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Abstract 
After the implementation of government policies on globalization and 

liberalization, the consumers have become more critical about the selection of service 
providers. Consumers are now very much aware of the alternatives available in relation 
to services and the provider organizations. Expectations of consumers are rising and the 
provider organizations should be aware of these expectations. The objective of the 
present study is to examine the factors responsible for helping the consumers to choose 
mobile telecommunication service provider among the competitors in the market. The 
primary statistical techniques used in the study are Exploratory Factor Analysis, and 
Structural Equation Modeling.  The data was collected with the help of structured 
questionnaire consisting of different questions related to demographics, service quality, 
product quality and availability, promotion and price in order to study perceptions of 
consumers. In order to examine these above mentioned variables and to derive 
meaningful conclusions, use of structural equation modelling was imperative. AMOS 
(Analysis of Moment Structure) version 16.0 was employed in the research to test the 
underlying hypotheses of the study. Results showed that the paths are significantly 
related to the casual processes. Price was found to be the most important factor followed 
by product quality and availability, service quality, and promotion in determining 
perceptions of customers towards mobile telecommunication services. It is expected that 
the findings of the study may provide meaningful insights to the service providers and 
contribute in improving their strategies and marketing operations.     
Keywords: Consumer Perception, Exploratory Factor Analysis, Structural Equation 
Modeling, Service Quality. 

Özet 
Hükümet politikalarının küreselleşme ve liberelleşme uygulamalarından sonra 

tüketiciler hizmet seçimlerinde daha seçici olmaya başlamıştır. Tüketiciler şimdi 
hizmetler ve bunları sağlayan firmalar ile ilgili mevcut alternatiflerin daha çok 
farkındadırlar. Tükenticilerin beklentileri artmaktadır ve hizmet sağlayıcı firmalar da 
bu beklentilerin farkında olmalıdır. Bu çalışmanın amacı pazardaki rekabet eden 
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firmalar arasında tüketicilerin mobil telekominikasyon hizmetleri sağlayan firmaları 
seçmelerinde etkili olan faktörleri belirlemektir. Çalışmada kullanılan istatistiksel 
yöntemler açıklayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modelidir. Demografi, hizmet 
kalitesi, ürün kalitesi ve mevcudiyeti, tutundurma ve fiyat ile ilgili çeşitli sorulardan 
oluşan yapılandırılmış bir anket yardımıyla veriler toplanmıştır. Ve böylelikle 
tüketicilerin algılamaları incelenmiştir. Yukarıda bahsedilen değişkenleri incelemek ve 
anlamlı sonuçlar çıkarmak için yapısal eşitlik modelinin kullanımı bir gerekliliktir. 
Çalışmayı oluşturan hipotezleri test etmek için araştırmada AMOS (Analysis of Moment 
Structure) kullanılmıştır. Sonuçlar değişkenler arasındaki ilişkilerin sebep sonuç 
süreçleri ile anlamlı derecede bağlantılı olduğunu göstermiştir. Fiyat en önemli faktör 
olarak ortaya çıkmıştır. Bunu da ürün kalitesi, erişilebilirlik, hizmet kalitesi ve 
tutundurma takip etmiştir. Bu çalışmanın bulgularını hizmet sağlayıcılara anlamlı 
fikirler sağlayabileceği ve stratejik ve pazarlama operasyonları geliştirmede katkıda 
bulunabileceği beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Tüketici algılaması, Açıklayıcı faktör analizi, yapısal eşitlik modeli, 
hizmet kalitesi. 

Introduction 
Service organizations in India are facing tough competition in the global market 

because of liberalization and globalization of the Indian economy. Hence, it is helpful 
for service organizations to know the customer service quality perceptions in order to 
overcome the competitors and attract and retain the customers. Because of the 
globalization and liberalization of Indian economy, Indian service sector has been 
opened for Multinational companies. In order to overcome the competition and to retain 
the world class service standards, Indian companies have been forced to adopt quality 
management programs. Quality has become a strategic tool in obtaining efficiency in 
operations and improved performance in business. This is true for both the goods and 
services sectors. However, the problem with management of service quality in service 
firms is that quality is not easily identifiable and measurable due to inherent 
characteristics of services which make them different from goods. 

The father of telecom revolution in our country was the erstwhile Prime Minister 
Shri Rajiv Gandhi, wherein he called Mr. Sam Pitroda who initiated the Digital 
telephony revolution in our country. Advances in technology coupled with reforms of 
1991 and the fundamental, structural and institutional changes brought about in that 
period were instrumental in setting up the tone for future growth and development. 
Today, India is one of the fastest growing telecom markets in the world with current 
sub-scriber base nearing 490 mil-lion and looking positive to touch 500 million 
subscribers by 2010. Among the various segments, cellular or mobile segment has been 
the key contributor and specially prepaid services, with its wide offerings of services, 
has been leading the growth wave. 15 years back, no one had thought that India will 
become a country with more number of GSM subscribers than fixed line sub-scribers. 
With 490 million sub-scribers by 2009, teledensity has risen up to around 42%, and thus 
the other half is yet to be brought to the mainstream. Going by the current data, the 
subscriber base grew to around 494.07 million in August‘09, registering a growth of 
42.67% over the last year. As per the estimates of Stock watch the expected mobile 
subscriber base will touch around 771 million by the year 2013. Over the years, wire-
less services has acquired almost 92% of the total telephony market, with State owned 
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BSNL as the leader in the landline domain and Bharti Airtel being the leader in cellular 
services with other players like Reliance, Idea Cellular and Vodafone giving it a tough 
competition. The Indian mobile services market is more or less equally divided between 
GSM and CDMA customers with the former capturing around 53% of the sub-scriber 
base. Currently there are 11 players who are fighting tooth and nail to increase even one 
single percentage point in their market share. While Bharti Airtel dominates the GSM 
arena, Anil Ambani led ADAG‘s Reliance communications has been leading the 
CDMA services space in mobile telephony but the good sign for the sector is that 
revenues of all the incumbents have increased leading to an increase in their revenues. 
In GSM, Bharti Airtel is given a tough competition by Vodafone and Tata Teleservices 
which operates Tata Indicom and in CDMA; it is considerably behind Reliance 
communications in terms of market share. With Mobile number portability coming into 
the scene, the war will be fiercer in this space and there will be a huge swapping of 
subscribers among the existing players. Indian telecom industry has set an example by 
penetrating the market to an extent of around 43% in a span of 10 years when analysts 
and experts were extremely sceptical about India as a market. The growth has not been 
restricted only to the higher section of the society, now it is driven primarily by the rural 
market as well and the acceptance has been in-creasing considerably over the years. On 
an average approximately 8 million users are added per month to the kitty thereby 
making India the world‘s fastest growing telecom market and thus happens to be the 
country offering highest Return On Investment for the telecom companies. To support 
the growing telecom market, the government is supporting telecom manufacturing by 
providing tax sops as well as setting up Special economic zones (SEZ) for the sector. 

