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Öz 

Dünya’da internet kullanım oranının 0-12 yaş arası Dünya nüfusunun %22’sine denk gelmesi, 
internet ile iç içe büyüyen çocukların önümüzdeki yıllarda sanal mecralarda daha etkili olacağını 
ortaya koymaktadır. Bu durumda firmaların sanal mecralarda bulunması zorunluluğunu bir kez 
daha ortaya çıkmaktadır. Araştırma ile tüketicilerin sosyal medya ağlarından hangisini 
kullandıkları, kullanım sıklıkları, algılanan sosyal medyanın tüketicinin davranışına ve satın 
alma niyetine etkisi üzerinde çalışılmıştır. Araştırma yöntemi literatür taraması ve verileri 
toplamak amacıyla kişisel bilgi formu, algılanan sosyal medya ölçeği, davranış ölçeği ve satın 
alma ölçeğine yer verilmiştir. Anket online olarak 300 kişiye uygulanmış, elde edilen verilerin 
analizi SPSS 20.0 istatistik paket programı ile yapılarak, değerlendirmelerde bulunulmuştur. 
Araştırma sonucunda; algılanan sosyal medyanın tüketici davranışları üzerinde kısmen etkili 
olduğu, satın alma niyeti üzerinde ise etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca tüketici 
davranışları ile satın alma niyeti arasında güçlü bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır.  

* Bu çalışma Adem Karakan’ın, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Alkış yönetiminde hazırladığı “Algılanan Sosyal Medyanın
Tüketici Davranışı ve Satın Alma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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Abstract 

The fact that the rate of internet usage in the world corresponds to 22% of the world's population 
between the ages of 0-12 reveals that children growing up with the Internet will be more effective 
in virtual channels in the coming years. In this case, the necessity of companies to be in virtual 
channels emerges once again. In this study, it was studied on which of the social media networks 
consumers use, their frequency of use and the effect of perceived social media on consumer 
behavior and purchase intention. The research method included literature review and personal 
information form, perceived social media scale, behavioral scale and purchasing scale to collect 
data. The questionnaire was applied to 300 people online, and the data were analyzed with SPSS 
20.0 statistical package program and evaluated. As a result of the research; It is concluded that 
perceived social media has some effect on consumer behaviors and has an effect on purchase 
intention. In addition, there is a strong relationship between consumer behavior and purchase 
intention. 
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GİRİŞ 

Günümüzde bilgi işlem ve internet teknolojileri devamlı olarak değişmekte ve bu değişimlerle 
beraber kendini güncelleyerek gelişme göstermektedir. Hızla gelişme gösteren teknolojiler hem 
firmaları hem de tüketicileri pazarlama, satın alma ve aradaki ilişkilerini farklı kılmaktadır. 
Rekabet ortamında firmalar, tüketicilerin mevcut bulundukları tüm alanlarda mesajlarını 
duyurmaya, kendilerini tanıtmak için çaba sarf etmektedir. Geleneksel pazarlama iletişim 
yöntemiyle müşterilere ulaşmayı yeterli bulmamaktadır. Bu durum firmaların ayakta 
kalabilmeleri için teknolojiye sürekli ayak uydurma ve sanal alanlarda bulunma zorunluluğunu 
meydana getirmiştir. Böylece sanal ortam olarak tanımlanan internet, çevrimiçi, sosyal medya 
gibi pazarlama faaliyetlerini yürütmelerine sebep olmaktadır. Aynı durum tüketiciler açısından 
da geçerli sayılmaktadır. Tüketiciler de devamlı olarak sosyal medyayı takip etmekte ve özellikle 
mobil iletişim araçları ile bilgiye ve istediği her şeye çok kolay ulaşabilme imkânına 
kavuşabilmektedir Akıllı telefon, tablet, bilgisayar vb. mobil cihazlar kanalıyla da günlük rutin 
işlerini sağlayabilmektedir. Yemek siparişi, gazete okuma, müzik dinleme, ulaşım vb. sanal 
medyaların sunmuş olduğu özelliklerden yararlanarak paylaşım yapma, beğenme, diğer 
kullanıcılar ile etkileşim kurma, firmaların da bu alanlarda olmasına olanak sağlamıştır. Firmalar 
için tüketicinin algısına yönelik çalışıp, kendisini geliştirmesi sürecine olanak sağlamıştır. Hedef 
tüketicinin, algısına yönelik reklam, tanıtma ve dikkat çeken paylaşım yaparak etkileşime 
geçmesine ön ayak olduğu söylenebilir. 

Tüketicilerin devamlı değişime uğrayan beklentilerini karşılamak, tüketilecekleri mutlu etmek 
amacıyla farklı alanlar düşünen firmalar, hayata tutunabilmek ve rakiplerine oranla farklı bir 
durum oluşturabilmek amacıyla devamlı değişime uğrayan ve gelişme gösteren istekler ve 
beklentileri karşılayabilmelidir. Bu da satın alma sürecindeki tüketicilerin tutum ve 
davranışlarını ve algılarını öğrenmekten geçtiği söylenebilir. 

Sanal ortam olan sosyal medya, zaman geçtikçe hayatımıza daha fazla girmekte ve insanların 
hayatlarının büyük bir kısmında yer bulmaktadır. Öyle ki, insanlar sanal âlemle gerçek yaşamı 
birbirine karıştırır hale gelmişlerdir. Bu denli iç içe olduğumuz sosyal medya faktörü, birçok 
ortamda fikirlerimizi görüşlerimizi, faaliyetlerimizi ve yaşantımızı, ikili ilişkilerden tutun 
toplumsal hareketlere, siyasi fikirlerden tutun ekonomiye, pazarlamaya ve turizm alanlarına 
kadar her şeyimizi etkileyebilmektir. Özellikle genç kesim arasında çok daha fazla kullanılan ve 
hızlı bir şekilde yükselme gösteren sosyal medya, günümüzün gelenekçi medya ve pazarlama 
anlayışlarına rakip olabilmekte ve kimi zaman tehditkâr bir durum oluşturmaktadır (Vural ve 
Bat, 2010: 3348). 

Araştırma sonunda ulaşılacak verilerin, katılımcıların kullandıkları sosyal medya araçlarının, 
sosyal medya algılarının ve satın alma süreçlerinin firmalar açısından daha etkili ve verimli 
kullanılmasında kaynak olabileceği, firmaların hangi mecraları daha etkili kullanabilecekleri, 
tüketicinin algısına yönelik pazarlama faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilmektedir. Bu 
araştırma ile tüketicilerin sosyal medya ağlarından hangisini kullandıkları, kullanım sıklıkları, 
algılanan sosyal medyanın tüketicinin davranışına ve satın alma niyetine etkisi üzerinde 
çalışılmıştır. 
 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sosyal Medya Kavramı ve Özellikleri 

Sosyal medya; günümüzde en yeni nesil web teknolojilerin getirmiş olduğu kullanım kolaylığı 
ve iletişim hızı ile birlikte yakalanmış olan eş zamanlı bilgi paylaşımcılarının takip edilebildiği 
dijital platformlardır. Sosyal medyanın en temel noktası paylaşım ve iletişim bulunmaktadır. 
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Sosyal medya kelimelerle, seslerle, videolar, resimlerle ve ileri teknolojiyi bir araya 
getirebilmektedir. Sosyal medyanın, bireylere online ortamda kendilerini ifade edebilme ve 
fikirlerini öne sürebilme olanağı sağlamış olması onu farklı ve popüler bir obje yapmaktır ve 
sosyal medyanın gelecek yıllarda pazarlamanın da anahtarı olacağı öngörülmektedir (Harres ve 
Rae, 2009: 28).  

Bireysel içerik üretebilme ve bu içerikleri kısa zaman içerisinde başka kullanıcılarla paylaşabilme 
olanağı sağlayan sosyal medya araçları, kullanıcılar tarafından bu özelliklerinden dolayı kabul 
gördüğü söylenebilir. Çok sayıda kişinin online ve mobil durumda olduğu dijital çağda iletişim 
ve paylaşım yapabilme ve kısıtlaması olmadan özgür bir tartışabilme ortamı oluşturan sosyal 
medya, birey ve kişi iletişiminin yanında kurum ve marka konumlandırılması yönünden de çok 
etkileyici bir faktördür. Sağlamış olduğu etkileşim yönünden, araştırma, eğitim ve bilgi 
sağlayabilme anlamında da kapılarını sonuna kadar açabilmektedir 
(http://sosyalmedyakulubu.com.tr).  

Sosyal medya en yüksek derecede paylaşımın yapıldığı, çevrimiçi medyaların en yeni bir 
durumu olarak imkânlar sunduğu en yeni düşüncelerden birisidir ve aşağıdaki özellikleri içerir 
(Vural ve Bat, 2010: 3352): 
- Katılım: Sosyal medya, iletişime geçilen bireylerin geribildirimlerde bulunabilmesini ve 

gerekli katkılar gösterebilmesini kolaylaştırabilmektedir. 
- Karşılıklı Konuşma: Geleneksel medya genel olarak tek yönlü bir iletişim içermektedir. Klasik 

kitle iletişim araçlarında geribildirim oldukça zor ve zaman harcamaktadır, buna karşılık 
sosyal medya bireylere, çift yönlü iletişim, rahat ve zamanında geribildirim 
sunabilmektedir. 

- Bağlantısallık: Kullanım basitliği, reklam ya da başka gerekçeden ötürü başka sitelere, kişilere 
ve kaynaklara link verebilmektedir (Hazar, 2011: 157). 

- Açıklık: Genel olarak birçok sosyal medya hizmetleri katılım ve geribildirimlere açık 
bulunmaktadır. Bilgi paylaşımını, oylayabilmeyi ve yorum yapabilmeyi desteklemektedir. 
İçeriklerden faydalanabilme ve giriş için çok nadir engellemeler bulunmaktadır. Sadece şifre 
korumalı içerikler takdir edilmez (Akar, 2010: 18).    

- Toplum: Hızlı ve etkili bir oluşum için, sosyal medya gruplarına izin verebilmekte, 
topluluklar da beğendikleri politik değerleri, fotoğrafları, favori televizyon şovları gibi ilgi 
duydukları nesneleri paylaşabilmektedir (Vural ve Bat, 2010: 3352).   

- Hızlı ve Özgürlük: yapılan paylaşım, beğeni vb. faaliyetler yoluyla sosyal medyada meydana 
gelen olaylar basın ve haber kanallarına düşmeden yayınlanabilmekte ve çok geniş kitlelere 
ulaşılabilmektedir. Özellikle önünde herhangi bir kısıtlamanın olmaması da özgürlüğünü 
ifade eder. Basın kuruluşları yazmış olduğunu yazılar veya vermiş olduğunu beyanları 
bazen kısıtlama veya hiç yayınlamayabiliyorlar. Sosyal medya ortamında bu durumlar 
olmaz. 

 

Algılanan Sosyal Medya ve Tüketici Davranışları 

Sosyal medya algısı; tüketicilerin sosyal medyayı ne kadar eğlenceli bulduğu, Facebook, 
İnstgram, Youtube, Twitter vb. sosyal medya araçlarını şahsileştirebilmeleri, başka tüketiciler ile 
ne kadar etkileşime geçebildikleri ve sürekli güncel olmaları olarak değerlendirilmesi manasına 
gelmektedir (Kim ve Ko, 2012: 1483). 

Sosyal medyanın kullanıldığı ilk dönemlerde, tüketicilerin sosyal medyayı yalnızca aileleriyle, 
arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullandıkları fakat zaman geçtikçe sosyal medyaya olan 
ilgilerin arttığı ve markaların, sosyal mecralar üzerinde kendilerini bekleyen bir tüketici kitlesinin 
olduğunu fark ettikleri ifade edilmiştir (İsmail, 2017: 131).  
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Yapılan çalışmada sosyal medya algısı 11 soru ve 5 boyut ile ölçülmüştür. Algılanan sosyal 
medyayı ölçerken tanımladıkları boyutları açıklamak gerekirse; “Eğlence” boyutu söz konusu 
markanın sosyal medya aktivitelerinden keyif almayı, eğlenmeyi, “Etkileşim” boyutu söz konusu 
markanın sosyal medyasını kullanan kullanıcılar arasındaki etkileşimi, bilgi paylaşımını ve fikir 
alışverişini, “Eğilim” (Trende Uyumluluk) boyutu söz konusu markanın sosyal medyasının son 
modaya ve yeni gelişmelere adapte olabilmesi ve bunları bünyesinde barındırabilmesini, 
“Özelleştirme” boyutu söz konusu markanın sosyal medyasının şahsi özel, özelleştirilmiş bilgi 
ve içerik sunabilmesini, “Kulaktan Kulağa İletişim” boyutu ise söz konusu markanın sosyal 
medya kullanıcılarının buradan aldığı bilgiyi başkasına iletme, yayma eğilimini ifade 
edebilmektedir. Sosyal medya pazarlaması aktivitelerinin özelliklerini belirlemeyi ve bu 
aktivitelerin müşterilerce algılanan hali ile ilişki değeri, marka değeri, müşteri değeri ve satın 
alma niyeti arasındaki ilişkiyi açıklayabilmeyi amaçlamıştır. Nitekim çalışmalarında, moda 
sektöründe yer alan lüks markaların yürüttüğü sosyal medya pazarlaması aktivitelerinin, yoğun 
olarak eğlence boyutu ile müşteri ilişkileri ve satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisinin 
olduğunu tespit etmişlerdir (Kim ve Ko, 2012: 1482). 

Tüketici davranışı, tüketicinin satın almış olduğu hizmeti veya ürünü nasıl, nereden, ne zaman 
ve neden satın aldığını açıklayabilmeye yönelik faaliyetlerdir (Akturan, 2007: 238). Yine; tüketici 
davranışları ürün veya hizmetin satın alınıp satın alınmayacağına karar verme ve kişilerin 
düşüncelerine yönelik süreçlerin tümüdür. Kimden, nasıl, ne zaman gibi sorulara cevap 
aramaktadır. Tüketici davranışı insan davranışlarının bir alt bölümüdür ve bireyin özellikle 
ekonomik olan ürün veya hizmeti satın alma kararı ve bunlarla ilgili olan tüm faaliyetleridir 
(Odabaşı, 1998: 8). Bir başka ifade ile tüketici davranışları, bireylerin veya toplulukların ihtiyaç, 
istek ve beklentilerini karşılayabilmek amacıyla ürün veya hizmet veya düşünce ya da 
tecrübelerini tercih etme, bunları kullanmak ya da vazgeçmek sürecindeki bütün davranışlar 
olarak tanımlanabilir (İşlek, 2012: 79). Literatürde yapılan tanımlamaları incelendiğinde emen 
hemen hepsi benzer tanımlar yapılmıştır. 

Tüketicilerin davranışları incelenirken bazı özellikleri göz önünde bulundurmak gereklidir. Bu 
özellikler arasında; güdülenmiş bir davranış da bulunması, değişik durumlardan meydana 
gelmesi, karmaşık olması, zamanlama yönünden değişiklikler içermesi, çevre faktörlerinin 
bulunması ve hareketli bir sürecin olması söylenmektedir (Akat vd., 2006: 14). 
 
Tüketici davranışlarına etki eden faktörleri (Durmaz, 2008: 36); 

● Kültürel Faktörler: Kültür, Alt Kültür, Sosyal Sınıf olarak üç ayrı alt başlık altında 
sınıflandırılır. 

● Sosyal Faktörler: Referans Grupları, aile, roller ve statüler olarak üç ayrı alt başlık 
altında sınıflandırılır.  

● Psikolojik Faktörler: Motivasyon, sezgi, öğrenme, algı, tavır, kişilik, inanç ve 
tutumlar olarak sınıflandırılır. 

● Kişisel Faktörler 
 
Tüketiciler sosyal medya aracılığı ile alacakları mal ve hizmet hakkında çok çabuk bilgi sahibi 
olabiliyorlar. Bu yüzden işletmelerin sosyal medyada çizdikleri görünüş oldukça önemli, 
müşterisine hızlı çözüm sunabilen, müşteri memnuniyeti sağlamış olan işletmeler sosyal 
medyada bir adım öne çıkmaktadır. Ayrıca tüketicilerin olumlu olumsuz bütün izlenimlerini 
sosyal medyaya taşıma eğilimleri sayesinde firmalar, reklamlarını geniş kitlelere 
ulaştırabilmektedir. Bu reklamın olumlu ya da olumsuz olması, firmaların mal ve hizmet 
kaliteleri ile müşteri ilişkileri tarafından belirlenebilmektedir (Demirel, 2013: 68-73). 
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Sosyal Medya Algısının Tüketicinin Satın Alma Sürecine Etkisi  

Geleneksel pazarlama yönteminin yerine günümüzde bireyler dijital platformlardan pazarlama 
yöntemini kullanmaktadır. Tüketiciler satın alma davranışlarını oluştururken dijital pazarlama 
yöntemini tercih etmek ve son yıllarda da daha popüler duruma gelen sosyal medyayı tercih 
etmektedirler. Sosyal medya ile tüketiciler daha etkili bir şekilde etkileşime ve iletişime 
geçmektedirler. Sosyal medya ile tüketiciler ve firmalar geniş kitlelere ulaşabilmekte, birbirleri 
ve firmalarla daha kolay iletişim kurabilmekte ve bilgi paylaşımı sağlayabilme yönünden önemli 
katkılar sağlayabilmektedirler. Ancak, bu durumun bazı olumsuz tarafları da beraberinde 
getirmektedir. Bunlar; bireylere sunulan bilgilerin filtrelenmemiş olması, bu şekilde negatif 
algının oluşturulmasının basit olması ve bilgi kirliliği oluşturması gibi olumsuz yönleri de 
bulunmaktadır (Boğa ve Seçer, 2017: 319). 

Artan teknolojik gelişmeler ile beraber internet kullanımı oldukça yaygınlaşarak geniş bir kitle 
tarafından hayatın bir parçası haline gelmiştir. Bunun bilincinde olan işletmeler de satış ve 
reklam faaliyetlerini sanal ortama taşımışlardır. Bu sayede hem geleneksel pazarlamanın yüksek 
maliyetlerinden kurtulma, hem de tüketici ile doğrudan ilişki kurma fırsatı bulma fırsatı elde 
etmiştir. Bu sebeple küçük büyük hemen hemen her işletme pazarlama faaliyetlerini sosyal 
medyaya da taşımıştır (Barutçu ve Tomas, 2013: 79).  

Günümüzde tüketici alışkanlıkları ve talepleri çok hızlı değişebilmekledir. Böylece, sosyal medya 
kullanımı ile beraber değişen bu alışkanlık ve taleplerin takip edilmesi kolaylaştırabilmektedir. 
Bunun bilincinde olan işletmeler sosyal medya yardımı ile hem mevcut müşterilerinin görüşlerini 
hem yeni müşterilerin işletme ile ilişki kurabilmesini sağlamayı hem de tüketicilerin değişen zevk 
ve ihtiyaçlarını yakından takip edebilmeyi hedeflemektirler. Nitekim internetten alışverişin 
sürekli olarak arttığı günümüz koşullarında işletmelerin bu tutumu adeta bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Türkiye’de internet üzerinden satın alma oranları incelendiğinden internet alışverişine 
yönelik endişelerin her geçen gün azaldığı ve internetten alışveriş yapan kitlenin büyüdüğü 
yorumunu yapabilmek mümkün olmaktadır. E-ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 
59,9 milyar liralık hacme ulaştı. 2014-2018 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı 
ise yüzde 33 oldu (www.tubisad.org.tr/). Bununla beraber son yıllarda işletmelerin sosyal medya 
üzerinde gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetlerinde de artış söz konusudur. Böylelikle 
işletmelerin sosyal medyada tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkilerini her geçen 
gün arttırdığı söylenebilir (Küçükgöncü, 2018: 48-49). 

Algılanan sosyal medyanın, tüketici davranışı ve satın alma niyeti arasındaki ilişkinin incelendiği 
birçok araştırma mevcuttur. Sosyal medya kullanımı tüketicilerin ürün/hizmet satın almadan 
önce sosyal medyada araştırma ve değerlendirme yaptıkları, ürün/hizmetler hakkında yapılan 
yorumları ve paylaşımları takip ettikleri, değerlendirdikleri ve firmaların yapmış oldukları 
paylaşımların ve reklamların dikkatlerini çektiği belirlenmiştir. Ayrıca; tüketicilerin sosyal 
medya kullanımı ile sosyal medyaya yönelik algılarının paylaşılması, satın alma davranışları, 
sosyal medya üzerinden yapmış oldukları deneyimler arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir 
(Kızkapan, 2016: 22). 

Sosyal medyada tüketicilerin birçoğunun yapılan düşünce, yorumlara, düşüncelere değer kattığı 
ancak bireyin kendi düşünce ve fikirlerini anlatmadıkları anlaşılmaktadır ve bayan tüketici 
oranlarının erkeklere oranla çok daha fazla yapılan yorumlardan etkilendiklerini ve 
düşüncelerini değiştirdiklerini gözlemlemiştir. Bu sebeptendir ki artık, algılanan sosyal 
medyanın satın alma niyetine hem işletmeler hem de tüketiciler için çok daha değerli bir duruma 
geldiği söylenebilir (Keskin ve Baş, 2015: 69). 

Lüks markalar üzerindeki yaptıkları araştırmada, sosyal medya uygulamasının 
kişiselleştirilebilmesi, eğlenceli olması, sosyal medya uygulamalarına ilişkin yeni eğilimleri takip 
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etmesi, tüketiciler arası etkileşime olanak sağlaması ve kulaktan kulağa iletişime uyumlu 
olabilmesi gibi durumların, tüketicinin satın alabilme eğilimleri üzerine etkisini araştırmıştır. 
Özellikle eğlence boyutlarının tüketicilerin satın alma eğilimleri üzerinde etkili olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Sosyal medya uygulamalarının kulaktan kulağa iletişim pozitif bir alana sahip olduğu 
öğrenilmiştir (Ko ve Kim, 2010: 1484). 
 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Kullanıcıların kendi içeriklerini oluşturdukları ile artan sosyal medya kullanımı firmalar için de 
pazarlama faaliyeti için hedef durumdaki kitlelere ulaşabilmek için stratejiler geliştirmeli ve 
tüketicilerin daha çok araştırma yaptığı, bilgiye anında ulaşabilmesi, yorum yapabilmesi, soru 
sorabilmesi ve sürekli bir etkileşim içinde bulunduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
bağlamda, tüketicilerin internet ve sosyal medyada ne kadar zaman geçirdikleri, hangi sosyal 
ağları kullandıkları, tüketicilerin algıladıkları sosyal medya algılarının davranış ve satın alma 
niyetlerine etkisi ve tüketici davranışının satın alma niyetine etkisine yönelik araştırmaların 
yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Dünya’da ve Türkiye’de internet ve sosyal medya kullanımı ile ilgili istatistiki bilgileri 
incelendiğinde Dünya’da internet kullanım oranının 0-12 yaş arası Dünya nüfusunun %22 sine 
denk gelmesi, internet ile iç içe büyüyen çocukların önümüzdeki yıllarda sanal mecralarda daha 
etkili olacağını ortaya koymaktadır. Bu durumda da firmaların sanal mecralarda bulunma 
zorunluluğunu bir kez daha zorunlu hale getirmektedir (Bayrak, 2019). 

Tüketiciler yönünden sosyal medyanın algı yönetimine etkisini incelemek üzere hazırlanan anket 
formu yeterli görülmüş olup, Bitlis ili Adilcevaz ilçesindeki kamu kurumlarında çalışan kişilere 
uygulanmıştır. Anket formunda yer alan soruların anlaşıldığı, doğru ve içtenlikle cevaplandığı 
varsayılmıştır. 
 

Araştırmanın Hipotezleri 

Bu çalışmada aşağıdaki hipotezler test edilmeye çalışılmıştır.  
H1: Algılanan sosyal medyanın tüm boyutlarının tüketici davranışı üzerinde istatiksel olarak 

anlamlı pozitif bir etkisi vardır. 
H2: Algılanan sosyal medyanın tüm boyutlarının tüketicinin satın alma niyeti üzerinde istatiksel 

olarak anlamlı pozitif bir etkisi vardır. 
H3: Tüketici davranışının satın alma niyeti üzerinde istatiksel olarak anlamlı pozitif bir etkisi 

vardır. 
 
Araştırmanın Modeli  
Araştırmada öncelikle; algılanan sosyal medya algısının, tüketicilerin davranışlarına ve 
tüketicilerin satın alma niyetlerini etkilediği biçiminde şeklinde teorik bir model geliştirilmiştir. 
Daha sonraki aşamada ise algılanan sosyal medya algısının tüketicinin davranışını ve satın alma 
niyetini etkileyip etkilemediği ve tüketici davranışının satın alma niyetini etkileyip etkilemediği 
incelenmiş ve tespitlerde bulunulmuştur. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

Evren ve Örneklem Belirlenmesi   

Bu araştırmanın evreni Bitlis-Adilcevaz ilçesinde kamu kurumlarında görev yapan çalışanlardan 
oluşmaktadır. Evren tespit edilirken kaymakamlık verileri göz önünde bulundurulmuştur. 
Kaymakamlıktan alınan verilere göre 1250 kamu çalışanı vardır. Bu evren büyüklüğü için gerekli 
olan örneklem sayısı 294 olarak hesaplanmasına rağmen 300 kişiye uygulanmıştır.  

Ölçme Aracı, Verilerin Toplama ve Analizi 

Verilerin toplanmasında; algılanan sosyal medya ölçeği (Kim ve Ko, 1483: 59), davranış ölçeği 
(Wolin vd., 2002: 101) ve satın alma niyeti ölçeği (Hwang vd., 2011:901) kullanılmıştır. Ölçeklerin 
tamamı çalışma ile uygun hale getirilmiştir. Kim ve Ko (2012) çalışmalarında 11 soru ve 5 boyut 
(Eğlence, Etkileşim, Eğilim, Özelleştirme, Kulaktan Kulağa İletişim) ile sosyal medya algısını 
ölçmüştür, Wolin ve diğerleri (2002) çalışmalarında 2 soru ile tüketici davranışı, Hwang ve 
diğerleri (2011) çalışmalarından 4 soru ile satın alma niyeti ölçülmüştür. Ölçekleri oluşturan 
ifadeler için, 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırmaya yönelik olan veriler online anket yöntemi ile toplanmıştır. Katılımcılara sosyal ağlar 
ve WhatsApp yoluyla bağlantı adresi gönderilerek ankete katılımları sağlanmıştır. Online anket 
yöntemi, cevaplama oranının yüksek olması, katılımcılara ulaşmadaki kolaylığı, maliyetinin az 
olması ve zaman yönünden avantaj sağlamasından dolayı tercih edilmiştir. 

Araştırmanın Bulguları ve Yorumları  

Tablo 1’de de görüldüğü üzere tüm ölçeklerin güvenirlikleri oldukça yüksektir. Bu nedenle 
herhangi bir ölçekte güvenirliği yükseltme adına soru çıkarmaya gerek görülmemiştir. Söz 
konusu ölçekte kullanılan önermelerin güvenirliğinin test edilmesinde iç tutarlılık aracı olan 
Cronbach Alfa (α) değeri kullanılmıştır. Bu değerler 0,647-0,868 arasında değişmektedir. Bu 
sonuca göre tüm ölçekler oldukça güvenilirdir ve sosyal bilimler araştırmaları için kabul 
edilebilir aralık olduğu söylenebilir.  

Tablo 1: Ölçeklerin Güvenirlik Katsayıları 

Ölçek Adı Cronbach’s Alpha Soru Sayısı 
Eğlence ,828 3 
Etkileşim ,816 2 
Eğilim ,727 2 
Özelleştirme ,802 2 
Kulaktan Kulağa İletişim ,647 2 
Davranış ,868 2 
Satın Alma Niyeti ,802 4 
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Tablo 2 incelendiğinde; Katılımcıların %37,3’ünü erkek, %62,9’unuda kadın katılımcı 
oluşturmaktadır. Katılımcılarımızın günlük internette kalma sürelerine bakıldığında % 14,3’ü 0-
1 saat arası, % 27,3’ü 1-2 saat arası, % 26,7’si 2-3 saat arası, %17,0’ı 3-4 saat arası ve %14,7’si ise 4 
saat ve üzeri ortalama olarak internette vakit geçirmektedir. Çinkay (2017: 92) yapmış olduğu 
çalışmada katılımcıların internette en çok 2 ile 4 saat arasında kaldıklarına dair bulgular elde 
etmiştir ve yapmış olduğumuz çalışmayı desteklemektedir. Küçükgöncü (2018: 53) de yapmış 
olduğu çalışmada katılımcıların internette ortalama 3 saat arasında kullanım gerçekleştirdiğine 
dair bulgular elde etmiştir ve yapmış olduğumuz çalışma ile benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. 
Akkaya (2013: 129) yapmış olduğu çalışmada katılımcıların internette 2 ile 4 saat arasında 
kullanım gerçekleştirdiğine dair bulgular elde etmiştir. 

