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Özet 

Bu çalışmada faiz oranlarının vade yapısını açıklamada kullanılan beklenti 
hipotezi ve bunun Türkiye sabit getirili menkul kıymet piyasasında test edilmesi 
sınanmıştır. Johansen and Juselius (JJ testi) koentegrasyon testi ile kısa ve uzun vadeli 
tahvil faizleri arasında en az 1 tane ortak stokastik bir trendin varlığı ortaya 
konulmuştur: hem r =0 ve hem de r≤1  koentegrasyon vektör hipotezleri birlikte 
reddedilmiştir.  Yani, analize dahil edilen 3 ocak 2003 – 21 haziran 2010 dönemini 
kapsayan her bir vadede toplam 89 gözlem içeren, 3 aydan 5 yıla kadar 8 farklı 
vadedeki kuponsuz devlet tahvilleri faiz oranları arasında 1’den çok sayıda (r >1) 
koentgrasyon vektörünün varlığı ortaya konulmuştur. Buna göre, Türkiye sabit getirili 
menkul kıymet piyasasında kısa vadeli faizlerdeki değişim, daha uzun vadelerdeki 
tahvil faizlerini etkilemektedir. Nitekim uygulanan Granger – nedensellik test sonuçları 
da bu yöndeki bulguları desteklemektedir.Diğer taraftan, bu sonuçlar, Türkiye’deki para 
politikası uygulayıcıları açısından önemli yansımaları içerisinde barındıran, kısa vadeli 
faizlerdeki verili bir değişimden hareketle uzun vadeli tahvil faizlerindeki davranışları 
gözlemlenebileceğini ortaya koymuştur. 
Anahtar Kelimeler: Faiz oranları, Vade yapısı, Sabit getirili menkul kıymet piyasası 

Abstract 
This study empirically tests the expectations hypothesis of term structure of 

interest rates, in Turkish fixed-income securities market. In the study Johansen and 
Juselius (JJ test) co-integration test has been applied to determine the existence of at 
least one common trend between short and long term bond interest rates, and it has 
determined. Therefore both r =0 and also r≤1 co-integration vector hypothesis have 
been rejected. In other words, based on the data covering January 3, 2003 through June 
2010, and consist of 89 observation on each of the  8 different maturity ranging from 3 
months to 5 years, it was determined that there were more than 1 co-integration ( r>1) 
vector in the series. The results indicate that in Turkish fixed-income securities market 
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shorter-term interest rates effects longer-term interest rates. In fact, granger causality 
test applied and its results also confirm the findings cited above.  Besides, the study is 
bearing some very important implications for Turkish monetary authorities that they 
could predict and observe behavior of the longer-term interest rates, and also inflation 
rates, based on the given change in short-term interest rates.  In this aspect, this study is 
unique.    
Keywords: Interest rates, Term structure, Fixed-income securities market. 
 

Giriş 
Türkiye’deki sabit getirili menkul kıymet piyasası, hem hacim hem de tür 

itibariyle önemli gelişmeler kaydetmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak piyasadaki 
etkenlik düzeyi de artmakta, ekonomik büyümeye ve rekabetçi yapının gelişmesine 
katkıda bulunmaktadır.  Ulusal ve uluslar arası sabit sermaye yatırımlarının artmasıyla, 
büyük montanlı ve projeye özgü fonlama ihtiyacını ve bu ihtiyaca yönelik 
enstrümanların geliştirilme ve uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Türk sabit getirili  
sermaye piyasasında kamu kesimi enstrümanlarının yanı sıra özel kesim borç 
enstrümanlarının da ekonomideki ağırlığına paralel bir pay alması ve kamu ve özel 
kesim yatırımların fonlanmasında etkinliğinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca mali 
kesimin en önemli unsuru olan bankacılık sektörünün bu süreçte borç ve öz sermaye 
piyasaları arasındaki etkileşimi daha etken bir şekilde koordine edebilmesi ve riskleri 
fiyatlandırabilmesi için farklı vadelerdeki faiz oranlarındaki hareketleri öngörebilmesi 
gerekmektedir.   

Sabit getirili menkul kıymetlerin piyasa hacmi, çeşitliliği ve önemi dikkate 
alındığında faiz oranlarındaki hareketlerin ve vade yapısının araştırılması kritik bir 
önem arz etmektedir. Bilindiği gibi kısa ve uzun dönemli faiz oranları arasındaki ilişki 
düzeyi para politikası aktarma mekanizması açısından çok önemlidir. Nitekim Merkez 
bankaları kısa vadeli faiz oranlarını doğrudan etkilemekte, uzun vadeli faiz oranları ise 
yatırımcıların gelecekteki (beklenen) enflasyon ve reel faiz oranına bağlı olarak 
oluşmaktadır. Aslında beklenen reel faiz oranları yurt içi tasarruf, yatırım ve üretim 
faaliyetlerini de etkilemektedir. Bu bakımdan faiz oranlarının vade yapısı para 
politikasını ekonominin reel kesimine aktarmaktadır. Açık ekonomi açısından ele 
alındığında vade yapısı uluslar arası sermaye akımlarını ve dolayısıyla da döviz 
kurlarını etkilemektedir. Hatta, vade yapısı, para politikası değişimi sonucu 
ekonomideki katılımcıların beklentilerinin tahmini alanında (Mankiw vd. 1987: 359) ve 
uygulanan ekonomik politikaların güvenirliğinin değerlendirilmesinde de 
kullanılmaktadır (Andersen and Risager, 1988: 670).  

Bu alanda çok sayıda çalışma yapılmıştır. (Cox vd, 1985: 385) ve (Hall vd, 1992: 
126) yaptıkları çalışmalarda gelişmiş ülkelerdeki verileri kullanarak kısa ve uzun vadeli 
faiz oranları arasındaki ilişkiyi ortaya koyma çalışmışlar ve kısa ve uzun vadeli faizlerin 
denge düzleminde beraber hareket ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Gelişmekte olan 
ülkelerde bu alanda yapılan çalışmalar ise oldukça sınırlıdır:  (Ghazali and Low, 2002: 
1447), 1984 – 1999 dönemi Malezya piyasasında vade yapısını analiz ederken,  yine 
(Elshareif ve Tan, 2010: 115) Malezya piyasasında faiz oranları vade yapısını açıklayan 
beklenti hipotezini test etmişler ve sabit getirili piyasadaki kısa ve uzun vadeli faiz 
oranları arasındaki dinamik kozaliteyi tespit etmeyi hedeflemişlerdir.  
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1. Faiz Oranlarının Vade Yapısı: Teorik Çerçeve 
Faiz oranlarının vade yapısını açıklamaya çalışan literatürde temelde üç  farklı 

teori mevcuttur; beklentiler teorisi, likidite tercih  teorisi ve bölümlenmiş piyasalar 
teorisi. 

Beklenti teorisine göre uzun vadeli bir tahvilin faiz oranı söz konusu vadedeki 
kısa vadeli faiz oranların geometrik ortalamasına eşittir. Bu bakımdan farklı vadelerdeki 
tahviller bir birinin tam ikamesidir ve vade risk primi sıfırdır, diğer bir ifadeyle risk 
primi sabittir.  Yani yatırımcılar uzun vadeli tahvile yatırım yaptıklarında vadeden 
dolayı ödüllendirilmezler. (Mishkin, 2008, 111).  

[(1 + 
t
R

N 
)]N = [(1 + 

t
R

1 
) (1 + 

t+1
f

1
) ... (1 + 

t+N-1 
f 

1
)] 

Bu formülde; 
t+1

f
1 
, t+1 yılındaki 1 yıl vadeli forward oranı; 

t
R

N 
, N yıl vadeli bononun 

t yılındaki spot getirisini göstermektedir. 

Likidite teorisi, uzun vadeli tahvillerin  getirisinin kısa vadeli olanlarınkinden 
daha yüksek olması gerektiğini savunur. Çünkü, likidite varlık fiyatını etkileyen en 
önemli faktörlerden biridir ve yatırımcılar uzun vadeli bir tahvile yatırım yapmakla 
likiditeden ödün vermekte ve bunun karşılığında bir ödül alması gerekmektedir.Yine bu 
teoriye göre borç verenler kısa vadeyi tercih ederken borç alanlar (ihraççılar) ise 
yeniden fonlamanın getireceği maliyetlerden kaçınmak için uzun vadeyi tercih 
etmektedirler. Son olarak farklı vadelerdeki tahviller, Likidite tercih teorisine göre, 
birbirinin ikamesidir ancak tam ikamesi değildir.    Uzun vadeli yatırımlar genel olarak 
kısa vadeli yatırımlardan daha risklidir. Bunun nedeni, uzun vadeli borç 
borçlanmalarda, borçlunun borcunu ödeyememe durumuna düşme olasılığının 
(temerrüt) daha yüksek olmasıdır. Tüm bu nedenle, uzun vadeli yatırımların daha 
yüksek getiri sunması beklenir. 

Sermaye piyasaları farklı ihtiyaçlara sahip geniş bir kullanıcı kitlesine (ihraçcı ve 
borç veren) sahiptir. Bir kısım yatırımcılar, kısa vadeli yatırımları tercih ederken, bir 
kısım orta vadeli yatırımları, diğer bir kısım da uzun vadeli yatırım seçeneklerini tercih 
eder. Bölümlenmiş piyasalar teorisi, bu kesimlerin arasında ilişki olmadığını ve kendi 
içlerindeki arz-talep güçlerinin getiri eğrisinin genel şeklini oluşturmada etkili olduğunu 
varsayar.  (Teker ve Gümüşsoy, 2008;3). 

Beklenti hipotezi (BH) beklenen aşırı getirilerin sabit olduğunu kabul eder ki, bu 
husus ekonomi finans ve para politikası analizlerinde önemli rol oynar. Bu nedenle, çok 
zor olmasına rağmen BH araştırmacıların çok yoğun bir şekilde test çalışması 
yapmasına neden olmuş ve çalışmalar sonucunda da çelişkili sonuçlar elde etmişlerdir. 
Bu bakımdan literatürde Campbell-Shiller paradox (CSP) olarak bilinen çelişkili 
sonuçları ile ön plana çıkmaktadır. Campbell-Shiller 1991 yılında yayımladıkları önemli 
çalışmada vardıkları sonuç; BH’nin hemen her zaman reddedilmesine rağmen, sonuçlar 
uygulanan test yöntemlerine bağlı olarak önemli oranda değişim göstermiştir. Bu 
bakımdan, kısa vadeli faiz oranlarındaki uzun dönemli değişimler ile uzun dönem – kısa 
dönem faiz oranları arasındaki farka (spread) uygulanan regresyon analizi   yapan 
çalışmalar önemli yer tutmaktadır. BH’ne göre verim eğrisinin  katsayısı 1’e eşit 
olmalıdır. Ancak, BH yapılan uygulamalı çalışmalarda sıklıkla reddedilmesine rağmen, 
 katsayısının pozitif ve sıfırdan önemli oranda farklılaştığı tespit edilmiştir. Hatta, R2 
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tahminleri de sıfırdan önemli oranda farklı olduğu tespit edilmiştir ki, bunun anlamı 
verim eğrisinin kısa vadeli faiz oranlarını tahmin gücünün olduğudur.  

Beklenti Hipotezini test etmeye yönelik, karşıt test olarak bilinen, diğer bir 
yaklaşımda ise; elde edilen sonuçlar BH’nin öngörüsünün aksini yansıtma eğilimi 
taşımaktadır ve uzun vadeli faizlerdeki kısa dönemli değişimler ile vadeler arasındaki 
faiz farklara uygulanan regresyon analizine dayanmaktadır. Verim eğrisinin eğim 
katsayısı, , BH göre 1’e eşit olmalıdır, tahminleri genellikle negatiftir ve R2 değerleri 
sıfırdan önemli oranda farklılık göstermemektedir. Diğer bir ifadeyle, faiz oranları 
arasındaki fark uzun vadeli faizlerdeki kısa dönemli değişimlerin yönünü yanlış tahmin 
etmekle kalmamakta, aynı zamanda söz konusu değişimleri açıklamada da tamamen 
yetersiz kalmaktadır.  

 

Nitekim (Campbell and Shiller, 1991: 505) kendi ifadeleriyle; “Burada açık bir 

paradox vardır: verim eğrisinin eğimi uzun vadeli tahvillerdeki kısa dönemli 

değişimlerin yönü konusunda hemen her zaman yanlış tahminde bulunmaktadır, 

fakat kısa vadeli faizlerin uzun dönemdeki değişimin yönünü doğru tahmin 

etmektedir” 

  

“Uzun dönemli faizlerdeki kısa vadeli değişimin yönünün yanlış tahmin 
edilmesinin önlenmesine veya buna çözüm olabilecek   vade yapısı ile ilgili model 
denemesi yapılmıştır. Bu modellerde BH başarısızlığını spesifik bir nedene yükleme 
eğilimi taşımaktadır. Bu nedenler arasında; BH hipotezi geçerlidir ancak; (1) risk 
priminin zamanla değiştiği, (2) beklentilerin rasyonel olmadığı, (3) uzun vadeli faizlerin 
kısa dönemli faizlerdeki değişimlere aşırı tepki gösterdiği gibi faktörler sırlanmaktadır 
(Thornton,2004;5). Bu nedenleri esas alan test çalışmaları ise; Fama, 1984; Mankiw and 
Miron, 1986; Backus, et al., 1989; Froot, 1989; Simon, 1990; Campbell and Shiller, 
1991; Hardouvelis, 1994; McCallum, 1994a; Campbell, 1995; Dotsey and Otrok, 1995; 
Roberds et al., 1996; Balduzzi, et al. 1997; Bekaert et al., 1997, 2001; Hsu and Kugler, 
1997; Tzavalis and Wickens, 1997; Driffill et al., 1997; Roberds and Whiteman, 1999; 
Bansal and Zhou, 2002; and Dai and Singleton, 2002 tarafından yapılmıştır”. (Thornton: 
2004: 3). 

Faiz oranlarının vade yapısını açıklamaya yönelik, Beklenti hipotezine göre, kısa 
ve uzun vadeli faiz oranları arasındaki ilişki; m dönemi boyunca beklenen kısa vadeli 
faiz oranlarının düzeyi, Rtm, n-m = (k-1)m dönemindeki faiz düzeyine eşit olacaktır. K= 
n/m integer olduğu kabul edilirse, Uzun dönem tahvilin faiz oranı; 
 

Şeklinde gösterilebilir (Thornton, 2004;6). 
 

Getiri eğrilerinin evriminde, kapsamlı  araştırmalar yer almaktadır. Bu 
çalışmaların önderliğini Vasicek (1977) ve Cox, Ingersoll ve Ross (1985) yapmıştır 
(Sen, 2001). Getiri eğrisini uydurmaya yönelik yapılan çalışmalar konusunda Hall 
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(1999), serbest el çizimleri polinom ve eksponansiyel splinelar, polinom regresyona 
dayalı parametrik formlar bulunduğunu ifade etmektedir. Lau, Nelson-Siegel-Laguerre 
fonksiyonlarına bağlı olarak, parsimonuous getiri eğrisi modellerini tahmin etmiştir. 
Getiri eğrisi uyduran modeller (curve fitting), tahmin edilen eğrinin kullanım amacına 
göre değişiklik gösterebilir. Nelson-Siegel’in amacı, bonoları gözlemlenen vadelerinden 
daha öteye taşıyarak uzun vadeli bonoların getiri tahminlerini yapmaktır.  

“Faiz oranları vade yapısı tahmini için kullanılan modeller genel olarak iki 
kategori altında toplanabilir; denge modelleri ve ampirik modeller (Diebold&Canlin, 
2002). Vasicek (1977), Dothan (1978), Brennan ve Schwarts (1979), Cox (1985) 
tarafından önerilen denge modelleri, kısa vadedeki faiz oranlarının stokastik bir süreç 
izlediğini varsayar ve tüm vade yapısını kapsayacak bir arbitraj fiyatlama tekniği 
bulmaya çalışır. Elde edilen vade yapısı, etkin piyasalarla uyumlu teorik bir yapıdır ve 
gerçek verilere uydurulması güç olmaktadır. McCulloch (1971), Carleton ve Cooper 
(1976), Schaefer (1981), Vasicek-Fong (1982), Fong (1982), Chambers (1984), Nelson-
Siegel (1987) ve Pham (1997) tarafından geliştirilen modeller, gerçek bono ve tahvil 
eğrisiyle spot getiri oranlarını (iskontolu bononun getiri oranı) tahmin için yapılan 
ampirik model kategorisi içinde incelenmektedir. Kupon faizli bono, sıfır kupon faizli 
bono portföyünden farklı olmadığından, kupon faizli bono verilerinden kupon faizsiz 
bono verileri elde edilebilir. Ampirik tahminde amaç, veriyi en iyi şekilde uydurmak ve 
aynı zamanda düz ve sürekli getiri eğrisi elde etmektir” (Teker ve Gümüşsoy, 2008:3). 

2. Metodoloji 
Bu çalışma kapsamında Türk sermaye piyasasında faiz oranlarının vade yapısı 

teorilerinden beklenti hipotezi geçerliliği amprik olarak test edilecektir. Bu hipoteze 
göre p dönemli bir tahvilin vadeye göre sürekli verimi, (p=1,2… vadelerdeki getiriler 
ise Rq,t gösterilecek olursa), bu vadedeki tahvilin getirisi tamamen cari dönemde ve  
gelecekte beklenen kısa vadeli faiz oranları tarafından belirlenmektedir. Kuponsuz 
tahvillerde ise vade yapısı ilişkisi p-dönemli tahvilin getirisi q-dönemli tahvilin k-kez 
(k=p/q) yeniden yatırılmasıyla elde edilecek ortalama faize eşit olacaktır. Dolayısıyla, 
uzun vadeli bir tahvilin söz konusu vadedeki kısa vadeli faiz oranlarının geometrik 
ortalaması olduğu aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:  

 

Formülde;  t tarihinde k vadeli tahvilin faiz oranını;  t tarihinde 1 ay 
vadeli tahvilin getiri oranı, Et beklentileri gösterirken   vade primini göstermektedir. 
Beklenti hipotezine göre vade risk primi tüm vadelerde sıfırdır ve bu nedenle de,  = 0 
dır. Yukarıdaki denklemi logaritmik yapıya dönüştürdüğümüzde; 

 

      (2) 
 

(2) nolu denkleme göre farklı vadelerdeki faiz oranları arasındaki farkın artması 
(azalması) yatırımcıların gelecekte bekledikleri kısa vadeli faiz oranlarının yükselmesi 
(düşmesi) ile açıklanabilmektedir.  
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Verim eğrisinin yapısı ve eğimindeki diklik önemli bir göstergedir. Pozitif eğimli 
bir eğri gelecekte kısa vadeli faizlerin, ekonomik canlanmanın olması beklentisiyle, 
artacağı, negatif eğimli bir verim eğrisi ise bunu aksine gelecekte kısa vadeli faiz 
oranlarının, ekonomini daralması, resesyon, nedeniyle, düşeceği, düz bir verim eğirsi ise 
uzun dönemde kısa vadeli faiz oranlarının değişmeyeceğinin habercisi olarak 
yorumlanır.  Tümsekli verim eğrisi ise kısa vadeli faizlerin artacağı ve uzun vadeli 
faizlerin düşeceği beklentisini yansıttığı şeklinde yorumlanır. Yine verim eğrisinin 
eğimi artış kısa ve uzun vadeli faiz oranları arasındaki farkın arttığının da bir 
göstergesidir.  

 Verim eğrisini açıklayan beklenti hipotezi Campell ve Shiller (1991) tarafından 
geliştirilen ve takip eden dönemlerde bir çok araştırmacı tarafından farklı boyutları da 
dikkate alınan ve geliştirilen denklem ile test edilebilir (Thornton, 2004; 8). Yukarıdaki 
(2) nolu denklem esas alındığında test modelinde kullanacağımız denklem aşağıdaki 
şekilde ortaya konabilir: 
 

           (3) 
  
Veya  
 

                   (4) 
 

Yukarıda türetilen (4) nolu denklem uygulamalı çalışmalarda Beklenti 
Hipotezinin test edilmesinde kullanılan temel denklem olarak kabul edilmektedir. Şayet, 
hipotezin öngördüğü şekilde vade priminin sıfır olduğu kabul edilirse, denklem, k-ay 
vadeli bir bono ile 1-ay vadeli bir bononun vade primleri arasında ve k-dönemi boyunca 
1-ay vadeli bono faizlerindeki ortalama değişim arasında doğrusal bir ilişki olduğunu 
ifade etmektedir. Yine yukarıdaki (4) denklemle ilgili istatistiksel bir husus; şayet her 
bir vadedeki faiz oranı birinci derece de entegre edilecek olursa, yani birim kök test 
sonuncuna göre faiz oranları I(1) ise, denklemin sol tarafındaki faiz oranları, I(0) veya 
durağan olan  Δr1,t+j, terimini dengelemek için kointegrasyonu alınmalıdır. Şayet zaman 
serisi bu kriterleri sağlayabiliyorsa, faiz oranlarının beklenti teorisi amprik olarak test 
edilebilir demektir.  

Bu alanda yapılan ampirik çalışmaların sonuçları tek düze (uniform) bir yapı 
arzetmekten uzaktır, ancak son dönemlerdeki çalışmalar hipotezi destekleyen 
sonuçlarda artış görülmektedir. (Elshareif ve Tan, 2010: 116-117)     

3. Veriler 
Analizde kullanılan veriler 2 Ocak  2003 ile 21 haziran 2010 dönemi 91, 182, 273, 

365, 730, 1095,1460 ve 1825 gün vadeli kuponsuz hazine  bonolarının günlük ortalama 
getirilerinden oluşmaktadır. Bir ticari bankanın veri tabanından alınan getiri verileri 
sürekli birleştirme ile yıllık getiriye dönüştürülmüş, daha sonra bu veriler enflasyon 
verilerine uygun olarak aylık bazda hesaplanarak analize hazır hale getirilmiştir. 
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4. Faiz Oranları Vade Yapısı Beklenti Hipotezinin Test Edilmesi 
Faiz oranlarının vade yapısını açıklamada kullanılan Beklenti Hipotezini test 

etmek üzere (4) nolu denklem kullanılmıştır. Test sürecinde Birim-kök testi ve Johansen 
and Juselius (JJ testi) çok değişkenli koentegrasyon (eşbütünleşme) yöntemi 
kullanılmıştır. Şayet birim-kök test  sonuçları kısa vadeli faiz oranlarının 1. Derecede 
bütünleşmiş olduğunu gösterirse,  I(1), Beklenti hipotezinin ampirik olarak 
desteklendiği sonucuna ulaşılmış olacaktır.  Her bir zaman serisinin entgrasyon düzeyi 
Augmented Dickey-Fuller (ADF), Philip-Perron (PP) ve Kwiatkowski, Phillips, 
Schmidt and Shin (KPSS) olmak üzere 3 farklı birim kök testleri ile sınanmıştır. Bu 
testlerin bu alanda çok yaygın olarak kullanılmaları nedeniyle testlere ilişkin açıklayıcı 
bilgi verilmemiştir. Her bir zaman serisinin entgrasyon düzeyi belirlendikten sonra 
koentegrasyon testi uygulanmıştır.  Koentegrasyon testinin amacı bir grup durağan 
olmayan serilerinin koentegre olup olmadıklarını belirlemektir. Şayet bu seriler 
koentegre oluyorlarsa, serilere bağlı olarak oluşturulan Vektör otoregresif (VAR) 
sistemde en az bir tane koentgre olan vektörün olacağı kabul edilir. JJ testi aşağıdaki 
VAR şartlarında kaç tane koentegre vektörün olduğunu test etmemize imkân verir: 
 

             (5) 
 

 Formülde; Zt durağan olmayan I(1) değişkenlerden oluşan k-vektörünü; Xt 
deterministik değişkenlerden oluşan d-vektörünü; ve t ise artık değerler vektörünü 
temsil etmektedir. 
Bu VAR aşağıdaki şekilde de ifade edilebilir:  

 

 
 
Fromülde; 
 

 
 

Şayet  matris katsayısı r < k derecesine indirgenirse, I (0) düzeyinde olan  
  ve β ‘zt  şeklinde  k x r α ve β matrislerinin varlığı ortaya çıkar. r 

koentegrasyon vektör sayısı ve her bir β sütunu koentegrasyon vektörüdür. Formüldeki 
α unsurları (bileşenleri) uyralama parametreleri olarak bilinirler. JJ yöntemi Π matrisini 
kısıtlanmamış VAR tahmin etmede ve indirgenmiş düzeldeki Π matrisince ima edilen 
kısıtlamalrın reddedilip reddelemeyeceğini test etmede kullanılır. Burada Trace test 
istatistiği ve maximum eigenvalue tets istatistiği olmak üzere iki  adet istatistik teknik 
uygulanmıştır. Elshareif ve Tan (2010: 118) 
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4.1. Uzun ve Kısa Vadeli Faiz Oranları Arasındaki dinamik Nedenselliğin 
Test Edilmesi 

Kısa ve uzun vadeli faiz oranları arasındaki kısa vadeli dinamik ilişki ve kısa 
vadeli faiz oranları ile faiz oranlarının vade yapısı arasındaki ilişki VECM (Vektör hata 
düzeltme modeli) tespit edilmiştir. Seriler arasında uzun dönemli ilişki olduğu için, 
değişkenler arasında kısa vadeli dinamik ilişkilerin daha detaylı incelenmesi amacıyla 
VECM kapsamında Granger Nedensellik testi uygulanmıştırr. Çalışmamız kapsamında 
Türk devlet tahvilleri kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının hareketin yönü ve düzeyinin 
tespiti bu test önemli bir veri sağlayacaktır.   VECM denklemi aşağıdaki şekilde 
gösterilebilir:   

 
 

 
    

Formülde,  St kısa vadeli faiz oranını Lt ise uzun vadeli faiz oranını temsil 
etmektedir. 1,t-1 ve 2,t-1 koentegrasyon denklemi ile hesaplanan 1-gecikmeli hata 
düzeltme terimini temsil etmektedir.  (8) nolu denklem uzun döenmli faiz oranlarının, 
kısa vadeli faiz oranlarının denge kanalını belirlemektedir yani, Beklenti hipotesininin 
Uzun vade den Kısa vadeye testini yapmaktadır. Buna karşın (9) nolu denklem ise uzun 
vadeli faizleirn denge kanalını kısa vadeli faiz oranlarının belirlediğini göstermekte, 
yani kısa vadeden uzun vadeye EPH test eden verisyondur. Şayet γ1 istatistiksel olarak 
anlamlı ve doğru işarete sahipse, uzun dönemli faizlerin kısa dönemli faizleri 
etkilediği şeklindeki BH desteklenmiş olmaktadır. Şayet γ2 istatistiksel olarak 
anlamlı ve doğru işarete sahipse, kısa dönemli faizlerin uzun dönemli faizleri 
etkilediği şeklindeki BH doğrulanmış olacaktır.  VECM Engle and Granger (1987) 
tarafından tanımlanan denklemle kısa ve uzun vadeli faiz oranları arasındaki kısa vadeli 
dinamik nedensellikleri incelemekte de kullanılabilir. (8) nolu denklemdeki uzun vadeli 
faizlerin artçı farklarına  δi ilişkin önem katsayıları uzun vadeli faizlerden kısa vadeli 
faizlere doğru bir nedenselliğe işaret etmektedir. Buna karşın (9) denklemdeki kısa 
vadeli faizlerdeki artçı farkların ϕi önem katsayısı kısa vadeli faizlerden uzun vadeli 
faizlere yönelik bir nedenselliğe işaret etmektedir.  

Kısa vadeli faiz oranlarının birinci derece farkları durağan olduğu için faiz 
spread- leride durağandır. Farklı vadelerdeki faiz oranları  (Zt)  arasındaki spreadleri 
ve kısa vadeli faizlerdeki değişimlere yönelik kısa vadeli dinamikler  aşağıdaki 
formül ile test edilmiştir:  
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Heriki denklemdeki p ve q’ya ilişkin artçı farkın optimal gecikme derecesi AIC 
kriteri ile belirlenmiştir. (Elshareif ve Tan, 2010: 119)   

5. Analiz Sonuçları 
5.1. Düzey Birim –kök testleri  
Faiz oranlarının vade yapısını açıklamak üzere oluşturulan veriler birim kök test 

yöntemleri kullanılarak  tespit edilmiştir. Bu amaçla, Augmented Dickey-Fuller (ADF), 
Philip-Perron (PP) ve Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin (KPSS) olmak üzere 3 
farklı birim kök testleri ile sınanmış, elde edilen sonuçlar aşağıdaki Tablo (1)’de 
sunulmuştur.  

 
Tablo: 1 Düzey Birim Kök Testleri 

 ADF  PP  KPSS  
      
_91_ -1,3264 -1,8308 -1,3476 -1,8803 0,8353 0,1678 
_182_ -1,0820 -1,6519 -1,1397 -1,8041 0,8680 0,1721 
_273_ -0,8372 -1,5731 -0,9057 -1,7156 0,8751 0,1703 
_365_ -0,7409 -1,5708 -0,7409 -1,6947 0,8664 0,1652 
_730_ -0,4883 -1,3724 -0,5194 -1,3724 0,7712 0,1547 
_1095_ -0,3745 -1,1920 -0,3504 -1,2706 0,6536 0,1529 
_1460_ -0,3245 -1,0593 -0,1899 -1,1162 0,5474 0,1526 
_1825_ -0,2560 -0,9579 -0,0834 -0,9135 0,5502 0,1526 
       
1% düzeyi -3,5047 -4,0632 -3,5047 -4,0632 0,7390 0,2160 
5% düzeyi -2,8940 -3,4605 -2,8940 -3,4605 0,4630 0,1460 
10% düzeyi -2,5841 -3,1564 -2,5841 -3,1564 0,3470 0,1190 

Yukarıdaki tabloya göre her bir vadedeki hesaplanan değerler kritik değerden 
daha büyük olması nedeniyle, boş hipotez reddedilemeyecektir. (istisna olarak KPSS 
testinde sabit artı lineer trendli modelde  hesaplanan değerleri kritik değerden %5 ve 
%10 kritik değerden küçük olmuştur)  Tablo X.1’in son üç satırında %1, %5 ve %10 
düzeylerindeki kritik değerler verilmiştir; H0 hipotezi serinin birim kök taşıdığını 
(durağan dışı olduğunu) H1 hipotezi ise birim kök taşımadığı yani durağan olduğu 
şeklinde kurgulanmıştır. Modeller tabloda  μ (sabit katsayışı model) ve τ (sabit artı 
lineer trendli model) şeklinde tablolaştırılmıştır. Örneklem dönemi ise 2 Ocak  2003 ile 
21 haziran 2010 dönemi 91, 182, 273, 365, 730, 1095,1460 ve 1825 gün vadeli 
kuponsuz hazine  bonolarının günlük ortalama getirilerinden her biri için 89 gözlemi 
temsil etmektedir.  

5.2. Birinci Fark Birim Kök Testleri 
Çalışmanın amacına uygun olarak, Beklenti Hipotezini test etmek üzere (4) nolu 

denklem kullanılmıştır. Test sürecinde Birim-kök testi ve Johansen and Juselius (JJ 
testi) çok değişkenli kointegrasyon (eşbütünleşme) yöntemi kullanılmıştır. Şayet birim-
kök test sonuçları kısa vadeli faiz oranlarının 1. Derecede bütünleşmiş olduğunu 
gösterirse,  I(1), Beklenti hipotezinin amprik olarak desteklendiği sonucuna ulaşılmış 
olacaktır.  Her bir zaman serisinin entgrasyon düzeyi Augmented Dickey-Fuller (ADF), 
Philip-Perron (PP) ve Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin (KPSS) olmak üzere 3 
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farklı birim kök testleri ile sınanmıştır. Bu testlerin bu alanda çok yaygın olarak 
kullanılmaları nedeniyle testlere ilişkin açıklayıcı bilgi verilmemiştir 

Tablo: 2 Birinci Fark Birim Kök Test sonuçları 
 ADF  PP  KPSS  
      
_91_ -6,7871 -6,6999 -6,7701 -6,6805 0,2167 0,2083 
_182_ -6,4614 -6,3999 -6,4461 -6,3815 0,1673 0,1639 
_273_ -6,7709 -6,7235 -6,7709 -6,7827 0,1423 0,1411 
_365_ -6,8666 -6,8102 -6,8281 -6,7686 0,1480 0,1509 
_730_ -6,9988 -6,9346 -6,8258 -6,7682 0,1609 0,1456 
_1095_ -6,9501 -6,8918 -6,7067 -6,6625 0,1914 0,1639 
_1460_ -6,8758 -6,8248 -6,5753 -6,5430 0,2229 0,1732 
_1825_ -6,6435 -6,6012 -6,3894 -6,2311 0,2398 0,1846 
       
1% düzeyi -3,5056 -4,0645 -3,5056 -4,0645 0,7390 0,2160 
5% düzeyi -2,8943 -3,4611 -2,8943 -3,4611 0,4630 0,1460 
10% düzeyi -2,5843 -3,1568 -2,5843 -3,1568 0,3470 0,1190 

Yukarıdaki tabloya göre her bir vadedeki hesaplanan değerler kritik değerden 
daha küçük olması nedeniyle, boş hipotez red edilecektir. Tablo X.1’in son üç satırında 
%1, %5 ve %10 düzeylerindeki kritik değerler verilmiştir; H0 hipotezi serinin birim kök 
taşıdığını (durağan dışı olduğunu) H1 hipotezi ise birim kök taşımadığı yani durağan 
olduğu şeklinde kurgulanmıştır. Modeller tabloda  μ (sabit katsayılı model) ve τ (sabit 
artı lineer trendli model) şeklinde tablolaştırılmıştır. Örneklem dönemi ise 2 Ocak  2003 
ile 21 haziran 2010 dönemi 91, 182, 273, 365, 730, 1095,1460 ve 1825 gün vadeli 
kuponsuz hazine  bonolarının günlük ortalama getirilerinden her biri için 89 gözlemi 
temsil etmektedir. 

5.3. Ko-Entegrasyon Testi 
Yukarda da açıklandığı gibi, ADF, PP ve KPSS testlerinin sonuçuna göre, 8 farklı 

vadedei tahvillere ilişkin fazi oranları, birinci farkları  I(1) alındıktan sonraki durumda 
fazi oranı serileri durağan hale gelmiştir. Diğer bir ifadeyle, kısa vadeli e uzun vadeli 
faiz oranlarının tamamı I(1) sürecine dönüşmüştür; ko-entegrasyon analizine hazır hale 
gelmiştir. Johansen and Juselius (JJ testi) çok değişkenli koentegrasyon yöntemi iki 
boyutlu serilerin (kısa ve uzun vadeli faiz oranları arasında olduğu gibi) test 
edilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.  Aşağıdaki tablo’da %5 güven aralığında 8 
farklı vadedeki faiz oranları arasında koentegrasyon vektörü varlığına ilişkin test 
sonuçları verilmiştir  

Tablo 3’de  analizde dahil edilen 8 farklı vadedeki tahvil faizlerinin (kısa ve uzun 
vadeli faizlerin) birlikte hareket ettikleri görülmektedir. Tablo’da her bir kısa vadeli faiz 
oranları ile bir üst vadedeki faiz oranları arasındaki koentegrason test değerleri ikişerli 
olarak verilmiştir. Buna göre; tabloda  μ (sabit katsayılı model = max) ve τ (sabit artı 
lineer trendli model = trace) %5 anlamlılık düzeyindeki değerler; 

r = 0 için : 15,495 ( max); 14,2646 ( trace) 
r ≤ 0 için : 3,841 ( max); 3,841 ( trace) 
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Yani hiç koentegrasyon vektörünün olmadığı ve bir den az koentegrasyon 
vektörünün olmadığı yönündeki hipotezler her ikisi de  hesaplanan değerlerin tamamı 
kritik değerlerden büyük olması nedeniyle reddedilmiştir. Yani, farklı vadelerdeki faiz 
oranları ve söz konusu vadelerdeki spreadler arasında Granger nedenselliğinin 
olmadığını savlayan H0 hipotezleri reddedilmiştir. Dolayısıyla,  r > 1 önermesi ortaya 
çıkmaktadır; yani serilerde birden çok sayıda koentegrasyon vektörü bulunmaktadır.  

Test sonuçları faiz oranlarının vade yapısını açıklamada kullanılan beklenti 
hipotezini desteklemektedir. Yani kısa vadeli faiz oranları ile uzun vadeli faiz oranları 
birlikte hareket etmektedir.  

Tablo: 3.İkişerli Kointegrasyon testleri tablosu 

  

Hypothesis 
(No. of 
CE(s)) Eigenvalue Trace Prob.** Max-Eigen Prob.** 

1->1,2 r=0  0.220523  27.17939  0.0006  21.67449  0.0028 
  r≤1   0.061315  5.504907  0.0190  5.504907  0.0190 
2->1,3 r=0  0.235181  32.12806  0.0001  23.32613  0.0014 
  r≤1   0.096222  8.801938  0.0030  8.801938  0.0030 
3->1,4 r=0  0.263580  40.15012  0.0000  26.61809  0.0004 
  r≤1   0.144048  13.53203  0.0002  13.53203  0.0002 
4->1,5 r=0  0.238020  39.41785  0.0000  23.64960  0.0013 
  r≤1   0.165768  15.76826  0.0001  15.76826  0.0001 
5->1,6 r=0  0.221986  34.98242  0.0000  21.83799  0.0027 
  r≤1   0.140226  13.14443  0.0003  13.14443  0.0003 
6->1,7 r=0  0.225094  34.25022  0.0000  22.18622  0.0023 
  r≤1   0.129482  12.06400  0.0005  12.06400  0.0005 
7->1,8 r=0  0.238914  36.31084  0.0000  23.75182  0.0012 
  r≤1   0.134421  12.55903  0.0004  12.55903  0.0004 
8->2,3 r=0  0.336642  51.06450  0.0000  35.70835  0.0000 
  r≤1   0.161808  15.35616  0.0001  15.35616  0.0001 
9->2,4 r=0  0.312144  47.78934  0.0000  32.55334  0.0000 
  r≤1   0.160649  15.23600  0.0001  15.23600  0.0001 
10->2,5 r=0  0.225333  34.21542  0.0000  22.21297  0.0023 
  r≤1   0.128866  12.00245  0.0005  12.00245  0.0005 
11->2,6 r=0  0.225960  33.91009  0.0000  22.28343  0.0022 
  r≤1   0.125095  11.62666  0.0006  11.62666  0.0006 
12->2,7 r=0  0.231928  34.53218  0.0000  22.95687  0.0017 
  r≤1   0.124578  11.57532  0.0007  11.57532  0.0007 
13->2,8 r=0  0.247540  37.11346  0.0000  24.74350  0.0008 
  r≤1   0.132538  12.36996  0.0004  12.36996  0.0004 
14->3,4 r=0  0.227540  33.97871  0.0000  22.46122  0.0021 
  r≤1   0.123996  11.51749  0.0007  11.51749  0.0007 
15->3,5 R=0  0.215947  30.94546  0.0001  21.16519  0.0035 
  R≤1   0.106328  9.780268  0.0018  9.780268  0.0018 
16->3,6 R=0  0.220654  31.14704  0.0001  21.68908  0.0028 
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  R≤1   0.103012  9.457967  0.0021  9.457967  0.0021 
17->3,7 R=0  0.224644  31.59154  0.0001  22.13565  0.0024 
  R≤1   0.102990  9.455887  0.0021  9.455887  0.0021 
18->3,8 R=0  0.234701  33.43934  0.0000  23.27149  0.0015 
  R≤1   0.110301  10.16785  0.0014  10.16785  0.0014 
19->4,5 R=0  0.213623  28.39206  0.0004  20.90779  0.0039 
  R≤1   0.082430  7.484268  0.0062  7.484268  0.0062 
20->4,6 R=0  0.219436  28.88101  0.0003  21.55321  0.0030 
  R≤1   0.080778  7.327795  0.0068  7.327795  0.0068 
21->4,7 R=0  0.223506  29.42645  0.0002  22.00810  0.0025 
  R≤1   0.081734  7.418341  0.0065  7.418341  0.0065 
22->4,8 R=0  0.232629  31.11735  0.0001  23.03632  0.0016 
  R≤1   0.088702  8.081023  0.0045  8.081023  0.0045 
23->5,6 R=0  0.240110  30.13134  0.0002  23.88865  0.0011 
  R≤1   0.069241  6.242691  0.0125  6.242691  0.0125 
24->5,7 R=0  0.244055  30.68529  0.0001  24.34140  0.0009 
  R≤1   0.070323  6.343890  0.0118  6.343890  0.0118 
25->5,8 R=0  0.252739  32.52699  0.0001  25.34667  0.0006 
  R≤1   0.079218  7.180319  0.0074  7.180319  0.0074 
26->6,7 R=0  0.242857  30.19851  0.0002  24.20372  0.0010 
  R≤1   0.066585  5.994785  0.0143  5.994785  0.0143 
27->6,8 R=0  0.249447  32.08864  0.0001  24.96427  0.0007 
  R≤1   0.078626  7.124370  0.0076  7.124370  0.0076 
28->7,8 R=0  0.243362  31.94623  0.0001  24.26175  0.0010 
  R≤1   0.084539  7.684482  0.0056  7.684482  0.0056 

R=0   15.49471   14.26460   Kritik 
değerler 
(0.05) R≤1     3.841466    3.841466   

 

SONUÇ 
Bu çalışmada faiz oranlarının vade yapısını açıklamada kullanılan beklenti 

hipotezi ve bunun Türkiye sabit getirili menkul kıymet piyasasında test edilmesi 
sınanmıştır. Johansen and Juselius (JJ testi) koentegrasyon testi ile kısa ve uzun vadeli 
tahvil faizleri arasında en az 1 tane ortak stokastik bir trendin varlığı ortaya 
konulmuştur: hem r =0 ve hem de r≤1  koentegrasyon vektör hipotezleri birlikte 
reddedilmiştir.  Yani, analize dahil edilen 3 ocak 2003 – 21 haziran 2010 dönemini 
kapsayan her bir vadede toplam 89 gözlem içeren, 3 aydan 5 yıla kadar 8 farklı 
vadedeki kuponsuz devlet tahvilleri faiz oranları arasında 1’den çok sayıda (r >1) 
koentgrasyon vektörünün varlığı ortaya konulmuştur.  

Buna göre, Türkiye sabit getirili menkul kıymet piyasasında kısa vadeli 
faizlerdeki değişim, daha uzun vadelerdeki tahvil faizlerini etkilemektedir. Nitekim 
uygulanan Granger – nedensellik test sonuçları da bu yöndeki bulguları 
desteklemektedir.  
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Diğer taraftan, bu sonuçlar, Türkiye’deki para politikası uygulayıcıları açısından 
önemli yansımaları içerisinde barındıran, kısa vadeli faizlerdeki verili bir değişimden 
hareketle uzun vadeli tahvil faizlerindeki davranışları gözlemlenebileceğini ortaya 
koymuştur. Bu yönüyle de özgün bir çalışmadır.  
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SUMMARY 

The fixed-income securities market in Turkey, have been gaining important 
developments in terms of both volume and depth. In parallel with these developments 
the level of efficiency is also increasing which contribute economic growth and 
competitive structures of the markets. With the increase in national and international 
fixed-investment, the need for larger amount of financing arrangements and 
development of instruments that corresponds those needs have become a compulsory 
component of the market. Besides, Turkish fixed income markets are dominated by 
public instruments which’s share need to be lowered to allow private financial 
institutions to take part in financing of investments. The banking sector that enjoys 
about 90% of the Turkish financial market also need means that enable them forecast 
behavior of the interest rates for increasing efficiency and smooth functioning of 
financial markets.  

The volume, depth and importance of the fixed-income securities markets dictate 
the researcher and authorities to investigate and model behavior of the term-structure of 
interest rates, since Central banks could only affects short-term interest rates directly 
while longer terms interest rates are determined by the expectations’ of market 
participants.   

Three theories have been developed to explain the term structure of interest rates, 
that is, the relationship among interest rates on bonds of different maturities reflected on 
the yield curve pattern: (1) Pure expectation theory, (2) Market segmentation theory, 
and (3)  Liquidity premium theory.  Expectation theory of interest rates; which states 
that, the interest rates on long term bond will equal an geometric average of short-term 
interest rates that market participants expect to occur over the life of the long term bond. 

This study empirically tests the expectations hypothesis of term structure of  
interest rates, in Turkish fixed-income securities market. In the study  Johansen and 
Juselius (JJ test)  co-integration test has been applied to determine the existence of at 
least one common trend between short and long term bond interest rates, and it has 
determined. Therefore both r =0 and also r≤1 co-integration vector hypothesis have 
been rejected. In other words, based on the data covering January 3, 2003 through June 



 
 

M. Arslan 4/3 (2012) 5-19 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 19 

2010, and consist of 89 observation on each of the  8 different maturity ranging from 3 
months to 5 years, it was determined that there were more than 1 co-integration ( r>1) 
vector in the series. The results indicate that in Turkish fixed-income securities market 
shorter-term interest rates effects longer-term interest rates. In fact, granger causality 
test applied and its results also confirm the findings cited above.  Besides, bearing some 
very important implications for Turkish monetary authorities that they could predict and 
observe behavior of the longer-term interest rates based on the given change in short-
term interest rates.       
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Abstract 
According to a December 2011 report released by Taiwan’s Tourism Bureau, 

there were 3,763 bed-and-breakfast guesthouses (B&B) in Taiwan, 3,367 of which were 
legal with a combined 13,389 rooms, increasing by 96 percent from December 2006. It 
seems that the B&B sector is quite a popular target for investors. As the word-of-mouth 
advertising has been considered one of the most influential marketing methods, those 
who invest in B&Bs must manage to utilize their limited resources to improve customer 
satisfaction in a fast-growing and competitive market. The best marketing approach in 
reaching out to B&B customers, as suggested by this study’s author, would be word-of-
mouth adverting. 

  A PZB framed questionnaire is used in this study to explore the expectations and 
satisfaction of B&B customers both before and after the accommodation period, with 
the Importance-Performance Analysis (IPA) model applied to analyze and measure the 
service quality. Findings from the questionnaire survey showed 3 out of the totally 23 
service factors falling in the “concentrated concerned” quadrant (i.e., tidiness, 
architectural characteristics, and reasonable rates); 6 factors falling in the “continued 
maintenance” quadrant (i.e., adequate parking place, commitment to customers, 
handling of customers’ opinions, legality of B&B, grievance handling, and the local 
specialties-ordering service); 10 factors falling in the “low priority” quadrant (i.e., 
modern facilities, safety devices, availability of breakfast, security of online 
reservations); 4 factors falling in the “over-strived” quadrant (i.e., the availability of 
custom-made services, the ability to grasp customers’ needs, the availability of tour 
packages, and the availability of experiences regarding local industries). 
Keywords: service quality, B&B, IPA, PZB 
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Introduction 
According a December 2011 report released by Taiwan’s Tourism Bureau, there 

were 3,763 bed-and-breakfast (B&B) guesthouses in Taiwan, 3,367 of which were legal 
with a combined 13,389 rooms, increasing by 96 percent from December 2006. It seems 
that the B&B sector is quite a popular target for investors. The Nantou, Hualien and 
Yilan Counties, known for scenic beauty, currently account for the largest part of legal 
B&Bs in Taiwan. At the beginning of 2000, B&B was just a second- or third-best 
choice for foreign visitors in Taiwan, compared with hotels. The B&B sector has since 
been improving in the number of guestrooms as well as business operations, offering a 
3-in-1 service that includes accommodations, dining and tourist amenities. That is the 
reason why most visitors in Taiwan would now choose to stay in B&Bs instead of 
hotels. With word-of-mouth advertising considered one of the most influential 
marketing methods, those who invest in B&Bs must manage to utilize their limited 
resources to improve customer satisfaction in the fast-growing and competitive market. 
The best marketing approach in reaching out to B&B customers would be word-of-
mouth adverting, as a result. 

A PZB framed questionnaire is used in this study to explore the expectations and 
satisfaction of B&B customers both before and after the accommodation period, with 
the IPA Importance-Performance Analysis (IPA) model applied to analyze and measure 
the service quality. This study is intended to identify, by means of the IPA model, key 
factors that affect B&B’s service quality. The flowchart of research process is shown in 
Fig.1. 

Literature Review 
The B&B service industry has drawn much attention and enthusiasm in Taiwan 

over the past 10 years, although it is believed to be originated in Europe one hundred 
years ago. More than just a place to accommodate and feed tourists, the B&B also 
provides them a warm, family-like feeling during the stay. Unlike hotels, B&Bs are 
almost always located in the beautiful countryside or near tourist attractions. The host of 
B&B would usually give the most enthusiastic services to their guests while multi-
tasking as a B&B manager, salesperson, cook, room service provider and tour guide 
(Hayes et al., 2011).  

According to Taiwan’s B&B Act, which cleared the legislature in 2001, a typical 
B&B guesthouse should measure below150 square meters in area, with no more than 5 
bedrooms available in each B&B. Exceptions are made for B&Bs in special tourist 
areas, where each guesthouse could measure up to 200 square meters with 15 bedrooms 
in total. What makes a B&B unique involves several aspects, namely the local culture, 
natural landscape, ecology, environmental resources and rural activities. The B&B 
industry provides a means for Taiwan to handle the growing tourist arrival with an 
increased accommodation capacity. Unlike a typical hotel that requires guests to check 
in, enjoy dining services and stay overnight before checking out, the B&B features so 
many distinctive elements that prompt many tourists to choose them over hotels (King 
and Cichy, 2006). 

 At their inception, B&B guesthouses were found in the countryside where 
accommodation facilities are not always available, forcing the weary travelers to pay 
local families for food and accommodations. B&Bs have been popular in Britain and 
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Europe for many years, but only recently have they gained wide acceptance in North 
America as a legitimate and popular type of accommodations. Because of its increasing 
popularity, B&Bs are offering a considerable range of services, most of which are legal 
but some varying greatly from the initial definition of “B&B” (Stutts and Wortman, 
2006).  

Taylor (2001) mentioned four different establishments that may call themselves 
B&Bs. A true B&B falls into the first category, or private homes, which are usually 
found in residential areas with one or two family members running the business. Spare 
bedrooms in a private home are set aside for guests and breakfast served by the host(s). 
B&Bs of the second type are family-run, small lodges/inns owned and operated by a 
host family. Although hosts of this type live right in the B&B and might join their 
guests for breakfast, it is unrealistic for a guest to expect intimate, family-like 
interactions with them. B&Bs of the third type are profit-minded commercial entities, 
but not genuine B&Bs; larger ones of them may take the forms of apartment suites 
stretching for blocks, cabins, motels or hotels. Most proprietors of this type live away 
from their B&Bs, offering no opportunities for guests to interact with host families 
because what they really want is a share of the B&B market. B&Bs of the fourth type 
offer a variety of unusual accommodations services (in a houseboat, camping trailer, 
recreational vehicle, tent, etc.) along with a fairly standard breakfast. This present study 
is focused on private-home B&Bs. 

Hotch and Glassman (1992) suggest some rules to start and run a B&B, the first 
concerning a good location. The most important rule in operating B&Bs is to build them 
at a good location such as college towns, national parks, major historic sites, mid-sized 
business destination cities, and getaway locations like seashores and mountains. Rule 
number two is to devise a business plan, which does not have to be seamless and 
perfect, but the more detail we put into them, the better. Rule number three is to 
research the market with common sense, using resources of the local Chamber of 
Commerce because it will eventually be of great help in terms of liaison. Before 
opening a B&B, remember to talk to representatives of associations of innkeepers or 
B&Bs, if there is one. Most regions with any concentration of B&Bs have such local or 
regional associations, which are great sources of advice for those who wish to start a 
B&B. During the market-research period, one should visit several B&Bs, preferably 
spending the night there and paying the full rate without asking for discounts. Also, they 
ought to talk to local banks involved in the hospitality industry as an aspiring small-
business owner who might seek financing in the future. Rule number four is to ask 
oneself “who am I, and what do I want?” The B&B is the ultimate example of niche 
marketing since any imaginable type of B&B probably has a market somewhere. It is 
important to make sure, however, that the niche of a B&B is not too small to support the 
proprietor. A soon-to-be B&B owner is advised to spend some time writing down the 
stages of B&B project and experiences to be offered to the guests. Rule number five is 
to do a trial run of the B&B project. As Hotch and Glassman said, working as a B&B 
keeper for someone else, either as a B&B sitter in an apprenticeship program or as a 
resident B&B keeper, is the best way to prepare oneself for the realities of B&B 
keeping. 

 Notarius and Brewer (1996) describe B&B as a generic term for accommodations 
offered in private homes rather than commercial facilities such as hotels or motels. The 
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difference between a private-home B&B, a B&B inn, and a commercial inn are mainly 
dependent on the number of rooms. A private-home B&B has one to five rooms; a B&B 
inn, four to ten; a commercial inn, more than ten. In a private home, the host and hostess 
use their extra rooms to build friendship with interesting people and earn additional 
income. They have the right to decide which types of guests they enjoy being around 
and which they do not, although only those who do not rely solely on B&B for a living 
can afford to do so. A commercial inn owner, for instance, needs to maintain a certain 
occupancy rate for survival and cannot afford to be choosy about guests. 