Table 1.Service Provider Wise Market Share As on 31-03-2010 
Serial No. Name of Telecom Company Market Share 

1 AIRCEL 6.06% 
2 BHARTI AIRTEL 22.33% 
3 BSNL 11.95% 
4 HFCL 0.06% 
5 IDEA 10.99% 
6 LOOP 0.50% 
7 MTNL 0.90% 
8 RELIANCE 17.72% 
9 SISTEMA 0.60% 
10 STEL 0.09% 
11 TATA 11.07% 
12 UNINOR 0.47% 
13 VODAFONE 17.27% 

SOURCE: Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) 
Therefore in the present competitive market, it is very important for the service 

provider to understand precisely needs, wants, demands, trends, fashion etc. of the 
consumers. In the light of above mentioned factors, service providers need to know 
about the perceptions of consumers towards price, service quality, product, promotion, 
and other related factors which are playing important role in the selection of mobile 
telecommunication player for them. Therefore, the main objective of the present 
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research is to Carefully examine the factors determining the consumers’ choice of 
mobile service providers in Indian Telecommunication market. 

Review of Literature 
Telecommunication service is one of the leading industries in India, and has 

grown rapidly in the recent past. It has become point of attraction for the researchers 
from India as well outside world. A good number of researches have been conducted in 
this sector by taking various dimensions into consideration. Many researches are trying 
to trace the various factors responsible for the present scenario and future growth of 
telecommunication industry in India. Consumers’ evaluations of a product’s overall 
quality are related to the features like price, brand name, and store image in relation to 
competition (Lambert, 1980; Nowlis and Simonson, 1996). Promotion helps a company 
to achieve its objectives (Alvarez and casielles, 2005). Companies need to measure their 
customers’ satisfaction with their offerings (Rust and Oliver, 1994).  

Gronroos, Christian (1988) in an article discussed how service quality was 
perceived by the customers. In the article, the main characteristics of services like 
intangibility, heterogeneity, inseparability etc. were discussed first. A conceptual model 
of service quality was later given in the article. The model stated that the perception of 
service quality by the customers is good when the experienced quality by the customers 
meets the quality that was expected by them before the service was delivered. Expected 
quality was given as a function of factors like market communication, image, word-of-
mouth, and customer needs while experienced quality is influenced by the image 
formed in the mind of the customers regarding the quality of service delivered to them 
which is in turn influenced by technical quality and functional quality.  Finally, the 
author gave the six criteria of good perceived service quality as: professionalism, 
attitudes and behaviour, accessibility and flexibility, reliability and trustworthiness, 
recovery, and reputation and credibility. The author concluded the paper by stating that 
these six criteria of good perceived service quality were based upon good empirical and 
conceptual research and so could be useful as managerial principles.  

Parasuraman, A, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry (1988) propounded 
the SERVQUAL scale using the qualitative research based on service quality data on a 
number of services in their article “SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring 
Customer Perceptions of Service Quality.” This study was revolutionary as it didn’t 
depend on the earlier dimension of goods quality in the manufacturing sector. The 
initial study based on the focus groups yielded 10 dimensions of service quality that 
included tangibles, reliability, responsiveness, competence, courtesy, credibility, 
security, access, communication, and understanding the customer. A 22 item scale, 
called SERVQUAL which would measure the service quality based on five dimensions, 
viz. tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy was derived based on 
a further empirical study. The authors defined service quality as the degree of 
discrepancy between customer’s normative expectations for the service and their 
perceptions of the service performance. 

Crosby, Lawrence A., Evans. Kenneth R., and Cowles, Deborah (1990) conducted 
a study to understand the role of sales people in maintaining long-term relationships 
with the customers. In the study a relationship quality model was developed to 
understand the customer’s perception of nature, consequences and antecedents of 
relationship quality. The model developed for the study took sales persons attributes 
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like expertise and similarity and relationship selling behaviours like contact intensity, 
mutual disclosure, and cooperative disclosures as exogenous constructs. Relationship 
quality was taken as the endogenous construct for the study. Sales effectiveness and 
anticipation of future interaction were taken as out come variates. The model was tested 
in the context of the insurance sector in the U.S. with a sample size of 151 heads of U.S. 
households aged between 25 and 44 and who were the household’s primary insurance 
deciders. Structural equation modeling was used to analyze the data. The results of the 
analysis showed that the future sales opportunities for the organizations depended on 
the relationship quality while the similarity and expertise would play an important role 
in converting those future sales opportunities into actual sales.   

Selnes, Fred (1998) conducted a study to understand the antecedents and 
consequences of trust and satisfaction in buyer-seller relationships. The study was 
intended to address the gap in literature in understanding the interrelationship between 
trust and satisfaction and their antecedents and consequences. For the study, a model 
was developed by taking competence, communications, commitment, and conflict 
handling as exogenous constructs while trust, satisfaction, enhancement and continuity 
were taken as endogenous constructs. The model was tested with respect to the 
customers of a food supplier with a sample size of 177. Survey method was used in 
collecting data from the respondents by distributing questionnaires. The model was 
tested using structural equation modeling using maximum likelihood estimates. The 
results of structural equation modeling showed that the model had a moderate fit with a 
p value of 0.014. Overall, the results of the analysis indicated that trust and satisfaction 
were complementary and that trust was a key variable when the decisions were related 
to enhancing the scope of relationship while satisfaction was a key variable when the 
decisions were related to relationship continuity. 

Ndubisi, Nelson Oly (2006) did a study to understand the antecedents of 
relationship quality with respect to the Malaysian banking sector. The main purpose of 
the study was to empirically understand the indicators of overall customer satisfaction 
and the impact of the overall customer satisfaction on the quality of relationship 
between the banks and the customers. A model was constructed by taking trust, 
commitment, communication, service quality, service satisfaction, and conflict handling 
as the indicators of overall customer satisfaction and that overall customer satisfaction 
influences the relationship quality between the customers and the bank. The model was 
tested based on the data collected from 220 customers of 15 retail banks in the 
Malaysian banking sector. The null hypothesis of the study was taken that the model 
had a good fit and the alternative hypothesis was taken as the model didn’t have a good 
fit. Exploratory factor analysis was conducted to see whether the variables considered in 
the questionnaire properly reflect the various dimensions considered for the study. Later 
structural equation modeling technique was used to test the fitness of the model. Based 
on the results of structural equation modeling it was found that the model tested in the 
study had good fit. The study concluded by stating that the relationship marketing 
antecedents were indicators of overall customer satisfaction and that overall customer 
satisfaction could be used to understand the quality of relationship between the bank 
and its customers. 