 
Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet N %  Günlük İnternette Kalma 
Süresi 

N % 

Erkek 112 37,3 0-1 43 14,3 
Kadın 188 62,9 1-2 82 27,3 

Sos. Med. Ağları N % 2-3 80 26,7 
Twitter 78 10,7 3-4 51 17,0 

Instagram 236 32,4 4 ve üzeri 44 14,7 
Facebook 152 20,9 Sos.Med.Geçirilen Süre N % 

Ekşi Sözlük 25 3,4  0-1 79 26,3 
Blog 13 1,8  1-2 106 35,3 

Wkipedia 17 2,3  2-3 57 19,0 
You Tube 207 28,4  3-4 34 11,3 
Toplam 728 100  4 ve üzeri 24 8,0 

    Toplam 300 100 

 

Katılımcıların sosyal medyada kalma sürelerine bakıldığında %26,3’ü 0-1 saat, %35,3’ü 1-2 saat, 
%19,0’ı 2-3 saat, %11,3’ü 3-4 saat ve %8,0’ı 4 saat ve üzeri saatlerde sosyal medyada vakit 
geçirmektedir. Küçükgöncü (2018: 53) yapmış olduğu çalışmada katılımcıların sosyal medyada 
en çok 1 ile 3 saat arasında kullanım gerçekleştirdiğine dair bulgular elde etmiş ve yapmış 
olduğumuz çalışmayı desteklemiştir. Keskin ve Baş (2015: 60) da çalışmalarında sosyal medyada 
en çok 1 ile 2 saat arasında katılımcıların zaman geçirdiği sonucuna ulaşmıştır. Akkaya (2013: 
129) yapmış olduğu çalışmada katılımcıların sosyal medyada 2 saatten az kullanım 
gerçekleştirdiği sonucuna ulaşmıştır. 

Katılımcıların sosyal medya ağlarınındın hangilerini kullandığına bakıldığında %10,7’si Twitter, 
%32,45’ü Instagram, %20,9’u Facebook, %3,45’ü Ekşi Sözlük, %1,8’i Blog, %2,3’ü Wkipedia ve 
%28,4’ü You Tube kullanmaktadır.1 Çinkay (2018: 92) yapmış olduğu çalışmada en çok kullanılan 
sosyal medya ağları sırasıyla facebook, youtube, instagram twitter olmuştur. Küçükgöncü (2018: 
54) de aynı sonuçları elde etmiştir. Yapmış olduğumuz çalışma da en çok kullanılan sosyal medya 
ağları sırasıyla instagram, youtube ve facebook olmuştur. Değişimin nedeni kullanıcıların yeni 
bir uygulama isteği ve İnstagramın farklı özelliklerinden kaynaklanması olabilir. Bu durum We 
Are Social ve Hootspot tarafından yayınlanan raporda da yer almış, 2017 yılında en çok 

 
1 Sosyal medya kullanım ağları çoklu seçenek olduğundan dolayı katılımcı birden çok işaretleme 
yapabilmektedir. Bu bakımdan sosyal medya ağlarının kullanımını gösteren sütunda toplam 728 olarak 
ifade edilen oran işaretlenen seçenek sayısını göstermektedir.   
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kullanılan sosyal medya ağı facebook iken, 2018 yılında instagram olmuştur. Bu rapor elde edilen 
bulguları desteklemektedir. 

 

Araştırma Hipotezlerinin Analizi 

Regresyon analizine geçilmeden önce çalışma kapsamında yer alan değişkenler arasındaki 
ilişkileri incelemek maksadıyla korelasyon analizi bulgularına yer verilmiştir. 

 

Tablo 3: Algılanan Sosyal Medya, Tüketici Davranışı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki   

 

 Eğlen
ce 

Etkileşi
m 

Eğil
im 

Özelleştir
me 

Kulakta
n 

Kulağa 
Duyma 

Davra
nış  

Satın 
Alma 
Niyeti 

Eğlence 1       
Etkileşim ,729** 1      
Eğilim ,535** ,582** 1     

Özelleştirme ,567** ,586** ,657
** 1    

Kulaktan 
Kulağa Duyma ,568** ,563** ,606

** ,698** 1   

Davranış ,285** ,261** ,382
** ,331** ,453** 1  

Satın Alma 
Niyeti ,574** ,564** ,538

** ,545** ,527** ,628** 1 

    Korelasyon p=0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 3’de korelasyon analizi sonucu elde edilen katsayılar yer almaktadır Araştırma modeline 
göre, algılanan sosyal medyanın, tüketicilerin davranışları, satın alma niyetleri arasındaki 
birbirleriyle olan ilişkiler incelenmiş ve birbirleriyle anlamlı ilişkiler içinde olduğu görülmüştür.  

Korelasyon analizleri sonucunda davranış ölçeği ile algılanan sosyal medya ölçeği boyutları ile 
arasında anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda; davranış ölçeği ile eğlence boyutu 
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=0,285; p=0,01<0,05). Davranış ölçeği ile 
etkileşim boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=0,261; p=0,01<0,05). 
0,261 düzeyinde hesaplanan korelasyon katsayısı, bu ilişkinin oldukça normal düzeyde 
gerçekleştiğini göstermektedir. Davranış ölçeği ile eğilim boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı 
bir ilişki bulunmaktadır (r=0,382; p=0,01<0,05). Davranış ölçeği ile özelleştirme boyutu arasında 
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=0,331; p=0,01<0,05). 0,331 düzeyinde hesaplanan 
korelasyon katsayısı, bu ilişkinin oldukça normal düzeyde gerçekleştiğini göstermektedir. 
Davranış ölçeği ile kulaktan kulağa duyma boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır (r=0,453; p=0,01<0,05). 0,453 düzeyinde hesaplanan korelasyon katsayısı, bu 
ilişkinin oldukça normal düzeyde gerçekleştiğini göstermektedir. Korelasyon analizleri 
sonucunda davranış ölçeği ile algılanan sosyal medya ölçeği boyutları ile arasında anlamlı 
ilişkilerin olması H1 hipotezini desteklemektedir.  

Korelasyon analizleri sonucunda satın alma niyeti ile algılanan sosyal medya ölçeği boyutları ile 
arasında anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Satın alma niyeti ile eğlence boyutu arasında 
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pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=0,574; p=0,01<0,05). Satın alma niyeti ile 
etkileşim boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=0,564; p=0,01<0,05). 
0,564 düzeyinde hesaplanan korelasyon katsayısı, bu ilişkinin oldukça normal düzeyde 
gerçekleştiğini göstermektedir. Satın alma niyeti ile eğilim boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı 
bir ilişki bulunmaktadır (r=0,538; p=0,01<0,05). Satın alma niyeti ile özelleştirme boyutu arasında 
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=0,545; p=0,01<0,05). Satın alma niyeti ile kulaktan 
kulağa duyma boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=0,527; 
p=0,01<0,05). Korelasyon analizleri sonucunda satın alma niyeti ile algılanan sosyal medya ölçeği 
boyutları ile arasında anlamlı ilişkilerin olması H2 hipotezini desteklemektedir.  

Satın alma niyeti ile davranış ölçeği arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 
(r=0,628; p=0,01<0,05). 0,628 düzeyinde hesaplanan korelasyon katsayısı, bu ilişkinin oldukça 
normal düzeyde gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca tüketici davranışı ile satın alma arasında 
anlamlı ilişkilerin olması H3 hipotezini desteklemektedir.  

H1: Algılanan sosyal medyanın tüm boyutlarının tüketici davranışı üzerinde istatiksel olarak 
anlamlı pozitif bir etkisi vardır. 

Tablo 4: Algılanan Sosyal Medyanın Davranış Eğilimi Üzerindeki Etkisi   
R R2 Düzeltilmiş R2 Durbin-Watson F Sig. 

0,477 0,227 0,214 2,030e  17,296 0,000 
Bağımsız Değişkenler:  
Eğlence, Etkileşim, Eğilim, Özelleştirme, Kulaktan Kulağa Duyma 

Algılanan Sosyal 
Medya 

Standartlaşmamış 
Katsayılar 

Standartlaşmış 
Katsayılar t p 

β S.S Β 
 Sabit Değer 0,543 ,253  2,146 ,033 
Eğlence 0,050 ,098 ,141 2,515 ,003 
Etkileşim -0,082 ,091 ,-073 ,-899 ,370 
Eğilim 0,230 ,083 ,204 2,778 ,004 
Özelleştirme -0,60 ,093 ,-052 ,-642 ,522 
Kulaktan Kulağa 
Duyma 0,457 0,91 ,384 4,992 ,000 

Bağımlı Değişken: Davranış Niyeti 

 

Tablo 4’de yer alan bulgularda görüldüğü üzere, algılanan sosyal medya ölçeği boyutlarının 
davranış niyeti üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır (F=17,296; p=0,000). Düzeltilmiş R2 
değeri 0,227 düzeyinde hesaplanmıştır. Bu bağlamda algılanan sosyal medya boyutları olan, 
eğlence, etkileşim, eğilim, özelleştirme ve kulaktan kulağa duyma, davranış eğilimi üzerindeki 
değişimin %21,4’ünü açıklamaktadır. Ayrıca 2,030 düzeyinde hesaplanan Durbin-Watson 
katsayısı, değişkenler arasında otokorelasyon olmadığını açıklamaktadır. 

Tablo 4’de; çalışma kapsamındaki bağımsız değişkenler ile davranış eğilimi arasındaki regresyon 
analizine ilişkin katsayılar yer almaktadır. Buna göre davranış eğilimi üzerinde algılanan sosyal 
medya ölçeği boyutlarının tümünün etkili olmadığı belirlenmiştir (p<0,05). Bağımsız değişkenler 
üzerindeki önem sırasını gösteren Beta (β) değerine göre davranış eğilimi üzerinde sırayla 
etkileşim (β=-0,082) boyutunun ve özelleştirme (β=-0,60) boyutunun etkili olmadığı görülürken, 
eğlence (β=0,050), eğilim (β=0,230), ve kulaktan kulağa duyma (β=0,457) boyutlarının etkili 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu değişkenlerden etkileşim ve özelleştirme boyutlarının davranış 
eğilimi üzerindeki etkisi negatif yönde olduğu saptanmıştır.  
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Tüketicilerin algıladıkları sosyal medyanın eğlenceli olması davranışlarıyla ilişkilidir sonucuna 
varılmaktadır. Sosyal medyada eğlenceli olarak vakit geçirmenin tüketicinin davranışı üzerinde 
etkili olduğu görülmüştür. Tüketicinin takip ettiği markanın sosyal medyasının son modaya ve 
yeni gelişmelere adapte olabilmesi ve bunları bünyesinde barındırabilmesi eğilim boyutunun 
davranış üzerinde etkili olduğunu söylenebilir. Tüketicinin takip ettiği markanın veya firmanın 
sosyal medya kullanıcılarından aldığı bilgiyi başkalarına iletmesi ve bu şekilde başka tüketicilere 
ulaşılmasının davranış üzerinde etkili olduğunu söylenebilir. Hacıefendioğlu (2014) ve 
Küçükgöncü (2018: 67) de yapmış oldukları çalışmada benzer sonuçlar elde etmişlerdir. 
Algılanan sosyal medyanın etkileşim ve özelleştirme boyutlarının tüketici davranışı üzerinde 
etkisinin olmadığı ve eğlence, eğilim ve kulaktan kulağa duyma boyutlarının tüketici davranışı 
üzerinde etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.  

H2: Algılanan sosyal medyanın tüm boyutlarının tüketicinin satın alma niyeti üzerinde 
istatiksel olarak anlamlı pozitif bir etkisi vardır. 

 

Tablo 5: Algılanan Sosyal Medyanın Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi  

R R2 Düzeltilmiş R2 Durbin-Watson F Sig. 
,686 ,470 ,467 1,994 52,220 0,000 

Bağımsız Değişkenler:  
Eğlence, Etkileşim, Eğilim, Özelleştirme, Kulaktan Kulağa Duyma 

Algılanan Sosyal 
Medya 

Standartlaşmamış 
Katsayılar 

Standartlaşmış 
Katsayılar t p 

β S.S Β 
 Sabit Değer ,314 ,182  1,728 ,085 
Eğlence ,217 ,070 ,202 3,090 ,002 
Etkileşim ,134 ,065 ,139 2,072 ,039 
Eğilim ,123 ,059 ,126 2,065 ,040 
Özelleştirme ,118 ,067 ,118 1,771 ,078 
Kulaktan Kulağa 
Duyma ,248 0,66 ,240 3,780 ,000 

Bağımlı Değişken: Satın Alma Niyeti 

 

Tablo 5’de yer alan bulgularda görüldüğü üzere, algılanan sosyal medya ölçeği boyutlarının satın 
alma niyeti üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır (F=52,520; p=0,000). Düzeltilmiş R2 
değeri 0,470 düzeyinde hesaplanmıştır. Bu bağlamda algılanan sosyal medya boyutları olan, 
eğlence, etkileşim, eğilim, özelleştirme ve kulaktan kulağa duyma, satın alma niyeti üzerindeki 
değişimin yaklaşık %47’sini açıklamaktadır. Ayrıca 1,994 düzeyinde hesaplanan Durbin-Watson 
katsayısı, değişkenler arasında otokorelasyon olmadığını açıklamaktadır.  

Tablo 5’de çalışma kapsamındaki bağımsız değişkenler ile satın alma niyeti arasındaki regresyon 
analizine ilişkin katsayılar yer almaktadır. Buna göre satın alma niyeti üzerinde algılanan sosyal 
medya ölçeği boyutlarının özelleştirme boyutu hariç tümünün etkili olduğu belirlenmiştir 
(p<0,05). Bağımsız değişkenler üzerindeki önem sırasını gösteren Beta (β) değerine göre satın 
alma niyeti üzerinde sırayla etkileşim (β=0,314), eğlence (β=0,217), eğilim (β=0,123), özelleştirme 
(β=0,118) ve kulaktan kulağa duyma (β=0,248) boyutlarının etkili olduğu saptanmıştır.  

Tüketicinin takip ettiği markanın veya firmanın sosyal medya aktivitelerini eğlenceli gördükleri 
zaman, ürün veya hizmeti satın alma düşüncülerini etkilediği söylenebilir. Ayrıca; sosyal 
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medyada eğlence algı düzeyi arttıkça satın alma niyetinin de artacağı söylenebilir. Çinkay (2017: 
117)’nin yapmış olduğu çalışmada da tüketici algısının satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu 
bulunmuş ve benzer sonuçlar elde edilerek bu sonuç da yapmış olduğumuz çalışmayı 
desteklemiştir. Tüketicilerin sosyal medyada bilgi paylaşımında bulunması, fikir alışverişi 
yapması ve diğer insanlarla etkileşim içinde olması satın alma niyetlerini olumlu şekilde 
etkilediği söylenebilir. Akkaya (2013: 148) da yapmış olduğu çalışmada eğlence algılarının satın 
alma niyetlerine yönelik tutumlarını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Söz konusu 
marka veya firmanın trende uyumlu olması tüketicinin satın alma niyetini etkilediği söylenebilir. 
Sürekli bilgi akışının olduğu ve bilgiye erişimin kolay olduğu günümüzde sosyal medya 
kullanan tüketicilerin bildiklerini anlatması, başkalarına iletmesinin tüketicinin satın alma niyeti 
üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Kullanıcıların oluşturmuş olduğu mesaj içerikleri satın alma 
niyetlerini etkileyebilmektedir. Çinkay (2017: 117)’nin yapmış olduğu çalışmada da bilgi vericilik 
düzeyi arttıkça, satın alma niyeti üzerinde etkili olduğunu bulmuş ve benzer sonuçlar elde 
etmiştir. Rehmani ve Khan (2011: 45) çalışmalarında sosyal medyanın, tüketicinin satın alma 
eğilimi ve kulaktan kulağa iletişim boyutu ile arasındaki ilişkiyi incelenmiş ve çalışmaların 
sonucunda pozitif bir ilişkisinin bulunduğu durumu ortaya çıkmış ve yaptığımız çalışma ile 
benzer sonuca ulaşmıştır. 

Algılanan sosyal medyanın tüm boyutlarının (Özelleştirme boyutu hariç) tüketicinin satın alma 
niyeti üzerinde istatiksel olarak anlamlı pozitif bir etkisi olduğunu öngören H2 hipotezi kabul 
edilmiştir. Tüketicide sosyal medya algısı arttıkça satın alma niyeti de artacağı söylenebilir. 
Başgöze ve Kazancı (2015: 450) yapmış olduğu çalışmada; sosyal medya algısının satın alma 
eğilimini olumlu yönde etkilediği bulgusuna ulaşmış ve yapmış olduğumuz çalışma ile benzer 
sonuç elde etmiştir. Dolayısıyla bu sonuçlar literatür bulguları ile paralellik göstermektedir. 

H3: Tüketici davranışının satın alma niyeti üzerinde istatiksel olarak anlamlı pozitif bir etkisi 
vardır. 

 

Tablo 6: Tüketici Davranışının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi  

R R2 Düzeltilmiş R2 Durbin-Watson F Sig. 
,524 ,274 ,272 1,951 112,532 0,000 

Bağımsız Değişkenler:  
Davranış Niyeti 

 

Standartlaşmamış 
Katsayılar 

Standartlaşmış 
Katsayılar t p 

β S.S β 
 Sabit Değer 2,029 ,113  17,946 ,000 

Davranış Ölçeği ,454 ,043 ,524 10,608 ,000 
Bağımlı Değişken: Satın Alma Niyeti 

 

Tablo 6’da yer alan bulgularda görüldüğü üzere, tüketici davranışının satın alma niyeti 
üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır (F=112,532; p=0,000). Düzeltilmiş R2 değeri 0,274 
düzeyinde hesaplanmıştır. Bu bağlamda tüketici davranışı satın alma niyeti üzerindeki değişimin 
%27’sini açıklamaktadır. Ayrıca 1,951 düzeyinde hesaplanan Durbin-Watson katsayısı, 
değişkenler arasında otokorelasyon olmadığını açıklamaktadır. 

Tablo 6’da çalışma kapsamındaki tüketici davranışı ile satın alma niyeti arasındaki regresyon 
analizine ilişkin katsayılar yer almaktadır. Buna göre satın alma niyeti üzerinde tüketici 
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davranışının etkili olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Katılımcıların sosyal medyada görmüş 
oldukları reklamlara göstermiş oldukları davranışın satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu 
söylenebilir. Akkaya (2017: 152) çalışmasında sosyal medyada tüketici davranışlarının satın alma 
niyetini pozitif yönde etkilediği bulgusunu elde etmiş ve yapmış olduğumuz çalışma ile benzer 
sonuç ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu sonuçlar literatür bulguları ile paralellik göstermektedir.  

Tüketici davranışının satın alma niyeti üzerinde istatiksel olarak anlamlı pozitif bir etkisi 
olduğunu öngören H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

İşletmelerin sosyal medyadan yeteriniz faydalanabilmeleri için kullanmış oldukları sosyal medya 
ağlarını güncel ve eğlenceli hale getirmeleri gerekir. Çünkü katılımcıların birçoğu sosyal medyayı 
eğlenceli bulmaktadır. Ayrıca katılımcıları çoğu sosyal medyanın görsel yönü sevdiği ve 
kullandığı görülmektedir. Kullanılan sosyal medya ağları da bunu göstermektedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Katılımcıların yarısından fazlası günlük internette kaldıkları 1 ile 3 saat arasındadır. Günlük 
internet kullanım süresi ortalaması yaklaşık 3 saattir. İşletmeler için bu durum pazarlama 
sürecinde hedef pazar için değerlendirilebilir. İnternet ile iç içe büyüyen çocukların önümüzdeki 
yıllarda sanal mecralarda daha etkili olacağı bilindiği için işletmelerin sosyal medyada olmak 
zorunluluğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Katılımcıların günlük sosyal medya kullanım sürelerine bakıldığında, en çok %35,3 ile 1 ile 2 saat 
arasında sosyal medyada vakit geçirdiği görülmüştür. Günlük sosyal medya kullanım süresi 
ortalaması 2 saattir. Literatürde yapılan incelemelerde de aynı sonuçlar Küçükgöncü (2018: 53), 
Keskin ve Baş (2015: 60)) elde edilmiştir. İnternet ile iç içe büyüyen çocukların önümüzdeki 
yıllarda sanal mecralarda daha etkili olacağı bilindiği için işletmelerin sosyal medyada olmak 
zorunluluğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Katılımcıların en çok kullandığı sosyal medya ağları ağları sırasıyla; Instagram, Youtube, 
Facebook ve Twitter olmuştur. We Are Social ve Hootsuite tarafından yayınlanan raporda; 
Türkiye’de kullanılan sosyal medya platformları incelendiğinde en çok kullanılan ağların 
sırasıyla; Instagram, Youtube, Facebook ve Twitter olduğu görülmektedir. Bu durum firmaların 
tüm sanal mecralarda olma zorunluluğunu ortaya koymaktadır.  

Algılanan sosyal medyanın tüketici davranışları üzerinde etkileri incelenmiş ve eğlence, eğilim 
ve kulaktan kulağa duyma boyutlarının davranış üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Ancak etkileşim ve özelleştirme boyutlarının davranış üzerinde bir etkisinin olmadığı tespit 
edilmiştir. Algılanan sosyal medya boyutları olan, eğlence, etkileşim, eğilim, özelleştirme ve 
kulaktan kulağa duyma, davranış eğilimi üzerindeki değişimin %21,4’ünü açıklamaktadır. 
Algılanan sosyal medyanın tüm boyutlarının tüketici davranışı üzerinde istatiksel olarak anlamlı 
pozitif bir etkisi olduğunu öngören hipotez kısmen kabul edilmiştir. Tüketicilerin sosyal medyayı 
eğlenceli algılaması, modaya uygun ve markaların günceli takip etmesi tüketicinin davranışı 
üzerinde etkili olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca Tüketicinin takip ettiği markanın 
veya firmanın sosyal medya kullanıcılarından aldığı bilgiyi başkalarına iletmesi ve bu şekilde 
başka tüketicilere ulaşılmasının davranış üzerinde etkili olduğunu söylenebilir. Firmaların ve 
işletmelerin sosyal medyada tüketiciye eğlenceli içerikleri oluşturması, modayı ve günceli takip 
etmesi kendilerine avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.   

Algılanan sosyal medyanın satın alma niyeti üzerinde etkileri incelenmiş ve eğlence, etkileşim, 
eğilim ve kulaktan kulağa duyma boyutlarının satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Ancak özelleştirme boyutunun satın alma niyeti üzerinde bir etkisinin olmadığı 
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tespit edilmiştir. Algılanan sosyal medya boyutları olan, eğlence, etkileşim, eğilim, özelleştirme 
ve kulaktan kulağa duyma, satın alma niyeti üzerindeki değişimin %47’sini açıklamaktadır. 
Algılanan sosyal medyanın tüm boyutlarının satın alma niyeti üzerinde istatiksel olarak anlamlı 
pozitif bir etkisi olduğunu öngören hipotez kabul edilmiştir. Tüketicinin takip ettiği markanın 
veya firmanın sosyal medya aktivitelerini eğlenceli gördükleri zaman, ürün veya hizmeti satın 
alma düşüncülerini etkilediği söylenebilir. Tüketicilerin sosyal medyada bilgi paylaşımında 
bulunması, fikir alışverişi yapması ve diğer insanlarla etkileşim içinde olması satın alma 
niyetlerini olumlu şekilde etkilediği söylenebilir. Söz konusu marka veya firmanın trende 
uyumlu olması tüketicinin satın alama niyetini etkilediğini söylenebilir. Sürekli bilgi akışının 
olduğu ve bilgiye erişimin kolay olduğu günümüzde sosyal medya kullanan tüketicilerin 
bildiklerini anlatması, başkalarına iletmesinin tüketicinin satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu 
söylenebilir. İşletmeler bu etkileri göz önünde bulundurmaları kendilerine avantaj sağlayacak ve 
tüketicilerin sosyal medya alışveriş yapmaları, etkileşimde bulunmaları sosyal medya 
pazarlamasına etki edeceği değerlendirilmektedir. 

Tüketici davranışının satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüketici 
davranışı satın alma niyeti üzerindeki değişimin %27’sini açıklamaktadır. Tüketici davranışının 
satın alma niyeti üzerinde istatiksel olarak anlamlı pozitif bir etkisi olduğunu öngören hipotez 
kabul edilmiştir. Tüketicilerin sosyal medyada görmüş oldukları reklamlara göstermiş oldukları 
davranışın satın alma niyeti üzerinde etkili olduğunu söylenebilir. İşletmelerin sosyal medya 
reklamlarında tüketicilerin davranış sergileyebileceği içeriklere önem vermesi gerektiği ve 
pazarlama stratejilerini doğru kullanarak satın alma niyetlerini pozitif yönde etkilemeleri 
gerektiği değerlendirilmektedir. 

İşletmeler, tüketicilerin sosyal medyayı eğlenceli olarak algıladığı, sosyal medyadan keyif 
aldıkları ve buna göre etkileşimde bulunduğu göz önünde bulundurarak davranış sergilediği ve 
satın alma niyeti ile pozitif yönlü bir ilişki olduğu göz önünde bulundurularak düzenleme 
yapabilir. 

Tüketicilerin, diğer tüketicilerle ve işletmelerle bilgi paylaşımında olması ve fikir alışverişinde 
bulunarak sürekli bir etkileşim içinde bulunduğu sosyal medyada, işletmeler daha dikkatli 
olması gerekliliğini ortaya çıkarabilir. 

Markaların yeni gelişmelere adapte olması, kişiye özel bilgi ve içerik sunması, tüketicilerin eğilim 
ve özelleştirme algılarında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göz önünde bulundurarak pazarlama 
ve üretim sürecinde işletme ve firmaların tüketicinin bu algısını göz ardı etmemesi gerektiği 
değerlendirilebilir. 

Bilginin hemen yayıldığı platformlar olan sosyal medyada işletmelerin iletişim sürecini başarı ile 
yürütmesi gerektiği değerlendirilebilir. Tüketicilerin sosyal medya ağlarında ürün ve hizmetlerle 
ile ilgili bazı araştırmaları yaptıkları düşünülerek, işletmelerin ürün ve hizmetleri ile ilgili 
markaları ve gerekli tanıtıcı bilgileri sosyal medya ağlarında paylaşmaları değerlendirilebilir. 
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GİRİŞ 

Yoğun rekabet sürecinin yaşandığı günümüz iş yaşamında işletmelerin birbirlerine karşı 
üstünlük sağlama yarışı tüm hızıyla devam etmektedir. Teknolojik gelişmeler, bilginin hızlı bir 
şekilde yayılması ve ulaşılmasının kolaylığı, küreselleşmenin etkisiyle tüm işletmelerin aynı 
pazar içerisinde yer alması, bu yarışı daha hızlandırmakta ve işletmeleri bu sürece adapta etmeye 
zorlamaktadır. Süreç birçok yönüyle hayatı kolaylaştırıp fırsatlar yaratırken, öteki yönüyle de 
belirli kesimler için tehdit unsuru olabilmektedir.  Son dönemlerde meydana gelen gelişmeler ve 
bu gelişmelerin örgütlerde varlığın devamlılığı ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü elde 
etmek için uygulanması, özellikle iş görenlerde işlerinin devamlılığına yönelik bir belirsizlik 
durumun yaşanmasına ve geleceğe yönelik kaygılanmalarına neden olmaktadır.  

Ekonomik ve toplumsal yapıda meydana gelen gelişmeler, örgütsel küçülme ve revizyonlar, 
işsizlik oranları, çalışma hayatında uygulanan esnek uygulamalar, nitelikli işgücünün işsizlik 
düzeyi gibi etkenlere bağlı olarak, kişinin yapmış olduğu işin devamlılığı ile ilgili tehlike 
yaşaması yâda işini kaybetme riski ile karşı karşıya kalması olarak ifade edilen iş güvencesizliği 
meydana gelen gelişmelere bağlı olarak işgücü pazarını tehdit eden günümüzün en önemli 
unsurları arasında yer almaktadır. Özellikle yapay zekâ ürünü akıllı makinelerin/ robotların 
üretim ve hizmet sürecinde maliyet, hız, hatasızlık vb. gibi sağlayacağı üstünlükler girişimci 
kişiler için avantaj sağlarken,  bu alanlarda çalışan birçok kişinin sahip olduğu işi kaybetmesine 
yâda kaybetme riski ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Sahip olduğu işi kaybetme 
belirsizliği, hayatın idamesini sağlayacak başta temel fizyolojik ihtiyaçlar olmak üzere, belirli 
sorumluluklara sahip bireylerin gelecek kaygısı yaşamasına neden olacaktır. Yaşanan bu 
belirsizlik ve buna bağlı olarak gelişen kaygı çalışanların performans düzeyine etki edecek birçok 
olumlu ve olumsuz etkeni tetikleyerek örgütsel verimliliğe yansıyacaktır.  

Bu çerçeveden hareketle ele alınan bu çalışmada temel amaç, çalışanların iş güvencesizliği 
algısının gelecek kaygısına ve örgütsel performansa olan etkisinin hangi düzeyde gerçekleştiği 
sorunsalına cevap bulmaktır. Bu sorunsalın düzeyini belirlemek için araştırma Kars ilinde 
faaliyette bulunan iki çağrı merkezinde yapılmıştır.   

