ÜRÜN HAYAT EĞRİSİNİN İNCELENMESİ VE AZERBAYCANLI 
TÜKETİCİLERİN ÜRÜN HAYAT SEYRİNDE KONUMUNUN TESPİTİ

Hasan BARDAKÇİ 

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme A.D. Doktora Öğrencisi - İstanbul 

Özet: Gün geçtikçe hem ülkeler hem de firmalar için büyümenin başlıca yöntemi olarak uluslararası ticari 
faaliyetlerin arttırılması öne çıkmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülke firmaları için ise rekabeti daha 
az olduğu ülkeler tercih sebebidir. Durum böyleyken Azerbaycan gibi Orta Asya’nın hızlı büyüyen eko-
nomilerinden biri, bu ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için iyi bir Pazar olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak 
çoğu firma bu ülke tüketicilerinin genel yapısını ya da diğer bir deyişle yeniliklere yaklaşımları hakkında 
yeterli bilgi sahibi olmadığı için ürünle ilgili strateji geliştirememektedir. Bu çalışma ile Azerbaycan’a 
yeni ürün pazarlayacak olan firmaların Pazar araştırmalarında ihtiyaç duyabilecekleri tüketici bilgileri ile 
ilgili bir çerçeve oluşturulmak amaçlanmıştır. Ayrıca Pazar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Çalışma 
anket ile desteklenmiş ve SPSS programı ile sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Tüketiciler, Yenilikleri Benimseme, Ürün Hayat Eğrisi, Orta Asya

ANALYSIS OF THE PRODUCT LIFE CYCLE AND THE  
DETECTION OF AZERBAIJANI CONSUMERS’ POSITION IN  

THE PRODUCT LIFE CYCLE

Abstract: For countries and firms the main method of development is to increase international com-
mercial activities. However; the firms of developing countries such as Turkey’s firms prefer countries 
which have little power to compete. For that reason; such countries as Azerbaijan, which is among the 
fast developing countries in Central Asia, is getting a good market for commercial activities. However, 
lots of firms haven’t got enough information about these countries’ consumers behaviours or approach to 
innovations.  Therefore; firms can’t develop any strategy about their goods By this study, it is aimed to 
give information about Azerbaijani consumers to the firms which have just marketed to Azerbaijan. Also, 
it is aimed to give general information about marketing. This study is carried out by survey method and 
for the analysis of data Spss is used.

 Key Words: Azerbaijan, Consumers, Adopting Innovations, The Product Life Cycle, Central Asia 
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1.GİRİŞ

Her ürün aslında yaşam eğrisinin bir yerindedir ve 
ürün ile ilgili yapılması gerekenler de buna göre 
değişmektedir. Henüz yeni gelişen bir pazarda 
yer alan ürünlerle ile ilgili izlenmesi gereken 
strateji ile gelişmiş bir pazarda yer alan ürünlere 
göre izlenmesi gereken stratejiler birbirinden çok 
farklıdır. Bu açıdan bakıldığında ürün yöneticisi 
pazarın nerede olduğunu bilmelidir, müşterilerin 
durumunu da anlayabilmelidir ve ürün ile ilgili 
yaşam eğrisini bu bilgilere göre yönetebilmelidir. 
Ayrıca müşterilerinin yani hedef pazarının yaşam 
eğrisinin hangi aşamasında etkin olabileceğini 
bilmelidir. Diğer bir deyişle pazarın durumu 
yaşam eğrisinde en belirleyici özelliktir. Mesela; 
hazır olmayan bir pazarda yapılacak her türlü 
faaliyet gider hanesini şişirip, gelir hanesine fayda 
sağlamayabilmektedir. Oysa doymuş bir pazarda 
bile belki hala ürünü özelleştirerek yüksek karlar 
elde edilebilinmektedir.

Son zamanlarda Türkiye ve Azerbaycan arasında 
artan ticari ilişkiler ve gelişen Azerbaycan eko-
nomisi, Azerbaycanlı tüketicilerin davranışlarının 
incelenmesinin önemini arttırmıştır. Günümü-
zün rekabet koşulları potansiyel tüketicilerinin 
profilini tanımaya ve onların değişen ihtiyaç ve 
isteklerini sürekli olarak takip edip karşılamaya 
zorlamaktadır. Başka bir deyişle ile işletmeler, 
ürün yaşam seyrinde sürekli pazarlama stratejileri 
geliştirmek durumunda kalmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, ürün hayat seyri hakkında 
bilgi edinerek, Azerbaycanlı tüketicilerin ürün 
hayat seyrindeki yerinin tespit edilmesidir. Böy-
lelikle Türkiye’den Azerbaycan’a mal ve hizmet 
satacak işletmelerin olası fiyatlandırma, dağıtım 

ve tutundurma faaliyetlerini buna göre dizayn 
etmesini sağlamaktır. 