Ndubisi, Nelson Oly, and Chan Kok Wah (2005) conducted an empirical study to 
evaluate the influence of the underpinnings of relationship quality on the perceived 
quality of bank-customer relationship and on customer satisfaction. The study was done 
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in the context of Malaysian banking sector. A sample of 220 respondents was selected 
from the bank customers in the city of Kota Kinabalu, Malaysia. First, factor analysis 
was conducted on the data collected regarding the various items in the questionnaire. 
Factor analysis was conducted to determine the various key dimensions of relationship 
quality. The results of factor analysis showed that the 22 items of the questionnaire 
loaded on five dimensions viz. trust competence, commitment, communication, and 
conflict handling.  

The results of the second factor analysis to determine the dependent dimensions 
resulted in ten items loading on two dimensions viz. relationship quality and customer 
satisfaction. Later, stepwise discriminant analysis was conducted to discriminate 
between the high and low level of perceived relationship quality and customer 
satisfaction. The results of stepwise discriminant analysis showed that five dimensions 
viz. conflict handling, trust, communication, commitment, and competence discriminate 
between high and low levels of relationship quality. Moreover, it was found that overall 
bank-customer relationship quality discriminates between satisfied and unsatisfied 
customers.  

Yavas, Ugar (2006) conducted a study to understand the similarities between the 
perceptions of service quality between the frontline employees of the banks and their 
female customers in Turkey. The study used the SERVQUAL scale to measure the 
perceptions of service quality of both the employees and the customers of the banks 
considered for the study. The data required for the study was collected from the female 
customers of the banks and the frontline employees using questionnaires. The sample 
size for the study was 151 students and 83 adults among the female customers of the 
bank. In the case of the frontline employees of the banks, the data was collected from 
the 68 female bank employees in Turkey. Factor analysis was conducted to each of the 
sample sets to know the key dimensions underlying the original service quality items 
considered in the study. After omitting the factors with Eigen values less than 1.0 three 
factors for the two customer segments and five factors for employee sample were 
derived. Factor congruency test was used to determine the extent of similarities and 
dissimilarities regarding the perceptions of service quality between the three groups. 
The results of the factor congruency test showed that the perceptions of service quality 
of customers and the employees didn’t match. The study concluded by highlighting the 
need to immediately improve the perceptions of service quality of the employees of the 
banks by providing proper training and motivation to them.  

Amin, Muslim, and Isa, Zaidi (2008) conducted a study to measure the 
perceptions of service quality of customers of Islamic banking and to examine the 
relationship between service quality as perceived by the customers and customer 
satisfaction in the context of Islamic banks operating in Malaysia. The model was based 
upon the popular SERVQUAL scale used to measure the customer perceptions 
regarding the quality of services provided by the service providers. The conceptual 
model for the study took the dimensions of the SERVQUAL instrument viz. tangibles, 
reliability, responsiveness, assurance, empathy, and compliance as the exogenous 
variables. While a further conceptual model of the relationship between the service 
quality as perceived by the customer and the customer satisfaction was developed by the 
researchers. The data for the study was collected using the convenience sampling 
approach with a total sample size of 440.  First confirmatory factor analysis was used to 
see how well the data collected fits into the model considered in the study. The results 
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of the confirmatory factory analysis showed that 21 of the original 26 indicators were fit 
to the sample data. Later, structural equation modeling was conducted to estimate the 
parameters by taking the six dimensions of SERVQUAL as first-order constructs and 
service quality and customer satisfaction as second order constructs. As per the results 
of the structural equation modeling the model developed for the study was found to be 
having acceptable goodness of fit.  

Eakuru, Nattakarn, and Nik Mat, Nik Kamariah (2008) conducted a study to 
understand the antecedents of customer loyalty in south Thailand. By studying the past 
literature a model was developed taking customer satisfaction, commitment, trust, and 
image as the direct antecedents of customer loyalty while perceived service quality and 
perceived value were taken as indirect antecedents of customer loyalty. The model was 
tested from the data collected from a sample of 140 customers of four branches of a 
bank in south Thailand. The data for the study was collected from the respondents using 
the survey method by distributing questionnaires. The results from confirmatory factor 
analysis of the measurement models indicated adequate goodness of fit after a few items 
were deleted. Further, structural equation modeling was conducted resulting in the 
assertion of 4 of the 9 hypotheses. The four hypotheses asserted showed that perceived 
service quality was positively related with customer satisfaction, image was positively 
related with customer loyalty, image was positively related with commitment and trust 
was positively related with commitment.  

Research Gap and Purpose of the Study 
So as per the stiff competition in the market between these companies, it is 

important to find out which parameters companies are being preferred  by the customers 
in terms of various dimensions. Also customers have different mindset towards public 
and private sector companies. The reforms in the mobile telecommunication sector 
which were started towards end of 1999 have ushered radical changes in the mobile 
telecommunication market. The Indian mobile telecommunication sector is vast and 
there are big business opportunities for the mobile telecommunication players. Before 
the entry of private mobile telecommunication players in Indian mobile 
telecommunication industry, public sector companies had complete autonomy in the 
market.  

With almost all the public and private insurance companies offering the same kind 
of services and network coverage, the quality of service offered to the customers 
became one of the important differentiators for all the public and private insurance 
companies to maintain their competitive advantage in the market. Service quality refers 
to the perception of the customers of the organization regarding how well the 
organization is fulfilling their service needs. 

Objective of the Study 
The major objective of the present study is:-  

To investigate the factors those have been influencing the perceptions of 
consumers to select a particular mobile telecommunication service provider in Indian 
context. 
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Hypotheses of the Study 
H10:  Service quality has no impact on consumer perception in selecting mobile 
telecommunication service provider. 
H1a:  Service quality has a significant impact on consumer perception in selecting 
mobile telecommunication service provider. 
H20: Price has no impact on consumer perception in selecting mobile telecommunication 
service provider. 
H2a: Price has a significant impact on consumer perception in selecting mobile 
telecommunication service provider. 
H30: Promotion has no impact on consumer perception in selecting mobile 
telecommunication service provider. 
H3a: Promotion has a significant impact on consumer perception in selecting mobile 
telecommunication service provider. 
H40: Product quality and availability has no impact on consumer perception in selecting 
mobile telecommunication service provider. 
H4a: Product quality and availability has a significant impact on consumer perception in 
selecting mobile telecommunication service provider. 

Methodology 
In the present research work, the main objective is to study the factors 

determining perceptions of the customers about the mobile telecommunication service 
providers in India. Therefore primary data is collected with the help of structured 
questionnaire from the customers. The questionnaire was divided into five sections 
consisting of various questions relevant to all the parts of the study. Responses were 
collected from the respondents by using convenience sampling method. Respondents 
were approached at different places like; government offices, educational institutions, 
big market places etc. with the help of personal contacts and references. Since 
convenience sampling method is a non-probability sampling method, and it has been 
employed because of time, cost constraints, and one more aspect is that of very large 
number of mobile services users in the market place. Whereas to answer the question of 
reliability, collected sample of respondents was assumed as representative of large 
population of Indian mobile services users. Primary data was collected randomly from 
the respondents using convenience sampling method from the National Capital Region 
of the India to get proper representation of the sample to population. The survey was 
conducted via researchers themselves from 21st June, 2010 to 13th September, 2010 by 
face-to-face interview with the respondents, and they were asked to give their responses 
on the questionnaire on the prescribed seven point Likert’s scale. The seven points on 
Likert’s scale from 1 to 7 have descriptions as “strongly disagree to strongly agree”. 
Respondents for the study were selected on the basis of the criteria that they might have 
used the mobile telecommunication service before the filling of questionnaire. 