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İş Güvencesizliği Algısı 

Günümüzde birçok insanın işsiz kaldığı veya iş bulmada bir hayli zorlandıkları görülmektedir. 
Böylesine bir sorunun yanında hali hazırda istihdam içinde bulunan bireyler işlerinin devamlığı 
konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Bireylerin işlerinin devam süreleri ile ilgili olan belirsizlik 
hali ve/veya işlerini kaybetme korkusu nedeniyle yaşadıkları kaygı ve bunlara karşı olan 
güçsüzlük durumları onları iş güvencesizliği algısı içine düşürmektedir. 

İş güvencesizliği, çalışanın sürekli çeşitli tehditler altında bulunan işini devam ettirmedeki 
güçsüzlük durumu olarak tanımlanmaktadır (Greenhalgh ve Rosenblatt 1984:438). Jacobson ve 
Hartley (1991:7), iş güvencesizliğini, bireyin iş güvencesinin beklentisi doğrultusundaki düzeyi 
ile o anda sahip olduğu işinin güvence düzeyi arasındaki fark olarak tanımlamaktadırlar. Sverke 
ve Hallgren (2002:23), iş güvencesizliği ile ilgili bireyin, kişisel olarak algıladığı iş kaybı ihtimali 
olgusu üzerinden tanım yapmaktadırlar. Diğer bir tanımda ise iş güvencesizliğinin, çalışanın 
işinin devamlılık süresine ilişkin belirsizlik duyguları olduğu görülmektedir (Naswall ve De 
Witte, 2003:189). 

İş güvencesizliği kişinin sahip olduğu işini zamanın herhangi bir diliminde kaybedeceğine ilişkin 
algıladığı tehditten kaynaklanır. Söz konusu algılama kişinin sahip olduğu özelliklerden, iş 
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yaşamından, çevresel etmenlerden, aile yaşamından ve örgütsel dinamiklerden etkilenmektedir 
(Kinnunen vd., 1999:244). İş güvencesizliği algısı, işin devam edip etmeyeceği hususunda 
ortamda bulunan tüm tehditlerin algılanma düzeyi olarak tanımlanmaktadır (Heaney vd., 
1994:1431). İş güvencesizliği algısının belirsizlik, algılanan tehdit ve işsizlik kaygısı olmak üzere 
üç tane unsuru bulunmaktadır. 

Belirsizlik, bireyin, iş yaşamında gelecekte ne olacağını bilememesi ve bu durumun söz konusu 
bireyi huzursuz ederek göstereceği tutum, davranış ve tepkilere ilişkin onu öngöremeyeceği bir 
durum içine sürüklemesidir. Milliken (1987:133) iş güvencesizliğinin temel özelliğinin; koşulların 
belirsizliği, çevresel etki belirsizliği ve tepki belirsizliği unsurlarını içeren çevresel belirsizlik 
olduğunu belirtmektedir. 

Algılanan tehdit, çalışanın sahip olduğu işi kaybetmesine yol açacak tüm durumların çalışan 
tarafından bir tehdit olarak algılanması durumunu ifade etmektedir.  

İşsizlik kaygısı, bireyin iş güvencesizliği yaşamasının en belirgin sebeplerinden biri olan kişinin 
her an işsiz kalabilme korkusunu ifade etmektedir. (Gezegen, 2010: 26). 

İş güvencesizliğine sebep olan faktörler; cinsiyet, yaş, kişilik özellikleri, eğitim, medeni durum, 
istihdam edilebilirlik algısı ve sendika gibi bireysel faktörler; örgütsel yapı, örgütsel iletişim, 
istihdam biçimleri gibi örgütsel faktörler ve ekonomik faktörler şeklinde 
sınıflandırılabilmektedir. 

 

Gelecek Kaygısı 

Bireyler gerek iç dünyasından gerekse dış dünyasından kaynaklanan sebeplerden dolayı 
herhangi bir durum hakkında kaygı duyabilmektedirler. Kaygı duyan kişi söz konusu durumu 
kontrol edemediğinden korku ve endişeye kapılmaktadır. Bireylerin kaygı duyacakları 
alanlardan biriside iş ve çalışma hayatıdır. Çalışan bireyler genellikle hali hazırdaki işlerini 
kaybetmeleri ve işsiz kalmaları konusunda kaygı yaşamaktadırlar. Bu durum geleceği belirsiz 
hale getirdiğinden ve kontrol edilemez kıldığından bireyleri gelecek kaygısı yaşamaya 
sürüklemektedir. 

Abacı (2005: 90), kaygıyı psikoloji alanının en önemli konularından biri olduğunu ifade 
etmektedir. Kaygı kavramı endişe, korku ve merak anlamlarına da gelmektedir (Eren, 2018: 29). 
Bireyin bir durum karşısında belirsiz bir korku yaşaması kaygı olarak tanımlanmaktadır 
(Morgan, 1991:228). Kaygı bireyin iç ve dış dünyasından kaynaklanan olay veya durumların 
birey tarafından tehdit olarak algılanması ve bireyin bu durumu kontrol edememesi karşısında 
yaşadığı duygular bütünüdür (Işık, 1996:37). Cannon (1932:16) kaygıyı, insanın duygusal olarak 
dengesini sarsacak tehlikelere karşı verdiği bir tepki ya da sarsılan dengesinin düzeltilmesi 
amacıyla gösterdiği uğraşların başarılı olmaması sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu ifade 
etmiştir.  

Bireyler her alanda olduğu gibi iş hayatında da içsel veya dışsal etmenlerden dolayı kaygı 
yaşamaktadırlar. Bir çalışanın iş hayatında yaşadığı kaygı, işsizlik kaygısı ve buna bağlı olarak 
ortaya çıkan gelecek kaygısıdır. İşsizlik kaygısı bireyin işini kaybetme korkusu yaşamasıdır. 
Gelecek kaygısı ise bireyin belirsiz bir geleceğinin olduğunu fark etmesi ancak bunu kontrol 
edemediğini algılaması ile başlayan duygu durumudur (Tarhan, 2012:120). Gelecek kaygısına 
sebep olan faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Kartopu, 2013:36): 

• Rol belirsizliği, iş yükü 
• Görevin içeriği 
• Grup içi düşmanlık, yabancılaşma 
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• Olumsuz çalışma koşulları 
• Değişimin getirdiği sorunlar, geri bildirim eksikliği, performans değerlendirme hataları 
• Örgütsel çatışma 
• İş yeri standartları, denetim 

 

İş Performansı 

Verimlilik arttırma, etkinlik sağlama ve belirlenen hedefe ulaşma işletmelerin olmazsa 
olmazlarıdır. Verimlilik ve etkinliğin istenen düzeylere gelebilmesi ve amaçlanan hedefe 
varılabilmesi için hayati öneme sahip olan unsurlardan biriside çalışanların iş performanslarıdır. 
Örgüt içerisindeki çalışanlar işlerinin ve sorumluluklarının gereklerini fiziki çalışmaları, bilgi, 
beceri ve yetenekleriyle ortaya koyarak yerine getirip, örgütün amaçlarına katkı sağlamaya 
çalışırlar.   

İş performansını Lam ve Schaubroeck (1999:446) çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm uğraşların 
başarılı bir şekilde yerine getirilmesi olarak tanımlamışlardır. Smith ve Goddard (2002:250)’ a 
göre iş performansı maliyet, miktar, zaman ve nitelik unsurlarının göz önüne alınarak bir işin 
yapılmasıdır. Diğer bir tanımda iş performansı, bireylerin yaptıkları iş için aldıkları ücret 
karşılığında göstermeleri gereken çaba olarak ifade edilmektedir (Rousseau ve Mclean, 1993:1). 
İş performansı, bir örgütün ulaşmak istediği noktaya varabilmesi için katkıda bulunmak 
amacıyla çalışanın gösterdiği uğraş ve davranışların bütünüdür (Sonnentag ve Frese, 2002:375).  

İş performansının bağlamsal performans ve görev performansı olmak üzere iki boyutu vardır. 
Bağlamsal Performans, örgütte görev performansı boyutu kapsamına girmeyen ancak örgütün 
etkinliği konusunda önemli derecede etkisi bulunan faaliyetlerdir (Doğan ve Özdevecioğlu, 
2006:173). Görev Performansı, tüm üretim sürecinin ve bakım-onarım, servis gibi teknik 
faaliyetlerin devam ettirilmesi ile alakalıdır (Çatalsakal, 2006:17). Görev performansı, çalışanın 
sorumluluğunda olan, organizasyonun amaçladığı noktaya ulaşabilmesi için gösterilen çabalara 
katkıda bulunarak asıl işe ait olan faaliyetlerin yerine getirilmesidir (Doğan ve Özdevecioğlu, 
2006:172). Lin vd. (2011:166) görev performansını, çalışanın işletmenin kendisinden beklediği 
tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmesi olarak tanımlamaktadırlar. 

Örgütlerde iş performansını etkileyen örgütsel, bireysel ve çevresel olmak üzere üç faktör 
bulunmaktadır. 

Örgütsel Faktörler, fiziki çalışma şartları, örgüt amaçları, katılımcılık ve örgütsel strateji gibi 
faktörlerdir. 

Bireysel Faktörler, yaş, dil, cinsiyet, bilgi, beceri, yetenek, algı, tutum ve eğilimler gibi 
faktörlerdir. 

Çevresel Faktörler, aile, kulüp, dernek, gelir dağılımı, gelir düzeyi, yasalar, mevzuat ve eğitim 
gibi faktörlerdir. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Özellikle son dönemlerde gerek işgücü piyasasında yaşanan gelişmeler gerek bilgi ve iletişim 
teknolojisinin endüstrideki kullanımı özel ve kamu sektörü bünyesinde istihdam edilen tüm 
işgörenleri etkilemekte ve bir nebzede tedirgin etmektedir. Özellikle yapay zeka ürünü robot 
makinaların örgütlerde maliyet odaklı stratejik bir politika ve aynı zamanda rekabet avantajı elde 
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etmek için kullanılması, nitelikli ve nitelik sahibi olmayan tüm çalışanları olumlu/olumsuz 
etkileyeceği düşünülmektedir. Bu durum ve kaygı çalışanların yapmış oldukları işlerde 
performansların düşmesine dolayısıyla kuruluşun da verimsizlik yaşamasına neden olacağı ileri 
sürülmektedir. Bu düşünceden hareketle ele alınan bu çalışmada temel amaç örgütlerde yaşanan 
iş güvencesizliği algısının çalışanların performansına ve gelecek kaygılarına olan etkisini ortaya 
koymaktır.  

 

Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Kısıtları 

Araştırmanın evreni Kars ilinde faaliyette bulunan ve özel sektöre ait iki çağrı merkezinde 
istihdam edilen 600 çalışanı kapsamaktadır.  Araştırma yatay kesit verilerinden oluşmaktadır. 
Çalışmada anketlerin uygulanacağı örneklem hacminin belirleyebilmek için; 

n= !"#$%

(!'()*%+"#$%
 

formülü kullanılmıştır (Orçanlı vd., 2017:7). Formülde yer alan, n=örnek kütle büyüklüğünü, 
N=ana kütle hacmini, P=iş güvencesinin gerekli olduğunu düşünen çalışanların oranı, Q=iş 
güvencesizliğinin gerekli olmadığını düşünen çalışanların oranı, (1 – P), Z=%(1 – α) düzeyinde Z 
test değeri, α=Önem düzeyi, d=Hata (tolerans) payıdır. Bu ana kütleden %95’lik güvenilirlik 
sınırları içerisinde %5’lik hata payı öngörülerek örneklem büyüklüğü 

	

𝑛 =
600 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1,96 ∗ 1,96
(600 ∗ 0,05 ∗ 0,05) + 0,96 = 234 

olarak hesaplanmıştır. Araştırma sürecinde işletmelere 325 adet anket gönderilmiş olup geri 
dönen anket sayısı 290’dır. Eksik, hatalı ve boş bırakılmış olan anketler değerlendirilmeye 
alınmamış, 273 anket elde edilerek analize tabi tutulmuştur.  Geri dönüş oranı % 84’dür. 
Araştırmanın kısıtları; çalışmanın veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılması ve 
ölçekler ile sınırlandırılması olarak değerlendirilebilir. 

 

Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli 

Araştırma konusunu oluşturan değişkenlere ait yapılan teorik açıklamalar ile ulusal ve 
uluslararası literatürden elde edilen bulgulara bağlı olarak test edilmek üzere hazırlanan 
hipotezler ve araştırma modeli aşağıdaki gibidir. 

H1. İş güvencesizliği algısı çalışanların gelecek kaygısını pozitif yönde etkiler.   

H2= İş güvencesizliğinin alt boyutlarının gelecek kaygısı üzerindeki etkisi pozitiftir. 

H2a. İş kaybı güvencesizliğinin gelecek kaygısı üzerindeki etkisi pozitiftir. 

H2b. İş değiştirme güvencesizliğinin gelecek kaygısı üzerindeki etkisi pozitiftir. 

H2c. Hayatta kalma güvencesizliğinin gelecek kaygısı üzerindeki etkisi pozitiftir. 

H2d. Marjinalleşme güvencesizliğinin gelecek kaygısı üzerindeki etkisi pozitiftir. 

H3. İş güvencesizliği algısı çalışanların performansını negatif yönde etkiler.  

H4. İş güvencesizliğinin alt boyutları çalışanların performansını negatif yönde etkiler 

H4a. İş kaybı güvencesizliği algısı çalışanların performansını negatif yönde etkiler. 

H4b. İş değiştirme güvencesizliği algısı çalışanların performansını negatif yönde etkiler. 
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H4c. Hayatta kalma güvencesizliği algısı çalışanların performansını negatif yönde etkiler. 

H4d. Marjinalleşme güvencesizliği algısı çalışanların performansını negatif yönde etkiler. 

Belirlenen hipotezler çerçevesinde araştırmanın modeli aşağıdaki gibidir. 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

Araştırmanın Yöntemi ve Veri Toplama Süreci 

Araştırmada; öncelikle değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek amacıyla korelasyon 
analizi yapılarak ortaya çıkan sonuçlardan hareketle bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler 
üzerindeki etkisi regresyon analizi ile incelenmiştir. Belirlenen amacı gerçekleştirmek üzere 
araştırmada kullanılacak veriler anket tekniği ile toparlanmıştır.  Dört bölümden oluşan anketin 
ilk bölümünde demografik değişkenlerle ilgili sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde iş 
güvencesizliği, üçüncü bölümde gelecek kaygısı ve son bölümde ise performans değerlemeye 
yönelik sorulardan oluşan ölçekler kullanılmıştır. Kullanılan ölçeklere ait bilgiler aşağıdaki 
gibidir: 

İş Güvencesizliği Ölçeği; çalışmada O’Neill tarafından (2013) geliştirilmiş olan İş Güvencesizliği 
Ölçümü anketinden yararlanılmıştır. Anket Gümüş (2016) ve Esen (2018) tarafından yapılan 
yüksek lisans tezlerinde kullanılmıştır.  Ölçek “İş kaybı güvensizliği, iş değişimleri güvensizliği, 
marjinalleşme güvensizliği ve örgütsel hayatta kalma güvensizliği” olmak üzere 4 boyuttan 
oluşmaktadır. Toplam 18 sorudan oluşan ve 5’li Likert şeklinde derecelendirilen ölçekte cevap 
seçenekleri (1) “Kesinlikle katılmıyorum” ve (5) Kesinlikle katılıyorum” arasında puanlanmıştır.  

Gelecek kaygısı ölçeği; çalışanların sürekli kaygı düzeylerini ölçmek için, Spielberger ve Gorsuch 
tarafından 1964 yılında geliştirilen ölçeği kullanılmıştır. Ölçek durumluk ve sürekli kaygıyı 
ölçmeyi içeren ve birbirinden bağımsız toplam 40 sorudan oluşmaktadır. Bu çalışmada sürekli 
kaygıyı ölçen 20 soruluk kısmı kullanılmıştır. Ölçek Türkçeye Öner ve Le Compte tarafından 1985 
yılında uyarlanmış ve kullanılmıştır. Ölçek Türkiye’de (Şanlı Kula ve Saraç, 2016; Tuncer, 2016; 
Dursun ve Aytaç, 2009; Güleri,1998) birçok çalışmada kullanılmıştır. Sürekli Kaygı Ölçeğindeki 
seçenekler (1) Hiçbir zaman, (2) Bazen, (3) Çok zaman ve (4) Hemen her zaman şeklindedir. 
Sürekli kaygı ölçeğinde yer alan 1,6,7,10,13,16 ve 19 nolu sorular ters yönlü ifadeler olup analiz 
yapılmadan önce bu 7 ifade ters kodlanarak analize dâhil edilmiştir. 

Performans Ölçeği; Çalışanların iş performanslarını ölçmek için Goris ve arkadaşlarının (2003) 
geliştirmiş olduğu ölçekten yararlanılmıştır. 5 sorudan oluşan ölçekte çalışanlar kendi 
performanslarına yönelik değerlendirme yapacakları öznel performans algısı sorularını 
yanıtlamaktadırlar. Likert tipi ölçeğin değerlendirmesinde katılımcıların her ifade için (1) 

 

  +    

                              - 

   
                                              + 

                                               - 

 

Gelecek 
Kaygısı 

İş 
Güvencesizliği     

Performans 
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“Kesinlikle katılmıyorum” ve (5) Kesinlikle katılıyorum” şeklindeki beş seçenekten birisinin 
seçmesi istenmektedir.  

 

Tablo 1. Değişkenlere Ait Faktör Analizi Sonuçları 

Değişkenler Boyutlar Ölçek 
Madde 

Faktör 
Yükleri Cronbach’s Alpha KMO 

Barlett 
Küresel. 
Testi (p) 
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 0,83 

0,78 0,84 1696,554;  
p<0,001 

İG5 ,765 
İG4 ,734 
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İG6 ,563 
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i İG17 ,873 
0,77 İG18 ,805 

İG16 ,661 
Öz Değer : 2,119;   Açıklanan Varyans: 11,773;  Toplam Varyans: 57,706 
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PD3 ,860 

0,75 

 
  
 0,73 
  
  

524,018;  
p<0,001 
  

PD2 ,824 
PD1 ,809 
PD4 ,664 
PD5 ,427 

  Öz Değer : 2,697;   Açıklanan Varyans: 53,942;  Toplam Varyans: 53,942 

 

Araştırmada yer alan ölçeklerin yapı ve geçerlik durumları açıklayıcı faktör analizi ile yapılmış 
olup faktör sayısının belirlenmesinde öz değer oranı 1’den büyük olanlar alınmıştır. Ölçekte 
kullanılan ifadelerin herhangi bir boyuta yüklenebilmesi için ilgili ifadenin en az 0,300 düzeyinde 
olması, binişiklik durumunun olması için ise iki faktör arasındaki farkın 0,100 olmasına dikkat 
edilmiştir. Verilere faktör analiz yapmak için uygunluğu sağlayan KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) değerinin 0,60’den büyük, küresellik derecesinin (Bartlett’s Test 
of Sphericity) ise 0,00 olması referans alınmıştır. Ölçeklerin güvenirlilikleri için Cronbach’s Alpha 
katsayıları incelenerek elde edilen sonuçlar Özdamar’ın (2004:633) ifade ettiği güvenirlilik 
aralıklarına göre yorumlanmıştır. Ölçeklere yönelik uygulanan faktör analizi sonuçları Tablo 1’de 
gösterilmiştir.  
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İş güvencesizliği ölçeğine yönelik yapılan açımlayıcı faktör analizinde KMO değerinin, 0,84 
olması, Barlet küresellik testi 0,000 derecesinin üzerinde anlamlılık gösterdiği, veri setinin 
yapılacak analize uygun oranda olduğu ve analiz sonuçlarından anlamlı faktörlerin çıkacağını 
göstermiştir. Bununla birlikte Tablo 1’de görüldüğü üzere, maddelerin faktör yüklerinin 0,30’ın 
üzerinde olduğu, dolayısıyla maddelerin faktörleri nitelediği belirlenmiştir. Toplam varyansın 
%57,7’sini açıklayan ölçek literatürle uyumlu olarak dört alt boyutta toplanmıştır. Çalışmada yer 
alan değişkenlerin güvenirliklerini ölçmek için Cronbach’s Alpha testi yapılmıştır. Testin 
sonucunda iş güvencesizliği ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri α=0,78, alt boyutlar açısından 
bakıldığında iş kaybı güvencesizliği boyutu için α=0,83, iş değişimi güvencesizliği için α=0,75, 
kalma güvencesizliği için α=0,79, marjinalleşme güvencesizliği için α=0,77, olduğu görülmüştür 
(Tablo 2). 

Performans değerleme ölçeğinin veri yapısının uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılan 
analizde ise KMO değerinin 0,73, Barlet küresellik testi 0,000 olması, veri setinin faktör analizi 
için yeterli büyüklükte olduğu ve uygunluk şartlarını sağladığını göstermiştir. Tablo 3’de 
görüldüğü üzere, maddelerin faktör yüklerinin 0,30’un üzerinde olduğu, dolayısıyla maddelerin 
faktörleri nitelediği belirlenmiştir. Toplam varyansın %53,9’unu açıklayan ölçek tek boyut altında 
toplanmıştır. Ölçeğin Güvenilirlik düzeyine yönelik yapılan Cronbach’s Alpha testi sonucunda 
performans değerleme boyutunda α=0,75 değeri tespit edilmiştir (Tablo 1).  

 

Tablo 2. Değişkenlere Ait Faktör Analizi Sonuçları  
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GB9 ,692 

0,79 0,77 1121,007;  
p<0,001 

GB15 ,683 
GB17 ,670 
GB20 ,642 
GB18 ,619 
GB4 ,529 
GB11 ,529 
GB12 ,505 
GB8 ,465 
GB2 ,463 
GB3 ,374 
GB14 ,331 
GB10 ,313 

Öz Değer : 3,967;   Açıklanan Varyans: 19,835;  Toplam Varyans: 19,835 

 

Çalışanların gelecek kaygısını ölçmeye için kullanılan süreklilik kaygı ölçeğine yönelik yapılan 
faktör analizinde 1,5,6,7,13,16 ve 19 nolu soruların binişik ve faktör yük değerlerinin 0,30’un 
altında olması nedeniyle ölçekten çıkarılırmıştır. Ölçeğinin veri yapısının uygunluğunu 
değerlendirmek amacıyla yapılan analizde ise; KMO değerinin 0,77, Barlet küresellik testi 0,000 
seviyesinde anlamlılık göstermesi, veri setinin faktör analizi için yeterli büyüklükte olduğu ve 
uygunluk şartlarını sağladığını göstermektedir. Tablo 2’de görüldüğü üzere maddelerin faktör 
yüklerinin 0,30’un üzerinde olduğu, dolayısıyla maddelerin faktörleri nitelediği belirlenmiştir. 
Toplam varyansın %19,8’ini açıklayan ölçek literatür ile uyumlu olarak tek boyut altında 
toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısının α=0,79 olarak tespit edilmiştir.  
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Araştırma sürecinde kullanılan ölçeklerin Cronbach’s Alpha değerlerinin genel kabul görmüş 
değer olan 0,70’in üzerinde olması ölçeklerin güvenilir ve kabul edilebilir olduğunu 
göstermektedir. 

 

BULGULAR 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerine yönelik bulgular Tablo 3’deki gibidir. 
Tablo 3’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan çalışanların cinsiyet bakımından 
çoğunluğunun kadın çalışanlardan (%74,4) oluştuğu, medeni durum bakımından %80,2’ sinin 
bekâr, 21-25 yaş aralığında olanların oranının %55,7 olduğu görülmektedir. Çalışanların gelir 
durumlarına bakıldığında 2500 TL’ye kadar olan iş görenlerin (%55,3) çoğunlukta olduğu, eğitim 
durumları incelendiğinde çalışanların %74’ünün ön lisans ve lisans düzeyinde bir eğitim 
seviyesinde oldukları görülmüştür. İşletmedeki çalışma süreleri analiz edildiğinde çalışanların 
%55,3’ünün 1 ile 3 yıl arasında ve büyük çoğunluğunun sözleşmeli (%82,8) statüde çalıştıkları 
tespit edilmiştir.   

 

Tablo 3. Demografik Özellikler 

Demografik Değişkenler N % 

Cinsiyet 
Erkek 70 25,6 
Kadın 203 74,4 

Medeni Durum 
Evli 54 19,8 
Bekâr 219 80,2 

Yaş 

20 ve altı 11 4,0 
21-25 arası 152 55,7 
26-30 arası 70 25,6 
31-35 arası 28 10,3 
35 ve üzeri 12 4,4 

Gelir Durumu 
2500 TL ye kadar 151 55,3 
2500-4999 TL arası 89 32,6 
5000-7500 TL arası 33 12,1 

Eğitim 

İlköğretim 5 1,8 
Lise 66 24,2 
Ön lisans 131 48,0 
Lisans 71 26,0 

Kıdem 
1 yıldan az 96 35,2 
1-3 yıl arası 151 55,3 
4-10 yıl arası 26 9,5 

İşteki Konum 
Daimi 47 17,2 
Sözleşmeli 226 82,8 
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Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırmaya katılan işgörenlerin değişkenlere yönelik algı düzeylerine bakıldığında iş 
güvencesizliği ölçeğinin ortalaması (�̅� =3,05) ve standart sapması 0,57, olduğu görülmektedir. Alt 
boyut bazında değerlendirildiğinde iş kaybı güvencesizliğinin (�̅� =3,34) ve standart sapması 0,90, 
hayatta kalma güvencesizliğinin ortalama değerinin (�̅� =3,66) standart sapması 0,94, iş 
değişimleri güvencesizliğinin (�̅� =2,82) ve standart sapması 0,83, marjinalleşme güvencesizliği 
boyutunun ortalamasının (�̅� =2,28) standart sapma değerinin ise 1,10 olduğu görülmüştür. 
Gelecek kaygısı ölçeğinin ortalaması (�̅� =2,27) ve standart sapması 0,58’dir. Performans 
değerleme ölçeği ortalaması ise (�̅� =4,16) ve standart sapması 0,93’ tür (Tablo 4). 

Tablo 4. Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler             N Ortalama Standart 
Sapma 

İş Güvencesizliği 273 3,05 ,57 
İş Kaybı Güvencesizliği 273 3,34 ,90 
Hayatta Kalma Güvencesizliği 273 3,66 ,94 
İş Değişimleri Güvencesizliği 273 2,82 ,83 
Marjinalleşme Güvencesizliği 273 2,28 1,10 
Gelecek Kaygısı 273 2,27 ,58 
Performans Değerleme 273 4,16 ,93 

 

Değişkenlere Ait Korelasyon Analizi Sonuçları  

Araştırmada kullanılan değişkenler ve alt boyutları arasındaki ilişkileri gösteren korelasyon 
analizi sonuçları Tablo 4 de belirtilmiştir. 

Tablo 5. İş Güvencesizliği Gelecek Kaygısı ve Performans Değerlemeye Ait Korelasyon Tablosu 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 

1. İş Güvencesizliği 
1 ,800** -,081 ,829** ,603** -,270** ,303** 

  ,000 ,180 ,000 ,000 ,000 ,000 
2. İş Kaybı 
Güvencesizliği 

  1 -,263** ,504** ,304** -,190** ,228** 
   ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 

3. Hayatta Kalma 
Güvencesizliği 

   1 -,232** -,328** ,152* -,013 
    ,000 ,000 ,012 ,837 

4. İş Değişimleri 
Güvencesizliği 

    1 ,429** -,261** ,251** 
     ,000 ,000 ,000 

5. Marjinalleşme 
Güvencesizliği 

     1 -,259** ,195** 
          ,000 ,001 

6. Performans Değerleme 
          1 -,126* 
           ,038 

7. Gelecek Kaygısı 
           1 
              

Düşük Güç:   r < 0,30,         Orta Güç: 0,30 < r < 0,70,        Yüksek Güç: r>0,70  
*: p<0,05, **: p<0,01 
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Araştırmada kullanılan değişkenlere yönelik ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon 
analizi sonuçları Tablo 5’de yer almaktadır. Değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde; 

• İş güvencesizliği ile performans değerleme arasında (r = -0,270; p<0,01) negatif yönlü 
ve düşük düzeyde bir ilişkiye rastlanırken gelecek kaygısı ile (r = 0,303; p<0,01) pozitif yönlü ve 
orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir.  

İş güvencesizliği alt boyutlarının performans değerleme ve gelecek kaygısı ile olan ilişkileri 
analiz edildiğinde ise şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

• İş kaybı güvencesizliği ile performans değerleme arasında (r = -0,190; p<0,01) negatif 
yönlü ve düşük düzeyde, gelecek kaygısı ile (r = 0,228; p<0,01) ile pozitif yönlü düşük düzeyde, 

• Hayatta kalma güvencesizliği ile performans değerleme arasında (r =0,152; p<0,01) 
pozitif ve düşük düzeyde bir ilişki söz konusu iken, gelecek kaygısı ile arasında anlamlı bir 
ilişkinin olmadığı(r =-0,013; p>0,05),  

• Marjinalleşme güvencesizliği ile performans değerleme arasında (r = -0,259; p<0,01) 
negatif yönlü ve düşük düzeyde, gelecek kaygısı ile (r = 0,195; p<0,01) ile pozitif yönlü düşük 
düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

 

Değişkenlere Ait Regresyon Analizi Sonuçları 

Çalışanların gelecek kaygısı ve performans değerlemelerinde iş güvencesizliğinin etkilerini tespit 
etmek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.  