Yapılan literatür taraması sonucunda, Azerbay-
canlılarla ilgili ürün yaşam seyrindeki aşamaların 
hangisinde olduklarına dair bir araştırmaya rast-
lanmamıştır. Bu çalışma, Azerbaycanlı tüketicilere 
yönelik bir çalışma olması nedeni ile ilgili literatüre 
katkı sağlamakla beraber, Azerbaycan’a yatırım 
yapmayı düşünen uluslararası ve yerli işletmelere 
hedef pazarlarının ürün hayat eğrisindeki yerinin 
öğrenilip stratejilerin ona göre oluşturulmasını 
sağlayacaktır. 

2. ÜRÜN YAŞAM SÜRECİNİN ÖNEMİ

Belli bazı Ürün ve hizmetlerin sunumu olmadan 
bir şirketin var olabilmesinin bir anlamı yoktur. 
Bir şirket için asıl amaç; yalnızca en iyi bilgisa-
yar destekli tasarımı oluşturmak, en hızlı montaj 
veya en iyi reklam kampanyası yapmak değil; 
maksimum değer sağlayan, sağlamlılığı olan ve 
en kısa sürede tüketiciye ulaşan kaliteli bir ürün 
oluşturmaktır (Balyemez. F. vd,2005;84). 

Ürün oluşturma sürecinde bulunan tasarım, test 
etme, üretim ve diğer aktiviteler ürünün tüm 
gelişme ve üretim sürecindeki değişkenlerin 
kontrolünü garanti eden bütünleşik üretim gelişim 
sürecinin içeriğiyle ilişkili olarak yürütülmektedir 
(Wilson ve diğerleri,1996;4-5). 

Ürün geliştirme süreci şirketler arasında, şirketler 
içinde ve hatta aynı şirketin birimleri arasında dahi 
farklılık gösterebilmektedir. Ürün geliştirme süreci 
etkinliğindeki bu çeşitlilik, yeni ürün tasarımında 
veya üretiminde büyük hatalar yaratabilmektedir 
(Wilson ve diğerleri,1996;5).
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3. ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ

Ürün yaşam eğrisi, firmaların pazardaki spe-
sifik bir ürün ya da markanın üzerine ilgisinin 
odaklamasını sağlamaktadır. Ürün yaşam eğrisi 
kavramının işletmeler tarafından kullanılmasın-
daki esas nedenlerden biri ise, pazara ve rekabete 
ilişkin bazı özelliklerin bir aşamadan diğerine 
geçildikçe değiştiği ve bu değişikliklerin pazarlama 
stratejisi üzerinde önemli etkilerinin olduğunun 
düşünülmesidir. Bundan dolayı her bir aşama, 
firmanın yerine getirmesi gereken farklı faaliyetleri 
göstermektedir. Bir şirketin konumlandırma ve 
farklılaştırma stratejileri ise zamanla ürün, pazar 
ve rakipler değiştikçe değişim göstermektedir 
(Kotler,2003;328). 

Modayla olan ilişkilerinden dolayı farklı özelliği 
olan her bir malın yaşam süreci de farklı olabil-
mektedir (Yükselen,2003;191). 

Son zamanlarda ürün kategorileri en uzun hayat 
eğrisine sahiptirler. Bu sebeble şirketler kategori 

yönetimi anlayışına göre yapılandırılmaktadırlar. 
Bir diğer görüş ise ürünlerin sınırlı bir yaşamla-
rının olduğudur (Chi and Liu,2001;695). Ürün 
yaşam süreci yeni ürünün pazarla tanıştırılmasıyla 
başlar; doğuş ve ürünün pazardaki potansiyelinin 
teknolojik destek olmaksızın veya belirsizlik 
ortamında izlenen yanlış stratejilerle yok olma-
sına sebebiyet vermektedir; bu da ürünün ölümü 
anlamına gelmektedir (Balyemez. F. vd,2005;84). 
Ürün yaşam eğrisi genelde yeni bir ürünün pazar-
daki aşamalarını tanımlanmaktadır. Bu aşamalar; 
giriş, büyüme, olgunluk ve düşüşten oluşmakta 
ve her aşamada ayrı ürün, fiyat, dağıtım ve tu-
tundurma çabaları uygulanmaktadır (Berkowitz 
ve diğerleri,1997;318). Yaşam eğrisi sistemini 
inşa edebilmek için öncelikle ürün planlama ile 
başlamak gerekmektedir. İlk kritik nokta olarak 
kabul edilen sistemin tasarlanma süreci, fonksiyonel 
tüm gereksinimlerin tedarik edilmiş olması, diğer 
özellikler, sosyal etkiler ve düşünülebilecek her tür 
etkinin ve sistematik prosedürlerin uygulanabilir 
ve karşılanabilir olması gerekmektedir.