A pilot study was conducted to ascertain the suitability of the construct (n=54) in 
Indian mobile telecommunication setting. Out of total 465 received filled 
questionnaires, 415 were found completely filled by taking into consideration of errors, 
incomplete responses and incomplete responses. Since pilot study results were in the 
favour of the construct, those responses were also included in the sample. The 
questionnaires with complete information were selected for further analysis. Success 
rate was found to be 89.25% which is considered as very good in empirical studies. To 
study the attributes which have impact on the perceptions of customers to evaluate the 
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mobile telecommunication service organizations, exploratory factor analysis was 
preformed. In addition to exploratory factor analysis Structural Equation Modelling was 
performed to examine the linkages among different variables which play important roles 
for customers to select service providers for them. 

Results 
To test the reliability of the set of items forming the scale a measure of construct 

reliability (Cronbach’s alpha) was computed. Cronbach’s alpha is useful in measuring 
how well a set of variables or items measure a single, one-dimensional latent construct. 
The alpha values of 0.70 or greater represent satisfactory reliability of the items 
measuring the construct (dimension). In accordance of the Cronbach’s alpha test, the 
alpha values for this scale ranges from 0.9567 to 0.9789, and overall value of alpha for 
the scale was found 0.9683, which indicates that the questionnaire used for the study is 
reliable enough.  

Table 2. Reliability Coefficient for Dimensions 
Name of Dimension Number  of Items Cronbach’s Alpha 
Service quality 5 0.9567 
Price 4 0.9678 
Product quality and Availability 4 0.9789 
Promotion 4 0.9697 
Overall 17 0.9683 

 
Table 3.Reliability Analysis 

Dimensions of construct Mean Standard 
Deviation 

Service Quality 
Tangibility 4.78 1.09 
Reliability 4.76 1.10 
Responsiveness 4.83 1.12 
Assurance 4.87 1.01 
Empathy 4.74 1.05 
Price 
Vital role of price 5.34 1.41 
Price has an impact 5.42 1.39 
Charge reasonable price 5.53 1.35 
Services are enviable than price 5.62 1.33 
Promotion 
Promotional offers attract 5.17 1.24 
Consider services at the time of same promotional 
offer 5.09 1.28 
Real need than promotional offer 5.08 1.28 
Attractive promotional offer 5.02 1.24 
Product Quality and Availability 
Product offers best solution to meet the needs 3.47 1.49 
Product outlets are out of reach 3.57 1.50 
Ease in availability of product outlets 3.58 1.53 
Provides best technology in products 3.69 1.45 
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Exploratory Factor Analysis 
The SPSS software package 17.0 version was used for analyzing the data 

collected for this study. The Microsoft –Excel software package was also used to make 
some basic computations like calculation of the mean values etc. in the extraction of 
factors from the factor analysis principle component analysis with varimax rotation was 
employed and criteria for selection of factors was taken as Eigen values more than one 
(Eigen Value>1). To determine the suitability of factor analysis for the given constructs, 
Kaiser-Mayer-Olkin test of sample adequacy was performed, which is an indicator of 
the fact that whether given data are suitable to perform factor analysis. To test the 
construct validity of the data, Bartlett test of sphericity was performed, which tests the 
hypothesis that the variables are uncorrelated in population. Results of Bartlett test of 
sphericity test of sample adequacy and Bartlett test of sphericity revealed that value of 
chi-square if found to be significant, which is indication that factor analysis can be 
conducted for the data collected for the present study, and also high Bartlett test of 
sphericity value reveals that sample is adequate for factor analysis.     

Table 4.Kaiser-Mayer-Olkin test of Sample Adequacy and Bartlett test of 
sphericity 

Kaiser-Mayer-Olkin measure of sample adequacy 0.893 
Approx. Chi-Square 1963.682  

Bartlett test of Sphericity Significance 0.000 

To decide the number of factors for the given construct is difficult, but the criteria 
of Eigen value > 1 gave four factors. In the exploratory studies, it is mentioned that 
factor loadings greater than 0.31 are taken as significant. But for the present research 
work, criteria for the items loadings were accepted as 0.65 or greater to get clearer 
pattern of factors. In the factor loadings, the higher value of factor loading is an 
indicator of higher affiliation of an item with a factor.  

Table 5.Total variance Explained 
Initial Eigen Values Extraction Sums of squared Factor 

Loadings 
Variables 

Total %   of 
Variance 

Cumulative % Total %   of 
Variance 

Cumulative % 

1 15.811 58.348 58.348 15.811 58.348 58.348 
2 4.441 17.215 75.563 4.441 17.215 75.563 
3 3.869 15.313 90.876 3.869 15.313 90.876 
4 1.090 6.575 97.451 1.090 6.575 97.451 
5 0.159 0.752 98.203    
6 0.122 0.513 98.716    
7 0.074 0.401 99.117    
8 0.050 0.253 99.371    
9 0.024 0.202 99.572    
10 0.012 0.144 99.716    
11 0.010 0.102 99.818    
12 0.008 0.08 99.898    
13 0.007 0.053 99.951    
14 0.004 0.022 99.973    
15 0.004 0.015 99.988    
16 0.002 0.008 99.996    
17 0.001 0.004 100    
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Factor Loadings 
Factor loading matrix indicates the affiliations of each item of the construct to 

different factors according to their consistency. These factor loadings were results of 
principle component analysis as an extraction method with varimax rotation. The results 
of principle component analysis show that each of four dimensions homogeneously load 
on different factors. As a result of factor analysis, four factors were revealed.  