Tablo 6. İş Güvencesizliği Alt Boyutlarının Gelecek Kaygısı Üzerindeki Etkilerine Yönelik 
Regresyon Analizi 

  

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Katsayılar 

t Sig. 
B Standart 

Hata Beta 

Sabit Terim 1,137 ,234  4,848 ,000 
İş Kaybı 
Güvencesizliği ,098 ,044 ,151 2,144 ,033 

Hayatta Kalma 
Güvencesizliği ,082 ,038 ,132 2,144 ,035 

İş Değişimleri 
Güvencesizliği ,105 ,049 ,149 2,114 ,035 

Marjinalleşme 
Güvencesizliği ,094 ,035 ,178 2,697 ,007 

      
Bağımlı Değişken: Gelecek Kaygısı 
R: ,347;    R2: ,120;   Düzeltilmiş R2: ,107;   Model İçin F:9,179;    p=0,000;     D-W: 2,020  
 

 

Analiz sonuçları incelendiğinde t ve F istatistik değerleri yüksek olup, model 0,05 düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmaktadır. D-W değeri, 2,020 olması oto korelasyon olmadığının 
göstergesidir. Bağımsız değişken olan iş güvencesizliği alt boyutlarının çalışanların gelecek 
kaygısına olan etkilerini belirlemeye yönelik yapılan regresyon analizine göre; iş 
güvencesizliğinin alt boyutlarından iş kaybı, hayatta kalma, iş değişimleri ve marjinalleşme 
güvencesizliği (p<0,05) alt boyutlarını pozitif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediğini 
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göstermektedir. Değişkenler arasındaki etki düzeyleri incelendiğinde iş kaybı 
güvencesizliğindeki bir birimlik artışın, bağımlı değişken olan gelecek kaygısını 0,098, hayatta 
kalma güvencesizliğindeki bir birimlik artışın gelecek kaygısını 0,082, iş değişimleri 
güvencesizliğindeki bir birimlik artışın gelecek kaygısını 0,105 ve marjinalleşme 
güvencesizliğindeki bir birimlik artışın ise bağımlı değişken olan gelecek kaygısını 0,094 
oranında arttırdığını göstermiştir.  

Bu sonuçlara göre iş güvencesizliği alt boyutlarında meydana gelen artışların çalışanların gelecek 
kaygılarını pozitif yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar 2 nolu hipotez ile birlikte 
ileri sürülen H2a, H2b., H2c., H2d.  nolu hipotezlerin kabul edildiğini göstermektedir. R2 değerinin 
0,120 olması, çalışanların kaygı düzeyindeki değişimin yaklaşık %12’sini algılanan iş güvensizliği 
alt boyutları tarafından açıklandığını göstermektedir.  

İş güvencesizliğinin gelecek kaygısı üzerindeki etki düzeyi incelendiğinde t ve F istatistik 
değerleri yüksek olup, model 0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüştür. 
Tabloda yer alan t değerine ait p değerinin 0,000 olması, iş güvencesizliğinin gelecek kaygısı 
üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bağımsız değişken 
olan iş güvencesizliğindeki bir birimlik artışın, bağımlı değişken olan gelecek kaygısını 0,350 
oranında arttırdığı görülmektedir. Bu sonuç, 1 nolu hipotezde ileri sürülen H1 hipotezinin kabul, 
edildiğini göstermektedir. R2 değerinin 0,116 olması, iş güvencesizliğinin çalışan performansını 
yaklaşık %7 düzeyinde açıkladığını göstermektedir.  

 

Tablo 7. İş Güvencesizliğinin Gelecek Kaygısı Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi 

  

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Katsayılar 

t Sig. 
B Standart 

Hata Beta 

Sabit Terim 1,207 ,182  6,624 ,000 
İş Güvencesizliği ,350 ,059 ,340 5,959 ,000 
      
Bağımlı Değişken: Gelecek Kaygısı 
R: ,340;     R2: ,116;     Düzeltilmiş R2: ,113;     Model İçin F:35,507;      p=0,000;      D-W: 2,020  
 

 

Analiz sonuçları incelendiğinde t ve F istatistik değerleri yüksek olup, model 0,05 düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmaktadır. D-W değeri, 1,661 olması oto korelasyon olmadığının 
göstergesidir. Bağımsız değişken olan iş güvencesizliği alt boyutlarının çalışanların performans 
düzeylerine olan etkilerini belirlemeye yönelik yapılan regresyon analizine göre; iş 
güvencesizliğinin alt boyutlarından iş kaybı güvencesizliği ve hayatta kalma güvencesizliği alt 
boyutlarının bağımlı değişken olan performans değerleme ile (p<0,05) aralarında anlamlı bir 
etkinin olmadığı, buna karşın iş değişimleri güvencesizliği (p<0,05) ve marjinalleşme 
güvencesizliği (p<0,05) alt boyutlarını negatif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediğini 
göstermektedir. Değişkenler arasındaki etki düzeyleri incelendiğinde iş değişimleri 
güvencesizliğindeki bir birimlik artışın, bağımlı değişken olan performans değerleme üzerinde -
0,173, marjinalleşme güvencesizliğindeki bir birimlik arışın ise bağımlı değişken üzerinde -0,136 
oranında azalmaya neden olacağı söylenebilir. Bu sonuçlara göre işletmelerdeki iş değişimleri 
güvencesizliği ve marjinalleşme güvencesizliğindeki meydana gelen artışın çalışanların 
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performans durumlarını olumsuz yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç, 4 nolu 
hipotezde ileri sürülen H4b ve H4d hipotezlerinin kabul, H4a ve H4c hipotezlerinin ise ret edildiğini 
göstermektedir. R2 değerinin 0,099 olması, çalışanların performans düzeyindeki değişimin 
yaklaşık %10’nun algılanan iş güvensizliği alt boyutları tarafından açıklandığını göstermektedir.  

 

Tablo 8. İş Güvencesizliği Alt Boyutlarının Performans Değerleme Üzerindeki Etkilerine Yönelik 
Regresyon Analizi 

  

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Katsayılar 

t Sig. 
B 

Standart 
Hata Beta 

Sabit Terim 4,945 ,377  13,131 ,000 
İş Kaybı 
Güvencesizliği -,051 ,071 -,049 -,720 ,472 

Hayatta Kalma 
Güvencesizliği ,049 ,061 ,050 ,798 ,425 

İş Değişimleri 
Güvencesizliği -,173 ,079 -,156 -2,182 ,030 

Marjinalleşme 
Güvencesizliği -,136 ,056 -,161 -2,420 ,016 

      
Bağımlı Değişken: Performans Değerleme 
R: ,315;     R2: ,099;    Düzeltilmiş R2: ,086;    Model İçin F:7,386;     p=0,000;      D-W: 1,661  
 

 

Tablo 9. İş Güvencesizliğinin Performans Değerleme Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon 
Analizi 

  

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Katsayılar 

t Sig. 
B Standart 

Hata Beta 

Sabit Terim 5,498 ,296  1,554 ,000 
İş Güvencesizliği -,441 ,096 -,270 -4,608 ,000 
      
Bağımlı Değişken: Performans Değerleme 
R: ,270;     R2: ,073;    Düzeltilmiş R2: ,069;    Model İçin F:21,233;     p=0,000;      D-W: 1,666  
 

 

Değişkenler arasında etki düzeyi ana boyut çerçevesinde incelendiğinde t ve F istatistik değerleri 
yüksek olup, model 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Tabloda yer 
alan t değerine ait p değerinin 0,000 olması, iş güvencesizliğinin performans değerleme üzerinde 
negatif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bağımsız değişken olan iş 
güvencesizliğindeki bir birimlik artışın, bağımlı değişken olan iş gören performansını  -0,441 
oranında azalttığı görülmektedir. Bu sonuç çalışanlarda oluşan iş güvencesizliği algısının çalışma 
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performansı üzerinde olumsuz yönde bir etki yarattığını ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç, ileri 
sürülen H3 hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. R2 değerinin 0,073 olması, iş 
güvencesizliğinin çalışan performansını yaklaşık %7 düzeyinde açıklayabildiğini 
göstermektedir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilgi ve iletişim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ve buna bağlı olarak yaşanan değişim 
her alanda olduğu gibi örgütsel yapılarda da etkisini hissettirmiştir. Bilgiye kolay erişimin 
sağlamış olduğu üstünlüğü kendi organizasyonlarında kullanma arzusunda olan girişimciler, bir 
yandan üretim ve hizmet sürecini daha düşük maliyete indirgemek öte yandan tüketici 
memnuniyetini sağlamak adına zaman ve mekân sınırı gözetmeksizin olanaklar sağlamaya 
çalışmaktadırlar. Günümüz itibariyle bu işlemlerin çoğu yapay zekâ olarak ifade edilen 
makineler ile gerçekleştirilmekte ve işletmeler bu vesile ile hem işgücü maliyetlerini minimum 
düzeye indirgeme hem de sıfır hata ile kesintisiz çalışma olanakları yaratarak maliyet üstünlüğü 
stratejisi sayesinde rakiplerine üstünlük sağlamayı hedeflemektedirler. Endüstri 4.0’ın çokça 
telaffuz edildiği küresel bir ortam içerisinde bu sürece dahil olmak mecburiyetinde olan 
işletmeler başarılı olurken buna uyum sağlayamayan işletmelerin ise varlıklarını 
sürdürebilmeleri ise zorlaşacaktır.  

Hem işletmelerin hem de tüketicilerin yaşam koşullarını iyileştiren ve aynı zamanda hayatı 
kolaylaştıran bu gelişmeler birçok kesim için olumlu sonuçlar ve fırsatlar yaratırken, bazı 
kesimler için olumsuzluklar ve tehdit unsuru olabilmektedir. Sürecin bir tehdit unsuru olarak 
algılandığı aşama ise, hem kamu hem de özel kurumlardaki istihdam ve sunulan iş güvencesi ile 
ilgili kısımdır. İşlem ve faaliyetlerinde iş görenlerin yapmış oldukları işlerin yapay zekâ 
makineler tarafından yapılmaya başlanması, işletmelerin yapı ve organizasyon olarak değişmesi 
ya da küçülme isteği gibi unsurlar, örgütlerde çalışan nitelikli veya niteliksiz birçok işgörenin iş 
güvencesini tehdit etmektedir. Oluşan bu algı çalışanlarda örgütlerine karşı olan bağlılık ve 
sahiplenme arzusunun düşmesine, örgütten ayrılması durumunda yaşanacak belirsizlik durumu 
gibi olumsuzluklar, motivasyon düşüklüğüne ve verimsizliğe neden olmaktadır.    

Bu düşünceden hareketle, çalışanların iş güvencesizlik algısının gelecek kaygısı ve çalışma 
performansına etkisini belirlemek amacıyla ele alınan bu çalışmada bu süreç irdelenmeye 
çalışılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmaya katılan çalışanların iş güvencesizlik 
algısının genel olarak orta düzeyde olduğu görülmüştür. Alt boyutlar düzeyinde ele alındığında 
iş kaybı güvencesizliği ve iş değişimleri güvencesizliği algılarının da orta düzeyde olduğu, 
hayatta kalma güvencesizliğinin algısının yüksek, buna karşın marjinalleşme güvencesizliği 
algısının ise düşük olduğu tespit edilmiştir.  Algı düzeylerinin genel olarak orta düzeyde olması 
istenilen bir durum olmamakla birlikte çalışanların çalışmış oldukları işletmelere karşı 
kendilerini pek güvencede hissetmedikleri anlamına gelmektedir. Bu nedenle kurumların bu algı 
düzeyini daha alt seviyelere indirgemeleri örgütsel verimlilik açısından önem arz edecektir.  
Buna karşın çalışanların gelecek kaygısına yönelik algılarının düşük düzeyde olması, hem 
kurumlara karşı olan güveni hem de geleceğe olumlu baktıklarını göstermektedir. Nitekim 
performans değerleme algısının ortalamasının yüksek oluşu bunu destekler niteliktedir. 

Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analiz sonuçlarına göre 
iş güvencesizliği ile gelecek kaygısı arasında orta düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki söz 
konusu iken, işgören performansı ile düşük düzeyde negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. İlişki 
düzeyi alt boyut bazında ele alındığında iş güvencesizliğin alt boyutlarından iş kaybı, iş 
değişimleri ve marjinalleşme iş güvencesizliğinin çalışanların gelecek kaygısı ile düşük düzeyde 
pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülürken hayatta kalma güvencesizliği ile bir 
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ilişkiye rastlanılmamıştır. Performans düzeyi ile olan ilişkiye bakıldığında, iş kaybı, iş değişimleri 
ve marjinalleşme iş güvencesizliğinin çalışanların performans düzeyi ile düşük düzeyde, negatif 
ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu, hayatta kalma güvencesizliği ile düşük düzeyde pozitif 
yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.  

Değişkenler arasındaki etki düzeyini belirlemek amacıyla yapılan regresyon analiz sonuçlarına 
bakıldığında iş güvencesizliği ile gelecek kaygısı arasında pozitif, performans değerleme ile 
negatif yönlü bir etkinin olduğu tespit edilmiştir. Değişkenlere ait etki düzeyleri alt boyutlar 
bazında incelendiğinde iş güvencesizliği alt boyutlarının tamamının gelecek kaygısı üzerinde 
pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. İş güvencesizliği alt boyutlarının performans 
değerleme üzerindeki etkileri incelendiğinde iş değişimleri ve marjinalleşme güvencesizliğinin 
çalışanların performansı üzerinde negatif yönlü bir etkiye sahip olduğu, iş kaybı ve hayatta 
kalma güvencesizliğinin ise performans değerleme üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Örgütlerin temel amaçlarından olan varlıklarını sürdürme ilkesi verimli ve etkin bir çalışma 
süreci sonucunda gerçekleşmektedir. Bu sürecin gerçekleşmesi ise motivasyon düzeyi yüksek 
olan çalışanlara bağlıdır. Analiz sonuçlarında da görüldüğü üzere kuruluşlardaki iş 
güvencesizliği algısının çalışanlarda gelecek kaygısı yaşamalarına ve bunun da çalışanların 
düşük düzeyde performans göstermelerine neden olduğu görülmüştür. Yapılan korelasyon ve 
regresyon analizlerinden elde edilen bu sonuçlar konu de değişkenlere yönelik olarak daha önce 
çalışma yapan bilim insanlarından Ferrie vd., (2001), Lim (1996), Çakır (2007), Dursun ve Bayram, 
(2013); Seçer, (2014); Ankudinov ve Lebedev, (2014); Shropshire ve Kadlec, (2012), Sadykova 
(2016); Özyaman (2007); Özel (2014); Boya vd. (2008) çalışmaları ve bulgularıyla uyumluluk 
göstermektedir. 

Gerek daha önce yapılmış olan çalışmalar gerekse mevcut çalışmada görüldüğü üzere iş 
güvencesizliği bireysel, grupsal ve toplumsal bazda olumsuz etkiler ortaya çıkarmaktadır. 
Yaşanan rekabet süreci örgütleri durumsallık yaklaşımı doğrultusunda harekete zorlamakla 
birlikte, bu uyum sürecinde ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir. Gerek örgütten 
ayrılmak durumunda kalanların gerekse geride kalanların yaşayacakları sendromların ilgililer ve 
yöneticiler tarafından iyi yönetilmesi gerekmektedir. Yaşanan gelişmeler her ne kadar tehditlerle 
birlikte bir gelecek ortaya koyuyor ise aynı zamanda fırsatları da beraberinde getirmektedir. Bu 
nedenle hem işgörenlerin hem de yöneticilerin yaşanacak bu değişimlere ve oluşan fırsatlara göre 
hareket ederek işgörenleri bu doğrultuda eğitme ve yönlendirmeleri bu olumsuzlukların bir 
nebze azalmasına olanak sağlayacaktır.   
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GİRİŞ 

Gelişen pazarlama anlayışıyla birlikte işletmeler arasında yoğun rekabet ortaya çıkmıştır. Bu 
rekabet ortamında başarı elde edebilmek için müşteri odaklı olmak ve müşteri istek ve 
ihtiyaçlarını doğru karşılamak gerekmektedir. Bu sebeple işletmeler mal kalitesi yanında hizmet 
kalitesini de sağlamak zorundadır. Kalite kavramı Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü ve 
Amerikan Kalite Derneği (ASQ) tarafından “Belirli ihtiyaçları karşılama kapasitesini destekleyen 
bir mal veya hizmetin tüm yönleri ve özellikleri” şeklinde tanımlanmaktadır. (Evans ve Lindsay, 
2005: 16) Hizmet kavramı, 1700’lü yıllarda başlayarak günümüze dek araştırılan ve pek çok 
çalışmaya konu olan bir kavram haline gelmiştir. Hizmet, “Bir tarafın diğer tarafa sunduğu, temel 
olarak dokunulmayan ve herhangi bir şeyin sahipliğiyle sonuçlanmayan bir faaliyet ya da fayda” 
şeklinde tanımlanmaktadır (Kotler, 1998: 11; Kotler ve Armstrong, 2006: 233). Hizmet kalitesi, 
verilen hizmet seviyesinin müşteri beklentileri ile ne kadar iyi eşleştiğinin bir ölçüsüdür. 
İşletmeler açısından hizmet kalitesi; mevcut müşteriyi elde tutma, yeni müşteri kazanma, müşteri 
memnuniyetini arttırma gibi sağladığı yararlar bakımından büyük öneme sahiptir. İşletmeler 
müşteri beklentilerini karşılayarak hizmet kalitelerini arttırmak isterler. Bu sebeple işletmelerin 
hizmet kalitesi noktasında müşteri istek ve beklentilerini doğru anlayabilmesi ve karşılaması için 
hizmet kalitesi ölçümü yaparak işletmelerin gelişimi yolunda strateji çizmeleri gerekmektedir.  

Müşteri memnuniyeti, mal veya hizmetin performansının beklentileri aşmasıyla ortaya çıkan kilit 
bir faktördür. Memnuniyet, işletmenin sunduğu mal ve ya hizmet hakkında müşterinin bireysel 
algısıdır (Beydoğan, 2017: 68). Müşteri memnuniyeti de hizmet kalitesi gibi işletmeler için çok 
büyük önem arz etmekte ve gelecek stratejilerini belirlemek için rehber olabilmektedir. Müşteri 
sadakati, müşteri memnuniyetinin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve müşteri hizmetten 
beklentileri karşılandığı takdirde tatmin olmaktadır. Memnun bir müşteri uzun vadede sadık bir 
müşteri halini alacaktır.  

Bu araştırmada bir hazır giyim mağazasının performansa dayalı hizmet kalitesi ölçülerek bunun 
müşteri memnuniyetine ve müşteri sadakatine etkisi incelenmiştir. Araştırmada performansa 
dayalı hizmet kalitesi somut özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati şeklinde 5 boyut 
altında değerlendirilmiştir. Bu araştırmada, performansa dayalı hizmet kalitesini ölçmek için 
SERVPERF ölçeği kullanılmıştır. Müşteri memnuniyetini ölçmek için, Cronin, Brady ve Hult 
(2000)’ın ölçeği ve müşteri sadakatini ölçmek için ise Yang ve Peterson (2004) tarafından 
kullanılan ölçek kullanılmıştır. Tüm sorular katılımcılara beşli likert tipi ölçekte sunulmaktadır 
[(1) Hiç Katılmıyorum, (5) Tam Katılıyorum]. Araştırma verileri yüz yüze anket yöntemiyle 
toplanmış olup, veriler Cronbach Alpha, Regresyon ve Korelasyon yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Başta söz konusu mağaza olmak üzere araştırmanın işletmeler için hizmet kalitesi stratejilerinin 
değiştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca hizmet kalitesinin 
müşteri memnuniyetine ve sadakatine etkisi ölçülerek araştırma sonuçlarının işletme yöneticileri 
tarafından planlama ve strateji geliştirme noktasında yardımcı bir kaynak olarak kullanılması 
düşünülmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Hizmet Kalitesi 

Hizmetlerin mallardan farklı özelliklere sahip olması (soyut olması, üretim ve tüketiminin eş 
zamanlı olması gibi) sebebiyle hizmetler için kalite standardı oluşturmak zor olmuştur. Bu 
nedenden dolayıdır ki, hizmet sektöründe kalite hareketi mal sektörünün gerisinde kalmıştır. 
1980’li yıllarda hizmet kalitesinin önemi vurgulanarak, bu konuda çalışmalar yapılmaya 
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başlanmıştır. O yıllardan itibaren hizmet kalitesi pazarlama literatüründe en önemli konulardan 
biri haline gelmiştir. Ancak ne yazık ki, hizmet kalitesinin tanımlanması ve değerlendirilmesi, 
mal kalitesinin değerlendirilmesinden çok daha zor olmaktadır. (Kotler ve Armstrong, 2006: 242). 
Kalite kavramı çok kez tanımlanmış olsa da bu kavram genel olarak mal kalitesini işaret 
etmektedir. Bu noktada hizmet kalitesini ayrıca tanımlamak gerekmiş ve literatürde pek çok kez 
tanımlamalar yapılmıştır. Hizmet kalitesi “Tüketicilerin belirli bir işletme tarafından sunulan 
hizmet algıları ile benzer hizmetleri sunan işletmelerle ilgili beklentileri arasındaki fark” olarak 
tanımlanmıştır (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1988: 36). Tanıma göre; beklentiler, müşterilerin 
ihtiyaçlarını ve isteklerini ifade ederken, algılamalar ise hizmet kullanımından sonra ihtiyaç ve 
isteklerin karşılanma düzeyini ifade etmektedir (Işın, 2013: 44).  

Hizmet kalitesi kavramı, işletmeler tarafından rakipleri karşısında başarılı olma yolu olarak 
düşünülmelidir. Özellikle hemen hemen aynı hizmeti sunan kuru temizleme, terzi gibi küçük 
işletmeler için önemli bir kavramdır. Bu noktada hizmet kalitesi kavramında önemli faktörler şu 
şekilde sıralanmaktadır: 

• Hizmet kalitesi, işletme tarafından değil, müşteriler tarafından tanımlanmaktadır 
(Stanton, 1997: 524). 
• Hizmet kalitesi algıları, müşteri beklentilerinin gerçek hizmet performansı ile 
karşılaştırılmasından kaynaklanmaktadır (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985: 42). 
• Müşterilerin bitmiş malı tek başına değerlendirdiği mal kalitesinin aksine, hizmet 
kalitesin değerlendirilmesinde müşteri, hizmet sürecini ve sonucunu birlikte 
değerlendirmektedir (Hoffman ve Bateson, 1997: 321).  
• Hizmetin somut olmama, dokunulmaz olma gibi özelliklerinden dolayı; hizmet kalitesi 
değerlendirmesi, mal kalitesi değerlendirmesinden daha zordur (Parasuraman vd., 1985: 42). 

Hizmet kalitesi kavramında sıkça bahsedilen beklenen hizmet ve algılanan hizmet ifadelerini 
açıklamak gerekmektedir. Bu bağlamda; beklenen hizmet müşteriye sunulacak mevcut hizmet 
sürecinden beklentileri anlamına gelmektedir (Şekerkaya, 1997: 21). Algılanan hizmet ise, 
müşterilerin bir varlığın, genel üstünlüğü ve mükemmeliyeti konusundaki yargısı olarak ifade 
edilmektedir (Parasuraman vd., 1988: 16).  

Literatür incelendiğinde, müşteri hizmet kalitesi değerlendirme sürecini etkileyen pek çok 
hizmet kalitesi boyutu karşımıza çıkmaktadır. Grönross (1984), Dabholkar ve arkadaşları (1996), 
Parasuraman ve arkadaşları (1985), Sasser, Olsen ve Wkchoff (1978) gibi araştırmacılar tarafından 
hizmet kalitesi farklı boyutlar altında ele alınmıştır. Yapılan araştırmalar içerisinde genel kabul 
gören boyut Parasuraman, Zeithmal ve Berry (1985) tarafından yapılan çalışmada geçen 
boyutlandırma yöntemidir. Bu çalışmada hizmet kalitesi SERVQUAL şeklinde ifade edilmekte 
ve on boyuttan oluşmaktadır. Daha sonra yapılan çalışmalarda (Parasuraman vd., 1985; 
Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1988; Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1994; Parasuraman, 
Berry ve Zeithaml, 1990; Parasuraman, Berry ve Zeithaml, 1991) on boyutlu olan model 
geliştirilerek 5 boyutlu hale getirilmiştir. 

• Somut Özellikler (Tangibles): Bir işletmenin somut özellikleri; işletmenin mimari yapısı, 
tasarımı, halısı, masası, aydınlatma cihazları, broşürleri, ve firma personelinin görünümü gibi 
çok çeşitli fiziksel kanıtları kapsamaktadır. Hizmet işletmelerinde fiziksel ürün olmaması 
sebebiyle, müşteriler genellikle bu kanıtlara göre değerlendirme yapmaktadır (Hoffman ve 
Bateson, 1997: 328). Somut özellikler; müşterilerin dokunarak, görerek somutluğu hissetmeleri 
sebebiyle soyut özellikler karşısında müşteriler üzerinde doğrudan etki bırakmaktadır. 
• Güvenilirlik (Reliability): Hizmet sağlayıcısının vaat edilen hizmeti mümkün olan en 
doğru ve güvenilir şekilde yerine getirme yeteneğidir. Genel olarak, güvenilirlik boyutu bir 
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işletmenin performansının tutarlılığını ve güvenilirliğini yansıtmaktadır (Hoffman ve Bateson, 
1997: 329).  
• Heveslilik (Responsiveness): Müşterilere yardım etme ve hızlı hizmet verme istekliliğini 
ifade etmektedir. Bu boyutta özellikle müşteriler açısından önemli olan faktör zamandır. Hızlı ve 
çabuk hizmet sunulması, işletmeye rakipleri karşısında avantaj sağlayacaktır (Kalyoncuoğlu, 
Faiz; 2016: 72). Heveslilik aynı zamanda işletmenin hizmeti vermeye hazır olduğunu da 
yansıtmaktadır (Hoffman ve Bateson, 1997: 330). 
• Güven (Assurance): Çalışanların bilgisi, nezaketi ve müşteriye güven verme derecesidir. 
Çalışanların gerekli bilgi ve beceriye sahip olması, müşterilere nazik, sıcakkanlı ve dürüst 
davranmaları hizmetin sunum sürecinde kaliteyi etkilemektedir (Parasuraman vd., 1985: 48). 
• Empati (Empathy): İşletme çalışanlarının her müşteriye özen gösterme ve bireysel ilgi 
gösterme becerisini içermektedir (Parasuraman vd., 1988: 23-24). Empatik firmalar müşterilerinin 
ihtiyaçlarını anlar ve hizmetlerini kendileri için erişilebilir hale getirmektedir (Hoffman ve 
Bateson, 1997: 331). 

Anlatıldığı üzere sayılan bu beş boyut hizmet kalitesinin en çok kabul edilen boyutlandırmasıdır. 
Söz konusu boyutlandırma SERVQUAL ölçeği Parasuraman, Zeithaml ve Berry’nin 1985 yılında 
yapmış oldukları boşluk teorisine dayanmaktadır. SERVQUAL ölçeği, hizmet kalitesi anlayışına 
genel bir bakış açısı getirmeye yönelik olup, müşterilerin belirli bir hizmetten beklentileri ile 
mevcut hizmeti sunan işletmenin performansından algıladıkları arasındaki farka dayanmaktadır 
(Değermen, 2005: 74). Yaygın olarak kullanılan SERVQUAL ölçeği, Service ve Quality 
kelimelerinin birleşimiyle oluşturulmuş olup hizmet kalitesi anlamına gelmektedir. Bu ölçek, 
hizmet kalitesi oluşumuna büyük katkılar sağlamıştır. SERVQUAL ölçeğinde müşterilere beş 
boyut için 22şer önerme ile 2 bölümden oluşan 7’li Likert tipi ölçek ile sorular sorulmaktadır. 
Birinci bölümde müşterilerin hizmet işletmesinden beklentileri, ikinci bölümde ise hizmet 
işletmesinden algılamaları (performans) test edilmektedir. Elde edilen sonuca göre; algılama 
skorundan beklenti skorunun çıkarılması ile SERVQUAL skoru elde edilmektedir. (Servqual 
Skoru = Algı Skoru – Beklenti Skoru) 

Beklenen hizmet ve algılanan hizmet arasında olan şu üç farklı durumdan söz edilmektedir: 

• Beklenen Hizmet > Algılanan Hizmet ise, müşteri tarafından algılanan kalite tatmin 
edicilikten uzaktır ve beklenen hizmet ile algılanan hizmet arasındaki tutarsızlığın artmasıyla 
birlikte tamamen kabul edilemez kalite haline dönüşecektir. 
• Beklenen Hizmet = Algılanan Hizmet olduğu zaman, algılanan kalite tatmin edicidir. 
• Beklenen Hizmet < Algılanan Hizmet ise, algılanan kalite tatmin edicilikten de üstün 
durumdadır ve algılanan hizmet ile beklenen hizmet arasındaki tutarsızlığın artması ile birlikte 
ideal kalite haline dönüşecektir (Parasuraman vd., 1985: 48-49). 