 
ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağusto 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi 
May / June /July /August, but2014Issue:02Volume:01Summer Term 

          ID:17 K:19 
JEL KOD: M5-1 

www.uhpadergisi.com 
 
büyüme, olgunluk ve düşüşten 
oluşmakta ve her aşamada ayrı ürün, 
fiyat, dağıtım ve tutundurma çabaları 
uygulanmaktadır (Berkowitz ve 
diğerleri,1997;318). Yaşam eğrisi 
sistemini inşa edebilmek için öncelikle 
ürün planlama ile başlamak 
gerekmektedir. İlk kritik nokta olarak 

kabul edilen sistemin tasarlanma süreci, 
fonksiyonel tüm gereksinimlerin tedarik 
edilmiş olması, diğer özellikler, sosyal 
etkiler ve düşünülebilecek her tür 
etkinin ve sistematik prosedürlerin 
uygulanabilir ve karşılanabilir olması 
gerekmektedir. 
 

 

 
 
 

Şekil 1. Ürün yaşam eğrisi 
 
Ürün yaşam eğrisi üzerinde ürün 
hareket ettiğinde, rekabet, dağıtım, 
fiyatlandırma, tutundurma ve pazar 
bilgisiyle ilgili stratejilerin periyodik 
olarak değerlendirilmesi ve muhtemelen 
değiştirilmesi gerekebilmektedir. Ürün 
yaşam eğrisini kullanan pazarlama 
yöneticileri, kârlı olabilecek ürünleri 

daha iyi hale getirecek ürünlerin 
varlığının sürdürülmesini 
sağlayabilmekte, kârsız ürünlerin ise 
ürün portföyünden çıkarılması 
sağlayabilmektedir. 
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Ürün yaşam eğrisi üzerinde ürün hareket ettiğinde, 
rekabet, dağıtım, fiyatlandırma, tutundurma ve 
pazar bilgisiyle ilgili stratejilerin periyodik olarak 
değerlendirilmesi ve muhtemelen değiştirilmesi 
gerekebilmektedir. Ürün yaşam eğrisini kullanan 
pazarlama yöneticileri, kârlı olabilecek ürünleri 
daha iyi hale getirecek ürünlerin varlığının sür-
dürülmesini sağlayabilmekte, kârsız ürünlerin ise 
ürün portföyünden çıkarılması sağlayabilmektedir.

3.1. Giriş / Sunuş Aşaması

Yaşam eğrisinin giriş aşaması, ürünün pazar 
alanında ilk kez yer aldığı, başlangıçta satışların 
çok az ve karlılığın negatif olduğu aşama olarak 
bilinmektedir. Bu aşamada satış artışı yavaş bir 
seyir gösterirken kar oranı oldukça düşüktür 
(Engin,1976;18). 

Genel olarak şirket dağıtım ve tutundurma için 
büyük harcamalar yapmasına karşın başlangıç 
gelirinin düşük olmasından dolayı, kâr elde edi-
lememektedir. Bu aşamada satışlar yavaş yavaş 
yükselmekte ve yeni mal, ürüne karşı acil ihtiyacı 
ve yeterli satın alma gücü olanlar tarafından satın 
alınmaktadır. Pazarda yeni malın benzeri olma-
dığından doğrudan rakip bulunmamaktadır. Bu 
aşamada yeni malın nitelikleri alıcıların istekleri 
doğrultusunda sık sık yapılan pazar araştırmalarına 
göre değiştirilebilinmektedir. 

Yeni bir ürünü geliştirme ve pazara sunma genel-
likle oldukça büyük harcamalar yapmayı zorunlu 
kılmaktadır. Ayrıca yeni ürünün zarar etme riski 
nispeten daha yüksek olabilmektedir. Tutundurma 
çabaları ürün hakkında bilgi verme, farkındalık 
yaratmak amacıyla yoğun olarak uygulanmaktadır. 
Bundan dolayı tutundurma harcamaları da yüksek 
olmaktadır (Balyemez vd,2005;84). 