Table 6. Factor Loadings Matrix 
Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Tangibility 0.927    
Reliability 0.855    
Responsiveness 0.834    
Assurance 0.876    
Empathy 0.793    
Price1   0.817  
Price2   0.874  
Price3   0.989  
Price4   0.943  
Product Quality1  0.757   
Product Quality2  0.874   
Product Quality3  0.883   
Product Quality4  0.893   
Promotion1    0.765 
Promotion2    0.739 
Promotion3    0.687 
Promotion4    0.835 

Validity 
After assessing the reliability of the construct, next is the assessment of validity 

concept. Validity consists of different types like; construct validity, divergent validity, 
nomological validity, and face validity. In convergent validity, the items that are 
indicators of as specific construct should converge a high proportion of variance in 
common, and it can be assessed with the help of factor loadings, variance extracted, and 
reliability. Discriminant validity is the extent to which a construct is truly distinct from 
other constructs. Nomological validity is tested by examining whether the correlations 
among the constructs in a measurement theory make sense. Face validity is related with 
the fact of understanding of every item’s content or meaning. Therefore face validity is 
said to be most important validity test. Before assessing the validity of constructs, 
unidimensionality becomes important as in the present research there are more than two 
constructs are involved. In this situation, each measured variable is hypothesized to 
relate to only a single construct, means to say that all cross loadings are hypothesized to 
be zero in case if there unidimensionality exists. In the present study, to test the 
unidimensionality of the construct, Confirmatory Factor Analysis was performed. To 
estimate the Confirmatory Factor Analysis models, maximum likelihood estimation 
method was employed. Maximum Likelihood Estimation is a procedure that iteratively 
improves parameter estimates to minimise a specified fit function. Entire analyses of 
Structural Equation Modeling were performed by Analysis of Moment Structure 
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(version 16.0) software of SPSS. To test the unidimensionality of the construct with the 
help of Confirmatory Factor Analysis, criteria were fixed as various fit indices like: 
Chi-Square goodness of fit index, Goodness of fit index (GFI), Adjusted Goodness of fit 
index (AGFI), Root Means Square Residual (RMSR), Standardized Root Mean 
Residual (SRMR), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), Normal Fit 
Index (NFI), Comparative Fit Index (CFI), Tucker Lewis Index (TLI), Relative 
Noncentrality Index (RNI), Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI), Parsimony 
Normed Fit Index (PNFI). Among all these fit indices researchers need not check all, 
but it has been proved with the help of many empirical studies that researchers should 
report at least one incremental index and one absolute index, in addition to the chi-
square value and associated degrees of freedom. At least one of the indices should be a 
badness of fit index. Different reputed Academic journals are replete with Structural 
Equation Modeling results citing a 0.90 value on key fit indices like: TFI, CFI, GFI, 
NFI, indicating an acceptable model. In general, 0.90 somehow has become the magic 
number of good model. Fit is one useful criteria in assessing the validity of the model.  

Table 7. Results Of Confirmatory Factor Analysis For Model Fit 
Model Fit Indices Factors 

(variables) Chi-
Square 

Degrees 
 of 
Freedom 

P-Value CFI GFI NFI RMSEA 

Service Quality(5) 20.73 5 0.001 0.976 0.961 0.927 0.032 
Price (4) 12.92 2 0.000 0.953 0.977 0.918 0.027 
Promotion (4)  8.48 2 0.001 0.985 0.968 0.934 0.026 
Product Quality and 
Availability (4) 

7.11 2 0.003 0.943 0.988 0.919 0.031 

Customer Perception (4) 6.01 2 0.002 0.929 0.964 0.941 0.048 
 

Table 8. Main Model Fit Indices 
Main model Fit Indices Numerical Values of Indices 
Chi-Square Value 9.813 
Degrees of Freedom 9 
Goodness of Fit Index 0.983 
Normed Fit Index 0.958 
Comparative Fit Index 0.971 
Root Mean Square Error of Approximation 0.023 

 
Table 9. Standard Estimation Of Model 

Hypotheses Standardized 
Regression 
Weights 

Standard 
Error 

Critical 
Ratio 

P-
Value 

H10: Service Quality / Consumer 
Perception 

0.317 0.069 5.014 0.001 

H20: Price / Consumer Perception  0.473 0.065 6.019 0.003 
H30:  Promotion / Consumer Perception 0.153 0.051 4.784 0.000 
H40: Product Quality and Availability / 
Consumer Perception 

0.391 0.047 5.372 0.004 
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Hypotheses Testing 
The relationships among the different variables taken for the study were tested 

with the help of structural equation model. In the full model, total four paths were 
hypothesized and in the test it was found that all the paths were significant at p<0.05. 
Goodness of fit indicators for the present model was NFI= 0.958, GFI= 0.983, 
CFI=0.971, and RMSEA=0.023. In the hypothesis testing, for selecting a mobile 
telecom service provider, study finds that service quality directly effects the perception 
of consumers.  Therefore null hypothesis (H10) of the study is rejected at 5% level of 
significance, p >0.001. The study also finds that price has the direct effect on 
customers’ selection process in mobile telecom service provider as null hypothesis (H20 
) has been rejected at 5% level of significance, p >0.003. The study shows that the price 
is most significant factor influencing customer perception in selecting telecom service. 
As, null hypothesis (H30) has been rejected by the study with p >0.000, it establishes a 
significant impact of promotion on perception of customers in selecting mobile telecom 
service.  The results show that the product quality and availability is also an important 
factor influencing customer perception in selecting telecom service.  

 

Figure 1.  Full Path Diagram 
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The null hypothesis (H40) has been rejected at 5% level of significance, p >0.004. 
Among all the significant factors from the results of present study, price emerges as the 
most important factor followed by product quality and availability, service quality and 
promotion among the entire respondent group under the study. Emergence of price as 
most influencing factor of customer perception in selecting mobile telecom services 
proves that how price conscious the Indians are. It has also been found by Wal, R. W. 
E., Van Der, Pampallis, A, and Bond. C (2002) in South African context, that there is a 
significant relationship, exists between the importance of a dimension to the customers 
and the perception about the service quality.  Therefore, based on these positive 
coefficients of all the factors namely service quality, product quality and availability, 
price and promotion, our study unanimously concludes that there is a significant 
positive effect of customization on the brand building process in India.  

Conclusion 
After Indian government has opened the telecommunication industry for the 

private sector players, the competition in the market has got intensified. In the present 
scenario every company want to differentiate themselves from the competitors and stay 
ahead in the race. There is need of hour for the mobile telecommunication services to 
reaffirm themselves in view of the stiff competition. The mobile telecommunication 
companies shall have to reorient themselves in terms of the customer service parameters 
to instil the concept of quality service in the mind of the customer and further in terms 
of growth. The focus of the present study was to examine and understand the 
behavioural perceptions of consumers in making selection of mobile telecom service 
providers. In case of perceptions of consumers, service quality, product quality and 
availability, price and promotion play a vital role in deciding about the inclination 
towards a particular service provider. Based on these aspects, service companies are in 
battle with each other both acquiring new customers, as well as retaining the existing 
ones. In the present time, competition among mobile telecom service operators is quite 
stiff as compared to the past times. Competition is not only in terms of better network 
quality, but also in terms of retaining existing customers with the help of various 
techniques of price reductions and promotional offers. While talking about the overall 
service quality, network quality emerged as one of the most important factors. Based on 
our research work, product quality and availability, and promotion in addition to service 
quality and price are found to be having significant impact on the selection of mobile 
telecom service providers in the competitive mobile telecom market of India.  