SERVQUAL ölçeğinde müşterilerin hizmet almadan önce alacakları hizmet hakkındaki 
beklentileri tespit edilmekte, daha sonra hizmet alımından sonra hizmet hakkındaki algılamaları 
yani performans ölçülmektedir. Burada söz konusu hizmetin, müşterinin beklentilerini 
karşıladığı takdirde kaliteli olduğu, karşılamaması durumunda ise orada bir boşluk söz konusu 
olduğu yani tatminsizliğin olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Her ne kadar SERVQUAL ölçeği en çok kullanılan ölçme yöntemlerinden birisi olsa da çok kez 
eleştiriye maruz kalmıştır. Yapılan eleştiriler sonucunda, ölçeğe alternatif olarak geliştirilen 
SERVPERF ölçeği Cronin ve Taylor (1992) tarafından geliştirilmiştir. Cronin ve Taylor 
SERVQUAL ölçeğinin hizmet kalitesi ölçümünde yetersiz kaldığını ve karmaşık bir yapıda 
olduğunu iddia ederek, yalnızca müşterinin hizmetlerin performansına ilişkin 
değerlendirmelerine (algılarına) dayanan SERVPERF modelini geliştirmiştir. Modelin ismi, 
‘Service Performance’ kelimelerinin ilk hecelerinden alınarak oluşturulmuştur. Modele göre, 
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hizmet kalitesi beklenti ve performans arasındaki fark ile ölçülmemelidir. Cronin ve Taylor (1992) 
hizmet kalitesinin, yalnızca performansa dayalı algılamalar üzerinden ölçülmesi gerektiğini 
savunmuştur. Bu sebeple SERVPERF ölçeği geliştirilerek yalnızca performansa dayalı hizmet 
kalitesi ölçümünün daha uygun olduğu ve daha yüksek geçerliliğe sahip olduğu savunulmuştur 
(Cronin ve Taylor, 1994: 128). Bu araştırmada da hizmet kalitesini ölçmek amacıyla SERVPERF 
ölçeği kullanılmıştır. 

 

Müşteri Memnuniyeti 

Gelişen pazarlama anlayışı ile birlikte gelinen son noktada müşteri odaklılığının hakim olması, 
işletmelerin müşterilerine eskiye nazaran daha fazla önem verdiğinin bir göstergesidir. 
Müşterilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerine göre hareket ederek bu doğrultuda mal ve hizmet 
üreten işletmeler müşteri memnuniyeti sağlamayı hedeflemektedir. 

İşletme bünyesindeki tüm faaliyet ve çabalar müşteriyi tatmin etmek, müşteriyi elde tutmak ve 
müşteri sadakatini sağlamak üzerine kurulmuştur (Midilli, 2011: 30). İşletmeler açısından mevcut 
müşteriyi elde tutmak, yeni müşteri bulmaya göre çok daha zor ve önemlidir. Bu sebeple 
işletmeler, müşterilerini memnun ederek onları elde tutmayı hedeflemektedir. “Memnuniyet, 
işletmenin sunduğu mal veya hizmeti hakkında müşterinin bireysel algısı olarak 
değerlendirilmektedir” (Beydoğan ve Kalyoncuoğlu, 2017: 68). Bu algının müşteri beklentilerini 
karşılaması veya aşması durumu müşteri memnuniyetini ortaya çıkarmaktadır. Müşteri 
memnuniyeti, bir mal veya hizmetin algılanan performansının, alıcının beklentileri ile ne 
derecede uyuştuğunu ifade etmektedir (Kotler ve Armstrong, 2006: 13). Müşteri memnuniyeti, 
müşterinin beklentilerine göre mal veya hizmetin algılanan performansına bağlıdır. Eğer mal 
veya hizmetin performansı, müşterinin beklentilerinin altında ise, müşteri memnuniyetsizliği söz 
konusu olacaktır. Eğer performans, beklentileri karşılıyor ise, müşteri memnuniyeti oluşacaktır. 
Eğer performans, beklentileri karşılayarak aşıyor ise, müşteri yüksek derecede memnun 
kalacaktır (Kotler ve Armstrong, 2006: 13).  

Müşteri memnuniyeti kavramı literatürde pek çok kez tanımlanmış ve son zamanlarda işletmeler 
için çok büyük önem teşkil etmeye başlamıştır. Çünkü işletmeler müşterilerini memnun 
etmeleriyle birlikle rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Berry ve arkadaşları (1988) “Bir işletmenin 
müşteri memnuniyetini sağlaması, o işletmenin rekabetteki en güçlü silahıdır” diyerek müşteri 
memnuniyetinin önemini anlatmıştır. Müşterinin işletmeden memnun olması, işletmeye bazı 
katkılar sağlamaktadır. Bir işletmeden memnun kalan müşteri; 

• O işletmeden daha çok mal/hizmet satın almaktadır, 
• Satın aldığı mal ve hizmetler dışında, işletmenin ürettiği başka mal ve hizmetler de satın 
almaktadır, 
• O işletmeye karşı olumlu duygular beslemesi sebebiyle işletmenin olumlu bir imaj 
çizmesini sağlamaktadır, 
• Rakip işletmelere karşı ilgileri azalmaktadır, 
• Zamanla o işletmenin sadık müşterisi olmaktadır. Bu durumun tam tersi 
düşünüldüğünde ise, memnun olmayan müşteri, işletmeye dezavantaj getirecektir. Memnun 
olmayan müşteri, rakip işletmelere doğru yönelmektedir (Kotler ve Armstrong, 2006: 7). 

 

Müşteri Sadakati 

Günümüzde işletmelerin kar elde edebilmeleri ve doğru stratejilerle büyümeleri için müşteri 
sadakati konusu önemli bir hale gelmiştir. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı işletme dünyasında, 
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rakipleri karşısında üstünlük elde etmek isteyen işletmelerin, müşterilerini sadık hale 
dönüştürme çabalarında bulunmaları gerekmektedir. Bu sebeple işletmelerin öncelikle, sahip 
oldukları kaynaklara ve kabiliyetlere yön vererek onları etkin bir şekilde kullanmaları 
gerekmektedir (Knox 1998, 736). Böylece müşteri istek ve beklentileri en iyi şekilde karşılanarak 
müşteri memnuniyeti ve sadakati oluşturulma yolunda ilerlenecektir. Bu da işletmelerin asıl 
hedefi olan kar elde etmeyi beraberinde getirecektir. Oliver (1999) müşteri sadakatini, 
müşterilerin davranışlarını etkileme potansiyeline sahip pazarlama çabalarına rağmen, aynı 
markanın mal veya hizmetlerini sürekli olarak yeniden satın alma istekliliği şeklinde 
tanımlamıştır. Müşteri sadakati, müşteri memnuniyetinin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve 
müşteri hizmetten beklentileri karşılandığı takdirde tatmin olmaktadır. Memnun bir müşteri 
uzun vadede sadık bir müşteri halini alacaktır. Griffin (1997) sadık müşterileri, rekabetin tüm 
çekiciliğine rağmen belirli bir işletmeden sürekli olarak mal veya hizmet satın alan, alışveriş 
yaptığı işletmeyi diğer müşterilere tavsiye eden ve böylelikle işletmeye bağlılığını gösteren 
müşteriler şeklinde tanımlamaktadır.  

Müşteri sadakati sağlayan işletmeler bazı faydalar elde edecektir.  

• Sadık müşteriler diğer müşterilere kıyasla o mal veya hizmet grubundan daha fazla 
alışveriş yapmaktadır bu da satışta artışa neden olur, 
• Sadık müşteriler fiyatlara karşı daha az duyarlıdır. Bu da yüksek fiyatlandırma dahi olsa 
satın alınma olasılığının yüksek olduğunu gösterir, 
• Sadık müşteriler işletmeyi çevresindekilere duyurma eğiliminde olduklarından, ağızdan 
ağıza pazarlamayı ortaya çıkarır, bu da işletmenin satışını arttırır, 
• Müşteri sadakatinin, satış artışını sağlaması sebebiyle işletme kar elde etmektedir, 
• Sadık müşterilerin, rakip işletmelerin ürünlerine karşı daha az duyarlı olması sebebiyle, 
sadakat oluşturmuş işletme, rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü elde etmektedir.  
• Müşteri sadakati, işletmenin müşterileri ile yakın bir bağ kurmasını sağlar. Böylece 
işletme, müşterisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak ondan ne kadar süre daha kazanım 
sağlayacağını tahmin edebilir, 
• Sadık müşteriler, kendilerini işletmenin bir parçası olarak gördükleri için, işletmeye geri 
bildirimde bulunurlar. Bu geri bildirim sayesinde işletme eksikliklerini görme imkanı bulur. 

 

HAZIR GİYİM PERAKENDECİLİĞİ SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNİN 
SERVPERF YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA 

Araştırmanın Amacı, Kapsamı, Değişkenleri ve Hipotezleri 

Bu araştırmanın amacı işletmeler için kritik öneme sahip olan hizmet kalitesi, müşteri 
memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramını bir perakendeci hazır giyim mağazası çerçevesinde 
ele almaktır. Gelişen modern pazarlama anlayışı ile geleneksel pazarlamaya göre müşteri 
odaklılık önem kazanmıştır. Bu bağlamda müşteri istek ve beklentileri doğru tespit edilip, 
karşılanarak müşteri sadakati oluşturmak işletmeler için temel hedef haline gelmiştir. Bu 
araştırmanın amacı müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesini ölçerek perakendeci bir hazır 
giyim mağazasından algıladıkları kalitenin müşteri memnuniyetine ve müşteri sadakatine 
etkisini ölçmektir. 

Gelişen modern pazarlama ortamı içerisinde işletmeler arasındaki rekabet artmıştır. Bu sebeple 
her işletme rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışmaktadır. Mal kalitesiyle birlikte hizmet kalitesi 
kavramı da önem kazanmış ve işletmelerin üzerinde durduğu bir konu haline gelmiştir. 
İşletmeler böylece müşteri memnuniyeti sağlamayı ve müşteri sadakati oluşturmayı 
hedeflemektedir. 
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Bu araştırmada da perakendeci bir hazır giyim mağazasının hizmet kalitesi ölçülmeye 
çalışılmıştır. Bu ölçüm SERVPERF metoduyla yapılmış olup, hizmet kalitesinin, müşteri 
memnuniyetine ve müşteri sadakatine olan etkisi ölçülmüştür. Araştırma, söz konusu işletmenin 
toplam 400 müşterisine ulaşılarak yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. 

Bu araştırma bir hazır giyim perakendeciliği yapan işletmenin hizmet kalitesini ve bunun müşteri 
memnuniyetine ve müşteri sadakatine etkisini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada 
hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren bir mağazanın performansa dayalı hizmet kalitesini 
ölçmek amacıyla Cronin ve Taylor tarafından 1992 yılında geliştirilen SERVPERF ölçeği 
kullanılmıştır. Müşteri memnuniyetini ölçmek için Cronin, Brady ve Hult (2000)’ın çalışmasında 
kullandığı ölçek ve müşteri sadakati için ise Yang ve Peterson, (2004)’ın kullandığı ölçek 
kullanılmıştır. Bu bölümdeki tüm sorular, beşli Likert tipi ölçekle [(1) Hiç Katılmıyorum…(5) 
Tam Katılıyorum)] katılımcılara sunulmuştur. İkinci bölümde ise, kişisel bilgi formunda ankete 
katılanların cinsiyet, yaş, medeni durum, sosyal statü, eğitim düzeyi ve aylık kişisel geliri ile ilgili 
bilgiler yer almaktadır. 

Araştırmanın amacına yönelik hazırlanmış toplam 11 hipotezi bulunmakta olup bu hipotezler 
aşağıda sunulmaktadır: 

H1: Perakendeci hazır giyim mağazasının hizmet sunumunda kullandığı somut özellikleri, 
müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir.  

H2: Perakendeci hazır giyim mağazasının güvenilirliği, müşteri memnuniyetini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

H3: Perakendeci hazır giyim mağazasının hevesliliği, müşteri memnuniyetini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

H4: Perakendeci hazır giyim mağazasının sunduğu güven, müşteri memnuniyetini olumlu 
yönde etkilemektedir. 

H5: Perakendeci hazır giyim mağazasının müşterileriyle kurduğu empati, müşteri 
memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir. 

H6: Perakendeci hazır giyim mağazasının hizmet sunumunda kullandığı somut özellikleri, 
müşteri sadakatini olumlu yönde etkilemektedir. 

H7: Perakendeci hazır giyim mağazasının güvenilirliği, müşteri sadakatini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

H:8 Perakendeci hazır giyim mağazasının hevesliliği, müşteri sadakatini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

H9: Perakendeci hazır giyim mağazasının sunduğu güven, müşteri sadakatini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

H10: Perakendeci hazır giyim mağazasının müşterileriyle kurduğu empati, müşteri sadakatini 
olumlu yönde etkilemektedir. 

H11: Perakendeci hazır giyim mağazasının müşteri memnuniyeti, müşteri sadakatini olumlu 
yönde etkilemektedir. 

 

Araştırmanın Metodolojisi 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin, daha önce yapılan çalışmalarda geçerliliği ve güvenilirliği test 
edilmiştir. Söz konusu ölçekler araştırma kapsamında, tercüme ve yeniden tercüme süreci 
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izlenerek test edilmiş ve anket formu oluşturulmuştur. Hazırlanan anket, ilk etapta 50 kişiye pilot 
uygulama yapılarak, uygulama sonrası veri kalitesinde iyileşme sağlayacak düzeltmeler ve 
sadeleştirmeler yapılarak ankete son hali verilmiştir. 

Araştırmada kullanılacak örneklem sayısı %95 güvenilirlik düzeyinde (n=(z/e)²p.q formülü ile 
hesaplanmıştır. Roscoe (1975)’e göre; 30'dan büyük ve 500'den küçük örneklem büyüklüğü, çoğu 
araştırma için uygundur (Sekeran, 2003: 295). Buradan hareketle, araştırma anketi 400 kişiye 
uygulanmıştır. Anket, örnekleme uygulandıktan sonra, elde edilen bulgular istatistiksel 
yöntemlerle analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 25 paket programından 
(Statistical Package for the Social Science) ve Microsoft Excel’den yararlanılmıştır.  

Araştırmanın bu bölümünde, öncelikle katılımcıların betimsel özellikleri ve düşüncelerini ortaya 
koyabilmek amacıyla frekans tablolarına yer verilmiştir. Daha sonra, araştırmada bulunan 
değişkenlerin hangi faktörlerden meydana geldiğini gözlemlemek amacıyla Keşfedici Faktör 
Analizi (KFA) uygulanırken, ölçeklerin kendi aralarında içsel tutarlılıklarını saptamak amacıyla 
Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında sunulan hipotezlerin 
birbiriyle olan ilişkisini ölçmek amacıyla Korelasyon hesaplanırken, ilişki olduğu ortaya konan 
hipotezlerin arasındaki etki düzeyini ölçmek amacıyla ise Tekli ve Çoklu Doğrusal Regresyon 
analizi uygulanmıştır. Yapılan her analiz neticesinde elde edilen veriler tablolar halinde 
sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırma neticesinde elde edilen bulguların değerlendirilmesi amacıyla 
öncelikle ankete katılan 400 kişinin demografik özelliklerine ilişkin verdikleri cevaplar, frekans 
tablosunda gösterilmektedir. 

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, cinsiyet dağılımlarında %61,5’inin kadın; 
%38,5’inin erkek olduğu ortaya çıkmıştır. Yaş dağılımına bakıldığında, en fazla 26-35 (%39,8) yaş 
aralığında katılımcının olduğu görülmektedir. Daha sonra, %31’inin 18-25 yaş; %16,7’nin 36-45 
yaş; %8’inin 46-55 yaş; %3,8’inin 56-65 yaş ve %0,7’sinin ise 66 ve üzeri yaş grubunda olduğu 
ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle katılımcıların daha çok genç oldukları söylenebilmektedir. 
Medeni durum açısından bakıldığında ise, örneklemin %56,3 oranında evlilerden, %43,7 
oranında bekarlardan oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim düzeyi lisans olanların oranı 
%40 ile en yüksek orana sahip iken, bunu %25,7’lik oran ile lise mezunları takip etmektedir. En 
düşük oran ise %5,8 ile ortaokul mezunlarına aittir. Katılımcıların sosyal statülerine yönelik elde 
edilen sonuçlarda büyük çoğunluğun (%30,2) özel sektör çalışanı olduğu ortaya çıkmıştır. Son 
olarak katılımcıların aylık gelir düzeyi dağılımlarında, %26,5’inin 1000 TL ve altında; %37,8’inin 
1001-3000 TL arasında; %26’sının 3001-5000 TL arasında; %7,7’sinin 5001-7000 TL arasında; 
%1’inin 7001-9000 TL arasında ve yine %1’inin 9001 TL ve üstünde gelire sahip olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

Perakendeci hazır giyim işletmesinde incelenen hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri 
sadakati için tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri) 
Tablo.2’de sunulmaktadır. Araştırma kapsamında yer alan değişkenlerin dağılım biçimlerini 
ortaya çıkarmak, onların yapısının anlaşılması bakımından önem taşımaktadır. Bu dağılımların 
biçimleri, çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) hesaplamasıyla anlaşılmaktadır (Gürbüz ve 
Şahin, 2017: 212). Normal dağılım fonksiyonunun görüntüsü sadece belli tek bir tip olarak ortaya 
çıkmaz. Bu dağılımı tanımlayan parametreler, ortalama ve standart sapma değerleridir. Bu 
kapsamda, değişkenlerin çarpıklık değerinin 2’den, basıklık değerinin de 7’den düşük olması 
gerektiği söylenmektedir (Hong vd., 2003; West vd., 1995 aktaran Kalyoncuoğlu ve Faiz, 2016: 
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81). Başka bir kaynağa göre ise, değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1 ile -1 arasında 
olmasının geçerli olduğu söylenmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2017: 215).  

 
Tablo 1. Anket Katılımcılarının Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılımları 

  f %   f % 
Cinsiyet    Sosyal Statü    
Kadın 246 61,5 Çalışan (Kamu) 63 15,8 
Erkek 154 38,5 Çalışan (Özel) 121 30,2 
Toplam 400 100 Serbest Meslek Erbabı 19 4,8 
Medeni Durum    İşveren 9 2,2 
Evli 225 56,3 İşsiz 12 3,0 
Bekâr 175 43,7 Emekli 10 2,5 
Toplam 400 100 Ev Hanımı 96 24,0 
Yaş    Öğrenci 70 17,5 

18-25 124 31,0 Toplam 400 100 
26-35 159 39,8 Gelir Düzeyi    
36-45 67 16,7 1000 TL ve altı 106 26,5 
46-55 32 8,0 1001 TL - 3000 TL arası 151 37,8 
56-65 15 3,8 3001 TL - 5000 TL arası 104 26,0 
66 ve üzeri 3 0,7 5001 TL - 7000 TL arası 31 7,7 
Toplam 400 100 7001 TL - 9000 TL arası 4 1,0 
Eğitim Düzeyi     9001 TL ve üstü 4 1,0 
İlkokul 24 6,0 Toplam 400 100 
Ortaokul 23 5,8    
Lise 103 25,7    
Ön lisans 58 14,5    
Lisans 160 40,0    
Yüksek lisans 32 8,0    
Toplam 400 100    

 

Bu araştırmada test edilen ölçeklerin çarpıklık değerlerinin -0,809 ile 0,804 arasında, basıklık 
değerlerinin ise -0,935 ile 0,185 arasında olması dolayısıyla değerlerin istenen aralıkta olduğu 
görülmüştür. Böylece araştırmada test edilen modellerin gözlemlenen değişkenlerinin normallik 
özelliğini sağlamış olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 



Vahide ÖZTÜRK 

 747 

 
Tablo 2. Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati için Tanımlayıcı İstatistikler 

           
  

Ölçekler 
         

  Ort. S.S. Çarpıklık Basıklık  
  Somut Özellikler (SÖ) 3,52 0,791 -0,231 -0,055  
  SÖ1 3,38 0,999 0,083 -0,453  
  SÖ2 3,45 1,112 -0,341 -0,574  
  SÖ3 3,61 1,015 -0,424 -0,147  
  SÖ4 3,65 0,951 -0,479 0,127  
  Güvenilirlik (GK) 3,78 ,827 -0,508 -0,176  
  GK1 3,60 1,008 -0,349 -0,325  
  GK2 3,76 1,039 -0,524 -0,345  
  GK3 3,95 1,003 -0,809 0,185  
  GK4 3,78 ,979 -0,545 0,007  
  GK5 3,82 ,977 -0,556 -0,168  
  Heveslilik (HV) 3,59 0,883 -0,360 -0,302  
  HV1 3,54 1,139 -0,487 -0,547  
  HV2 3,63 1,052 -0,463 -0,423  
  HV3 3,57 1,078 -0,370 -0,545  
  HV4 3,63 1,060 -0,395 -0,595  
  Güven (G) 3,63 0,853 -0,359 -0,273  
  G1 3,65 1,027 -0,457 -0,283  
  G2 3,67 1,020 -0,410 -0,429  
  G3 3,71 1,048 -0,527 -0,307  
  G4 3,51 1,036 -0,245 -0,508  
  Empati ( E ) 3,20 0,920 -0,080 -0,470  
  E1 3,17 1,175 -0,143 -0,734  
  E2 3,21 1,173 -0,180 -0,743  
  E3 2,84 1,197 0,056 -0,790  
  E4 3,04 1,173 -0,012 -0,792  
  E5 3,75 1,082 -0,636 -0,356  

  
Müşteri Memnuniyeti 
(MM) 3,49 0,968 -0,195 -0,563 

 
  MM1 3,52 1,062 -0,280 -0,580  
  MM2 3,52 1,064 -0,241 -0,687  
  MM3 3,46 1,075 -0,194 -0,697  
  Müşteri Sadakati (MS) 3,21 0,956 -0,056 -0,613  
  MS1 3,57 1,047 -0,266 -0,620  
 MS2 3,42 1,163 -0,198 -0,935  
 MS3 3,20 1,189 -0,113 -0,868  
 MS4 2,19 1,349 0,804 -0,656  
 MS5 3,62 1,136 -0,479 -0,582  
 MS6 3,28 1,148 -0,124 -0,787  
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Keşfedici Faktör Analizi 

“Faktör analizi (FA), birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni bir araya getirerek az sayıda 
kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) bulmayı, keşfetmeyi amaçlayan 
çok değişkenli bir istatistik olarak tanımlanabilir.” (Büyüköztürk, 2002: 472). Bu araştırma 
kapsamındaki hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ölçeklerine, Temel 
Bileşenler Analizi ve “Varimaks” eksen döndürmesi metodu kullanılarak faktör analizi 
çeşitlerinden Keşfedici Faktör Analizi (KFA) uygulanmıştır. Örneklem büyüklüğünün 
uygunluğunu ve yeterliliğini değerlendirmek amacıyla ise, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi 
yapılmıştır (Beydoğan ve Kalyoncuoğlu, 2017: 76). Bu değerin 0,60 ve üzerinde olması 
örneklemin faktör analizi için yeterli olacağı anlamını taşımaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2017: 317). 
Araştırma kapsamında hesaplanan tüm KMO değerlerinin, alt seviye olarak kabul edilen 0,60’ın 
üzerinde olması sebebiyle örneklemin uygun ve yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Barlett Küresellik Testi korelasyon matrisindeki ilişkilerin faktör analizi yapacak ölçüde yeterli 
olup olmadığını test etmektedir (Beydoğan ve Kalyoncuoğlu, 2017: 76). Bu test sonuçlarına göre 
de değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde bir ilişki bulunduğu (p < 0.05) 
görülmüştür (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko 2006: 80-81 aktaran Dölarslan ve Özer, 2014: 45). 
Araştırmaya konu olan değişkenlerin tümünün %50’den büyük açıklanan varyans değerine 
sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca tüm değişkenlerin 1’den büyük özdeğere sahip olması 
sebebiyle her bir değişkenin tek bir boyutta açıklandığı sonucu elde edilmiştir (Dölarslan ve Özer, 
2014: 45). 

Bu aşamadan sonra hesaplanan faktör yükü, bir maddenin ya da gözlenen değişkenin ilgili faktör 
ile olan korelasyonu anlamına gelmektedir. Faktör içerisindeki bir maddenin faktör yükünün 
karesi, o faktördeki varyansın ne kadarını açıkladığını göstermektedir. Örneğin, faktör yükü 0,5 
olan bir madde, ilgili faktörün varyansının (0,5²=0,25) %25’ini açıklıyor anlamına gelmektedir 
(Gürbüz ve Şahin, 2017: 317-318). Bu kapsamda faktör yükü, 

0,32 – 0,5 arası düşük, 

0,5 – 0,6 arası iyi, 

0,6 – 0,7 arası yüksek, 

0,7 ve üzerinde mükemmel olarak sınıflandırılmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2017: 318). Buradan 
hareketle, araştırmada hesaplanan faktör yüklerinin tümünün 0,32 değerinin üstünde olduğu ve 
büyük çoğunluğunun mükemmel derecede faktör yüküne sahip olduğu görülmektedir. 

Araştırmada elde edilen faktör yapılarının, iç tutarlılıklarının belirlenmesi amacıyla Cronbach 
Alpha (α) katsayıları hesaplanmıştır. Katsayının 0,60 ile 0,80 arasında olması ölçeğin oldukça 
güvenilir olduğu, 0,80 ile 1,00 arasında olması ise ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu 
anlamını taşımaktadır (Kayış, 2006: 405). Araştırmada yapılan Cronbach Alpha değerleri 
incelendiğinde, yalnızca somut özellikler değişkeninin 0,80’den düşük olduğu (0,779) 
görülmekte olup, diğer tüm değişkenlerin yüksek düzeyde güvenilir olduğu görülmektedir. 
Ancak somut özellikler değişkeni de 0,60 ile 0,80 arasında bulunması sebebiyle oldukça 
güvenilirdir.   
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Tablo 3. Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine İlişkin Keşfedici (Açıklayıcı) Faktör 
Analizi Sonuçları 

 Gözlenen 
Değişkenler 

   

 
Özdeğer 

Açıklanan 
Varyans (%) 

Faktör Yükü 
Cronbach's Alpha 

(α)  

  SÖ1 2,414 60,358 0,774 

0,779 

 

  SÖ2 0,645 76,480 0,746  

  SÖ3 0,516 89,372 0,805  
  SÖ4 0,425 100,000 0,782  
    KMO (Örneklem Yeterliliği): 0,765  
    Bartlett Küresellik Testi: [x²(6)=426,569, p< 0,001]  

  GK1 3,421 68,426 0,778 

0,884 

 

  GK2 0,563 79,696 0,857  

  GK3 0,433 88,358 0,850  

  GK4 0,309 94,533 0,864  
  GK5 0,273 100,000 0,783  
    KMO (Örneklem Yeterliliği): 0,856  
    Bartlett Küresellik Testi: [x²(10)=1051,746, p< .001]  

  HV1 2,683 67,084 0,712 

0,832 

 

  HV2 0,635 82,963 0,860  

  HV3 0,391 92,726 0,858  

  HV4 0,291 100,000 0,836  
  

  
KMO (Örneklem Yeterliliği): 0,778  

  Bartlett Küresellik Testi: [x²(6)=651,450, p< .001]  

  G1 2,738 68,460 0,843 

0,846 

 

  G2 0,593 83,281 0,859  

  G3 0,389 93,000 0,834  
  G4 0,280 100,000 0,771  
  

  
KMO (Örneklem Yeterliliği): 0,778  

  Bartlett Küresellik Testi: [x²(6)=687,795, p< .001]  

  E1 3,165 63,298 0,858 

0,852 

 

  E2 0,759 78,470 0,859  

  E3 0,519 88,858 0,822  

  E4 0,347 95,807 0,817  
  E5 0,210 100,000 0,590  
  

  
KMO (Örneklem Yeterliliği): 0,809  

  Bartlett Küresellik Testi: [x²(10)=951,059, p< .001]  

  MM1 2,474 82,461 0,914 

0,893 
 

  MM2 0,361 94,508 0,940  
  MM3 0,165 100,000 0,869  
  

  
KMO (Örneklem Yeterliliği): 0,712  

  Bartlett Küresellik Testi: [x²(3)=760,670, p< .001]  

 MS1 4,146 69,104 0,896 

0,898 

 

 MS2 0,807 82,553 0,902  

 MS3 0,407 89,340 0,865  

 MS4 0,258 93,635 0,537  

 MS5 0,209 97,114 0,874  

 MS6 0,173 100,000 0,855  

 
  

KMO (Örneklem Yeterliliği): 0,880  

 Bartlett Küresellik Testi: [x²(15)=1729,985, p< .001]  
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Hipotezlerin Test Edilmesi 

Araştırma modelinde ortaya konulan hipotezlerin test edilmesiyle ulaşılan sonuçlar aşağıda 
sunulmaktadır. 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenlerin birbiri ile olan ilişkilerinin araştırılması ve bu ilişkilerin yönü ile derecesinin 
belirlenmesi için çoklu korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yedi değişkenin 
de birbiriyle ilişkili olduğu görülmüştür. Bulunan değerlere göre değişkenler arasında ne 
kadarlık ilişki olduğu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 4. Perakendeci Hazır Giyim Mağazasına İlişkin Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve 
Korelasyon Katsayıları 

                    
   Değişkenler Ort. S.S. 1 2 3 4 5 6 7  
  1. Somut Özellikler 3,52 0,79 -              
  2.Güvenilirlik 3,78 0,82 0,609* -            
  3. Heveslilik 3,59 0,88 0,560* 0,685* -          
  4. Güven 3,63 0,85 0,587* 0,688* 0,789* -        
  5. Empati 3,20 0,92 0,530* 0,543* 0,650* 0,638* -      

  
6. Müşteri 
Memnuniyeti 

3,49 0,96 0,609* 0,544* 0,615* 0,602* 0,589* -   
 

  7. Müşteri Sadakati 3,21 0,95 0,584* 0,499* 0,593* 0,562* 0,614* 0,814* -  

 *p< 0,001           
Tekli Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Araştırmada perakendeci hazır giyim mağazasının sunduğu hizmet kalitesinin, her biri ayrı 
olarak ele alınan beş değişkeninin müşteri memnuniyetine ve müşteri sadakatine, ayrıca müşteri 
memnuniyetinin müşteri sadakatine olan etkisini ölçmek amacıyla tekli doğrusal regresyon 
analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolar halinde gösterilmektedir. 