For B&B guests, the best breakfasts are those that fit in their schedules and give 
them a chance to know more about the hosts. Consequently, the B&B breakfast styles 
vary depending on the guests and their dietary preferences, how much time the hosts 
have to share with the guests, and how much the hosts enjoy the food preparation. 
While many B&B hosts consider serving a unique breakfast a real highlight during a 
customer’s visit, others prefer a simple breakfast. When planning the menu, B&B 
proprietors should first ask themselves the question, “How many guests I am going to 
serve breakfast to?”. A romantic breakfast for two calls for a distinctively different plan 
from the breakfast for a family of five that will soon be joined by two adult couples. 
The hosts had better confirm the number of guests present at the breakfast the night 
before, so as to decide how quickly the meal should be ready, and whether it should be a 
leisurely or special breakfast (O'Fallon and Rutherford, 2011). 

This paper is focused on the service quality of B&Bs, so the famous service 
quality theory proposed by Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) is included in the 
literature review. The SERVQUAL is a multiple-item scale that measures consumers’ 
perceptions of service quality. The five key factors in the SERVQUAL scale are 
reliability, tangibles, responsiveness, assurance, and empathy related to the service 
quality. Service-quality factors were first proposed by PZB in 1985. Later in 1988, they 
used the factor analysis method to reduce the ten factors they proposed three years ago 
to five concerning the evaluation of service quality. This present study is based on the 
SERVQUAL scale, widely applied in most previous literature. 

IPA Application and Questionnaire 

Introduced by Martilla and James (1977), the IPA theory helps managers confirm 
the service factors and subsequently improve customer satisfaction (1999). The theory’s 
underlying assumption is based on how important a service is to customers and how 
well a service is performed by B&B hosts. Results of the analysis enable one to 
determine the priority of B&B service factors. In the IPA theory, Importance and 
Performance are depicted with a combination of X and Y coordinates, with the X 
coordinate indicating the degree of Performance and Y coordinate the Importance. An 
outcome may fall in any of the four quadrants, namely “Concentrate here (i.e., high 
importance, low performance)”, “Keep up with the good work (i.e., high importance, 
high performance)”, “Low priority (i.e., low importance, low performance)” and 
“Possible overkill (i.e., low importance, high performance)”. 

This present study adopts a questionnaire that includes demographic statistics to 
analyze the importance and performance concerning B&B service quality. Using the 
IPA method, this study is also expected to offer B&B hosts advice on improvements. 
The research framework of this study is shown in Fig.1. 
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Figure 1. The research framework of this study 
  

Among the three parts of questionnaire used in this study, the first one involves 
the four factors of B&B styles (i.e., location, type, room design, room rates). The 
second part involves the B&B service factors, based on the PZB reliability, tangibles, 
responsiveness, assurance, and empathy. The questionnaire items include totally 23 
factors ranging from customers’ expectations of the B&B before checking in, to their 
perceptions of the facility after checking out of it. The Likert five-point scale is used to 
measure the customers’ expectations before checking in, with the five optional levels 
being “very important”, “important”, “so-so”, “unimportant” and “very unimportant”. 
The customers’ perceptions of a B&B during their stay is measured with such options as 
“highly satisfactory, “satisfactory”, “so-so”, “unsatisfactory” and “highly 
unsatisfactory”. The third part of questionnaire includes 10 items with regard to the 
customers’ demographic facts (i.e., gender, age, educational attainment, occupation, 
marital status, number of children, income, the idea of reasonable room rates, means of 
transportation, and the source of B&B information). 

The samples were chosen from those who live in Taipei and had been to a B&B, 
with accommodations experiences within two years. The calculation of sample size was 
based on Hwang’s sampling formula n=p (1-p) (z/e) 2. The probability value p is set at 
0.25 in a reserved manner. Given the 95-percent reliability level, the tolerable error 
value e is set at 0.05. Meanwhile, z is 1.96 when α is 0.05. Finally, n=0.25(1-0.25) 
(1.96/0.05) 2=288 samples, which means the sample size had better exceed 288. To sum 
up, 299 out of the totally 350 copies of questionnaire given out were returned valid, 
hence the approximately 85-percent response rate. 

Results and Discussions 
The statistical software of SPSS for Windows 10.0 version was used in 

questionnaire analysis. The calculation of questionnaire reliability is based on the 
Cronbach‘s Alpha coefficient. According to the Cuieford suggestion, an α larger than 
0.7 indicates “highly reliable” and larger than 0.5 “reliable”. αfor this questionnaire is 
0.9434, which indicates a relatively high and acceptable reliability. The questionnaire 
also proves the satisfying in terms of content validity, criterion-related validity, and 
construct validity. 

The samples show that most B&B customers are aged between 26 and 35 years 
old (67.2 percent); have a college or higher degree (70.9 percent); are unmarried (82.3 
percent) and childless (86 percent); earn a monthly income ranging from NT$ 30,000 to 
NT$ 40,000, or US$ 1,000 to 1,333 (37.1 percent). The customers’ ideas of reasonable 
room rates ranged somewhat extensively from NT$ 300 to NT$ 1,100 due to personal 
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preferences. The most common means of transportation is car (70.2 percent), while 47.2 
percent of the customers obtained B&B information via the Internet. 

The most popular B&B location is in eastern Taiwan (36.5 percent of 
respondents), followed by central Taiwan (34.4 percent). The most popular B&B style 
is wooden cottage or Europe buildings (43.1 percent), followed by modernist concrete 
structures (41.1 percent). The most popular room is a suite for two (48.8 percent). The 
most common rates per person per night ranges from NT$ 1,100 to NT$ 1,400 (27.1 
percent), following by NT$ 800-NT$ 1,100 (20.4 percent). 

The IPA method was used to analyze the B&B-relevant importance and 
performance reported by customers. As Figure 2 shows, the 23 factors fall in four 
different quadrants, namely three in quadrant I; six in quadrant II; ten in quadrant III; 
four in quadrant Ⅳ. 

  
Figure 2. IPA distribution of Taiwanese B&Bs’ service quality 

 
1. Modern facilities and pleasant scenery 
2. Fire safety equipment 
3. Tidiness 
4. Architectural design/layout 
5. Adequate parking space 
6. Availability of breakfast 
7. Reasonable room rates 
8. Commitment to customers 
9. Reliable Internet access 
10. Custom-made services 
11. Grievance handling 
12. Legal business certification 
13. Timely services 
14. Immediate response to customers’ needs  
15. Being able to solve complaints quickly 
16. Professionalism 
17. Confidence in services 
18. Safety/reliability accommodations 
19. Courteous and friendly services 
20. First-aid measures 
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21. Local specialties-ordering service 
22. Availability of tour packages 
23. Availability of experiences regarding local industries 
 

In the first quadrant of the IPA model for Taiwanese B&B, as shown above, three 
factors are very important to customers but need to be improved by the hosts (i.e., 
tidiness, architectural design/layout, and reasonable room rates). Therefore, how to 
provide better rates in a nice environment is a major concern of B&B hosts who looks 
forward to improved sales in the market.  

The six factors in the second quadrant are adequate parking space, commitment to 
customers, grievance handling, legal business certification, being able to solve 
complaints quickly, and assistance in ordering local specialties. The finding suggests 
that customer expectations and perceptions are of the same importance, so the hosts 
should keep up service performances in this quadrant to bolster competitiveness and 
customer satisfaction. 

The ten factors in the third quadrant are modern facilities, pleasant scenery, fire 
safety equipment, safe and reliable accommodations, immediate response to customers’ 
needs, reliable Internet access, professionalism, courteous and friendly services, 
confidence in services, and first-aid measures. These factors are minor concerns 
compared to those in the other quadrants for their relatively low 
performance/importance. That is, much is left to be desired and improved in this regard. 

The four factors in the fourth quadrant are custom-made services, timely services, 
the availability of tour packages and experiences regarding local industries. These 
factors are minor concerns of the guests, but the hosts have done a lot more than what 
customers expected, which means the customers’ perceptions exceeded their 
expectations regarding the B&B’s service quality. Since these four factors are the 
competitive advantage of B&B industry, there is no need yet to spend too much 
resource on efforts in this area. 

Conclusions 
Findings from this study showed that the PZB framed questionnaire is a useful 

tool to explore the expectations and satisfaction of B&B customers before and after the 
accommodations period. Also, the IPA model proves effective in analyzing and 
measuring the B&B service quality. The four conclusions of this study are stated as 
follows: 

1. Three out of the 23 service quality factors fall in the “concentrated concerned” 
quadrant (i.e., tidiness, architectural characteristics and reasonable rates); they are 
the top concerns of B&B guests and need to be improved by the hosts. In other 
words, customers would like to stay in a clean, stylish and affordable B&B. 

2. Six factors fall in the “continued maintenance” quadrant (i.e., adequate parking 
space, commitment to customers, handling of customers’ opinions, legal B&B 
certification, the ability to solve complains, and the availability of ordering service 
for local specialties). These factors are quite important to customers and reflect the 
hosts’ good performance in responding to customers’ needs. That is, the hosts had 
better keep up the good work in this quadrant on a sustainable basis. 

3. The ten factors in the “low priority” quadrant are of little importance to either the 
B&B customers or the hosts. Considering the four factors in the “over-strived” 
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quadrant (i.e., custom-made services, the ability to grasp customers’ needs, the 
availability of tour packages, and availability of experiences regarding local 
industries), perhaps the customers now care little about them compared to the other 
service factors. 

4. Much is left to be desired about B&Bs in Taiwan, given its relatively short history 
compared to those in Europe and the U.S. Findings from this study, however, make 
it easier for Taiwanese B&B proprietors to find a better way to enhance service 
quality. Apparently, Taiwanese B&Bs will grow at a steady yet fast space in the 
near future. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, Türk tüketicilerinin, gıda güvenliğinin önemli parçalarından 

biri olan “besin etiketleme” konusundaki tutum ve davranışlarını ortaya koymak ve 
konuyla ilgili farkındalığı artırmaktır. Yapılan saha araştırması sonrasında, 500 tüketici 
tarafından cevaplandırılan anketin istatistikî analizi SPSS paket programı ile 
gerçekleştirilmiş, verilerin analizinde frekans dağılımı, Mann-Whitney ve Kruskal-
Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Belli başlı bulgular arasında, “besin değeri” 
bilgilerinin “etiket” bilgilerine göre daha az okunduğu; en sık okunan etiket bilgilerinin 
“son kullanma tarihi”, “üretim tarihi”, “raf ömrü”, “ürünün adı ve markası” ile “içindeki 
maddeler” olduğu; “ürünün piyasaya yeni çıkmış olması”, “ilk kez satın alınıyor olması 
ya da sık alınmayan bir ürün olması” durumlarında gıda etiketlerinin daha sık 
okunduğu; etiketlerin kullanılmamasında en etkili olan sebebin “alışkanlıklara, geçmiş 
olumlu deneyimlere göre alışveriş edilerek hep aynı markalar satın alındığı için 
okunmaya gerek olmaması” bulunmaktadır. İncelenen demografik değişkenlerden 
sadece “yaş” ve “eğitim seviyesi” ile “katılımcıların etiket bilgisi okuma sıklıkları” 
arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. Çalışmanın son kısmında bulgular, devlet, 
ilgili kuruluşlar, üreticiler-perakendeciler, tüketiciler ve gelecek araştırmalar açısından 
değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Besin Etiketleme, Etiket Bilgileri, Besin Değeri 
Bilgileri, Türk Tüketicisi, Tutum ve Davranışlar 

Abstract 
The purpose of this study is to find out about the attitudes and behavior of Turkish 

consumers related to their inspection of “food labels”, one of the important elements of 
food safety, and to increase awareness pertinent to the topic. Upon completion of the 
                                                
* Bu çalışma, Doğuş Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Fonu tarafından (proje 
numarası: BAP-2010-11-D1-B01) desteklenmiştir.   
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field survey, SPSS has been utilized in the statistical analyses of the questionnaires 
responded to by 500 consumers. Frequency distributions, Mann-Whitney and Kruskal-
Wallis tests have been employed for analysis of results. Among the major findings are 
the following: “Nutrition” information is read less frequently compared to “label” 
information; the “expiration date”,  “production date”, “shelf life”, “name and brand 
of the product”, and “ingredients” are among the most frequently read label 
information; food labels are read more in case “the product is new on the market”, “is 
purchased for the first time or is purchased infrequently”; the most influential reason 
for non-use of labels is that there is “no need to read labels due to purchase of the same 
brands, all the time, based on habits and past positive experience”. Of the analyzed 
demographic variables, differences were encountered only in case of “age” and 
“education level” with respect to “frequency of label readership”. Findings are 
evaluated in terms of the State, related institutions, producers-retailers, consumers, and 
further research, in the last part of the study. 
Keywords: Food Safety, Food Labeling, Label Information, Nutrition Information, 
Turkish Consumer, Attitudes and behavior 

Giriş 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakere sürecinde yer alan 35 başlıktan 
biri olan 12 numaralı “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” faslının 30 
Haziran 2010 tarihinde resmen açılması ile birlikte, Türk tüketicisinin sağlığının 
korunması, güvenli gıdaya ve doğru bilgiye erişimi ve yaşam kalitesinin artırılması 
yönünde önemli adımlar atılmasının sağlanacağı belirtilmekte, fasıl kapsamında 
yapılacak çalışmaların günlük hayata birçok etkisinin olacağı beklenmektedir. Bunlar 
arasında “vatandaşların güvenli gıdaya ve tükettiği gıda konusunda doğru bilgiye 
erişiminin sağlanması”, “gıda ile ilgili düzenlemeler konusunda görüşünün alınması, 
karar alma sürecine katılımının sağlanması” ve “gıda güvenliğinin önemli parçalarını 
oluşturan; katkı maddeleri, tatlandırıcılar, aroma maddeleri, çözücüler, veteriner ilaç 
kalıntıları, bitki koruma ilacı kalıntıları, etiketleme ve beyan kuralları, numune alma 
planları ve analiz metotlarının AB’de yer alan kurallar çerçevesinde yeniden gözden 
geçirilerek tüketici güvenliğini ön plana çıkaran, ticarette engelleri ortadan kaldıran yeni 
mevzuat düzenlemelerine gidilecek olması” sayılabilir (cnnturk, 2010). 

Gıda güvenliği konusunun ülkemizde artık daha ciddi olarak ele alınmaya 
başlanacağını gösteren bu önemli gelişme, devlet ile ilgili kuruluşlar yanında 
akademisyenlerin de üzerinde durması ve yurdumuzda fazla araştırılmamış olan “gıda 
güvenliği” konusundaki çalışmaların artırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Yapılacak bilimsel araştırmaların bulguları gerek devlet ve ilgili kuruluşlar, gerek 
üreticiler ve perakendeciler, gerek tüketiciler, gerekse ileride yapılacak diğer 
araştırmalar için faydalanılacak bir kaynak oluşturacaktır. Bu tip çalışmalarla 
vatandaşların görüşleri de alınabilecek ve karar alma sürecine katılımlarının sağlanması 
hususunda adım atılmasına katkıda bulunulabilecek ayrıca, kamuoyunun konuyla ilgili 
farkındalığı artırılabilecektir. 

Besin etiketleri, tüketicilere ürünlerle ilgili bilgi verdikleri, yanlış bilgilerden 
korunmalarını ve bilinçli seçimler yapabilmelerini sağladıkları için gıda güvenliğinin 
önemli parçalarından birini oluşturmaktadır (Cheftel, 2005). Tüketicilerin sağlıklı ve 
kendilerine uygun besin seçimleri yapabilmeleri bakımından büyük değer taşıyan 
etiketler,  günümüzde üreticiler tarafından da çok önemli bir tutundurma aracı olarak 
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kullanılabilmektedir  (Çelik, 2010). Etiketlemenin genel olarak temel amaçları,  1. 
sağlık, güvenlik ve ekonomik kaygılara ilişkin yeterli ve doğru bilgi sağlamak, 2. 
tüketicileri ve üreticileri sahte ve yanıltıcı ambalaj ve reklamlardan korumak ve 3. adil 
rekabeti ve ürün pazarlanabilirliğini desteklemek olarak sıralanabilir  (Einsiedel, 2000). 

Türk Gıda Kodeksi’nde etiketleme, “fiyat indirimi ve promosyon amaçlı bilgiler 
hariç olmak üzere, gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazı, özel bilgi, ticari marka, marka 
adı, gıda maddesi ile ilgili kullanılan özel isimlendirme, resimsel öğeler veya işaretleri 
içeren ve gıdanın ambalajında bulunan veya doküman, bildirim, etiket gibi gıda ile 
birlikte sunulan, gıdayı tanıtan veya ifade eden tanıtım bilgileri” olarak 
tanımlanmaktadır (07.07.2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk 
Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme 
Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No:2006/34). Gıda 
maddelerinin etiketinde bulundurulması gereken bilgiler ise “gıda maddesinin adı, 
içindekiler, net miktarı, üretici ve paketleyici firmanın adı, tescilli markası, adresi ve 
üretildiği yer, son tüketim tarihi, parti numarası ve / veya seri numarası, üretim izin 
tarihi ve sayısı, sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı, orijin ülke, 
gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları, hacmen %1.2’den fazla alkol 
içeren içeceklerde alkol miktarı” olarak sıralanmaktadır (25.08.2002 tarihli ve 24857 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme 
Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği Madde 6). 

Literatür Özeti 

Çeşitli araştırmalar, tüketicilerin çoğunun satın alma kararlarında ambalajlı gıda 
ürünlerinin üzerinde yer alan etiket bilgilerini önemsediğini göstermektedir (Peters-
Texeira ve Badrie, 2005; Çinpolat, 2006; Özgül ve Aksulu, 2006; Aygün, 2007; 
Karabiber ve Hazer, 2010). Bazı araştırmalara göre, tüketicilerin büyük çoğunluğu 
etiket bilgisini okumaktadır (Bass, 1999; Neuhauser, Kristal ve Patterson, 1999; Byrd-
Bredbenner, Alfieri ve Kiefer, 2000; Marietta, Welshimer ve Anderson, 1999); ancak 
tüketicilerin azımsanamayacak bir kısmının etiket bilgilerini “hiç” okumadıkları ya da 
“çok nadir” olarak okuduklarını gösteren çalışmalar da mevcuttur (Food Safety 
Authority of Ireland, 2009). Söz konusu araştırmaların sonuçlarının, araştırmaların 
yapıldığı ülkelere, zamana, tüketicilere ve sorulan soruların şekline göre değişiklik 
gösterebileceği bilinmektedir (Cheftel, 2005). Yine de son yıllarda tüketicilerin etiket 
inceleme eğilimlerinde bir hayli artış olduğu söylenebilir (Özgül ve Aksulu, 2006; 
Aygün, 2007; Food Safety Authority of Ireland, 2009). 

Ambalaj üzerindeki bilgilerden, çoğunlukla ürünün üretim ve/veya son kullanma 
tarihine dikkat edildiği görülmektedir (Özgen, 2004; Ünüsan, 2004; Peters-Texeira ve 
Badrie, 2005; Çinpolat, 2006; Özgül ve Aksulu, 2006; Aygün, 2007; Şen, 2007; 
International Food Information Council (IFIC) Foundation, 2009;  Karabiber ve Hazer, 
2010).  Göreceli olarak daha az önem verilen bilgiler arasında ise, besin değerlerine 
ilişkin bilgiler bulunmaktadır (Ünüsan, 2004; Aygün, 2007; Bozkır, 2009). Genellikle 
“önemli” olarak algılanan diğer etiket bilgileri arasında ürünün kullanımına ilişkin 
bilgiler (Aygün, 2007), üretici firmanın ad ve adresi (Aygün, 2007; Bozkır, 2009; Özgül 
ve Aksulu, 2006), ürünün Türk malı olup olmaması (Bozkır, 2009), ürünün adı ve çeşidi 
(Karabiber ve Hazer, 2010), ürün miktarı bilgisi (Aygün, 2007), fiyat bilgisi (Özgül ve 
Aksulu, 2006; Aygün, 2007; Karabiber ve Hazer, 2010), ürünün içindeki madde 
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bileşimleri (Aygün, 2007; Özgül ve Aksulu, 2006), ürünün içerdiği katkı maddeleri 
(Bozkır, 2009) ve üretim izin yazısı (Aygün, 2007; Bozkır, 2009) sayılabilir. 

Tüketicilerin gıda etiketi okumalarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. 
Bunların başında etiket okumaya ayrılabilecek zaman, etiketlerin biçimi (boyut, 
kullanılan yazı karakterleri, dil...) ve tüketicilerin değer yargıları ile genel olarak 
gıdaların üretimine, dağıtımına ve korunmasına yönelik tutumları gelmektedir (FSA, 
2010). Bireylerin sosyo-demografik özelliklerinin de besin etiketlerini okuma ve besin 
satın alma davranışları üzerinde farklı yön ve düzeylerde etkili olduğu birçok çalışmada 
elde edilen bulgular arasındadır (Bass, 1991; Drichoutis, Lazaridis ve Nayga, 2006; 
Özgül ve Aksulu, 2006; Bozkır, 2009; FSA, 2010; Karabiber ve Hazer, 2010; Köse ve 
Yaman, 2010).   

Etiketlerin okunma sebepleri, sağlanan bilgiden duyulan memnuniyet ya da 
memnuniyetsizlik gibi, tüketiciden tüketiciye farklılık gösterebilmektedir (Bass, 1991). 
Etiketlerin, daha ziyade, besin değerleri ile ilgili bilgi sahibi olmak ya da ürünün 
içeriğinde belli başlı bir takım bileşenlerin varlığını öğrenebilmek amacıyla okunduğu 
söylenebilir. Özellikle sağlık nedenleri ile bazı yiyecekleri ya da muhteviyatlarındaki 
çeşitli malzemeleri yemelerinde sakınca bulunan tüketicilerin etiketleri daha çok 
okudukları belirtilmektedir (Food Safety Authority of Ireland, 2009). Etiket bilgilerinin 
okunma nedenleri arasında, alınan ürünün güvenli, hijyenik ve kaliteli olduğunun 
tüketici tarafından teyit edilebilmesi hususu da sayılabilir (Food Safety Authority of 
Ireland, 2009). Ürün ilk kez satın alındığında ya da aynı ürünün iki farklı markası 
karşılaştırılacağı zaman da etiketlerin dikkatle okunduğu saptanmıştır (Karabiber ve 
Hazer, 2010).  

Gıda etiketlerinde genel olarak memnuniyetsizliğe neden olan belli başlı faktörler, 
ürün içindeki katkı maddelerinin belirtilmemesi, kaliteli ürünlerin ambalajlarının taklit 
edilmesi, ambalaj üzerindeki bilgilerin okunamayacak kadar küçük olması ve çabuk 
silinmesi, ürünün içeriği hakkındaki bilgilerin teknik ya da yetersiz olması, ithal 
ürünlerde orijinal çeviri olmaması, kullanma ve saklama bilgilerinin yetersizliği, üretici 
firma ad ve adresinin tam belirtilmemesi, rengin okumayı güçleştirmesi, şekillerin 
anlaşılmaması ve üretim/son kullanma tarihinin olmaması şeklinde sıralanabilir 
(Karabiber ve Hazer, 2010). Bazı durumlarda ise aşırı bilgi verdiklerinden tüketicilerin 
akılları karışabilmekte ayrıca okuma işlemi çok fazla vakit alacağından tüketiciler 
etiketi hiç okumama yolunu da seçebilmektedirler (Peters-Texeira ve Badrie, 2005). 
Aşırı bilgi yüklemesi (information overload), bir anlayamama durumu ve  belirsizlik 
yarattığından, gıda etiketlerine duyulan güveni de sarsabilmektedir (FSA, 2010). 
Bununla birlikte bazı tüketicilerse gıdalar üzerindeki etiketleri okumakta ancak 
anlayamamakta ya da doğru bir şekilde kullanamamaktadır  (Marietta vd., 1999; 
Cheftel, 2005; Karabiber ve Hazer, 2010). Etiket okumayan bir kısım tüketicinin ise 
yeterli zamanları olmadığı, tanımlamaları anlayamadıkları, anlamaları zor olduğu ya da  
beslenme konusu ile ilgilenmedikleri için etiket bilgisi okumadıkları görülmektedir 
(Ünüsan, 2004). 

Önemli olan, tüketiciyi hangi bilginin ilgilendirebileceğinin anlaşılmasıdır ki bu 
da tüketicilerin referans noktalarına ve öncelikli değerlerine göre değişiklik 
gösterecektir (Banterle and Stranieri, 2008; FSA, 2010). Özellikle belli tüketici 
gruplarını (kalp rahatsızlığı olanlar, şeker hastaları, tansiyon hastaları, gıda alerjisi 
olanlar, hamileler, yaşlılar...) ilgilendiren bilgiler, söz konusu grupların rahatlıkla 
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anlayabileceği ve faydalanabileceği şekilde belirtilmelidir (Karabiber ve Hazer, 2010). 
Verilecek bilginin mümkün olan en açık ve basit şekilde verilmesi de üzerinde 
durulması gereken önemli bir diğer husustur (Heimbach ve Stokes, 1982). Etiketin 
tasarımı, kullanılacak renkler, isim, marka ve ürünle ilgili bilgilerin konulacağı yer iyi 
belirlenmeli, ürünün kullanımına ilişkin bilgiler, varsa tehlike uyarıları, şekil ve 
semboller hızlı ve doğru bir şekilde anlaşılabilir olmalıdır (Özgen, 2004; Karabiber ve 
Hazer, 2010). 

Araştırmanın Tasarımı ve Metodolojisi  

Araştırmanın Amacı ve Tasarımı 
Çalışmanın amacı, Türk tüketicilerinin, ambalajlı gıda maddelerinin üzerinde yer 

alan etiketlerle ilgili tutum ve davranışlarını ortaya koymak ve konuyla ilgili 
farkındalığı artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, tüketicilerin söz konusu etiket 
bilgilerini ne sıklıkta okudukları; gıda etiketlerini okuma sıklığını etkileyebilecek çeşitli 
durumları; varsa, etiketlerle ilgili memnuniyetsizlikleri; gıda satın alırken en çok 
etkilendikleri hususların neler olduğu; etiket bilgilerine ilişkin tutumları; etiket bilgisini 
“kullanmama” sebepleri ile etiket bilgilerini okuma sıklığının sosyo-demografik 
özelliklerine (cinsiyet, yaş, eğitim, gelir seviyesi, çalışma durumu, ikamet edilen semtin 
gelir düzeyi, medeni durum, çocuk sahibi olma, gıda seçimini etkileyen herhangi bir 
sağlık durumu olup olmama) göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye 
çalışılacaktır. 

Veri Toplama Aracı ve Yöntemi 
Belirtilen tasarım doğrultusunda hazırlanan anket soruları kapsamlı bir yazın 

taraması sonucu oluşturulmuş ve 20 tüketici ile bir pilot çalışma gerçekleştirilerek 
soruların anlaşılırlığı öğrenilmiş, gerekli değişiklikler yapılmıştır. Soru formunun 
güvenilirliği için bulunan Cronbach’s alpha katsayısı 0,92’dir - ki bu değer değişkenler 
arasındaki içsel bağlantının yüksek olduğunu göstermektedir  

Yazın taraması yanında, gıda mühendisleri ile yapılan görüşmelerle de çalışmanın 
iç geçerliliği oluşturulmuştur. Çeşitli bölümlerden oluşan anketin cevaplandırılma süresi 
15 ile 20 dakika arasında değişmiştir. 

Araştırma Örneklemi 
Çalışmanın örneklemini, İstanbul’un sosyo-ekonomik olarak farklılık gösteren 

semtlerinde yaşayan, kendisi ya da evi için gıda alışverişi yapan 18 yaş üzerindeki 500 
tüketici oluşturmuştur. Bu çerçevede, bir pazar araştırma firmasının desteği alınarak, 
Asya ve Avrupa yakalarında yüksek, orta ve düşük gelir seviyeli çeşitli semtler 
belirlenmiş, araştırmanın amacına uygun hazırlanan soru formu firmanın anketörleri 
tarafından, yüz yüze görüşme yöntemiyle kâğıt-kalem kullanılarak katılımcılara 
uygulanmıştır. 

Uygulama hanelerde gerçekleştirilmiştir. İstanbul genelini temsilen seçilen 
ilçelerde nüfus yoğunlukları dikkate alınarak örneklem sayısı belirlenmiş ve katılımcılar 
tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Veri toplama sürecinde maksimum yayılımı 
sağlamak için, hiçbir mahallede 10 görüşmenin üzerine çıkılmamış, bir sokakta yan 
yana binalar olmamak üzere en fazla üç görüşme yapılmış ve saha süreci önce 
süpervizörler tarafından sahada kontrol edilmiş, daha sonra da katılımcıların tekrar 
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aranması suretiyle denetim düzeyi %50’nin üzerinde tutulmuştur. Bu çapraz kesitli saha 
çalışması, 1Temmuz-5Ağustos 2011 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 

Tablo 1: Örneklem Özellikleri 

  Frekans Geçerli % 
Kadın 249 49,8 Cinsiyet Erkek 251 50,2 
18-24 115 23,0 
25-34 119 23,8 
35-44 113 22,6 
45-54 72 14,4 
55-64 60 12,0 

Yaş 

65 ve üzeri 21 4,2 
Okuryazar 12 2,4 
İlkokul 112 22,4 
Ortaokul 65 13,0 
Lise 199 39,8 
Üniversite 111 22,2 

Eğitim  

Lisansüstü 1 0,2 
Tam zamanlı 280 56,0 
Yarı zamanlı 4 0,8 Çalışma durumu 
Çalışmıyor 216 43,2 
Evli olan 228 45,6 Medeni durum Evli olmayan 272 54,4 
Var 258 51,6 Çocuk sahibi olma Yok 242 48,4 
Var 72 14,4 Kişide ya da ailesinde gıda 

seçimini etkileyecek bir 
sağlık durumu olma hali  Yok 428 85,6 

0-500 TL 4 0,8 
501-1000 TL 57 11,4 
1001-1500 TL 101 20,2 
1501-2000 TL 100 20,0 
2001-3000 TL 102 20,4 
3001-5000 TL 66 13,2 
5000+ TL 15 3,0 

Gelir düzeyi 

Bildirmek istemeyen 55 11,0 
Düşük 138 27,6 
Orta 317 63,4 İkamet edilen semtin gelir 

düzeyi Yüksek 45 9,0 

Kadın katılımcılar örneklemin %49,8’ini, erkek katılımcılar ise %50,2’sini 
oluşturmuştur. Katılımcıların % 23’ü 18-24, %24’ü 25-34, % 23’ü 35-44, %14’ü 45-54, 
%12’si 55-64, %4’ü 65 yaş ve üzerindedir. Okuryazar olanların oranı %2, ilkokul 
mezunlarının oranı % 22, ortaokul mezunlarının oranı % 13, lise mezunlarının oranı 
%40, üniversite mezunlarının oranı % 22, lisansüstü mezunlarının oranı ise %1’den 
azdır. %57 oranında katılımcı tam ya da yarı zamanlı olarak çalışmakta olup, 
çalışmayanların oranı %43’tür. Evli olanların oranı %46, evli olmayanların oranı ise 



 
 

F. G. Aygen 4/3 (2012) 28-54 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 34 

%54’dür. Çocuğu olan aileler katılımcıların %52’sini oluşturmaktadır. Katılımcıların 
%14’ü kendilerinde ya da aile fertlerinden birinde, gıda seçimini etkileyecek bir sağlık 
durumu olduğunu belirtmiştir. Gelir düzeyi aylık 500TL’nin altında olan katılımcı oranı 
takriben %1, 501-1000 TL arasında olan %11, 1001-1500 TL, 1501-2000 TL ve 2001-
3000 TL arasında olan eşit oranlarda %20, 3001-5000 TL arasında olan %13, 5000 TL 
üzerinde olan %3’tür. %11 oranında katılımcı gelir düzeyini bildirmek istememiştir. 
Katılımcıların %28’inin düşük, %63’ünün orta, % 9’unun ise yüksek gelir seviyeli bir 
semtte ikamet ettiği görülmektedir. (Tablo 1). 

Veri Analizi 
500 anketten oluşan verilerin analizi, SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) paket programı kullanılarak yapılmış, değerlendirmede, frekans analizleri ile, 
çalışmadaki hiçbir değişkenin normal dağılımda olmamasından dolayı,  Mann-Whitney 
ve Kruskal-Wallis Testleri kullanılmıştır.  

Araştırma Bulguları 

Tanımsal Bulgular 

Genel olarak, ambalajlı gıda ürünlerinin üzerindeki etiket bilgilerini “her zaman” 
okuduğunu söyleyenlerin oranı %20, “çoğu zaman” okuduğunu söyleyenlerin oranı 
%33, “bazen okuyup, bazen okumadığını” söyleyenlerin oranı %38, “nadiren” 
okuduğunu belirtenlerin oranı ise % 9’dur. Söz konusu bilgileri “hiçbir” zaman 
okumadığını belirten herhangi bir katılımcı olmamıştır. 

Gıda etiketlerinin okunma sıklıkları Tablo 2’de detaylandırılmıştır:  

Tablo 2:  Gıda Etiketlerinin Okunma Sıklığı 
                                                                          
(%) (n=500) 

Her 
zaman 

Çoğu 
zaman Bazen Nadiren Hiçbir 

zaman Bilmiyor 

ETİKET BİLGİLERİ       
İçindeki maddeler 
x=3,63; mod=4; med.=4,00; ss=1,156 25,0 36,6 21,2 10,8 6,4       -- 

İçindeki maddelerin miktarları 
x=3,39; mod=3; med.=3,00; ss=1,242 

24,0 22,8 31,2 12,8 9,0 0,2 

Net ağırlığı 
x=3,46; mod=3; med.=3,00; ss=1,218 25,6 23,2 29,6 14,4 7,2       -- 

Üretim tarihi 
x=4,03; mod=5; med.=4,00; ss=1,079 

46,6 22,2 19,4 11,2 0,6       -- 

Son kullanma tarihi 
x=4,10; mod=5; med.=4,00; ss=1,012 

47,0 24,8 20,2 7,2 0,8       -- 

Raf ömrü 
x=3,93; mod=5; med.=4,00; ss=1,124 

42,2 23,8 22,0 9,4 2,4 0,2 

Köken ülkesi (menşe memleketi) 
x=3,55; mod=4 (çoklu); med.=4,00; 

27,4 27,4 26,8 10,0 8,2 0,2 
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ss=1,231 

Ürünün hazırlanmasında kullanılan 
katkı maddeleri 
x=3,56; mod=5; med.=4,00; ss=1,229 

28,2 25,8 27,8 10,2 7,8 0,2 

Ürünün 
kullanımına/hazırlanmasına ilişkin 
bilgiler  
x=3,60; mod=4; med.=4,00; ss=1,171 

26,8 29,0 28,2 9,8 5,8 0,4 

Saklama koşulları 
x=3,64; mod=3; med.=4,00; ss=1,162 

28,8 26,6 30,0 9,0 5,2 0,4 

Ürünün adı, markası 
x=3,82; mod=5; med.=4,00; ss=1,105 

34,2 29,4 23,8 9,8 2,4 0,4 

Üretici firma adı, adresi 
x=3,53; mod=3; med.=4,00; ss=1,200 

26,2 26,0 29,2 11,6 6,8 0,2 

Kalite teminatı / standardının olup 
olmaması (TSE, ISO 9000) 
x=3,56; mod=4; med.=4,00; ss=1,209 

26,4 29,0 27,6 9,0 7,6 0,4 

Sağlık problemleri ile ne derece 
ilişkili olduğunu bildiren cümleler 
(hangi sağlık sorununda 
kullanılmasının iyi olduğuna dair 
cümleler) 
x=3,63; mod=3; med.=4,00; ss=1,157 

27,6 28,8 29,2 8,4 5,6 0,4 

Organik ürün olup olmadığı  
x=3,58; mod=3; med.=4,00; ss=1,143 

26,4 26,2 32,0 10,4 4,6 0,4 

BESİN DEĞERİ BİLGİLERİ       
Enerji (kalori) 
x=3,31; mod=4; med.=3,00; ss=1,168 

14,2 34,2 31,2 9,6 10,4 0,4 

Protein içeriği 
x=3,33; mod=4; med.=3,00; ss=1,254 

20,4 27,8 27,6 13,4 10,4 0,4 

Toplam yağ miktarı 
x=3,20; mod=3; med.=3,00; ss=1,241 

18,8 21,0 33,0 16,4 10,4 0,4 

Doymuş yağ miktarı 
x=3,16; mod=3; med.=3,00; ss=1,218 

15,8 24,0 31,2 18,6 9,8 0,6 

Kolesterol miktarı 17,8 19,8 34,4 17,2 10,2 0,6 
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x=3,16; mod=3; med.=3,00; ss=1,233 

Karbonhidrat oranı 
x=3,23; mod=3; med.=3,00; ss=1,213 

16,0 27,6 31,8 13,6 10,4 0,6 

Lif (posa) miktarı 
x=3,27; mod=3; med.=3,00; ss=1,281 

20,8 23,2 30,6 14,0 10,4 1,0 

İçerdiği vitaminler 
x=3,31; mod=3; med.=3,00; ss=1,258 

21,2 24,8 28,4 15,8 9,2 0,6 

Sodyum/tuz oranı 
x=3,23; mod=3; med.=3,00; ss=1,230 

17,0 25,4 33,2 12,6 11,2 0,6 

Kalsiyum içeriği 
x=3,23; mod=3; med.=3,00; ss=1,222 

17,2 24,2 34,4 13,2 10,2 0,8 

Demir içeriği 
x=3,27; mod=3; med.=3,00;  ss=1,216 

18,4 24,4 33,2 13,8 9,8 0,4 

İçerdiği diğer mineraller 
x=3,22; mod=3; med.=3,00; ss=1,204 

16,2 26,0 32,8 14,4 10,2 0,4 

Besin öğelerinin, günlük besin 
ihtiyacını karşılama yüzdesi 
x=3,20; mod=3; med.=3,00; ss=1,204 

15,4 26,0 32,8 14,8 10,6 0,4 

Az yağlı, “light”, iyi posa kaynağı 
gibi ibareler 
x=3,25; mod=3; med.=3,00; ss=1,217 

16,8 26,8 32,2 13,6 9,8 0,8 

Yiyeceğin bir porsiyonundaki 
kalori, protein, yağ gibi 
beslenme bilgileri 
x=3,21; mod=3; med.=3,00; ss=1,191 

16,0 23,4 36,8 13,6 9,4 0,8 

Bir porsiyonun ne kadar olduğu 
ile ilgili bilgiler 
x=3,17; mod=3; med.=3,00; ss=1,187 

15,0 23,2 37,4 13,4 10,4 0,6 

         x=ortalama; med.=medyan; ss=standart sapma 
 

Buna göre, etiket bilgileri içinde en fazla okunan beş unsurun “son kullanma 
tarihi” “üretim tarihi”, “raf ömrü”, “ürünün adı, markası” ve “içindeki maddeler” olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların %72’si “son kullanma tarihi”ni, %69’u “üretim tarihini”, 
%66’sı “raf ömrünü”, %64’ü “ürünün adı, markasını”, %62’si ise “içindeki maddeleri” 
“her zaman” ya da “çoğu zaman” okuduklarını ifade etmişlerdir. Yine de “üretim 
tarihi”ni “nadiren” okuyanların oranı %11, “bazen” okuyanların oranıysa %19’dur. Bu 
oranlar, “ürünün adı, markası” için sırasıyla %10, %24, “raf ömrü” için %9, %22, “son 
kullanma tarihi” için %7, %20 ve “içindeki maddeler” için %11, %21’dir. “İçindeki 
maddeleri” hiçbir zaman okumadığını belirtenlerin oranıysa %6’dır. 
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Göreceli olarak daha az okunan bilgiler arasında ise öne çıkan beş husus, 
“içindeki maddelerin miktarları”, “net ağırlığı”, “üretici firma adı, adresi”, “köken 
ülkesi” ve “ürünün hazırlanmasında kullanılan katkı maddeleridir”. Katılımcıların 
%22’si eşit oranlarda “içindeki maddelerin miktarlarını” ve “net ağırlığını”, %18’i ise 
eşit oranlarda “üretici firma adı, adresini”, “köken ülkesini” ve “ürünün hazırlanmasında 
kullanılan katkı maddelerini” “nadiren” okuduklarını ya da “hiçbir zaman” 
okumadıklarını belirtmişlerdir.  

Besin değeri bilgileri içinde en fazla okunan unsurlar ise “enerji (kalori)”, “protein 
içeriği”, “içerdiği vitaminler”, “lif (posa) miktarı”, “az yağlı, light, iyi posa kaynağı gibi 
ibareler” ve “karbonhidrat oranıdır”. %48 oranında katılımcı eşit oranlarda “enerji 
(kalori)” değerini ve “protein içeriğini”, %46 oranında katılımcı “içerdiği vitaminleri”, 
%44 oranında katılımcı eşit oranlarda “lif (posa) miktarını”, “az yağlı, light, iyi posa 
kaynağı gibi ibareleri” ve “karbonhidrat oranını” “her zaman” ya da “çoğu zaman” 
okuduklarını ifade etmişlerdir. Ancak, listelenen besin değeri bilgilerinin tamamı, 
katılımcıların %20’sinden fazlası tarafından “nadiren” okunmakta ya da “hiçbir zaman” 
okunmamaktadır.  %25 üzerinde katılımcının “nadiren” okudukları ya da “hiçbir 
zaman” okumadıkları besin değeri bilgileri ise “doymuş yağ miktarı (%28), “kolesterol 
miktarı” (%27) ve “toplam yağ miktarı” (%27) olarak sıralanabilir.  

Tablo 2’de görüldüğü üzere “besin değeri” bilgileri, “etiket” bilgilerine göre daha 
az okunmaktadır. 

Katılımcıların etiket bilgilerini okuma oranlarını etkileyebilecek çeşitli durumlar 
ve sıklık dereceleri Tablo 3’de yer almaktadır: 

Tablo 3:  Gıda Etiketlerinin Okunma Sıklığını Etkileyebilecek Çeşitli Durumlar 
                                                                                              
(%) (n=500) Her zaman Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir 

zaman 
Piyasaya yeni çıkmış bir ürün ise 

x=3,96; mod=5; med.=4,00; ss=,945 
34,6 33,4 26,8 3,8 1,4 

Ürünü ilk kez satın alıyorsanız ya da sık 
sık satın almadığınız bir ürün satın 
alıyorsanız 

x=3,96; mod=5; med.=4,00; ss=1,016 

38,4 28,4 25,0 6,8 1,4 

Sizde ya da ailenizin bir ferdinde gıda 
bağlantılı bir sorun varsa (diyabet, 
yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı gibi) 

x=3,85; mod=5; med.=4,00; ss=1,044 

35,4 25,4 30,4 6,8 2,0 

Kilo vermek için rejim yapıyorsanız 

x=3,71; mod=5; med.=4,00; ss=1,112 
30,2 27,8 28,8 9,2 4,0 

Formunuzu korumak / fit olmak için 

x=3,78; mod=5; med.=4,00; ss=1,066 
31,4 29,0 29,6 6,6 3,4 
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Çocuklarınız için satın alıyorsanız 

x=3,91; mod=5; med.=4,00; ss=1,064 
37,2 28,8 24,8 6,2 3,0 

İki farklı markanın ürününü 
karşılaştıracaksanız 

x=3,81; mod=5; med.=4,00; ss=1,045 
31,4 30,8 28,0 7,0 2,8 

       x=ortalama; med.=medyan; ss=standart sapma 

 Bu çerçevede, katılımcıların %68’i “piyasaya yeni çıkmış bir ürün ise”, %67’si 
“ürünü ilk kez satın alıyorlarsa ya da sık sık satın almadıkları bir ürün satın alıyorlarsa”, 
%66’sı “çocukları için satın alıyorlarsa”, %62’si “iki farklı markanın ürününü 
karşılaştıracaklarsa”, %61’i  “kendilerinde ya da ailelerinin bir ferdinde gıda bağlantılı 
bir sorun varsa”, %60’ı “formlarını korumak / fit olmak için”, %58’i ise “kilo vermek 
için rejim yapıyorlarsa” gıda etiketlerini “her zaman” ya da “sık sık” okuyacaklarını 
belirtmişlerdir. 

Etiketlerle ilgili genel memnuniyetsizlikler ise Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo 4: Gıda Etiketleri ile İlgili Genel Memnuniyetsizlikler 

 
 (%) (n=500) 

Kesinlikl
e 
Katılıyo-
rum 

Katılıyo-
rum 

Katılmıyo-
rum 

Kesinlikle 
Katılmıyo-
rum 

Bilmiyorum 
/ Fikrim yok 

Üretim ve son kullanma 
tarihinin kolay bulunur 
olmaması 

x=2,61;mod=3;med.=3,00; ss=,929 

12,2 55,2 15,2 16,6 0,8 

Fiyat bilgisinin olmaması 

x=2,67;mod=3;med.=3,00; ss=,570 
21,4 38,2 27,8 11,6 1,0 

Ne şekilde kullanılacağı 
hakkında yeterli bilginin 
olmaması 

x=2,58;mod=3;med.=3,00; ss=,945 

15,0 43,8 27,8 11,4 2,0 

Bilgilerin silik yazılması 

x=2,60;mod=3;med.=3,00; ss=,847 
10,2 51,6 28,2 8,2 1,8 

Rengin okumayı güçleştirmesi 

x=2,62;mod=3;med.=3,00; ss=,919 
14,2 48,2 25,0 10,8 1,8 

Bilgilerin okunamayacak kadar 
küçük olması 16,6 49,0 24,2 8,6 1,6 
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x=2,70;mod=3;med.=3,00; ss=,900 

Üründe belirtilen ağırlığın 
doğru olmaması 

x=2,62;mod=3;med.=3,00; ss=,933 
13,4 49,6 25,6 8,0 3,4 

Ürün içeriği hakkındaki 
bilgilerin eksik olması 

x=2,60;mod=3;med.=3,00; ss=,919 
11,6 52,2 24,8 7,8 3,6 

Uyarıcı bilgilerin olmaması 

x=2,70;mod=3;med.=3,00; ss=,885 
14,2 54,0 21,8 7,8 2,2 

Çok fazla bilgi olması 

x=2,69;mod=3;med.=3,00; ss=,867 
12,8 54,2 25,0 5,0 3,0 

Bilgilerin anlaşılır olmaması 

x=2,72;mod=3;med.=3,00; ss=,895 
16,2 50,6 24,0 7,0 2,2 

Besin değeri bilgilerinin 
olmaması 

x=2,58;mod=3;med.=3,00; ss=,882 
8,8 54,8 25,4 7,6 3,4 

Besin öğelerinin günlük 
gereksinimimizi karşılama 
oranlarının bulunmaması 

x=2,64;mod=3;med.=3,00; ss=,930 

12,8 53,0 23,8 6,2 4,2 

Gramaj/miktar bilgisinin 
değerlendirilme zorluğu 

x=2,67;mod=3;med.=3,00; ss=,868 
12,0 55,0 24,4 5,6 3,0 

Besin değeri bilgilerinin bir 
porsiyon üzerinden verilmemesi 

x=2,68;mod=3;med.=3,00; ss=,862 
11,2 57,0 23,6 4,8 3,4 

Ürün saklama bilgilerinin 
yetersiz olması 

x=2,67;mod=3;med.=3,00; ss=,839 
10,0 58,0 23,2 6,2 2,6 

        x=ortalama; med.=medyan; ss=standart sapma 
 

Katılımcıların %65’ten fazlası etiket üzerinde “uyarıcı bilgilerin olmamasından” 
(%68), “besin değeri bilgilerinin bir porsiyon üzerinden verilmemesinden” (%68), “ürün 
saklama bilgilerinin yetersiz olmasından” (%68), “üretim ve son kullanma tarihinin 
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kolay bulunur olmamasından” (%67), “çok fazla bilgi olmasından” (%67),  “bilgilerin 
anlaşılır olmamasından” (%67), “gramaj/miktar bilgisinin değerlendirilme zorluğundan” 
(%67), “besin öğelerinin günlük gereksinimi karşılama oranlarının bulunmamasından” 
(%66) ve “bilgilerin okunamayacak kadar küçük olmasından” (%66) memnuniyetsizlik 
duymaktadır. Başka bir açıdan bakıldığındaysa, “fiyat bilgisinin olmaması” (%39), “ne 
şekilde kullanılacağı hakkında yeterli bilginin olmaması” (%39), “bilgilerin silik 
yazılması” (%36) ve “rengin okumayı güçleştirmesi” (%36) katılımcıların %35’den 
fazlasının “katılmadığı” ya da “kesinlikle katılmadığı”  hususlar olarak göze 
çarpmaktadır. 

Gıda satın alırken en çok etkilenilen üç unsur sorulduğunda katılımcıların %73’ü 
“geçmiş deneyimleri”, %58’i “aile ve arkadaşlardan alınan bilgileri”, %42’si “fiyatı”, 
%41’i “reklamları”, %36’sı “gıda ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini” belirtmişlerdir. 
Fiyatın en önemli unsur olduğunu düşünenlerin oranı %16’dır. %45 oranında katılımcı 
için ilk etkilenilen hususun “geçmiş deneyimler” olduğu görülmektedir. “Aile ve 
arkadaşlardan alınan bilgiler” her ne kadar katılımcıların %22’si için ikinci önemli 
unsur olarak görülse de, %25’i için üçüncü önemli unsur olarak değerlendirilmiştir. 
Katılımcıların %21’i ise “reklamları” önem sıralamasında üçüncü olarak belirtmiştir. 
“Gıda ambalajı üzerindeki etiket bilgilerinin” ise önem sıralamasında katılımcıların 
%11’i için ilk, %18’i için ikinci, %8’i için üçüncü sırada olduğu göze çarpmaktadır. 
(Tablo 5)  

Tablo 5: Gıda Satın Alırken En Çok Etkilenilen Hususlar 
 
(%) (n=500) En Önemli İkinci Üçüncü 

 Geçmiş deneyimler 45,2 15,8 11,6 

 Gıda ambalajı üzerindeki etiket bilgileri 10,8 17,6 8,0 

 Reklamlar 7,6 12,8 20,6 

 Ürünün kullanımının / hazırlanmasının kolay 
olması 5,6 11,6 9,6 

 Aile ve arkadaşlardan alınan bilgiler 10,8 21,6 25,2 

 Ambalaj malzemesi 4,0 9,0 10,2 

 Fiyatı 16,0 11,6 14,0 

Diğer (Markası) -- -- 0,8 
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Tablo 6: Sağlıklı Beslenme ve Gıda Etiketi Bilgilerine İlişkin Tutumlar 

                                            
(%) (n=500) 

Kesinlikle 
Katılıyo-
rum 

Katılıyo-
rum 

Katılmıyo-
rum 

Kesinlikle 
Katılmıyo-
rum 

Bilmiyorum 
/ Fikrim yok 

Satın aldığım gıdaların sağlık 
ya da besin değeri beni 
ilgilendirmez 

x=1,89;mod=1;med.=2,00; 
ss=,898 

2,4 25,6 33,4 36,0 2,6 

Aldığım gıdaların sağlık ya da 
besin değerleri hususunda 
genellikle endişe etmem 

x=2,06;mod=2;med.=2,00; 
ss=1,075 

15,0 11,6 41,4 28,0 4,0 

Gıda etiketleri üzerindeki 
besin değeri (enerji ve besin 
öğeleri) bilgileri benim için 
çok faydalı 

x=2,71;mod=3;med.=3,00; 
ss=,960 

17,0 52,6 18,8 8,0 3,6 

Gıda etiketlerini kullandığım 
zaman yiyecek seçimini daha 
iyi yaparım 

x=2,75;mod=3;med.=3,00; 
ss=,880 

16,0 54,0 20,4 7,8 1,8 

Yiyecek seçerken kendi 
bilgilerime güvenmektense, 
içlerinde ne olduğunu belirten 
yiyecek etiketlerine bakmayı 
tercih ederim 

x=2,84;mod=3;med.=3,00; 
ss=,863 

21,4 48,8 23,2 5,4 1,2 

Sağlıklı bir diyet seçmek için 
gıda etiketlerini nasıl 
kullanacağımı bilmem 
kendime güven veriyor 

x=2,87;mod=3;med.=3,00; 
ss=,833 

19,4 
          
56,8 
 

16,2 6,6 1,0 

Gıda etiketleri üzerindeki 21,4 53,2 16,0 6,0 3,4 
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besin değeri (enerji ve besin 
öğeleri) bilgilerini 
yorumlamak zor 

x=2,83;mod=3;med.=3,00; 
ss=,945 

Gıda etiketlerini okumak için 
benim ayırabileceğimden daha 
çok zaman harcamak gerekiyor 

x=2,79;mod=3;med.=3,00; 
ss=,913 

18,2 54,2 18,6 6,0 3,0 

Sağlıklı olmak benim için 
önemli olduğundan gıda 
etiketlerini mutlaka okurum 

x=2,84;mod=3;med.=3,00; 
ss=,841 

18,4 56,0 18,2 6,0 1,4 

Besleyici bir diyet seçmek için 
gıda etiketlerini nasıl 
kullanacağımı daha çok 
bilmeyi isterdim 

x=2,85;mod=3;med.=3,00; 
ss=,860 

19,8 54,8 17,8 6,0 1,6 

Gıda etiketleri üzerindeki 
bilgiler nedeniyle bazen yeni 
yiyecekler denerim 

x=2,85;mod=3;med.=3,00; 
ss=,872 

20,0 54,6 17,8 5,6 2,0 

Gıda maddelerinin, eğer varsa 
sağlıklı alternatifini seçerim 

x=2,86;mod=3;med.=3,00; 
ss=,867 

19,0 58,2 15,8 4,2 2,8 

Çok yağlı, tuzlu, şekerli 
gıdalarla beslenmek uzun 
vadede yüksek tansiyon, kalp 
krizi, kanser gibi 
rahatsızlıklara yol açabilir 

x=2,95;mod=3;med.=3,00; 
ss=,860 

23,0 58,4 11,8 4,4 2,4 

Genel olarak, sağlık ve 16,0 60,8 15,4 5,6 2,2 
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beslenme konularında 
bilgiliyim 

x=2,83;mod=3;med.=3,00; 
ss=,841 

              x=ortalama; med.=medyan; ss=standart sapma 

Katılımcıların, genel olarak sağlıklı beslenme ve gıda etiketi bilgilerine ilişkin 
tutumları Tablo 6’da yer almaktadır: 

“Çok yağlı, tuzlu, şekerli gıdalarla beslenmek uzun vadede yüksek tansiyon, kalp 
krizi, kanser gibi rahatsızlıklara yol açabilir” ifadesine katılımcıların %81’i “kesinlikle 
katılmakta” ya da “katılmaktadır”. Ancak aynı ifadeye “katılmayan” ya da “kesinlikle 
katılmayan”ların oranı da %16’dır. Katılımcıların dörtte üçünden fazlasının “gıda 
maddelerinin, eğer varsa sağlıklı alternatifini seçerim” (%77), “genel olarak, sağlık ve 
beslenme konularında bilgiliyim” (% 77), “sağlıklı bir diyet seçmek için gıda 
etiketlerini nasıl kullanacağımı bilmem kendime güven veriyor” (%76) ifadelerine 
“kesinlikle katıldıkları” ya da “katıldıkları” görülmektedir. %75 oranında “katılım” 
gözlenen ifadelerse “gıda etiketleri üzerindeki besin değeri (enerji ve besin öğeleri) 
bilgilerini yorumlamak zor”, “gıda etiketleri üzerindeki bilgiler nedeniyle bazen yeni 
yiyecekler denerim”, “besleyici bir diyet seçmek için gıda etiketlerini nasıl 
kullanacağımı daha çok bilmeyi isterdim” ve “sağlıklı olmak benim için önemli 
olduğundan gıda etiketlerini mutlaka okurum” dur. Katılımcıların %72’si için “gıda 
etiketlerini okumak, ayırabileceklerinden daha çok zaman gerektirmekte”, % 70’i ise 
eşit oranlarda “yiyecek seçerken kendi bilgilerine güvenmektense içlerinde ne olduğunu 
belirten yiyecek etiketlerine bakmayı tercih etmekte” ve “gıda etiketlerini kullandıkları 
zaman yiyecek seçimini daha iyi yaptıklarını düşünmektedir”.  