Avenues for Future Research        
The present research work helped us to understand the dynamic relationships 

among various dimensions of price, promotion, service quality, and product quality and 
availability in determining perceptions of consumers towards selection of mobile 
telecom service providers. Further researches can be made in developing integrated 
framework among service quality attributes, customer value, customer satisfaction, and 
behavioural intentions, and also customer decision making criteria can be developed to 
help service providers to design services according to needs and desires of the 
customers. 
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Özet 
 

Bu çalışma, otel işletmelerinde istihdam edilen mutfak yöneticilerinin eğitim 
düzeylerinin belirlenmesi ve otel işletmeleri için potansiyel istihdam kaynağı olan 
stajyerlerin, işletmelerde beceri eğitimi sürecini etkileyen faktörlerin analiz edilmesi 
amacıyla hayata geçirilmiştir. Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmanın örneklemini 
Ankara ve Antalya illerinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde 
çalışan 405 mutfak yöneticisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında anket yöntemi 
kullanılmıştır. Ölçeğe ilişkin geçerlik ve güvenirlik testleri uygulandıktan sonra 30 
Nisan –  30 Haziran 2010 tarihleri arasında örneklem gruba uygulanmıştır. Verilerin 
analizinde “yüzde”, “frekans”, “İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA)” ve “Bonferroni Testi” kullanılmıştır.   

 Araştırma sonuçlarına göre otel işletmelerinde istihdam edilen mutfak 
yöneticilerinin yaklaşık 1/3’ünün hiç mesleki eğitim almadığı, yükseköğrenim 
düzeyinde mesleki eğitim almış olanların oranının ise sadece % 1,2 olduğu anlaşılmıştır. 
Katılımcı mutfak yöneticilerinin işletmelerde beceri eğitimini etkileyen faktörlere ilişkin 
en olumlu değerlendirmeleri “Beceri Eğitiminin Uygulanış Yöntemi” faktörüne, en olumsuz 
değerlendirmeleri ise “Beceri Eğitimi Planı” faktörüne yönelik olmuştur. “İlişkili Örneklem 
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” ve “Bonferroni Testi” sonuçlarına göre mutfak 
yöneticilerinin, işletmelerde beceri eğitimini etkileyen; “usta öğretici yeterliği” ve 
“beceri eğitiminin uygulanış yöntemi” değişkenlerine ilişkin değerlendirmeleri anlamlı 
farklılık göstermezken, “beceri eğitimi planı” değişkenine ilişkin değerlendirmelerinin 
anlamlı (p<0,01) farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Elde edilen çalışma sonuçları 
doğrultusunda, otel işletmeleri mutfak departmanında istihdam edilmekte olan mutfak 
yöneticileri ve stajyerlerin mesleki yeterliklerinin yükseltilmesine yönelik öneriler 
sunulmuştur.  
Anahtar kelimeler: Otel işletmesi, mutfak departmanı, beceri eğitimi, mutfak personeli 
stajyer istihdamı.  
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Abstract 
The aim of this study is to determine the vocational educational levels of chefs 

who are employed for 3, 4 and 5 star hotels in Ankara and Antalya, and to analyze the 
factors which affect the practical education process of cookery trainees in hotels. The 
sample of the research is constituted from 405 chefs who are employed for 3, 4 and 5 
star hotels in Ankara and Antalya. Public survey was used for data collection. The 
validity and reliability studies of the scale employed were implemented; following this 
the questionnaire was applied between April 30 and June 30 to the sample population. 
Data obtained were analyzed through “frequency”, percentage”, “t-test for related-
sampling one-factor variance (ANOVA) and Bonferroni test”. 

According to the findings of the study, 1/3 of kitchen chefs who are employed in 
hotels had no vocational education at all and just 1,2% of them had vocational 
education on university level. According to the kitchen chefs “methods of skill education 
prosess” factor had the highest degree and “the plan of skill education” factor had the 
lowest degree in the evaluation of factors which effect the skill education in hotel 
establishments. The t-test for related-sampling one-factor variance (ANOVA) and 
Bonferroni test” results showed that there were differences (p<0,01) between the the 
factors which affect the skill education process. However there were no significant 
difference (p<0,01) between the factors of “Qualification of master trainers” and 
“methods of skill education prosess”. From the other point of view, factor of “the plan 
of skill education” showed significant differences (p<0,01) in compare with the other 
factors. As a result of the findings of the study, some recommendations were given to 
increase the vocational competence levels of kitchen staff and trainee. 
Key words: Hotel establishment, kitchen department, skill education, kitchen staff, 
trainee employment. 

Giriş 
Türkiye’de ve dünyada turizm sektörü için nitelikli işgücü büyük önem arz 

etmektedir. Turistik mal ve hizmet üretiminin spesifik özellikleri ve sektörün yapısına 
hakim olan emek yoğun üretim tarzı nedeniyle, turizm sektöründe insan faktörü ön 
plana çıkmaktadır (Timur, 1994, s. 44). Özellikle yiyecek içecek hizmetleri sunan 
işletme ve departmanların, tüketici sağlığının korunması, yerel mutfağın tanıtılması ve 
gelecek nesillere aktarılması gibi önemli misyonları üsleniyor olması, nitelikli personele 
olan gereksinimi artırmaktadır. Turizmin, ülkeleri birbirlerine yakınlaştıran önemli bir 
işlevi vardır. Bu yakınlaşmada yemekler etkin bir araç konumundadır. Bu anlayışla 
Türk mutfak kültürünü turistlere en iyi şekilde tanıtmak gerekmektedir. Geleneksel 
misafirperverlik anlayışıyla, seçkin Türk yemeklerini sunmak Türk mutfağının 
tanıtılması açısından önemlidir (Güler, 2007, s. 25). 

Robinson ve Barron’un (2007, s. 913) ifade ettiği gibi; aşçılık mesleği kalifiye 
personel eksikliğinin yaşandığı bir meslek olarak bilinmektedir. Sektöre her ne kadar 
yeni öğrenci dahil olsa da, staj döneminde veya sonrasında sektörden ayrılma oranı 
yüksektir. Daha önce mutfak eğitimi ve mutfak personelinin mesleki yeterliği 
konularında yapılmış birçok çalışmada da (Çetin, 1993; Gömeç, 1995; Hughes, 2003; 
Kayayurt, 2002; Görkem, 2011) benzer sonuçların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu 
noktadan hareketle otel işletmelerinde istihdam edilen orta ve üst kademe mutfak 
yöneticilerinin mesleki eğitim durumlarının ve bu yöneticilerin beceri eğitimi verdiği 
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mutfak stajyerlerinin eğitim süreçlerine ilişkin yeni bir çalışmanın yapılmasına 
gereksinim duyulmuştur. 