H1: Perakendeci hazır giyim mağazasının hizmet sunumunda kullandığı somut özellikleri, müşteri 
memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir. 

                

   

Hipotezler Doğrudan 
Etkiler 

Standardize 
Edilmiş 

Parametre 
Değeri 

Standart 
Hata t p Sonuçlar   

 
   H1 SÖ → MM 0,609 0,049 15,336 0,000 Desteklendi    
 *R²= 0,371, Düzeltilmiş R²= 0,370, F= 235,202, p< 0,001  
   Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti     
   *p< 0,001    

 

Müşteri Memnuniyeti bağımlı değişken, Somut Özellikler ise bağımsız değişkendir. Bağımsız 
değişken (Somut Özellikler), bağımlı değişkendeki (Müşteri Memnuniyeti) değişimin %37’sini 
açıklamaktadır. Buna göre, müşteri memnuniyetindeki %37’lik varyansın varyansın somut 
özelliklere bağlı olduğu söylenebilir. Tablodaki anlamlılık değeri (Sig.) 0,05 değerinden ne kadar 
küçükse, regresyon modelinin bağımlı değişkendeki (Müşteri Memnuniyeti) varyansı o kadar iyi 
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açıkladığı anlamı çıkarılmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2017: 271). Buna göre, regresyon modeli 
istatiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). Diğer bir ifadeyle, Somut Özellikler, Müşteri 
Memnuniyetini olumlu yönde (0,609) etkilemektedir (p<0,001). Araştırma sonucuna göre H1 
hipotezinin desteklendiği görülmektedir.  

H2: Perakendeci hazır giyim mağazasının güvenilirliği, müşteri memnuniyetini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

           

   

Hipotezler Doğrudan 
Etkiler 

Standardize 
Edilmiş 

Parametre 
Değeri 

Standart 
Hata t p Sonuçlar   

 

   H2 GK → MM 0,544 0,049 12,928 0,000 Desteklendi    

 *R²= 0,296, Düzeltilmiş R²= 0,294, F= 167,132, p< 0,001  
   Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti     
   *p< 0,001    

           
Müşteri Memnuniyeti bağımlı değişken, Güvenilirlik ise bağımsız değişkendir. Bağımsız 
değişken (Güvenilirlik), bağımlı değişkendeki (Müşteri Memnuniyeti) değişimin %29’unu 
açıklamaktadır. Güvenilirlik, Müşteri Memnuniyetini olumlu (0,544) yönde etkilemektedir 
(p<0,001). Araştırma sonucuna göre H2 hipotezinin desteklendiği görülmektedir.  

 

H3: Perakendeci hazır giyim mağazasının hevesliliği, müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir. 

           

   

Hipotezler Doğrudan 
Etkiler 

Standardize 
Edilmiş 

Parametre 
Değeri 

Standart 
Hata t p Sonuçlar   

 

   H3 HV → MM 0,615 0,043 15,547 0,000 Desteklendi    

 *R²= 0,378, Düzeltilmiş R²= 0,376, F= 241,698, p< 0,001  
   Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti     
   *p< 0,001    

           
Müşteri Memnuniyeti bağımlı değişken, Heveslilik ise bağımsız değişkendir. Bağımsız değişken 
(Heveslilik), bağımlı değişkendeki (Müşteri Memnuniyeti) değişimin %38’ini açıklamaktadır. 
Heveslililik, Müşteri Memnuniyetini olumlu (0,615) yönde etkilemektedir (p<0,001). Araştırma 
sonucuna göre H3 hipotezinin desteklendiği görülmektedir. 
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H4: Perakendeci hazır giyim mağazasının sunduğu güven, müşteri memnuniyetini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

           

   

Hipotezler Doğrudan 
Etkiler 

Standardize 
Edilmiş 

Parametre 
Değeri 

Standart 
Hata t p Sonuçlar   

 

   H4 G → MM 0,602 0,045 15,058 0,000 Desteklendi    

 *R²= 0,363, Düzeltilmiş R²= 0,361, F= 226,753, p< 0,001  
   Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti     
   *p< 0,001    

           
Müşteri Memnuniyeti bağımlı değişken, Güven ise bağımsız değişkendir. Bağımsız değişken 
(Güven), bağımlı değişkendeki (Müşteri Memnuniyeti) değişimin %36’sını açıklamaktadır. 
Güven, Müşteri Memnuniyetini olumlu (0,602) yönde etkilemektedir (p<0,001). Araştırma 
sonucuna göre H4 hipotezinin desteklendiği görülmektedir. 

H5: Perakendeci hazır giyim mağazasının müşterileriyle kurduğu empati, müşteri memnuniyetini olumlu 
yönde etkilemektedir. 

           
           

   

Hipotezler Doğrudan 
Etkiler 

Standardize 
Edilmiş 

Parametre 
Değeri 

Standart 
Hata t p Sonuçlar   

 

   H5 E → MM 0,589 0,043 14,558 0,000 Desteklendi    

 *R²= 0,347, Düzeltilmiş R²= 0,346, F= 211,943, p< 0,001  
   Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti     
   *p< 0,001    

           
Müşteri Memnuniyeti bağımlı değişken, Empati ise bağımsız değişkendir. Bağımsız değişken 
(Empati), bağımlı değişkendeki (Müşteri Memnuniyeti) değişimin yaklaşık %35’ini 
açıklamaktadır. Empati, Müşteri Memnuniyetini olumlu (0,589) yönde etkilemektedir (p<0,001). 
Araştırma sonucuna göre H5 hipotezinin desteklendiği görülmektedir. 

H6: Perakendeci hazır giyim mağazasının hizmet sunumunda kullandığı somut özellikleri, müşteri 
sadakatini olumlu yönde etkilemektedir. 

   

Hipotezler Doğrudan 
Etkiler 

Standardize 
Edilmiş 

Parametre 
Değeri 

Standart 
Hata t p Sonuçlar   

 

   H6 SÖ → MS 0,584 0,049 14,358 0,000 Desteklendi    

 *R²= 0,341, Düzeltilmiş R²= 0,340, F= 206,148  , p< 0,001  
   Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati     
   *p< 0,001    
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Müşteri Sadakati bağımlı değişken, Somut Özellikler ise bağımsız değişkendir. Bağımsız 
değişken (Somut Özellikler), bağımlı değişkendeki (Müşteri Sadakati) değişimin %34’ünü 
açıklamaktadır. Somut Özellikler, Müşteri Sadakatini olumlu (0,584) yönde etkilemektedir 
(p<0,001). Araştırma sonucuna göre H6 hipotezinin desteklendiği görülmektedir. 

H7: Perakendeci hazır giyim mağazasının güvenilirliği, müşteri sadakatini olumlu yönde etkilemektedir. 

           

   

Hipotezler Doğrudan 
Etkiler 

Standardize 
Edilmiş 

Parametre 
Değeri 

Standart 
Hata t p Sonuçlar   

 

   H7 GK → MS 0,499 0,050 11,496 0,000 Desteklendi    

 *R²= 0,249, Düzeltilmiş R²= 0,247, F= 132,154, p< 0,001  
   Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati     
   *p< 0,001    

           
Müşteri Sadakati bağımlı değişken, Güvenilirlik ise bağımsız değişkendir. Bağımsız değişken 
(Güvenilirlik), bağımlı değişkendeki (Müşteri Sadakati) değişimin yaklaşık %25’ini 
açıklamaktadır. Güvenilirlik, Müşteri Sadakatini olumlu (0,499) yönde etkilemektedir (p<0,001). 
Araştırma sonucuna göre H7 hipotezinin desteklendiği görülmektedir. 

H:8 Perakendeci hazır giyim mağazasının hevesliliği, müşteri sadakatini olumlu yönde etkilemektedir. 
 

          

  

Hipotezler Doğrudan 
Etkiler 

Standardize 
Edilmiş 

Parametre 
Değeri 

Standart 
Hata t p Sonuçlar   

 
  H8 HV → MS 0,593 0,044 14,687 0,000 Desteklendi    
*R²= 0,351, Düzeltilmiş R²= 0,350, F= 215,695 , p< 0,001  
  Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati     
  *p< 0,001    

          
Müşteri Sadakati bağımlı değişken, Heveslilik ise bağımsız değişkendir. Bağımsız değişken 
(Heveslilik), bağımlı değişkendeki (Müşteri Sadakati) değişimin %35’ini açıklamaktadır. 
Heveslilik, Müşteri Sadakatini olumlu (0,593) yönde etkilemektedir (p<0,001). Araştırma 
sonucuna göre H8 hipotezinin desteklendiği görülmektedir. 

H9: Perakendeci hazır giyim mağazasının sunduğu güven, müşteri sadakatini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

 

          



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(10): 737-758. 

 754 

Müşteri Sadakati bağımlı değişken, Sunulan Güven ise bağımsız değişkendir. Bağımsız değişken 
(Güven), bağımlı değişkendeki (Müşteri Sadakati) değişimin %31’ini açıklamaktadır. Güven, 
Müşteri Sadakatini olumlu (0,562) yönde etkilemektedir (p<0,001). Araştırma sonucuna göre H9 
hipotezinin desteklendiği görülmektedir. 

H10: Perakendeci hazır giyim mağazasının müşterileriyle kurduğu empati, müşteri sadakatini olumlu 
yönde etkilemektedir. 

          

  

Hipotezler Doğrudan 
Etkiler 

Standardize 
Edilmiş 

Parametre 
Değeri 

Standart 
Hata t p Sonuçlar   

 
  H10  E → MS 0,614 0,041 15,523 0,000 Desteklendi    
*R²= 0,377, Düzeltilmiş R²= 0,376, F= 240,969, p< 0,001  
  Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati     
  *p< 0,001    

          
Müşteri Sadakati bağımlı değişken, Empati ise bağımsız değişkendir. Bağımsız değişken 
(Empati), bağımlı değişkendeki (Müşteri Sadakati) değişimin yaklaşık %38’ini açıklamaktadır. 
Empati, Müşteri Sadakatini olumlu (0,614) yönde etkilemektedir (p<0,001). Araştırma sonucuna 
göre H10 hipotezinin desteklendiği görülmektedir. 

H11: Perakendeci hazır giyim mağazasının müşteri memnuniyeti, müşteri sadakatini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

           

  

Hipotezler Doğrudan 
Etkiler 

Standardize 
Edilmiş 

Parametre 
Değeri 

Standart 
Hata t p Sonuçlar   

  
  H11  MM → MS 0,814 0,029 27,926 0,000 Desteklendi     
*R²= 0,662, Düzeltilmiş R²= 0,661, F= 779,861, p< 0,001   
  Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati      
  *p< 0,001     

           
Müşteri Sadakati bağımlı değişken, Müşteri Memnuniyeti ise bağımsız değişkendir. Bağımsız 
değişken (Müşteri Memnuniyeti), bağımlı değişkendeki (Müşteri Sadakati) değişimin %66’sını 

  

Hipotezler Doğrudan 
Etkiler 

Standardize 
Edilmiş 

Parametre 
Değeri 

Standart 
Hata t p Sonuçlar   

 
  H9  G → MS 0,562 0,046 13,552 0,000 Desteklendi    
*R²= 0,316, Düzeltilmiş R²= 0,314, F=  183,666, p< 0,001  
  Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati     
  *p< 0,001    
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açıklamaktadır. Müşteri memnuniyeti, Müşteri Sadakati üzerinde güçlü bir etkiye (0,814) sahiptir 
(p<0,001). Araştırma sonucuna göre H11 hipotezinin desteklendiği görülmektedir. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, test edilen on bir hipotezin hepsinin de desteklendiği 
sonucuna varılmıştır. Buna göre, hizmet kalitesinin her boyutunun müşteri memnuniyetini ve 
müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Bunun yanında, müşteri 
memnuniyetinin, müşteri sadakati üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. 

 

SONUÇ 

Günümüz pazarlama dünyasında hizmet işletmelerinin payı gün geçtikçe artış göstermektedir. 
Bu da beraberinde rekabeti getirmekte ve sunulan hizmetin önemini artırmaktadır. Bu sebeple 
işletmelerin kaliteli hizmet sunması zorunlu hale gelmiştir. Bu noktada işletmelerin dikkat etmesi 
gereken husus, müşteri istek ve beklentileridir. Nitekim, her işletme müşteri istek ve 
beklentilerini doğru tespit edip bu doğrultuda hizmet sunduğu takdirde rekabet üstünlüğü elde 
edeceğinin bilincindedir. Bu sebeple, işletmeler müşterilerin istek ve beklentilerini en iyi şekilde 
karşılamak için müşteri odaklı farklı ve etkili yol arayışlarına girmişlerdir (Bulan, 2014: 24). Bu 
noktada müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati konusunun da önem kazandığını söylemek 
mümkündür. Müşteri memnuniyeti sağlamanın bir yolu olarak hizmet kalitesi ölçülmesi önemli 
görülmektedir. Diğer taraftan, müşteri memnuniyetinin birçok çalışmada hizmet kalitesi ile 
müşteri sadakati arasında aracı rol oynadığı söylenmektedir. Müşteri sadakati ise müşteri 
memnuniyetinin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve çoğu çalışmada birlikte işlenmektedir. 

Bu tez çalışması kapsamında, hizmet kalitesi ile işletmeden hizmet alan müşterilerin algılarını 
ifade eden müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramları ele alınmış; Ankara ilinde 
faaliyet göstermekte olan perakendeci hazır giyim mağazasının hizmet kalitesinin, müşteri 
memnuniyeti ve müşteri sadakatine etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, söz 
konusu işletmeden hizmet alan 400 müşteriden oluşan örneklem üzerinde analiz yapılmıştır.  

İlk olarak araştırmada kullanılan ölçekleri test etmek amacıyla 50 kişiye ön test 
gerçekleştirilmiştir. Bunun amacı, kullanılan ölçekler her ne kadar geçmiş çalışmalarda çok kez 
kullanılmış olsa da ölçeğin ilk halinin, İngilizce dilinde oluşturulmuş olması sebebiyle ölçek 
sorularının Türkçeye çevrildiğinde katılımcılar tarafından anlaşılmayan soru olup olmadığını 
tespit etmektir. Nitekim bu doğrultuda ön test sonucuna göre gerekli değişimler yapılarak anket 
formuna son hali verilmiştir. Daha sonra anket, 400 gerçek müşteriye uygulanmıştır. Yapılan 
anket çalışması sonrası, Cronbach Alpha değeri hesaplanmış ve her değişkenim 0,60 ile 0,80 
arasında bulunması sebebiyle oldukça güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada ilk olarak frekans analizi yapılmış olup katılımcıların demografik özelliklerine göre 
dağılımları ortaya konmuştur. Daha sonra yapılan faktör analizi ile hizmet kalitesinin beş 
boyutunun doğru şekilde dağılım göstermediği tespit edilmiş ve hizmet kalitesinin her bir 
değişkeni ayrı boyutlarda açıklanmıştır. Böylece hizmet kalitesinin beş değişkeni, müşteri 
memnuniyeti değişkeni ve müşteri sadakati değişkeni ile toplam yedi değişken üzerine 
hipotezler kurulmuştur. 

Araştırma kapsamında bulunan değişkenlerin birbiri ile aralarındaki ilişkiyi ölçmek üzere çoklu 
korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre, her değişkenin birbiriyle pozitif ve 
anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezlerin test edilmesi aşamasına geçildiğinde, bazı 
sonuçlara varılmıştır. Araştırma bulgularına göre, hizmet kalitesinin beş boyutunun da müşteri 
memnuniyetini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Özellikle “heveslilik” boyutunun 
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müşterilerin memnuniyetleri üzerinde önemli etkiye sahip olduğu görülmektedir. Buradan 
hareketle, işletme çalışanlarının müşterilere yardımcı olma konusunda istekli olmaları ve hızlı 
hizmet vermelerinin müşteriler bakımından etkili olduğu anlamı çıkarılmaktadır. Bu noktada, 
hizmet işletmelerine çalışanlarını bu konuda eğitmeleri, müşteri memnuniyeti oluşturma 
noktasında işletmeye avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan müşteri 
memnuniyetini etkilemesi yönünden en düşük dereceye sahip olan değişken, “güvenilirlik” 
değişkenidir. Burada, işletmenin vaat edilen hizmeti yerine getirme yeteneğinin müşteriler 
tarafından en az etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Müşteri sadakatine olan etkiye 
bakıldığında ise, en yüksek dereceye sahip olan değişken “müşteri memnuniyeti” değişkenidir. 
Oliver (1999)’a göre; literatürde bulunan çalışmalar, bir işletmede müşteri sadakatinin 
oluşturulabilmesi için temel belirleyicinin müşteri memnuniyeti olduğunu ortaya çıkarmaktadır 
(Oliver, 1999: 7). Memnuniyetin oluşturulması ile müşteri ile işletme arasında bir bağ ortaya 
çıkmaktadır. Bu bağ ile birlikte sadakat kurulmaktadır. Bu araştırma sonucuna göre, müşteri 
memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Anlamlı 
etkisi tespit edilen diğer hizmet kalitesi boyutlarının değerleri, her ne kadar yüksek etkiye sahip 
olmasa da hizmet kalitesi açısından anlamlıdır (Beydoğan ve Kalyoncuoğlu, 2017: 82). Öyle ki, 
hizmet işletmelerinde hizmet kalitesi boyutlarından, somut özellikler, güvenilirlik, güven ve 
empati de işletmeler açısından son derece öneme sahiptir. Nitekim, müşterilerin hizmet satın 
aldıkları işletmede bulunan fiziksel varlıklar, hizmet kalitesi algılaması açısından dikkat çekici 
unsurlardır. Bazı hizmet işletmelerinde zaman kavramı oldukça önemli olması sebebiyle, 
çalışanların hızlı hizmet vermeleri güvenilirlik boyutunun anlamlı olduğunu göstermektedir. 
Diğer taraftan, güven boyutu; işletme çalışanının, hizmeti gerçekleştirme yeteneği, nezaketi, 
müşteriye saygısı, müşteri ile etkili iletişim biçimi ve müşteri ile ilgili davranışlarındaki 
samimiyetini kapsamaktadır (Fitzsimmons ve Fitzsimmons, 1994: 190, aktaran Beydoğan ve 
Kalyoncuoğlu, 2017: 68). Bu da müşteri memnuniyeti ve sadakati açısından anlamlı bir etkiye 
sahiptir. Empati boyutu ise, çalışanların kendilerini müşterileriyle özdeşleştirerek, onlara 
bireysel ilgi göstermesi sebebiyle müşteriler açısından anlamlı bir etkiye sahiptir. Tüm sonuçlara 
bakıldığında, perakendeci hazır giyim işletmesinden hizmet alan müşterilerin, söz konusu 
mağazanın hizmet kalitesinin her bir boyutunun müşteri memnuniyetiyle pozitif ve anlamlı bir 
ilişki olması ve müşteri memnuniyetini beraberinde getirdiği sonucunu doğurmaktadır. Aynı 
zamanda, memnun müşterilerin, daha sonra tekrar o işletmeden hizmet satın almayı tercih 
etmeleri, müşteri sadakatinin oluşmasını beraberinde getirmektedir. Araştırma sonucunda 
hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetini ve sadakatini etkileyen faktörler test edilmiş ve bu 
kapsamda sunulmuş hipotezler desteklenmiştir (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11).  

Araştırma kapsamında SERVPERF ölçeği, Cronin, Brady ve Hult (2000)’ın çalışmasında 
kullandığı ölçek ve Yang ve Peterson, (2004)’ın kullandığı ölçekler kullanılmıştır. Araştırma 
süresi boyunca, yapılan literatür araştırmalarında hizmet kalitesinin, müşteri memnuniyeti ve 
müşteri sadakatine etkisinin ölçüldüğü çok sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Yapılan çalışmalarda 
hizmet kalitesini ölçmek için, bu araştırmada kullanılan SERVPERF yöntemi ile birlikte 
SERVPERF’in oluşturulmasında büyük etkiye sahip olan SERVQUAL yönteminin sıklıkla 
kullanıldığı görülmüştür. Kullanılan ölçeklerin her birinin güvenilirlik derecesinin yüksek 
çıkması sebebiyle bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda kullanılabilir konumda olduğu 
söylenebilir.  

Bu araştırma hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatine etkisini ölçmesi 
açısından literatürde önemli bir yer edinmiştir. Bu sebeple, bu araştırmanın hizmet işletmelerinin 
memnuniyet ve sadakat oluşturmak üzere dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda gelecek 
çalışmalara öncülük edeceği ve teorik altyapıya önemli bir katkı sağlayacağı söylenebilir.  
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Bu tez araştırması sonucu karşılaşılan bazı kolaylık ve ya zorluklar neticesinde bundan sonra 
benzer konuyu incelemek isteyen araştırmacılara bazı önerilerde bulunulması gerektiği 
düşünülmüştür. Araştırma kapsamında literatür incelendiğinde, hizmet kalitesi ölçümü ile 
alakalı yapılmış çok sayıda çalışmanın mevcut olduğu görülmüştür. Çalışmaların eğitim, sağlık, 
bankacılık gibi çeşitli sektörlerde yapıldığı görülmektedir. Bu çalışma ise bir hazır giyim 
perakendeciliği sektörü üzerine uygulanmıştır. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda farklı 
sektörler üzerinde araştırma yapılması önerilmektedir. Üzerinde durulması gereken bir diğer 
konu ise, araştırma yöntemi için seçilen yüz yüze anket yöntemi, müşterilere ulaşma ve 
müşterilerin katılım isteğinin düşük olması sebebiyle zorluklar yaşanması konusudur. Bu 
noktada, bir sonraki araştırmacılara online anket yapmaları tavsiye edilmektedir. 
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Abstract 

We meet beggars in many streets when we go out. Begging is one of the unchangeable features 
of social life. The aim of this study is to search why beggars who are regarded as a social problem 
beg. The case study method which is one of the qualitative research methods was used in the 
research. This study was made with 10 participants in Selçuklu district of Konya city in 2016-
2017. In the study, the data were obtained by semi-structured interview technique and descriptive 
analysis approach was used in the analysis of collected qualitative data. It has been tried to 
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context they are most likely to be. The research shown that they have fooled people and have 
observed that they are habitual in their language although participants say they are willing to be 
sick and victimized. Since begging is seen as an easy way to earn money, most participants have 
stated that they do not consider dealing with another job. It has been observed that people are 
usually located in streets and streets where people are concentrated, in front of mosques, in 
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GİRİŞ 

Dilenmek farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ve insanların vicdanlarına hitap eden bazı 
güzel sözler söyleyerek onları etkileme yoluyla yardım isteme anlamına gelir. Bir başka deyişle 
dilencilik, dilenmeyi kendisine geçinme şekli olarak seçmiş (Buğra, 2008; Vatandaş, 2002) ve 
çevredeki insanlardan para veya eşya isteyen kimsedir.  

Dilenci amacına ulaşmak maksadıyla, kişileri etkileyebilmek için istekte bulunduğu kişinin 
vicdanına, duygularına hitap eden sözler kullanır veya davranışlar gösterir (Köktürk, 2008; 
Kükrer, 2014; Gürbüz, 2014). Bu durum dilenciyle karşılaşan kişilerde her zaman vicdani bir 
sorgulama yapma gereği hissettirir. 

Munzer’e göre dilenci; çalışmak ya da kendisine sunulmuş diğer yolları değerlendirmek yerine 
para ya da malları kabul etmeye hazır kişiyi ifade etmektedir (Munzer, 2001: 48). Goel de 
dilenciliği sosyolojik bakışla, yoksulluk ve evsizliğin ortaya çıkardığı derin sosyal ve politik 
problemlerin bir yansıması olarak değerlendirmiştir (Goel, 2010: 32). Dilenci ile ilgili Literatürde 
ortaya konulan her tanımın daha da geliştirilip ayrıntılandırılması mümkündür. 

Toplumdaki bazı bireyler farklı nedenlerden ötürü dilencilik yapmaktadırlar. Bu nedenler, 
bireysel ve toplumsal olarak nitelendirilebilir (Solinger, 2001). Ülkenin ekonomik şartlarının 
yeterli düzeyde olmamasına bağlı olarak bireylerin ekonomik olarak etkilenmesi ve yaşamlarını 
sürdürmede zorluk çekmesi toplumsal neden olarak gösterilebilir. Bireysel nedenler ise kişinin 
özel durumu, sahip olunan özel ekonomik koşullar olarak ifade edilebilir. Bazı bireyler ise 
ekonomik getirisinin yüksekliğinin teşvik edici etkisiyle de dilenciliğe yönelebilmektedir. 

Dilenciliğe, farklı yerlerde ve farklı zamanlarda dolayısıyla da her yerde rastlayabiliriz. Özellikle 
dini duyguların yoğunlaştığı zaman ve mekânlarda daha sık rastlanılmaktadır. Zaman olarak 
daha çok Ramazan ayları, Cuma günleri, Kandil gün ve geceleri; mekân olarak da mezarlar, 
türbeler, cami önleri vb. bu iş için daha çok tercih edilmektedir (Gürbüz, 2014; Akça, 2008). Ayrıca 
insanların yoğun olarak bulunduğu belirli cadde ve sokaklar, hastane önleri, pazarlar vb. 
yerlerde de sık sık karşımıza çıkmaktadır. 

İnsanlar gerek dini nedenlerden ötürü gerekse sahip olduğu hümanist kişilik yapısıyla diğer 
insanlara yardım etmekten mutluluk duyarlar. Yardımseverlik aslında bu yönüyle de evrensel 
bir değer olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ancak kişilerin bu insani yönü zaman zaman bazı 
nedenlerden dolayı istismar edilmektedir (Doğan, 2015).  

Bu durum aslında toplumsal olarak insanların geldiği durumu göstermektedir. Güvenin olmadı 
bir toplum yapısında insanlar yardım ederken bile şüpheye düşmeye başlamaktadır. Neticede 
insanın bu yardımsever olma duygusu karşıdaki insanlar tarafından veya dilenciler tarafından 
kötü amaçla kullanılsa bile manevi dönüt olarak nasıl olsa bana yansıması olur düşüncesiyle yine 
de devam etmektedir. İnsanoğlunun ahlaki ikilem yaşamasına rağmen bu özelliğini devam 
ettirmesinin olumlu mu yoksa olumsuz bir davranış olduğu tartışılmaktadır. Diğer bir açıdan bu 
olayı kişinin kendi bünyesinde barındırdığı değer yargılarıyla ilişkilendirebiliriz. 

Bazı insanlar manevi açıdan bana bu dilenciyi Allah gönderdi yardım etmem lazım düşüncesine 
sahipken bazıları da bu bir sadaka, beni kazadan beladan korur anlayışına sahip olabilmektedir 
(Vatandaş, 2004). Bu durum kişinin olaya dini açıdan bakarak bazı değerler kapsamında olayı 
değerlendirdiğini göstermektedir. Yine bazı insanlar da dilenen kişiler için, gerçekten ihtiyacı 
olsa alın teri ile çalışarak kazanır veya en azından bir şeyler satar düşüncesine sahiptir. Böyle bir 
değerlendirme yapan insan da yine kendi sahip olduğu değer yargıları açısından açgözlü 
insanlara ders verilmesi gerektiğine inanabilmektedir. Dilencilere karşı bu şekilde farklı 
davranışlar sergilemenin altında insanların sahip oldukları değer yargılarının olduğunu 
düşünebiliriz. 
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Değer, insanlar için önemli olan her türlü bakış açısı, olgu ya da tutumlardır. Genellikle insanların 
sahip olduğu tek bir değerden söz etmek çok zordur. Çünkü insanlar her olaya bir farklı bir değer 
yargısıyla yaklaşmaktadır. Değerler birbirleri ile sürekli etkileşim içinde bulunur ve 
birbirlerinden etkilenen bir yapıya sahiptir. Dilencilere karşı insanların sergiledikleri durum da 
değer algısıyla yakından alakalıdır. Yine dilenciler insanların bu değer yargılarını çok iyi 
bildikleri için bunu farklı maksatlarla da kullanabilmektedir. 