“Kesinlikle katılınmayan” ya da “katılınmayan” ifadelerden “satın aldığım 
gıdaların sağlık ya da besin değeri beni ilgilendirmez” (%69) ve “aldığım gıdaların 
sağlık ya da besin değerleri hususunda genellikle endişe etmem” in (%69) oranlarının 
bir hayli yüksek olduğu söylenebilir. 

Gıda etiketlerinin kullanılmamasında etkili olan sebeplerin başında 
“alışkanlıklara, geçmiş olumlu deneyimlere göre alışveriş edilerek hep aynı markalar 
satın alındığı için okunmaya gerek olmaması” (%39), “yapılan seçimin sağlıklı olduğu 
düşünüldüğünden okunmaya gerek olmaması” (%26) ve “okumaya zaman 
ayıramayacak kadar meşgul olunması” (%24) gelmektedir. Fiyat, karşımıza, en çok 
önem verilen bir unsur olarak çıkmamaktadır; yukarıda da değinildiği gibi, 
katılımcıların ancak %16’sı “satın alma kararımı etkileyen tek şey ürünün fiyatıdır” 
demiştir. “Etiketlerin üzerinde çok fazla bilgi olduğundan, okursa aklı karışanların” 
oranı %18; etiket bilgilerinin “yararlı olduğunu düşünmeyen, faydasız bulanların 
oranıysa %13’dür. (Tablo 7) 
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Tablo 7: Etiket Bilgilerinin “Kullanılmama” Sebepleri 
                                            
(%) (n=500) 

Seçeneği 
İşaretleyen 

Seçeneği 
İşaretlemeyen 

Alışkanlıklarıma, geçmiş olumlu deneyimlerime 
göre alışveriş ederek hep aynı markaları satın 
alıyorum; okumama gerek yok 

39,0 61,0 

Yaptığım seçimin sağlıklı olduğunu 
düşünüyorum, o yüzden okumama gerek yok 26,0 74,0 

Çok meşgulüm, okumaya zamanım yok 23,8 76,2 

Herhangi bir sağlık problemim yok, okumasam da 
olur 19,2 80,8 

Etiketlerin üzerinde çok fazla bilgi var; okursam 
aklım karışıyor 18,0 82,0 

Kaygı duymuyorum; benimle alakalı değil, 
okumama gerek yok 16,8 83,2 

Satın alma kararımı etkileyen tek şey ürünün 
fiyatıdır 16,4 83,6 

İlgilenmiyorum; bununla canımı sıkamam. 15,8 84,2 

Aldığım ürünün sağlıksız olduğunu biliyorum, o 
yüzden okumama gerek yok 15,8 84,2 

Yararlı olduğunu düşünmüyorum; faydası yok 13,4 86,6 

Yazılı ve görsel basında beslenme ile ilgili çıkan haberleri takip edenlerin oranı 
%72’dir. Birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği bu soruda takip edilen kaynakların 
sırasıyla televizyon (%71), gazete (%44), radyo (%37), internet (%6), kitap (%5), 
bilimsel dergi (%3) ve magazinler (%2) olduğu görülmektedir. Katılımcıların %28’lik 
kısmı ise bu tip haberleri takip etmediğini belirtmiştir.  

İstatistikî Test Sonuçlarına Ait Bulgular 
“Etiket bilgilerini okuma sıklığının” sosyo-demografik özelliklere (cinsiyet, yaş, 

eğitim, gelir seviyesi, çalışma durumu, ikamet edilen semtin gelir düzeyi, medeni 
durum, çocuk sahibi olma, ailede ya da kişide gıda seçimini etkileyecek herhangi bir 
sağlık durumu olma hali) göre farklılık gösterip göstermemesiyle ilgili olarak yapılan 
testlerden Mann-Whitney Testi sonuçları, “cinsiyet”, “medeni durum”, “çocuk sahibi 
olma”, “ailede ya da kişide gıda seçimini etkileyecek herhangi bir sağlık durumu olma 
hali” değişkenleri ile “etiket bilgilerinin okunma sıklığı” arasında istatistikî açıdan 
anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p>,05). Kruskal-Wallis Testi sonuçlarına göre ise 
“gelir seviyesi”, “ikamet edilen semtin gelir düzeyi” ve “çalışma durumu” 
değişkenlerinde istatistikî açıdan anlamlı bir farka rastlanmamıştır (p>,05). “Yaş” 
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(λ²=13.446; df=5; p=.020) ve “eğitim düzeyi” (λ²=11.856; df=5; p=.037) 
değişkenlerinde ise istatistikî açıdan farklılıklar olduğu görülmüştür. Buna göre, değişik 
yaş gruplarındaki ve değişik eğitim seviyelerindeki katılımcıların etiket bilgisi okuma 
sıklıkları arasında farklılıklar olduğu söylenebilir. “Yaş” değişkeninin, Mann Whitney 
Testi ile ikişerli gruplar halinde kıyaslanması sonunda 55 yaş üzeri olanların, etiket 
bilgilerini 25-34, 35-44 ve 45-54 yaş gruplarındakilere göre daha az okudukları 
belirlenmiştir (Tablo 8). Diğer yaş grupları arasında ise istatistikî açıdan farklılıklar 
bulunmamıştır (p>,05). 

Tablo 8: Anlamlı Çıkan Kruskal Wallis Test Sonuçları Sonrası Yaş               
Gruplarına Göre Yapılan Mann-Whitney U Test Sonuçları 

Yaş 
Grubu 

Mean Rank Test İstatistikleri 

95,50* Mann-Whitney U 2916,000 25-34 ile 
55-64 79,10 Asymp. Sig.(2 tailed)         ,033 

73,20 Mann-Whitney U   928,500 25-34 ile 
65 ve 
üzeri 

55,21 Asymp. Sig.(2 tailed)         ,046 

94,02 Mann-Whitney U 2596,500 35-44 ile  
55-64 73,78 Asymp. Sig.(2 tailed)         ,008 

70,74 Mann-Whitney U   820,000 35-44 ile  
65 ve 
üzeri 

50,05 Asymp. Sig.(2 tailed)         ,018 

73,19 Mann-Whitney U 1678,500 45-54 ile  
55-64 58,48 Asymp. Sig.(2 tailed)         ,020 

50,08 Mann-Whitney U   534,500 45-54 ile  
65 ve 
üzeri 

36,45 
 

Asymp. Sig.(2 tailed)         ,033 

* 1: Hiçbir zaman … 5: Her zaman 
 

 “Eğitim” değişkeninin ikişerli gruplar halinde kıyaslanması sonunda ise lise 
mezunlarının etiket bilgilerini okuryazarlara (p=,008; mean rank okuryazarlar için 
63,21; lise mezunları için 108,58) ve üniversite mezunlarına (p=,025; mean rank lise 
mezunları için 163,58, üniversite mezunları için 141,01) göre daha fazla okuduğu 
görülmüştür. Diğer eğitim seviyeleri arasında istatistikî açıdan farklılıklar 
bulunmamıştır (p>,05). 

Sonuç 

Bu çalışmada, tüketicilerin besin etiketi kullanımı konusundaki tutum ve 
davranışları incelenmiştir. Genel olarak, ambalajlı gıda ürünlerinin üzerindeki etiket 
bilgilerinin okunma sıklığına bakıldığında, katılımcıların yarısından çoğunun (%53) söz 
konusu bilgileri “her zaman” ya da “çoğu zaman”, %40’a yakın bir bölümünün “bazen”, 
%10’a yakın bir bölümünün ise “nadiren” okuduklarını söyledikleri görülmektedir. Söz 
konusu bilgileri “hiçbir zaman” okumadığını belirten katılımcı olmamıştır.  

En sık okunan etiket bilgileri arasında “son kullanma tarihi”, “üretim tarihi”, “raf 
ömrü”, “ürünün adı ve markası” ile “içindeki maddeler” gelmekteyse de bu bilgileri 
dahi “bazen” ya da “nadiren” okuduklarını beyan edenlerin oranı da maalesef 
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azımsanamayacak düzeydedir. Gıda güvenliğini ve halk sağlığını çok yakından 
ilgilendiren hususlardan “üretim tarihi”nin katılımcıların %11’i tarafından, “son 
kullanma tarihi”nin ise %7’si tarafından “nadiren” okunduğu görülmektedir. “İçindeki 
maddeler”i “hiçbir zaman” okumadığını belirtenlerin oranıysa %6’dır.  

Önceki çalışmalarda da ortaya konulduğu gibi, gıda etiketleri üzerinde yer 
alabilen ve özellikle çağımızın büyük problemlerinden biri olan obezite ile mücadelede 
önem taşıyan “besin değeri” bilgilerinin, “etiket” bilgilerine göre daha da az okunduğu 
söylenebilir. Bu bilgilerin tamamı, katılımcıların %20’sinden fazlası tarafından 
“nadiren” okunmakta ya da “hiçbir zaman” okunmamaktadır. Katılımcıların gıda 
alışverişi yapan kişiler olduğu göz önüne alındığında, hem kendi, hem de beraber 
yaşadıkları aile bireylerinin sağlıkları açısından söz konusu bilgileri okumalarının ne 
kadar önemli olduğunun bilincine varmaları gerekmektedir. Bu, her ne kadar 
tüketicilerin sorumluluğunda olsa da, devletin de bilinçlendirme çalışmalarında 
bulunması ve tüketicilere belli bir eğitim vermesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle 
ilk ve orta öğretim programlarında beslenme ile ilgili derslerin müfredata konulması, 
geleceğin tüketicilerinin bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır. 

Gıda etiketlerinin, “ürün piyasaya yeni çıktığında”, “ilk kez satın alındığında ya 
da sık alınmayan bir ürün olduğunda”, “çocuklar için satın alındığında”, “iki farklı 
markanın ürünü karşılaştırılacağında”, “kendilerinde ya da ailelerinin bir ferdinde gıda 
bağlantılı bir sorun olduğunda”, “formlarını korumak/fit olmak” önem taşıdığında, “kilo 
vermek için rejim yapıldığında” daha sık okunacağı ifade edilmiştir. Ancak, yapılan 
Mann Whitney Testleri sonucunda, çocuk sahibi olanlarla olmayanlar arasında ve 
kendilerinde ya da ailelerinin bir ferdinde gıda seçimini etkileyebilecek bir sağlık 
durumu olanlarla olmayanlar arasında etiket bilgisi okuma sıklığı bakımından herhangi 
bir anlamlı istatistikî ilişki bulunmamıştır. Bu durum, kişilerin, “olması ya da yapılması 
gereken” diye düşündüklerini belki de gerçekten yaşadıklarında yapmayabilecekleri 
gerçeğinden kaynaklanmış olabilir. Daha açık bir ifade ile, çocuğu olmayan ya da gıda 
seçimine dikkat etmesi gereken bir sağlık durumu ile karşı karşıya olmayan bir kişi, 
çocuğu olanların ya da özel bir sağlık durumu olanların, etiket bilgilerini okumaları 
gerektiğini düşünebilir ancak çocuk sahibi olduğunda ya da özel sağlık durumları ortaya 
çıktığında bu şekilde hareket etmeyebilir.  

Etiketlerin kullanılmamasında etkili olan sebeplerin başında ise “alışkanlıklara, 
geçmiş olumlu deneyimlere göre alışveriş edilerek hep aynı markalar satın alındığı için 
okunmaya gerek olmaması”, “yapılan seçimin sağlıklı olduğu düşünüldüğünden 
okunmaya gerek olmaması” ve “okumaya zaman ayıramayacak kadar meşgul olunması” 
gelmektedir. “Etiket okuyacak zamanı olmadığını” ifade edenlerin oranı %24, 
“etiketlerin üzerinde çok fazla bilgi olduğundan, okursa aklı karışanların” oranı %18, 
etiket bilgilerinin “yararlı olduğunu düşünmeyen, faydasız bulanların oranıysa %13’dür. 
Bu çerçevede, önceki çalışmalarda da söz edildiği gibi,  tüketicilerin öncelikli 
değerlerinin, davranışları üzerinde büyük etkisi olduğu söylenebilir. Söz konusu 
değerlerin, en azından kısa vadede değiştirilmesi mümkün olamayacağından, tüketicileri 
etiket bilgisi okumaya teşvik edecek, onlara bu alışkanlığı kazandıracak çözüm yolları 
düşünülmelidir. Etiketlerin kolay ve hızlı bir şekilde anlaşılabilecek, standart ve basit 
halde sunulması düşünülebilecek çözüm yollarından biri olabilir. Bu çerçevede, besin 
etiketleri ile ilgili mevzuatın hükümet seviyesinde revize edilmesi önerilebilir. Önceki 
çalışmalarda da değinildiği gibi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı’nın yanı sıra gıda imalatçıları ile perakendecilerin de, halkın eğitilmesi için 
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satış yerlerinde bilgili ve yardımsever satış elemanları görevlendirmeleri, tüketiciye 
danışma hizmeti sunmaları gibi çeşitli uygulamalarda bulunmaları faydalı olacaktır. 

 Özellikle üretici firmalar açısından dikkatle takip edilmesi ve gerekli 
iyileştirmelerin yapılması gereken hususlardan biri, tüketicilerin etiketlerle ilgili 
algıladıkları memnuniyetsizliklerdir. Bunların başında etiket üzerinde “uyarıcı bilgilerin 
olmaması”, “besin değeri bilgilerinin bir porsiyon üzerinden verilmemesi”, “ürün 
saklama bilgilerinin yetersiz olması”, “üretim ve son kullanma tarihinin kolay bulunur 
olmaması”, “çok fazla bilgi olması”, “bilgilerin anlaşılır olmaması”, “gramaj/miktar 
bilgisinin değerlendirilme zorluğu”, “besin öğelerinin günlük gereksinimi karşılama 
oranlarının bulunmaması” ve “bilgilerin okunamayacak kadar küçük olması” geldiği 
görülmektedir. Yukarıda da değinildiği gibi, etiketlerin üzerinde çok fazla bilgi 
olduğundan, okursa aklının karıştığını ifade edenlerin oranı %20’lere yakındır. Tüm bu 
bilgiler ışığında, üretici firmaların gıda etiketlerinin üzerinde yer alan bilgileri hedef 
kitlelerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmaları ve her bakımdan rahatlıkla 
anlaşılabilecek netlikte tasarlamaları, atılması gereken adımlardan belki de ilkidir. 

Gıda satın alırken en çok etkilenilen unsurlar arasında “geçmiş deneyimler” açık 
farkla ilk sırada yer almış bunu “aile ve arkadaşlardan alınan bilgiler”, “fiyat”, 
“reklamlar” ve “etiket bilgileri” izlemiştir. Tüketiciler çoğunlukla alışkanlıklarına, 
geçmiş olumlu deneyimlerine göre alışveriş ederek hep aynı markaları satın aldıklarını 
ifade etmektedirler. Aile ve arkadaşların satın alma kararlarında önemli bir rol oynadığı, 
diğer pek çok çalışma gibi, bu çalışmada da elde edilen bulgular arasındadır. Bu 
noktadan hareketle, toplumda fikir liderlerinin tespit edilerek, etiket kullanımının gıda 
güvenliği açısından öneminin halka duyurulmasında ağızdan ağıza pazarlama 
yönteminden de yararlanılabileceği düşünülebilir. 

“Çok yağlı, tuzlu, şekerli gıdalarla beslenmek uzun vadede yüksek tansiyon, kalp 
krizi, kanser gibi rahatsızlıklara yol açabilir” ifadesine katılımcıların büyük çoğunluğu 
“kesinlikle katılmakta” ya da “katılmaktadır”. Ancak aynı ifadeye “katılmayan” ya da 
“kesinlikle katılmayan”ların oranı da %15’in üzerindedir. Bu oran, beslenme ile sağlık 
arasındaki ilişkiden haberdar olmayan çok sayıda bilinçsiz tüketicinin varlığına işaret 
etmektedir. Yukarıda da değinildiği gibi, bilinçlendirme çalışmalarının bir eğitim 
programı dahilinde yürütülmesi halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Katılımcıların dörtte üçünden fazlasının “gıda maddelerinin, eğer varsa sağlıklı 
alternatifini seçerim”, “genel olarak, sağlık ve beslenme konularında bilgiliyim”, 
“sağlıklı bir diyet seçmek için gıda etiketlerini nasıl kullanacağımı bilmek kendime 
güven veriyor” ifadelerine “kesinlikle katıldıkları” ya da “katıldıkları” görülmektedir. 
“Besleyici bir diyet seçmek için gıda etiketlerini nasıl kullanacağımı daha çok bilmeyi 
isterdim” ve “sağlıklı olmak benim için önemli olduğundan gıda etiketlerini mutlaka 
okurum” ifadelerine ise %75 oranında katılım vardır. Katılımcıların %70’i “yiyecek 
seçerken kendi bilgilerine güvenmektense içlerinde ne olduğunu belirten yiyecek 
etiketlerine bakmayı tercih etmekte” ve “gıda etiketlerini kullandıkları zaman yiyecek 
seçimini daha iyi yaptıklarını düşünmektedir”. “Kesinlikle katılınmayan” ya da 
“katılınmayan” ifadelerden, “satın aldığım gıdaların sağlık ya da besin değeri beni 
ilgilendirmez” (%69) ve “aldığım gıdaların sağlık ya da besin değerleri hususunda 
genellikle endişe etmem”in (%69) oranlarının da bir hayli yüksek olduğu söylenebilir. 
Bu bulguların ışığında, çoğu tüketicinin sağlıklı beslenmeye ve gıda etiketlerine ilişkin 
tutumlarının genel olarak olumlu olduğu ve kendilerini etiket okumaya yönlendirecek 
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uygun yollar bulunabildiği takdirde bilgilenmeye açık oldukları düşünülebilir. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra üretici ve 
perakendeci firmaların da tüketicileri bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmaları doğru 
olacaktır. 

Yazılı ve görsel basında beslenme ile ilgili çıkan haberleri katılımcılardan dörtte 
üçe yakın bir bölümü takip ettiğini ifade etmiştir. En çok takip edilen kaynağın ise açık 
farkla televizyon olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, televizyonda yayınlanacak 
programlar halkın bilinçlendirilmesinde faydalı olabilir. Katılımcıların yaklaşık olarak 
üçte biri ise bu tip haberleri takip etmediğini belirtmiştir. Bu kesimin dikkatini 
çekebilmek ve kendilerine konunun önemini işaret edebilmek üzere, etiket bilgisi 
okumamanın neden olabileceği sağlık sorunları ve olumsuzluklar hakkında 
bilgilendirme yapılması da düşünülebilecek çözüm yollarından biri olabilir (Nayga, 
2000). 

55 yaş üzerindeki katılımcıların etiket bilgilerini 25-54 yaşları arasında olanlara 
göre daha az okudukları görüldüğünden, yaşları daha büyük olan kişilerin etiketleri 
neden daha az okudukları tespit edilerek gereksinimleri doğrultusunda çeşitli 
iyileştirmeler gerçekleştirilebilirse, gıda güvenliklerinin artması sağlanabilir. Gelecek 
bir araştırmanın 55 yaş üzeri deneklerle gerçekleştirilmesi bu çerçevede önem 
taşıyacaktır.  

“Çocuk sahibi olmak/olmamak” ya da “kişinin veya ailesinin bir üyesinin gıda 
seçimine özen göstermesini gerektirecek bir sağlık durumunun olup olmaması” 
değişkenleri ile “gıda etiketi okuma sıklığı” arasında istatistikî açıdan anlamlı 
farklılıklar bulunmaması, üzerinde durulması gereken ciddi bir durumdur. Gıda 
güvenliği açısından, özellikle küçük çocuklu ailelerin ve sağlık durumları dikkatli gıda 
seçimini gerektiren kişi/ailelerin, bu çalışmanın yukarıda değinilen bulgularına 
dayanarak, “düşünmek” ile “yapmak” arasındaki fark konusunda bilinçlendirilmeleri 
büyük önem taşımaktadır. 

Katılımcıların ankette sorulan sorulara verdikleri yanıtlar beyanlarına dayalı (self-
reported) olduğundan bazı hallerde toplumun onaylayacağı şekilde cevap verme eğilimi 
(social desirability bias) bulunmaktadır; bunun, bu çalışmanın en önemli kısıtı olduğu 
düşünülebilir. Bu sebeple, gelecek araştırmalarda katılımcıların beyanlarının yanı sıra 
davranışlarının da gözlemlenmesi yolunun seçilmesi önerilebilir. 
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Introduction 
The European Union accession negotiations with Turkey are categorized under 35 

different chapters among which chapter 12 stands for the Food Safety, Veterinary, and 
Phytosanitary Policy. The chapter has been opened on June 30, 2010 officially and 
deeds to be undertaken within the scope of this chapter are expected to have many 
positive effects on the daily lives of Turkish citizens. Among other things, the chapter  
lays down rules on appropriate labeling for foodstuffs and food products whereby 
consumer health and interests are to be protected to the greatest possible extent. This 
important development is an indicator of the fact that the topic of food safety, including 
aspects such as additives, flavorings, aromatic substances, pesticide and herbicide 
residues, labeling, sampling and analysis methods, will be treated more seriously in 
Turkey, from now on. As such, besides the State and related institutions, academicians 
should also be interested in this rather not extensively studied subject and conduct 
studies so as to increase public awareness on the topic. Findings of such research will 
also prove to be a fruitful source for both the State, related institutions, producers, and 
retailers in their operations. 

Methodology 
The purpose of this study is to find out about the attitudes and behavior of Turkish 

consumers regarding food labels and to increase awareness pertinent to the topic. 
Within this frame, it is aimed at revealing the frequency with which consumers read 
food labels; learning about various situations that may affect their reading frequency; 
pointing out the dimensions of dissatisfaction with labels; finding about the most 
influential factors in making food purchases; having an idea about their attitudes toward 
food labels; identifying the reasons for not using labels, and figuring out if frequency of 
label readership differs with respect to the socio-demographic characteristics of 
individuals (gender, age, education, income, working status, district of the city in which 
the respondent lives, marital status, child ownership, health-related condition ownership 
that necessitates careful choice of foods). 

 Data was collected through a structured and undisguised questionnaire distributed 
among consumers. The internal reliability of the questionnaire using the Cronbach’s 
alpha coefficient was 0.92, which indicated a high internal correlation among the items. 
The content validity in meeting the objectives of the study was established on 
consultation with food engineers and the literature.  
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This cross-sectional field study took place during the two months of July and 
August, 2011. The sample consisted of 500 individuals and was recruited by a local 
market research company. High, middle, and low income districts on the Asian and 
European sides of the city were chosen and the questionnaires were administered face to 
face with the respondents at their homes, by qualified interviewers. Random sampling 
was used in recruiting the respondents and the sample size was determined taking into 
consideration population densities of the districts representative of Istanbul as a whole.  

The analysis on the 500 completed questionnaires, inclusive of the descriptive 
statistics and the relevant tests to investigate the various relationships and differences 
sought among the variables included in the study, was completed by using the computer 
program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Since all of the variables 
used in the study were found to be non-normally distributed, non-parametric tests were 
used: The Mann-Whitney U Test was used to test for significant differences in case of 
“gender”, “marital status”, “having or not having a child”, and “having a health related 
condition necessitating careful choice of foods, and the Kruskal-Wallis Test was used in 
case of “age”, “education”, “income”, “working status”, and “district of the city in 
which the respondent lives”. 

Findings and Conclusions 
Percentage of those respondents who “always” read labels is 20, who “usually” do 

so is 33, who “sometimes” do so is 38, and who “seldom” do so is 9. None of the 
respondents have reported not reading food labels, at all. The first five most-frequently-
read label elements are the “expiration date”, “production date”, “shelf life”, “name and 
brand of the product”, and the “ingredients”. Nevertheless, even for these elements, 
there are individuals who read them “seldom” or “never”. Nutrition information is read 
less frequently compared to label information: With respect to each element of the 
nutrition facts label, inclusive of the most frequently read ones, 20% or more of the 
respondents have indicated either reading them “seldom” or “not reading them at all".  
Given the role nutrition labels play in the fight against obesity, one of the major 
problems of today’s world, and the fact that respondents were in charge of food 
purchases for the house, it is of prime importance that consumers acquire the needed 
consciousness on this topic. There is a need for consumers, in the first place, to be 
aware of the importance of label use and its benefits together with their responsibilities 
in maintaining a healthy life. As such, consumers, as well as both the state and the 
industry, inclusive of food manufacturers and retailers, all have significant roles to play 
with regard to this vital topic of consideration. Introduction of related courses in school 
curricula is a major step towards the goal of educating consumers.  

One of the findings of the study reflects that the percentage of those whose minds 
got mixed up if they read labels, as there is too much information on labels, is 18. To 
deal with this confusion, terminology used on labels should be meaningful and 
understandable to the general public. For this purpose, labeling regulations might be 
revised at the governmental level. Percentage of those who state that they are too busy 
to read labels is 24. Hence, the use of a standardized and simple format that can easily 
and quickly be understood would be helpful for those consumers who do not have the 
time to check for individual food labels. As has been pointed out by earlier research, 
besides the Ministry of Food, Agriculture and Livestock and the Ministry of Health, 
food manufacturers and retailers should also be involved in public education activities, 
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through employing knowledgeable and helpful sales personnel, providing consultancy 
services to consumers in stores.  

With respect to various situations that may affect frequency of label readership, it 
is seen that if the product is new on the market, if it is being purchased for the first time, 
or if it is not a frequently purchased item, individuals tend to read labels more. Again, 
they have indicated that they would read labels more if they purchased for their children 
or if either themselves or a member of their family had a health-related concern 
necessitating careful choice of foods. In spite of this, no statistically significant 
difference could be found between those who have children versus who do not and 
between those who have a health related concern necessitating careful choice of foods 
versus those who do not, with respect to their food label readership frequency. 
However, as it is especially important for individuals who have children and who have 
health related concerns to read labels, these people should be encouraged and educated 
to be more interested in reading labels in their food purchases.  

Dissatisfaction with food labels is mainly due to an “absence of cautionary 
information on labels” and of “nutrition facts per serving” as well as the perceived 
“inadequacy of product storage information”. Besides, respondents think that it is “quite  
hard to find the production and expiry dates”, that “there is too much information on 
labels”, that “it is hard to understand the given information and to evaluate the 
weight/amount information”, and that “the words on labels are too small to be read”. All 
of these comments should be evaluated and necessary revisions should be made by 
producers so as to satisfy their target markets.  

Those factors that influence food purchases the most seem to be “past 
experiences” (73%), “information obtained from family and friends” (58%), 
“price”(42%), “advertisements”(41%), and “labels”(36%). As is revealed in many other 
studies, opinions of family and friends are quite influential in food purchase behavior; 
therefore, it may be a good idea to determine opinion leaders in the community so as to 
enhance word-of-mouth communication within the society as to the benefits of label 
readership. 

81% of the respondents “agree” or “strongly agree” that “eating very oily, salty, 
and sweet foods may lead to conditions like high blood pressure, heart disease, or 
cancer, in the long run”. On the other hand, percentage of those respondents who 
“disagree” or “strongly disagree” with this statement is 16.  This points out to the fact 
that there are a number of people who do not know about the relationship between diet 
and health. Education is of prime importance, again, in building a more conscious 
society.  

Percentage of those who follow nutrition related news in the media is 72; about 
one third of the respondents have stated that they did not follow such news. For those 
who follow, television ranks the first among the different media sources with a 
percentage of 71. As such, television may be used to the greatest possible extent and 
through relevant television programs, the learning process of, at least, the “interested/ 
concerned” individuals may be enhanced. For those individuals who are less likely to 
use food labels, highlighting the ill health element of poor nutrition may be an effective 
tool in convincing these individuals to use food labels as Nayga has pointed out in one 
of his studies.  
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With respect to analyses regarding the socio-demographic variables, the only 
statistically significant results were obtained in case of education and age. Regarding 
education, high school graduates were found to read labels more compared to literates 
and university graduates. Those who were 55 and older were found to read labels less 
compared to respondents aged between 25 and 54. Older individuals may be studied 
separately in another study to figure out their problems with and expectations from food 
labels, in detail and suggestions may be presented for some improvements on food 
labels so as to increase their food safety. 

Inclusion of some self-reported practices may be considered to be a limitation of 
this study as self-reported practices are blamed for possibly not reflecting actual 
behavior due to social desirability bias. Hence, future research should consider this 
potential shortcoming and observe individual behaviors, as well, besides asking for 
respondents’ replies. 
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Abstract  
Fierce competition in every sector has forced companies to re-design their 

structures towards being more customer-focused, faster and more responsive. In this 
vein, there is rising dominance of flexible-dynamic team structures in organizations and 
these teams are, most of the times, self-managed. Among these team structures, 
leadership characteristics are not only observed in official team leaders but such 
characteristics are distributed among team members. The concept of "leading without 
leaders" has gained scholarly interest and in this paper, aim is to evaluate and combine 
constructs of distributed leadership and flexible-dynamic team structures within a single 
design case approach. Local division of a multinational company that operates in luxury 
cosmetics sector is selected. In-depth interviews were conducted at the company site, 
and flexible-dynamic team structures were examined in detail. As a second tool, Roster 
method is applied to see existence and strength of distributed leadership among 
different departments. Findings supported that organizational structure of this company 
has become more flexible-dynamic with distributed leadership characteristics seen 
across all departments. These findings were significant because our selected company 
entered into Turkey market twice and the second entry has been operationally 
successful. Arguments are offered regarding differences between two periods and 
further implications are suggested in relation to adoption of a new and more responsive 
company structure. Structural changes between two periods constituted the focal point 
of this research.  

Key Words: Distributed leadership, flexible-dynamic teams, Roster method, single 
design cases 
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1. Introduction  
Today’s competitive business environment forces companies to adapt to emerging 

complexity if they want to survive and this necessity requires company executives to 
rethink and redesign corporate structures (e.g. Anupindi et al., 2006; Chang, 2006; 
Evans and Lindsay, 2005; Gardner, 2004). Organizational structures are major drivers 
for change because they are skeletons for all organizational decisions and processes 
(Burns and Stalker, 1961; Scott, 1981; Tsoukas, 1994) and therefore change starts with 
structural adaptations. Factors such as cost, quality and service encourage companies to 
seek new ways of doing business via task and organizational structure modifications 
(Harmon, 2005; 2003). This focus on flow of work within organizations emphasizes a 
new management paradigm which is referred to and discussed as process based 
organizations. (e.g. McCormack, 2007; Stanford, 2007).  

 There have been long lasting debates on whether functionally designed 
organizations meet customer needs effectively and since organizational structures are 
based either on function or product, no one is directly involved with processes within 
organizations (e.g. Earl, 1994; Vanhaverbeke and Torremans, 1998; McCormack, 2007; 
Stanford, 2007; Madison, 2005; Levi, 2002).  Product oriented companies also suffer 
from the fallacy of orienting customer needs around products and hence, such 
companies fail to capitalize on customer needs. Inefficiencies of these present structures 
direct emphasis on process based organizations which is not a new concept (e.g., Lean 
Thinking, Six Sigma etc.) but is recently suggested to be a new management orientation 
in place of traditional structures (Crosetto and Macazaga, 2005; Davenport, 1993; Dutta 
and Manzoni, 1999; Galbraith, 2002; Gardner, 2004; Groth, 1999; Harrington, 1991; 
Ostroff, 1999; Stalk and Black, 1994).  

 Even though numerous approaches exist for the implementation of process-based 
elements within organizations, most of these perspectives lack coherence in terms of 
guidelines for process-based organizations (Crosetto and Macazaga, 2005). 
Vanheverbeke and Torremans (1998). There is almost consensus that most effective 
ways for business process management are related to establishment of process-based 
teams. Crosetto and Macazaga (2005) argued that process based organizations operate 
with flexible-dynamic teams because basic characteristic of process based organizations 
is their ability to change and operate flexibly. Essentially, tasks of flexible-dynamic 
teams within process based organizations change according to the time and context. 
This close interaction between process based organizations and flexible-dynamic teams 
has been acknowledged by many scholars (e.g. Wang and Pervaiz, 2003; Burnes, 2000; 
Cross, 2000).  

In this study, two objectives are followed: first aim is to explore flexible-dynamic 
team structures of the local division of a multinational company operating in luxury 
cosmetics and via single case approach; findings will reveal and evaluate how these 
flexible-dynamic team structures are implemented. Further insights from single-design 
case approach supported existence of flexible-dynamic teams. Furthermore, it is 
evidenced that existence of flexible-dynamic teams is strengthened by distributed 
leadership observed dynamics across these teams. Accordingly, following case 
approach, second attempt is to discuss distributed leadership dynamics across these 
teams. Core aim was to measure existence and strength of distributed leadership via 
Roster methodology (Wellman and Berkowitz, 1988) which will be a contribution of 
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this study. In recent studies, distributed leadership has been reckoned as one of the new 
paradigms in leadership literature because it assumes that desired leadership 
characteristics are no more considered to belong to one single person but rather these 
personal characteristics are distributed among team members who are responsible from 
certain tasks (e.g. Lau and Murnighan, 2005; Mayo Meindl and Pastor, 2003; Pearce 
and Conger, 2003; Gronn, 2002). Second contribution of this study is our conceptual 
discussions on relationships between distributed leadership and flexible-dynamic team 
structures.  

Insights from this study will shed lights on changing paradigms of leadership and 
team work. Even though it has become a prevailing condition that leaders emerge from 
any situation, findings from this study will stress out importance of distributed 
leadership and intra-team dynamics within organizations. Use of Roster method is 
another contribution of the present study. This method enables participants share their 
deep insights as there is security for anonymity. Focal company, which operates in 
luxury cosmetics industry in Turkey for three years and which has experienced many 
inter and intra organizational changes, is also one of the strengths of this study 

2. Background 

2.1. Intra-Organizational Networks  
Many studies in organization theory and strategy literature emphasize two 

important functions of intra-organizational networks which are bonding and bridging 
functions across teams (McCormack, 2007; Stanford, 2007). While bonding refers to 
intra team information communication flow and operational maintenance, bridging is 
associated with information flow among departments of the organization (Hope and 
Reinelt, 2010). In similar veins, many scholars use the terms closure in place of bonding 
and brokerage to refer to bridging functions of these networks (Burt, 2005). Granovetter 
(1983) was among the first scholars who argued network dynamics within organizations 
and he coined the term strong ties for close-networks. He associated the strength of 
these networks with innovation capability at organizational level and he supported that 
in strong-network types of organizational structures, radical innovations are less likely 
to take place. On the contrary, weak network typologies offer avenues for organizational 
level innovation because innovation, as Granovetter (1983) put forward, breeds from 
differences in ideas, and differences in networks (McCormack, 2007; Stanford, 2007). 
Even though strong versus weak ties typologies were not specifically introduced for 
intra-organizational dynamics, examination of these networks is contributive especially 
for conceptualization of organizational level innovation dynamics including team 
structures and other strategic decisions (Hope and Reinelt, 2010). 

Employees function different roles within organizational networks.  Hope and 
Reinelt (2010) argued that those who assume bridging roles among different 
departments are very significant as these employees have many connections and as they 
hold central positions both within and outside the organizations. Finding and retaining 
employees with bridging roles in organizational networks is critical and Freeman (1979) 
offered an approach that detects the centrality of each employee within organizations. 
With this method, number of connections that an employee has with other networks is 
analyzed and at the end, a coefficient called betweenness centrality is calculated. A 
more updated method is introduced by Burke (2005) and via this method; connections 
of employees to already connected networks are calculated. This coefficient, which is 
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referred to as network constraint is more encompassing and analytic as compared to 
betweenness centrality coefficient. Measurement and analyses of intra-organizational 
network dynamics are essential for adoption and implementation of innovative 
approaches at organizational level. At individual level, bonding roles strengthen 
feelings of commitment, attachment among employees while bridging roles provide 
opportunities for access to new resources, and ease innovative implementations at 
company level (Burt, 2005). Bonding and bridging roles of employees are also 
associated with conventional leadership issues such as distributed and network 
leadership.  

2.2. Flexible-Dynamic Team Structures  
Intra-organizational teams have been a central topic in organization theory over 

the last decades. (e.g. Brass, 1985; 1992; Fernandez et al., 1994; 1997; 2000). In some 
cases, these networks of interest are formed among individuals and in other cases; such 
interactions are formed across teams within organizations (Ospina and Foldy, 2010; 
Bryson et al., 2006; Chetkovich and Kunreuther, 2006; Crosby and Kiedrowski, 2008). 
Empirical analyses of both types of organizational networks have provided valuable 
insights into the nature and effects of structural characteristics, such as the relative 
efficiency of knowledge flow through networks with different structures of teams and 
with different individual characteristics. Accordingly, there is a growing body of 
research focusing on the team dynamics and processes (Hoppe and Reinelt, 2010). Put 
in simple terms, teams are also in constant flux with respect to their structural 
compositions, leader-subordinate relations, objectives pursued and resources utilized. 
Essentially, static nature of teams has transformed into a dynamic nature and focus of 
many researchers has channelized on flexible-dynamic team structures.  

Even though the term flexible-dynamic team is first introduced by Burt (2005) to 
underpin the dynamic team processes and continuous interactions among team 
members; there are many studies that emphasized the importance of flexible and 
dynamic work team structures (e.g. Kilduff, 1990; Gulati and Gargiulo, 1999; Kilduff 
and Tsai, 2003). Scholars have started to focus that teams do not last forever and they 
do not operate in solitude; rather, there is the emergence of flexible-dynamic teams 
which are formed and structured by diversity of tasks (Balkundi and Kilduff, 2005). As 
argued by Burt (2005), intra-organizational teams operate in a flexible and dynamic 
fashion and analysis of flexible-dynamic team structures constituted the first research 
purpose of this study. 

2.3. Theory of Distributed Leadership  
Classical leadership theories (e.g. charismatic leadership, transformational 

leadership) have extensively contributed to our understanding related to employee-
manager relations, and various other employee outcomes such as job satisfaction, 
intentions to leave. Yet, these leadership theories are limited because they are based on 
the assumptions that teams are managed by one team leader, and that there is top down 
decision making approach. However, there are limited empirical and conceptual studies 
that discuss concepts of teams which are managed without leaders or teams with many 
leaders at the same time (Gronn, 2002; Pearce and Conger, 2003). There is a growing 
tendency towards formation of teams that are not managed by single and static leaders; 
according to the nature of tasks and within team dynamics, there can be more than one 
leader or manager for each team (Mayo et al., 2003; Seibert et al., 2003).  The fact that 
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leadership is distributed among team members has widely been accepted from onwards 
of 2000’s. Defined and discussed as distributed leadership, leadership characteristics are 
no more vested to one person and work teams are designed to be flexible in terms of 
decision making authority and task responsibilities (Bennett et al., 2003. Pearce and 
Sims (2002) proposed a model for distributed leadership and they argued that there are 
two types of relationships within today's work teams: one of them is vertical type of 
interactions between manager and team members and the other one is horizontal type of 
interactions that underlie relationships among team members. Similarly, Day et al., 
(2002) contented that as roles of team members change, structure of teams becomes 
flexible-dynamic which characterizes flexibility of team structures according to the 
nature of tasks. Additionally, many researchers have started to realize possible fit 
between distributed leadership and flexible-dynamic team structures and they argue that 
this fit is usually associated with positive corporate outcomes (Lau and Murnighan, 
2005; Mayo Meindl and Pastor, 2003). Hope and Reinelt (2010) suggested that success 
of flexible-dynamic teams is based on the degree to which team members perform 
different tasks. Accordingly, our second research purpose is related to existence and 
strength of distributed leadership and it is argued that distributed leadership is 
associated with flexible-dynamic team structures.  

Extant literature offers plethora of studies where distributed leadership, team 
structures are delineated separately. Yet, scholar interest lacks regarding the extent to 
which distributed leadership, team dynamics are linked within a single, focal 
organization. In other words, findings from studies point out that team structures within 
organizations have become more flexible which might necessitate context-based and 
emergent leadership. Hence, our research objectives are driven with the purpose of 
linking changing intra-organization team dynamics with distributed leadership 
phenomenon. Examination of these research questions will be especially interesting in 
the context of Turkey which is an emerging economy and where presence of 
multinational companies gradually becomes more predominant. Theoretical 
implications from this study will also focus reader attention over changing company 
culture of multinationals operating in Turkey.  

3. Method 
Based on rising body of literature on flexible-dynamic team structures and 

distributed leadership, this study was driven with multi-dimensional research objectives: 

Research Objective 1: How are flexible-dynamic team structures implemented at 
organizational levels? 

Research Objective 2: How is distributed leadership associated with flexible-dynamic 
team structures? 

Research Objective 3: How can we measure the existence as well as strength of 
distributed leadership across flexible-dynamic teams?  

For the illumination of research objective 1, in-depth interviews at the local 
division of a multinational company were conducted. Steps of structured interviews 
within single design case analysis approach (Yin, 2003) were followed. For the 
evaluation of research objectives 2 and 3, Roster method was applied where (Wellman 
and Berkowitz, 1988) including all employees from our select focal company. Findings 
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from Roster method enabled us to evaluate evidence of distributed leadership across 
flexible-dynamic teams. 

3.1. Single Design Case Analysis  
In this study, single case approach was implemented in order to deepen our 

understanding related to changing intra-group dynamics and distributed leadership. As 
supported by Lin (2003), case studies provide enriched insights to the “why” and “how” 
questions of the research and strengthen conceptual frameworks. Case studies can be 
exploratory, descriptive, and explanatory and this study can be considered as both 
exploratory and explanatory. It is exploratory in that aim is to understand changing 
intra-group dynamics and it is explanatory in the sense that evaluation of the causal 
links between distributed leadership and changing intra-group dynamics in work 
settings constituted one of the central tenants of the study. 

Another important issue for case analyses is the decision to adopt single- or 
multiple-case designs. Yin (2003) stated that case studies can be single vs. multiple or 
embedded (multiple levels of analysis) vs. holistic (single-level of analysis). Even 
though multiple case designs are better qualitative approaches for construct validation 
and theory development (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt and Graebner, 2007) and for 
replication logic (Yin, 2003), single case design was adopted and our sampling unit was 
chosen carefully so that case based conclusions and theoretical implications can be 
made. 

Single case designs are common analysis tools especially in applied psychology, 
in industrial and organizational behavior research avenues (e.g. Journal of Applied 
Behavioral Analysis, Journal of Consulting and Clinical Psychology). Single treatment 
case approaches are also utilized in experimental designs (e.g. Barlow and Hayes, 1979; 
Hayes, 1981) and use of these approaches provide more depth insights into the matter 
(Eisenhardt, 1989; Eisenhardt and Graebner, 2007). Unique and extreme single cases 
are also more useful for construct validation and for theory support.  

Accordingly, Turkey division of a multinational company is chosen as unit of 
analyses. Researchers had predetermined criteria for our choice and they were as 
follows: The first selection criterion was that the chosen company should have had 
team-structure because core aim was analyze flexible-dynamic team structures within an 
organizational structure; the second and most important criterion was that the company 
operations should have exemplified extreme and unique aspects. In other words, there 
should have been a story behind the operations of our chosen company. The fact that 
company entered into Turkey market twice (the first entry was in 2002 and second entry 
was in 2008) captured our attention. There were observable operational differences 
between the two periods and researchers attempted to analyze reflections of such 
changes on company structure.  

Key informants in the company were reached via official requests and after 
obtaining the permissions to conduct the case analyses at company site, procedure and 
appointments were made in collaboration with divisional managers. This company 
operates in luxury retail-cosmetics industry and is the retail leader across Europe. 
Division of Turkey was first founded in 2002 however due to financial crises and 
wrong-location choices, company exited Turkey market. In 2008, they re-entered 
Turkey market with a different concept and location choice. In the remainder of the 
paper, first entry is referred as as Period 1 and second entry as Period 2. As of 2011, 
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number of stores is fourteen and officially, company executives disclose their profitable 
growth objectives. Exploiting and evaluating the differences in corporate strategies 
between the first and second entry formulated the basic research question behind our 
case approach. Time allocated for data collection was between May and June 2011 and 
all data were collected on time, with strict confidentiality. Only the researchers of this 
study participated during case analyses.  

3.2. Data Collection  
In case analysis, multiple methods of data collection increase the validity of 

findings (Eisenhard, 1989; Yin, 2003). In this study, interviews and observations 
constituted main tools and data were collected via analysis of internal documents and 
web sites. In order to increase the validity of our constructs and the proposed 
relationships, triangulation of research was followed; namely, single-design case and 
Roster Method were applied (Eisenhardt, 1989).  

Our most important data source was in-depth interviews that were administered 
personally. These interviews were conducted at the company site and in each case, the 
interviewer contacted with the key informant. The group of informants was composed 
of managers of finance, sales and marketing departments. There are no other 
departments in the company and hence; interviews were structured and a pre-
determined procedure was followed with all of the key informants. They were kindly 
invited to talk about the differences pertaining to process improvements, team work 
structures and managerial job descriptions between the first entry (2002) and second 
entry into Turkey market (2008). After the general questions, the informants were given 
chance to describe the situation in their own way and they were asked to construct their 
own interpretation as suggested by Carrier (1996). The protocols that are used during 
the interviews are available in Appendix A. The average interview time is thirty 
minutes, within a range from twenty minutes to seventy five minutes. The data 
collection period lasted for approximately three months (between May 2011 and June 
2011).  A semi-structured interview process was followed and our key informants were 
asked questions related to changes in process improvements, team work structures and 
managerial job descriptions. Divisional managers were chosen because they were 
present in both of the entries. Interviews with each manager lasted for about an hour and 
they were willing to share all information pertaining to changes in structure and 
strategies. 
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Findings from in-depth interviews were subjected to NiVO 8. The statements 
were purified and the irrelevant ones from the content of this study were removed. After 
purification stage, we categorized statements from key informants into “changes in 
process improvements”, “team work changes”, and “managerial job description 
changes”. In terms of process improvements between Period 1 and Period 2, the 
commonly referred change was increased decision making authority given to the local 
units. Stated differently, pressures from headquarters decreased. Location choice, 
pricing and other Turkey related domestic factors were left to the discretion of managers 
in Turkey. Regarding the team structures, significant changes were observed: The most 
important change was introduction of rotation and inter-department project 
opportunities (For examples of changes in team structures, please refer to Table 2). 
Communication among different departments increased between Period 1 and Period 2. 
Most referred example was the project that aimed to educate all employees from 
different departments. Additionally, employees and department managers used to be 
assigned to different departments in certain periods so that everyone had knowledge 
about the whole structure of organization. Discussions from in-depth interviews also 
revealed that job descriptions of managers were modified to support inter-department 
coordination. It is common among department managers to work in stores and get to 
know customers. Interviews findings emphasized that success from Period 1 to Period 2 
was mainly due to transformation of rigid and central focused nature of company into 
dynamic-flexible team oriented structure in 2008. Information regarding the findings of 
in-depth interviews is provided in Table 2 with details.  

 

Table 1 In-Depth Interview Findings 

   
Finance Manager 

 
Sales  Manager 

 
Marketing Manager 

Changes in Process 
Improvements between  
Period 1 and Period 2 

1. Better Location Choice 
2. Decreased headquarter 
pressure  
3. Decision making 
authority given to local 
managers 

1. Depth knowledge on 
Turkey market 
2. Changes in pricing 
policies 
3. Increase in decision 
making authority of 
managers 
 

1. Market opportunities in 
Turkey developed  
2. Local managers were 
given more authority 
3. Appropriate location 
choice 

Changes in Team Work 
between Period 1 and 
Period 2 

1. Inter-departmental 
projects 
2. Increase in rotation 
3. Depth evaluation of 
within team work 
environment 

1. Team work training 
2. Identification of team 
managers as team leaders 
3. Rotation among 
various departments  
 

1. Inter-departmental 
projects 
2. Performance evaluation 
at team basis 
3. Periodic rotation 
 

Changes in Manager Job 
Descriptions between  
Period 1 and Period 2 

1. Gaining knowledge on 
products  
2. Determination of sales 
quotas with department 
managers 
3. Working temporarily 
stores 

1. Identification of 
departmental costs  
2. Expense controlling 
3. Temporary reporting 
among departments 

1. Controlling of 
advertising expenses 
2. Rotation in finance 
department 
3. Temporary store 
assignments  
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Most significant insight derived in terms of operational processes was that local 
managers had more discretion regarding pricing, location and so on. Nature of teams 
also changed and it was seen that projects across teams increased with rotation 
opportunities. An important implication obtained from interviews was that 
responsibilities of managers extended to include tasks related to other departments. 
Managers were required to work in other departments, and be knowledgeable about the 
whole process of operations.  

Our first research objective was related to investigation of team structures of our 
sample company regarding two entry periods. The changes in team structures between 
two periods were investigated and findings underpinned that teams became more 
flexible and dynamic as compared to first entry. In line with team-structures and 
process-based organizations literature; use of local decision making discretion, 
extension of managerial responsibilities and rise in across-team work integrations 
resulted in successful operational activities for our sample company from onwards of 
2008 (e.g. number of stores more than tripled since 2008 with key street stores opened 
in central locations of Istanbul).  

As argued by Burt (2005), and supported in studies of Balkundi and Kilduff 
(2005); there is a close partnership between flexible-dynamic team structures and 
distributed leadership. Teams operate effectively when tasks are performed by team 
members who undertake different responsibilities and who act as leaders, regarding the 
nature of task and timing. Henceforth, based on extant studies in literature, it is argued 
that success of flexible-dynamic team structures depends on existence and strength of 
distributed leadership. For this purpose, Roster method was applied to evaluate 
existence and strength of distributed leadership across teams.  

Use of Roster method enabled us to avoid social desirability biases common in 
surveys and it was helpful in unfolding the implicit leadership schemas of employees 
regarding distributed leadership. Additionally, definition of an effective leader is prone 
to subjectivity and lacks a coherent understanding among scholars, so during the 
administration process, our key informants were not provided with any clues regarding 
who could constitute an effective leader. All in all, high internal reliability and 
objectivity achieved from use of Roster method, led us to the second step of this 
research.  

3.3. Roster Approach 
Insights from the interviews emphasized that major change observed in company 

structure of our sampling unit was the adoption and support of flexible-dynamic team 
environment. Interactions among departments increased and rotation was strengthened. 
Pressures from headquarter operations decreased which was another indication of local 
decision delivery authority. In such team structures, distributed leadership is usually 
seen and with Roster approach, researchers attempted to evaluate and reveal distributed 
team leadership in chosen sample unit.  

Wellman and Berkowitz (1988) developed an approach based on listing 
methodology. Defined as Roster approach, this method is designed to test and validate 
implicit and schematic thoughts of individuals.  Following in-depth interviews, Roster 
method with all employees in finance (four employees), sales (nine employees) and 
marketing departments (eleven employees) was followed and in overall, our sample unit 
was composed of twenty four employees including department managers. The 
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participants were provided with a list including all the names from these three 
departments.  

They were asked to write down the names of people “who they consider to be 
effective leaders” excluding themselves and including their department managers. We 
did not give any additional information regarding what is meant by an effective leader 
and with this approach, aim was to reveal the leadership-related schemas in minds of 
our participants (Lord and Maher, 1991; Meindl, 1993). Lists gathered from participants 
were analyzed on two-matrix bases: For instance, if participant “A” defined and 
determined participant “B” as a potential leader, we researchers grouped this cell as 
“AB” and named it as 1; otherwise 0. Underlying purpose of this method is to determine 
the network typology within a flexible-dynamic system approach. Netdraw 1.48 as used 
to analyze the leadership matrices.  