1. Otel İşletmesi - Mutfak İlişkisi 
İnsanların asla vazgeçemediği ve en önemli ihtiyaçların başında yer alan yeme-

içme olgusu ve onun hazırlandığı ve pişirildiği yer mutfaktır. Arapça bir mekan ismi 
olan ve yemek pişirilen yer anlamına gelen “Matbah” Türkler tarafından mutfak olarak 
ifade edilmiştir. Fakat Türkler Anadolu’ ya gelmeden önce mutfak için; “Aşlık, Aşevi, 
Aş damı ve Aş ocağı” gibi kelimeler kullanmışlardır (Denizer, 2007, s. 200). Mutfak 
kavramını iki yönden tanımlamak mümkündür. Bu tanımlamalardan biri mutfağı 
kültürle ilgili bir kavram olarak ele alırken diğeri mutfağı fiziki alan ile 
ilişkilendirmektedir. Otel işletmeleri açısından değerlendirildiğinde, fiziki alan ve bu 
alanda bulunan araç gereçlerle beraber asıl üretici güç olan insan faktörü de tanımlama 
kapsamına alınmalıdır. Bu nedenle otel işletmelerinde mutfak; çalışanları, çalışma 
alanları, araç ve gereçleri ile tüm bunların etki ve iletişimi sonucu ortaya konan üretim 
faaliyetlerini içine alan bir bölüm olmaktadır (Aktaş ve Özdemir, 2007, s. 3-5). 

İnsanlar binlerce yıldır seyahat olayını gerçekleştirmekte ve evlerinden uzakta 
bulundukları süre içerisinde de en temel ihtiyaçlarını (konaklama ve yeme içme) 
karşılamak zorundadırlar. Bundan dolayı konaklama işletmelerinin geçmişi gibi yiyecek 
içecek işletmelerinin geçmişi de çok eskilere dayanmaktadır. 13. yüzyılda batıda 
hanların, doğuda ise kervansarayların ortaya çıkması ilk otellerin ve yiyecek içecek 
işletmelerinin temelini oluşturmuştur (Koçak, 1997, s. 6-7). 

Sanayi devrimine kadar, insanoğlunun seyahat edebileceği uzaklık ve hız, atın 
kapasitesi ile sınırlı kalmıştır. At arabalarının durağı olan hanlar, seyahat edenlere hem 
yemek hem de barınma hizmeti sunmuştur. Hanlarda genellikle, yolcuların arzularından 
çok o anda mevcut olan yemekler sunulmuştur. Buharlı lokomotifin keşfi ve demir 
yollarının gelişmesi ile birlikte yolculuklar artmış, trende ve tren istasyonlarında yemek 
hizmeti daha kapsamlı ve sistemli bir anlayışla verilmeye başlamıştır (Kinton ve 
Ceserani, 1987, s. 120; Çetin, 1993, s. 17). 

Yiyecek içecek sektörünün 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir gelişme 
göstermesi, bu sektörde çalışan işletmelerin zaman içerisinde gelişimlerini de 
beraberinde getirmiştir. Avrupa ülkeleri yiyecek içecek konusunda standartlar 
belirlemektedirler. Kabul gören standartların başında, yemek üretimi için en üst düzey 
hijyenik ortamın sağlanması, kalite yönetimi, personel eğitimi ve modern yemek 
teknolojisi gelmektedir (Koçak, 1997, s. 8). Şekil 1’de otel işletmelerinde mutfak 
kavramının kapsamı verilmiştir. 

Turizme giden başarı yolu mutfaktan geçmektedir. Konaklama tesislerinde 
sunulan hizmetlerin temelinde yer alan yiyecek-içecek hizmetleri, gelir girdisinin de ana 
kaynaklarından biridir. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, rahat edebilecekleri 
güzel bir atmosferi ve güler yüzlü işgörenleri, lezzetli yiyecek-içecekleri 
arzulamaktadırlar. Ayrıca insanlar, güvenilir, uygun fiyatta, kaliteli, doğru beslenme 
alışkanlıklarıyla yeterli-dengeli beslenmeyi geliştirecek yiyecekleri ve hizmetleri satın 
alma, tüketme hakkına da sahiptirler (Buyruk ve Şahin, 2002, s. 82; Şanlıer, 2005, 
s.214–215). 

Yaşamın temel gereksinimi olması nedeniyle turizm sektöründe yemek talebi fiyat 
karşısında inelastiktir (Au ve Low, 2002, s. 819).  Diğer yandan, mutfak turizmi 
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yükselen trendiyle seyahat endüstrisinin eskimeye yüz tutmuş birçok destinasyonuna 
yeniden canlanma, nefes alma şansı vermiştir. Seyahate çıkan insanların neredeyse 
tamamının dışarıda yemek yediği ve yemek yemenin en çok talep edilen üç aktiviteden 
biri olduğu hatırlandığında turizm-mutfak ilişkisinin önemi daha iyi anlaşılabilir (Wolf, 
2005, s. 10).  

 

 
 

Türk kültürünün somut göstergelerinden birisi olan, Türk yemek adetleri ve yemek 
çeşitleri, bütün dünyanın ilgisini çeken yapısıyla, özellikle yabancı turist çekiminde de 
önemli bir konuma sahiptir (Talas, 2006, s. 282). Türkiye’yi ziyaret eden yabancı 
turistler de Türk mutfak kültürünü tanımak istemektedirler (Akman ve Hasipek, 1999, s. 
217). Ancak, yabancı turistlere ya çoğunlukla geldikleri ülkelere ait yemeklerin 
sunulduğu ya da Türk yemeklerinin asıl tariflerine ve lezzetlerine uygun olmayan 
biçimde hazırlanarak sunulması sonucu Türk mutfağının yeterince tanıtılamadığı 
gözlemlenmektedir (Budak ve Çiçek, 2002, s. 134). Söz konusu aksaklıkların 
giderilmesi, nitelikli mutfak personelinin istihdamı ve hayat boyu mesleki eğitimi ile 
mümkündür. 

2. Otel İşletmelerinde İstihdam Edilen Mutfak Personeli 
Otel işletmelerinde mutfak, sunulan yiyecek hizmetlerinden belirli bir kar elde 

etmek üzere konukların beslenme gereksinimlerini, yiyecek hizmetleriyle ilgili istek ve 
beklentilerini karşılamak amacıyla oluşturulmuş, çalışanları, çalışma alanları, araç ve 
gereçleri ile tüm bunların ilişkileri etkileşimi sonucu ortaya konan üretim faaliyetlerini 
içine alan bir bölümdür. Mutfak çalışanları ise bir otel işletmesi mutfağında görev yapan 
ve mutfak yöneticisi konumundaki aşçıbaşından başlayarak, bölüm şefleri, aşçılar, aşçı 
yardımcıları, bulaşıkçılar, meydancılar gibi mutfak işgörenlerini kapsamaktadır (Aktaş 

Mutfak Çalışanları: 
Aşçıbaşı, aşçıbaşı yardımcısı, 

bölüm şefleri, aşçılar, yamaklar, 
stajyerler, bulaşıkçılar vb. 