Dilencilik bu nedenlerden ötürü maksadı değişse de “yardımseverliği” üstün bir değer olarak 
gören toplumlarda görülmekte ve görülmeye de devam edecektir (Wassan ve Khuro, 2011). 
Dilenciler, insanların kendilerine yardımda bulunmalarını sağlamak için, istekte bulunduğu 
kişinin vicdanına, duygularına hitap eden sözler kullanır veya tavırlar sergiler. İnsanlar yardıma 
muhtaç olduğuna inanmasalar bile vicdanlarını rahatlatmak için dilencilere yardım 
etmektedirler. Çünkü dilencinin özellikle fiziksel görünümünden (özründen, sakatlığından) çok 
etkilenmektedirler.  

Dilenciler; yoksul, düşkün, sakat numaraları yaparak, kişilerin dini duygularına hitap eden 
kelimeler kullanarak, insanların yardımseverlik duygularını kullanmayı alışkanlık haline 
getirmekte ve bu şekilde insanları kandırarak kolay yoldan para kazanmaktadırlar (Vatandaş, 
2002). 

Bu gibi nedenlerden ötürü araştırmanın amacı, dilencilerin yaptıkları işe yönelik değer 
yargılarını ve tutumlarını ortaya çıkarmaktır. Böylelikle de toplumsal bir farkındalık 
oluşturularak toplumun bakış açısına katkı getireceği beklenmektedir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum 
çalışması, tek bir kişinin, bir ortamın, tek bir tür dokümanın ve olayın ayrıntılı olarak 
incelenmesidir (Kazak, 2001:146). 

Bu araştırma, 2016-2017 yılında Konya ilinin Selçuklu ilçesinde bulunan 10 dilenci ile bir miktar 
para karşılığında; pazarda, sokaklarda ve cami önlerinde yüz yüze görüşülerek 
gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Yarı-yapılandırılmış 
görüşmeler için, tüm görüşmelerde kullanılmak üzere bir dizi soru hazırlanır. Kendileriyle 
görüşülen kişilerin hepsine sorular aynı sırayla sorulur; ancak, kendisiyle görüşülen kişinin 
görüşme sırasında soruları istediği genişlikte yanıtlamasına izin verilir (Ekiz, 2003).  

Görüşmeler 3 ile 5 dakikalık zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında ses kayıt 
cihazı kullanımı için görüşülen kişinin izni alınmış ve bütün konuşmalar kayıt altına alınmıştır. 
Araştırmanın güvenirliğini artırmak için kullanılan stratejinin nasıl kullanıldığı belirgin halde 
verilmiş ve bu şekilde diğer araştırmacıların da bu stratejiyi benzer bir biçimde kullanabilmesine 
olanak tanıması öngörülmüştür (Silverman, 2000; Yıldırım ve Şimşek, 2005).  

Toplanan nitel verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Betimsel analizde, 
görüşülen dilencilerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara çok 
defa yer verilmiştir. Betimsel analiz yapılmasındaki amaç, elde edilen bulguları düzenleyerek 
yorumlamak ve anlam bütünlüğü içinde okuyucuya sunmaktır.  
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BULGULAR ve YORUM 

Dilencilerin toplumun değerine bakış açısını incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada dilenciler 
ile tek tek görüşülüp düşünceleri ortaya konmuş, daha sonra da ilginç olan ifadeler aynen 
sunulma yoluna gidilmiştir. 

Kendileriyle görüşülen dilencilerin “Niye dileniyorsun? “şeklindeki soruya verdikleri 
cevaplar incelendiğinde 1. bulgu şöyledir: 

Katılımcılar genellikle yoksul ve mağdur olmaları, öksüz torunlarının olması, bakmak ile 
yükümlü olduğu kardeşleri olduğu için dilendiklerini ifade etmişlerdir. On kişiden dokuzu 
kendisinin veya ailesinden herhangi biri hasta olduğu için dilendiğini belirtmiştir. Bu 
hastalıklarının da çalışmalarına engel olduğu için dilendiklerini dile getirmişlerdir. Bu soruyla 
ilgili 2. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Varlığım olmadığı için dileniyorum. Devlet hiç yardım etmiyor 3 aydan 3 aya bir 
maaş veriyor oda yetmiyor. Evim kira, kardeşlerim öksüz, annem hasta onlara 
bakıyorum. Kendim de hastayım çalışacak durumda değilim. Halktan topluyorum 
veren olursa alıyorum veren olmazsa çekip gidiyorum.” 

Bu soruyla ilgili 5. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Maddi durumum iyi değil, tüpüm boş, evimde yiyeceğim yok, ekmeğim bile yok 
yani. (elinde de sigara vardı.)” 

Bu soruyla ilgili 8. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Oğullarım ceza evinde. Mağdurum, evim yok, yoksulluktan dilencilik 
yapıyorum.” 

Bu soruyla ilgili 9. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Dulum, bakacak kimsem yok onun için dileniyorum. Eşim öleli 4 sene oldu. 
Odunum kömürüm yok onu alacam.” 

Katılımcılar, dilenme sebeplerini daha çok yoksulluğu nedeniyle hastalığını tedavi ettiremediğini 
ve tedavi olabilmek için, hastalığı/sakatlığı nedeniyle çalışamadığından yaşamını sürdürebilmek 
için dilenmek zorunda kaldıklarını dile getirmişlerdir. Bazıları ise hasta olduklarını kanıtlamak 
amacıyla sağlık raporu kullanmakta olduğunu göstermiştir. Bir katılımcı ayaklarından rahatsız 
olduğu için tekerlekli sandalye kullandığı, bir katılımcının da görme engelli olduğu için dilendiği 
gözlemlenmiştir.  

Kendileriyle görüşülen dilencilerin “Belli bir süre sonra alışkanlığa mı dönüşüyor?” 
şeklindeki soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde 2. bulgu şöyledir: 

Alışkanlık olmadığı mağdur durumda oldukları için dilendiklerini ve yaşları dolayısıyla başka 
bir iş yapamadıkları için mecburen bu işi yaptıklarını belirtmişlerdir. Bazıları da önce başka 
işlerle uğraştıklarını ama artık o işi yapamadıkları için dilencilik yaptıklarını dile getirmiştir. Bu 
soruyla ilgili 9. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir:  

“Hayır, ben önce bohça satıyordum zaten dilenmeyi sevmem. Mecbur olunca, beyim 
ölünce çıkıyorum. Dul kartım da var. Dilenmeyi sevmem ama başka ne yapıyım bu 
yaştan sonra hırsızlık mı yapıyım. Çaresizlik yüzünden çıktım.” 

Bu soruyla ilgili 7. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Her zaman gelmem Cuma’dan cumaya gelirim. Ben evlendikten sonra başladım. 
Çocuklara ekmek parası götürüyorum” 
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Bu soruyla ilgili 3. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Meraklısı heveslisi değilim. Allah doğruluktan versin. Oğlum var Tekirdağ da 
askerlik yapıyor. 350 lira kira ödüyorum. Bir tane de torunuma bakıyorum.” 

Bu soruyla ilgili 10. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Hayır, benim oğlum hapiste bakanım yok onun için dileniyorum.” 

Bütün katılımcılar, bu mesleğin onlarda alışkanlığa dönüşmediğini mecburiyetten yaptıklarını 
belirtmiştir. Bazı katılımcılar da işleri olsa dahi bazı sebeplerden dolayı çalışamayacaklarını dile 
getirmiştir. 

Kendileriyle görüşülen dilencilerin “Kişiye göre mi istiyorsunuz?” şeklindeki soruya 
verdikleri cevaplar incelendiğinde 3. bulgu şöyledir: 

Katılımcılar kişiye göre ayırt etmediklerini herkesten aynı şekilde istediklerini ifade etmişlerdir. 
Bu soruyla ilgili 1. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Kendileri gelip para veriyor ben istemiyorum. Seven sayan insanlar biliyor mağdur 
durumda olduğumu. Kaç senedir burada duruyorum ben zaten.” 

Bu soruyla ilgili 5. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Ben ilahi söyleyerek giderim kimseden zorla almam.” 

Bu soruyla ilgili 7. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Herkesten isterim. Evlerde bildiğim tanıdığım kişiye giderim.” 

Bu soruyla ilgili 8. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Hayır. Verdikleri ile bir ekmek alırım giderim vermezlerse oda yok.” 

Bazı katılımcıların ise her gün aynı yerde durduğu için çevredeki insanlar tarafından tanınıp 
sürekli yardımda bulunulduğunu söylemiştir. 

Kendileriyle görüşülen dilencilerin “İnsanları kandırıyor musunuz?” şeklindeki soruya 
verdikleri cevaplar incelendiğinde 4. bulgu şöyledir: 

Bütün katılımcılar insanları kandırmadıklarını belirtmiştir. Bazı katılımcılar doğru söylediğine 
inandırmak için evine davet ettiği bile olmuştur. Bu soruyla ilgili 6. Dilencinin görüşü aynen şu 
şekildedir: 

“Niye kandırayım. Kandıracak bir durumum yok evimi gelip gören de oldu.” 

Bu soruyla ilgili 1. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Hayır, kandırma falan yok bir gün satmayım sabah ekmek parası bulamam 
komşuya giderim ödünç 5 lira alırım komşu da verir zaten tekrar parayı getireceğimi 
bilir.” 

Bu soruyla ilgili 3. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Duygu sömürüsü gibi geliyor insanlara ama Allah doğruluktan versin. Öle 
kişilerde var yani ama ben kandırmıyorum.” 

Bu soruyla ilgili 10. Dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Hayır, ekmek çarpsın ki kandırmıyorum. Oğlum evde olsun ben dilenmem. 
Mecburum vallahi dün ekmek parası yoktu. Bir komşudan 20 lira aldım dün onunla 
geçindim. Bakanım yok. Gelin evime de bakabilirsiniz” 
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Genel olarak kandırmıyorum ifadelerini kullansalar da konuşurken bazılarının insanları 
kandırdığı görülmüştür. Bir katılımcının ise yiyecek ekmeğinin dahi olmadığını ifade ederken 
sigara içtiği gözlemlenmiştir. Başka bir katılımcı da önce 4 torununun öksüz olduğunu onlara 
baktığını, daha sonraise 5 torunu olduğunu ifade etmiştir. 

Kendileriyle görüşülen dilencilerin “Günlük ne kadar kazanıyorsunuz?” şeklindeki soruya 
verdikleri cevaplar incelendiğinde 5. bulgu şöyledir: 

Katılımcılar ortalama olarak 30-40 lira civarında kazandıklarını belirtmiştir. Ne kadar 
kazandıklarını üst üste ısrar edilerek tekrar tekrar sorulduğunda, her seferinde kazandıkları 
miktarı arttırdıkları görülmüştür. Bu durum söyledikleri cevapların çok da güvenilir olmadığını 
ve kazancının bilinmemesini istediklerini göstermektedir. 

Kendileriyle görüşülen dilencilerin “Hangi ortamlarda daha çok dileniyorsunuz?” şeklindeki 
soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde 6. bulgu şöyledir: 

İnsanların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, semt pazarlarında, hastane önlerinde, 
cami önlerinde, alt ve üst geçitlerde daha çok bulunduklarını belirtmişlerdir. Bazıları da evleri ve 
dükkânları gezdiğini belirtmiştir. Bu soruyla ilgili 7. dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Ben sürekli apartmanları gezerim. Cami önüne dururum bide.” 

Bu soruyla ilgili 9. dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Ben burada oturmuyorum bozkır da oturuyorum. Buraya iki üç günlüğüne geldim 
sonra gideceğim.” 

Bu soruyla ilgili 3. dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Semt pazarları, hastane önleri” 

Bu soruyla ilgili 1. dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Nalçacı da cadde üzerinde duruyorum. Hastayım başka bir yere gidemem 
gezemem o yüzden sadece burada dileniyorum.” 

Katılımcılar, dilenme mekânlarını seçerken, geçiş alanının dar olduğu yerleri özellikle seçtiklerini 
(Dean ve Gale, 1999) ve daha çok kişinin kendisiyle karşılaşmasını sağladıklarını ve bu 
durumunda yardım edenlerin sayısında artış sağladığını dile getirmişlerdir.  

Kendileriyle görüşülen dilencilerin “Sizi bu mesleğe ne itti?” şeklindeki soruya verdikleri 
cevaplar incelendiğinde 7. bulgu şöyledir: 

Katılımcılar yoksulluktan, para olmayınca başka ne yapalım, hastalık beni bu mesleğe itti gibi 
ifadeler kullanmışlardır. Bu soruyla ilgili 5. dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Yoksulluk evde yiyeceğim olsa ekmeğim olsa gelir miyim hiç buralara. 55 yaşında 
hasta bir adamım ben.” 

Bu soruyla ilgili 3. dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Hastalığım itti. Devlet itti. Kaymakamlığa gidiyorum çalışır vaziyette görüyorlar 
beni git çalış diyorlar. Sigortam yok hiçbir şeyim yok devlet bana sadece kömür 
veriyor. Suriyelilere öncelik tanıyorlar sen git Suriyeli gelsin diyorlar.” 

Bu soruyla ilgili 9. dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 

“Para olmayınca ne yapalım hırsızlık mı yapalım. Mecbur kalınca çıkıyoruz işte.” 

Bu soruyla ilgili 4. dilencinin görüşü aynen şu şekildedir: 
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“25-30 sene tarlalarda orak biçtim. Ama şimdi gücüm yok gidemiyorum. Aylığım 
yok.” 

Dilencilerin büyük çoğunluğu aslında çalışabilir durumda olduğu halde çeşitli bahaneler ileri 
sürmüştür. Katılımcılar, çalışacak kendilerinden başka kimse olmadığını ifade etmişlerdir. Bazı 
katılımcılar da çocukluktan beri dilencilik yaptığını ifade etmiştir. 

Kendileriyle görüşülen dilencilerin “Hedefiniz ne?” şeklindeki soruya verdikleri cevaplar 
incelendiğinde 8. bulgu şöyledir: 

7 katılımcı herhangi bir hedefinin olmadığını belirtmiştir. Bir katılımcı hırdavat malzemesi alıp 
pazarlarda tezgâh açmayı düşündüğünü, diğer katılımcı seyyar satıcılık yapmayı düşündüğünü 
belirtmiştir. Başka bir katılımcı ise kızının kanser hastası olduğunu ve onu bu hastalıktan 
kurtarmak istediğini ifade etmiştir. 

Katılımcılar her ne kadar inkâr etseler de dilencilik çoğunda alışkanlık haline gelmiştir. Çoğu 
katılımcının kullandığı cümleler, davranış şekilleri, yaşam hikâyeleri birbirine benzer özellikte 
olduğunun farkına varılmıştır. Bazı dilenciler, araştırmacının yalan söylediğini; polis, savcı, 
zabıta veya haberci olduğunu düşünerek konuşmak istemediği belirtmiş ve hatta bazılarının 
kaçıp gittiği görülmüştür. Konuşulan katılımcıların ise konuşulduktan sonra bulunduğu yerden 
ayrıldığı görülmüştür. 

Soruları cevaplamayı kabul eden bazı katılımcılar ses kayıtlarının veya görüntülerinin bir yerde 
kullanılacağını düşünerek, ‘eğer bunları bir yerde kullanırsan öbür dünya da iki elim yakanda 
olur.’ gibi ifadeler kullanarak bedduada bulundukları gözlemlenmiştir.  

Dilencilerin, sözleri ve hareketleri ile yardımseverlerin doğrudan vicdanlarına, duygularına 
hitap etme yöntemlerini uyguladıkları tespit edilmiştir. Maalesef, bilindiği kadarıyla, kişiyi 
yardıma sevk etmenin en kolay ve sonuç veren yönteminin bu olduğu düşünülebilir. Hatta 
dilencilere para vermenin sevap kazandıracağı düşüncesi, dilenciliğin örgütlü biçimde bir sektör 
olarak faaliyetine devam etmesine ve büyümesine neden olmaktadır (Wassan ve Khuro, 2011). 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde, dilencilerin çoğu muhtaç durumda olduklarını 
ifade etseler de dilenciliğin birçok dilenci tarafından hem bir meslek hem de bir alışkanlık olarak 
algılandığı tespit edilmiştir (Buğra, 2008; Demirtaş, 2006; Vatandaş, 2002). Dilencilerin 
söylemlerinin aksine dilencilerin yalnızca küçük bir kesiminin yoksulluk nedeniyle dilendiği 
düşünülmüştür.  

Dilenciliğin ekonomik getirisinin yüksekliği (Vatandaş, 2002), teşvik edici unsurların başında yer 
almaktadır. Dilenciliğin kolay bir iş olarak görülmesi ve dilenmeye eğilimli insanlar için teşvik 
edici bir özellik olarak anlam kazanabilmektedir (Vatandaş, 2002). 

Dilencilik için önemli hususlardan biri de dilenme yöntemidir. Hastalık raporları, annelik rolünü 
kullanma, vicdani sözler kullanma, güzel dualar etme, yaşlılık ve sakatlık olgusu, sert ve soğuk 
iklim koşullarıyla tezat oluşturan kıyafetlerle dolaşma, eski kıyafetler giyme gibi yöntemler 
dilencilerin en çok başvurdukları yöntem olarak tespit edilmiştir (Parin, 2010; Demirtaş, 2006). 

Dilencilerin dilenme mekânları olarak daha çok alt veya üst geçitleri, camileri, pazarları ve 
insanların yoğun olarak bulunduğu sokakları daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Sokaklarda 
genel olarak 50 ile 70 yaş arası dilenci sayısının daha çok olduğu gözlemlenmiştir. Yardımda 
bulunan vatandaşların yaşlı insanlara daha çok yardım ettikleri tespit edilmiştir (Köktürk, 2008). 
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Dilencilerde bir diğer gözlenen durum ise çoğunun, başlarını öne ya da yana eğerek ellerini açıp 
istekte bulunmalarıdır. Dilenciler, muhatabının durumuna göre, ”Allah rızası için fakire bir 
sadaka”, “Allah işini rast getirsin”, “Allah sevdiğine kavuştursun”, “Allah evladını bağışlasın” 
gibi beklenen dilenme cümlelerini sıklıkla tekrar etmektedirler. İnsanlardan bir şey talep eden 
dilencinin, kötü muameleye tahammül edemediği, bazen dilencinin, adeta, karşısındaki kişiden 
kötü söz işitmektense hiçbir şey vermemesini tercih ettiği görülmüştür (Dikmen ve Çetin, 2008). 

Bu çalışma göstermiştir ki dilenciler mecburiyetten bu işi yaptıklarını söylese de insanlar her ne 
kadar dilencilere kızsa da yine de hümanist tavırlarla yardım etmeye devam edebilecekleri 
görülmektedir. Durum böyle olunca da dilencilik işi bir şekilde devam etmeye mahkûmdur 
(Wassan ve Khuro, 2011).  

Dilenciler açısından ise insanların hassas duygularını, merhametlerini, yardım severliliklerini ve 
duyarlılıklarını çok iyi bildikleri için bunu kullanmaktadırlar. Nitekim dilencilerin 
söylediklerinden anlaşıldığı üzere, dilencilik daha çok olumsuz değer yargılarının bütünleşmiş 
hali olarak değerlendirilebilir (Massey vd., 2010). 
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Öz 

Araştırma sahasını teşkil eden Çardak ilçe merkezi Denizli ili topraklarının doğusunda yer 
almaktadır. İlçe arazisinin doğusunda Dazkırı (Afyonkarahisar), batısında Bozkurt, kuzeyinde 
Çal, güneyinde Yeşilova (Burdur), güneydoğusunda Başmakçı ilçeleri bulunmaktadır. Çardak, 
idari bakımdan bağlı bulunduğu Denizli iline 58 km İzmir'e ise 288 km uzaklıkta bulunmaktadır. 
Araştırma sahasını teşkil eden Çardak ilçe merkezi, Ege Bölgesinin Asıl Ege Bölümü sınırları 
içerisinde yer almaktadır. İlçede, Akdeniz iklimi görülmektedir. Bitki örtüsü bakımından ise ilçe 
sınırları içerisinde, hem Akdeniz iklim bitki türleri hem de step bitki formasyonuna ait türler 
mevcuttur. Araştırma sahasında sürekli akış gösteren bir akarsu bulunmamaktadır. İlçede tarım 
ve hayvancılık en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Araştırma sahasında tarımsal 
ekonomi geniş bir yer tutmaktadır. İlçe merkezi ve merkeze bağlı mahallelerde halkın % 80'i 
tarımla uğraşmaktadır. Hayvancılık faaliyetlerinde ise büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvancılığı 
yoğunluk kazanmaktadır. Tüm bunların yanında çalışma sahasında bir miktar da arıcılık faaliyeti 
yapılmaktadır. Çardak, tipik bir tarım-hayvancılık kasabası özelliği göstermektedir. İlçe sınırları 
içerisinde; 13 mahalle yerleşmesi ile aynı zamanda ilçe merkezi konumunda olan bir kasaba 
yerleşmesi bulunmaktadır.  2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, ilçede 9.144 
ikamet etmektedir.  

* Bu çalışma Ferdi AKBAŞ tarafından tamamlanan yükseklisans tezinden üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çardak, Ege Bölgesi, Asıl Ege Bölümü, Kasaba Yerleşmesi. 
Makale Gönderme Tarihi: 13.08.2019  
Makale Kabul Tarihi: 15.10.2019  
Önerilen Atıf:  
Akbaş, F. (2019). Çardak (Denizli) İlçe Merkezinin Yerleşme Özellikleri, Sosyal, Beşeri ve İdari 
Bilimler Dergisi, 2(10): 769-780. 
© 2019 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(10): 769-780. 

770 

Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2019, 2(10): 769-780. DOI:10.26677/TR1010.2019.271 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org 

RESEARCH PAPER 

Settlement Characteristics of Çardak (Denizli) Town Center 

Assistant Professor Dr. Ferdi AKBAŞ, Osmaniye Korkut Ata University, Kadirli Faculty of Social 
Sciences and Humanities, Osmaniye, e-mail: ferdi.akbas45@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1899-1458 

Abstract 

The study area, district center of Çardak, is located in the eastern territory of Denizli. The district 
of Dazkırı (Afyonkarahisar) is in the north of the resort, whereas the district of Bozkurt (Denizli) 
is in the West, Çal is in the North, the district of Başmakçı (Afyonkarahisar) is in the East and the 
district of Yeşilova (Burdur) is in the South of the town. Çardak District is located 58 km away 
from Denizli, which it is legally affiliated, and 288 km away from İzmir. The district center of 
Çardak, which is the study ares, is located within the boundaries of actual Aegean Region of 
Aegean Region. Mediterranean climate is observed in the town. Plant species belonging to 
Mediterranean and Aegean climates are seen in the district. The vegetation cover consists of 
maquis and degraded maquis. There is no such a river in the region showing a continuous stream. 
Agriculture and animal husbandry are the most significant source of income in the district. The 
agricultural economics occupy a large place in the area. 80% of the people living in the town 
center and neighborhoods of the town are involved in agriculture. Cattle and ovine farming as 
well as poultry are the intense livestock activities. Besides all this, there are a few beekeeping 
activities in the field of the study. Çardak District shows the characteristics of a typical 
agricultural county-farming town. The study site is consisted of 13 separate neighborhoods 
located in the boundaries of the municipality and a town, which is also the center of the district 
and the settlements. According to the data of address-based population registration system in 
2018, total population of the District is 9.144.   
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GİRİŞ 

Araştırma Sahasının Yeri, Sınırları ve Genel Özellikleri 

Araştırma sahasını teşkil eden Çardak ilçe merkezi, Ege Bölgesinin Asıl Ege Bölümü sınırları 
içerisinde yer almaktadır. Çardak ilçesi, idari yönden Denizli iline bağlıdır. İlçenin yüzölçümü 
yaklaşık 227 km2 olup, bunun da yaklaşık 52.4 km2’si araştırma sahasını oluşturmaktadır. Deniz 
seviyesinden yüksekliği ortalama 864 m olan ilçe merkezinin Denizli şehrine uzaklığı 58 km, 
İzmir’e ise 288 km’dir. İlçe, matematik konumu itibariyle 37° 49' 15"  - 37° 49' 17" kuzey paralelleri 
ve 29° 39' 41" – 29° 41' 28"  doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. İlçe arazisinin doğusunda 
Dazkırı (Afyonkarahisar), batısında Bozkurt, kuzeyinde Çal, güneyinde Yeşilova (Burdur), 
güneydoğusunda Başmakçı ilçeleri bulunmaktadır (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Araştırma Sahasının Lokasyon Haritası. 

Çalışma sahası kuzeyde bulunan Maymun Dağı ile güneyde Söğüt sıra dağları arasında alüvyal 
yelpaze üzerinde yer almaktadır. Çardak'ta yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılıman geçmektedir. 
Çardak ilçesi sınırları içerisinde step bitki örtüsü hakimdir. Sadece kuzeydeki yüksek sahalarda, 
kızılçam ve ardıçlardan oluşan ormanlara rastlanılmaktadır. Çardak, belediye sınırları içerisinde 
bulunan 13 tane mahalle yerleşmesinden oluşmaktadır. İlçe sınırları içerisindeki yerleşmelerin 
tamamı toplu dokulu özelliktedir. Çardak, gerek fizyonomi gerekse fonksiyon bakımından 
kasaba yerleşmesi özelliği göstermektedir. Araştırma sahası ekonomik faaliyet açısından 
değerlendirildiğinde, tarım ve hayvancılık sektörleri ön plana çıkmaktadır. Bunların yanı sıra 2. 
Organize sanayi bölgesinin bulunması, sanayi faaliyetlerinin gelişmesine bir ölçüde katkı 
sağlamıştır. Çardak havaalanının da ulaşıma açılması, sanayi faaliyetlerinin gelişmesine katkı 
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sağlamıştır. Nüfus sayım sonuçlarına göre ilçe merkezinin nüfusu 1960 yılında 1.900 iken 2018 
yılında bu değer 9.144 kişiye ulaşmıştır. Bu verilere göre, çalışma sahasının 1960 yılındaki 
aritmetik nüfus yoğunluğu 4.75 kişi / km2, 2018 yılında ise 40,2 kişi / km2’dir. Çardak'ta nüfus 
yoğunluğunun düşük görülmesi, saha yüzölçümünün büyük ve nüfusun az olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu durum Ege Bölgesinde yer alan kasaba ve şehir yerleşmelerinin 
tamamında böyle değildir. Özellikle Kıyı Ege tarafında nüfus yoğunluğunun fazla olması km2’ ye 
düşen kişi sayısını arttırırken, İç Batı Anadolu’ya doğru bu durum tam aksi bir biçimde 
olmaktadır.  

Araştırma sahası, Ortaçağ’da geçimini hayvancılıktan sağlayan bir köy yerleşmesi 
konumundaydı. Maymun Dağı eteğine yerleşen köy halkı, hayvanlarını sıcaktan korumak 
maksadıyla meskenlerinin ön ya da yan taraflarına Çardak adı verilen gölgelikler yaparak 
hayvanlarını güneşten korumaya çalışmışlardır. Bu küçük Türkmen köyünün güneyinde yer alan 
kervan yolundan geçen diğer köylüler de buraya ‘Çardaklı Köy’ adını vermişlerdir. Köylüler 
tarafından verilen bu isim yerli Türkmen halkı tarafından da benimsenmiş ve böylece araştırma 
sahasının adı Çardak olarak kalmıştır. Çalışma sahasına bir dönem Frigyalılar hakim olmuş 
bundan sonra da ilçe Selçuklularının egemenliği altına girmiş ve bu dönemde araştırma sahası 
savunma merkezi konumunda kullanılmıştır. Selçuklulardan sonra Çardak'a İnançoğulları ve 
Germiyanoğulları hakim olmuştur. Sultan Yıldırım Bayezit döneminde Germiyanoğullarının 
çalışma sahasındaki hakimiyetine son verilerek saha Osmanlı İmparatorluğu topraklarına 
katılmıştır. 1402 yılındaki Ankara Savaşı’ndan sonra Moğollarının egemenliğine giren Çardak, 
birkaç yıl sonra yeniden Osmanlı İmparatorluğu bağlanmıştır. Çalışma alanı Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla ilk olarak 
Dinar’a, sonra Honaz’a ve daha sonraki süreçte ise Bozkır Bucağı’na bağlı bir köy yerleşmesi 
olarak kalmıştır. 1958 yılında Denizli'ye bağlanan köye, aynı yıl ilçe merkezi statüsü 
kazandırılmıştır.  