In order to evaluate and analyze the lists, two outsider participants who were 
familiar with the subject and with the method joined us. Their task was to categorize 
listings of participants under “distributed leadership” and “non-distributed leadership” 
categories. With “non-distributed leadership” the classical management style was meant 
which is based on functionalist view and hierarchy. In this perspective, there are defined 
roles for everyone within the team and proved otherwise, rigid system of teams is 
maintained and respected for a long time. Inter-rater agreement between these two 
participants was 92% (Cohen, 1987). 

Table 2 Findings for Distributed Leadership after Roster Analyses 
Possible Leader Department Chosen as Leader by  

1 Employee as Leader Finance Department Selected by 9 Employees 

1. Leader Selected by 13 Employees 
2 Employees as  
Leaders 

Sales  
Department 

2. Leader Selected by 9 Employees 

1. Leader Selected by 17 Employees 

2. Leader Selected by 14 Employees 3 Employees as Leaders Marketing Department 

3. Leader Selected by 7 Employees 

In the finance department, one employee, other than the department manager, was 
considered to be a leader. In the sales department, two employees were seen as leaders; 
the first one of them was rated as leader by thirteen employees and second one was 
rated and selected to be a leader by nine employees. In line with our expectations, three 
employees were considered to be leaders in marketing department; the first one was 
rated by seventeen employees, the second one was selected by fourteen employees and 
the third one was chosen to be a leader by seven employees. Findings from this 
approach validated the existence of distributed leadership across all departments of the 
company (please refer to Table 3 Roster Findings) 
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4. Discussions and Conclusions 
Distributed leadership has received interests of researchers in parallel to the rise of 

conventional leadership theories (e.g. implicit leadership, charismatic and 
transformational leadership). In many of these theories and empirical investigations, the 
concept of distributed leadership is analyzed and perspective of contingency in 
leadership is associated with distributed leadership. Essentially, contingent leadership 
(e.g. Yun et al., 2005; Yammarino et al., 1997) is very similar to distributed leadership 
because positions of managers or leaders are no more static; according to the time, 
nature of task and process of the organization, managers shift tasks and shift their 
positions. Put in practical terms, there is rising dominance of flexibility among team 
leadership positions and for instance, it is common to observe cross functional and cross 
departmental assignments. Such practices not only strengthen the flexibility of 
organizational structure but also enrich the work characteristics such as autonomy, skill 
variety, task significance, task identity, and feedback (Hackman and Oldham, 1980).  

Our first objective in this study was to analyze the organizational structure of 
Turkey division of a multinational company. This company was unique and proved to 
be a good choice for single-case analysis approach because they entered Turkey market 
twice (in 2002 and in 2008) both of which were managed with different operational and 
strategic objectives. After having conducted in-depth interviews with department 
managers of the company, valuable insights were obtained into the operational structure 
and changes realized between 2002 which corresponds to first entry into Turkey market 
and 2008 that is the latest and most successful entry.  

In-depth interviews revealed three important structural changes pertaining to 
dynamic-flexible organization characteristics. The first category was related to process 
improvements between 2002 and 2008. Decisions were delivered on local basis; 
domestic choices such as location and pricing fell within local authorities all of which 
reflect process based and dynamic structure organizations. As supported in studies of 
Fribourg (2000), Garner (2004), Vanheverbeke and Torremans (1998), Ostroff (1999) 
and in many others, companies focus on business processes and gradually functional 
organizations are replaced by process organizations. In such organizations, fit between 
structure and processes is the essential point and this fit enables company structure to be 
more flexible, adaptive, and responsive than traditional ones (Spanyi, 2003; Becker 
Kugeler and Roseman, 2003). These organizations manage and respond to change more 
effectively (Gardner, 2004) and hence, such organizational structures offer a more 
powerful environment for exploiting the power of processes and resources (Gardner, 
2004). It can be argued that successful operations of our sample company are due to 
adoption of a process-based structure in 2008 because local dynamics were managed 
proactively and with full resource utilization. Individualization of products, local 
decisions regarding location and pricing, increased authority in key marketing and sales 
projects are some of the examples that align with customer-focused aspects of process 
organizations.  

The second category revealed in our in-depth interviews was related to enhanced 
team working environment. Organizational behavior literature is full of theoretical and 
practical evidence emphasizing importance of team works in organizations. Team works 
replace traditional unit based systems and enable flow of knowledge exchange via 
rotations, cross functional projects, and so on. Some practical adaptations of supportive 
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team work structure in our sample unit were increased opportunities of rotations, inter-
team and intra-team projects. In line with studies that linked team work structures with 
successful organizational performance, it is argued argue that increased rotations, 
increased intra and inter team projects strengthen the satisfaction employees derive out 
of their tasks and therefore breed the profitable organizational outcomes. Lastly, it is 
also observed that job descriptions of managers were extended to include tasks of other 
departments (e.g. marketing manager being included in rotation for finance department; 
finance manager working in stores temporarily and so on). Job descriptions of managers 
became more inclusive, flexible and such a change is a direct reflection of process based 
organizational structures. From top to down, structure led to changes in team structures 
at group level, and this change is associated with individual level changes regarding 
employee job descriptions.   

This study made certain contributions to our understanding of distributed 
leadership and process based organizations. First of all, this study was an attempt to 
analyze intra organization dynamics of local division of a multinational company and 
in-depth interviews revealed unique findings regarding changes between two periods. 
With Roster method, leadership dynamics of teams within this organization were 
evaluated and use of this for analyses of distributed leadership was an important 
methodological contribution. Roster method also enabled us to see how perspectives of 
individuals are different from each other and how these different perspectives form 
teams. Employees possess their own internal strategies and they internalize these 
strategies in their own teams hence, an inter-organizational network of flexible-dynamic 
teams is established. Essentially, Foster method helped us to gain a holistic approach 
among teams of our sample company while analyzing the distributed leadership 
characteristics.   

Implicit leadership is a research avenue that stands in the intersection of 
organizational behavior and psychology. While aspects related to effective leadership 
are within borders of organizational behavior, process of defining an effective leader 
that includes mental schemas and metaphors is in the avenue of psychology.  In this 
vein, it is argued that measurement of implicit leadership has been both challenging and 
troublesome for scholars. Since it is related to mental schemas, cognitions and 
metaphors of individuals; analysis of these mental schemas is challenging. Additionally, 
development of scales on implicit leadership is troublesome because scale validated in a 
sample may prove quite different in another sample set just because of subjectivity of 
mental schemas and metaphors individuals use for defining their leaders.  In this study, 
Roster approach was implemented to evaluate the existence and strength of implicit 
leadership across different teams and implementation of this approach enabled us To 
combine constructs of flexible-dynamic team structures with implicit leadership, To 
derive insights of all team members within all department and o avoid social desirability 
and bias effects which are common fallacies of survey tools. As in all studies, 
limitations were inevitable and they should be noted. The first limitation was related to 
use of single design case approach. In-depth interviews were conducted with managers 
of all departments at the company site and conclusions were reached based on insights 
from a single company analysis. Therefore, generalizations from a single case design 
were not possible. However as noted by Yin (2003) case studies are not designed and 
conducted to make generalizations but to enrich theoretical contributions.  
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Özet 

Havayolu taşımacılığında faaliyet gösteren işletmelerin pazarda yer alabilmesi 
veya pazar payını arttırabilmesi için, müşterilerin hizmet satın alma tercihlerine neden 
olan faktörlerin ve bu faktörlerin müşteri memnuniyetini belirleme derecelerinin 
öğrenilmesi çok büyük öneme sahiptir. Bu faktörlerin öğrenilmesi için Sabiha Gökçen 
Havaalanı örneğinde müşteriler üzerinde iki bölümden oluşan bir anket uygulanarak, 
müşterilerin tercih nedenlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar 
sonucunda müşterilerin tercihlerine neden olan ve memnun olmalarını sağlayan 
faktörler belirlenmiştir. Bu faktörler sırasıyla, güvenilirlik ve iyi hizmet, uzmanlık ve 
esneklik, avantaj ve uygunluk, güvenlik ve kalite, rahatlık ve çeşitlilik olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Havayolu seçimi, havayolu müşteri memnuniyeti, iç hatlar 
uçuşları 

Abstract 
It is essential to understand the factors that influence service purchasing 

preferences of customers, as well as degree of these factors in determining customer 
satisfaction, in order to help companies operating in airline transport to have presence 
in the market, or to increase their market share. For this purpose, customers were given 
survey forms consisting of two parts and the factors that have effect on preferences of 
customers were researched in the case of Sabiha Gökçen Airport. Following 
researches, factors which have effect on customers’ preferences and satisfaction were 
identified. These factors are reliability and quality service, expertise and flexibility, 
advantage and suitability, safety and quality, comfort and diversity respectively. 

Key words: Selection of airline, airline customer satisfaction, domestic flights. 
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GİRİŞ 
Türkiye’de ilk havayolu şirketi, 20 Mayıs 1933 tarihli 2186 sayılı kanunla 

kurulmuş ve ilk adı Havayolları Devlet İşletme İdaresi olup 5 uçak ve 23 koltuk 
kapasitesi ile Ağustos 1933 tarihinde seferlere başlamıştır. 1935 yılına kadar Millî 
Savunma Bakanlığı’na bağlı kaldıktan sonra 2744 sayılı kanunla, Bayındırlık 
Bakanlığı’na bağlanmıştır. O zamanlardaki ismiyle Devlet Hava Yolları İşletmesi, 
şimdiki adıyla Türk Hava Yolları (THY)’dır.  

Sönmez Hava Yolları ilk özel havacılık işletmesi olarak 1984 yılında 
kurulmuştur. Pegasus Hava Yolları, 1990 yılında, Onur Air 1992’de kurulan özel 
havayolu şirketleridir. Bunların yanında Türkiye’de şu anda iç hatlarda hizmet veren, 
Anadolu Jet, Ankair, Atlasjet, Bestair, Borajet, İzmir Havayolları, MNG Havayolları, 
Sky Airlines,  Sun Express, İstanbul Havayolları gibi birçok havayolu işletmesi 
mevcuttur. Havayolu şirketlerinin artması ile birlikte rekabet ön plana çıkmaktadır. Bu 
durum hem kaliteyi arttırma açısından ve hem de fiyat açısından, havayolunun tercih 
edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Artan taleple birlikte, havaalanı sayılarının 
artması, uçuş sayılarının artması, bu sektörün her geçen gün büyümesini sağlamaktadır. 
Türkiye nüfusunun 72 milyonu aştığı göz önüne alındığında, havayolu şirketleri için 
önemli bir pazar olduğu açıktır. Havayolu şirketlerinin bu pazarda varlığını 
sürdürebilmeleri, pazar payını artırabilmeleri ancak rekabetçi bir anlayışla müşteri 
memnuniyetini istenilen düzeye getirebilmeleriyle mümkün olabilecektir. Bu kapsamda 
bu çalışmada bir havalimanı örneğinde müşterilerin havaalanını tercih nedenleri ve 
memnuniyetleri üzerine gerçekleştirilen bir çalışmaya yer verilmiş olup, sonuçlar 
araştırmanın amacı doğrultusunda yorumlanmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
            Havayolu yolcularının havayolu işletmelerini tercih nedenlerini ve hizmetlerden 
memnuniyetlerini etkileyen faktörleri belirlemek için birçok araştırma yapılmıştır. 
Örneğin, konuyla ilgili olarak, Küçükönal ve Korul’un (2009) gerçekleştirmiş olduğu 
“Havayolu İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi” konulu araştırmasından elde 
edilen verilere göre, havayolu sektörünün, geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürdüğü 
ve aynı sahada birden fazla havayolu ve havacılık dışı isletmeler ile rekabet içerisinde 
olduğundan öncelikle emniyet, yüksek kalite ve güvenilirlik konularına büyük önem 
vermesi gerektiği belirlenmiştir. Bunların sağlanması için, havayolu işletmelerindeki 
personel önemli bir rol oynamaktadır. Buradan hareketle, insan kaynaklarının son 
derece stratejik bir şekilde kullanılması gerekmektedir (Küçükönal and Korul, 2009: 
68).  

Küçükönal ve Korul, müşterilerin hizmetlerden memnuniyetlerini etkileyen 
faktörler üzerinde dururken, Atalık, (2006) “Sık Uçan Yolcu Programlarında Sunulan 
Ödüllerin Müşteri Bağlılığı Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Türk Hava 
Yolları Araştırması” adlı çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaya göre, müşterilerin bir 
kısmı, kendilerine sunulan hizmetlerin kalitesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yüksek 
tatmin düzeyi nedeniyle THY’ye bağlılık göstermektedir.  Diğer kısmı ise kendilerine 
sunulan hizmetlerin kalitesi ve tatmin düzeylerine göre değil, sadece bağlılık programı 
kapsamında sunulan ödüller nedeniyle THY’ye bağlılık gösteren müşteriler olduğu 
önemli bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Bu üyelerin uçuş tercihlerinin kendilerine 
daha cazip ödüller sunan, bir veya bir anda birden fazla havayolu olduğunda kısa sürede 
değişeceğini ve diğer havayolu işletmelerinin sık uçan yolcu programına yöneleceğini 
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söylemek mümkündür. Bununla birlikte araştırma kapsamında ortaya çıkan en önemli 
ve yadsınamayacak gerçek; bir bağlılık programı olan sık uçan yolcu programlarında 
yolculara sunulan ödüllerin yolcuların tercihlerini büyük ölçüde etkilediği ortaya 
çıkmıştır (Atalık, 2006: 217-234).  

Aktepe ve Şahbaz ise, ( 2010) “Türkiye’nin En Büyük Beş Havayolu 
İşletmesinin Marka Değeri Unsurları Açısından İncelenmesi ve Ankara İli Uygulaması” 
adlı makalede,  tüketicilerin zihninde oluşan ancak somut olmayan marka kavramlarını 
ortaya çıkarmaya çalışmıştır.  Bu amaçla, her havayolu işletmesine ait marka 
farkındalığı, marka sadakati, marka çağrışımı ve algılanan kalite unsurları 
somutlaştırılarak ortaya konulmuştur. Böylece, havayolu işletmelerinin yolcular 
tarafından nasıl değerlendirildiği, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir. 
Marka, markalaşma, marka bilinirliği, farkındalığı ve sadakati kavramlarıyla yolcu 
taşımacılığı yapan havayolu işletmeleri arasındaki teorik boşluk doldurulmaya 
çalışılmıştır (Aktepe ve Şahbaz, 2010: 69).  

Buraya kadar sözü edilen çalışmalarda, yolcuların yerli ve yabancı olduğu göz 
önüne alınmazken, Okumuş ve Asıl (2007) “Havayolu Taşımacılığında Yerli ve 
Yabancı Yolcuların Memnuniyet Düzeylerine Göre Beklentilerinin İncelenmesi” adlı 
makaleyle, bu farkı ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Çalışmadan elde edilen verilere göre, 
yerli ve yabancı yolcuların genel memnuniyet düzeyleri aynı olmakla birlikte, 
memnuniyet düzeyleri üzerinde etkili olan beklentilerinin farklılaştığı görülmektedir. 
Yerli yolcularda memnuniyet düzeyine göre ön plana çıkan beklentiler sırası ile fiziksel 
unsurlar ve hizmetin kişisel uygunluğu değişkenleridir. Yabancı yolcularda memnuniyet 
düzeylerine göre ön plana çıkan beklentiler ise, doğru ve güvenilir personel, müşteriyi 
tanıma/anlama, hizmette isteklilik ve anında hizmet ve inanılırlık değişkenleridir. Yerli 
yolcuların memnuniyet düzeylerine göre farklılaşmalarında en etkili olan faktör fiziksel 
faktörler iken, yabancı yolcuların memnuniyet düzeylerine göre farklılaşmasında en 
etkili olan faktör doğru ve güvenilir hizmet faktörleridir. Bu sonuçlar doğrultusunda, 
yerli yolcuların hizmette somut unsurlara yabancı yolcuların ise soyut unsurlara daha 
fazla önem verdikleri ortaya çıkmaktadır (Okumuş ve Asıl, 2007: 152-175). 

Park’ın (2007), “Passanger Perception of Service Quality: Korean and 
Australian Case Studies” adlı makalesinde, yolcuların bilet satın alırken, etkilendikleri 
ölçütü ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, yolcuların bilet satın 
alma kararlarını verirken etkilendikleri en önemli ölçüt algıladıkları kalitedir. Algılanan 
kaliteye etki eden en önemli faktörün fiyat olduğu daha önce yapılan çalışmalarda ifade 
edilmektedir (Park, 2007: 238-242).  

Algılanan kalitenin neye göre tanımlandığını ortaya çıkarmak için, Zeithaml 
(1988), “Consumer Perceptions of Price, Quality and Value:A Means-End Model and 
Synthesis of Evidence” adlı bir araştırma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmadan elde edilen 
verilere göre, algılanan kalite, amaca göre tanımlanır ve memnuniyet düzeyine bağlı 
olarak değişiklik gösterir. Bir müşteri, performans seviyesine ilişkin beklentileri 
düşükse kolayca memnun edilebilir. Yüksek kalite seviyesi, düşük beklentilerle uyumlu 
değildir ve davranışa göre değişebilir. Algılanan kalite, markaya karşı duyulan tüm 
duyguları içine alan, gözle görülmeyen bir değerdir. Genellikle güvenlik, performans 
gibi ürün ile marka arasında bağ kuran kendine has özelliklere dayanır. Algılanan kalite 
tüketicilerin, bir markanın tüm üstün ya da mükemmel yönlerini dikkate alan yargılarını 
temsil eder (Zeithaml, 1988: 2). 
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Busbin ve DeConinck (2008), rekabetçi üstünlüğün ortaya çıkartılması için,“The 
Evolution of Sustainable Competitive Advantage: From Value Chain to Modular 
Outsource Networking” adlı bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmadan elde edilen verilere 
göre, rekabetçi avantajın elde edilebilmesi için müşteriye sağlanan değerin maliyetine 
oranla rakiplerinin sağladığı değerden daha fazla olması gerekmektedir. Böylece bir 
işletmenin rekabetçi olup olmaması büyük ölçüde yarattığı değere dayanmaktadır 
(Busbin, Johnson ve DeConinck, 2008: 103-108). 

Müşterilere verilen hizmetlerden ve sunulan ödüllerden hangilerinin onları 
işletmeye bağladığını ortaya çıkarmak için, Atalık (2009) “Sık Uçan Yolcu 
Programlarında Sunulan Ödüllerin Müşteri Bağlılığı Üzerine Olan Etkisinin 
Belirlenmesine Yönelik Türk Hava Yolları Araştırması” adlı bir çalışma yapmıştır. Bu 
çalışmadan elde edilen verilere göre, havayolu şirketlerinin en önemli pazarlama 
stratejileri iç hatlarda hizmet verilen müşteriler için değer yaratan etkinlikleri yerine 
getirmektir. Müşterilerin özelliklerine göre yerine getirilmesi gereken en önemli 
etkinlikler içinde hızlı rezervasyon yapma ve özel talepleri karşılama çok etkilidir. 
Bagaj kontrolü için yolcular tarafından harcanan zaman, elektronik biletle ortadan 
kaldırılabilir. Havayolu taşımacılığı yöneticileri, müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını 
belirleyip buna uygun hizmetler vermelidir. Yazar, aynı zamanda söz konusu 
araştırmasında, müşterilerin hizmet kalitesi ve kendilerine sunulan cazip ödüller 
nedeniyle işletmeye bağlılık göstermeleri üzerinde durmaktadır (Atalık, 2009: 217).   

Bir başka araştırmacı Diggines, “Passenger Perceptions and Understanding of 
the Low-Cost and Full-Sercice Airline Models in South Africa and The Implications for 
Service Strategy” adlı çalışmasıyla düşük maliyetli yolcuların tatmininde fiyatın etsi 
üzerinde durmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, fiyatın tam hizmet isteyen yolcular 
üzerinde de etkisi olduğunu, fakat bu yolcuların fiyatlar yükseltilse bile firmaya 
bağlılığını sürdürmektedir. Düşük maliyetli yolcularda ise, fiyat müşteri bağlılığının 
sürmesi için çok önemlidir (Diggines 2010). 

          Kaliteli hizmet ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek için, Saha 
ve Theingi,“Service quality, satisfaction and behavioural intentions” adlı çalışmayı 
yapmışlar ve havayolu yolcularının memnuniyetini kaliteli hizmetin sağladığını 
belirlemişlerdir.  Araştırma sonuçlarına göre, hizmetten memnun olan yolcular, sadık 
müşteriye dönüşürken, memnun olmayanlar, başka firmaları tercih etmeye 
başlamaktadır. Bunun yanında,  güvenilirlik, uçuş programları, uçuş görevlilerinin 
performansı ve uçakların iç konforu da müşteri memnuniyetini sağlamaktadır (Saha ve 
Theingi, 2009). Chen ve Tseng’in yaptığı “Evaluating the customer perceptions on in-
flight service quality” adlı araştırma sonuçlarına göre ise, müşteri tatmininde uçuş 
kalitesinin çok önemli olduğu belirlenmiştir (Chen ve Tseng, 2011).  

          Abdullah ve Manaf müşteri memnuniyeti ile ile ilgili olarak iki araştırma 
yapmıştır.  “Measurinc The Service Quality of Airline Services in Malaysia” adlı 
araştırma sonuçlarına göre, yolcu memnuniyetini sağlamak için, yolculara sürekli 
anketler uygulanmalıdır. Bu anketlerle yolcularının demografik özelliklerine 
(mesleklerine, gelir düzeylerine, cinsiyetlerine vb. gibi) göre beklentilerini öğrenmeli ve 
yolculara bu beklentilere uygun hizmetler verilmelidir (Abdullah ve Manaf, 2007). 
Abdullah ve Manaf’ın  “A Structural Equation Modelling Approach To Validate The 
Dimensions of Servperf in Airline İndustry  of Malaysia” adlı araştırmalarında ise, 
yolcu memnuniyetini sağlayabilmek için, onlara doğru doğru ekipman ve doğru fiziksel 
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özelliklerle doğru hizmet verilmelidir. Bu hizmeti verecek elemanların da, nezaketli, 
bilgili, genel görünümü düzgün ve güven verici olması gereklidir (Abdullah ve Manaf  
2012). 

ARAŞTIRMANIN AMACI 
Tüm hizmet sektörlerinde olduğu gibi, havayolu taşımacılığında da kendisine 

hizmet verilen müşterilerin bir taşımacılık şirketini tercih nedenlerinin ve tercihlere 
etkili olan faktörlerin bilinmesi, söz konusu havaalanlarındaki hizmet kalitesinin ve 
tercih edilme düzeylerinin artırılması açısından önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bu 
kapsamda bu araştırmanın amacı, Türkiye’de iç hatlardaki havayolu taşımacılığında 
müşteri tercihini ve memnuniyetini etkileyen faktörleri, örnek bir hava alanı üzerinde 
yürütülen bir çalışmayla ortaya çıkarmaktır.  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  
Müşterilerin havayolu tercih ve memnuniyetini etkileyen faktörlerin 

belirlenmesinde en uygun yöntem anket yöntemidir. Bu yöntemde yüz yüze yapılan 
görüşmeler daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. Anket sorularının hazırlanması, tercih ve 
memnuniyetlerin belirlenmesinde önemli bir aşamadır. 

 Bu nedenle araştırmada kullanılan görüşme cetvelindeki sorular, havayolu 
taşımacılığında yolculara uygulanan çeşitli soru cetvellerinde güvenilirlikle, hizmetle, 
uygunlukla, kalite ve rahatlıkla ilgili sorulardan titizlikle seçilmiştir. Uygulanan anket 
formu iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama, müşterilerin havayolu taşıma 
şirketlerini tercih nedenlerinin derecelerinin belirlenmesiyle ilgili sorulardan oluşurken, 
ikinci aşama, müşterilerin tercihlerine neden olan hizmetlerden memnuniyet 
derecelerinin belirlenmesiyle ilgilidir. Her iki aşamadaki sorularda da Likert ölçeği 
kullanılmıştır. Müşterilerin tercih nedenleri ile ilgili aşamada kullanılan seçeneklerin 
katsayıları; 5:kesinlikle evet,  4:evet, 3:kararsızım, 2:hayır ve 1:kesinlikle hayır 
şeklindedir. Memnuniyet ölçüleri ile ilgili aşamada kullanılan seçeneklerin katsayıları 
ise; 5:çok iyi, 4:iyi, 3:kararsızım, 2:kötü ve 1:çok kötü şeklindedir.       

Müşterilerin havayolunu tercih ve memnuniyetini etkileyen faktörlerin 
belirlenmesinde, anketlerin uygulanmasıyla elde edilen verilere Faktör analizi 
uygulanmıştır.  

FAKTÖR ANALİZİ VE ELDE EDİLEN BULGULAR 
Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde kullanılan faktör analizinin 

ilk aşamasında müşterilerin kullandığı havayolunu tercih etmelerine neden olan 
faktörlerin belirlenmesi, Türkiye’de hizmet veren bir havayolu şirketi referans 
alınmıştır. Sabiha Gökçen Havaalanında belirlenen havayolu şirketiyle gelen 
yolculardan 280’i ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler SPSS 17. Hazır 
paket programı ile faktör analizine tabi tutulmuştur.  

Faktör analizinin birinci adımında KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Barlet’s testi 
uygulanarak, Sig. Değeri 0,00 < 0,05 olduğundan, değişkenler arasında faktör analizi 
yapmaya yeterli düzeyde bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. KMO değeri 0,80’in üzerinde 
olduğunda, değişkenlerin faktör analizi için uygun olduğu kabul edilir. Measures of 
SamplingAdequacy (MSA) değerine bakılarak, 5 ve 14. soruların dışındaki tüm 
soruların faktör analizine sokulabileceği anlaşılmıştır. Anti-image correlation matrisinde 
yer alan korelasyon değerleri (MSA değerleri) 0,50’den az olan sorular analizden 
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çıkarılmıştır. Total Variance Explained tablosuna bakılarak, “Özdeğerleri” 
(Eigenvalues) “1” den büyük üç sorunun faktör analizine girdiği görülmüştür (Tablo 1).  

Tablo 1: Faktör Analizi Sonuçları 

Başlangıç Özdeğerleri 

(Initial Eigervalues) 

Yüklenen Faktörlerin Karelerinin 
Dağılımı  (Extraction Sums of 

Squared Loadings) 

(Rotation Sums of Squared 
Loadings) 

 

Faktör Toplam 

 

Varyans 

(%) 

Birikimli 

(%) 
Toplam Varyans 

(%) 
Birikimli 

(%) Toplam Varyans 
(%) 

Birikimli 
(%) 

1 6,312 42,014 42,014 6,302 42,014 42,014 3,077 20,513 20,513 

2 1,284 8,558 50,572 1,284 8,558 50,572 2,921 19,471 39,984 

3 1,048 6,986 57,557 1,048 6,986 57557 2,636 17,573 57,557 

Faktör analizinde “Döndürülmüş Bileşen Matris” (Rotated Component Matrix) 
çizelgesine göre değerleri 0,50’den küçük ve birden çok faktöre dağılan sorularla bir 
faktör altında kalan sorular çıkarılmıştır. Herhangi bir soru farklı faktör sütunlarında 
yakın değerler alırsa bu soru analizden çıkarılır. Bunun yanında her faktör en az iki 
sorudan oluşmalıdır. Bu işlemlerden sonra devam edilen faktör analizi sonucunda üç 
faktör belirlenmiştir. Bu faktörlerle ilgili sorular şunlardır: 1. Faktörün soruları: S12, 
S11, S4, S16, S3, S10 şeklindedir. İkinci faktörün soruları: S7, S6, S8, S9 şeklindedir. 
Üçüncü faktörün soruları: S2, S13,S1, S15 şeklindedir.  

Faktör analizi sonucunda belirlenen üç faktörün altındaki sorular ayrı ayrı 
“Reliability” testine tabi tutulmuştur. Cronbach’s Alpha değerlerinin 0,70 ve üstü 
olması halinde ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilir (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2010). 
Buna göre üç faktörün altındaki soruların güvenilir olduğu anlaşılmıştır.  

Faktörlerdeki soru gruplarının güvenilirliğinin sınanması sonucunda, birinci 
faktörün Cronbach Alpha değeri 0,857, ikinci faktörün 0,806 ve üçüncü faktörün 0,546 
olması ve her bir faktör altındaki soruların güvenilirlik değeri, bu Alpha değerlerinden 
büyük olmaması nedeniyle, soru grupları güvenilirlik testinden geçmiştir. Güvenilirlik 
analizinden geçen faktörler yeniden analize sokulduğunda, KMO (Kaiser-MeyerOlkin) 
ve Barlett’s değeri 0,834 ve Sig. Değeriyle önem düzeyi arasındaki ilişki 0,00<0,05 
olduğundan, değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde bir ilişki 
olduğu görülmüştür. “Total Variance Explained” çizelgesine göre “Özdeğerler” 
(Eigenvalues) “1” den büyük üç soru analize girmektedir. Bu soruların birikimli frekans 
değeri 0,603’tür ve bu kabul edilebilir bir değerdir. “Rotated Component Matrix” 
çizelgesindeki faktörler bu faktörlerin altındaki soruların daha önce elde edilen üç faktör 
ve bu faktörlerin sorularıyla aynı olması, güvenilirlik analizinin yeterli olduğunu 
göstermektedir.  

Faktör analizi sonuçlarına göre müşterilerin kullandığı havayolunu tercih 
etmelerine neden olan üç faktör ve bu faktörün altındaki sorular belirlenmiştir (Tablo 2). 
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Tablo 2:  Faktörler ve Faktörlerin Altındaki Sorular 

Faktör Adı Sorular 

Güvenilirlik ve İyi Hizmet 

S12: Havaalanına servislerinin olması 

S11:Havaalanı hizmetlerinin iyi olması 
S4: Güvenilir olması 

S16: Kaza sayısının az olması 
S3: Büyük bir filoya sahip olması 

S10: Filonun genç ve bakımlı olması 

Uzmanlık ve Esneklik 

S7: Zamanında hareket etmesi 
S6: Sefer sayısının fazla olması 
S8: Personelin uzman olması 

S9: İletişimin kolay olması 

 
Avantaj ve Uygunluk 

S2: Kendi Şehrime seferi olması 
S13:Fiyatların uygun olması 

S1: Tavsiye üzerine  
S15: Uçuş saatlerinin uygun olması 

 Müşteriler kullandıkları havayolu işletmesini üç faktörün etkisinde kalarak 
tercih etmişlerdir. Bu faktörler; (1) Güvenilirlik ve iyi hizmet, (2) Uzmanlık ve esneklik, 
(3) Avantaj ve uygunluktur. Güvenilirlik ve iyi hizmet faktörünü oluşturan hizmetler; 
havaalanına servis olması, hizmetlerin iyi ve güvenilir olması, genç, bakımlı ve büyük 
bir filoya sahip olmasının yanında kaza sayısının az olmasıdır. Uzmanlık ve esneklik 
faktörünü belirleyen hizmetler; çok sayıda sefer olması, uçuşların zamanında olması ve 
kurumla iletişimin kolay olmasıdır. Avantaj ve uygunluk faktörünü belirleyen etmenler; 
uçuş saatlerinin ve fiyatların uygunluğu, kendi şehirlerine sefer olması ve işletmenin 
müşteriler tarafından tavsiye edilmesidir.  

Faktör Analizinin ikinci aşamasında müşterilerin kullandığı havayoluna ilişkin 
memnuniyet ölçütlerini belirleyen faktörlerin tespit yapılmıştır. Faktör analizinin birinci 
adımında KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Barlet’s testi uygulanarak, Sig. Değeri 0,00 < 
0,05 olduğundan, değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde bir ilişki 
olduğu anlaşılmıştır. KMO and Barlet’s testindeki değer 0,802 olduğundan, 
değişkenlerin faktör analizine uygunluğu mükemmeldir. Measures of 
SamplingAdequacy (MSA) değerine bakılarak, tüm soruların faktör analizine 
sokulabileceği anlaşılmıştır. Total VarianceExplained çizelgesine bakılarak, 
“Özdeğerleri” (Eigenvalues) “1” den büyük iki sorunun faktör analizine girdiği 
görülmüştür (Tablo 3). 
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Tablo 3: Faktör Analizi Sonuçları 

Başlangıç Özdeğerleri 

(Initial Eigervalues) 

Yüklenen Faktörlerin 
Karelerinin Dağılımı 

(Extraction Sums of Squared 
Loadings) 

(Rotation Sums of Squared 
Loadings)  

Faktör 
Toplam 

 

Varyans 

(%) 

Birikimli 

(%) 
Toplam Varyans 

(%) 
Birikimli 

(%) Toplam Varyans 
(%) 

Birikimli 
(%) 

1 4,726 59,072 59,072 4,726 59,072 59,072 3,018 37,726 37,726 

2 1,215 15,186 74,258 1,215 15,186 74,258 2,923 36,532 74,258 

İkinci faktör analizinde iki faktör belirlenmiştir. Bu faktörlerle ilgili sorular 
şunlardır: Birinci faktörün soruları: S8, S4, S2, S1 şeklindedir. İkinci faktörün soruları: 
S5, S3, S7, S6 şeklindedir. Bu sorular ayrı ayrı “Reliability” testine tabi tutulmuştur. 
Buna göre üç faktörün altındaki soruların güvenilir olduğu anlaşılmıştır. Faktörlerdeki 
soru gruplarının güvenilirliğinin sınanması sonucunda, birinci faktörün Cronbach Alpha 
değeri 0,872 ve ikinci faktörün 0,866 olması ve her bir faktör altındaki soruların 
güvenilirlik değeri, bu Alpha değerlerinden büyük olmaması nedeniyle, soru grupları 
güvenilirlik testinden geçmiştir. Güvenilirlik analizinden geçen dört faktör yeniden 
analize sokulduğunda, KMO (Kaiser-MeyerOlkin) ve Barlett’s değeri 0,802 ve Sig. 
Değeriyle önem düzeyi arasındaki ilişki 0,00<0,05 olduğundan, değişkenler arasında 
faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. “Total 
VarianceExplained” çizelgesine göre “Özdeğerler” (Eigenvalues) “1” den büyük iki 
soru analize girmektedir. Bu soruların birikimli frekans değeri 0,742’dir ve bu kabul 
edilebilir bir değerdir.  

“Rotated Component Matrix” çizelgesindeki faktörler bu faktörlerin altındaki 
soruların daha önce elde edilen iki faktör ve bu faktörlerin sorularıyla aynı olması, 
güvenilirlik analizinin yeterli olduğunu göstermektedir. Faktör analizi sonuçlarına göre 
müşterilerin kullandığı havayoluna ilişkin memnuniyeti belirleyen iki faktör ve bu 
faktörlerin altındaki sorular belirlenmiştir. (Tablo 4). 

Tablo 4:  Faktörler ve Faktörlerin Altındaki Sorular 

Faktör Adı Sorular 

Güvenlik ve Kalite 

S8: Uçuş güvenliği(iniş ve kalkış) 

S4: Hostes ve kabin görevlilerinin tutumu  
S2 Yiyecek ve içeceklerin kalitesi  

S1: Uçuş bilgilendirme 

Rahatlık ve Çeşitlilik 

S5: Vakit geçirme olanakları(video, dergi vb.) 

S3: Yiyecek ve içeceklerin çeşitliliği 
S7: Uçağın temizliği 

S6: Uçağın rahatlığı 
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             Müşterilerin tercih ettiği havayolundan memnuniyetini iki faktör sağlamıştır. 
Bu faktörler; (1) Güvenlik ve kalite, (2) Rahatlık ve çeşitliliktir. Rahatlık ve çeşitlilik 
faktörünü oluşturan hizmetler; uçuş güvenliği, hostes ve kabin görevlilerinin olumlu 
tutumları, uçuşlar hakkında bilgi verilmesi ve yiyecek-içecek kalitesidir. Rahatlık ve 
çeşitlilik faktörünü oluşturan hizmetler; rahat bir ortamın olması, vaktin rahat geçmesi, 
yiyecek-içecek çeşitliliğinin olmasıdır.  

SONUÇ 
Türkiye’de ve farklı ülkelerde yapılan benzer araştırma sonuçlarına göre, 

havayolu yolcularının tercih nedenleri ve onların memnuniyetlerini sağlayan çeşitli 
faktörler belirlenmiştir. Bu faktörler, araştırmanın kavramsal çerçevesinde sözü edilen 
çalışmalardır ki, bu çalışmalar Atalık, Okumuş, Aktepe, Busbin, Saha ve Teingi, Seniör 
Diggines, Kalthom Abdullaha tarafından yapılmıştır. Söz konusu araştırmalarda 
belirlenen faktörler; güvenlik, kalite, cazip ödüller, marka bilinirliği, anında hizmet, 
uygun fiyat, rezervasyon kolaylığı, uçuş programları, uçuş görevlilerinin performansı, 
personelin bilgili ve nazik olması, uçakların iç konforudur. Bu faktörler içinden hemen 
hemen tüm araştırmalarda ortak olan faktörler; güvenlik, kalite, uygun fiyat ve anında 
hizmettir.  

Bu araştırmada, müşterilerin kullandıkları havayolunu tercih etmelerine neden 
olan faktörlerin belirlenmesi için sorulan 16 soru üç faktör altında toplanmıştır. Bunlar 
sırasıyla; Güvenilirlik ve iyi hizmet, Uzmanlık ve esneklik, Avantaj ve uygunluk 
şeklindedir. Elde edilen bu üç faktör değerlendirildiğinde, tercihlerin belirlenmesinde 
müşteriler açısından oluşan düşüncenin, öncelikli olarak güvenlik, hizmet kalitesi ve 
avantajlar olduğu söylenebilir. 

Benzer şekilde müşterilerin kullandığı havayoluna ilişkin memnuniyet 
ölçütlerinin belirlenmesi için sorulan sekiz soru iki faktör altında toplanmıştır. Bunlar 
sırasıyla; güvenlik ve kalite, rahatlık ve çeşitlilik şeklindedir. Elde edilen bu iki faktör 
değerlendirildiğinde, memnuniyetin oluşmasında müşteriler açısından önemli olan 
etkenlerin kaliteli hizmet, rahatlık ve çeşitlilik olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak havayolunu tercih eden müşterilerin tercih nedenleri ve 
memnuniyet ölçüleri birlikte değerlendirildiğinde bunlar; yeterli güvenlik, iyi ve kaliteli 
hizmet, avantaj, rahatlık ve konfordur. 

Araştırmanın sadece bir havayolu işletmesinde uygulanması ve tek bir anket 
uygulamasına dayanması bir kısıtlılıktır. Bu kısıtlılığın giderilmesi için, havayolu 
yolcularının havayolu şirketlerini tercih nedenlerini ve memnuniyet faktörleri 
belirleyebilmek için birden çok şirket üzerinde araştırma yapılmalıdır. Bunun yanında, 
her şey değiştiği gibi yolcuların tercih nedenleri ve memnuniyetlerini belirleyen 
faktörler de sürekli değiştiğinden dolayı, bu değişiklikleri belirleyebilmek için belirli 
aralıklarla anketler uygulanmalıdır. Anketlerde yolcuların farklı toplumsal sınıflardan 
olduğu, istek ve gereksinimlerinin de buna göre farklılık göstereceği göz önünde 
tutularak, farklı toplumsal sınıflarda olan yolcuları memnun edebilmek ve tatmin 
edebilmek için, sunulan hizmetler bu farklılıklara uygun olmalıdır. 
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Extended summary 
 

A research was conducted at Sabiha Gökçen airport in order to identify the 
factors which have effect on preferences and satisfaction of customers regarding airline 
transport. The survey consisted of two parts, which was used to determine the factors. 
First part of the survey consisted of questions intended to identify reasons of customers 
to choose their airline transport companies, while second part was about determining 
satisfaction degrees of customers with regard to the services that cause their 
preferences. 

 
Likert scale was used in questions of both parts. The survey was applied with 

face-to-face interviews with 280 people and the data was subjected to factor analysis by 
using SPSS 17 ready package program. 

 
Following factor analysis, three factors were identified which have effect on 

airline company selection of customers. These factors are (1) reliability and quality 
service, (2) Length and flexibility, and (3) Advantage and suitability. On the other hand, 
factors that result in satisfaction of customers are (1) safety and quality, (2) comfort and 
diversity. 

An airline company must identify requirements, demands and expectations of 
customers by using daily survey forms consisting of a few questions and must offer its 
service according to this data in order to influence passengers’ preferences and to 
guarantee their satisfaction, since demands, needs and expectations of passengers 
change just like everything else. 
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Özet 
Bu çalışmada, Türkiye’de turizm sektöründe uygulanan her şey dâhil sistemin orta 

öğretim düzeyindeki turizm eğitimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, 
eğitimciler ve öğrenciler üzerinden iki ayrı anket formu ile bir araştırma yürütülmüştür. 
Yapılan araştırma sonucunda; eğitimcilerin kalite konusunda yeterliliğe dayalı personel 
yetiştirmedeki tereddütlerinin olması, her şey dâhil sistem hakkında olumsuz 
öngörülerinin oluşmasına neden olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bu olumsuz 
düşünceye, sistemin içerisinde doğrudan ve birebir yer alan öğrencilerin aynı oranda 
katılmadıkları anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Herşey Dâhil Sistem ve Eğitim,  HDS’nin Eğitime Etkisi 

Abstract 
In this study, the effects of tourism education at secondary level were investigated 

for all-inclusive system (AIS) that is applying to the tourism sector in Turkey. For this 
purpose, two questionnaire surveys were conducted over two groups. A negative 
prediction about the all-inclusive system is concluded due to research of trainer stuff 
that can not educate on quality competency-based personal. But it is understood that 
students that are directly or indirectly into to this system are not participating at the 
same rate level 
Key Words: All Inclusive System and Training, Education Impact of AIS 

Giriş  
Hizmet sektörünün müşteri odaklı olması; turizm sektöründe yer alan işletmelerin, 

müşteri memnuniyetine yönelmelerini gerektirmektedir. Müşteri memnuniyetini 
gerçekleştirmek için ise, işletmeler sundukları ürün ve hizmetleri farklılaştırma yoluna 
gitmektedirler. Dünya pazarında paket tur üretimi ve satışı yapan tur operatörleri; son 
yıllarda pek çok turistin kapsamlı paket tur seyahatlerini tercih etmelerinden dolayı, 
seyahat seçimlerinde değişikliklere yönelmişlerdir (Clewer ve Diğ, 1992, ss. 123-124). 
Bunlardan birisi de kitle turizminin artmasıyla birlikte yaygınlaşan “Her şey Dâhil 
Sistem (HDS)”dir.  
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Her şey Dâhil Sistem (HDS); ana ve ara öğünlerde verilen yemekler, yerli-yabancı 
sıcak-soğuk içecekler, animasyonlar, spor aktiviteleri ve müşterilerin ihtiyaç 
duyabilecekleri diğer tüm hizmetlerin fiyata dâhil olduğu bir sistemdir. Müşteriler bu 
Herşey Dahil Sistemde; tatil ücretlerini peşin ödemekte, tatilleri esnasında ödeme ve 
fiyat kaygısı taşımadan tatil geçirme imkânı bulmaktadırlar. Bir pazarlama disiplini 
olarak geliştirilen sistemin diğer sektörlere etkileri araştırılmadan sistem uygulamaya 
konulmuştur. Tüm ürün yaşam endekslerinde olduğu gibi HDS’nin de mutlak suret ile 
bir yaşam eğrisi mevcuttur. Bu yaşam eğrisi süresinde sistemin sektördeki bütün 
aktörlere olumlu veya olumsuz yönleri ile etkisinin incelenmesi gerekmektedir.  

 Turizm sektörünün etkilendiği ve etkilediği birçok sektör mevcuttur. Ancak 
bunlardan sektörün çift yönlü etkileşim içerisinde olduğu unsur eğitimdir. Mesleki 
eğitim, tüm ekonomik sektörlerin alt yapısını oluşturan temel olmakla beraber temelini 
oluşturduğu sektörden en çok etkilenen unsurdur.  Rekabetin yoğun olarak yaşandığı 
dünya turizm piyasalarında, standartlara uygun ve kaliteli turistik mal ve hizmet 
üretebilmek için; hem toplumun turizmin önemini kavraması, hem de yeterli sayıda 
nitelikli personel gereklidir. Nitelikli personelin yetiştirilebilmesi ise ancak turizm 
eğitiminin kalitesi ile mümkündür. Turizmin bir hizmet sektörü olması ve hizmeti satın 
alan ile hizmeti sunan kişilerin sürekli yüz yüze iletişim içinde olması, istihdam 
edileceklerin eğitimini ön plana çıkarmaktadır. Turizmin hem arz hem de talep 
cephesinde insan önemli bir unsurdur (Yağcı, 2001, ss. 28). Ekonominin hiçbir sektörü, 
turizm sektöründe olduğu kadar insanlarla doğrudan doğruya ilgili değildir ve turizm 
sektörünün var olmasının ayakta kalmasının temel taşı eğitimdir (Timur, 1978 ss.16).  

Turizm eğitimi; turizm alanında faaliyet gösteren konaklama, seyahat,  yiyecek-
içecek işletmeleri ile acentelerin, nitelikli iş gücünü karşılamaya yönelik olmaktadır 
(Tayfun, 2001, ss. 1-12). Her düzeyde verilen turizm eğitiminin genel amacı, toplumda 
turizm bilincini geliştirmek, turizm kaynaklarını koruma anlayışını geliştirmek, turiste 
karşı ilkeli, dürüst hizmet anlayışını kazandırmak, sevgi, hoşgörü ve konukseverliğe 
uygun davranış biçimi oluşturmaktır (Öztaş, 1995, ss. 80). Otelcilik ve Turizm Meslek 
Liseleri; ortaöğretim düzeyinde mesleki turizm eğitimi verilen, turizm sektörünün 
ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir, nitelikli insan gücünü yetiştiren, öğrencilerini hem 
mesleğe, hem de yüksek öğrenime hazırlayan, ilköğretim okulu üzerine dört yıl süreli 
eğitim veren meslek liseleridir (Ünlüönen ve Boylu, 2005, ss. 15).  

Araştırmanın Amacı  
Turizm diğer ekonomik sektörlerden farklılık gösteren, hızlı ve devamlı gelişim 

gösteren bir sektördür. Bu sektörde ihtiyaç ve sorunlar ancak eğitim ile 
çözümlenebilecektir. Bu nedenle sektörün ana hizmet alanları olan bölümlerinde 
mesleki eğitim verilmesi oldukça önemlidir. HDS uygulamasına yönelik bir standardın 
olmaması, işletmeler ve müşteriler açısından bir kavram kargaşasını ortaya 
çıkarmaktadır. Bu durum etkisini turizm alanında eğitim veren kurumlarda da 
hissettirmektedir. HDS hakkındaki araştırmalar, genellikle ülke ekonomisi, turizm 
işletmeleri ve yöre esnafı ve müşteri memnuniyeti açısından ele alınmıştır (Süklüm, N. 
(2006)- Barak, H. (2006) Çizel, R. B (2008)).  Ancak sistemin eğitime etkileri hakkında 
bir çalışma yapılmamış, turizm sektörünün ayrılmaz parçası olan eğitim boyutu 
üzerinde durulmamıştır.  

Bu araştırmada; Türkiye’de uygulanan HDS’nin ortaöğretim düzeyinde turizm 
eğitimi veren Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri’nin eğitim üzerine etkileri hakkında, 
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bu okullarda görev yapan idareci ve öğretmenler ile öğrencilerin bilgi ve tecrübelerine 
dayanarak HDS’nin eğitime etkisi ölçülmüştür. Çalışmada HDS’nin eğitim kalitesi ve 
sistematiğine etkisinin olup olmadığına bakılmış, etkisi varsa bu etkinin olumlumu 
yoksa olumsuzmu olduğu araştırılmıştır.  

Yapılan çalışmada ana amaç; 
HDS ile ilgili eğitim boyutu üzerinde durularak HDS’nin eğitime etkisi 

araştırılmıştır. Bu genel amaca uygun alt amaçlar; Turizm sektöründe uygulanan her şey 
dâhil sistemin 
1- Çerçeve öğretim programlarına, 
2- Öğrencilerin başarısına,  
3- Öğrenci ve öğretmen motivasyonuna,  
4- Öğrencilerin akademik tercihlerine,  
5- Öğrencilerin okudukları bölümü tercih etme nedenlerine,  
6- Öğretmenlerin çalışma verimliğine,  
7- Öğretme metot ve yöntemlerine yönelik tutum farklılaşması ile program ve içerik 

açısından etkisinin değerlendirilmesi  
şeklinde belirlenmiştir.  

Yöntem 
Araştırma, tarama modelinde betimsel bir nitelik taşımaktadır. Araştırma 

verilerinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan 
anket formu, araştırmacı tarafından mesleki eğitime ilişkin eğitimci ve öğrencilerle 
yapılan görüşmeler ile sistem hakkında daha önce yapılan araştırmalarda kullanılan 
anketler ışığında oluşturulmuştur (Süklüm, N. (2006)- Barak, H. (2006) Çizel, R. B 
(2008).   

Anketlerin geliştirilmesi sırasında araştırmanın amaç ve alt amaçları dikkate 
alınarak ülkemizin coğrafik dağılımına göre yedi bölgede eğitim vermekte olan otelcilik 
ve turizm meslek lisesi seçilmiştir. Seçim işleminde okulun büyüklüğü ve işletmelere 
beceri eğitimine gönderdiği öğrenci sayıları dikkate alınmıştır. Araştırma için söz 
konusu okullara toplam 1002 anket formu gönderilmiştir. Geri dönüşü gerçekleşen 
anket sayısı 932 olmuştur. Formlar iki kısımdan oluşmuştur. İlk kısımda, ankete katılan 
bireyin demografik bilgilerini ve sektörsel tecrübesi ile sisteme bakışını ortaya koymak 
üzere; öğretmen ve idareci anketinde 10, öğrenci anketinde 11 ifade yer almış, ikinci 
kısımda ise, sistemin olumlu ve olumsuz yönlerini ölçmeye yönelik öğretmen ve idareci 
anketinde 23, öğrenci anketinde 22 ifade yer almıştır. İfadeler 5’li likert ölçeğiyle 
değerlendirilmiştir. Ölçekte yer alan; Kesinlikle Katılıyorum(5), Katılıyorum(4), 
Kararsızım(3), Katılmıyorum(2), Kesinlikle Katılmıyorum(1) olarak puanlandırılmıştır. 
Araştırma verileri toplandıktan sonra öncelikle anket formunun güvenilirliğini 
belirleyebilmek amacıyla veriler güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucu 
uygulanan anketin güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) değeri öğretmen ve idareci anketi 
için 0,087; öğrenci anketleri için ise 0,083 olarak hesaplanmıştır. 

 Türkiye’de 2009–2010 öğretim yılı itibarı ile 110 Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi eğitim öğretime devam etmiştir. Okulların tamamında 29523 öğrenci eğitim 
almıştır. Bu öğrencilerden 5895 öğrenci 11. sınıfa, 6116 öğrenci ise 12. sınıfa devam 
etmiştir. Araştırma kapsamındaki öğrencilere yönelik yapılacak çalışmanın evreni 



 
 

L. Tolay 4/3 (2012) 82-96 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 85 

toplamda 12011’dir. Yine bu okullarda 2206 öğretmen görev yapmıştır (MEB-TTOGM 
2010). Bu durumda örneklem sayıları öğrenci çalışması için 500 öğrenciye anket 
uygulanmasının; idareci ve öğretmen çalışması için ise 150 idareci/öğretmene anket 
uygulamasının uygun olacağı 

pqtNd
pqNtn 22

2

)1( 
  formülü ile hesaplanmıştır.  

Analizler esnasında verilere Anova ve t-testi kullanılmıştır. 

Bulgular 

Tablo1: Araştırmaya Katılan Meslek Dersi Öğretmenleri/İdarecilerine Ait Bazı Tanıtıcı Bilgiler. 
(Some Identifier Datas Concerning Teachers And Administrators Participated In The Study) 

 
Değişken f % Değişken f % Değişken f % 

Okul Türü OTML’de çalışma süresi  Sektörel Deneyim 

OTML 127 95,5 5yıl ve daha az 38 28,6 Var 105 78,9 

Diğer (ÇPL-
TML) 

6 4,5 6-10 yıl  22 16,5 Yok 28 21,1 

Cinsiyet 11-15 yıl  37 27,8 Sektör Deneyimi Var ise 
Çalıştığı Bölüm 

Erkek 49 36,8 16-20 yıl 20 15,0 Servis/Bar 52 39,1 

Kadın 84 63,2 21 yıl ve fazla 16 12,0 Mutfak/Pastacılık 24 18,0 

Yaş       Görev türü Önbüro/Kat.hiz. 20 15,0 

20-29 yaş   6 4,5 Müdür / 
M.BşYrd 29 

2
21,8 Animatörlük 2 1,5 

30-39  yaş 49 36,8 Müdür 
Yardımcısı 13 9,8 Rezervasyon/Opera

syon 3 2,3 

40-49  yaş 70 52,6 Bölüm/Atölye 
Şefi 27 20,3 Yönetim 4 3,0 

50 yaş ve daha 
üstü 8 6,0 Mes.Ders. 

