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Özet 
 Bu araştırmada tüketicilerin demografik özellikleri, helal gıda tutumları ve dini 
yaşam biçimleri ile helal sertifikalı ürün tercihleri arasında anlamlı bir ilişki olup 
olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul ilinde helal 
sertifikalı ürünlerin satıldığı market müşterileridir. Araştırmanın örneklemi araştırmaya 
katılmayı kabul eden 18 yaş üzeri 400 tüketicidir. Araştırmada veri toplama tekniği 
olarak anket tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans dağılımı, betimsel 
istatistikler, T testi, tek faktörlü varyans analizi ve Pearson korelasyon matrisi testleri 
kullanılmıştır. İncelenen demografik değişkenlerden cinsiyet ve gelir düzeyi ile dini 
yaşam tarzı arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Medeni durum, iş – meslek ve 
gelir ile helal gıda tutum arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.  Medeni durum, 
eğitim durumu, iş – meslek ve gelir ile helal sertifikalı ürün tercihi arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. Ayrıca dini yaşam tarzı ile helal gıda tutum arasında zayıf, dini 
yaşam tarzı ile helal sertifikalı ürün tercihi arasında çok zayıf ve helal gıda tutumu ile 
helal sertifikalı ürün tercihi arasında zayıf bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici davranışı, demografik özellikler, helal gıda, helal 
sertifikalı ürün, helal sertifikalı ürün tercihi, İstanbul. 

Abstract 
 In this study, consumer’s demographic characteristics, the attitude of halal food 
and religious life styles aimed to investigate whether there is a significant relationship 
between preference of halal certified products. The target population of the study is the 
markets costumers, products are sold is halal certified in İstanbul. The sample of the 
study is 400 costumers over the age of 18, who agreed to participate in the study. The 
data collection technique used in the survey technique. Frequency distribution analysis 
of the data, descriptive statistic, t–test, one-factor analysis of variance and Pearson 
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correlation matrix tests were used for  analysis of the data. Of the analyzed 
demographic variables, gender and income level was found significant difference 
between religious life style. Marital status, job – carrier and income was a found 
significant difference between the attitude of halal food. Marital status, job – carrier,  
income and education was found significant difference between the preference of the 
halal-certified product. Also there are weak significant  relationship between religious 
life styles  and the attitude of halal food, there are very weak significant  relationship 
between religious life styles  and preference of halal  certified products and there are 
weak significant  relationship between the attitude of halal food and preference of halal 
certified products. 
Key Words: Consumer behavior, demographic characteristics, halal food, halal-
certified product, preference of halal-certified product, İstanbul. 
  

 