Bu aşamada ürün pazarın her yerine yayılama-
makta ve dağıtım politikası sınırlı olmaktadır. 
Fiyat stratejisi ürünün pazarda tutundurulmasına, 
rekabete karşı pazar payını arttırmaya veya karını 
arttırmaya göre belirlenmektedir. Bu aşamanın 
genel yapısına bakıldığında marka farkındalığı, 
konumlandırma, dağıtım çalışmalarına önem 
verilmektedir. Giriş aşamasında uygulanan stra-
tejiler incelendiğinde genellikle dört farklı strateji 
ön plana çıkmaktadır.

•	 Hızlı gözden geçirme; bu strateji ile firmalar 
yeni ürünü yüksek fiyatla ve yüksek promosyon 
seviyesinde pazara sunmaktadır. Bu strateji 
potansiyel bir pazarın üründen haberdar ol-
madığı bir durumda anlamlı olmaktadır. Zaten 
Farkında olanlar o ürünü almak için isteklidir 
ve talep edilen fiyatı da karşılamaktadırlar. 

•	 Yavaş gözden geçirme; bu strateji ile firmalar 
yeni ürünü yüksek fiyatla ve düşük promosyon 
seviyesinde piyasaya sunmaktadırlar. Bu strateji 
pazarın genişliği kısıtlı olduğunda anlamlıdır. 
Burada ürünün farkındalığı yüksektir. Alıcılar 
yüksek fiyat ödemek istemektedirler. 

•	 Hızlı nüfuz etme; bu strateji ile firmalar ürünü 
pazara düşük fiyatla ve yüksek tutundurma 
çabasıyla sokmaktadırlar. Bu strateji pazar 
genişse, üründen habersizse, birçok alıcı fiyata 
duyarlı ise, güçlü potansiyel rekabet varsa ve 
şirketin ölçek ekonomisiyle birim başına üretim 
maliyeti düşükse uygulanmaktadır.

•	 Yavaş nüfuz etme; bu strateji ile firmalar 
ürünü pazara düşük fiyatla ve düşük tutun-
durma seviyesiyle sokmaktadırlar. Pazarda 
ürün farkındalığı yüksektir. Genellikle fiyat 
hassasiyeti ve potansiyel rakipler varsa bu 
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strateji uygulanmaktadır (Boone ve Kurtz, 
1995).

3.2. Gelişme /Büyüme Aşaması

Gelişme dönemi süresince, satışlar hızlı bir şekil-
de artmakta, mal giderek aşağı gelir gruplarınca 
da satın alınmaya başlanmakta ve kârlılık en 
üst düzeye ulaşmakta, bunun ardında da kârda 
gerileme başlamaktadır. Bu durum ayrıca pazarın 
büyümesi anlamına da gelmektedir. Bu aşamada 
işletmeler bu süreci uzun tutmak istemektedirler. 
Ürünün pazarda benimsenmeye başlanmasından 
sonra bir çok rakip işletme pazara girmeye ça-
lışmaktadır. Gelişme aşaması ürünün devamlılığı 
açısından oldukça kritik bir aşamadır, çünkü bu 
gelişme süresince ürünün başarısına karşı görü-
len rekabetçi tepkiler ürünün yaşam umudunu 
etkilemektedir. Ürün bu aşamada diğer pazar 
bölümlerine de girmekte ve dağıtım ağı geniş-
lemektedir.(Vural,1989;179) 

Bu aşamada fiyatta çok fazla değişim yapılması, 
tüketicinin zihnini karıştıracağı için fazla tercih 
edilmeyen bir stratejidir (Balyemez. vd,2005;84). 

Bu aşamada strateji olarak maliyetler düşürüle-
rek ürünün kullanım oranında artış sağlanmak 
amaçlanarak yeni müşteriler edinilmeye çalışıl-
maktadır. Bu aşamada marka tercihi, marka imajı 
ve marka faydasına ayrıca önem verilmektedir. 
Tutundurma faaliyetleri ürünün markalaşmasına 
yönelik ve imaj ağırlıklı olmaktadır.

3.3. Olgunluk Aşaması

Bu aşamada satışlar ve rekabet en yüksek seviyede 
olmakta ve pazar payı korunmaya çalışılmaktadır. 
Olgunluk dönemi süresince satış artışı azalan oran-
da devam etmekte, ancak en üst satış noktasına 

ulaşılmasından sonra satış eğrisi azalma eğilimi 
göstermektedir (Demirelutku,2009).