Öğretmeni 
64 48,1  Yurt dışı tecrübe 

 

Branş Çalışma süresi (Yıl) 

  
Var 50 37,6 

Konaklama-
Seyahat  

92 69,2 5 yıl ve daha az 8 6,0 Yok 83 62,4 

Yiyecek-İçecek 26 19,5 6-10 yıl 7 5,3 Eğitim durumu 

 
Diğer (Gıda 
Eğlence) 15 

1
11,3 

11-15 yıl 48 36,1 Lisans 113 85,0 

 16-20 yıl 38 28,6 Yüksek Lisans 20 15,0 

  21 yıl ve daha 
fazla 

32 24,1   
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Araştırmaya katılan meslek dersi öğretmeni ve idarecinin profilini belirlemek için 
yöneltilen sorular sonucunda; % 78,9’unun sektörde çalışma deneyimine sahip 
olduğunu; % 62,4’lük kısmın mesleki eğitime yönelik yurtdışı seyahatinin olmadığını 
belirtmiştir. Mesleki görgü ve bilgisini arttırmak üzere yurtdışına çıkan % 36,1 kişinin 
Avrupa Birliği ülkelerine seyahat ettikleri anlaşılmaktadır. Bu yurt dışı seyahatlerde 
Avrupa Birliği ülkeleri olarak genellikle Fransa, İngiltere, İtalya, İrlanda, Portekiz, 
Romanya, İspanya ve Almanya’ya ziyaretlerin gerçekleştirildiği belirtilmişlerdir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin % 73,2’si mesleklerine ileride devam etmek 
istediğini belirtirken, bu öğrencilerden % 26,8’i eğitimini aldıkları mesleklerini devam 
ettirme konusunda tereddütler yaşadıklarını veya ileride bu mesleği yapmayı 
istemediklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler ilerideki dönemde mesleklerini yapmak 
istemediklerini belirtirken mesleği ile ilgili isteksizlik yaşayan öğrenci sayısı                     
% 27,1’dir. Büyük bir çoğunluk orta öğretimlerini tamamladıktan sonra üniversite 
eğitimi almak istediklerini ileriye dönük hedefleri arasında göstermişlerdir.   

Araştırmaya katılan Öğretmen ve idarecilerin Her şey Dâhil Sisteme ilişkin 
görüşlerinin dağılımı Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo2: Araştırmaya Katılan Öğrencilere Ait Bazı Tanıtıcı Bilgiler. (Some Identifier Datas 
Concerning Students Participated In The Study) 

 
Değişken f % Değişken f % Değişken f % 

Cinsiyet OTML tercihi Alan Dağılımı 
Erkek 518 68,2 Bilinçli tercih 470 61,8 Servis Alanı 140 18,4 

Kız 242 31,8 Bilinçsiz 
tercih 

86 11,3 Bar Alanı 58 7,6 

Sınıf Yönlendirme 
(Çevre /aile ) 181 23,8 Mutfak Alanı 300 39,5 

11. Sınıf 447 58,8 Diğer  (Reh.) 23 3,0 Pastacılık Alanı 3 ,4 

12. Sınıf 313 41,2 İleriye Dönük Amaç 
Hedefleri 

Önbüro Alanı 221 29,1 

Yaş 

 

 

Sektörde 
çalışmak 63 8,3 

Yurt dışı tecrübesi 

14 yaş ve altı 1 ,1 Yüksek okula 
devam etmek 65 8,6 Var 50 6,6 

14-16 yaş 149 19,6 Üniversiteye 
devam etmek 

632 83,2 Yok 702 92,4 

17-19 yaş 605 79,6 Sektörde 
çalışmak 

63 8,3 Dal Dağılımı 

20 yaş ve üstü 5 ,7 Sektörde Çalışmaya İsteği Konaklama-Seyahat 
Hiz. 

259 34,1 

 İstiyor  556 73,2 Eğlence Hiz. 2 ,3 

   İstemiyor 204 26,8 Yiyecek-İçecek 
Hiz. 

499 65,7 
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Tablo 3: Öğretmen ve idarecilerin HDS ilişkin görüşlerinin dağılımı (The Distributions Of 
Teachers And Administrators' AIS Sights ). 
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HDS çerçeve öğretim programlarına etkisi 
vardır. 

14 10 24 18 6 4 44 34 40 31 2,43 1,38 

HDS öğrencilerin başarısına olumlu etkisi 
vardır. 2 1 13 9 9 6 41 30 68 51 1,79 1,03 

HDS öğrencilerin motivasyonuna olumlu 
etkisi vardır. 

4 03 16 12 2 1 49 36 59 44 1,90 1,11 

HDS öğrencilerin akademik tercihlerine 
olumlu etkisi vardır. 

4 03 15 11 8 6 51 38 54 40 1,96 1,09 

HDS öğrencilerin okudukları bölümü/alanı 
tercih etme nedenlerine etki etmektedir. 

13 9 29 21 10 7 44 33 34 25 2,56 1,35 

HDS öğrencilerin alanıyla ilgili çalışma 
isteklerini etkilemektedir. 

15 11 49 36 13 9 33 24 19 14 3,06 1,30 

HDS öğretmen motivasyona olumsuz etkisi 
vardır. 70 30 47 35 8 6 30 22 6 4 2,35 1,25 

HDS öğretmen çalışma verimliğine 
olumsuz etkisi vardır. 

43 32 47 35 12 9 22 16 8 6 2,28 1,24 

HDS öğretme metot ve yöntemlerini 
kullanmada zorluk yaratmaktadır. 

50 37 50 37 7 5 17 12 7 5 3,90 1,19 

HDS uygulanan programlara içerik 
açısından etkisi vardır. 

16 12 33 24 14 10 47 35 21 15 2,81 1,31 

HDS işletmelerde beceri eğitiminin 
içeriğini karşılamaktadır. 

6 4 18 13 5 3 45 33 59 44 2,00 1,19 

HDS okullarda verilen teorik eğitimin 
beceri eğitimine dönüştürülmesine imkân 
sağlamaktadır. 

4 3 16 12 5 3 53 39 55 41 1,95 1,10 

HDS öğrencilerin ürettiği ürün kalitesini 
olumsuz etkilemektedir. 

52 39 47 35 8 06 16 12 9 6 2,11 1,24 

HDS işletmelerin müşteri profilini 
etkilemektedir. 

61 45 53 39 6 4 6 4 6 4 4,18 1,03 

HDS öğrencilerin O.T.M.L tercih 
etmelerine katkı sağlamaktadır. 

7 5 12 9 16 12 57 42 38 28 2,17 1,11 

HDS işletmelerin ürettiği ürün kalitesini 
olumlu etkilemektedir. 

11 8 13 9 9 6 45 33 54 40 2,10 1,27 

HDS işletmelerin eğitime verdiği önemi 
olumlu etkilemektedir. 

5 3 16 12 9 6 47 35 54 40 2,01 1,15 

HDS işletmelerin hizmetiçi eğitime verdiği 
önemi etkilemektedir. 

7 5 36 27 12 9 40 30 37 27 2,51 1,29 
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HDS uygulamasına devam edilmelidir. 3 2 11 8 13 9 38 28 66 49 1,83 1,06 

HDS özelliğine göre müfredat prog. 
Güncellemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

31 23 46 34 21 15 17 12 18 13 3,41 1,33 

HDS özelliğine göre öğretmen eğitimlerine 
ihtiyaç vardır. 

10 7 46 34 12 9 26 19 38 28 2,72 1,39 

HDS turizm sektörünün gelişimini olumlu 
etkilemektedir. 

7 5 12 9 11 8 37 27 63 47 1,94 1,19 

HDS tüm uygulamaları ile turizm 
eğitiminin tüm fonksiyonlarını olumlu 
etkilemektedir. 

8 6 10 7 13 9 39 29 63 47 1,95 1,19 

Araştırmaya katılan meslek dersi öğretmeni ve idareci; sistemin çerçeve öğretim 
programlarına, öğrenci başarısına, motivasyonuna, akademik tercihlerine, öğrencilerin 
yaz dönemi yaptıkları beceri eğitiminin içeriğini karşılamasına etkisi, okulda alınan 
teorik eğitimin beceri eğitimine dönüştürülmesine katkı sağlamasına, öğrencilerin 
ürettiği ürün ve hizmet kalitesine arttırması, İlköğretimden sonra Otelcilik ve Turizm 
Meslek Liselerine yönlenmelerine, sektördeki işletmelerin ürettiği ürün ve hizmetlerin 
kalitesine etkisine, işletmelerin eğitime verdikleri öneme, eğitimcilerin sistemin 
sektörde uygulanmaya devam edilmesi ve sektörü geliştirdiği yönündeki görüşleri ile 
kendi mesleki motivasyonuna ve çalışma verimliliğine etkisinin olumsuz olduğu 
belirtilmektedir. Ancak eğitimciler, öğrencilerin okudukları alanı seçme nedenine, 
alanlarına yönelik çalışma isteklerine sistemin etkisinin olumlu olduğunu 
belirtmişlerdir. Ayrıca sistemin uygulanan öğretim programlarına, sektörel olarak 
müşteri profiline, işletmelerin kendi içlerinde personeline verdiği hizmet içi eğitimlerin 
niteliğine ve önemine etkisinin de olumlu olduğunu belirtmektedirler.  

Araştırmaya katılan meslek dersi öğretmeni ve idareciler aynı zamanda HDS’nin 
okullarda uygulanan eğitim metotlarını uygulamada zorluklar yaşanmasına neden 
olmamakla beraber, sisteme yönelik hizmetiçi eğitimler ile müfredat programlarının 
güncellenmesi gereğini görüş olarak belirtmektedirler. Meslek dersi/idarecilerin görev 
yaptıkları okul türü ve cinsiyet değişkeni açısından HDS’nin turizm eğitimine etkisi 
duyarlılık algısındaki farklılaşmayı tespit etmeye yönelik olarak t-testi uygulanmış,  
0,05 önem düzeyinde bir farklılaşmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla görev 
yapılan okul değişkeni açısından algı ortalamalarında bir farklılık oluşmamıştır. Yaş 
durumu değişkeni, branş durumu, meslekte çalışma süreleri, eğitim durumu, görev türü, 
turizm sektöründe ve eğitiminde yurtdışı tecrübesi, OTML’de çalışma süresine bağlı 
olarak tecrübe durumu değişkeni açısından HDS eğitime etkisi duyarlılık algısındaki 
farklılaşmayı tespit etmeye yönelik olarak Anova testi uygulanmış, 0,05 önem 
düzeyinde bir farklılaşmanın bulunmadığı tespit edilmiş, dolayısıyla yaş değişkeni 
açısından algı ortalamalarında bir farklılık gözlemlenmemiştir. 

Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğretmenleri sistemin eğitimi hakkında daha 
olumsuz düşünürken, Konaklama Seyahat Hizmetleri alanı öğretmenleri ve diğer 
meslek dersi öğretmenleri ve idarecilerinin bu konudaki görüşleri daha olumludur. 
HDS’nin en yoğun uygulamalarının gerçekleştiği alanın yiyecek içecek alanı olması 
nedeniyle bu alanda görev yapan öğretmen ve idarecilerin bakış açılarının daha olumsuz 
olduğu gözlemlenmiştir. 11–15 yıl arası görev yapan eğitimcilerin ortalamaları diğer 
gruplar düzeyinde daha olumsuzdur. Meslekte çalışma süresi ve tecrübe düzeyi ile 



 
 

L. Tolay 4/3 (2012) 82-96 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 89 

sektörün çalışma temposuna bağlı çalışma yaş düzeyi ile orantılı değişiklikler oluştuğu 
anlaşılmaktadır. Lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlamış olan meslek dersi öğretmeni 
ve idarecilerin algılamaları Yüksek Lisans yapmış olan meslek dersi öğretmeni ve 
idarecilerinden daha olumsuzdur. Araştırmaya katılanların Turizm Sektöründe çalışma 
süresine bağlı olarak tecrübe durumu değişkeni açısından HDS’nin etkisi duyarlılık 
algısındaki farklılaşmanın olup olmadığına bakılmış olup, 0,05 önem düzeyinde bir 
farklılaşma tespit edilmiştir. Sektörde daha önce çalışarak tecrübe sahibi olan 
eğitimcilerin sistemin eğitime olumsuz yönde etkisinin olduğu görüşe yer almaktadır. 
Sektör tecrübesi olmayan eğitimciler nispeten etkilenme hakkında daha olumlu 
düşünmektedirler. Bu durumda sektörde çalışıp, çalışmama durumuna göre sistemin 
algılanmasında eğitimciler arasında anlamlı düzeyde (0,01<0.050)  farklılaşmaların 
olduğu söylenebilir. Eğitimcilerin sektördeki sistemin eğitime yansıması hakkındaki 
düşüncelerine sektör tecrübelerinin olup olmaması etki ettiği gözlemlenmiştir. 

Araştırmaya katılan Öğrencilerin Herşey dâhil Sisteme ilişkin görüşlerinin 
dağılımı Tablo 4 ’de verilmiştir.  

Tablo 4:  Öğrencilerin HDS ilişkin görüşlerinin dağılımı (The Distributions Of Students' AIS Sight ) 
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HDS öğretim programlarına etkisi 
vardır. 

136 17 258 33 194 25 96 12 72 9 3,38 1,19 

HDS öğrencilerin ders ve staj 
başarısına olumlu etkisi vardır. 

139 18 256 33 133 17 142 18 85 11 3,29 1,27 

HDS öğrencilerin mesleki 
motivasyonuna olumlu etkisi 
vardır. 

93 12 223 29 182 23 173 22 83 10 3,09 1,20 

HDS öğrencilerin akademik 
tercihlerine olumlu etkisi vardır. 

91 12 224 29 197 25 166 21 76 10 3,11 1,17 

HDS öğrencilerin okudukları 
bölümü/alanı tercih etme 
nedenlerine etki etmektedir. 

143 18 263 34 166 21 121 15 57 7 3,41 1,18 

HDS öğrencilerin alanıyla ilgili 
çalışma isteklerini etkilemektedir. 143 18 283 37 165 21 101 13 52 6 3,48 1,15 

HDS öğretmen motivasyona ve 
ders işlemesine olumsuz etkisi 
vardır. 

98 12 155 20 227 29 197 25 75 9 3,03 1,17 

HDS öğretmen çalışma verimliğine 
olumsuz etkisi vardır 

89 11 156 20 241 37 191 25 70 9 2,99 1,14 

HDS öğretmenin uyguladığı 
öğretme metot ve yöntemlerine 
yönelik olumsuz etkisi vardır. 

111 14 205 27 218 28 152 20 62 8 2,79 1,16 

HDS uygulanan eğitim 
programlarına içerik açısından 

88 11 268 35 211 27 125 16 58 7 3,29 1,10 
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HDS işletmelerde beceri eğitiminin 
içeriğini karşılamaktadır. 103 13 278 36 170 22 106 13 93 12 3,25 1,22 

HDS okullarda verilen teorik 
eğitimin beceri eğitimine 
dönüştürülmesine imkân 
sağlamaktadır. 

131 17 239 31 158 20 127 16 97 12 3,23 1,28 

HDS öğrencilerin ürettiği ürün 
kalitesini olumsuz etkilemektedir. 

124 20 187 24 154 20 181 23 82 10 2,80 1,30 

HDS işletmelerin müşteri profilini 
etkilemektedir. 

214 28 266 35 156 20 68 8 32 4 3,76 1,09 

HDS öğrencilerin okudukları okulu 
tercih etmelerine katkı 
sağlamaktadır. 

112 14 229 30 199 26 124 16 88 11 3,21 1,22 

HDS işletmelerin ürettiği ürün 
kalitesini olumlu etkilemektedir. 

128 16 233 30 157 20 121 15 103 13 3,21 1,29 

HDS işletmelerin eğitime verdiği 
önemi olumlu etkilemektedir. 

88 11 223 29 175 23 156 20 103 13 3,04 1,23 

HDS uygulamasına devam 
edilmelidir. 

128 16 148 19 188 24 84 11 189 24 2,92 1,42 

HDS özelliğine göre müfredat 
programlarının gözden geçiril-
mesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

175 23 254 33 199 26 90 11 33 4 3,59 1,10 

HDS özelliğine göre öğretmen 
eğitimlerine ihtiyaç vardır. 

150 19 249 32 215 28 86 11 53 07 3,47 1,14 

HDS turizm sektörünün gelişimini 
olumlu etkilemektedir. 

143 18 199 26 171 22 98 12 141 18 3,13 1,37 

HDS okul yönetimine ve 
idarecilerin çalışmalarına etkisi 
vardır. 

92 12 173 22 250 32 125 16 116 15 3,00 1,22 

Öğrenciler HDS sistem hakkında tüm sorularda ortalamanın üzerinde olumlu 
cevap verirlerken sistemin eğitim programlarına, kendilerinin ders ve beceri 
eğitimindeki başarısına, mesleki motivasyonlarına, akademik tercihlerine, alan-dal 
seçimine,  eğitim programlarına, beceri eğitimi ile sistemin örtüşme düzeyine, teorik 
eğitimin pratik eğitime dönüştürülebilme imkânına, işletmelerdeki müşteri profiline 
etkisini olumlu bulmuşlardır. Ancak eğitimciler sistemin öğrenci motivasyonu ve 
derslerdeki kullanılan öğretim metotlarını olumlu etkilenmediğini düşünmektedirler.  

Araştırmaya katılan öğrencilere cinsiyet değişkeni açısından HDS’nin eğitime 
etkisi duyarlılık algısındaki farklılaşmayı tespit etmeye yönelik olarak t-testi 
uygulanmış ve 0,05 önem düzeyinde bir farklılaşmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla yaş seviyesi açısından ortalamalarında bir farklılık oluşmamıştır. 
Öğrencilerin sınıf düzeyi yükseldikçe HDS algılama puanları düşmektedir. Gruplar 
arası fark ise istatistikî açıdan önemlidir. (T:4.46, p>0,05). 11. sınıf öğrencileri çalışma 
deneyimi olarak tek beceri eğitimi yaparken 12. sınıf öğrencileri ikinci beceri 
eğitimlerini tamamlamak üzere olan kalifiye eleman olarak çalışmaya başlamaya hazır 
olmasından kaynaklanabilir. Öğrencilerin tecrübeleri algı farklılaşmasında önemli bir 
neden olarak görülmektedir. Öğrencilerin okudukları branş ile HDS algı puanları 
arasında önemli bir fark bulunmamıştır. (f: 0,203, p>0,05) Buna göre 0,05 önem 
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düzeyinde bir farklılaşmanın bulunmadığı tespit edilmiş, dolayısıyla alan değişkeni 
açısından ortalamalarında bir farklılık oluşmamıştır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin eğitim aldıkları sınıf değişkeni açısından HDS ve 
eğitim duyarlılık algısındaki farklılaşmayı tespit etmeye yönelik olarak uygulanan 
Anova testi sonucu; 0,05 önem düzeyinden düşük düzeyde bir farklılaşma 
gözlemlenmiştir. Öğrencilerin eğitim aldıkları dal düzeylerine göre turizm sektöründe 
uygulanan HDS’e bakış açısında ve bu sistem sonucu eğitimlerine etkisinde dal 
öğrencileri arasında farklılaşma mevcuttur. Öğrencilerin aldıkları eğitim ile ilgili yurt 
dışı tecrübeleri, aldıkları eğitim sonrası sektörde çalışmaya başlayıp aldıkları eğitim 
düzeyinde mesleklerini devam ettirip ettirmeyecekleri üzerine HDS’nin etkisi 
algısındaki farklılaşmanın olup olmadığına t-testi ile bakılmış olup, 0,05 önem 
düzeyinde bir farklılaşma tespit edilmiştir. Yurtdışına çıkanların sisteme olan duyarlılık 
algıları (ortalama=2,9509) daha düşükken, yurtdışına çıkamamış öğrencilerin duyarlılık 
algılarında olumlu yükselmenin olduğu görülmektedir. Bu nedenle HDS 
değerlendirilirken öğrencilerin yurtdışı tecrübesi olup olmaması tespit ve düşüncelerini 
değiştirmektedir.  Öğrenciler ileriye dönük mesleklerini yapıp yapmama konusunda 
sektörün yapısı ve sistemleri ile alakalı yaklaşım göstermişlerdir. Sektörde ileriye dönük 
çalışma kararındaki öğrencilerin sisteme algıları (ortalama=3,2842) daha yüksekken, 
ileride turizm sektöründe çalışma isteği olmayan öğrencilerin duyarlılık algıları daha 
düşük olduğu gözlemlenmiştir. (ortalama=2,9386) Araştırmada öğrencilerin ileriye 
dönük hedefleri ve eğitim almakta oldukları okulu tercih nedenleri açısından HDS’nin 
tercihleri üzerine etkisi algısındaki farklılaşmaya yönelik Anova testi uygulanmış, buna 
göre 0,05 önem düzeyinde (0,115>0,05)  bir farklılaşmanın bulunmadığı tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla ileri ki hedef ve okulu tercih değişkeni açısından ortalamalarında 
bir farklılık oluşmamıştır. Öğrenciler mesleki okul tercihlerinde sektörsel sistemleri göz 
önüne alıp almamaları yani bilinç düzeylerine yönelik algı farklılaşması gösterdiği 
gözlemlenmiştir. Okullarını bilinçli tercih eden öğrenciler HDS hakkında bilgi düzeyine 
sahip iken, sektörde ne iş yapacaklarını bilen kişiler olarak yetişmektedirler. Ancak 
tercihlerini kendi dışındaki unsurlarla yönlendiren öğrencilerin algılarında 
farklılaşmaların oluştuğu tespit edilmiştir.   

Sonuç ve Tartışma 
Turizm eğitiminde, kalitenin ve verimliliğin arttırılabilmesi için okulda verilen 

teorik eğitim ile işletmelerde sağlanan beceri eğitiminin bir bütünlük arz etmesi 
gerekmektedir. İşletmelerde beceri eğitimine gönderilen öğrencilerin düşünceleri ile 
eğitim görevlilerinin konu hakkındaki düşünceleri birleştirilerek her iki grup arasında 
yorumlama ve algı farklılaşmasının olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Tüm 
unsurların bir araya getirilerek yapılan Turizm Sektöründe uygulanan HDS orta öğretim 
düzeyinde otelcilik ve turizm eğitimine etkisi çalışmasında aşağıdaki konular tespit 
edilmiştir; 

Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde görev yapan meslek dersi öğretmeni veya 
branşı meslek dersi olmasına karşı bu okullarda idarecilik yapan eğitimcilerin genellikle 
orta yaş seviyesinde oldukları, büyük çoğunluğunun lisans mezunu olmasının yanı sıra 
otelcilik ve turizm meslek lisesinde çalışma süresi bakımından tecrübe sahibi oldukları 
eğitimcilerin çoğunluğunun sektöre yönelik tecrübelerinin olduğu, yine bu tecrübenin 
yoğunluk olarak yiyecek içecek alanına yönelik gerçekleşmiş olduğu anlaşılmıştır. 
Bunda son üç yıl içerisinde bu okulların bağlı olduğu Genel Müdürlüğün öğretmenlere 
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yönelik sektörde işbaşı eğitimlerinin büyük katkısı bulunmaktadır. Eğitimcilerin 
verdikleri cevaplarla özellikle 2004 yılından itibaren yaygınlaşan dış kaynaklı projeler 
sayesinde alanlarına yönelik yurtdışı tecrübesi kazandıkları ve bu tecrübenin ağırlıklı 
olarak AB ülkeleri ve sektörlerine yönelik olduğu görülmektedir. Eğitimcilere HDS ve 
eğitime yansımaları üzerine düşüncelerinden; sistemin çerçeve öğretim programlarına 
etkisinin olumsuz olduğu görülmektedir. Sistemin gereksinimleri arasında çalışanların 
yeterlilikleri ve teorik bilgilerinden ziyade müşteri memnuniyeti ve karlılığın ön planda 
olması, bu olumsuz yargıya varılmasına neden olduğu düşünülmektedir. Araştırmaya 
katılan eğitimcilerin HDS’min öğrenci başarısı, motivasyonu ve ileriye dönük akademik 
tercihlerine olumsuz etkide bulunduğu yönündedir. Bu durum uygulanan sistemin insan 
kaynaklarına yeterince önem vermemesinden kaynaklanabilir. Aynı zamanda 
eğitimciler kendi mesleki motivasyonuna ile çalışma verimliliğine HDS’nin etkisinin 
olumsuz olduğu şeklindedir. Sektörde sistem gereği yetişmiş personele duyulan 
gereksinim ve bu personelin donanımından kaynaklanan eksiklikler eğitimcilerin işgücü 
yetiştirmede kendi motivasyonlarına olumsuz etkilediği görüşündedirler. Bu durum ise 
verimliliğin düşmesine neden olabilir. Eğitimciler öğrencilerin yaz dönemi yaptıkları 
beceri eğitiminin içeriğini HDS yaptıkları staj uygulamasının karşılayıp karşılamadığı 
yönündeki düşünceleri ile okulda alınan teorik eğitimin beceri eğitimine 
dönüştürülmesine bu sistemin katkısını olumsuz ifade etmişlerdir. Ayrıca beceri eğitimi 
ya da okuldaki teorik eğitim esnasında atölye ve uygulama otellerindeki öğrencilerin 
ürettiği mal ve hizmet kalitesine etkisini de olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. 
Eğitimcilerin ortalamaları HDS ye bakış açısından düşüktür. Öğrencilerin İlköğretimden 
sonra Otelcilik ve Turizm meslek Liselerini seçme tercihlerine sektörde uygulanan 
HDS’nin etkisi eğitimciler tarafından olumsuz bir etki olduğu saplanmıştır. Yani 
uygulanan bu sistem otelcilik ve turizm meslek lisesini tercih edecek öğrencilerin belli 
bir süre eğitin alıp, çalıştıktan sonra diğer mesleki eğitime veya genel eğitime 
yönlenmelerine neden olduğu şeklindedir. 

Eğitimciler tarafından sektöre yönelik yapılan değerlendirmede ise,  işletmelerin 
ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesine sistemin etkisi, sektördeki işletmelerin okullarda 
verilen eğitime verdikleri öneme ilişkin etki ve HDS’nin sektörde uygulanmaya devam 
edilmesi hakkındaki görüşleri olumsuz olmasının yanında sistemin sektörü 
geliştirmediği yönündeki görüşleri araştırmada ağırlıklı olarak vurgulanmıştır. Ancak 
araştırmaya katılan eğitimciler, öğrencilerin okudukları alanı seçme nedenine sistemin 
etkisini ile alanlarına yönelik çalışma isteklerine etkiyi, uygulanan öğretim 
programlarına etkisini, sektörsel olarak müşteri profiline etkisini, işletmelerin kendi 
içlerinde personeline verdiği hizmet içi eğitimlerin niteliğine ve önemine etkisinin 
olumlu olduğunu belirtmişlerdir. Bu görüşlerinde en büyük etkinin öğrenci fikir ve 
düşüncelerine yönelik verdikleri cevaplardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Sektörün 
değerlendirmesinde eğitimciler arasında sektörde deneyim yaşayıp yaşamama 
durumuna göre algı farklılaşmasının olduğu tespit edilmiştir. Eğitimciler tarafından 
HDS eğitim-sektör ilişkisi açısından ele alındığında sistemin tüm yönleri ve 
uygulamaları ile değerlendirmesi olumsuz yöndedir. Bunun nedeninin sektörü ve 
uygulamaları birebir uygulayarak gören eğitimcinin sistem hakkında oluşan düşünce 
farklılığıdır. 

Araştırma ile öğrencilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda; otelcilik ve 
turizm meslek liselerinde okuyan öğrencilerin çoğunluğun ileride aldıkları eğitimi 
sonucu mesleklerini devam ettireceği, ettirmek istemeyenlerin çalışma yoğunluğu ve 
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mesleği sevmemelerinden dolayı ileriye dönük meslek değiştirecekleri sonuçlarına 
varılmıştır. Öğrencilerin ¾ ü gibi oranda üniversiteyi öncelikli olarak gelecekte seçecek 
olmaları sektörün insan kaynakları ihtiyacı ile ters orantılıdır. Tüm sektörlerde olduğu 
gibi turizm sektöründe de yönetici pozisyonunda iş gücü ihtiyacından ziyade oransal 
olarak ara kademe personele daha fazla ihtiyacı vardır. Öğrencilerin cinsiyet, yaş ve 
alan dağılımına göre algı farklılaşması olmazken dal ve sınıf seviyesi olarak algı 
farklılaşması söz konusudur. Sınıf seviyesinde ilk veya ikinci defa yapılan staj bunda 
etken olarak görülürken dal farklılaşmasının anlamlı bir nedeni bulunmamaktadır. 
Eğitimcilerde olduğu gibi öğrencilerin yurtdışı tecrübeleri HDS hakkındaki 
düşüncelerinde değişime neden olmaktadır. Sistem öğrencilerin ileride sektörde 
çalışmaya devam edip etmeme konusundaki kararlarına da etki etmektedir. Genel olarak 
öğrenciler arasında sistemin değerlendirmesinde sistemin kendi eğitimlerine olumlu 
etkisi şeklinde yorumları göze çarparken; sistemin etkisi hakkında yöneltilen sorulara 
daha olumsuz cevaplar alınmıştır. Her iki araştırma bir arada düşünüldüğünde turizm 
sektöründe uygulanan bu sistem turizm eğitimine etkisi bakımından eğitimciler 
tarafından olumsuz düşünülmektedir. Ancak öğrenciler bu düşünceye tam olarak 
katılmamakla beraber eğitimcilerinin sistem hakkındaki olumsuzluklarının farkında 
olduklarını ortaya koymuşlardır. Karşılıklı olarak öğretmen ve idarecilerde öğrencilerin 
sistemden fazla memnuniyetsizlik yaşamadıklarını belirtmişlerdir.  

HDS’nin eğitime etkisinin eğitimciler açısından olumsuz düşünülmesinin 
altındaki temel neden mesleki eğitimde temel unsurun insan faktörü olmasıdır. Hizmet 
sektöründe insan kaynaklarına dayanan kalite anlayışı; HDS’de ürün ve işletme 
karlılığının ön planda tutulması nedeni ile önem düzeyini kaybetmiştir. Bununla birlikte 
eğitimin hizmet sektörü olması; eğitimcilerin kaliteli, yeterliğe dayanan kalifiye 
personel yetiştireme hedefleri nedeniyle sistem hakkında olumsuz öngörülerinin 
oluşmasına neden olmuştur. Ancak bu olumsuz düşünceye sistemin içerisinde birebir 
çalışan ve bulunan öğrenciler aynı oranda katılmamaktadırlar. Öğrenciler açısından 
gelecekleri ve kazançları yeterliliklerinden daha önemli olduğundan kısa zamanda çok 
gayret sarf etmeden meslek elemanı olma düşüncesi ağır basmaktadır. HDS’nin bu 
düşünceye yatkın bir yapısının olması bu yönde öğrencileri motive etmektedir. Ancak 
öğrencilerin eğitimcilerinin gözündeki yeterliliğe dayalı kalifiye bir personel olarak 
sektörde yer almayacakları kaygısı da göz ardı edilmemektedir. 

Bu çıktılar ışığında her yönü ile farklı özellikleri olan turizm sektörünün eğitim 
boyutunun da farklı ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Otelcilik ve turizm 
meslek lisesi programlarının güncel olmasının yanı sıra eğitimcilerin de sektörde 
öğrenciler gibi beceri eğitimi yapmaları fayda sağlayacaktır. Bu çalışma için meslek 
dersi öğretmenlerinin sektörün yoğun olduğu dönemlerde meslek anlamda tecrübe 
kazanma ve bilgi görgülerini arttırmaya yönelik işletmelerde çalışma fırsatının 
yaratılması ve bunun önündeki yasal düzenlemelerin kaldırılmasına ihtiyaç vardır. Bu 
sektörün algılanması sektör ile eğitimin yakınlaşmasına katkı sağlarken yetiştirilen 
öğrenciler ile eğitmenler arasındaki görüş farklılıklarını da ortadan kaldırmasına katkı 
sağlayacaktır. Sektöre ve alana ilişkin programların devamlı revize edilmesi ile meslek 
dersi öğretmenlerinin alan ve programlarla ilişkisinin arttırılmasının; turizm sektöründe 
bir fiil çalışan turizmcilerin eğitimin içerisinde aktif katılımının sağlanmasının; okul-
sektör, öğretmen-sektör işbirliği çalışmalarının arttırılmasının; sektörsel çalışmalara 
faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Extensive Summary 

 
Quality is the most important element in tourism sector, as client satisfaction 

comes info prominence and competition increases in service sector. In the touristy 
workings, the system turned into all- inclusive which all services such as breakfasts, 
lunches dinners, snacks, all labeled alcohol and alcohol- free drinks, cold and hot 
beverages, animations, sportive activities, e.t.c. are included to the price instead of 
classical hotel management understanding such as room- breakfast, demi pension and 
full pension. All inclusive system has been adopted in Turkey as in the world. 

There are lost of sector which is included by tourism sector and include to tourism 
sector. Nevertheless, education and tourism are effected each other mutually. 

Therefore, all inclusive system has an influence on tourism and tourism education 
in various directions. In Turkey, positive and negative impacts of the system on 
Vocational High Schools for Hotel Management and Tourism have been observed. 

Turkey has 110 Vocational High Schools for Hotel Management and Tourism 
with 29,523 students totally. 5895 of these students have education in 11th class (level) 
and 6116 students are in 12th class (level). Number of these students which take place 
in our survey is 12,011 totally. Number of teachers in the schools is 2,206. However, 
750 of this number are vocational lessons’ teachers or administrators who were 
vocational lessons’ teachers formerly. Macrocosm of the study for teachers and 
administrators is specified as 750. Therefore the numbers of sampling according to the 
macrocosms calculated as 500 students and 133 administrators/teachers. 760 students 
answered the questionnaire. 

The dispersion rate for the teachers/administrators according to the education 
institutions, where they serve in at the date that they answered to the questionnaire, was 
stated as 95.5% in Vocational High Schools for Hotel Management and Tourism, 4.5% 
Vocational High Schools for Trade or Tourism Field of Multiple Programmed High 
Schools. 63.2% of these educators is female and the remaining is male. The dispersion 
rate for the educators according to their ages was specified as 4,5% between 20-29, 36,8 
% between 30-39, 53,6% between 40-49, 6 % at 50 +. 21.8% of the educators are 
Administrators or Head Assistants, 9.8 % Assistants, 20.3% Chief of Department or 
workshop and 48.1% Teachers for Vocational Lessons. The rate of the educators, who 
take place in this survey, according to their branches are specified as 69.2% 
Accommodation and Travel Services and 19.5% Catering Services. 
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The considerable variation has not been defined at the comparison for the system 
and education by the view of the educators who participate to the survey (p>0.05) . 
68.2% male and 31.8% female of 760 students has taken place in the survey.  

The dispersion rate for the students according to their ages was specified as 1% 
under 14, 19.6% between 14-16, 79.6% between 17-19 and 7% 20+.  58.8% of the 
students was at 11th class (level). And the remaining was at 12th class (level). It was 
analyzed if there was a synergism between the education and the all-inclusive system by 
the view of the students. A considerable variation was determined (p> 0.05). 

Opinions of the educators, about all directions of the system and practice of the 
system with regard to correlation among education, the system and the sector, are 
negative. However, the influence of the system on the education has been accepted 
positively by the students and they are aware of their teachers’ negative opinions on the 
system. Suspense’s of the educators on training of the qualified personnel have given 
rise to their negative foresights on the all- inclusive system. However, the students, who 
take place in the system, have not agreed to the fore sights of their teachers at the same 
rate. 

In the light of this survey, the connection between the tourism sector and the 
tourism education, that have different characteristics, should be reappraised in distinct 
dimensions. Therefore the suggestions take place in this study in order to contribute to 
be affiliated to the sector and the tourism education and to be contributed to be 
annihilative the diversity of opinions between the students and their teachers.   

A negative prediction about the all-inclusive system is concluded due to research 
of trainer stuff that cannot educate on quality competency-based personal. But it is 
understood that students that are directly or indirectly into to this system are not 
participating at the same rate level. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı tanıtım faaliyetlerinin destinasyon seçimine olan etkisinin 

ne düzeyde olduğunu tespit etmek ve Kapadokya Bölgesini ziyaret eden Japon 
turistlerin gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinden hangi düzeyde etkilendiklerini 
saptamaktır. Araştırmanın evreni Nevşehir sınırları içerisine turistik ziyaret amacıyla 
gelen Japon turistlerdir. Örneklem ise Nevşehir il merkezi ve bazı ilçelerinde konaklama 
yapan Japon turistlerdir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket tekniği 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS bilgisayar  paket programı kullanılmıştır. 
Yapılan çalışma sonucunda elde edilen verilere göre; Kapadokya Bölgesine gelen Japon 
turistlerin yapılan tanıtım faaliyetlerin belirli düzeyde etkilendiği ortaya çıkmıştır. 
Sonuç olarak tanıtım faaliyetlerinin destinasyon üzerinde önemli etkilerinin olduğu 
belirlenmiştir. Tanıtım faaliyetlerine verilen önem arttıkça destinasyonların 
bilinirliğinin artırılabileceği ve destinasyonların daha fazla turist tarafından ziyaret 
edilerek turizmin olumlu yönde gelişmesine katkı sağlanabileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tanıtım, Tanıtım Çeşitleri, Destinasyon, İmaj  

Abstract 
The purpose of this research is to examine the impact of promotion activities on 

destination selection and to determine the level of the impact of promotion activities on 
Japanese tourists visiting Cappadocia region. The target population of the study is all 
Japanese tourists visiting Nevsehir province of Turkey. The sample of the study is 
composed of tourists visiting the city center and some districts of Nevsehir. After getting 
the required permissions, the questionnaires were distributed to Japanese tourists while 
they were staying at the hotels in Cappadocia. The software SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences) was used to analyze the data. The findings of the study indicate that 
the Japanese tourists visiting Cappadocia were influenced at a certain level from the 
promotion activities. As a result, it was determined that the promotion activities have a 
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significant impact on destinations. It was also determined that as the importance given 
to the promotion activities increase, both the familiarity of the destinations and the 
tourist arrivals could increase.  

Keywords: Promotion, Types of Promotion,  Destination, Image 

GİRİŞ 
Dünya genelinde büyük bir ivme kazanan turizm sektörü, günümüzün en büyük 

endüstrilerinden biri haline gelmiştir. Turizm; dünya barışının sağlanması, insanlar ve 
uluslar arası ilişkiler alanında olumlu atmosfer yaratması, dış ödemeler dengesini 
iyileştirmesi, istihdam ve bölgesel kalkınma gibi katkılarından dolayı gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler açısından vazgeçilmez bir sektör görünümü kazanmıştır. 
Turizmin sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki olumlu etkileri, bu endüstriye verilen 
önemi artırmakta ve ülkelerin turizmi geliştirme çabalarını hızlandırmaktadır (Hacıoğlu 
ve Avcıkurt,  2008). Turizmin bu denli önemli olduğu günümüzde turizmden daha fazla 
pay almak ve turizmi geliştirmek önemli bir olgudur ve bunun içinde turistik bölgelerin 
planlı ve programlı bir şekilde  tanıtımı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma 
Kapadokya Bölgesinde Japon turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinin ne düzeyde 
olduğunu belirlemeye yönelik olarak hazırlanmış ve bölgenin tanıtımında meydana 
gelen eksiklikler belirlenmiştir.  

Tanıtım Kavramı 
Tanıtım; bir ülke veya işletme hakkında, onun menfaatlerine uygun onun lehinde 

olumlu imaj yaratmak, saygınlığını artırmak amacıyla, belirli bir plan, politika dahilinde 
ve bir koordinasyon içinde açık, sürekli, yoğun ve sistemli bir şekilde yürütülen 
faaliyetler olarak tanımlanabilir (Avcıkurt,  2005). Diğer bir tanıma göre tanıtım; halkın 
aydınlatılması ve tanıma ihtiyacının giderilmesi amacıyla  profesyonel kişi ve kurumlar 
aracılığıyla meydana getirilen bilgilendirme faaliyetleri olarak ifade edilir (Kazancı,  
2007). Bu tanımlar ışığında tanıtım olayında etkilenen ve etkileyen olmak üzere iki taraf 
bulunmaktadır ve tanıtımın amacı; beğenilen bir imaj, iyi niyet ve sempati yaratma ve 
son olarak negatif imajı önleme olarak tespit edilmiştir. Yapılan tanıtım tanımları 
ışığında tanıtım faaliyetleri kapsamında yoğun reklam ve tutundurma eylemlerinin 
turistik bölgenin  farklı ve göze çarpan özelliklerini ortaya koyarak bir çekicilik arz 
edeceği belirlenmiştir (Echtner ve Ritchie,  1991). Tanıtımın faaliyetlerinin önemi 
nedeniylee, tanıtım faaliyetlerini meydana getirirken kamu ve özel kuruluşların 
ortaklaşa meydana getirmiş oldukları turizm politikaları ve tanıtım çabalarına önem 
vermek gerekmektedir. Bölgeler tanıtım bazında  kendilerini en iyi şekilde ifade 
edebilecekleri kamu, yarı-kamu ve özel organizasyonları iyi seçmelidirler (Hughes ve 
Shields, 2011).  

Tanıtım Çeşitleri 
Tanıtım kendi arasında hedef kitle açısından tanıtım faaliyetleri ve amaçları 

açısından tanıtım faaliyetleri olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. 

Hedef Kitle Açısından Tanıtım Faaliyetleri 
İç Tanıtım 
Bir ülkenin vatandaşlarının kendi ülke sınırları içinde turizm faaliyetlerine 

katılmalarına iç turizm denmektedir  (Kozak ve Akoğlan,  2006). Öner (1997),  İç 
turizmin tanımını ‘‘bir ülkenin vatandaşlarının turistik amaçla kendi ülkelerinde geçici 
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olarak yer değiştirmelerinden doğan olaylar bütünü’’ olarak yapmıştır. “Bir ülkenin 
imajını kuvvetlendirmek, sunulan mal ve hizmetleri turistlere bildirmek, mal ve 
hizmetlerin kalitesini vurgulamak üzere  kullanılan yöntem ve araçları kapsayan 
çabalar” (Rızaoglu, 2004) anlamına gelen iç tanıtma faaliyetleri; ülkesel, bölgesel, 
yöresel ve işletme düzeyinde olabilmektedir (Bülbül, 2000). Bu denli önemli yararları 
olan iç turizm hareketliliklerini geliştirmek için iç tanıtım faaliyetlerine gereken önemin 
verilmesi gerekmektedir. 

Dış Tanıtım 
Dış tanıtım; enformasyon, iletişim, propaganda, devlet reklamcılığı, halkla 

ilişkiler, kolektif reklamcılık, satış geliştirme ve ticari reklamcılığı içeren, siyasal, 
ekonomik, kültürel ve turistik tanıtımı da kapsayan bir kavram olarak, ülkenin temel 
siyasal ve ekonomik tercihleri doğrultusunda, ulusal dış politikaya uygun olarak, dünya 
kamuoyunda kendi lehine olumlu bir imaj yaratmak ve ülke hakkında meydana gelmiş 
olumsuz izlenimleri düzeltmek amacıyla,  politikası ve planlaması devlet tarafından 
saptanan, açık, sürekli ve sistemli bir şekilde bilimsel ve teknik yöntemlerle yürütülen 
faaliyetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır (http://disticaretkulubu.blogspot.com). Dış 
tanıtım uluslar arası turizmin gelişmesi ile yakından alakalı bir unsurdur. Uluslar arası 
turizmin sürekli büyümesi gelişen ülkeleri turizme ve buna bağlı olarak da dış tanıtıma 
yöneltmiştir. Bir çok ülke uluslar arası turizm pazarından pay almak ve turizm 
endüstrilerini geliştirmek için ulusal tanıtım politikaları üretmiştir. Dış tanıtımda hedef 
kitle ülke toprakları dışında yaşamlarını sürdüren ve ülkeye gelme eğiliminde olan 
insanlardır. İyi bir dış tanıtım ülkenin yabancılar gözünde bilinirliğinin artırılmasında 
etkili olacaktır. 

Amaçları Açısından Tanıtım Faaliyetleri 
Turistik Tanıtım 
Turistik tanıtım; insanların ilgilerini bir ülkenin, bölgenin veya turistik istasyonun 

mal ve hizmetleri üzerine çekmek, onlara bu konuda bilgi vermek, bazı telkinlerde 
bulunarak hafızada bir imaj yaratmak, zihinlerde bir inanç meydana getirmek suretiyle 
turistik mal ve hizmetleri satın almaya yöneltmek, böylece kısmen sosyal, sonuçta 
ekonomik menfaate ulaşmak için yararlanılan teknikler bütünü olarak tanımlanmaktadır 
(Oral, 1994, akt. Şahbaz, 2000). Turizmde tanıtımın amacı, turist gönderen ülke 
insanları üzerinde turist çeken ülke lehine kamuoyu oluşturup ülkeye çekmektir. 
Ülkenin bir bütün olarak tanıtımında olduğu gibi bölgesel tanıtımın da bir yörenin 
turizm amacıyla tercih edilmesini etkileyen faktörler doğrultusunda yapılması gerekir. 
(www.babim.balikesir.edu.tr). 

Siyasi Tanıtım 
Siyasi tanıtım, bir ülkenin dünyadaki saygınlığını arttırmak ve genel görünümünü 

düzeltmek için yapılan planlı icraatlardır. Bu icraatlardan bazı örnekler verilecek 
olunursa, barışçı bir dış politika izlemek, dünya barışının korunması için katkıda 
bulunmak, güvenliği korumak, bağımsızlık, insan hak ve özgürlüklerine karşı saygılı 
olmak vb. gibi amaçlar sıralanabilir (Doğanbay, 2006). Uluslararası alanda siyasal 
nitelikteki tanıtım faaliyeti, bir devletin dünyadaki görüntüsü (imajı), saygınlığı 
(prestiji) ve güdülen dış politikanın etkinliği bakımından oldukça önemli bir rol 
oynamaktadır (Soysal,  1976,  akt. Karabulut, 2006). 
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Ekonomik Tanıtım 
Bir ülkenin ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak dış ticaretini geliştirecek, 

siyasal ve ekonomik politikalara uygun olarak, diğer ülkelerde devlet birimleri ve devlet 
dışı örgütler tarafından yapılan tanıtma faaliyetleridir (Avcıkurt, 2005). Ekonomik 
tanıtım, diğer ülkelerin ekonomik kurum ve kuruluşlarını kendi üretimi, ticareti, yatırım 
olanakları, teknolojisi, yabancı sermaye akışı ve bu alanlarda sahip olduğu potansiyeli 
açısından aydınlatması, bilgilendirmesi, olumlu kamuoyu oluşturması, elverişli ekonomik 
ortamın sağlanması amacıyla yürüttüğü tanıtma faaliyetlerini içermektedir 
(http://ekutup.dpt.gov.tr). 

Kültürel Tanıtım 
Kültürel tanıtım; bir ülkenin dilini, sanatını, yaşama biçimini, ulusal kültürünü, dış 

politikasını amaçlarına uygun ve ona paralel biçimde, yabancılara yada soydaşlara 
göstermek, duyurmak, anlatmak, okutmak yoluyla, devlet tarafından yapılan ve 
yaptırılan çalışmalar bütünü olarak ifade edilmiştir (Tacar, 1989). Kültürel tanıtım, 
ülkelerde bulunan kültürel varlıkların iyi bir şekilde korunmasına ve devlet teşviklerine 
bağlı olarak gelişim göstermektedir. Devlet tarafından organize edilen restorasyon 
çalışmaları ve koruma planları kültürel tanıtımın organize bir şekilde yapılmasına 
olanak sağlamaktadır (http://www.gtz.de). 

Tanıtım Karması Elemanları 
Tanıtımın bu denli önemli olduğu günümüzde tanıtımı daha etkili kullanmak ve 

turizmin daha iyi benimsetilmesini sağlamak için tanıtım karması elemanlarını uygun 
şekilde kullanmak gerekmektedir. Bunun içinde tanıtım karması elemanları hakkında 
bilgi sahibi olmak gerekmektedir.  

Reklam 
Reklâm, müşteri olabilme ihtimali olan kişileri gerçek müşteriye dönüştürme, 

gerekli hallerde talep oluşturma ve talebi arttırma faaliyetleridir. Reklâmdaki asıl amaç 
kârı arttırmaktır ve reklâm satışları arttırmayı hedef alarak, müşteride ilgi uyandırmak 
müşterinin ürünü satın almasını sağlayıp müşteriyi tüketime alıştırmak ve müşteride 
bağlılık yaratarak bu amaca ulaşmaya çalışmaktır. (Sarıtas, 1998). Reklam ücretli 
medyanın kullanıldığı ve yasal sponsorların belirlendiği, iletişimin kişiselleştirilmemiş 
bütün formlarının kullanıldığı tanıtım aracı olarak tanımlanır. Bu tanıtım çeşidi, 
gazeteleri, dergileri, broşürleri, doğrudan mektupları, sergileri, televizyon, radyo ve yeni 
çıkmış iletişim araçlarını kapsamaktadır (Öztaş,  2002).  

Lobicilik 
Bir ülkenin tanıtımında, çıkarlarının korunmasında ve uluslar arası arenada 

imajının güçlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden biriside lobicilik faaliyetleridir. 
Lobicilik; örgütün kamu kuruluşlarıyla, parlamenterlerle, hükümetle, bürokratlarla ve 
kamuoyu ile olan ilişkilerini düzenler ve halkla ilişkiler faaliyetinin bir alt koludur 
(Şahbaz,  2000).  

Halkla İlişkiler 
Halkla ilişkiler, bir yönetim işlevi olarak halkın güvenini kazanmaya yönelik 

iletişim çabalarını kapsamaktadır. Halkla ilişkilerle ilgili birçok tanıma rastlanmaktadır. 
Bu tanımlardan birisi, halkla ilişkileri, yöneticilerin halkın güvenini kuvvetlendirmek ve 
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kuruma karşı halkın ilgisini arttırmak için planlı bir şekilde belli bir politika güden 
programın gerçekleştirilmesi için gösterdiği çabalar olarak açıklarken, diğer bir tanım 
ise halkla ilişkileri dış çevrenin sempati ve iyiliğini sağlamak amacıyla yöneticilerin 
başvurdukları yöntemler olarak ifade etmektedir (Gürson, 2004). Halkla ilişkiler her 
şeyden önce insan olgusuna dayanır. İnsan ve insan ihtiyaçlarının olmadığı yerde halkla 
ilişkilerde olamaz. Çünkü halkla ilişkiler faaliyetleri insan, insanın içinde yaşadığı çevre 
ve insan ile çevre arasındaki ilişkilerden oluşan üç temel unsurdan oluşur. 

Satış Geliştirme 
Tanıtım ile ilgili önemli karar alanlarından biri olan satış geliştirme faaliyetleri, 

kısa sürede satışların artırılmasına yönelik faaliyetleri kapsamaktadır (Aktuglu, 2004). 
Bu bağlamda satış geliştirme, yeni müşteriler kazanmak yada tüketim hızını artırmaya 
yönelik olarak satışların artırılmasını kapsamaktadır (Hacıoglu, 1991). Turizm 
sektöründe satış geliştirme, satış tutundurma veya promosyon, ürün veya hizmetlerin 
son tüketici olan turiste ulaşmasını hızlandıran faaliyetler bütünüdür. Satış geliştirme 
aracıların teşviki ve ürünlerin doğrudan satışı ile meydana gelir. Satış geliştirme 
genellikle kısa dönemli olmak üzere belli ürün ve hizmetlerin tüketiciler tarafından daha 
fazla alınması için geliştirilen çeşitli teşvik unsurlarından oluşur (Morrison, 1989, Akt. 
Avcıkurt,  2005). 

Kişisel Temas ve İletişim 
Kişisel temas ve iletişim insanların beraber yaşamasında çok önemli bir olgudur. 

İnsanların birbirlerini tanımalarında, bir olay hakkında bilgi transferi yapmalarında ve 
bir kanıya varmalarında bu iki unsur çok önemlidir. İletişim son zamanların ürünü 
olmadığı gibi bağlı olduğu toplumsal yasa ve koşulların dışında tek başına ele alınacak 
bir konu da değildir. Bu derinlik içerisinde iletişim, başlangıcından günümüze kadar 
toplum yaşamının her safhasında, her koşul ve ilişkide görülen toplumsal bir eylemdir 
(Tüfekçioğlu, 1997). Toplumları etkilemek yönlendirmek ve kişilere temas edebilmek 
iletişimle mümkün olmaktadır. Bir olayı anlatmak, tarif etmek ve onu karşı tarafa 
iletmek için mutlaka iletişim kaynaklarından faydalanıp kişisel temas 
gerçekleştirilmelidir. 