Araştırma sahasının temel ekonomik faaliyetlerini tarım ve hayvancılık teşkil etmektedir. Çardak 
ilçe merkezinin birikinti yelpazesi üzerinde konumlanması tarımın ve buna bağlı olarak da 
hayvancılık faaliyetlerinin daha da gelişmesine öncülük etmiştir. Tüm bunların yanında çalışma 
sahasının Söğüt sıradağları ve Maymun Dağı’nın arasında yer alan alçak düzlükte bulunması ve 
iklimin olumlu etkileri sonucu tarımsal faaliyetler önemli bir gelişme göstermiştir. Araştırma 
sahasında anason, üzüm, kimyon, ceviz, domates, biber, karpuz yetiştirilmektedir. Bu yetiştirilen 
tarım ürünlerinin % 46,1’ini üzüm (sofralık-çekirdekli) oluşturmaktadır. Çardak'ta küçükbaş 
hayvancılıkta koyun ve keçi, büyükbaş hayvancılıkta ise sığır yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Küçükbaş hayvancılıkta koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliğine oranla daha fazladır. Büyükbaş 
hayvancılıkta ise kültür sığırı yetiştiriciliği melez ve yerli sığırlardan oldukça fazladır. Bu durum 
süt verimliliği açısından değerlendirildiğinde, kültür sığırlarından elde edilen sütün melez 
sığırlardan alınanlardan fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. İlçede yer alan süt toplama merkezi 
hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Çardak havaalanının 
kurulması ve faaliyete geçmesi, 2. Organize sanayi bölgesinin de aktif konuma getirilmesi 
Çardak'ta, ekonomik faaliyetlerin canlanmasına bir miktar katkıda bulunmuştur. Araştırma 
alanının sınırları içerisinde kalan Acıgöl’den elde edilen sodyum-sülfatın deterjan, cam, boya, 
kozmetik ve deri sanayisinde kullanılması Çardak'ın ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. 
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YERLEŞME 

Yerleşmenin Tarihi Gelişimi 

Nüfus çalışmalarında yerleşme tarihi de oldukça önemli konulardan biridir. Nüfus ve yerleşme 
birbirinden bağımsız düşünülemez (Doğan, 2009: 4). Antik dönemde Lampe Ovası olarak bilinen 
vadideki yerleşim, Gölcük Köyü Höyüğü, Gemişpınar Höyük ve Beylerli Höyüklerinden 
Prehistorik dönemlerde başlayıp günümüze kadar devam etmiştir. Bizans Döneminde Charax 
adıyla tanınan Çardak, Honaz Kalesiyle Soublaion (Siblia) Kalesi yol güzergâhında 
bulunmaktadır. Anadolu’nun Türkleşme sürecinde 11-13. yüzyıllarda yoğun Selçuklu-Bizans 
mücadelelerine sahne olmuştur. Bizanslılar tarafından güvenlik amacıyla Maymun Dağı’nda yer 
alan kale kullanılmıştır (Denizli Valiliği, 2001: 1-25). Araştırma sahasında bilinen en eski yerleşim 
birimlerinden biri olan Gavur Kalesi, ilçenin kuzeyinde yer alan Anava (Acıgöl) gölü ve Hanbat 
(Çardak) Ovası’na hakim bir tepe üzerinde kurulmuştur. Savunması çok kolay, ele geçirilmesi 
çok zor olan dik bir tepe üzerinde kurulmuş olan bu kalenin kimler tarafından, hangi tarihte 
yapıldığı hakkında, arkeolojik çalışmalar yapılmadığı için sağlıklı bilgilere sahip değiliz. Ancak, 
eldeki bulgular bu kalenin Roma İmparatorluğu zamanında yapıldığı hakkında bilgi 
vermektedir. Çardak ilçesinde Romalılar tarafından kurulan ve bir kasaba büyüklüğünde olan 
Anava hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bu antik Anava şehrinin tarihi yol üzerinde 
Anava (Acıgöl) kenarında olduğu Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde dile getirilmekle birlikte, 
bu şehrin Maymun Dağı’nın eteğinde mi, yoksa Başmakçı tarafında gölün başlangıç noktasında 
mı, ya da Gemiş, Gölcük tarafında mı olduğu konusunda tam bir araştırma yapılmamıştır. Bu 
konu arkeolojik çalışmalar sonrasında aydınlatılabilecektir. Denizli’de Türkler ilk defa 1070 
senesinde görünmeye başlamışlardır. Selçuklu Sultanı Alparslan’a karşı karşı isyan eden 
Selçuklu beylerinden Erbasganoğlu'nu yakalaması için görevlendirilen Afşin Bey asi Selçuklu 
beyini bulamayacağını anlayınca, süratle batıya doğru hareket ederek, zamanın büyük ve 
gelişmiş şehri Honaz’ı fethetmiştir (1070). Bu arada Denizli ve çevresi de Kutalmışoğlu 
Süleyman’ın maiyetindeki beyler tarafından fethedilmiştir. Ancak, bu fetih kalıcı olmamıştır. 
Denizli ve çevresi Bizanslılarla Türkler arasında 12.yüzyılın ortalarına kadar sürekli olarak el 
değiştirmiştir. Anadolu'nun Türkleşmesi açısından büyük öneme sahip olan 1176 yılındaki 
Miryakefalon (Kumdanlı) Savaşı’ndan sonra Türkmenler, Denizli sınırına yayılmışlardır. Bu 
tarihten itibaren Türk hakimiyeti, Denizli’nin doğu kısımlarında yerleşmeye başlamış ve devam 
eden tarihlerde ise Denizli çevresi Bizanslılar eliyle tahrip edilerek Türk hakimiyetine geçiş 
çabuklaştırılmıştı. Çardak’ın fethedilmesi de bu süreçte gerçekleşmiştir. Bizans Ordusunun 
Burdur’u ele geçirmesi ve Isparta yakınlarına kadar ilerlemesi üzerine Selçuklu Sultanı, Osman 
Bey ve Hüsamettin Bey komutasındaki bir orduyu bölgeye göndermiştir. Bunların 
komutasındaki Türk birlikleri Satırlar, Karaağaç (Acıpayam) Ovası, Karaatlı, Gençali ve Çivril 
Gümüşsuyu Kasabası sınırları içerisindeki Düzbel’i, Bayındır, Gölcük, Beylerli, Cumalı, 
Köpekbeli ve Çambaşı Köyü fethedilmiştir. Buraların ele geçirilmesinden sonra Mahmut ve 
Seyyid Bey komutasındaki Türk birlikleri Hanbat (Çardak) Ovası’nı Bizanslılardan tamamen 
temizledikten sonra, Bozkurt üzerinden Baklan’a doğru hareket etmişler, sonra da Çivril ve Çal 
bölgesinin fethine girişmişlerdir (Kodal, 2006: 1-10). Böylece bu dönemde Çardak Türklerin eline 
geçmiştir. Denizli dolayısıyla Çardak, Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın ölümünden sonra 
Bizanslıların eline geçmekle beraber diğer Türkmenlerin de yardımıyla, 1207’de Anadolu 
Selçuklu Devleti’ne kesin olarak katılmış ve vali olarak Esede’d-din Ayaz atanmıştır (Denizli 
Valiliği, 2001: 1-12). 

Çardak’ın da içinde bulunduğu Denizli ve çevresinin Anadolu Selçuklu Devleti’nin eline 
geçmesiyle Türkleri yenilgiye uğratarak, Anadolu’dan atmak ve Hıristiyanlık için önemi büyük 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(10): 769-780. 

 774 

olan Kudüs’ü ele geçirmek amacıyla yapılan haçlı seferleri sırasında Çardak, Büyük Menderes 
Vadisi’ni takip eden tarihî yol üzerinde bulunması nedeniyle, II. Haçlı Seferi (1147-1148) sırasında 
Türk-Haçlı mücadelelerinin yaşandığı bir yer olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243 
Kösedağ Savaşı’nda Moğollara (İlhanlılar) yenilmesiyle birlikte Denizli ve yine Çardak, bağımsız 
davranmaya başlayan Türkmenlerin yönetimine geçmiştir. Türkmenler beyleri arasındaki 
ihtilafları iyi değerlendiren İlhanlılar tarafından, Ali Bey Denizli'ye "bey" olarak atanmıştır. 
Denizli ve çevresindeki Türkmen beylerinin zayıf durumlarından faydalanan Germiyan 
Oğulları, Denizli ve çevresini yine aynı şekilde Çardak’ı 1288’de yönetimleri altına almışlardır. 
Germiyanoğulları Beyliği, Kütahya merkez alınarak kurulmuş, İç Batı Anadolu'da geniş bir alanı 
kaplamıştır. Bu nedenle, Denizli ve çevresi de Germiyanoğullarına bağlı İnançoğullarının 
denetimi altında kalmıştır.11 Germiyanoğullarının Denizli ve çevresindeki egemenliği, 
Germiyanoğullarının Osmanlı Devleti'ne ilk olarak bağlandığı 1391 yılına kadar devam etmiştir. 
Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküşünden sonra, Anadolu’da başlayan karışıklıklar 14. yüzyılın 
ortalarına kadar sürmüştür.Osmanlı Beyliği'nin 1299 yılında kurulması ve güçlenmeye 
başlamasıyla, Anadolu'nun tümünde değilse bile önemli bir bölümünde bağımsız beylikler 
ortadan kalkmaya, siyasal ve sosyal ortam, bütünlük kazanmaya başlamıştır. Osmanlı Beyliği'nin 
büyüyüp “gaza politikası” ile güçlenmesi ile birlikte, Anadolu'nun siyasal birliği konusunda da 
çalışmalar başlatılmıştır.13 Bu çalışmalar sonunda Denizli'nin de içinde bulunduğu Kütahya 
sancağı evlenme yolu ile Osmanlı topraklarına katılmıştır. I. Murat’ın 1389 yılında Kosova 
savaşında öldürülmesinden sonra Denizli ve çevresi Karamanoğulları başta olmak üzere diğer 
beylikler tarafından işgal edilmiştir. Fakat Yıldırım Bayezit, Candaroğlu Süleyman geçmiştir. 
Yıldırım Bayezit’in yenilgisiyle sonuçlanan Ankara savaşından sonra Denizli, önce Timur n 
Paşa’nın da yardımıyla, Denizli'yi 1391 yılında fethetmiş,böylece şehir ilk defa Osmanlılara 
tarafından, daha sonra da Timur’un Anadolu’yu terketmesiyle, Germiyanoğullarınca 1403 
yılında egemenlik altına alınmıştır. Böylece Denizli'deki ilk Osmanlı hakimiyeti sona ermiştir. 
Fakat, Denizli üzerindeki Germiyan egemenliği önce 1411’de Karamanoğullarınca, sonra da 1429 
yılında Osmanlılarca ikinci kez ortadan kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren Denizli ve çevresi 
dolayısıyla Çardak, Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı Devleti’nin yönetimi altında 
kalmıştır.Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesi ve Mondros Mütarekesi’ni 
imzalamasından sonra, Türk toprakları emperyalist devletler tarafından Mondros 
Mütarekesi’nin 7. maddesi gerekçe gösterilerek işgal edilmiştir. Bu nedenle, Türk milleti Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Yunanlılar İngilizlere vermiş 
olduğu sözü tutmak, “Şark Meselesi”ni yani Türk sorununu çözüme kavuşturmak ve kendi 
rüyalarını gerçekleştirmek amacıyla, Denizli’nin Buldan vb. yerlerini yani Kuzey-Batı taraflarını 
barbarca kendi yönetimleri altına almışlardır.Ancak, Denizli Merkez de dahil olmak üzere 
Çardak Yunanlılar tarafından işgal edilmemiştir. İşgal edilmemesine rağmen Çardak da Denizli 
Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti’ne her türlü desteği vermiş ve Millî Mücadele’de Mustafa Kemal ve 
arkadaşlarının yanında yer almıştır (Kodal, 2009: 105-116). 

Çardak İlçe merkezi 1105 yılında Maymun Dağı eteğinde Körin adıyla anılan Türkmen aşireti 
olarak kurulmuş, daha sonra şimdiki yerleşim yerine taşınmıştır. Çardak, Ortaçağda halkın 
geçimini hayvancılıkla sağladığı küçük bir köy idi. Maymun Dağı eteğindeki köy halkı, 
hayvanlarını güneş sıcağından korumak amacıyla; evlerin ön taraflarına veya yan taraflarına 
Çardak denilen gölgelikler yaparak önlem almaktaydı. Bu küçük Türkmen köyünün hemen 
güneyindeki kervan yolundan geçen diğer köylüler de, buraya "Çardaklı Köy" adını vermişlerdir. 
Bu isim yerli Türkmen halkı tarafından da benimsenmiş ve böylece köyün adı Çardak olarak 
kalmıştır. İlçe tarihinin Frigyalılardan başladığı tarihçilerin eserlerinden anlaşılmaktadır. "Seven 
Church" Yedi Kilise adlı eserde İran Hükümdarı (Serhas) Keleneyi terk ettiği vakit, Frigya 
şerhinden (Avana) adındaki bir kasaba yakınından ve tuz çıkarılan bir gölün yanından geçtiğini 
bahsetmektedir. Ünlü tarihçi Heredot'un da kitabında bahsettiği bu gölün "Acı göl" olduğu ve 
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sözü edilen yerleşim biriminin de Çardak olduğu sanılmaktadır. İlçeye Frigyalılardan sonra 
Selçuklular egemen olmuştur. İlçede bunlar ve daha sonraki uygarlıklara ait kalıntılar mevcuttur. 
Daha çok ticari ve askeri politika güden Selçuklular, büyük kervan yolu üzerinde Akhan ve 
İlçedeki Han-i Abad gibi tarihi yapılar inşa etmişlerdir. Çardak Han-i Abad kervansarayı, ilçe 
merkezinin içerisinde kalmış durumdadır. Bu kervansaray da diğerleri gibi kervan yolu üzerinde 
kervanların konaklama yeri olarak yapılmıştır. Han'i Âbâd kervansarayının, tarih 
araştırmacılarına göre, Selçuklu Sultanı 1. Alaettin Keykubat zamanında 1299 yılında Esüddin 
tarafından yapıldığı yazılmakta ise de kervansaray kitabesinde "Biribat (Han) Alaettin Keykubat 
günlerinde Başkumandan Ayaz tarafından 627 yılı Ramazanında yapıldığı" yazılmaktadır. 
Çardak, Selçuklular zamanında bir uç kalasi olarak, Selçuklular'ın savunma merkezi olmuştur. 
Anadolu Beylikleri zamanında ise yöre, önce İnançoğulları'nın sonra da Germiyanoğulları'nın 
eline geçmiştir. Germiyanoğulları Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına Sultan Beyazıt 
Han tarafından katılmıştır. Timur, Ankara Savaşı'ndan sonra Çardak'ı ele geçirmiş, askerlerinin 
bir kısmı ilçede bulunan kervansarayda birkaç yıl kalmışlardır. Timur'un tekrar doğuya çekilmesi 
ile yörede beylikler dönemi yeniden başlamış, fakat kısa sürmüştür. 1429 yılında tüm yöre 
Osmanlı İmparatorluğu'na katılarak Aydın Sancağı'na bağlanmıştır (Kodal, 2009: 105-120). 

Hali hazırda var olan şehirlerin kuruluşu, gelişimi oldukça farklı şekillerde olmuştur. Bunlardan 
bazıları köy ya da kasaba konumunda iken zaman içerisinde hızla gelişimini tamamlayarak 
bugünkü durumlarına ulaşmışlardır (Aydın, 2003: 19). Çalışma sahası da bu evrelerden geçmiş 
ve bugünkü konumuna erişmiştir. İdari bölümün yeniden düzenlendiği Cumhuriyet döneminde 
küçük bir köy olan Çardak sırası ile önce Dinar ve sonra Honaz Bucağı'na bağlı kalmıştır. 1 
Nisan1958 yılında köy iken aynı tarihte ilçe statüsü ile Denizli ili sınırları içerisine dahil 
edilmiştir. 1958 yılında ilçe merkezi konumuna yükseltilen Çardak’ın, kara ve demiryolları 
üzerine bulunması gelişmesinde önemli rol oynamıştır (Çardak Kaymakamlığı, 
http://www.cardak.gov.tr). 

 

Çardak İlçesindeki Yerleşmelerin Şekil ve Tip Yönünden Ayırımı 

Yeryüzünde yerleşilmiş mekanın tümü fonksiyona göre kullanım alanları halinde örgütlenmiştir. 
Yerleşme de, böyle bir fonksiyonel tür olarak, konut mekanının örgütlenmesi ve dağılışıdır. 
İnsanların üçte birini uykuda olmak üzere yaşamlarının büyük kısmını geçirdikleri barınak, 
ihtiyaçları arasında en üst sırada yer almaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2012: 361-364). Barınmak 
ya da belirli bir faaliyeti sürdürmek amacıyla bir saha üzerine inşa edilmiş bir ya da birden fazla 
sayıda meskenden oluşan kümeye yerleşme adı verilmektedir (Birinci, 2007: 55). Bir yerleşim 
kümesi yerleşim alanı ile bu saha üzerinde insanlar tarafından değişik amaçlara yönelik inşa 
edilmiş meskenlerden oluşmaktadır. Sürekli veya dönemlik olarak insanın içerisinde barındığı, 
değişik şekillerde faaliyette bulunduğu her türlü konutlar da tek başına yerleşme sayılmaktadır 
(Özçağlar, 1997: 1-2).  

Yerleşme şekli ve yerleşme tipi birbirinden çok farklı iki ayrı kavram olmasına rağmen 
günümüzde yaygın olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır. Yerleşmeleri bulundukları 
jeomorfolojik ünitelere, dış görünüm şekil (Fizyonomik) özelliklerine ve sahip oldukları 
fonksiyonlara göre ayrı ayrı tiplendirebiliriz. Bulundukları jeomorfolojij ünitelere göre; ova, 
plato, dağ eteği basamağı düzlüğü yerleşmeleri gibi tiplendirme yapılabilir. Dokusal şekil 
özelliklerine göre Türkiye'deki yerleşmeleri; toplu yerleşmeler, dağınık yerleşmeler ve ara  şekilli 
(yarı dağınık) yerleşmeler olarak üç şekilde tiplendirebilmekteyiz (Koday, 2000: 104). 

Meskenlerin meydana gelmesinde birtakım faktörlerin müşterek etkisi mevcut olmakla birlikte, 
bu faktörleri, önemlerine göre doğru bir şekilde sıralamak pek kolay değildir. Meskenler, her 
şeyden evvel, çevre şartları ile insan ve faaliyetlerinin bir eseridir. Buna göre mesken; çevre 
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şartları, yükselti, jeolojik yapı, litoloji, bitki örtüsü, iklim elemanları ile onu inşa edecek insanların 
gelenek, görenek, istek, mali imkanı ve nihayet ekonomik faaliyetlerin muhassalası olarak kabul 
edilebilir (Tunçdilek, 1967: 51). 

İnsan topluluklarının çevre şartlarını göz önünde bulundurularak seçtikleri mekan parçalarında 
yerleşmeleri, çevre ile yerleşmeleri arasında karşılıklı bir bağın gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Yerleşmelerin devam etmesini sağlayan insan toplulukları, zaman içerisinde sosyal, ekonomik, 
kültürel bakımdan değişmeler göstermektedir (Karakuş, 1996: 63). Çardak'ta yer alan meskenler 
tipik bir kasaba meskenleridir. Modern kent yaşamının zorunlu kıldığı çok katlı binalar araştırma 
sahasının her tarafında hakim konumda değildir. Çalışma sahasında yaşayan insanların oldukça 
büyük bir bölümünün temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olması mesken tiplerini de 
etkisi altına almıştır. Öyle ki meskenler temel ekonomik faaliyetlerin yapılmasına imkan 
sağlayacak ölçüde yapılmıştır. Araştırma sahasında yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü gibi fiziki 
coğrafya faktörleri ve tarım arazilerinin küçük ve parçalı oluşu, tarımsal faaliyet ve sosyo-
kültürel özellikler şeklindeki beşeri coğrafya etmenleri yerleşmelerin şekli ve fonksiyonlarının 
belli karakter kazanmasında etkili olmuştur. Bütün bu faktörlere bağlı olarak araştırma sahasında 
yerleşmelerin fonksiyonları ve şekilleri ortaya çıkmıştır.  

 

Fonksiyonel Özelliklerine Göre Yerleşmeler 

Barınmak ya da belirli bir faaliyeti sürdürmek amacıyla bir saha üzerinde inşa edilmiş, bir ya da 
birden fazla sayıda meskenden oluşan kümeye yerleşme adı verilmektedir. Bir başka ifade ile 
yerleşme, bir yararlanma ve ekonomik faaliyette bulunma sahasıdır (Koday, 2000: 104). Yerleşme 
çok çeşitli şekillerde görünür. Göçebe çobanların çadır toplulukları, yarı göçebe çiftçi-çobanların 
senenin yalnız bir kısmında oturdukları kışlık, yazlık ve güzlük eğreti yerleşmeleri, bunlar gibi 
mesela yine Anadolu'da rastlanan ve kısmen göçebe yahut yarı-göçebe yerleşme ile sedanter 
yerleşme arasında bir takım ara tip yerleşmeler gibi görünen mandıra, ağıl, oba, kom, tol, mezraa 
ve divanlar; sedanter insanların oturdukları münferit ev, münferit çiftlik, mahalle, köy, kasaba 
ve nihayet şehir yeryüzünde görülen yerleşme şekillerinin başlıcalarıdır (Tanoğlu, 1969: 217). 

Ülkemizde yerleşmeler; idari bakımdan köy, il ve ilçe yerleşmeleri şeklinde gruplandırılmıştır. 
Coğrafi olarak yerleşmeler ise şehir, kasaba, köy ve köyden küçük yerleşmeler şeklinde 
sınıflandırılmıştır. Araştırma sahası bu gruplara göre değerlendirildiğinde 1 kasaba ve 12 
mahalle yerleşmesinden oluşmaktadır. Çalışma sahasındaki yerleşmeler dokularına göre toplu 
dokulu yerleşmeler grubuna dahil olmaktadır. Araştırma sahasındaki jeomorfolojik üniteler 
yerleşmelerin dokularına etki etmiştir. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak 
yapıldığı çalışma sahasının kuzeyinde bulunan Maymun Dağı bu faaliyetlerin alanını 
daraltmıştır. Bu nedenle bu ekonomik etkinlikler düz ve düze yakın yerlerde yapılmakta ve 
sonuç olarak da yerleşmeler bunların etrafında toplanmaktadır. 

 

Konut ve Konut Tipleri 

Doğal Çevre Özellikleri ve Konutlar 

Yerleşme sürecinin en küçük birimi olan konutlar yerleşmenin ana unsurunu oluşturmaktadır. 
Konutlar korunma, mahremiyet, depolama, konforun ya da çeşitli değerlerin sergilenmesi gibi 
işlevlerden biri ya da birkaçını birlikte yerine getirmektedir. Konutlar yerel olarak elde edilen 
inşaat malzemelerini, içinde yaşayanların toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlarını ve çevrenin doğal 
ortam özelliklerini büyük ölçüde yansıtırlar. Evlerin çatılarının eğim durumu, duvar kalınlıkları, 
pencere ve oda büyüklükleri, hatta ön cepheler, iklim elemanlarından sıcaklık ve yağışın 
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durumuna göre değişmektedir (Tunçdilek, 1967: 50-62). Çalışma sahasındaki konutlarda da 
iklim, bitki örtüsü gibi çevrenin doğal ortam özellikleri etkin olmuştur. Araştırma sahasında kar 
yağışları çok nadir görüldüğü için konutların çatılarında saç yerine kiremit kullanılmıştır. Bitki 
örtüsü sık bir ormandan oluşmadığı ve yağış miktarı az olduğu için ahşap evler 
bulunmamaktadır. Araştırma sahasının jeolojik özellikleri de konutların inşasında etkin rol 
oynamıştır. Çalışma sahasında en fazla bulunan ve aynı zamanda da kolay erişilebilen ve maliyeti 
de düşük olan taş ve tuğla, konutların inşasında birinci derecede kullanılan yapı 
malzemelerindendir (Fotoğraf 1). 

 
Fotoğraf 1. Taş ve Tuğla Kullanılarak İnşa Edilmiş Konutlardan Bir Görünüm. 

Doğal çevre özelikleri konutların inşa edileceği yerler üzerinde etkili olmaktadır. Çalışma 
sahasının kuzeyinde dağlık ve tepelik kütleler bulunduğu için meskenler düz veya düze yakın 
alanlarda yapılmıştır. Ancak bu dağlık kütlelerin yakın çevresinde eğimin konut yapımına imkan 
verecek ölçüde olduğu yerlerde de konutlar inşa edilmiştir. Çalışma alanının genel konut 
dağılımı incelendiğinde, dağlık ve tepelik alanlar dışındaki tüm yerlerde konutlar eğimin az 
olduğu düzlük arazide inşa edilmiştir. 

 

Beşeri Çevre Özellikleri ve Konutlar 

Meskenler kullanılan inşa gereçleri, fonksiyonları ve fizyonomileri içinde bulundukları coğrafi 
mekanın doğal şartlarının yanında, meskenleri kullanan kişilerin ekonomik faaliyet türleri ve 
sosyo-ekonomik düzeyleri ile yakından ilişkilidir. Nitekim meskenler sadece içinde yer aldıkları 
doğal çevre şartlarıyla değil, kendini meydana getiren insanların faaliyetlerine, kültürüne, sosyo-
ekonomik şartlarına bağlı olarak da çeşitli şekil ve özellikler kazanmaktadır (Koday, 1995: 1-3). 
Araştırma sahasında yapılan ekonomik faaliyetler meskenlerin kuruluş aşamasında etkili 
olmuştur. Başlıca geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olması, tarım alanlarının yakın 
çevresinde evlerin inşa edilmesini sağlamıştır. Çalışma sahasında iki tip mesken bulunmaktadır. 
Araştırma sahasında bulunan bu meskenlerin bir kısmında hakim ekonomik faaliyetlerin etkisi 
oldukça belirgin görülürken, diğer kısım meskenler ise modern yaşamın gereklerine göre inşa 
edilmiştir. 
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Fotoğraf 2. Çalışma Sahasında Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerin Yapıldığı Konutlardan Bir 

Görünüm. 

İlk gruba giren mesken türleri tarım ve hayvancılığa dayalı, halkın ihtiyaçları doğrultusunda 
eklentileri ile birlikte yapılmıştır (Fotoğraf 2). Diğer grup meskenler ise ikiden fazla katı olan, 
geniş odaları ve balkonları bulunan yapılardan oluşmaktadır. Çalışma sahasındaki yerleşmelerin 
oldukça büyük çoğunluğu betonarme konutlardan oluşmaktadır. Ancak araştırma sahasında 
yığma evler de bulunmaktadır.  

 
Fotoğraf 3. Çardak'ta Modern Koşullara Göre Yapılan ve Yapımına Devam Edilen Konutlardan 

Bir Görünüm. 

Ailelerin ekonomik durumları iyileştikçe, meskenlerin modernleştiği, oda ve kat sayısının da 
arttığı gözlenmektedir. Modern yapılar son dönemlerde halkın ekonomik gücüne bağlı olarak 
inşa edilmeye başlanmıştır (Fotoğraf 3). Bunlardan önceki dönemlerde Çardak ilçe merkezindeki 
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evler müstakil statüde yer almış ya da evler en fazla tek kata sahip olmuştur. Yine önceki 
dönemlerde çalışma sahasındaki evlerin içinde ya da yakınında kümes, ağıl, ambar ve depo 
özelliği gören eklentiler yer almıştır. Bu ve benzeri yapılar araştırma sahasında hala 
bulunmaktadır. Ancak eski dönemlerdeki kadar çok değillerdir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sahasındaki yerleşmelerin sorunlarının kaynağında doğal ve beşeri faktörler 
bulunmaktadır. Geçiminin büyük bir kısmını tarımsal faaliyetlerden sağlayan Çardak'ta su 
konusunda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Araştırma sahasındaki tarım alanları sulama 
imkanından yoksun durumdadır. Bu durum da çalışma sahasında kuru tarım yapılmasına neden 
olmaktadır. Çardak halkı, sulama sorununu bazı yerlerde sondaj yaparak çıkardığı suyu damla 
ya da yağmurlama sistemiyle kullanarak su sorununun üstesinden gelmeye çalışmaktadır. En 
büyük ve en önemli sorun olan sulama sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir. 

Araştırma sahası bağlı bulunduğu Denizli'ye 58 km mesafe yer almakta olup bu durum Çardak'ın 
her yönden gelişmesi için ortam hazırlamıştır. Nüfus olarak kasaba statüsünde olan araştırma 
sahası, görünüş itibariyle kısmen de olsa ilçeye benzemektedir. Ancak araştırma sahasındaki 
bağlı mahallelerden bazıları asfalt yola sahip değildir. Bu mahallelerde yollar taş, toprak ve 
mıcırlarla örtülüdür. Ayrıca çalışma sahasına bağlı mahallelerin bir kısmının kaldırımları da 
bulunmamaktadır. Çalışma alanının tüm yolları asfaltlanarak, kaldırım ve bordür çalışmaları 
yapılmalıdır. 

Hayvancılık faaliyetlerinin ana geçim kaynaklarından birini oluşturduğu araştırma sahasında, 
suni gübreler, atık sular, toprak ve ürün gereksinimlerine, besin yönetim planlarına uygun 
şekilde verilmeli ve planlanmalıdır. Bu önlemler hem zararlı maddelerin yeraltı suları ve 
besinlere karışmasını engelleyecek hem yerleşim birimlerinin çevre düzenlerinin bozulmamasını 
sağlayacaktır.. Pestisit kullanımında dikkatli olunmalı ve pestisitlerin bandrollü olması tavsiye 
edilmelidir. Ayrıca pestisitlerin suya bulaşacağı yerlerde pestisit kullanılmamalıdır. 
Hayvancılıkla ilgilenenler, hayvanlar için sürekli ve yüksek kalitede, yeterli ve güvenli suyu 
sağlamalıdır. Ayrıca hayvanlar için alternatif su kaynakları sağlanmalıdır.  
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