İşletme tam kapasite çalıştığından birim maliyet-
leri de en düşük seviyede olmaktadır. Pazarda 
tutunmak için fiyatlar düşürülmekte buda karın 
düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle de bu 
aşamada ürünün ambalajında, özelliklerinde bazı 
yenilikler yapılır, ürün hattına yeni hatlar eklenir 
veya ürün derinleştirilir, kullanıcı olmayanlar 
marka kullanıcılarına dönüştürülmeye çalışılarak 
rakiplerin müşterileri çekilmek istenir. Yenilikçi 
ürünler bu aşamada daha çok ön plana çıkmak-
tadır (Heizer ve Render, 2004). 

Bu aşamada ürün tüm gelir grupları tarafından 
satın alınmakta, ancak ürünü satın alanlar içinde 
düşük gelir grubundakiler çoğunlukta olmaktadır. 
Bir diğer olgunluk aşaması özelliği ise, pazarda pek 
çok rakip markanın bulunmasından ötürü yoğun 
rekabetle karakterize edilmesidir. Bu aşamada 
genellikle Rakip işletmeler kendi ürünlerindeki 
farklılıklar üzerinde durmaktadırlar. Bu aşamada 
genel olarak marka sürdürülebilirliği, yeni kulla-
nım alanları ve ürün yelpazesinin genişletilmesi 
gibi konulara yoğunlaşılmaktadır.

3.4. Düşüş / Gerileme Aşaması

Ürünün yaşam eğrisinin son aşaması olan gerileme 
döneminde ürün satışları ve kârlılığı, sağlanan 
teknolojik ilerlemeler, toplumsal eğilimlerde 
görülen değişmeler vb. nedenlerle azalmaya 
başlamaktadır. Satışların düşmeye başlamasıy-
la zarara geçiş noktasına kadar uzanan aşama 
gerçekleşmeye başlar. Bu aşamada işletme, 
kârlılığını olumsuz yönde etkileyen malları ya 
doğrudan mal karmasından çıkarmakta ya da 
ürüne yapılan harcamaları kısıtlamakta ve dağı-
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tım ağını daraltmaktadır. Aslında bu dönemde, 
sektörel olarak tüm satışlar azalmaktadır. Satışlar 
artan oranda azalabildiği gibi, birden bire de 
kesilebilmektedir. Rakip işletmelerin büyük bir 
kısmı gelişme aşamasında pazardan çekildiği için 
doğrudan rekabetle karşılaşılmamaktadır. Pazarda 
kalanlar ise sundukları ürün sayılarında azaltmaya 
gitmektedirler (Vural,1989;180).

Bu şirketler küçük pazar bölümlerinden ve zayıf 
ticari kanallardan çıkar ve tutundurma bütçelerini 
kısarak fiyatlarını düşürmektedirler (Kotler, 2003). 
Ürünün gerçekten bu aşamada olduğunu fark 
etmek zor olabilmektedir. Bu aşamada genellikle 
dağıtım kanalında geriye dönüşler başlamakta ve 
ürünün dağıtım ağı daraltılmaktadır.

4.AZERBAYCANLI TÜKETİCİLERİN 
ÜRÜN HAYAT SEYRİNDE KONUMU-
NUN TESPİTİ

4.1. Araştırmanın Amacı ve Örneklem Bü-
yüklüğü

Bu araştırmanın amacı, Azerbaycan’daki tüketi-
cilerin yeni ürünlere karşı yenilikleri benimseme 

yaklaşımlarıyla ilgili genel bir yargıya ulaşmaktır. 
Bunun için veri toplama yöntemlerinden “yüz 
yüze anket yöntemi” kullanılmıştır. Analiz yön-
temi olarak “frekans analizi” tercih edilmiştir. 
Araştırmanın ana kütlesini Azerbaycan’nın Bakü 
şehrindeki 18 yaş üzeri tüketiciler oluşturmak-
tadır. Araştırmada bireylerin kendi başına tercih 
ve satın alma gücünün olduğu düşünülen 18 yaş 
üstü nüfus seçilmiştir. Ayrıca araştırma örneklemi 
237 kişi olarak alınmıştır. Örnekleme yöntemi 
olarak da “Basit Rastsal Örnekleme Yöntemi” 
kullanılmış anketi cevaplayan kişiler rast gele 
seçilmiştir.

4.2. Araştırmanın Hipotezleri

Araştırmada Azerbaycanlı tüketicilerinin satın 
alma davranışında etkili olan ve Tablo 1’de verilen 
demografik faktörler ile diğer renk, ödeme şekil-
leri, promosyonlu ürün tercihleri, ürün çeşitliliği 
ve planlı alış veriş davranışlarını ölçen faktörler 
arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Hazırlanan 
anket soruları yüz yüze görüşme tekniği ile uy-
gulandıktan sonra toplanan anket verileri SPSS 
programında analiz edilmiştir.

 Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Değişken Listesi

Cinsiyet Eğitim durumu

Yenilikleri benimseme Hane halkı sayısı

Gelir Cinsiyet

Yaş Büyüdüğü yer

Araştırmada Azerbaycanlı tüketicilerin satın 
alma davranışlarının belirlenmesi için Tablo 2’de 
verilen hipotezler test edilmiştir.
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 Tablo 2. Araştırmada Test Edilen Hipotezler

Hipotez 1. Azerbaycanlı tüketiciler genellikle yenilikleri erken benimseyen kişilerdir. 

Hipotez 2. Azerbaycanlı tüketiciler genellikle Yeniliğin yararı toplumda ortaya çıktıktan sonra benimseyen 
kişilerdir.

Hipotez 3. Azerbaycanlı tüketiciler genellikle yeniliklere pek sıcak bakmayan kişilerdir.

Hipotez 4. Azerbaycanlı tüketicilerin büyüdüğü yer ile yeniliklere bakış açısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 5. Azerbaycanlı tüketicilerin Cinsiyeti ile yeniliğe bakış durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 6. Azerbaycanlı tüketicilerin yenilikleri benimseme eğilimi ile eğitim durumu arasında anlamlı bir 
ilişki vardır. 

4.3. Araştırmada Toplanan Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde ankette yer alan 
tüm soruların örneklem üzerindeki dağılımları 
“frekans tabloları” aracılığı ile incelenmiştir. Ça-
lışmanın yenilikleri benimsemeye yönelik sorulan 
soruları ile demografik özelliklerle olan ilişkisinin 
tespiti için ise “ki-kare testi” uygulanmıştır.

4.3.1. Araştırmada Toplanan Verilerin Frekans 
Analizi

Ankete katılan tüketicilerin cinsiyet, yaş, eğitim 
ve gelir durumu gibi demografik özelliklerinin 
dağılımı tablo 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’de verilmektedir.

 Tablo 3. Ankete Katılan Tüketicilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Cinsiyetiniz; Kişi Sayısı Yüzdesi

Kadın
Erkek

117
120

% 49,4
% 50,6

Ankete katılan tüketicilerin demografik özellikle-
rine bakıldığında kadınların %49,4’lük bir orana 

sahip olduğu erkeklerin ise %50,6’lık bir orana 
sahip olduğu görülmektedir. 

 Tablo 4. Ankete Katılan Tüketicilerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı

Eğitim durumunuz; Kişi Sayısı Yüzdesi 

 Lise 
Üniversite

91
146

% 38,4
% 61,6

Yine ankete katılan tüketicilerin eğitim durum-
larına bakıldığında %61,6’sının üniversite ve 

%38,4’ünün ise lise mezunlarından oluştuğu 
görülmektedir.

 Tablo 5. Ankete Katılan Tüketicilerin Büyüdükleri Yerlere Göre Dağılımı

Büyüdüğünüz yer; Kişi Sayısı Yüzdesi 

Şehir
İlçe
Köy

165
58
14

% 69,6
% 24,5
% 5,9
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Ankete katılan tüketicilerin büyüdükleri yerlere 
bakıldığında %69,6 ile şehirlerde büyüyenlerin 
oranının, %5,9’luk orana sahip köylerde büyü-

yenlerden ve %24,5’lik orana sahip olan ilçelerde 
büyüyenlerden fazla olduğu görülmektedir.

 Tablo 6. Ankete Katılan Tüketicilerin Hane Halkı Sayısına Göre Dağılımı

Hane halkı sayınız;  Kişi Sayısı Yüzdesi 

1
1-3
4-6
6’dan fazla

5
65
156
11

% 2,2
% 27,4
% 65,8
% 4,6

Anket Katılımcılarının hane halkı sayısında ise 
çoğunluğu %65,8 ile 4-6 kişilik aileler ve %27,4 
ile 1-3 kişilik ailelerden oluşturmaktadır. Ayrıca 

%2,2’lik kesimi tek bir bireyden oluşan haneler 
oluştururken, %4,6’lık kesimi ise 6’dan fazla 
bireye sahip haneler oluşturmaktadır.

Tablo 7. Ankete Katılan Tüketicilerin Yaşlarına Göre Dağılımı

Yaşınız; Kişi Sayısı Yüzdesi 

18-25 
26-40 
40-50 
50 ve üstü 

168
41
16
12

% 70,9
% 17,3
% 6,8
% 5,1

Ankete katılan tüketicilerin %70,9’u 18-25 yaş 
grubunda, %17,3’ü 26-40 yaş grubunda, %6,8’i 

40-50 yaş grubunda, %5,1’i ise 50 yaş üstü grupta 
yer almaktadır.