Propaganda 
Propaganda; ideolojik bir sisteme taraftar sağlamak için kişi bilincine geniş ölçüde 

zorlayıcı nitelikte yapılan tek yanlı duyuruların oluşturduğu faaliyetlerdir. Propaganda 
bilgi vermek, telkinde bulunmak, kişi bilincini zorlamak, inanç meydana getirmek ve 
aynı araçlardan yararlanmak bakımından diğer tanıtma tekniklerine benzemektedir; 
fakat bir ideolojiyi empoze etmek, kişiyi bir doktrine yöneltmek, içeriğinde şiddet, 
korku ve otoriter esasların egemen olması, gereğinde dürüstlük kuralına uymayan 
özellikleri ile diğer tanıtım tekniklerinden ayrılmaktadır (Olalı, 1983). Bunun yanında 
turizm propagandasında kullanılan yöntemler diğer alanlarda kullanılanlardan farklılık 
göstermektedir. Turistik propagandanın ilk amacı, kişilerin dikkatini propagandası 
yapılan ülkeye çekmektir. Bundan sonraki aşamada hedef kitleye bilgi aktarımı 
yapılmaktadır. Turizm propagandasında turiste, karşılanacak daha farklı zorunlu 
ihtiyaçları olmadıkça, parasını turizm faaliyetlerine harcaması gerektiği ile işe 
başlanmaktadır. Bu arada da tatil yapmanın kişiye kazandıracağı avantajların da 
propagandası yapılmaktadır (Çoruh, 1967. akt. Gündoğdu,  2006).  
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Enformasyon 
Enformasyon; kişisel, çevresel, yerel, ulusal ve uluslararası koşulları anlamak, 

bilinçli tepkiler göstermek ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için gerekli olan haber, veri, 
bilgi, resim, mesaj, fikir ve yorumların toplanması, depolanması, işlenmesi ve 
yayılmasıdır (Tekgül, 1997). Turistik enformasyon ise, bir ülkenin, bir bölgenin veya 
bir turistik yöre veya istasyonun ilgi çekici şekilde imajını yaymak, elverişli bir ortam 
yaratmak ve turistik tüketiciye bir güven telkin etmek amacıyla sözlü, yazılı veya 
görüntülü bilgi verilmesi olarak tanımlanabilir (Rızaoğlu, 2004). Turizmde tanıtma 
tekniklerinin en önemlilerinden biri enformasyon tekniğidir. Çünkü ülkeler, kamuoyu 
ya da hedef kitlelerine bilgi akışında bulunmak zorundadırlar. Bu bilgi akışı, turizm 
tanıtımında genellikle ülke hakkında bilgi vermek, bilgi verirken de ülke hakkında 
olumlu imaj yaratmak ve ülkeye daha fazla turist gelmesini sağlamak için 
yapılmaktadır. Enformasyon görevi, genellikle yurtdışı ve yurtiçinde faaliyet gösteren 
ulusal turizm ofisleri ve enformasyon büroları kanalıyla yürütülmektedir (Hacıoglu, 
1991). 

Tanıtımın bu denli önemli olduğu günümüz dünyasında tanıtımdan 
yararlanmamak düşünülemez. Bu nedenle ürünlerin ve hizmetlerin bilinirliğinin 
artırılmasında tanıtım, üzerinde önemle durulması gereken bir unsur olmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Araştırmanın Hipotezleri 
Bu çalışmadaki amaç, Kapadokya Bölgesini ziyaret eden Japon turistlerin turistik 

bölge seçiminde tanıtım faaliyetlerinden hangi düzeyde etkilendiklerini belirlemektir  
Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır. 

H1: Halkla ilişkiler faaliyetleri ile Kapadokya Bölgesine gelen Japon turistlerin tatil yeri 
seçim kararları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Kültürel varlıkların tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetleri ile Japon turistlerin 
Kapadokya Bölgesini seçmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Seyahat Acenteleri/Tur Operatörleri’nin tavsiyeleri ile Japon turistlerin Kapadokya 
Bölgesini seçmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Gazetede çıkan ve internet üzerinde yayınlanan tanıtım yazıları ile Japon turistlerin 
Kapadokya Bölgesini seçmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: Turizm danışma bürolarının tavsiyeleri ile Japon turistlerin Kapadokya Bölgesini 
seçmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket tekniği tercih edilmiştir. Söz 

konusu anket;  Memmedov’un (2003) Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinden 
Gelen Turistlerin Türkiye’yi Tercih Etme Sebepleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve 
Beklentileri isimli yüksek lisans çalışmasında kullanmış olduğu anket örneği ve 
Atalay’ın (2010) Türkiye’nin Yurtdışındaki Tanıtım Faaliyetleri: Türkiye’nin 
İtalya’daki Tanıtımına Yönelik Analitik Bir Çözümleme isimli  yüksek lisans 
çalışmasında kullanmış olduğu anket örneğinde yer alan soruların alan uzmanlarının da 
görüşleri alınarak  araştırmaya uyarlanmasıyla hazırlanmıştır.  
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Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evreni önemli turistik bir destinasyon olarak bilinen Kapadokya 

sınırları içerisinde bulunan Nevşehir ili ve ilçeleri olarak belirlenmiştir.  Nevşehir il ve 
ilçe sınırları içerisine tatil amaçlı gelen tüm Japon turistler çalışmanın ana kütlesini 
oluşturmuştur. Örneklem seçimi için ise; değerlendirmelerin oranlara göre yapılacağı 
araştırmalarda evren hacminin büyüklüğüne karşılık örneklem büyüklüğünün ne kadar 
alınması gerektiğine ilişkin genel bir tablo önerilmiştir. Söz konusu tabloda, 0,05 
anlamlılık düzeyi ve ±0,05 hata oranında, evren hacminin 1.000.000 olması halinde 
örneklem büyüklüğü 383 olarak, 10.000.000 olması halinde ise 384 olarak 
hesaplanmıştır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan,  2007). 

Anket Uygulaması ve Verilerin Çözümlenmesi 
Tanıtım faaliyetlerinin destinasyon seçimine etkisini araştırmak ve Japon 

turistlerin bölgeye olan ziyaretlerini artırmak için hazırlanan bu çalışmada Kasım-Aralık 
2011 tarihleri arasında anket uygulaması yapılmıştır. Toplamda 500 anket dağıtılmış ve 
420 anketin geri dönüşümü olmuştur. Bu anketler içerisinde yer alan anketlerin 9 tanesi 
kullanım dışı bırakılmıştır. Araştırmada nicel verilerin elde edilmesi için hazırlanan 
anket formları Nevşehir ve ilçelerinde konaklama yapan Japon turistlere oteller ve 
seyahat acenteleri ve rehberler aracılığıyla dağıtılıp toplanmıştır. Anket uygulaması 
gerçekleştirildikten sonra toplanan anketler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS 16.0 
programında kodlanarak verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Anket uygulaması ile elde 
edilen verilerin analizinde istatistik yöntemlerinden yüzde, frekans dağılımı, ki-kare ve 
anova testi analiz yöntemleri kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Tablo1: Araştırmaya Katılan Japon Turistlere Ait Demografik Bulgular 

Demografik Özellikler f % 

Cinsiyet 
Erkek 

Kadın 

149 

262 

36,3 

63,7 

Yaş 

18-24 Yaş 

25-34 Yaş 

35-44 Yaş 

45-54 Yaş 

55-64 Yaş 

65 Yaş ve Üzeri 

56 

139 

61 

58 

74 

23 

13,6 

33,8 

14,8 

14,1 

18 

5,6 

Medeni Durum 
Evli 

Bekar 

231 

179 

56,2 

43,6 

Eğitim Durumu 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Ön lisans 

Lisans 

Lisansüstü 

28 

48 

50 

34 

220 

31 

6,8 

11,7 

12,2 

8,3 

53,5 

7,5 

Meslek 

Firma Çalışanı 

Memur 

Esnaf 

Çiftçi 

Ev Hanımı 

Öğrenci 

Emekli 

Diğer 

148 

54 

39 

19 

49 

57 

35 

10 

36 

13,1 

9,5 

4,6 

11,9 

13,9 

8,5 

2,4 

Gelir 

50.000 Yen ve Altı 

50.001-100.000 Yen 

100.001-150.000 Yen 

150.001-200.000 Yen 

200.001 Yen ve Üzeri 

42 

52 

68 

122 

126 

10,2 

12,7 

16,5 

29,7 

30,7 

Tablo 1 incelendiğinde Kapadokya bölgesini ziyaret eden Japon turistlerin 
çoğunluğunun genç evli kadınlardan oluştuğu, eğitim seviyelerinin yüksek olduğu ve 
gelir seviyelerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 2 : Araştırmaya Katılan Japon Turistlerin Yaşadıkları Şehirlere Göre 

Dağılımı 

Şehir F Şehir f Şehir f 

Hokkaido 2 Fukuoka 18 Shizuoka 3 

Miyazaki 5 Aichi 10 Kawanishi 2 

Toyota 3 Hyogo 5 Nishinomiya 2 

Osaka 48 Kamakura 1 Okayama 7 

Nagoya 19 Satoshi 7 Chiba 26 

Gifu 7 Odawara 1 Kobe 2 

Saitama 12 Hamamatsu 2 Yokohama 6 

Tokyo 129 Iwate 4 Takasago 2 

Tajimishi 1 Hiroshima 17 Moskova 2 

Niigata 5 Kyoto 20 Londra 2 

Kobe 2 Yokkaichi 1 - - 

Kawasaki 3 Gamagori 8 - - 

Shimatsuma 2 Kanagawa 25 - - 

Tablo 2 incelenecek olursa Tokyo ve Osaka şehirlerinden Kapadokya bölgesini 

ziyarete gelen Japon turist sayısının yüksek olduğu görülecektir. 
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Tablo 3 : Ankete Katılanların Seyahatlerindeki Öncelikli Amaçları 

Japon Turistlerin Seyahatteki Öncelikli Amaçları 

İfade f (%) 

Kültürel Varlıkları Ziyaret 338 66 

Eğitim/Seminer 57 11,1 

Toplantı/Konferans 3 0,6 

Alışveriş 72 14,1 

Aile/Dost/Akraba Ziyareti 23 4,6 

İş Seyahati 5 0,9 

Diğer 14 2,7 

Toplam 512 100 

Tablo 3’de  Kapadokya bölgesini tercih eden Japon turistlerin seyahatlerindeki 
öncelikli amaçları analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Japon turistler %66’lık 
oranla kültürel varlıkları ziyaret ifadesini seçerken, ikinci sırada alışveriş için 
Kapadokya bölgesini seçmişlerdir. Birden fazla şık işaretlenebildiği için oranlar toplam 
turist sayısından daha yüksek çıkmıştır. 

Tablo 4:  Ankete Katılanların Kapadokya Bölgesinde Kalış Süresi 

Kalış Süresi f (%) 

Günübirlik 23 5,6 

1-3 gün 59 14,4 

4-7 gün 163 39,7 

8 gün ve üzeri 166 40,4 

Toplam 411 100,0 

Tablo 4’te Kapadokya bölgesini ziyaret eden Japon turistlerin bölgede kalış 
süreleri gösterilmiştir. Tabloya göre Japon turistlerin %40,4’ü bölgede sekiz ve daha 
fazla gün kalmaktadır. Bunu %39,7 ile 4-7 günlük kalışlar izlemektedir. Elde edilen 
sonuç Kapadokya bölgesini ziyaret eden Japon turistlerin bu bölgede kalış sürelerinin 
uzun olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 5:  Kapadokya Bölgesini Tekrar Ziyaret Etmeyi Düşünüyorum 

Kapadokya’yı Tekrar Ziyaret Etmeyi 
Düşünüyorum 

Hayır Evet 

Toplam 

f % f % f % 

67 16,3 344 83,7 411 100 

Tablo 5’de Kapadokya’yı tekrar ziyaret etmeyi düşünüyorum ifadesinin cinsiyet 
bazında dağılımı hesaplanmıştır. Erkeklerin %81,2’si, kadınların ise %85,1’i 
Kapadokya’yı tekrar ziyaret etmeyi düşünüyorum ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Bu 
sonuçlara göre her iki cinsiyette Kapadokya bölgesini tekrar ziyaret etme eğilimindedir. 

Tablo 6:  Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Turistik Bölge Seçimine   Etkisi 

Statü Statü Ortalama 
Fark 

Anlamlılık 
Düzeyi Standart Hata 

Ev 
Hanımı 0,451* 0,033 0,1356 

Öğrenci 0,532* 0,001 0,14476 Firma Çalışanı 

Diğer 0,955* 0,002 0,17272 

Esnaf 0,740* 0,007 0,19354 

Ev hanımı 0,869* 0,000 0,17706 

Öğrenci 0,951* 0,000 0,18417 

Emekli 0,845* 0,007 0,21950 

Memur 

Diğer 1,374* 0,000 0,20687 

Gelir(000) Gelir(000) Ortalama 
Fark 

Anlamlılık 
Düzeyi Standart Hata 

150-200  

Yen 

100-150 

Yen 
0,476* 0.017 0.14922 

Tablo 6 incelendiğinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin turistik bölge seçiminde 
etkili olduğu belirlenmiştir. elde edilen sonuçlara göre firma çalışanı ve memur 
statüsünde çalışan, gelir seviyesi 150.000-200.000 Yen arasında yer alan Japon 
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turistlerin Kapadokya bölgesini tercih ederken halkla ilişkiler faaliyetlerinden daha fazla 
etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 7: Kapadokya Bölgesini Ziyaretimden Önce Kültürel Varlıkların Tanıtımı 

ve  Bilgilendirme Faaliyetlerinden Etkilendim 

Gelir(000) Gelir(000) Ortalama 
Fark 

Anlamlılık 
Düzeyi Standart   Hata 

100-150 
Yen 

200 Yen ve 
üstü 0,297* 0.047 0,10380 

150-200 
Yen 

200 Yen ve 
üstü 0,275* 0,036 0,9384 

Yaş Yaş Ortalama 
Fark 

Anlamlılık 
Düzeyi Standart Hata 

18-24 0,335* 0,033 0,11139 
25-34 

55-64 0,365* 0,005 0,10127 

Statü Statü Ortalama 
Fark 

Anlamlılık 
Düzeyi Standart Hata 

Ev Hanımı 0,466* 0,001 0,11363 Firma 
Çalışanı Emekli 0,515* 0,002 0,12958 

     

Ev Hanımı 0,461* 0,13602 0,017  

Memur Emekli 0,510* 0,14960 0,016 

Tablo 7 incelendiğinde 25-34 yaş grubunda yer alan, firma çalışanı ve memur 
olarak görev yapan, 100.000-200.000 Yen arasında gelire sahip olan Japon turistlerin 
Kapadokya bölgesini tercih etmeden önce kültürel varlıkların tanıtımı ve bilgilendirme 
faaliyetlerinden daha fazla etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 8: Seyahat Acentesi/Tur Operatörlerinin Tavsiyeleri Kapadokya Bölgesini 

Tercih Etmemde Etkili Oldu 

Yaş Yaş Ortalama 
Fark 

Anlamlılık 
Düzeyi Standart Hata 

25-34 65 Yaş ve üzeri 0,647* 0,011 0,19332 

Statü Statü Ortalama 
Fark 

Anlamlılık 
Düzeyi Standart Hata 

Ev Hanımı 0,494* 0,003 0,12092 Firma 
Çalışanı 

Öğrenci 0,553* 0,000 0,11635 

Firma Çalışanı 0,357* 0,044 0,11060 

Esnaf 0,545* 0,009 0,14497 

Çiftçi 0,753* 0,005 0,20177 

Ev Hanımı 0.852* 0,000 0,14924 

Öğrenci 0,911* 0,000 0,14364 

Emekli 0,676* 0,001 0,16414 

Memur 

 

Diğer 1,248* 0,000 0,26041 

Gelir Gelir 
Ortalama 

Fark 
Anlamlılık 

Düzeyi 
Standart Hata 

150-200 Yen 200 Yen ve Üstü 0,383* 0,001 0,9883 

Eğitim Eğitim Ortalama 
Fark 

Anlamlılık 
Düzeyi Standart Hata 

Lise İlkokul 0,721* 0,002 0,18859 

Önlisans İlkokul 0,674* 0,013 0,20390 

 Tablo 8’de Kapadokya Bölgesini ziyaret eden  25-34 yaş grubunda yer alan, lise ve 
önlisans mezunu, 150.000-200.000 Yen arasında gelire sahip olan ve firma çalışanı ve 
memur olarak görev yapan Japon turistlerin Kapadokya bölgesini tercih ederken tur 
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operatörleri ve seyahat acentelerinin tavsiyelerinden daha fazla etkilendikleri 
belirlenmiştir. 

Tablo 9: Gazete Yazıları ve İnternette Çıkan Haberler Kapadokya Bölgesini 

Tercih Etmemde Etkili Oldu 

Yaş Yaş Ortalama 
Fark Anlamlılık Düzeyi Standart Hata 

25-34 Yaş 55-64 Yaş 0,358* 0,019 0,11257 

Statü Statü Ortalama 
Fark Anlamlılık Düzeyi Standart Hata 

Ev Hanımı 0,419* 0,023 0,12717 Firma 
Çalışanı 

Emekli 0,607* 0,008 0,16744 

Gelir 
(000) 

Gelir 
(000) 

Ortalama 
Fark Anlamlılık Düzeyi Standart Hata 

50-100 
Yen 

200 Yen ve 
Üstü 0,369* 0,12813 0,033 

150-200 
Yen 

200 Yen ve 
Üstü 0,392* 0,9874 0,001 

 Tablo 9’da Kapadokya bölgesini ziyaret eden 25-34 yaş grubunda yer alan, firma 

çalışanı olarak görev yapan, 50.000-100.000 Yen ve 150.000-200.000 Yen aralığında 

gelire sahip Japon turistlerin Kapadokya bölgesini tercih ederken gazete yazıları ve 

internette çıkan haberlerden daha fazla etkilendikleri belirlenmiştir.  
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Tablo 10: Turizm Danışma Bürolarının Tavsiyeleri Kapadokya Bölgesini 

Tercih Etmemde Etkili Oldu 

Yaş Yaş Ortalama 
Fark Anlamlılık Düzeyi Standart Hata 

25-34 Yaş 18-24 Yaş 0,390* 0,041 0,12768 

Statü Statü Ortalama 
Fark Anlamlılık Düzeyi Standart Hata 

Firma 
Çalışanı Ev Hanımı 0,522* 0,004 0,13242 

Ev Hanımı 0,752* 0,000 0,14505 
Memur 

Öğrenci 0,496* 0,026 0,14577 

Gelir 
(000) 

Gelir 
(000) 

Ortalama 
Fark Anlamlılık Düzeyi Standart Hata 

 
50 Yen ve 

altı 

 
0,477* 

0,012 
0,14837 

  
150-200 

Yen 200 Yen ve 
üstü 0,374* 0,004 0,10534 

 Tablo 10’da Kapadokya Bölgesini ziyaret eden 25-34 yaş grubunda yer alan, 
firma çalışanı ve memur olarak görev yapan, 150.000-200.000 Yen aralığında gelire 
sahip Japon turistlerin Kapadokya bölgesini tercih ederken Turizm danışma bürolarının 
tavsiyelerinden daha fazla etkilendikleri belirlenmiştir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
Elde edilen analizler ışığında beş hipotezden H1, H2, H3, H4 ve H5 kabul 

edilmiş, H1 ve H2’de statü ve gelir arasında anlamlı farklılığa rastlanırken H3, H4 ve 
H5’de ise  yaş, statü ve gelir arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Japon 
turistlerin cinsiyeti, eğitim düzeyi ile ifadeler arasında anlamlı bir farklılığa 
rastlanmamıştır. Çalışma sonucunda elde edilen analizlere göre şu sonuçlara 
ulaşılmıştır: 

Elde edilen veriler ışığında, Kapadokya destinasyonu’nu ziyarete gelen Japon 
turistlerin bu destinasyon’a kültürel varlıkları ziyaret etmek ve alışveriş yapmak için, 
çoğunlukla eşleri veya arkadaşlarıyla gelmeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Kültürel 
varlıkları ziyaret etme ve alışveriş isteği Japon turistlerin bu bölgeye gelmelerindeki iki 
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önemli neden olarak belirlenmiştir. Bölgedeki kültürün korunması için kültürel 
bozulmaya karşı önlemler alınırsa ve kültür gelecek nesillere bozulmadan aktarılabilirse 
bölge turistler tarafından tercih edilebilen bir destinasyon olmaya devam edecektir.  

 Çalışma neticesinde, Kapadokya bölgesinin önem teşkil eden sorunlarının 
başında geceleme sayılarındaki düşüklük gelmektedir. Yapılan çalışmada Kapadokya’yı 
ziyaret eden Japon turistlerin kalış süreleri 4-7 gün arası ve 8 günden fazla ifadeleri 
çevresinde yoğunlaşmıştır. Kalış sürelerinin bu denli yüksek olması tanıtım 
faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve turizmin çeşitlendirilmesiyle ilişkili olabilir. Turistik 
çeşitlendirme ve amacına ulaşmış tanıtım faaliyetleri sonucunda diğer milliyetlere 
mensup turistlerinde bölgedeki kalış süreleri arttırılabileceği düşünülmektedir. 

 Araştırma sonucuna göre, Halkla ilişkiler faaliyetleri Japon turistlerin 
Kapadokya bölgesini seçmelerinde önemli bir etki meydana getirmiştir. Eğer 
Japonya’da tanıtım amaçlı halkla ilişkiler faaliyetlerine verilen önem artırılırsa 
Kapadokya bölgesine gelişlerde artış meydana getirilebileceği düşünülmektedir. 

 Araştırma sonucuna göre, Japon turistlerin Kapadokya bölgesine gelmeden önce 
kültürel varlıkların tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetlerinden etkilendikleri 
belirlenmiştir. Bu doğrultuda Kapadokya’nın sahip olduğu doğal ve kültürel varlıkların 
devamlılığı sağlanır, sürdürülebilir turizme önem verilirse ve bu kaynakların tanıtımı en 
etkili şekilde gerçekleştirilirse Kapadokya bölgesine daha fazla Japon turistin 
çekilebileceği düşünülmektedir.  

Elde edilen veriler ışığında, Japon turistlerin Kapadokya bölgesini ziyaret 
ederlerken tur operatörleri ve seyahat acentelerinin tavsiyelerini dikkate aldıkları 
belirlenmiştir. Bölgesel tanıtım kataloglarının hazırlanması ve sürekli güncellenerek bu 
hazırlanan bölgesel tanıtım kataloglarının Japonya’da bulunan seyahat acenteleri ve tur 
operatörlerine ulaştırılması sonucunda daha fazla kişinin ilgisi bölgeye çekilebilecektir. 
Tanıtım faaliyetlerinde seyahat acentelerine daha fazla rol verilmesi etkili tanıtımın 
oluşturulmasını sağlayabilir. 

Çalışma neticesinde, gazetelerde yayınlanan Kapadokya ile ilgili bilgilerin 
Kapadokya Bölgesini tercih eden Japon turistler üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 
Bu nedenle yerli ve yabancı gazeteciler Kapadokya bölgesine davet edilir ve Kapadokya 
hakkında bilgilendirici ve tanıtıcı yazılar yazmaları konusunda teşvik edilebilirlerse 
Kapadokya bölgesinin tanıtımı konusunda amaca daha fazla ulaşılabilir. Gazetelerde 
Kapadokya’yı anlatan yazıların artması daha fazla kişinin bu destinasyondan haberdar 
olmasını sağlayacağı için gazete yazıları tanıtım için çok önemli görülmektedir. 

Araştırma sonucuna göre, Japonya’da yer alan turizm danışma büroları Japon 
turistler açısından seyahate çıkmadan önce karar verme noktasında önem arz 
etmektedir. Japon turistler Kapadokya’yı tercih ederken turizm danışma bürolarının 
tavsiyelerini dikkate almaktadırlar. Japonya’da Türkiye’yi tanıtan turizm danışma 
bürolarının sayıları ve nitelikleri artırılarak daha fazla  kişiye ulaşılabilirse Kapadokya 
bölgesine daha fazla Japon turist çekilebilecektir. 

Araştırmanın en önemli ifadelerinden birisi de Kapadokya’yı tekrar ziyaret etmeyi 
düşünüyorum ifadesidir. Bu ifadeye ait analiz incelendiğinde 411 Japon turistin 344 
tanesi Kapadokya bölgesini tekrar ziyaret etme eğilimindedir. Kültür ve din turizmi 
açısından önemli turistik destinasyonların başında gelen Kapadokya bölgesinin Japon 
turistler tarafından bilinmesi ve tekrar gelme isteğinin olması Kapadokya 
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destinasyonuna bağlılık duyma eğiliminde olduklarını  göstermektedir. Japon turistlere 
yönelik olarak yapılabilecek tanıtım faaliyetlerinde yetkinliğe ulaşıldığında bir kez 
gelen Japon turistlerin tekrar gelmelerini sağlamak çok zor görünmemektedir. Bundan 
dolayı iyi düzenlenmiş planlı ve programlı olarak hazırlanmış tanıtım faaliyetleriyle 
daha fazla Japon turiste ulaşılabileceği ve ulaşılan kesime de kaliteli turizm hizmeti 
sunularak bağlılık meydana getirilebileceği düşünülmektedir. 
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Introduction 
The tourism sector, which has gained a big acceleration around the world, has 

become today’s the biggest industries. Tourism has developed and took the appearance 
of a sector that is essential for developing countries by the help of ensuring peace in the 
world, creating a positive atmosphere in the field of international relations and people, 
improving the external balance of payments, contributing employment and regional 
development. The positive effect of the tourism among the social, cultural and economic 
fields increases the importance of this industry and accelerates tourism development 
efforts of the countries. (Hacıoğlu ve Avcıkurt,  2008). Tourism is so important today 
and it is an important fact to develop tourism and to get greater share of the tourism 
sector, because of this reason it is important to introduce the touristic places as planned 
and programmed. This study has prepared for determine the degree of the introduction 
activities for Japanese tourists in Cappadocia Region and introducing defects occurring 
in the region determined. 

Methodology  
 This study has prepared for increasing the visit of the Japanese tourist to the 

region and researching the effects of the introducing activities for the destination choose, 
so questionnaire has applied between November–December 2011.  In total, 500 
questionnaires were given to the participants and 420 questionnaires were taken back. 
Among these questionnaires, 9 of the questionnaires were eliminated. In this study the 
questionnaire forms, which has prepared in order to obtain quantitative data, were given 
and taken back to the Japanese tourists staying in Nevşehir and its district via hotels, 
travel agencies and tour guides. After performing the questionnaire application the 
questionnaires were digitized and coded via SPSS 16.0 program and tried to obtain data. 
Among the statistical methods; percentage, frequency distribution, chi-square and anova 
test analysis methods were used for the Analysis of the data obtained by questionnaires. 

Findings and Conclusions 
By the help of the obtained analysis, five hypotheses H1, H2, H3, H4 and H5 

were accepted, in H1 and H2 significant variation between status and income 
encountered, in H3, H4, and H5 meaningful differences were found between age, status 
and income. No significant difference was observed between the genders, education 
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level with expression of the Japanese tourists. According to the analysis of the study, 
the following conclusions were reached: 

According to the obtained data, it is determined that the Japanese tourists come to 
Cappadocia destination to visit cultural property and shopping, and they usually prefer 
to come with their partner or friends. The two important reasons of the Japanese tourists 
to come to the Cappadocia Region determined as the desire of visiting cultural property 
and shopping. If precautions are taken to protect against cultural degradation in the area 
of culture and if the culture can be transmitted to future generations without spoiling, 
the region will continue to be a destination that can be preferred by the tourists. 

As a result of the study, decrease in the number of overnight is at the beginning of 
the important problems of the Cappadocia region. According to the study, duration of 
stay of Japanese tourists, who visit Cappadocia from 4-7 days and more than 8 days. 
Duration of stay to be so high may be related to the improvement of promotional 
activities and diversification of tourism. As a result of diversification and reached its 
goal tourist promotion activities, it is thought to help increase duration of stay of tourists 
from other nationalities in the region 

According to the results, public relations activities have created a significant 
impact on Japanese tourists choosing Cappadocia. If the importance of public relations 
activities for promotional purposes can be increased, it is thought that the visits to the 
Cappadocia region will increased. 

According to the results, it is determined that, the Japanese tourists were affected 
by the presentation and information activities of the cultural property before coming to 
the Cappadocia region. In this respect, the continuity of Cappadocia's natural and 
cultural assets is provided, if the necessary importance is given to the sustainable 
tourism, and if the presentation of these resources most effectively performed, it is 
thought that more Japanese tourist will come to the region. 

According to the obtained data, when Japanese tourists visit Cappadocia region 
they take into account of the recommendations of the tour operators and travel agencies. 
As a result of preparation of regional promotional catalogues and send the updated 
catalogues to the travel agencies and the tour operators in Japan, the more Japanese 
tourist can be in Cappadocia region. By giving more roles to the travel agencies, can 
create more effective promotion 

As a result of the study, it is determined that the information in the newspapers 
related to Cappadocia is effective on Japanese tourists who prefer to Cappadocia. For 
this reason, if the local and the foreign journalists are invited to Cappadocia and 
encouraged to write articles about the informative and promotional purposes of 
Cappadocia, the presentation of Cappadocia will be more accessible. Increase in the 
newspapers writing about Cappadocia provides more people to be aware of these 
destinations that are very important for the promotion of the tourism. 

According to the results, the tourist information offices in Japan, is very important 
on decision-making point for Japanese tourists before traveling. Japanese tourists, while 
preferring Cappadocia, take into consideration the recommendations of tourist 
information offices. Increasing the number and qualifications of the tourist information 
offices in Japan promoting Turkey are within reach more people; more Japanese tourists 
can be in Cappadocia. 
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One of the most important expressions of the study is the expression of visit again 
to Cappadocia. When the expression of this analysis examined, 344 of 411 Japanese 
tourists tend to visit the Cappadocia region again. Cappadocia region, which is one of 
the most important touristic destinations of the cultural and religious tourism, is known 
by Japanese tourists and the desire to come again expresses their adherence to the 
Cappadocia destination. The Japanese tourists, who has come once, do not seem so 
difficult to come again when the promotion are competent. Therefore, by the help of the 
well organized, prepared with planned and programmed promotion activities, it is 
thought to reach more Japanese tourists, offer them high quality service and ensure 
adherence to Cappadocia region. 
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Özet 
Bu çalışmada, Türkiye’de yaşayan kadın ve erkeklerin yaşam süreleri ile sosyo-

ekonomik değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. 1975–2009 yılları arasında, sağlık 
harcamalarının milli gelire oranı, yaşlı nüfusun çalışabilir nüfusa oranı, her bin kişiye 
düşen yatak sayısı, her bin hastaya düşen doktor sayısı gibi demografik ve ekonomik 
faktörlerin, kadın ve erkeklerin yaşam sürelerini etkileme gücü analiz edilmiştir. 
Çalışmada öncelikle her veri seti için birim kök testi uygulanmıştır. Değişkenler 
arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının ortaya konması için, eş-
bütünleşme testi sonuçları analiz edilmiştir. Son olarak yukarıda sayılan faktörlerin 
kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine etkisi; vektör hata düzeltme modeli ile 
incelenmiştir. Bu analizlerin sonucunda, incelenen her bir faktörün kadın ve erkeklerin 
yaşam süreleri üzerinde anlamlı düzeyde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: yaşam süresi, sağlık harcamaları, birim kök testi, eş-bütünleşme 
testi, vektör hata düzeltme testi. 

Abstract 
In this study, the relationship between life expectancy of men and women in 

Turkey and socio-economic variables are examined. The effect of demographic and 
economic factors such as the ratio of health expenditures to GDP, the ratio of elderly to 
employable population, the number of hospital beds per thousand people, the number of 
doctors per thousand patients are analyzed for a period of 1975-2009. In this study, the 
unit root test is initialy applied to each data set and then the cointegration test results is 
interpreted to determine whether a meaningful relationship exists between indicators in 
the long-term. Finally, the effects of the underlying factors on men and women were 
examined by vector error correction model. These results support that each factor has a 
significant effect on the life expectancy of men and women in Turkey. 

Key Words: life expactancy, health expenditures, unit root test, cointegration test, 
vector error correction test. 
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Giriş  
Yaşam süresi, günümüzde bir ülkenin ekonomik, sosyal ve çevresel 

gelişmişliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Dünyanın en gelişmiş ilk 24 
ülkesinde doğan her bir bebeğin 70 yıldan daha uzun yaşaması beklenirken; en sağlıksız 
45 ülkede bu sürenin ortalama 50 yıldan daha az olduğu görülmektedir. Ülkelerarası 
yaşam sürelerinde ortaya çıkan farklılık, birçok nedene dayanabilir. Gıda ürünleri, temiz 
su, çevresel hijyen koşulları, barınma farklılıkları gibi nedenler, bireylerin sağlıklı 
yaşam süresini etkileyen en önemli faktörler olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte 
medikal ve sigorta sektörlerinde izlenen hızlı büyüme ve maliyetlerdeki artışlar, bu 
ülkelerdeki yaşam sürelerini etkileyen faktörlerin daha da çeşitlenmesine neden 
olmaktadır. 2009 yılı verilerine göre, Türkiye’de yapılan toplam sağlık harcamalarının 
milli gelire oranı %6.7 iken, OECD ortalaması %11.9’dur. Yaşam süresi Türkiye’de 72 
yıl ve OECD ülkelerinde ise ortalama 79 yıl olarak gözlenmektedir. Çiftçi (2008) AB 
ülkeleri arasında diskriminant ve kümeleme analizi yaparak, Türkiye’nin konumunu 
belirlemeye çalışmıştır. Bu çalışma sonucunda, Türkiye’nin AB ülkeleri arasında yaşam 
beklentisi olarak en kötü 3.ülke olduğu bulunmuştur. Gürbüz ve Karabulut (2008) 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla ortaya çıkan ülkelerde, 
ortalama yaşam süresi ile sosyo-ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri 
incelenmiştir. Bu ülkelerde, özellikle demografik ve çevresel faktörlerin ve sağlık 
harcamalarının ortalama yaşam süresi üzerinde daha etkili olduğu görülmüştür. Bu 
çalışmada, Türkiye’deki kadın ve erkeklerin ortalama yaşam sürelerini etkiyen 
faktörlerin neler olduğu irdelenmektedir. Literatür incelemesi ile belirlenen muhtemel 
faktörler, 1995-2009 dönemi içinde analiz edilerek, hangi faktörlerin yaşam sürelerini 
etkileyebildiği birim-kök testi, eş-bütünleşme testi ve vektör hata düzeltme modeli ile 
incelenmektedir. 

Bu çalışmanın takip eden bölümü, ilgili literatür taramasını kapsamaktadır. 
Sonraki kısım, çalışmada kullanılan veri seti, araştırma yöntemi ve elde edilen bulguları 
sunmaktadır. Son kısım, çalışmayı özetlemekte ve sonuçları vurgulamaktadır. 

Literatür İncelemesi 
Literatürde, bireylerin yaşam süresini etkileyen faktörlerin analiz edildiği bazı 

çalışmalar bulunmaktadır. Halıcıoğlu (2011), 1965-2005 dönemi için zaman serisi 
analizi ve eş-bütünleşme yöntemini kullanarak, beklenen yaşam süresini etkileyen 
faktörleri incelemiştir. Bu çalışma, Türkiye için belirleyici faktörlerin sosyal, ekonomik 
ve çevresel faktörler olduğunu savunmuştur. Modelin bağımsız değişkenleri kişi başına 
düşen ilaç harcamaları, gıda endeksi, kişi başına düşen sigara tüketimi, okuma yazma 
oranı ve suçluluk oranıdır. Yaşam sürelerini etkileyen en önemli faktörün, beslenme 
olduğu sonucuna varılmıştır. Sağlık harcamalarının etkisinin pozitif, ancak miktar 
olarak küçük olduğu ve sigara faktörünün en fazla negatif etkisi olan faktör olduğu 
sonucuna varılmıştır. Leung ve diğ. (2004) Amerika’daki yaşam sürelerinin ekonomik 
analizini cinsiyetlere göre incelemiş ve cinsiyete dayalı ücret farkının kadınların sağlık 
avantajlarını azalttığını belirtmiştir. Shaw ve diğ. (2005) OECD ülkelerinin sağlık 
verilerinin analizini yaparak, beklenen yaşam süresini belirleyen faktörleri incelemiştir. 
Çeşitli yaş grupları için ilaç tüketimi artışının, gelişmiş ülkelerdeki beklenen yaşam 
süresini uzattığı bulunmuştur. Aynı şekilde, 40 yaş grubu kadınlardaki sigara tüketimi 
azalması veya meyve ve sebze tüketimi artışının beklenen yaşam süresini arttırdığı 
bulunmuştur. Kabir (2008) beklenen yaşam süresinin sosyo-ekonomik etkenlerini 
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gelişmekte olan 91 ülke için çoklu regresyon ve probit modellerini kullanarak 
araştırmıştır. Kişi başına düşen milli gelir, eğitim, sağlık harcamaları ve kentleşme gibi 
kullanılan birçok açıklayıcı değişkenin istatiksel olarak anlamsız bulunması nedeniyle, 
bu değerlerin beklenen yaşam süresini belirlemede etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. 
Bu analiz temel alınarak, hekim sayısını arttırmak için ülkelerin sosyal sektör 
politikaları geliştirmeleri; ve beklenen yaşam süresini arttırmak için de yetersiz 
beslenme ve okuma yazma bilmeme oranını azaltmaları gerektiği savunulmuştur. 
Preston ( 2007) milli gelir faktörünün, ölüm oranını etkilemede en önemli unsur 
olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde Adler ve diğ. (1994) sosyo-ekonomik faktörlerle 
ölüm ve hastalık oranı arasında, doğrudan bir ilişki olduğunu savunmuştur. Bu sonuca, 
çeşitli hastalık kategorileri üzerinde çalışarak ulaşılmıştır. Lichtenberg (2011), 1960-
1997 yılları arasında Amerika’daki yaşam sürelerinin uzamasının sebebini araştırmıştır. 
Yaşam süresi bu yıllar arasında %10’luk bir artış ile %69,7’den %76,5’a çıkmıştır. 
Lichtenberg (2011) tıbbi innovasyon (yeni ilaçların onayı) ve sağlık harcamalarının 
(özellikle kamu harcamaları),  uzun ömürlü olmaya katkı sağlandığını iddia etmektedir. 

Stewart ve diğ. ( 2009) Amerika’daki obezite ve sigara içme oranının, beklenen 
yaşam süresi üzerine etkilerini incelemiştir. 18 yaşındaki kişilerin 2005-2020 yılları 
arasındaki beklenen yaşam süresini ve yaşam kalitesine göre düzelterek, beklenen 
yaşam süresini tahmin etmişlerdir. Sonuç olarak, sigara kullanımındaki azalmanın 
yaşam süresi beklentisine yaptığı olumlu etkinin, vücut kitle endeksindeki artışı azalttığı 
gözlemlenmiştir. Fayissa ve diğ. (2005) Saharaaltı bölgesindeki 31 ülkenin 1990-2000 
yılları arasındaki verilerini kullanarak, sosyo-ekonomik ve çevresel faktörlerin bu 
ülkelerdeki sağlığa olan etkisini araştırmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre; kişi 
başına düşen milli gelir, okur-yazarlık oranı ve gıda ulaşılabilirliği yaşam süresi 
beklentisinde en olumlu rolü üstlenmektedir. İlginç bir şekilde, gıda harcamalarının 
artması ve yaşam süresi beklentisi arasında ters yönlü bir ilişki gözlemlenmiştir. Bunun 
sebebinin, verimsiz gıda harcaması olabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, kentleşmedeki 
artış, nüfus büyüme oranındaki düşüş, yetişkinlerdeki alkol tüketim oranındaki düşüş ve 
karbondioksit emisyonundaki düşüşün, beklenen yaşam süresine katkısının pozitif 
olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, sağlık politikalarına odaklanılması 
gerektiği vurgulanmıştır. Thornton (2002), Amerika’daki beklenen yaşam süresini 
etkileyebilecek olan tıbbi bakım, sosyo-ekonomik faktörler, yaşam tarzı ve çevresel 
faktörleri incelemiştir. Sonuç olarak, tıbbi bakım faktörünün beklenen yaşam süresine 
etkisinin az olduğu bulunmuştur. Bunun yanında, yaşam tarzı ve sosyo-ekonomik 
faktörlerin, ölüm oranına etkisinin önemli derecede yüksek olduğu vurgulanmıştır. 
Sosyo-ekonomik faktörler olarak, eğitim ve gelir seviyeleri; yaşam tarzı faktörleri 
olarak ise, sigara ve alkol tüketimi ve evlilik oranı kullanılmıştır. 

Veri Seti ve Araştırma Yöntemi 
Bu çalışmada 1975-2009 dönemi boyunca incelenen ekonomik faktörlerin, kadın 

ve erkeklerin yaşam süreleri üzerine olan etkisi incelenmiştir. Modelde kullanılan 
değişkenler; kadın yaşam süresi (LEF), erkek yaşam süresi (LEM), yaşlı nüfusun genç 
nüfusa bağlılık oranı (AGE), 1,000 hasta başına düşen yatak sayısı (BED), sağlık 
harcamalarının milli gelire oranı (HE) ve 1,000 hasta başına düşen doktor sayısı (PHY) 
olarak tanımlanmıştır. Öncelikle, her bir ekonomik faktörün, kadın ve erkekleri yaşam 
sürelerine olan etkisi, aşağıda sunulan regresyon denklemi ile irdelenmiş ve elde edilen 
bulgular özetlenmiştir. 
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Model 1: Kadınların Yaşam Süresi 
 
 LEF =  0.0556*AGE + 0.0069*BED + 0.0119*GDP - 0.0029*PHY – 0.0019*HE – 0.1158,   R2= %83 
 [1] 
 

Model 2: Erkeklerin Yaşam Süresi 
 
LEM=  0.0577*AGE + 0.0063*BED + 0.0097*GDP - 0.0023*PHY – 0.0019*HE – 0.0909,     R2=%84   
 [2] 
 

Grafik 1. Değişkenler Grafiği 

 
Regresyon çıktıları yorumlandığında, modelde ele alınan faktörler arasında 

anlamlı ve kuvvetli bir ilişki olduğu ve ayrıca her bir faktörün kadın ve erkeklerin 
yaşam sürelerine olan etkisinin benzer yapı gösterdiği izlenmektedir. Çalışmanın 
ilerleyen bölümünde, öncelikli olarak her bir faktörün durağanlık testi yapılmıştır. 
Grafik 1’den de görüleceği gibi modelde yer alan değişkenler, durağan değildir. 

Bu araştırmada kullanılan ekonometrik testleri uygulayabilmek için, her bir zaman 
serisinin öncelikle durağan hale getirilmesi gerekmektedir. Çalışmada kullanılan 
verilerin yapısal olarak birbirlerinden farklı olması nedeniyle, her bir değişkenin 
logaritmik değişimleri alınmış ve buna göre oluşturulan yeni zaman serileri ile 
çalışmaya devam edilmiştir. Bir serinin durağan olduğunu test edebilmek için kullanılan 
en geleneksel teknikler; Augmented Dickey Fuller (ADF)  (Said ve Dickey, 1984) ve 
Phillips-Perron (PP) (Phillips ve Perron, 1988; Perron,1988) testleridir. Tablo 1’de her 
iki testin sonuçları özetlenmiştir. Bu sonuçlara göre, analizde kullanılan tüm zaman 
serileri birinci derecede ve aynı düzeyde durağan hale gelmiştir.  
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Tablo 1. Birim Kök Testleri Test İstatistikleri 
Düzey 1. Fark  

ADF PP ADF PP 
LEF -0.4013 -0.2699 -4.0783 -4.5100 
LEM -0.1979 -0.1459 -4.5814 -5.2492 
AGE -2.8776 -1.1516 -3.2784 -3.3917 
BED -1.6715 -1.6900 -6.1801 -6.1794 
PHY -0.9891 -0.3352 -7.7234 -6.9530 
HE -1.2919 1.0823 -4.9517 -5.0582 

* Kritik değerler: ADF testi için -2.9604; PP testi için -2.9540’dır.  
Çalışmada kullanılan zaman serilerinin tamamının birinci düzeyde, I(1), durağan 

olması nedeniyle, faktörler arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişki olduğu 
söylenebilir. Ancak bu ilişkinin gücünü ve yönünü anlayabilmek için, sırasıyla eş-
bütünleşme testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli (VHDM) uygulanmalıdır. 
VHDM’nin uygulanabilmesi için, eş-bütünleşme testinde birden çok kointegre vektörün 
bulunması ile mümkündür. Kointegre olan vektör sayılarının tespit edilebilmesi için, 
Johansen (1988,1991) ve Johansen ve Juselius (1990) testlerine göre oluşturulan max 
and trace sonuçları, Tablo 2 ve Tablo 3’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Johansen-Juselius Eş-Bütünleşme Testi: Kadın Yaşam Süresi Üzerine 
Etkisinin Modellemesi 

 
Kointegre Vektör 

Sayısı (N) 
 Eigen Değeri 

Trace 
İstatistiği 

(0.05) 
Kritik Değer 

Max-Eigen 
İstatistiği 

(0.05) 
Kritik Değer 

      
      

N=0  0.939018  221.0723  69.81889  89.50942  33.87687 
N=1   0.903652  131.5629  47.85613  74.87308  27.58434 
N=2  0.610098  56.68984  29.79707  30.13951  21.13162 
N=3  0.536343  26.55034  15.49471  24.59553  14.26460 
N=4  0.059259  1.954806  3.841466  1.954806  3.841466 

Johansen-Juselius eş-bütünleşme testi, kadın yaşam süresi üzerinde yer alan 
vektörlerden en az üçünün kointegre olduğunu göstermektedir.(Tablo 2) 

Kadın yaşam süresi modelinde olduğu gibi, eş-bütünleşme testi sonuçlarına göre, 
erkeklerin yaşam süresi üzerinde yer alan vektörlerden de en az üçü kointegredir. (Tablo 
3) 

Tablo 3. Johansen-Juselius Eş-Bütünleşme Testi: Erkek Yaşam Süresi Üzerine 
Etkisinin Modellemesi 

 
 

Kointegre Vektör 
Sayısı (N)  Trace (0.05) Max-Eigen (0.05) 

 Eigen Değeri İstatistiği Kritik Değer İstatistiği Kritik Değer 
      
      

N=0  0.929103  212.4648  69.81889  84.68879  33.87687 
N=1   0.892026  127.7760  47.85613  71.22771  27.58434 
N=2  0.592090  56.54826  29.79707  28.69466  21.13162 
N=3  0.552230  27.85360  15.49471  25.71123  14.26460 
N=4  0.064757  2.142372  3.841466  2.142372  3.841466 
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Bu sonuçlara göre, modelde sınanan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki 
tespit edilmiştir. Johansen-Juselius eş-bütünleşme testi, vektörler arasındaki ilişkiyi 
sınasa da, bu ilişkinin yönü ve kuvveti hakkında net bir bilgi vermemektedir. Bu 
nedenle çalışmanın son aşamasında, vektör hata düzeltme modeli (VHDM) uygulanmış 
ve her bir faktörün kadın ve erkek yaşam süreleri üzerindeki etkisinin yönü ve gücü 
ortaya konmuştur. 

Tablo 4. Vektör Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 
Vektör Hata Düzeltme Modeli (Kadın) 

 
LEF AGE BED PHY HE C 

1.0000 -0.027136  0.011291  -0.004218   0.001938  0.008422 

Vektör Hata Düzeltme Modeli (Erkek) 
 

LEM AGE BED PHY HE C 
1.0000 -0.046736  0.015086  -0.002949   0.001705  0.008964 

Sonuçlar incelendiğinde,  yaşlı nüfusun genç nüfusa bağımlılık oranı ile  hem 
kadın hem de erkeklerin yaşam süresi arasında ters yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
Bunun dışındaki diğer parametreler ile yaşam süreleri arasında aynı yönde bir ilişki 
vardır. 

Elde edilen bulgular, bağımlılık oranının erkeklerin yaşam süresini; doktor 
sayısının da kadınların yaşam süresini daha kuvvetli düzeyde etkilediğini 
göstermektedir.  

Sonuç  
Literatürde geçen çalışmalar, uzun yıllardan beri ülkelerin gelişmişlik düzeyini 

sadece ekonomik değişkenlerle açıklamaya çalışmıştır. Ancak, günümüzde sağlık ile 
ilgili değişkenlerin de ekonomik gelişmişliğin önemli bir göstergesi olduğu kabul 
edilmektedir. İnsani gelişmişlik göstergesi, bunun en önemli örneklerindendir. Yaşam 
uzunluğu dağılımı, insani gelişmişlik göstergelerinden bir tanesidir. Bu çalışma, 
Türkiye’deki yaşam süresini etkileyen ekonomik ve demografik faktörleri belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. 1975-2009 yılları arasında, Türkiye’deki sağlık harcamalarının 
milli gelire oranı, yaşlı nüfusun çalışabilir nüfusa oranı, her bin kişiye düşen yatak 
sayısı, her bin hastaya düşen doktor sayısı gibi faktörlerin, kadın ve erkeklerin yaşam 
sürelerini etkileme gücü analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle her veri seti için birim 
kök testi uygulanmış ve göstergeler arasında uzun vadede anlamlı bir ilişkinin olup 
olmadığı, eş-bütünleşme testi sonuçları ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, yaşlı 
nüfusun genç nüfusa bağımlılık oranı, yatak sayısı, doktor sayısı ve sağlık 
harcamalarının milli gelire oranının; kadın ve erkeklerin yaşam sürelerini anlamlı 
düzeyde etkilediğini ortaya koymaktadır. İncelenen tüm değişkenler ile yaşam süreleri 
arasında aynı yönde ve kuvvetli bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Ayrıca elde edilen 
bulgulara göre, bağımlılık oranı erkeklerin yaşam sürelerini daha kuvvetli 
etkilemektedir. Bir kalkınmışlık ve gelişmişlik göstergesi olarak görülen ortalama 
yaşam süresinin arttırılabilmesi için; yatak sayısı, doktor sayısı ve sağlık harcamalarının 
arttırılması gereklidir. 
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Introduction 
For a number of years the level of development of countries is measured by using 

economic variables. Nowadays, life expectancy is considered to be an important 
indicator which highlights a country's economic, social and environmental 
sophistication. In developed countries, every new born baby is expected to live more 
than 70 years while in developing countries new born babies are expected to live less 
than 50 years. This study examines some predetermined variables expected to affect the 
life expectancy in Turkey. The socio-economics variables used in this study are the life 
expectancy of women (LEF), the life expectancy of men (LEM), the ratio of health 
expenditure to GDP (HE), the ratio of elderly population to young population (AGE), 
the number of beds per thousand people (BED), the number of doctors per thousand 
patients (PHY). The dataset for the period of 1975-2009 are used to investigate the 
effects of underlying factors on life expectancy of men and women in Turkey. 

Methods  
Firstly, each predetermined explanatory factor is regressed against the life 

expectancy of men and women. As a result of the regressions, a significant and a strong 
correlation between the factors and life expectancy is determined. In order to implement 
the econometric tests, each time series is required to be stable. Therefore, the 
logarithmic differences of the dataset are computed. This process results all time series 
used in the study stable in the first-level, I(1). This shows that there exists a significant 
long-run relationship between the variables. Moreover, the cointegration test and vector 
error correction model are applied to see the strength and direction of this relationship. 
The error correction model can only be applied if the presence of cointegrated vectors is 
more than one. For determining the number of cointegrated vectors, max and trace 
figures rae produced and analyzed. According to the results of cointegration test, at least 
three of vectors in both models are cointegrated implying that a long-term relationship 
between the variables in the models tested exists. Eventhough the Johansen-Juselius 
cointegration test examines the long-run relationship between vectors, it does not give 
clear information about the direction and strength of the relation. Finaly, vector error 
correction model is applied to determine the direction and the strength. 
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Results  
The results support that each of the underlying factor has a significant effect on 

the life expectancy of men and women. As seen in the table below, there exists a long-
run relationship between the life expectancy of men and women and all other variables 
in the same direction. Accordingly, the number of beds, the number of doctors and the 
ratio of health expenditures to GDP are critical on life expectancy in Turkey. 
 

 
Vector Error Correction Model (Women) 

 
LEF AGE BED PHY HE C 

1.0000 -0.027136  0.011291  -0.004218   0.001938  0.008422 

 
Vector Error Correction Model (Men) 

 
LEM AGE BED PHY HE C 

1.0000 -0.046736  0.015086  -0.002949   0.001705  0.008964 
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Özet 
Bu araştırma, toplam kalite yönetimi uygulamalarının şirketin finansal olmayan 

performans algısı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacını taşımaktadır. Araştırma 
turizm, ulaşım, inşaat, gıda ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren 5 firmanın kalite 
departmanında yapılmış olup bu departmanda çalışanlara anket uygulanmıştır.  Yapılan 
faktör analizine göre toplam kalite yönetimi için “liderlik ve sürekli gelişim”, “müşteri 
odaklılık” ve “paydaş katılımı” boyutları ve finansal olmayan performans algısı için 
“müşteri perspektifi”, “inovasyon ve öğrenme perspektifi” ve “iç süreçler perspektifi” 
boyutları bulunmuştur. Toplam kalite yönetimi boyutlarından müşteri odaklılık ile 
finansal olmayan performans algısı boyutlarından müşteri perspektifi ve inovasyon ve 
öğrenme perspektifi boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yapılan regresyon 
analizine göre toplam kalite yönetimi boyutlarından müşteri odaklılık, finansal olmayan 
performans algısı boyutlarından inovasyon ve öğrenme perspektifi üzerinde negatif bir 
etkiye sahiptir. Diğer boyutlar arasında ilişki ve etki bulunamamıştır. 

Anahtar kelimeler: Toplam kalite yönetimi, finansal olmayan performans, müşteri 
odaklılık, kurumsal karne 

Abstract 
This study examines the effect of total quality management applications on non-

financial performance perceptions of employees. The research applied by surveys on 
employees in quality departments of five companies which have businesses in the field 
of tourism, transportation, construction, food and technology.  “Leadership and 
continuous improvement”, “costumer focused” and “stakeholder participation” 
dimensions for total quality management and “customer perspective”, “innovation and 
learning perspective” and “internal processes perspective” dimensions for non-
financial performance are derived from factor analysis. Customer focus, one of the total 
quality management, has significant relationship with customer perspective and 
innovation and learning perspective of non-financial performance. Customer focus 
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dimension of total quality management has a significant negative effect on innovation 
and learning perspective of non-financial performance. There are no relationships 
between the rests of the dimensions. 