Tablo 8. Ankete Katılan Tüketicilerin Gelirlerine Göre Dağılımı

Geliriniz; Kişi Sayısı Yüzdesi 

0 - 100 manat
100 - 450 manat
451 - 1000 manat
1001 - 2500 manat
2501 manat ve üstü
(100Manat = 250 TL)

15
150
63
8
1

% 6,3
% 63,3
% 26,6
% 3,4
% 0,4

Anketi yanıtlayan tüketicilerin gelir durumları ele 
alındığında tüketicilerin büyük bir bölümünün 
100 - 450 manat (%63,3) ve 451-1000 manat 
(%26,6) arası gelire sahip olduğu görülmektedir. 

4.3.2. Araştırma Hipotezlerinin Test Sonuçları

Araştırma sonunda ortaya çıkan sonuçlar ara-
sındaki ilişkilerin incelenmesinde araştırma 

hipotezlerinden 1’ci 2’ci ve 3’cü hipotezlerin test 
edilmesi için frekans analizinden yararlanılmış, 
hipotez 4, 5 ve 6 için ise ki kare test analizinden 
faydalanılmıştır. Araştırma hipotezlerinin frekans 
analizleri Tablo 9 ’da verilmiştir. Ki-kare sonuçları 
ise tablo 10’da verilmiştir.
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Tablo 9. Katılımcıların Yenilikleri Benimseme Dağılımları

Toplumdaki Yenilikleri Benimseme Bakımından Kendinizi Aşağıdaki 
Kategorilerden Hangisine Daha Uygun Görüyorsunuz?

Kişi

sayısı

Yüzde

(%)

Hipotez 1. Genelde erken benimseyen biriyim (128) % 54,1

Hipotez 2. Yeniliğin yararı toplumda ortaya çıktıktan sonra benimsemek isterim (75) % 31,6

Hipotez 3. Genelde yeniliğe pek sıcak bakmam (34) % 14,3

Toplam (237) % 100

Anketi yanıtlayan tüketicilerin %54,1’ı yenilikleri 
erken benimsediklerini belirtirken, %31,6’sı ye-
niliklerin yararı toplumda ortaya çıktıktan sonra 

benimsediğini belirtmiştir. %14,3’ü ise yeniliklere 

çok sıcak yaklaşmadığını ifade etmiştir.

Tablo 10. 4, 5 ve 6.cı Hipotezlerin Ki-kare Analizine İlişkin Sonuçları

HİPOTEZLER  P 
Değerleri

Kabul/ 
Red

Hipotez 4. Azerbaycanlı tüketicilerin büyüdüğü yer ile yeniliklere bakış açısı 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

0,006 Kabul 

Hipotez 5. Azerbaycanlı tüketicilerin Cinsiyeti ile yeniliğe bakış durumu arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

0,008 Kabul 

Hipotez 6. Azerbaycanlı tüketicilerin yenilikleri benimseme eğilimi ile eğitim 
durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

0,019 Kabul 

Ki kare testi sonucuna göre p değeri 0,05 ten 
küçük çıkan durumlarda hipotezin kabul edildiği 
anlamına gelmektedir. Bu göz önünde bulundu-
rulduğunda Azerbaycanlı tüketicilerin p değerleri 
0,006 - 0,008 ve 0,019 çıkan büyüdükleri yer, 
cinsiyetleri ve eğitim durumları ile yenilikleri 
benimseme eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu saptanmıştır.

5. SONUÇLAR

Tüketicilerin ürün yaşam sürecinde konumunun 
tespitine yönelik ürünün ortaya çıktıktan sonra 
piyasada yayılma, geniş pazarlara ulaşma ve 
pazarını kaybetmesine kadar olan giriş, büyüme, 
olgunlaşma ve düşüş evlerinin firmaların ürünle-
rini konumlandırması ve strateji geliştirebilmesi 

için öncelikli olgular olduğu görülmektedir. Bu 
olguların yani ürün yaşam sürecinin iyi analiz 
edilmesi ile firmalar ürünlerinden elde edecek-
leri karı arttırabilecek ve ürünün yaşam sürecini 
uzatabilecekleri anlaşılmaktadır. 