Keywords: Total quality management, non-financial performance, customer focus, 
balanced scorecard 

Giriş 
2000’li yılların yüksek rekabetçi pazarında, geleneksel örgüt yönetim modelleri 

artık uygun stratejiler olarak kabul edilemez durumdadır. (Rezaei, Çelik ve Baalousha, 
2011). 21. yüzyılın rekabet ortamı verimliliği, yüksek hizmet seviyesini, hızlı cevap 
verebilmeyi ve yüksek kaliteli ürün ve hizmet sunmayı gerektirir (Lin ve Diğ., 2005). 
Çevre koşullarının hızla değiştiği bu ortamda işletmeler rekabet avantajlarını 
sürdürebilecek stratejileri oluşturmak için kalite yönetimine odaklanmaktadırlar. Kalite 
yönetim programları, imalattan hizmet endüstrilerine, kar amaçlı ve kar amaçlı olmayan 
sektörlere kadar küresel olarak uygulanmıştır (Anderson, Jerman ve Crum, 1998) ve bu 
uygulamalarda kalitenin temel tüketim etkeni olduğu görülmüştür (Wang, Chen ve 
Chen, 2011).  

İşletmelerin ana hedefi olan sürdürülebilirliğin sağlandığından emin olunabilmesi 
için işletmeler performans değerlerini temel almaktadır. Performans ölçümü etkin 
yönetim için kritik bir faktördür, bu da bizi ölçülmeyen şeyler geliştirilemez gerçeğine 
götürmektedir (Salaheldin, 2009). Performans ölçümü konusunda yapılan araştırmaların 
çoğunda finansal performansa odaklanılmasına rağmen son yıllarda yapılan 
çalışmalarda (Vinuesa ve Hoque (2011), Malik ve Diğ. (2010) finansal olmayan 
performans ölçümleri de kullanılmaktadır. Kalite yönetiminin de çok farklı sektörlerde 
küresel olarak uygulanması kalite yönetiminin performansının ölçümünü 
kolaylaştırmaktadır. Fakat bu alanda daha önce yapılmış toplam kalite uygulamaları 
araştırmalarının çoğu gelişmiş ülkelerde yapılmıştır (Salaheldin, 2009) ve finansal 
performans ölçümleri ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu 
çalışmada Türkiye’de ve finansal olmayan performans ölçümü üzerine odaklanılmıştır. 

Bu çalışmada ikinci bölümünde toplam kalite yönetimi ve finansal olmayan 
performans ve bunlar arasındaki ilişki, üçüncü bölümde araştırmanın metodolojisi ve 
dördüncü bölümde araştırma bulguları ve son bölümde de sonuçlara yer verilmiştir. 

Toplam Kalite Yönetimi  
Kalite kavramı, bilimsel yönetimin kurucularından sayılan Taylor zamanından 

beri gündemde olan bir konudur (Öztemel, 2001). Frederick Winslow Taylor, Henri 
Fayol, Frank ve Lillian Gilberth, Henry Gantt gibi klasik teorisyenler ürünleri daha iyi 
ve daha verimli nasıl yapacakları konusunda düşünmüşlerdir (Lemak ve Satish, 1997). 
Endüstrinin gelişimiyle beraber kendini her alanda hissettirmiş, müşteri ihtiyaç ve 
beklentilerinin farklılaşması ve sürekli gelişmesi ile de ürün ve hizmet üretiminde kalite 
temel amaç olarak algılanmaya başlamıştır. Kalite kavramı ile ilgili olarak çeşitli 
zamanlarda uzmanlar tarafından çeşitli tanımlar yapılmıştır. Buna göre kalite Juran’a 
göre kullanıma uygunluk, Crosby’e göre şartlara uygunluk, Taguchi’ye göre ürünün 
sevkiyattan sonra toplumda neden olduğu minimum kayıp, Feigenbaum’a göre ise 
müşteri beklentilerinin tatminidir (Hemedoğlu, 2012). 

Kaya (2003, s. 57) kalite kelimesinin Latince’de “Nasıl Oluştuğu?” anlamına 
gelen “Gualis” kelimesinden türediğini belirmektedir. Kobu (1998, s. 471) kaliteyi 
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mutlak anlamda en iyi olarak değil fakat amaca uygunluk derecesi olarak 
tanımlamaktadır. Mükemmel kalitenin maliyet, sunum, çevrim süresi ve esneklik gibi 
rekabet avantajlarını sağlamak için bir platform şeklinde tanımlanabilir (Phan, Abdallah 
ve Matsui, 2011). Son on yılda, kalite yönetimi şirketler tarafından organizasyonun 
hedefi olarak yaygınca kullanılmaktadır (Nair, 2006). 

Kalite kavramı yıllar içinde değişmesi ve gelişmesine rağmen uzun yıllardır var 
olmuş bir kavramdır (Reid ve Sanders, 2011, s. 142). 13. yüzyılın sonlarına doğru 
ortaçağ dönem esnafı ürün ve hizmet kalitesini geliştirecek biçimsel prosedürler 
geliştirmişlerdir. Ürünleri düzenli inceleyip yüksek kaliteli ürünleri özel sembollerle 
işaretlemişlerdir. Bu yaklaşım 19. yüzyılın başlarına yani endüstri devrimine kadar, 
üretimde takip edilmiştir (Fisher ve Nair, 2009). 1920’lerde Western Elektrik’ten Dr. 
Walter Shewhart üretim kalitesini bir sonraki seviyeye taşımıştır. Dr. Shewhart 
istatistiki örnekleme prosedürlerini de içeren üretim süreçlerinin istatistiki kontrol 
çizelgelerini oluşturmuştur (Tribus, 2001).  1940’larda, 2. Dünya Savaşı boyunca, kalite 
genel olarak daha istatistiksel olmuştur. İstatistiki örnekleme teknikleri kalitenin 
geliştirilmesinde kullanılmış ve kalite kontrol çizelgeleri üretim süreçlerinin izlenmesi 
için kullanılmıştır (Reid ve Sanders, 2011, s. 142). Özellikle 1945’lerin sonunda 
Japonya’da savaş sonrasında başlayan kalite hareketi kalite tarihinde önemli bir nokta 
olmuştur (Tribus, 2001). 1960’larda kalite kavramı daha geniş konsepte sahipti. Kalite 
sadece üretim süreçlerinde değil örgütün tamamını içine alan konsepte sahip oldu (Reid 
ve Sanders, 2011, s. 142). 1970’lerin sonlarında kalitenin anlamı çarpıcı bir şekilde 
değişime uğradı. Bu tarihten önce kalite izlenmesi ve düzeltilmesi gereken bir şey 
olarak görülüyordu (Reid ve Sanders, 2011, s. 142). 80’li yıllardan itibaren birçok 
alanda kalite mükemmelliği, iş yapma standardı haline geldi. Bu standartları 
yakalayamayan şirketler hayatta kalamadı. Yeni düşüncenin temelinde, sürecin sağlıklı 
işleyişinin yanında aynı zamanda müşterinin belirlediği değer akışına sahip olmak da 
vardı (Fisher ve Nair, 2009). Bu yeni kalite hareketi toplam kalite yönetimi anlayışını 
başlattı.  

Toplam kalite, bir işletmede yapılan bütün işlerde, müşteri isteklerini 
karşılayabilmek için şart olan yönetim, insan, yapılan iş, ürün ve hizmet kalitelerinin, 
bir sistem yaklaşımı içerisinde, tüm çalışanların katılımı, hedef ve fikir birlikleri 
sağlanarak ele alınması ve geliştirilmesidir (Beşkese, 1995, s. 34). Toplam kalite 
yönetimi (TKY) bir kurum ya da kuruluşun tüm faaliyetlerini ve tüm kaynaklarını 
(finans, malzeme, bilgi, teknoloji, insan) çalışanlarının, müşterilerinin mevcut ve 
gelecekteki beklentilerini tatmin edecek, iş sonuçlarında mükemmelliği sağlayacak ve 
topluma olumlu katlıklarda bulunacak biçimlerde yönlendirilmesidir (Kalder, 1999, s. 
31). Bir başka tanıma göre TKY, organizasyonun etkinliğindeki, verimliliğindeki ve 
süreçlerindeki devamlı gelişme ile müşteri tarafından yönlendirilen öğrenmeyi sağlayan 
ve kendisini müşterinin en ekonomik düzeyde tatminine adayan organizasyonları kuran 
bir yönetim felsefesidir (Beşkese, 1995). TKY, sadece kalite araçları ve tekniklerinden 
ibaret bir yönetim modeli değil, tüm organizasyonun paylaşması gereken bir değerler ve 
inançlar bütünü olarak anlaşılmalıdır. Böylece kalite olayı bir istatistik olayı olmaktan 
çıkmış, hedef ve strateji belirlemeden organizasyon yapısı belirlemeye; çalışanların 
davranışlarını belirlemekten iş yapma usullerini belirlemeye kadar geniş bir alanda etkili 
olan bir “felsefe”ye dönüşmüştür (Koçel, 2010, s. 376). 

TKY’nin başlangıcı 1949’da Japon üretkenliğinin ve yaşam kalitesinin arttırılması 
için Japon bilim adamları ve mühendisler derneğinin düzenlediği bilim adamları, 
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mühendisler ve kamu görevlilerinden oluşan kalite kontrol dersleri veren komitelere 
kadar gitmektedir (Powell, 1995). 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında Amerikan 
endüstrisi hem kendi iç pazarında hem de uluslararası pazarda pazar payını kaybetti. 
Rekabete tekrar katılabilmek için şirketler daha önce Japonya’da başarıyla uygulanan 
TKY programını benimsediler (Kaynak, 2003). Bazı büyük Amerikan şirketleri –Xerox, 
Ford ve Motorola gibi- daha verimli ve kaliteli Japon üretimi karşısında pazar payını 
kaybettiklerini kolayca benimsediler. Bu şirketler Deming ve diğer danışman şirketlerin 
yönetiminde Japon şirketleri ve TKY’i benimseyen ilk Amerikan şirketleri ile 
benchmarking yaptılar (Powell, 1995). TKY popülaritesini 90’ların son on yılında 
kazandı ve 2000’li yıllarla birlikte şirket stratejilerinin üzerindeki büyük etkisini devam 
ettirmektedir (Galperin ve Lituchy, 1999). 

2000’li yıllarla birlikte kuruluşların uzun vadede varlıklarını sürdürebilmeleri, 
müşterilerin isteklerini tatmin edebilecek kalitede ürün ve hizmet üretebilmeleriyle 
ilgilidir. Bu nedenle, müşteri tatminini merkeze yerleştiren TKY, günümüz şirketlerinin 
problemlerine çözüm olacak bir yöntem olarak görülmektedir. Toplam kalite yönetimi 
on yıllarca rekabet yeteneğini, etkinliği ve karlılığı artırmak için dünyanın birçok 
yerinde kullanılmıştır (Klefsjö, Bergquist ve Garvare, 2008). Özellikle 90’ların sonuna 
gelindiğinde üretim odaklı işletmeler, yüksek rekabetçi pazarda kalite ve hizmeti 
arttırmak için TKY’i benimsemektedir (Chenhall, 1997). 

TKY sadece kalite araçları ve tekniklerinden oluşmaz. TKY süreçleri örgütün tüm 
üyeleri tarafından paylaşılan belirli bir değerler ve inançlar setine bağlıdır (Galperin ve 
Lituchy, 1999). Paylaşılan bu inancın temeli de örgütün devamlılığı yani 
sürdürülebilirlik stratejisini başarıyla uygulamasıdır. Bu bağlamda TKY uygulamaları, 
stratejik önceliklerine kalite ve sürekli gelişmeyi koyarak yaşamsal özelliklerini 
geliştirmek için firmalar tarafından yürürlüğe konulmuştur (Hoque, 2003). 

Akademik ve uygulamacı çevredeki araştırmalarda ilgi duyulan 3 kavram; Just in 
Time, TKY ve tedarik zinciri yönetimidir (Kannan ve Tan, 2005). TKY’nin küresel 
rekabet avantajında önemli bir unsur olarak görülmesi yoğun bir araştırma konusu 
olmasını sağlamıştır. Ayrıca TKY uygulamalarının dünyadaki birçok firma tarafından 
hayata geçirilmesi ile de çeşitli alanlarda çalışan araştırmacıların ilgisini çekmiştir 
(Sadikoglu ve Zehir, 2010). Toplam kalite yönetimi, kalite yönetimi araştırmalarında 
stratejik, taktiksel ve operasyonel araçlarla değerlendirilmektedir (Talib, Rahman ve 
Qureshi, 2010). 

Toplam kalite yönetimi hareketi; müşteri odaklılık, gelişmenin devamlılığı, 
personel güçlendirme ve verilere dayalı karar geliştirilmesi olarak adlandırılır (Kannan 
ve Tan, 2005). TKY’nin dayandığı kavramlarla ilgili çeşitli araştırmacılar tarafından 
çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Geniş TKY literatürü içinden yapılan çalışmaları 17 
TKY uygulamasına ayırmak mümkündür; üst yönetimin bağlılığı, müşteri odağı, eğitim, 
gelişimin ve inovasyonun arttırılması, tedarik yönetimi, çalışanlarla ilişki, bilgi ve 
analiz, işlem yönetimi, kalite sistemleri, benchmarking, kalite kültürü, insan kaynakları 
yönetimi, stratejik planlar, çalışanı cesaretlendirme, takım çalışması, iletişim ve son 
olarak ürün ve servis dizaynıdır. (Talib, Rahman ve Qureshi, 2010). Samson ve 
Terziovski (1999)’a göre TKY’nin 7 ilkesi; liderlik, insan yönetimi, müşteri odaklılığı, 
stratejik planlama, bilgi ve analizi, işlem yönetimi ve performanstır. Easton ve Jarrel 
(1998)’e göre ise TKY’nin bazı anahtar kavramları; işlem odaklılık, sistematik gelişim, 
müşteri odaklılık, gerçeklerle yönetim, çalışan geliştirme ve gelişim, fonksiyonlar arası 
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yönetim, tedarikçi performansı ve tedarikçi ilişkileridir. Bu ayrımlar göz önünde 
bulundurularak bu çalışmada TKY’nin dayandığı kavramlar; yönetimin liderliği, 
müşteri odaklılık, tam katılım, sürekli geliştirme, önlemeye yönelik yaklaşım ve son 
olarak toplumsal sorumluluk olmak üzere 6 ana ilkeye ayrıldı. Bu ayrım göz önünde 
bulundurularak TKY’nin üç öncü kavramı- kalite maliyeti, toplam müşteri memnuniyeti 
ve örgütsel öğrenme- TKY’nin yararlarının firmanın özellikleri ile yönleneceğini 
düşünülmektedir (Hendricks ve Singhal, 2001). 

Kalite sistemlerinin uygulanması sürecindeki işletmelerde, ölçülebilir işlemlerde 
standartlar gereklidir (Davies ve Isaac, 1998). Bu standartlar çeşitli ödüller, sertifikalar 
ve akreditasyonlarla sağlanmaktadır. Ödüller ve sertifikalar, örgütlerin dünyadaki 
trendlerin gelişimine paralel olarak gelişen standartları sağlanması yolunda önemlidir.  
Bu sebepten günümüzün yüksek rekabetçi pazarlarında kalite yönetim sertifikaları 
gereklilik olmuştur (Rezaei, Çelik ve Baalousha, 2011). Fakat sertifikaların anlamı 
şirketin en iyi kalitede ürün ürettiği anlamına gelmemekte, sadece kalite 
dokümanlarında belirlenen bazı sistematik faaliyetlerin yapıldığına dair güven 
vermektedir (Lambert ve Ouedraogo, 2008).   

Kalite konusunda birçok ödül ve standartlar olmasına rağmen bu çalışmada 
bunlardan bir kaçına kısaca değinilecek. Bu standartların en yaygın olanından biri ISO 
9001 dir. ISO 9001, işletmenin işlemlerinin kalitesini gösteren standartlar serisidir 
(Moriones ve Diğ., 2011). ISO, kalite güvencesi ile toplam kalite yönetimi arasındaki 
boşluğu yüksek seviyede kalite yönetim sistemi ile doldurmayı hedeflemektedir. ISO 
9001 standartları ilk kez 1987’de yayınlandıktan sonra 1994 ve 2000 yıllarında iki defa 
yeniden düzenlenmiş (Fotopoulos, Psomas ve Vouzas, 2010) son olarak 2008 yılında 
son şeklini almıştır. ISO’nun son düzenlemesi ile TKY arasında birçok benzerlikler ile 
birlikte bazı belirgin farklılıklarda söz konusudur (Lambert ve Ouedraogo, 2008).  Her 
ikisi de açık bir kalite politikasının gerekliliğine, sürekli gelişim yaklaşımını 
benimsemeye ve sistemin etkinliğini ölçmeye odaklanmaktadır (Lambert ve Ouedraogo, 
2008). Düzeltilmiş ISO 9001:2008 versiyonu, 8 yönetim prensibine ayrılmıştır: Müşteri 
odaklı organizasyon, liderlik, insanların katılımı, işlem yaklaşımı, yönetime sistem 
yaklaşımı, sürekli geliştirme, karar vermede gerçekçi yaklaşım ve karşılıklı yarara 
dayalı tedarikçi ilişkileri.  

Deming ödülleri dünyadaki en değerli ve prestijli kalite ödüllerinden biridir (Fasil 
ve Osada, 2010). 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Japon endüstrisinin yeniden 
düzenlenmesinde başlatılan kalite hareketini destekleyici bir uygulamadır. Bu dönemde 
kalite devriminin en etkili kişilerinden biri de Dr. W. Edwards Deming’dir (Samson ve 
Terziovski, 1999). 1951 yılında Dr. W. Edwards Deming’in endüstrideki kalite kontrolü 
üzerine ulaştığı başarılara ithafen Deming ödülleri olarak oluşturulmuştur. Ödül, 
istatistiki kalite kontrolü temelinde toplam kalite kontrolü uygulamasında en belirgin 
performans artışını gösteren organizasyona verilmektedir. Deming ödülleri deniz aşırı 
uygulamaları 1986 yılında Japon mühendis ve bilim adamları derneği tarafından 
kurulmuştur (Noguchi, 1992). Bir diğer kalite ödülü Avrupa kalite ödülleridir. 
1980’lerde Japon şirketlere karşı piyasa payını kaybetmesiyle Avrupalı şirketler 
rekabetçi çevre koşullarında hayatta kalmanın bir yolunun kaliteye büyük bir önem 
vermek olduğunu fark ettiler (Davies ve Isaac, 1998). Bu doğrultuda işletmelerdeki 
kalite standartlarını geliştirmek ve teşvik etmek üzere Avrupa Kalite Ödülleri verilmeye 
başlandı. Devam eden süreçte Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) 1988 yılında 14 
Avrupa şirketi ile kuruldu (Davies ve Isaac, 1998). Bugün Avrupa kalite ödülleri de 



 
 

F. Evliyaoğlu – E. Hemedoğlu 4/3 (2012) 127-147 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 132 

EFQM mükemmellik ödülü olarak anılıyor. Avrupa kalite ödülü sadece Avrupa’daki en 
iyi kalite şirketi ödülü değil aynı zamanda örgütün toplam kalite ölçümü ve sistematik 
gözden geçirmenin metodudur (Davies ve Isaac, 1998). 

Amerika Birleşik Devletlerinde de Deming ödüllerine benzer çalışmalar 
yapılmıştır. Bunlardan biri de Malcolm Baldrige Ulusal Kalite ödülleridir. Amerika 
Üretkenlik ve Kalite Merkezi sponsorluğunda 1983’de Beyaz Saray üretkenlik 
konferansları hazırlandı. Konferansların final raporunda Japonya’da yapılan Deming 
ödüllerine benzer yıllık ulusal kalite ödülleri önerisinde bulunmuştur (Evans, 2002).  
1987 yılında Amerikalı senatör Malcolm Baldrige’in kalite konusundaki çalışmalarına 
ithafen Malcolm Baldrige Ulusal Kalite ödülleri (MBNQA) getirilerek kalite liderliği 
sağlanması amaçlanmıştır (Samson ve Terziovski, 1999). Baldrige ödülleri 20 Ağustos 
1987 tarihinde yasayla uygulamaya konulmuştur (Ford ve Evans, 2001). Ödül kriterleri 
şu ana değerler ve konsept üzerine kurulmuştur: Müşteri odaklılık, vizyoner liderlik, 
örgütsel ve bireysel öğrenme, çalışanların ve partnerlerin değerlendirilmesi, geleceğe 
uzun dönemli bakış, inovasyonun yönetilmesi, gerçeklerle yönetim, kurumsal 
sorumluluk ve vatandaşlık, sonuçlar üzerine odaklanma ve değer yaratma ve sistem 
yaklaşımı (Ford ve Evans, 2001). 

Performans ölçümü etkin yönetim için kritik bir faktördür, bu da bizleri 
ölçülmeyen şeyler geliştirilemez gerçeğine götürmektedir (Salaheldin, 2009). 
Performans yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim uygulamasının köşe taşı ve örgüt 
yönetimine sistem yaklaşımını geliştirmek için temeldir (Deadrick ve Gardner, 2000). 
Lin ve Diğ. (2005), en iyi performansın tedarikçi ile ilişkilere, enformasyon teknolojisi 
odaklı değişime ve müşteri odağına bağlı olduğunu göstermiştir. Buradan yola çıkarak 
müşteri odağını temel alan TKY’nin de performans üzerinde direk etkisini görmüş 
oluruz 

Finansal Olmayan Performans 
Performans genellikle kalitatif ve kantitatif performans göstergelerinin değerlerini 

tahmin ederek ölçülür (Popova ve Sharpanskykh, 2010). Bu performans değerlerini 
ölçmek için kullanılan çok çeşitli performans kriterleri olmakla birlikte TKY’yi 
inceleyen çalışmalarda bu performans kriterlerinin sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. 
TKY konusunda birçok deneysel çalışma yapılmış olup bunların ölçtükleri 
performanslar şu şekilde sıralanabilir; örgüt performansı, kurum performansı, iş 
performansı, operasyonel performans, finansal ve finansal olamayan performans, 
inovasyon performansı ve kalite performansı (Salaheldin, 2009). Bu performans 
kriterlerini göz önüne aldığımızda TKY perspektifinden sıkça yapılan varsayımın düşük 
kalitenin kişi faktöründen çok sistem (yapısal) faktöründen kaynaklandığı sonucuna 
varırız (Deadrick ve Gardner, 2000). Yapılan araştırmaların ekseriyetinde, TKY 
performansı kamuya açık finansal verilerin kullanılması ile ölçülmüştür (Easton ve 
Jarrell,1998).  Fakat bunun yanında az da olsa gittikçe artan oranda finansal olmayan 
verilerin ölçüldüğü araştırmalar bulmak da mümkündür. Bu araştırmada da finansal 
performans yerine daha çok finansal olmayan performans üzerine odaklanılacaktır.  

Son yıllarda geleneksel finansal performans değerleri yerine finansal olmayan 
performans değerlerine olan ilgi gittikçe artıyor (Vinuesa ve Hoque, 2011). Kaplan ve 
Norton (1992) yöneticilerin işletmeye dört önemli perspektiften bakmasını sağlayan 
kurumsal karne geliştirmişlerdir. Kurumsal karne dört temel soruya cevap vermektedir 
(Kaplan ve Norton, 1992): 
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 Müşteriler bizi nasıl görmektedir? (müşteri perspektifi) 

 Neyde başarılı olmalıyız? (işletme içi süreçler perspektif) 
 Değeri yaratmaya ve geliştirmeye devam edebilir miyiz? (inovasyon ve öğrenme 

perspektifi) 
 Hissedarlara nasıl görünüyoruz? (finansal perspektif) 

Şekil 1’de de görüldüğü gibi dördüncü perspektif kurumun finansal performansı, 
diğer üç perspektif ise finansal olmayan performans üzerinde odaklanmaktadır. Bu 
araştırmada da Norton ve Kaplan (1992) tarafından tanımlanan finansal olmayan 
performans boyutları üzerine odaklanacağız.  

Finansal olmayan ölçümler geniş ve çeşitlidir (Lau ve Sholihin, 2005). Bu 
çeşitlilik nedeniyle farklı çalışmalarda farklı finansal göstergelerin kullanıldığı 
görülmektedir. Müşteri, iç süreçler, öğrenme ve büyüme perspektifleri ile ilgili finansal 
olmayan ölçümler genellikle gelecekteki ve uzun-dönem amaçları vurgular biçimde 
daha çok kullanılmaktadır (Lau ve Sholihin, 2005). Bu finansal olmayan ölçüm 
kriterlerinin TKY için kritik kavramlar olmasından dolayı finansal olmayan performans 
sonuçlarından toplam kalite yönetiminin başarılı bir şekilde uygulandığı gerçeğini 
görmekteyiz (Vinuesa ve Hoque, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Kurumsal karne (Kaplan ve Norton, 1992) 

 
Toplam Kalite Yönetimi ile Finansal Olmayan Performans Arasındaki İlişki 
Geçmiş çalışmalar gösteriyor ki performans yönetim sistemi TKY talepleri ve 

çalışan beklentilerini karşılamak konusundaki başarısızlıklarından dolayı 
eleştirilmişlerdir (Soltani ve Diğ., 2003). Bu sebepten dolayı son on yılda birçok 
araştırmacı toplam kalite yönetimi ve performans arasındaki bağlantıyı sorgulamaktadır 
(Hendricks ve Singhal, 2001). Yapılan çalışmalarda farklı performans kriterleri 
kullanılmasına rağmen elde edilen veriler TKY ile performans arasında pozitif ilişkinin 
olduğunu göstermektedir..  

Finansal Perspektifi 

Müşteri Perspektifi İç Süreçler Perspektifi 

İnovasyon ve Öğrenme 
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Terziovski ve Samson (1999)’ın çalışmalarında TKY’nin operasyonel ve işletme 
performansına, çalışan ilişkileri ve müşteri tatmini üzerinde güçlü pozitif bir etkisini 
bulmuşlardır. Fuentes, Saez ve Montes (2004) TKY ile performans arasındaki ilişkinin 
TKY öğelerinin uygulama derecesine göre incelendiğini belirtmişlerdir (liderlik, kalite-
odaklı kültür, ödüllendirme sistemi, çalışan katılımı vb). Amerikan Birleşik Devleti 
yaptığı çalışmalarda ise TKY gelişim stratejisinin 20 Amerikan şirketinin performansı 
üzerinde etkisini sorgulamakta ve 1988/1989 MBNQA ödülleriyle de bunu 
başarmaktadır (Terziovski ve Samson,1999). Araştırmalardan elde edilen sonuç, TKY 
felsefesinin şirketlerin başarısı ve karlılığına katkıda bulunduğudur (Galperin ve 
Lituchy, 1999). 

Yapılan araştırmaların büyük kısmı TKY ile finansal performansı ele alırken son 
zamanlarda gittikçe artan oranda, araştırmalar finansal olmayan performans 
ölçümlerinin toplam kalite yönetimi programlarının başarılı bir şekilde yönetilmesinde 
etkili olduğunu kanıtlamaktadır (Vinuesa ve Hoque, 2011). Finansal olmayan 
performans ölçümlerinin kullanılmasındaki en önemli neden finansal olmayan 
performansın şirketin gelecekteki durumunu finansal verilere göre daha iyi 
belirleyebilmesidir (Banker, Potter ve Srinivasan, 2000).  Bu alanda yapılan 
çalışmaların büyük kısmında TKY uygulaması ile finansal olmayan performans 
arasında pozitif ilişki bulunmasına rağmen hem TKY hem de finansal olmayan 
performans boyutlarından her biri için ayrı ayrı sonuçlara ulaşmışlardır. Toplam kalite 
yönetimi sonuç olarak uzun vadede şirketlerin finansal performansını artırmayı amaç 
edinirken, şirketin büyümesi, müşteri memnuniyetinin artırması, iş süreçlerinde sürekli 
gelişmeyi amaç edinmesi bakımından şirketlerin finansal olmayan performansının 
yükselmesini de sağlar. Bu nedenle bu araştırma toplam kalite yönetimi 
uygulamalarının finansal olmayan performans üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. 

Araştırma Metodolojisi 
Bu araştırmanın amacı, toplam kalite yönetimi uygulamalarının şirketin finansal 

olmayan performansı üzerindeki etkilerini belirlemektir. Finansal olmayan performans 
çalışanların algısı ile ölçülmüştür, bu nedenle şirketin finansal olmayan performansı; 
finansal olmayan performans algısı olarak tanımlanmıştır. Araştırmada, toplam kalite 
yönetimi uygulamaları boyutları ve finansal olmayan performans algısı boyutları 
arasındaki ilişki ve etki incelenmiş ve bu ilişki ve etkinin anlamlılığı ve düzeyi 
araştırılmıştır. 

Toplam kalite yönetimi uygulamaları ve finansal olmayan performans algısı 
arasındaki ilişkilerle ilgili ortaya konan araştırma modeli Şekil 2’de yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2. Araştırma modeli 

Toplam Kalite Yönetimi 
Uygulamaları 

- Müşteri odaklılık 
- Sürekli gelişim 
- Takım çalışması 
- Liderlik 
- Çalışan önerileri 
- Çalışan eğitimi 
- Tedarikçi ilişkileri 

Finansal Olmayan Performans 
Algısı 

- Müşteri perspektifi 
- İç süreçler perspektifi 
- İnovasyon ve öğrenme 

perspektifi 
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Araştırma için belirlenen hipotez şu şekildedir: 

 H1: Toplam kalite yönetimi uygulamaları finansal olmayan performans algısını 
etkiler. 

Araştırmada kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde anket 
yapılan şirketle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu bölümde şirket adı, şirketin faaliyet 
gösterdiği sektör, şirketin türü ve şirketin sahip olduğu kalite sistemleri/standartları 
soruları sorulmuştur. Ankette şirket türü üretim firması ve hizmet firması olmak üzere 2 
tercihle sınırlandırılmıştır. 

İkinci bölümde, finansal olmayan performans göstergeleri ölçülmeye çalışılmıştır. 
Finansal olmayan performans ölçeği olarak Kaplan ve Norton (1992) tarafından 
geliştirilen kurumsal karne perspektifleri kullanılarak Hoque ve James (2000) tarafından 
geliştirilen ve daha sonra Lau ve Sholihin (2005) tarafından kullanılan ölçek 
kullanılmıştır. Ancak araştırmamız finansal olmayan performansı ölçme amacını 
taşıdığından, ölçekten kurumsal karnenin finansal perspektifle ilgili soruları 
çıkarılmıştır. Finansal olmayan performans ölçeği 17 sorudan oluşmakta ve 6 soru iç 
süreç perspektifini, 3 soru inovasyon ve öğrenme perspektifini ve 8 soruda müşteri 
perspektifini ölçmeye çalışmaktadır. Bu bileşenleri ölçen sorulara birkaç örnek verecek 
olursak; “Malzemeler etkin olarak kullanılmaktadır” ifadesi iç süreçler perspektifini, 
"Zamanında teslim oranı yüksektir” ifadesi müşteri perspektifini ve “Şirketimiz yeni 
ürünleri tam zamanında pazara sunmaktadır” ifadesi inovasyon ve öğrenme 
perspektifini ölçmektedir. 

Üçüncü bölümde, toplam kalite uygulamalarını ölçmek amacıyla Phan, Abdallah 
ve Matsui (2011); Macinati (2008); Fuentes, Saez ve Montes (2004);  Anderson, Jerman 
ve Crum (1998) tarafından hazırlanan ölçekler incelenmiş ve dört ölçekten uygun 
görülen değişkenler bir araya getirilerek 35 soruluk bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçek 
daha sonra toplam kalite yönetimi uygulamaları konusunda yıllardır profesyonel olarak 
çalışan uzmanlara gösterilmiş ve geliştirilmesi gereken yönler sorulmuştur. Uzmanların 
tavsiyeleri doğrultusunda ölçeğe son hali verilmiştir. Ölçekte bazı sorular kontrol amaçlı 
olumsuz olarak sorulmuş, ancak analizden önce bu sorular tersine çevrilerek analiz 
edilmiştir. Ölçekte müşteri odaklılık, sürekli gelişim, takım çalışması, liderlik, 
çalışanların önerileri, çalışanların eğitimi ve tedarikçi ilişkileri kavramları 
ölçülmektedir.  

Çalışmanın ikinci ve üçüncü kısmında 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert 
ölçeğine göre ifadeler 1-“Kesinlikle Katılmıyorum”, 2-“Katılmıyorum”, 3-“Ne 
katılıyorum/Ne katılmıyorum”, 4-“Katılıyorum”, 5-“Kesinlikle Katılıyorum” olarak 
belirlenmiştir. 

 Veriler dünyanın en tanınmış internet şirketlerinden biri olan Google’ın bir ürünü 
olan Google Documents sistemi kullanılarak toplanmıştır. Anket uygulamaya 
koyulmadan önce soru formu konusunda uzman kişilere gösterilmiş ve alınan geri 
beslemeler sayesinde soru formunun daha anlaşılır bir şekle bürünmesi sağlanmıştır. 
Anket formu cevaplayıcılara yazarlar tarafından gönderilen bir email ile iletilmiştir. E-
mailde cevaplayıcılara bir link iletilmiş ve bu linke tıklanarak anket formuna ulaşmaları 
sağlanmıştır.  

Anket formu turizm, ulaşım, inşaat, gıda ve teknoloji sektörlerinde faaliyet 
gösteren 5 firmaya gönderilmiş ve kalite departmanında çalışan kişilerce doldurulması 
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istenmiştir. 5 şirkette çalışan toplam 121 kişiye gönderilen anketi 76 kişi doldurmuştur. 
Ancak 5 kişi ankete yetersiz cevap vermiş bu nedenle araştırmada örneklem sayısı 71 
olarak gerçekleşmiştir. 71 kişi beş firmanın kalite departmanında çalışan 121 kişinin 
%58.7’sini oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan deneklerin %19.7’si turizm, %36.6’sı 
ulaşım, %12.7’si inşaat, %18.3’ü gıda ve %12.7’si teknoloji sektöründe çalışmaktadır. 
Deneklerin %56.3’ü bir hizmet firmasında, %43.7’si ise bir üretim firmasında 
çalışmaktadır. 

Araştırma yapılan firmalarda toplam kalite yönetiminin (TKY) uygulanıp 
uygulanmadığını tespit etmek için 35 soruluk toplam kalite yönetimi ölçeğinin 
ortalamasına bakılmıştır. Sonuçlara göre turizm sektöründe çalışan firmanın TKY 
ortalaması 3.23, ulaşım sektöründe çalışan firmanın TKY ortalaması 3.57, inşaat 
firmasında çalışan firmanın TKY ortalaması 3.09, gıda sektöründe çalışan firmanın 
TKY ortalaması 3.31 ve teknoloji sektöründe çalışan firmanın TKY ortalaması 3.17 
bulunmuştur. Genel TKY ortalaması ise 3.34 bulunmuştur. Tüm firmaların TKY 
ortalaması ölçeğin orta değeri olan 3’ten büyük olduğu için tüm firmalarda toplam 
kalite yönetimi uygulamaları bulunmaktadır diyebiliriz.  

Araştırma Bulguları 
Ölçeklerin güvenirliliğini ölçmek amacıyla, Likert ölçeğinin kullanıldığı ölçeklere 

uygulanan Cronbach’s Alfa güvenirlilik katsayıları Tablo 1 ve Tablo 2’de 
görülmektedir. Finansal olmayan performans ölçeklerine uygulanan Cronbach’s Alfa 
güvenirlilik analizi sonucunda iç süreçler perspektifi 0.578 ile çok düşük bir 
güvenirliliğe sahip çıkmıştır. Bu nedenle uygulanan öğe atma işlemi sonucunda 
öncelikle “İşgücü etkin olarak kullanılmaktadır” öğesi ölçekten atılmış ve Cronbach’s 
Alfa değeri önce 0.694’a, daha sonra “Malzemeler etkin olarak kullanılmaktadır” öğesi 
ölçekten atılmış ve Cronbach’s Alfa değeri daha sonra 0.702’ye yükseltilmiştir. 0.70’in 
üzerindeki bir Cronbach’s Alfa değeri ölçeğin yeterli derecede güvenilir olduğunu 
gösterdiğinden, öğe atma işlemi burada sona erdirilmiştir. Öğe atma işlemi sonrasında 
finansal olmayan performans algısı ise ölçeğinin güvenilirliği 0.738’den 0.746’ya 
yükselmiştir. 

Tablo 1. Finansal olmayan performans ölçekleri güvenirlilik analizi sonuçları 

 
İlk Analiz 

Öğe Çıkarma Sonrası 
Analiz 

Ölçek 
Öğe sayısı 

Cronbach’s 
Alfa Öğe sayısı 

Cronbach’s 
Alfa 

Müşteri perspektifi 8 0.796 8 0.796 
İç süreçler perspektifi 6 0.578 4 0.702 
İnovasyon ve öğrenme perspektifi 3 0.806 3 0.806 
Finansal olmayan performans 
algısı 

17 0.738 15 0.746 

Toplam kalite yönetimi uygulamaları ölçeğinin güvenirliliği 0.985 olarak çok 
yüksek bir oranda bulunmuştur. Bu toplam kalite yönetimi uygulamaları ölçeğinin çok 
büyük bir güvenirliliğe sahip olduğunu göstermektedir. Tüm alt ölçeklerin güvenirlilik 
analizi sonuçları 0.70’ten büyük olduğu için öğe atma işlemine gerek görülmemiştir. Bu 
nedenle analizlere tüm öğeler dahil edilmiştir. 
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Tablo 2. Toplam kalite yönetimi uygulamaları ölçekleri güvenirlilik analizi 
sonuçları 

Ölçek Öğe sayısı Cronbach’s Alfa 
Müşteri odaklılık 10 0.957 
Sürekli gelişim 5 0.934 
Çalışanların eğitimi 2 0.795 
Liderlik 8 0.953 
Tedarikçi ilişkileri 3 0.929 
Takım çalışması 3 0.850 
Çalışan önerileri 4 0.866 
Toplam kalite yönetimi uygulamaları 35 0.985 

Finansal olmayan performans algısı ve toplam kalite yönetimi uygulamaları 
ölçeklerine Principal Component metoduyla Varimax rotasyonu ile faktör analizi 
uygulanmıştır. 

Finansal olmayan performans algısı (FOPA) ölçeği KMO değeri ve Barlett 
küresellik testi anlamlı çıktığından dolayı faktör analizi uygulanabilir. Faktör analizi 
sonucunda %63.724 kümülatif açıklanan varyans ile üç faktör tespit edilmiştir. Bu 
faktörler Kaplan ve Norton (1992) tarafından geliştirilen kurumsal karnenin 
bileşenlerinden “müşteri perspektifi”, “inovasyon ve öğrenme perspektifi” ve “iç 
süreçler perspektifi” olarak adlandırılmıştır. Faktör analizi sonuçları literatürle paralellik 
göstermiştir. Faktör analizine öz-değeri 1’den büyük faktörler alınmıştır. 

Tablo 3. Finansal olmayan performans algısı faktör analizi sonuçları 

Faktör Faktör 
Yükü 

Öz-
değer 

Açıklanan 
Varyans 

% 

Kümülatif 
(%) 

Faktör 1. Müşteri Perspektifi (FOPA1)  4.187 27.911 27.911 
2.9. Müşteri memnuniyeti yüksektir. 0.797    
2.8. Zamanında teslimat oranı yüksektir 0.766    
2.12. Siparişten teslimata kadar geçen 
çevrim süresi yeterlidir. 

0.735    

2.11. Müşteriye dönüş süresi kısadır 0.681    
2.5. Garantiye gelen ürünlerin tamir 
maliyeti düşüktür 

0.653    

2.1. Düşük kalite nedeniyle müşteriden 
dönen teslimat oranı düşüktür 

0.652    

2.10. Pazar içindeki payımız yüksektir 0.637    
2.14. Şikayet sayısı azdır 0.587    
Faktör 2. İnovasyon ve Öğrenme 
Perspektifi (FOPA2) 

 2.910 19.398 47.309 

2.4. Alınan yeni patent sayısı yeterlidir 0.839    
2.6. Yeni ürünleri pazara sunma süresi 
yeterlidir. 

0.801    

2.7. Piyasaya sürülen yeni ürün sayısı 
yeterlidir 

0.799    
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Faktör 3. İç Süreçler Perspektifi 
(FOPA3) 

 2.462 16.417 63.724 

2.17. İmalat hazırlık süresi yeterlidir 0.799    
2.16. Düzgün çıktı oranı yüksektir 0.767    
2.15. Hurdaya çıkarılan malzeme oranı 
düşüktür 

0.686    

2.13. Müşteriye teslim edilen hatalı 
parça oranı düşüktür 

0.633    

KMO= 0.779; Barlett Küresellik Testi= 539.786, p<0.000 

Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktörlerin sahip olduğu öğelere göre 
yapılan Cronbach’s Alfa güvenirlilik analizi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Faktör 
analizi sonrası müşteri perspektifi boyutunun güvenirliliği 0.796’dan 0.876’ya, iç 
süreçler perspektifi boyutunun güvenirliliği ise 0.702’den 0.734’e yükselmiştir. 
İnovasyon ve öğrenme perspektifi boyutunda öğe değişimi olmadığından güvenirliliği 
aynı kalmıştır. 

Tablo 4. Faktör analizi sonrası FOPA güvenirlilik analizi sonuçları 

Ölçek Öğe sayısı Cronbach’s Alfa 
Müşteri perspektifi 8 0.876 
İç süreçler perspektifi 4 0.734 
İnovasyon ve öğrenme perspektifi 3 0.806 

Toplam kalite yönetimi uygulamaları (TKY) ölçeği KMO değeri ve Barlett 
küresellik testi anlamlı çıktığından dolayı faktör analizi uygulanabilir. Faktör analizi 
sonucunda %75.296 kümülatif açıklanan varyans ile üç faktör tespit edilmiştir. Birinci 
faktörün öğelerine baktığımızda liderlik ölçeğinden 8, sürekli gelişim ölçeğinden 5, 
takım çalışması ölçeğinden 3, çalışanların eğitimi ölçeğinden 2 ve müşteri odaklılık 
ölçeğinden 1 öğeden oluşmuştur. Takım çalışmasını ve çalışanların eğitimini sürekli 
gelişimin bir parçası olarak kabul edersek birinci faktörü “liderlik ve sürekli gelişim” 
boyutu olarak adlandırabiliriz. İkinci faktör 9 öğeden oluşmuş ve öğelerin tümü müşteri 
odaklılık ölçeğinden geldiği için “müşteri odaklılık” boyutu olarak adlandırılmıştır. 
Üçüncü faktörün öğeleri 4 öğe çalışanların önerileri, 3 öğe ise tedarikçi ilişkileri 
ölçeklerinden oluşmaktadır. Bu nedenle bu faktör “paydaş katılımı” boyutu olarak 
adlandırılmıştır. Faktör analizine öz-değeri 1’den büyük faktörler alınmıştır. 

Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktörlerin sahip olduğu öğelere göre 
yapılan Cronbach’s Alfa güvenirlilik analizi sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. Faktör 
analizi sonrası liderlik ve sürekli gelişim boyutunun güvenirliliği 0.979, müşteri 
odaklılık boyutunun güvenirliliği 0.953 ve paydaş katılımı boyutunun güvenirliliği 
0.941 olarak çok yüksek güvenirlilik düzeylerinde gerçekleşmiştir. 

Tablo 5. Faktör analizi sonrası TKY güvenirlilik analizi sonuçları 

Ölçek Öğe sayısı Cronbach’s Alfa 
Liderlik ve sürekli gelişim 19 0.979 
Müşteri odaklılık 9 0.953 
Paydaş katılımı 7 0.941 
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Faktör analizi sonrasında ortaya çıkan boyutlar sonucunda revize edilen araştırma 
modeli Şekil 3’te görülmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 3. Faktör analizi sonrası araştırma modeli 

Faktör analizi sonucu oluşturulan FOPA ve TKY boyutları arasındaki korelasyon 
analizi sonuçları Tablo 6’da görülmektedir. TKY boyutlarından hiçbirinin finansal 
olmayan performans algısı ile anlamlı bir ilişkisi bulunamamıştır. TKY boyutlarından 
müşteri odaklılık ile FOPA boyutlarından müşteri perspektifi ve inovasyon ve öğrenme 
perspektifi arasında sırasıyla r=0.278 (p<0.05) ve r=-0.384 (p<0.01) düzeylerinde 
anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Diğer boyutlar arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. 
Burada müşteri odaklılık ile müşteri perspektifi arasında pozitif bir ilişki söz konusudur. 
Ancak müşteri odaklılık ile inovasyon ve öğrenme perspektifi arasında negatif bir ilişki 
bulunmaktadır. Bu durum çalışanların şirketin müşteriye odaklanmalarının inovasyon 
ve öğrenme kültürüne yönelik algılarını olumsuz etkilediği sonucu çıkarılabilir. Bir 
sonraki bölümde yapılan regresyon analizi bu sonucu doğrulamaktadır.  

Tablo 6. Finansal olmayan performans algısı ve toplam kalite uygulamaları 
boyutları arasındaki korelasyon analizi sonuçları 

  TKY1 TKY2 TKY3 FOPA1 FOPA2 FOPA3 

TKY1 Liderlik ve Sürekli Gelişim       

TKY2 Müşteri Odaklılık 0.000      

TKY3 Paydaş Katılımı 0.000 0.000     

FOPA1 Müşteri Perspektifi 0.120 0.278* -0.027    

FOPA2 İnovasyon & Öğrenme Perspektifi -0.103 -0.384** -0.113 0.000   

FOPA3 İç Süreçler Perspektifi 0.141 -0.028 0.022 0.000 0.000  

FOPA Finansal Olmayan Performans 
Algısı 

0.092 -0.077 -0.068 0.577** 0.577** 0.577** 

* p<0.05, ** p<0.01 

Toplam kalite yönetimi uygulamaları (TKY) boyutlarının finansal olmayan 
performans algısı boyutları üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yapılan regresyon 
analizi sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. TKY boyutlarının finansal olmayan 
performans algısı ile bir ilişkisi olmadığı için yapılan regresyon analizi de anlamlı 
çıkmamıştır. Müşteri perspektifi boyutu için yapılan regresyon analizinin anlamlılığı 
sınamak amacıyla yapılan ANOVA analizi anlamlı (F=2.271, p>0.05) çıkmamıştır. Bu 
nedenle müşteri perspektifi ile müşteri odaklılık arasında bir ilişki olmasına rağmen 
regresyon analizi anlamlı çıkmadığı için bir etki söz konusu değildir. Bu sonuç bize 

Toplam Kalite Yönetimi 
Uygulamaları 

- Liderlik ve sürekli 
gelişim 

- Müşteri odaklılık 
- Paydaş katılımı 

Finansal Olmayan Performans 
Algısı 

- Müşteri perspektifi 
- İç süreçler perspektifi 
- İnovasyon ve öğrenme 

perspektifi 
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TKY boyutlarından müşteri odaklılığın FOPA boyutlarından müşteri perspektifi 
üzerinde pozitif veya negatif etkisinin olmadığı anlamına gelir.  

İnovasyon ve öğrenme perspektifi boyutu için yapılan regresyon analizinin 
anlamlılığı sınamak amacıyla yapılan ANOVA analizi anlamlı (F=4.590, p<0.01) 
çıkmıştır. Bu nedenle TKY boyutlarının inovasyon ve öğrenme perspektifi üzerindeki 
etkisi anlamlı bulunmuştur. Müşteri odaklılık boyutu (β=-0.384, p<0.01) çalışanların 
finansal olmayan performans algısı boyutlarından inovasyon ve öğrenme perspektifi 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir ve bu etki negatif yöndedir.  Ancak liderlik ve 
sürekli gelişim faktörü ile paydaş katılımı boyutları inovasyon ve öğrenme perspektifi 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. Bu çalışmaya paralel olarak Malik ve Diğ. 
(2010)’in yaptığı çalışmada farklı boyutlar ele alınmıştır bunlardan bazı TKY ve FOPA 
boyutları arasında pozitif yönlü bir etki bulunmuştur. 

İç süreçler perspektifi boyutu için yapılan regresyon analizinin anlamlılığı 
sınamak amacıyla yapılan ANOVA analizi anlamlı (F=0.509, p>0.05) çıkmamıştır. Bu 
yüzden TKY boyutlarının iç süreçler perspektifi üzerindeki etkisi anlamlı 
bulunmamıştır.  

Regresyon analizi sonuçlarına göre “toplam kalite yönetimi uygulamaları finansal 
olmayan performansı etkiler” şeklindeki hipotez kısmen kabul edilmiştir. 

Tablo 7. Regresyon analizi sonuçları 

 FOPA** Müşteri 
Perspektifi** 

İnovasyon ve 
Öğrenme 

Perspektifi** 

İç Süreçler 
Perspektifi** 

Liderlik ve Sürekli 
Gelişim 

0.092 0.120 -0.103 0.141 

Müşteri Odaklılık -0.077 0.278 -0.384* -0.028 
Paydaş Katılımı -0.068 -0.027 -0.113 0.022 

F 0.432 2.271 4.590* 0.483 
R2 0.019 0.092 0.170 0.021 

Düzeltilmiş R2 -0.025 0.052 0.133 -0.023 
*p<0.01,  ** Değerler standardize edilmiş regresyon katsayılarıdır. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da, regresyon analizi sonucu elde edilen 
standardize edilmiş beta katsayılarının korelasyon analizi sonuçları ile aynı olmasıdır. 
Bu durumun sebebi, faktör analizi sonucu oluşan TKY boyutlarının birbirleriyle ve 
FOPA boyutlarının ilişkisiz olmasıdır. Bununla beraber TKY boyutlarının her bir FOPA 
boyutları ile ilişkisine baktığımızda sadece bir TKY boyutunun FOPA boyutlarıyla 
(müşteri perspektifi ve inovasyon ve öğrenme perspektifi) anlamlı bir ilişkiye sahip 
olduğunu görülüyor. Bu nedenle yapılan FOPA boyutları tek tek bağımlı değişken 
olarak ele alındığında yapılan regresyon analizinde ortaya çıkan standardize edilmiş 
beta katsayıları korelasyon katsayıları ile aynı çıkmıştır. Bu eşleşmenin olması da 
beklenen bir durumdur. 

Sonuçlar 
Bu araştırma, toplam kalite yönetimi uygulamalarının finansal olmayan 

performans algısı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacını taşımaktadır. Araştırmada, 
ilk olarak toplam kalite yönetimi boyutları ile finansal olmayan performans algısı 
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boyutları arasındaki ilişkiler incelenmiş, daha sonra toplam kalite yönetimi boyutlarının 
finansal olmayan performans algısı boyutları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Bu araştırmada yapılan analizler sonucunda toplam kalite yönetimi uygulamaları 
ile ilgili “liderlik ve sürekli gelişim”, “müşteri odaklılık” ve “paydaş katılımı” olmak 
üzere üç boyut tespit edilmiştir. Araştırmada, finansal olmayan performans algısı ile 
ilgili “müşteri perspektifi”, “inovasyon ve öğrenme perspektifi” ve “iç süreçler 
perspektifi” olmak üzere üç boyut tespit edilmiştir. 

Bu araştırmada yapılan analizler sonucunda toplam kalite yönetimi boyutlarından 
müşteri odaklılık ile finansal olmayan performans algısı boyutlarından müşteri 
perspektifi ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, toplam kalite 
yönetimi boyutlarından müşteri odaklılık ile finansal olmayan performans algısı 
boyutlarından inovasyon ve öğrenme perspektifi ile negatif yönlü anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Diğer boyutlar arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. 

Bu araştırmada yapılan analizler sonucunda toplam kalite yönetimi boyutlarından 
müşteri odaklılığın finansal olmayan performans algısı boyutlarından inovasyon ve 
öğrenme perspektifi üzerinde anlamlı negatif etki tespit edilmiştir. 

Bu konuda yapılan diğer çalışmalarda, Vinuesa ve Hoque (2011) finansal 
olmayan performans ölçümlerinin TKY ile performans arasındaki ilişkiye katkısını 
ölçmüştür. Bu çalışmalarında finansal olmayan performans ölçümlerinin TKY stratejisi 
ile kalite performansı arasındaki ilişkide önemli bir role sahip olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Malik ve Diğ. (2010)  ise toplam kalite yönetimi uygulamasının KOBİ’lerde 
finansal olmayan performans üzerinde etkilerine dair bir çalışma yapmışlardır. 
Çalışmalarında elde ettikleri sonuç toplam kalite uygulamaları ile finansal olmayan 
performans arasında pozitif ilişkinin olduğudur. Ayrıca çalışmalarında finansal olmayan 
performans için tedarikçi ilişkileri ve benchmarking’in en kritik boyutlar olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır (Malik ve Diğ., 2010). Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar 
bizim araştırma sonucumuza paralel olarak TKY ile finansal olmayan performans 
arasında pozitif ilişki olduğunu desteklemektedir. Bununla beraber farklı TKY ve 
finansal olmayan performans kriterleri arasındaki ilişkide her bir araştırmada farklı 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

Bu araştırma, daha önceki çalışmaların büyük kısmının finansal performansa 
odaklanması ve TKY’nin finansal olmayan performans algısı üzerindeki etkisi 
konusunda sınırlı sayıda araştırmanın olmadı dolayısı ile bu alandaki araştırmalara katkı 
sağlamayı amaçlamıştır. Bu araştırmanın sadece beş işletme, beş sektör ve 71 kalite 
çalışanı ile sınırlı kalması nedeniyle elde edilen sonuçlar genellenemez. Bundan sonra 
bu konuyla ilgili araştırma yapacakların daha detaylı bir sektörel ayırıma gitmesi, 
sadece kalite çalışanları ile değil tüm çalışanları dikkate alması daha yararlı olacaktır. 
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Extensive Summary 

The competitive environment of the 21th century requires the delivery of cost, 
efficiency, high service levels, rapid response, and high quality of products and services 
(Lin et al., 2005). Companies focus on quality management for strategy which helps 
maintaining their sustainable competitive advantage.  In addition, companies take 
performance management as a base in order to be sure about their first goal which is 
sustainability.  Performance measurement is a critical factor for effective management. 
This may show us the fact that without measuring something, it is difficult to improve it 
(Salaheldin, 2009).So far, most of the works about performance measurement focus on 
the financial performance, however in recent years there are works using non-financial 
performance measurements.  The global implementation of quality management in 
different sectors makes it easy to measure quality management performance.  Previous 
studies in the Total Quality Management implementation are made in developed 
countries including USA, Japan and the Far East, and it mainly uses financial 
performance measurements. Unlike these studies, we made our study in Turkey an on 
non-financial measurement.  

Quality concept is a hot topic from the time of Taylor who is the founder of 
Scientific Management (Öztemel, 2001). Quality topic becomes one of the favorite by 
the development of industry, and quality becomes main target in product and service 
production by the change of customers’ needs and expectations. There are different 
definitions at different times about the concept of quality; according to these definitions, 
the meaning of quality for Juran is suitability, for Crosby is appropriate in case, for 
Taguchi is minimum lost in product after logistic, and for Feigenbaum is satisfaction of 
customer needs (Hemedoglu, 2012).    

Total Quality is analyzing and improvement of management, jobs, products and 
service quality by support of employee in all works which have been done in businesses 
(Beşkese, 1995, p.34).  TQM is not only quality instruments and techniques, also values 
and beliefs which need to be shared in all organization. For some decades Total Quality 
Management (TQM) has been used in large parts of the world to improve 
competitiveness, efficiency and profitability (Klefsjö et al., 2008). Especially in last 
years, production oriented companies adopt TQM for improve quality and service in 
intense competitive market (Chenhall, 1997).   



 
 

F. Evliyaoğlu – E. Hemedoğlu 4/3 (2012) 127-147 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 146 

TQM movement can be described as customer orientation, sustainable 
development, empowerment and data based decision making (Kannan and Tan, 2005). 
There are different classifications made by some researchers. Through extensive review 
of the TQM literature, the present studies identified a set of 17 TQM practices; top 
management commitment, customer focus, training and education , continuous 
improvement and innovation, supplier management , employee involvement , 
information and analysis , process management , quality systems , benchmarking , 
quality culture, human resource management , strategic planning , employee 
encouragement , teamwork , communication , and product and service design(Talib et 
al., 2010). 

Performance measurement is a critical factor for the effective management. This 
may stem back from the fact that without measuring something, it is difficult to improve 
it (Salaheldin, 2009). Performance management system is the mile stone for human 
resource management and foundation for improving system approach to organization’ 
management (Deadrick and Gardner, 2000). The performance is usually evaluated by 
estimating the values of qualitative and quantitative performance indicators (Popova and 
Sharpanskykh, 2010). Even though there are a lot of performance criteria for measuring 
these performance indicators, there are limited numbers of performance criteria in 
reviews of TQM. In most of the researches on TQM, the performance measured by use 
of public financial data (Easton and Jarrell, 1998). However there are limited at the 
same time increasing numbers of non-financial performance measurements. In our 
research, we will focus on non-financial performance instead of financial performance. 
A growing number of literatures suggest that because current non-financial measures 
are better predictors of long-term financial performance than current financial measures, 
because of that they help managers on the long-term aspects of their actions (Banker et 
al., 2000). However, most of the studies made in this field conclude that there is positive 
relationship between TQM and non-financial performance; there are different results for 
every each dimension of TQM and non-financial performance.  

In this work, we study relationship for the dimensions of both TQM and non-
financial performance and search about the meaning of these relations. The survey 
which used in research has been formed by three sections.  The first section contains 
information about company which applied survey. In second section, we try to measure 
non-financial performance.  As for non-financial performance survey, we used the 
survey established by Hoque and James (2000) based on Balanced Scorecard model 
which developed by Kaplan and Norton (1992). But, because our work aims for non-
financial performance, we removed the questions related with financial perspective. In 
the third section, we purposed for measuring the total quality implementation by 
developing survey that has 35 questions from four different surveys’ appropriate items. 
This survey has been reviewed by professions who are working in total quality 
management implementation and based on their advices we finalized the survey. The 
data were collected by using the global web site product which is Google Document.  

The survey has been sent to five companies serving in tourism, transportation, 
construction, food and technology sectors and asked to be filled by quality staff. The 
total number of survey sent is 121 and 76 of them has been returned back. However, 5 
of them been filled are insufficient, so that’s why the research sample of this study is 
71. 71 possess 58.7% of 121 quality staff working in 5 companies. 19.7% of 
respondents works in tourism sector, 36.6% Works in transportation sector, 12.7% 
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works in construction sector, 18.3% works in food sector and 12.7% works in 
technology sector. 56.3% of the respondents work in service oriented firms and the rest 
work in product oriented firms. 

Because the KMO value and Barlett test are significant, factor analysis can be 
applied to nonfinancial performance scale. Three factors are derived from factor 
analysis with 63.724% explained cumulative variance. Nonfinancial performance 
factors are labeled as “customer perspective”, “innovation and learning perspective” and 
“internal processes perspective”. Furthermore, the KMO value and Bartlett test are 
significant for total quality scale. Three factors are derived from factor analysis with 
75.296% explained cumulative variance for total quality scale. Three factors are labeled 
as “leadership and continuous improvement”, “customer focus” and “stakeholder 
participation”. 

According to correlation analysis, there is a significant positive relationship 
between customer focus and nonfinancial performance. On the other hand, there is a 
significant negative relationship between customer focus, and innovation plus learning 
perspective. There is significant relationship between other dimensions. According to 
regression analysis, costumer focus negatively impact on innovation and learning 
perspective of nonfinancial performance.  

In the past researches on this topic, Vinuesa and Hoque (2011) study the 
contribution of nonfinancial performance measures on the relationships between total 
quality management (TQM) and performance. In this study, it is proved that, 
nonfinancial performance measures have a crucial role on the relationship between 
TQM strategy and quality performance. Malik et al. (2010) research the impact of total 
quality management applications on nonfinancial performance in SMEs. Malik et al. 
(2010) get the result that there is a positive relationship between TQM applications and 
nonfinancial performance. Moreover, Malik et al. (2010) insist that supplier relationship 
and benchmarking are the most critical dimensions for nonfinancial performance. These 
results are parallel to the results of this study.   

The result of this study cannot be generalized due to it has been studied at 5 firms 
in 5 sectors and with 71 quality staff. For further research, the researchers should make 
a sectorial categorization, and study on all employees as well as quality staff.          
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Özet 
Kasko, bireylerin ya da kurumların sahibi bulundukları taşınır araçları kendi 

kusurları ya da başkaları tarafından verilecek zararları teminat altına almak üzere sigorta 
şirketlerine ödedikleri primler karşılığında aldıkları güvencedir. Kasko sigortaları 
genellikle otomotiv sektöründe yerleşmiş ve kullanımı genellikle bu doğrultuda 
olmuştur. Bir araca kasko sigortası yaptırarak, elde edilen tasarruflar sonucu beğenilerek 
satın alınan araca ilgili oluşabilecek risklerin maliyetini sigorta şirketine devredilir. 
Böylece herhangi bir hasar anında maliyet dikkate alınmaz.  

Bu çalışma, araç sahiplerinin araç kasko sigorta poliçesi sahiplik oranını, poliçe 
sahipliğinde etkili olabilecek faktörleri, kasko sigorta poliçesine sahip olanların poliçeyi 
satın aldıkları şirket hakkındaki düşüncelerini, kasko sigorta poliçesine sahip 
olmayanların kasko yaptırmamalarında etkili olan faktörler incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sigorta, sigorta sektörü, motorlu araçlara ilişkin sigortalar. 

Abstract 
Comprehensive insurance  is the coverage purchased by the individuals in 

exchange for the premiums paid for insuring their movable properties against the 
damages caused by either their or others’ faults. Comprehensive insurance is generally 
rooted in the automotive sector and its applications are generally designed for this 
sector. Vehicle owners buy their vehicles according to their tastes using a considerable 
part of their savings. Purchasing of a comprehensive car insurance policy means that 
the purchaser is transferring the costs borne by the risks to be occurred related to his or 
her vehicle to the insurance company. Thus, the vehicle is insured against any costs 
arise in case of any damage. This study were examined to investigate the comprehensive 
car insurance policy ownership ratio of vehicle owners, factors that may be affecting 
the ownership of such policies, opinions of policy owners on the insurance company 
providing the coverage and the factors affecting the decision of not purchasing 
comprehensive car insurance policies. 
Keywords: Insurance, insurance sector, motor vehicle insurances. 
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GİRİŞ 

1.1. Sigorta Kavramı 
Toplumsal hayatta sürekli tehlikelerle karşı karşıya kalan insanoğlu, bu 

tehlikelerden tek başlarına korunamayacaklarını anladığında diğer insanlardan yardım 
istemiş ve böylece karşılıklı yardım inancına dayanan sigorta fikri ortaya çıkmıştır. Tek 
bir kişinin karşılaştığı riziko nedeniyle uğradığı zarar, aynı rizikoya maruz bulunup 
henüz zarar görmemiş kişiler topluluğunun katılımı ile katlanılması daha kolay hale 
gelmiştir (Kender, 1979, s.5).  

Sigortanın tanımı muhtelif kaynaklarda çok çeşitli biçimlerde yapılmıştır. Burada 
bu tanımlardan bazılarına yer verilecektir. Sigortanın tanımının yapılabilmesinde “risk” 
tabiri merkezi bir yere sahiptir (Dickson ve Steele, 1984, s.1). 

Sigorta; sigortacının belirli bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile 
ölçülebilen bir menfaatini zarara uğratan bir tehlikenin (riskin) gerçekleşmesi halinde 
tazminat ödemeyi taahhüt etmesidir (Özkan, 1998, s.10). 

Sigorta bir diğer biçimde, riskin ölçülmesi ve riskin paylaşılması kavramları bir 
araya getirilerek tanımlanmıştır. Buna göre belirli bir riskin, belirli ölçüde tehdidi 
altında bulunan çok sayıda ve benzer nitelikte birimlerin ortaya çıkacak zararları birlikte 
karşılamak üzere bir araya gelmesi sigortayı oluşturur (Özdemir, 1980, s.8-9). 

Risklerin kişiler arasında paylaştırılarak kayıpların etkisini yok etme veya azaltma 
isteğiyle ortaya çıkan sigorta kavramı, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (Madde 
1263), “Sigorta bir akittir ki bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin 
para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana 
gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya bir kaç kimsenin hayat müddetleri 
sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısıyla bir para 
ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır.” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Kanun, herhangi bir sigorta kavramında bulunması gereken özellikleri 
tanımlanmaktadır. Öncelikle, rizikoya maruz kişi ve kurumların oluşturduğu bir 
topluluk ile bu riski satın almayı öneren bir kurumun varlığı bulunmalıdır. Ayrıca, 
sigortanın kumardan ayırıcı özelliğini veren olası bir risk söz konusu olmalı ve 
topluluğu oluşturan kişi ve kurumların karşı karşıya bulundukları bu risk benzerlik 
göstermelidir. Yine, sigorta talebinde bulunanların bir sözleşme ile satın aldığı sigorta 
himayesi için prim ödeme yükümlülüğü ortaya çıkmalı ve rizikonun gerçekleşmesi 
sonucunda ortaya çıkan para ile ölçülebilir hasar sözleşme hükümlerine göre 
giderilmelidir (Gençosmanoğlu, 2006, s.4). 

Ekonomi teorisine göre, bir ürünün talebini belirleyen en önemli etken fiyattır. 
Sigorta fiyatları ile sigorta ürünlerine olan talep arasında ters yönlü bir ilişki olup, 
fiyatın yükselmesi halinde talep azalmaktadır. Diğer taraftan, poliçe fiyatlarının risk ile 
orantılı belirlenmemesi halinde tüketici talebinin olumsuz etkilenmesi mümkündür. 
Örneğin, riziko fiyatının üstünde poliçe satılmak istenmesi halinde, tüketicinin risk 
beklentileri karşılanmayacak ve poliçe talebi istenen düzeyde gerçekleşmeyecektir 
(Gençosmanoğlu, 2006, s.67). 

1.2. Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalar 
1.2.1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 

(Trafik Sigortası) 



 
 

H. Eygü – F. Soğukpınar 4/3 (2012) 148-163 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 150 

1.2.1.1. Teminatın Kapsamı 
Trafik sigortası ile sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi 

sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına 
sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre 
işletene düşen hukuki sorumluluğu, sigorta sözleşmesinde yer alan zorunlu sigorta 
limitlerine kadar temin eder. Sağlamış olduğu bu teminat kapsamında herhangi bir 
hasarın vuku bulması durumunda, eksiksiz bir dosya ile yapılan başvuru sonrasında 
sekiz iş günü içinde tazminat ödemesi yapılması gerekmektedir (Hazine Müsteşarlığı 
Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 1995). 

1.2.1.2. Sigortaya İlişkin Yükümlüler 
Kamu otoritesi, hem sigorta şirketleri hem de sigortalılar için trafik sigortası 

yapma yükümlülüğü getirmiştir. Diğer bir deyişle, araç sahibi olan herkes trafiğe 
çıkabilmek için bu sigortayı yaptırmakla mükellef iken, ilgili branşda faaliyet gösteren 
sigorta şirketleri de kendilerine başvuranlara bir sigorta sözleşmesi temin etme 
yükümlülüğü altındadır (Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 1995). 

1.2.1.3. Teminat ve Primler 
Trafik sigortasına ilişkin teminat ve primler, Hazine Müsteşarlığının bağlı 

bulunduğu Devlet Bakanı tarafından bir tarife ve talimat ile tespit edilmektedir. Tarife 
ve talimatta yer alan teminatlar iki ana grupta sınıflandırılmaktadır. Trafik sigortasıyla 
kazada zarar gören üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararları giderilmeye 
çalışılmaktadır. Bahse konu teminat tutarları, sigorta şirketlerinin kaza nedeniyle zarar 
gören üçüncü şahıslara ödeyecekleri “azami tazminat” tutarını göstermektedir. Teminat 
tutarları, günün değişen ekonomik şartları kapsamında her yıl revize edilmektedir  
(Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 1995). 

1.2.1.4. Ceza ve Denetim Mekanizmaları 
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik sigortası yaptırmaksızın 

trafiğe çıkanlar hem para cezası almakta hem de trafikten men edilmektedirler. Ancak, 
bu cezai işlemlerin uygulanabilmesi için trafik sigortası olmayan araç işleteninin 
öncelikle Emniyet Teşkilatı tarafından rastgele seçim (random selection) yöntemiyle 
yapılan trafik kontrollerinde yakalanması gerekmektedir. Trafikten men cezasının 
yanısıra uygulanan para cezasının miktarına bakıldığında caydırıcı gücünün yeterli 
olmadığı görülmektedir (Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 1995). 

1.3. Motorlu Araçlara İlişkin İsteğe Bağlı (İhtiyari) Sigortalar 
Sigortacılık sektöründen motorlu araçlara ilişkin isteğe bağlı olarak şahısların 

satın alabileceği iki sigorta ürünü bulunmaktadır. Bunlar, motorlu kara taşıt araçları 
ihtiyari mali sorumluluk sigortası (ihtiyari trafik) ve kara taşıtları kasko sigortasıdır 
(kasko sigortası). 

1.3.1. Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası 
(İhtiyari Trafik Sigortası ) 

İhtiyari trafik sigortası ile kişiler, trafik sigortası ile sunulan teminat tutarının 
üzerindeki risklere ilişkin sorumluluklarını sigortalamaktadırlar. Sigortalının kendisinin 
uğrayacağı zararlar, aracı sevk ve idare edenin, aracı sevk ve idare ederken uğrayacağı 
zararlar, işletenin veya aracı sevkedenin eşinin, usul ve füruunun (kendisi ile evlat 
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edinme ilişkisi ile bağlı olanların) ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacağı zararlar, 
araç sahibi ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlar, poliçede gösterilen aracın 
ve bu araç ile taşınan malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir) veya 
çekilen şeylerin bozulması zarar ve ziyana uğraması yüzünden ileri sürülen talepler, 
çalınan veya gaspedilen aracın sebep olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını ve/veya 
gaspedildiğini bilerek binen yolcuların zararı, sürat yarışlarına iştirak ve yarış 
güzergahında yapılan antremanlar sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyan, aracın 
gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri 
bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu 
zararlar ve patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması (yedek akaryakıt hariç) sebebiyle 
meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolayı ileri sürülen talepler sigorta teminatının 
dışındadır (Fergan, 1998). 

1.3.2. Kara Taşıtları Kasko Sigortası (Kasko Sigortası) 
Kasko sigortası ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, 

motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli 
traktörlerden doğan menfaatinin belirli tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı 
maddi zararları temin eder (Gençosmanoğlu, 2006, s.26). 

Bir zarar sigortası aktifin azalmasını karşılıyorsa “aktif sigortası”, bir pasifin 
ortaya çıkmasını veya artmasını karşılıyorsa “pasif sigortası” olarak adlandırılır. Aktif  
sigortalar, “mal”, “alacak” ve “kâr sigortaları”, pasif sigortalar ise, sorumluluk 
sigortalarında olduğu gibi “kanuni borçlara karşı sigortalar” reasürans sözleşmelerinde 
olduğu gibi “akdi borçlara karşı sigortalar” ve “zaruri masraflara karşı sigortalar” 
şeklinde bir ayrıma tabi tutulabilir (Kabukçuoğlu, 1994, s.19-31). 

YÖNTEM 

1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu çalışmanın amacı Erzurum’daki araç sahiplerinin araç kasko sigorta poliçesi 

sahipliğini tespit etmek ve poliçe sahipliğinde etkili olabilecek sosyo-ekonomik 
faktörleri belirlemektir. Kasko sigorta poliçesi sahipliğinde etkili olan demografik, 
sosyal, ekonomik faktörler olabileceği gibi; poliçenin özellikleri ve poliçeyi satan 
şirketin hizmetlerinden duyulan memnuniyet de kasko sigorta poliçesi sahipliğinde 
etkili olabilir. Yapılan bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
Bu çalışmada araştırmanın evreni Erzurum ili seçilmiş olup, örneklem çerçevesini 

ise Erzurum Merkez İlçedeki yetişkin bireyler oluşturmaktadır. Araştırmadaki veri seti 
bu örnekleme çerçevesinde yapılan anket çalışmasıyla elde edilmiştir. Anket 
sonuçlarının daha anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesi için 18 yaş üstü yetişkinler 
çalışmaya dâhil edilmiştir. Erzurum merkez ilçedeki 18 yaş ve üstü yetişkinlerin sayısı 
231.739’dur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre Erzurum il merkezindeki araç sahiplerinin 
%54’ü araç kasko poliçesi sahibi iken, %46’sı araç kasko poliçesine sahip değildir. 
Erzurum’daki araç sahiplerinin çoğunun kasko sigorta poliçesine sahip olması kasko 
sigorta poliçesi sahipliğinde etkili olan faktörlerin araştırılmasını önemli kılmıştır. 

Çalışmada kullanılacak veri seti, Erzurum il merkezinde uygulanacak bir anket 

yardımıyla elde edilecek yatay kesit verilerden oluşmaktadır. Örneklem büyüklüğünün 
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tespitinde ise, 

 

biçimindeki oran için örnek büyüklüğünün tahmini formülünden yararlanılmıştır. Bu 
formüldeki n = Örnek kütle büyüklüğü, N = Ana kütle hacmi (Erzurum İl Merkezindeki 
18 ve üstü yaşlardaki bireylerin sayısı), P = Araç kasko sigorta poliçesine sahip olma 
oranı, Q = Araç kasko sigorta poliçesine sahip olmama oranı Z=( 1- p ), t = %( 1- α ) 
düzeyinde Z test değeri, α = Önem düzeyi, d = Hata (tolerans) payıdır(Özdamar, 2001, 
s.257). 

Mümkün olduğunca büyük örnekle çalışmak için Erzurum’daki araç sahiplerinin 
kasko sigorta poliçesine sahip olma oranı ve araç kasko sigorta poliçesine sahip olmama 
oranları 0,5 olarak alınmış, %5 önem düzeyinde %5 hata payı ile anakütleyi temsil 
edecek örnek büyüklüğü, 

 

olarak hesaplanmıştır. Araştırmada hedeflenen minimum örneklem büyüklüğü 384’tür. 
Ancak eksik ve hatalı doldurulmuş anketlerin olabileceği düşünülerek 450 anket 
uygulanmıştır. Anket uygulaması yapıldıktan sonra eksik ve boş olan anketler 
ayıklanmış ve geriye 400 adet anket kalmış olup bu anketler arasında da yine gözden 
kaçtığı düşünülerek boş bırakılan sorular olmuştur. Bu sayı hedeflenen 384 sayısından 
fazladır. Bu şekilde araştırmadaki α ve d hatası daha düşük bir seviyeye indirgenmiştir. 

3. Kullanılan Ölçme Aracı 
Araştırma verileri anketler yoluyla toplanmıştır. Anket formu benzer çalışmalar 

incelenerek oluşturulmuştur. Anket formu dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde demografik özellikler yer almaktadır. Böylece katılımcıların cinsiyet, yaş, 
eğitim durumu, mesleği, aylık geliri öğrenilmiştir. Diğer bölümlerde araç kasko poliçesi 
satın alınırken hangi faktörlerden etkilenildiği, araç kasko poliçesi yaptırmama veya 
iptali ve poliçe sahiplerine ilişkin ifadeler bulunmaktadır. Hazırlanan ankette her 
ifadenin yanında “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “karasızım”, “katılmıyorum”, 
“kesinlikle katılmıyorum” şeklinde beşli likert tipi bir ölçeğe göre seçenekler 
bulunmaktadır. 

4. Kullanılan İstatistiki Analizler 
Toplanan bilgilerin veri topluluğu içindeki diğer bilgiler ile kompleks ilişkileri 

dikkate alınarak, toplanan çok sayıdaki verinin analiz ve yorumunu kolaylaştırmak 
amacıyla, veriler tanımlayıcı istatistikler, Kendall korelasyon analizine tabi tutularak 
istatistiki bir program olan SPSS programından yararlanılmıştır. Anketin güvenilirliğini 
ölçmek amacıyla yapılan güvenilirlik analizi sonucunda α= 0,852 bulunmuştur ve 
α˃0,60 olduğundan anketin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. 
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BULGULAR 
Araştırma için toplanan verilerin çözümlenmesi ile elde edilen bulgulara ilişkin 

yorumlar bu bölümde yer almaktadır. 

1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Tablo 1: Demografik Özellikler 
Demografik özellikler 

Cinsiyet Frekans(f) Yüzde(%) 

Erkek  371 93,2 

Kadın 27 6,8 

Toplam 398 100 

Yaş Grupları Frekans(f) Yüzde(%) 

18-25 42 10,9 

26-33 146 38,0 

34-41 101 26,1 

42-49 56 14,5 

50 ve üzeri 41 10,6 

Toplam 387 100 

Eğitim Durumu Frekans(f) Yüzde(%) 

İlkokul 23 6,0 

Ortaokul 46 11,9 

Lise 145 37,6 

Üniversite 136 35,2 

Lisansüstü 36 9,3 

Toplam 386 100 

Meslekler Frekans(f) Yüzde(%) 

Memur 136 34,7 

İşçi 70 17,9 

Esnaf 124 31,6 

S.Meslek 32 8,2 

Çiftçi 3 0,8 

Emekli  16 4,1 

İşsiz 11 2,8 

Toplam 392 100 

Aylık Gelir Frekans(f) Yüzde(%) 

1000YTL’den az 101 26,2 

1001-2000YTL 231 59,8 

2001-3000YTL 24 6,2 

3001-4000YTL 11 2,8 

4001-5000YTL 5 1,3 

5001YTL ve üstü 14 3,6 

Toplam 386 100 
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Araç kaskonuz var mı? Frekans(f) Yüzde(%) 

Evet 211 54 

Hayır 180 46 

Toplam 391 100 

Örneği oluşturan katılımcıların %93,2’si erkek %6,8’i bayandır. Yaş gruplarına 
göre katılımcıların %10,9’u 18-25, %38’i 26-33, %26,1’i 34-41, %14,5’i 42-49, 
%10,6’ı 50 ve üstü yaş grubunda yer almaktadır. %6’ı ilkokul, %11,9’u ortaokul, 
%37,6’ı lise, %35,2’i üniversite, %9,3’ü lisansüstü eğitime sahiptirler. Sahip olunan 
meslek açısından katılımcıların %34,7’i memur, %17,9’u işçi, %31,6’ı esnaf, %8,2’i 
serbest meslek, %0,8’, çiftçi, %4,1’i emekli, %2,8’i işsizdir. Sahip olunan aylık gelir 
miktarı açısından katılımcıların %26,2’i 1000YTL’den az, %59,8’i 1001-2000YTL 
arası, %6,2’i 2001-3000YTL arası, %2,8’i 3001-4000YTL arası, %1,3’ü 4001-
5000YTL arası, %3,6’ı 50001YTL ve üzeri gelire sahiptirler. Araç sahiplerinin %54’ü 
araç kasko poliçesi sahibi iken, %46’sı araç kasko poliçesine sahip değildirler. 

2. Katılımcıların Kasko Sigorta Poliçesi Edinmesine Etki Eden Faktörler 
Katılımcıların kasko sigorta poliçesi ile ilgili sorular sorumlu elde edilen sonuçlar 

Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Kasko Sigorta Poliçesinde Etkili Faktörler 

Sizce araç kasko poliçesi satın alırken aşağıdaki faktörlerden hangileri 

ne derece etkili olur? 

Ortalama Standart 

sapma 

N 

Poliçe fiyatı 4,0025 1,0337 395 

İklim şartları 3,5736 1,1661 394 

Şirket ismi 3,7292 1,0155 373 

Hizmet kalitesi 4,3005 0,8468 396 

Hasar ödeme hızı 4,2304 1,0759 395 

Şirketlerin reklamları 3,3699 1,1614 392 

Primlerin ödeme tarihleri 3,8109 1,0029 386 

Çevredekilerin deneyimi 3,8257 0,9556 373 

Servis anlaşması olması 4,1769 0,9109 390 

Çok ağır bir kaza geçirmiş olmak 3,7234 1,1176 394 

Malvarlığını güvence altına almak 4,1061 0,9326 396 

Araç alırken banka kredisi kullanmış olmak 3,4634 1,2766 369 

Poliçede belirtilen araç değeri 3,9251 0,9722 387 

Karşı taraf için üstlenilen teminat değeri 3,8770 0,9436 382 

Poliçenin enflasyona endeksli olup olmaması 3,6649 1,0847 385 

Araçla ilgili bir sorun yaşamak 3,8718 0,9561 390 

Poliçedeki ek hizmet 4,1269 0,9566 394 

Poliçenin ek teminat içermesi 4,0367 1,0176 381 

Sizce araç kasko poliçesi yaptırmamada veya iptal ettirmede aşağıdaki 

faktörlerden hangileri ne derece etkili olur? 

Ortalama

lar 

Standart 

sapma 

N 
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Tamir servisi ile sorun yaşamak 4,2374 1,0478 396 

Şirket personelinin ilgisiz davranması 4,3655 0,9293 394 

Acente yetkililerine kolay ulaşamamak 4,3376 0,8969 394 

Poliçe fiyatlarını yüksek olması 4,2915 0,9472 398 

Anlaşmada belirtilen vaatlerin yerine getirilmemesi  4,4987 0,9063 397 

Kasko sigorta poliçesi sahipliğine ilişkin aşağıdaki ifadeleri 

değerlendiriniz. 

Ortalama

lar 

Standart 

sapma 

N 

Her araç sahibi kasko sigortası yaptırmalıdır 3,6549 1,2141 397 

Kasko sigortası gereksiz bir masraftır 1,0000 0,0000 400 

Kasko sigortasının tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum 2,4450 1,3769 382 

Kaskolu araca binerken kendimi daha güvenli hissediyorum 3,8210 1,2210 391 

Kasko sigortası lüx araçlarda tercih edilir 3,5303 1,3895 396 

Kasko sigortasının teminatları müşterilere yeterince açıklanmaz 3,5445 1,2652 393 

Katılımcıların “sizce araç kasko poliçesi satın alırken aşağıdaki faktörlerden 
hangileri ne derece etkili olur” sorusuna 4,3005 ortalama ile en yüksek değere sahip 
olan “hizmet kalitesi” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeyi 4,2304 ortalama ile “hasar 
ödeme hızı” ve 4,1769 ortalama ile “servis anlaşması olması” ifadesi takip etmektedir. 
Katılımcıların “araç alırken banka kredisi kullanmış olmak” ifadesine katılım düzeyleri 
ise 3,4634 ortalama ile en düşük değere sahip olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların “sizce araç kasko poliçesi yaptırmamada veya iptal ettirmede 
aşağıdaki faktörlerden hangileri ne derece etkili olur” sorusuna 4,4987 ortalama ile en 
yüksek değere sahip olan “anlaşmada belirtilen vaatlerin yerine getirilmemesi” ifadesi 
yer almaktadır. Katılımcıların “tamir servisi ile sorun yaşamak” ifadesine katılım 
düzeyleri ise 4,2374 ortalama ile en düşük değere sahip olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların “kasko sigorta poliçesi sahipliğine ilişkin aşağıdaki ifadeleri 
değerlendiriniz” sorusuna 3,8210 ortalama ile en yüksek değere sahip “kaskolu araca 
binerken kendimi daha güvenli hissediyorum” ifadesi yer almaktadır. Katılımcıların 
“kasko sigortası gereksiz bir masraftır” ifadesine katılım düzeyleri ise 1,0000 ortalama 
ile en düşük değere sahip olduğu görülmüştür. 

3. Demografik Özelliklerle Araç Kasko Poliçesi Satın Alırken Etki Eden Faktörler 
Arasındaki İlişkiler 

Katılımcıların araç kasko poliçesi alırken etkilenilen faktörler ile demografik 
özellikler arasındaki ilişkiler Kendall korelasyon analizi ile incelenmiş olup Tablo 3’te 
gösterilmiştir. 

İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin fonksiyonel olarak ifade edilmesi 
bazen yeterli olmayabilir. Bu değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini de bilmek 
isteyebiliriz. Korelasyon katsayısı, regresyon modeli ile bulunan tahmini Y değerlerinin, 
gerçek değerlere uygunluğunu ölçmede kullanılır. Korelasyon katsayısı, -1 ile 1 
arasında değişir. Korelasyon katsayısı, -1 çıkması iki değişken arasında ters yönlü tam 
bir ilişkinin olduğunu ifade eder. Katsayının 1 çıkması ise doğru yönlü tam bir ilişkinin 
olduğunu ifade eder. Katsayının -1’e doğru yaklaşması, değişkenler arasında ters yönlü 
kuvvetli bir ilişkiyi gösterirken; 1’e yaklaşması, değişkenler arasında doğru yönlü 
kuvvetli bir ilişkiyi ifade eder (Başar ve Oktay, 2004:103). 
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Spearman'in ρ sıralama korelasyon katsayısı ile Kendal'ın sıralama korelasyon 
katsayısı τ, bu ölçüleri destekleyen varsayımlara göre, birbiri ile aynıdır. Ancak aynı 
örneklem veriler serisi ile hesaplanan Spearman ρ katsayısı değeri ile Kendal'ın τ 
katsayısı değeri birbirinden farklı olacaktır. Buna başlıca neden hesaplama formüllerin 
geliştirilmesi için kullanılan mantıksal önerimlerin başka olması ve bu nedenle 
birbirinden çok değişik iki formülün ortaya çıkmasıdır. Bu iki katsayı arasındaki ilişki 
bir eşitsizlik ile ifade edilmiştir. 

-1 < = 3 * τ - 2 * ρ < = 1 
Spearman'in ρ katsayısı sıralama düzeni verileri ile Pearson çarpım-moment korelasyon 
katsayısının hesaplanmasıdır ve temel mantık olarak bu iki katsayı aynı önerimlere 
dayanırlar. Halbuki Kendal'in τ katsayısı bir olasılık ifade eder ve uyuşma ve uyuşmama 
puanları için gerçek toplam ile maksimum mümkün toplam arasında bir orantıdır 
(Siegel,S. ve Castellan,N.J., 1988). 

Tablo 3: Demografik Özelliklerle Araç Kasko Poliçesi Satın Alırken Etki Eden 
Faktörler Arasındaki İlişkiler 

 

                                                    Demografik                            

Araç                                                   Özellikler 

Kasko Poliçesi  

Satın Alırken Etki  

Eden Faktörler 

 

 

Cinsiyet 

 

 

Yaş 

 

 

Eğitim 

Durumu 

 

 

Meslek 

 
 

Aylık 

Gelir 

Poliçe fiyatı Korelasyon 
K.Sig. 
N 

-0,095* 
0,042 
394 

 

0,063 
0,146 
383 

0,008 
0,856 
382 

0,007 
0,873 
387 

0,015 
0,741 
381 

İklim şartları Korelasyon 
K.Sig. 
N 

-0,032 
 0,486 

393 

0,066 
0,120 
383 

-0,088* 
0,043 
380 

0,057 
0,184 
386 

-0,078 
0,082 
380 

Şirket ismi Korelasyon 
K.Sig. 
N 

-0.038 
0,424 
372 

 

0,053 
0,236 
360 

0,028 
0,536 
359 

0,065 
0,140 
366 

-0,083 
0,074 
359 

Hizmet kalitesi Korelâsyon 
K.Sig. 
N 

0,076 
0,114 
395 

-0,025 
0,574 
383 

0,042 
0,349 
382 

0,099* 
0,025 
388 

0,063 
0,175 
382 

Hasar ödeme hızı Korelasyon 
K.Sig. 
N 

0,078 
0,098 
394 

0,013 
0,763 
382 

0,033 
0,452 
381 

-0,019 
0,655 
387 

0,110* 
0,017 
381 

Şirketlerin reklamları Korelasyon 
K.Sig. 
N 

0,062 
0,177 
391 

-0,015 
0,721 
379 

0,001 
0,978 
378 

-0,063 
0,136 
384 

-0,051 
0,254 
378 

Primlerin ödeme tarihleri Korelasyon 
K.Sig. 
N 

-0,015 
0,752 
385 

0,072 
0,100 
373 

-0,019 
0,662 
372 

0,019 
0,655 
378 

-0,006 
0,903 
372 

Çevredekilerin deneyimi Korelasyon 
K.Sig. 
N 

0,050 
0,297 
372 

-0,074 
0,096 
360 

0,039 
0,385 
364 

-0,053 
0,230 
366 

0,015 
0,747 
359 

Servis anlaşması olması Korelasyon 
K.Sig. 
N 

-0,003 
0,949 
389 

0,032 
0,466 
378 

0,033 
0,459 
376 

-0,006 
0,886 
382 

 

0,057 
0,217 
376 

Çok ağır bir kaza geçirmiş olmak Korelasyon 
K.Sig. 
N 

-0,062 
0,176 
393 

0,023 
0,591 
381 

-0,071 
0,102 
381 

0,043 
0,310 
386 

-0,011 
0,805 
380 
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Malvarlığını güvence  
altına almak 

Korelasyon 
K.Sig. 
N 

0,005 
0,921 
395 

0,019 
0,669 
383 

0,006 
0,894 
383 

-0,051 
0,236 
388 

0,062 
0,172 
382 

Araç alırken banka kredisi 
kullanmış olmak 

Korelasyon 
K.Sig. 
N 

0,011 
0,817 
368 

0,071 
0,104 
356 

-0,048 
0,274 
356 

 

0,066 
0,130 
361 

-0,053 
0,243 
357 

Poliçede belirtilen araç değeri Korelasyon 
K.Sig. 
N 

0,015 
0,750 
386 

 

0,064 
0,139 
376 

-0,063 
0,156 
374 

-0,005 
0,901 
379 

-0,008 
0,857 
374 

Karşı taraf için üstlenilen  
teminat değeri 

Korelasyon 
K.Sig. 
N 

0,107* 
0,026 

381 
 

0,009 
0,840 
370 

-0,027 
0,552 
368 

-0,037 
0,401 
375 

0,044 
0,340 
368 

Poliçenin enflasyona endeksli  
olup olmaması 

Korelasyon 
K.Sig. 
N 

0,073 
0,117 
384 

0,083 
0,055 
372 

0,021 
0,623 
372 

0,038 
0,374 
377 

-0,014 
0,748 
371 

Araçla ilgili bir sorun yaşama Korelasyon 
K.Sig. 
N 

-0,044 
0,355 
389 

0,015 
0,737 
377 

0,003 
0,955 
376 

-0,015 
0,723 
382 

0,029 
0,525 
376 

Poliçedeki ek hizmet Korelasyon 
K.Sig. 
N 

-0,032 
0,492 
393 

0,010 
0,816 
381 

-0,063 
0,153 
380 

0,030 
0,491 
386 

0,044 
0,334 
380 

Poliçenin ek teminat içermesi Korelasyon K. 
Sig. 
N 

0,022 
0,640 
380 

0,011 
0,799 
368 

-0,031 
0,491 
367 

-0,012 
0,779 
373 

0,031 
0,499 
368 

*Korelasyon 0,05 önem düzeyi (2-tailed) 
**Korelasyon 0,01 önem düzeyi (2-tailed) 

Tablo 3’de görüldüğü gibi cinsiyet ile poliçe fiyatı (-0,095, p˂0,05) arasında 
negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre bayanların kasko poliçesi satın alırken 
poliçe fiyatının etkili olmadığı söylenebilir.  

 Eğitim durumu ile iklim şartları (-0,088, p˂0,05) arasında negatif yönlü anlamlı 
bir ilişki vardır. Buna göre eğitim düzeyi düşük insanların araçlarını kasko yaptırırken 
iklim şartlarının daha etkili olduğu söylenebilir. Ancak iklim şartları ifadesi ile cinsiyet, 
yaş, meslek ve aylık gelir arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. 

 Meslekler ile hizmet kalitesi (0,099, p˂0,05) arasında pozitif yönlü anlamlı bir 
ilişki vardır. Buna göre işsiz olan insanlar için hizmet kalitesinin daha önemli olduğu 
söylenebilir. Ancak hizmet kalitesi ifadesi ile cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve aylık gelir 
arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. 

 Aylık gelir düzeyi ile hasar ödeme hızı (0,110, p˂0,05) arasında pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki vardır. Gelir düzeyi yüksek insanlar için hasar ödeme hızının kısa 
sürede olmasının kendileri için önemli olduğu söylenebilir. Ancak hasar ödeme hızı 
ifadesi ile cinsiyet, yaş ve eğitim durumu arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. 

Cinsiyet ile karşı taraf için üstlenilen teminat değeri (0,107, p˂0,05) arasında 
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre bayanlar erkeklerden karşı taraf için 
üstlenilen teminat değerinin daha etkili olduğu söylenebilir. Ancak poliçe fiyatı ifadesi 
ile yaş, eğitim durumu, meslek ve aylık gelir arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır.  

Şirket ismi, şirket reklamları, primlerin ödeme tarihleri, çevredekilerin deneyimi, 
servis anlaşması olması, çok ağır bir kaza geçirmiş olmak, malvarlığını güvence altına 
almak, araç alırken banka kredisi kullanmış olmak, poliçede belirtilen araç değeri, 
poliçenin enflasyona endeksli olup olmaması, araçla ilgili bir sorun yaşama, poliçedeki 
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ek hizmet, poliçenin ek teminat içermesi ifadeleri ile cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 
meslekler, aylık gelir arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. 

4. Demografik Özelliklerle Araç Kasko Poliçesi Yaptırmamada Veya İptal 
Ettirmede Etki Eden Faktörler Arasındaki İlişkiler 

Katılımcıların araç kasko poliçesi yaptırmamada veya iptal ettirme ile demografik 
özellikler arasındaki ilişkiler incelenmiş olup Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4: Demografik Özelliklerle Araç Kasko Poliçesi Yaptırmamada veya İptal 
Ettirmede Etki Eden Faktörler Arasındaki İlişkiler 

 

                                                Demografik                            

Araç Kasko Poliçesi                      Özellikler 

Yaptırmamada veya İptal Ettirmeye  

Etki Eden Faktörler 

 

 

Cinsiyet 

 

 

Yaş 

 

 

Eğitim 

Durumu 

 

 

Meslek 

 
 

Aylık 

Gelir 

Tamir servisi ile sorun yaşamak Korelasyon K.Sig. 
N 

-0,058 
0,222 
395 

0,026 
0,550 
383 

-0,070 
0,115 
383 

 

0,060 
0,173 
388 

0,011 
0,805 
383 

Şirket personelinin ilgisiz 

davranması 

Korelasyon K.Sig. 
N 

0,004 
0,936 
393 

-0,019 
0,675 
381 

-0,011 
0,812 
380 

-0,023 
0,610 
386 

0,053 
0,253 
380 

Acente yetkililerine kolay 

ulaşamamak 

Korelasyon K. 
Sig. 
N 

0,029 
0,544 
393 

 

-0,004 
0,926 
381 

-0,063 
0,161 
380 

-0,027 
0,537 
386 

0,032 
0,498 
380 

Şirket yetkililerine kolay 

ulaşamamak 

Korelasyon K. 
Sig. 
N 

0,065 
0,173 
391 

-0,034 
0,449 
379 

-0,065 
0,148 
380 

-0,025 
0,569 
384 

0,009 
0,846 
378 

Poliçe fiyatlarını yüksek olması Korelasyon K. 
Sig. 
N 

-0,006 
0,897 
397 

0,024 
0,591 
385 

-0,075 
0,094 
384 

0,003 
0,944 
390 

-0,004 
0,939 
384 

Anlaşmada belirtilen vaatlerin 

yerine getirilmemesi  

Korelasyon K. 
Sig. 
N 

0,004 
0,929 
396 

-0,015 
0,731 
384 

-0,022 
0,629 
383 

0,019 
0,662 
389 

0,011 
0,814 
383 

 
*Korelasyon 0,05 önem düzeyi (2-  tailed) 
**Korelasyon 0,01 önem düzeyi (2-tailed)             

 
Tablo 4’de belirtilen araç kasko poliçesi yaptırmamada veya iptal ettirmeye etki 

eden faktörler ile cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslekler, aylık gelir gibi demografik 
özellikler arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. 

5. Demografik Özelliklerle Kasko Sigorta Poliçesi Sahipliğine İlişkin 
İfadelerin Değerlendirilmesi 

Katılımcıların kasko sigorta poliçesi sahipliğine ilişkin ifadeler ile demografik 
özellikler arasındaki ilişkiler incelenmiş olup Tablo 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Demografik Özelliklerle Kasko Sigorta Poliçesi Sahipliğine İlişkin 
İfadeler Arasındaki İlişkiler 

 

                                                                     Demografik                           

Kasko Sigorta Poliçesi                                          Özellikler 

Sahipliğine İlişkin İfadeler 

 

 

Cinsiyet 

 

 

Yaş 

 

 

Eğitim 

Durumu 

 

 

Meslek 

 
 

Aylık 

Gelir 

Her araç sahibi kasko sigortası 

yaptırmalıdır 

Korelasyon K. 
Sig. 
N 

-0,075 
0,099 
396 

 

0,066 
0,118 
384 

0,046 
0,278 
383 

0,049 
0,240 
389 

0,036 
0,419 
383 

Kasko sigortası gereksiz bir masraftır Korelasyon K. 
Sig. 
N 

0,000 
0,986 
397 

-0,026 
0,541 
385 

-0,099* 
0,021 
384 

0,031 
0,465 
390 

-0,011 
0,801 
384 

Kasko sigortasının tam olarak ne işe 

yaradığını bilmiyorum 

Korelasyon K. 
Sig. 
N 

-0,023 
0,618 
381 

 

-0,010 
0,818 
372 

-0,092* 
0,034 
368 

0,032 
0,452 
375 

-0,014 
0,748 
368 

Kaskolu araca binerken kendimi daha 

güvenli hissediyorum 

Korelasyon K. 
Sig. 
N 

0,018 
0,694 
390 

0,018 
0,672 
378 

0,048 
0,275 
377 

0,008 
0,852 
383 

0,046 
0,309 
377 

Kasko sigortası lüx araçlarda tercih 

edilir 

Korelasyon K. 
Sig. 
N 

-0,025 
0,592 
395 

-0,047 
0,264 
383 

0,017 
0,685 
382 

-0,072 
0,086 
388 

-0,031 
0,479 
382 

Kasko sigortasının teminatları 

müşterilere yeterince açıklanmaz 

Korelasyon K. 
Sig. 
N 

-0,002 
0,963 
392 

-0,023 
0,590 
380 

-0,047 
0,271 
379 

0,008 
0,841 
385 

0,046 
0,296 
379 

*Korelasyon 0,05 önem düzeyi (2-tailed) 
**Korelasyon 0,01 önem düzeyi (2-tailed) 

Tablo 5’de görüldüğü gibi eğitim durumu ile kasko sigortası gereksiz bir masraftır 
(-0,099, p˂0,05) arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre eğitim 
düzeyi düşük olan insanların kasko sigortasına ihtiyaç duymadıkları ve gereksiz bir 
masraf olarak gördükleri söylenebilir. Ancak kasko sigortası gereksiz bir masraftır 
ifadesi ile cinsiyet, yaş, meslek ve aylık gelir arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. 

Eğitim durumu ile kasko sigortasının tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum (-
0,092, p˂0,05) arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Eğitim düzeyi düşük olan 
insanların kasko sigortasının ne olduğunu tam olarak bilmedikleri söylenebilir. Ancak 
sigortasının tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ifadesi ile cinsiyet, yaş, meslek ve 
aylık gelir arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. 

Her araç sahibi kasko sigortası yaptırmalıdır, kaskolu araca binerken kendimi 
daha güvenli hissediyorum, kasko sigortası lüx araçlarda tercih edilir, kasko sigortasının 
teminatları müşterilere yeterince açıklanmaz ifadeleri ile cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 
meslekler, aylık gelir gibi demografik özellikler arasında anlamlı ilişkiler 
bulunamamıştır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Araç sahiplerinin araç kasko sigorta poliçesi sahipliği tespit edilmiş ve poliçe 

sahipliğinde etkili olabilecek sosyo-ekonomik faktörler belirlenmiştir. Kasko sigorta 
poliçesi sahipliğinde etkili olan demografik, sosyal, ekonomik faktörler olabileceği gibi; 
poliçenin özellikleri ve poliçeyi satan şirketin hizmetlerinden duyulan memnuniyet de 
kasko sigorta poliçesi sahipliğinde etkili olmaktadır. 

Katılımcıların araç kasko poliçesi alırken etki eden faktörler incelendiğinde 
bayanların kasko poliçesi satın alırken poliçe fiyatının etkili olmadığı görülmektedir. 
İklim şartlarının ise eğitim düzeyi düşük olan insanlarda araçlarını kasko 
yaptırmalarında etkili olduğu görülmüştür. Hizmet kalitesi ise tüm meslek sahipleri için 
önemli olduğu anlaşılmaktadır. Hasar ödeme hızında gelir düzeyi yüksek olan kişilerin 
bunun daha kısa sürede yapılması gerektiği görülmüştür. 

Katılımcıların araç kasko poliçesi yaptırmamada veya iptal ettirme ile ilgili 
ilişkiler incelendiğinde gelir düzeyi yüksek olan insanlarda tamir servisi ile daha çok 
sorun yaşadıkları görülmektedir. Bunun nedeni bu insanların yoğun bir iş hareketi 
olduğundan ihtiyaç duyulan aracın kısa sürede tamir edilerek kendilerine teslim 
edilmesini istemeleri düşünülebilir. Çünkü serviste yapılması için sıra bekleyen diğer 
araçlarda düşünülürse aracın yapılması uzun süre alabilir. 

Katılımcıların kasko sigorta poliçesi sahipliğine ilişkin ifadeler incelendiğinde 
eğitim düzeyi düşük olan kişilerin kasko sigortasına ihtiyaç duymadıkları görülmüştür. 
Kasko sigortasının tam olarak ne işe yaradığını bilmeyenler ise eğitim düzeyi düşük 
olan kişilerdir.  

Çalışmada en çok; araç kasko poliçesi satın alırken etki eden faktörler arasında 
ilişki olup olmadığı, araç kasko poliçesi yaptırmamada veya iptal ettirme etki eden 
faktörler incelenmiştir. Bunun dışında kasko sigorta poliçesi sahipliğine ilişkin ifadeler 
incelenmiştir. Çalışmanın sosyolojik ve ekonomik yorumlara da ihtiyaçları vardır. Bu 
nedenle çalışmanın çeşitli boyutlarda da ele alınması gerekmektedir. Daha önce yapılan 
çalışma türlerine ek olması ve daha sonra yapılacak çalışmalar için de kaynak teşkil 
etmesi umulmaktadır. 
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Comprehensive insurance  is the coverage purchased by the individuals in 
exchange for the premiums paid for insuring their movable properties against the 
damages caused by either their or others’ faults. Comprehensive insurance is generally 
rooted in the automotive sector and its applications are generally designed for this 
sector. Vehicle owners buy their vehicles according to their tastes using a considerable 
part of their savings. Purchasing of a comprehensive car insurance policy means that the 
purchaser is transferring the costs borne by the risks to be occurred related to his or her 
vehicle to the insurance company. Thus, the vehicle is insured against any costs arise in 
case of any damage. Traffic accidents are the major risks faced by vehicles.  

This study is designed to investigate the comprehensive car insurance policy 
ownership ratio of vehicle owners, factors that may be affecting the ownership of such 
policies, opinions of policy owners on the insurance company providing the coverage 
and the factors affecting the decision of not purchasing comprehensive car insurance 
policies. 

Sampling frame of this study, the research center in the district of Erzurum adult 
individuals. The survey data set carried out within the framework of the survey data set 
in this work were obtained. A more meaningful way to interpret the survey 
results, adults over age 18 have been included in the study. 231,739 thousand of adults 
over 18 years and the central  district of Erzurum. 

The participants "which of the following factors do you think the car when 
purchasing car insurance policy what is a very effective" to the question to the 
question with an average of 4.3005 with the highest value "service quality" is the 
expression. This expression, with an average of 4.2304 "for claims reimbursement rate" 
and with an average of 4.1769 "to agreement" the expression is followed. The 
participants' vehicles to be  used when a bank loan, "the level of 
participation is the lowest value with an average of 3.4634. 

The participants, "do you think the car thwart or to cancel your car insurance  
policy will take effect the following factors, the extent to which" to the question with an 
average of 4.4987 with the highest value "specified in the agreement are not fulfilled 
promises" is the expression. The participants "repair service to live with the problem" 
the level of participation is the lowest value with an average of 4.2374. 
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The participants, "evaluate the following statements concerning ownership of car 
insurance policy" to the question with an average of 3.8210 with the highest 
value "before boarding the vehicle insured myself feel more secure" is the expression. 
The participants “automobile  insurance is an unnecessary spend” the level of 
participation  is  the  lowest value with an average of 1.0000. 

Between sex with a policy of price (-0,095, p˂0,05) there is a  significant 
 negative  relationship. According to this policy when purchasing car 
insurance policy price of the women said to be effective. Sex and the desired value of 
the security for other party       (0,107, p˂0,05) between has a significant relationship 
between the positive way. According to the importance of women's than men to be more 
effective against the party can be said for the assumed value of collateral. 

Between educational state of with climate conditions (-0,088, p˂0,05) there is a  
significant  negative  relationship. According to low level of education of people said to 
be more effective in climatic conditions at time of car insurance vehicles. 

Between job with the service quality (0,099, p˂0,05) there is a  significant 
 positive  relationship. According to the quality of service is more important than for 
people who are unemployed. 

Between monthly income level and damage payment rate (0,110, p˂0,05) there is 
a  significant  positive  relationship. Income level is high people pay for the  damage  
rate s hold be said that being in a short time.  

Moving vehicle car insurance policy or cancel the participants thwart examined 
the relationship between demographic characteristics and repair service with a monthly 
income  to live with the problem (0,011, p˂0,05) there is a  significant  positive  
relationship. According to the income level increased with repair service can be said to 
be effective without any problems. 

The participants statements concerning ownership of car insurance insurance 
policy  with the relationships between demographic characteristics were examined and 
car insurance  with the level of education were an unnecessary expense (-0,099, 
p˂0,05). There is a  significant  negative  relationship. Car insurance  low education 
level of people who said they did not know exactly what it is. 

As a result, this research shows that, factors affecting the relationship between the 
car when purchasing automobile insurance policy, whether or not the 
vehicle or automobile insurance policy canceled moving thwart examined the factors 
affecting. In addition, the wording related to automobile insurance 
policy ownership examined. The study also are in need 
of sociological and economic comments. For this reason, the study needs to be 
handled in a variety of sizes. Addition to the types of work to be done before and is 
expected to constitute a resource for subsequent studies. 

 

 