Çalışmada Azerbaycanlı tüketilerin yani alıcıların 
ürün yaşam eğrisinin giriş ve büyüme evresinde 
ürüne oldukça rağbet göstereceklerini ortaya 
koymaktadır. Buda Azerbaycanlı tüketicilerin 
yenilikleri benimseme davranışlarını incelemek 
için sorulmuş soruya cevap verenleri %54,1’lik 
bir kesiminin yeni ürünleri erken benimsedikle-
rini belirtmelerinden anlaşılmaktadır. Bir başka 
deyişle Azerbaycan pazarına yeni ürün sunacak 
firmaların yeni ürüne karşı ön yargı ile karşılaşma 
ihtimallerini düşük olduğudur. Ayrıca % 31,6’lık 
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bir kesim ise Yeniliğin yararı toplumda ortaya 
çıktıktan sonra benimsemek isterim dediğinden 
Azerbaycanlıların %31,6 ‘lık bir kesiminin ürünün 
olgunlaşma evresinde ürüne yönelebileceğini 
göstermektedir. %14,3 ise hiçbir şartta yeni ürüne 

geçmeyi tercih etmediğini belirtmekte kendi kul-
landıkları ürünü kullanmaya devam edeceklerini 
belirtmektedirler. 

 Şekil 2’de ürün hayat eğrisi üzerinde Azerbaycanlı 
tüketicilerin ürüne yönelme oranları gösterilmiştir.
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Şekil 2. Ürün yaşam sürecinde ürünleri tercih eden Azerbaycanlı tüketicilerin 
oranı 

Ürün yaşam eğrisinden anlaşılacağı 
gibi Azerbaycanlı tüketicilerin genel 
olarak dünya üzerindeki tüketicilerin 
olgunlaşma evresinde ürüne 
yönelmesinden farklı olarak giriş ve 
büyüme aşamasında daha fazla 
konumlandırmasının söz konusu 
olduğu söylenebilir. Yani piyasaya 
yeni ürün sürecek firmaların tercih 
edebileceği bir Pazar izlenimi 
vermektedir.  
       
Yine Şehir ve ilçelerde büyüyen 
Azerbaycanlı tüketicilerin yenilikleri 
benimseme oranının Köylerde 

büyüyenlere oranla daha fazla olduğu 
gözlenmiştir. Köylülerin yenilikleri 
daha zor benimsedikleri sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca Azerbaycanlı 
kadınların erkeklere oranla daha çok 
toplumdaki yeniliğin yararlarının 
ortaya çıkmasından sonra ürüne 
yöneldiği görülmüştür.  Yine 
Azerbaycanlı tüketicilerin yenilikleri 
benimseme eğilimi ile eğitim durumu 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Yeniliğin yararları ortaya 
çıktıktan sonra benimseyenlerin 
genellikle üniversite mezunları olduğu 
görülmektedir. 
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Şekil 2. Ürün yaşam sürecinde ürünleri tercih eden Azerbaycanlı tüketicilerin oranı

Ürün yaşam eğrisinden anlaşılacağı gibi Azer-
baycanlı tüketicilerin genel olarak dünya üze-
rindeki tüketicilerin olgunlaşma evresinde ürüne 
yönelmesinden farklı olarak giriş ve büyüme 
aşamasında daha fazla konumlandırmasının söz 
konusu olduğu söylenebilir. Yani piyasaya yeni 
ürün sürecek firmaların tercih edebileceği bir 
Pazar izlenimi vermektedir. 

Yine Şehir ve ilçelerde büyüyen Azerbaycanlı 
tüketicilerin yenilikleri benimseme oranının 
Köylerde büyüyenlere oranla daha fazla olduğu 
gözlenmiştir. Köylülerin yenilikleri daha zor 

benimsedikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca 
Azerbaycanlı kadınların erkeklere oranla daha 
çok toplumdaki yeniliğin yararlarının ortaya çık-
masından sonra ürüne yöneldiği görülmüştür. Yine 
Azerbaycanlı tüketicilerin yenilikleri benimseme 
eğilimi ile eğitim durumu arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yeniliğin yararları 
ortaya çıktıktan sonra benimseyenlerin genellikle 
üniversite mezunları olduğu görülmektedir.

Çalışmada Azerbaycanlı tüketicilerin demogra-
fik özelliklere incelendiğinde ise Azerbaycanlı 
Tüketicilerin çoğunluğunu 18-25 yaş grubunda 
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olduğu. Azerbaycanlı tüketicilerin üniversite 
mezunu sayısının oldukça fazla olduğu, büyük 
bir bölümünün 100 - 450 manat arası gelire sahip 
olduğu, hane halkı sayılarının çoğunlukla 4 ve 
6 kişi arasındaki çekirdek ailelerden oluştuğu ve 
şehirlerde büyüyenlerin oranının, köy ve ilçelerde 
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