Mutfağın Amacı:  
Konukların memnuniyeti ve 

otelin kar amacını sağlayacak 
şekilde yemek üretimini 

gerçekleştirmek. 

Mutfak Çalışma Alanları: 
Sıcak mutfak, soğuk mutfak, 

sebze hazırlama, et hazırlama, 
kahvaltı hazırlama, pastane, 

bulaşıkhane, vb. 

Mutfak Araç Gereçleri: 
Sabit araç gereçler (ocak, fırın, 

tezgah, depo, dolap vb.) ile 
sabit olmayan araç gereçler 

(tencere, tava, bıçak vb.) 

Üretim Faaliyetleri: 
Yiyecekleri satın alma, teslim 
alma, depolama, hazırlama, 
pişirme, servise sunma ve 

temizlik işlemleri. 

Otel 
İşletmelerinde 

Bir Bölüm 
Olarak Mutfak 

Şekil 1: Otel İşletmelerinde Mutfak Kavramının Kapsamı 
Kaynak: Aktaş ve Özdemir, 2007, s. 7. 

 



 
 

O. Görkem – Y. Öztürk / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/4 (2011) 18-33 
 

 22 

ve Özdemir, 2007, s.5-6). Mutfakta gerçekleştirilecek üretimin gereksinimi ve boyutu, 
mutfak çalışanlarının sayısı, özellikleri ve görevleri belirlenirken göz önünde 
bulundurulması gereken faktörler şunlardır (Gökdemir, 2009, 21); 

 İşletmenin büyüklüğü ve türü 
 İşletmenin örgütsel yapısı 
 Mutfağın fiziki yapısı ve ekipmanlar 
 Uygulanacak menü 
 

Bu faktörler dikkate alınarak hazırlanmış bir mutfak organizasyon şeması yukarıda 
sayılan faktörlerin boyutuna göre şekillendirilmektedir. Bir otel işletmesinde mutfak 
örgüt yapısı içerisinde farklı kademelerde, farklı türde sorumluluklar ortaya 
çıkmaktadır. Bunun sonucunda da bir hiyerarşik sıra içerisinde her kademde sahip 
olunacak yetki ve sorumluluklar da belirlenmektedir. Bu iş bölümüne göre bir otel 
işletmesi mutfağında ortaya çıkan hiyerarşik sıralama Şekil 2’deki gibidir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Şekil 2: Otel İşletmeleri Mutfaklarında Hiyerarşik Basamaklar 
                     Kaynak: Aktaş ve Özdemir, 2007, s. 61. 
 
 
 
 
 

Aşçıbaşı 
(Chef de Cusine) 

Aşçıbaşı Yardımcısı 
(Sous Chef) 

Bölüm Şefleri 
(Chef de Partie) 

Bölüm Aşçıları 
(Demi Chef de Partie) 

Aşçı Yardımcıları 
(Aide Cuisiner-Commis) 

Stajyerler 
(Apprenti) 
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2. 1. Aşçıbaşı (Chef de Cusine) 
Aşçıbaşı, mutfak departmanının; planlama, örgütleme, kadrolama, yürütme ve 

denetim gibi yönetsel sorumluluğunu üstlenmiş olan en üst kademe mutfak 
yöneticisidir. Mutfak departmanına personel seçimi, menü planlaması, mutfak 
malzemelerinin dış tedarikçilerden temini ve teslim alınması, otel konuklarının giriş 
çıkış tarihlerinin takip edilerek, mutfak kısımlarının yönlendirilmesi, hijyen kurallarına 
uyulması için düzenlemeler yapma, ziyafet taleplerinin değerlendirilmesi, mutfak 
personelinin hizmet içi eğitiminin planlanması, çalışma saatleri ve haftalık-yıllık 
izinlerin planlanması gibi mutfağa ilişkin birçok görevin yerine getirilmesinde servis 
departmanından satın alma departmanına, muhasebe departmanından önbüro 
departmanına otelin birçok departmanıyla işbirliği yapmak durumundadır. Aşçıbaşının, 
mutfağın bütün bölümleriyle ilgili iş ve işlemlerle ilgili bilgi, beceri ve tecrübeye sahip 
olması gerektiği gibi iyi bir yönetici olması da son derece önem arz etmektedir.  

2.2. Aşçıbaşı Yardımcısı (Sous Chef) 
Aşçıbaşı yardımcısı, aşçıbaşının yokluğunda mutfağın sorumluluğunu alan kişidir. 

Bölüm ve mutfak içerisindeki personel ilişkilerinden sorumludur (Koçak, 2009, s. 39). 
Mutfak eksiklerini ve siparişleri kontrol etmekten sorumlu olan sous chef, aşçıbaşı 
kadar tecrübeli ve iyi yetişmiş olmalıdır. Aşçıbaşı olmaya adaydır.  

2.3. Kısım Şefleri (Chef de Partie) 
Mutfak içinde iş hacmine göre üretimin yapıldığı kısımlardan sorumlu şeflerdir. 

Kısım şefleri otel işletmelerinin büyüklüğüne göre;  

 
 Sıcak Mutfak Şefi (Chef Saucier),  
 Soğuk Mutfak Şefi (Chef Gadre Manger),  
 Pastane Şefi (Chef Patissier),  
 Sebze ve Yumurta Yemekleri Şefi (Chef Entremetier),  
 Balık Yemekleri Şefi (Chef Poissonier),  
 Fond ve Çorbalardan Sorumlu Şef (Chef Potager),  
 Izgara ve Benzeri Yemeklerden Sorumlu Şef (Chef Rotisseur),  
 Kahvaltı Şefi (Chef de Déjeuner) 
 Yedek Şef (Chef Tournant),   
 Kasap (Boucher)  

 
gibi sıralanmaktadır. Söz konusu kısım şefliklerinden sıcak mutfak, soğuk mutfak ve 
pastane kısımlarının 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde hizmet sunan ortak bölümler 
olduğu söylenebilir. Kısım şeflerinin kendi bölümleriyle ilgili olarak, yeterli mesleki 
bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Kısım şefleri, sorumluluk 
alanları çerçevesinde aşçıbaşı ve aşçıbaşı yardımcısına karşı sorumludurlar.  Geniş bir 
mutfak organizasyonunda aşçıbaşı, aşçıbaşı yardımcıları, kısım şefleri ve diğer mutfak 
personelinin hiyerarşik dağılımı Şekil 3’te verilmiştir. 
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Aşçıbaşı 

I. Aşçıbaşı Yardımcısı 

II. Aşçıbaşı Yardımcısı 

 
Sos Şefi 

Sebze ve 
Yumurta Şefi 

Soğuk Mutfak 
Şefi 

 
Balık Şefi 

 
Izgara Şefi 

 
Kasaphane Şefi 

Ulusal Mutfak 
Şefi 

 
Pastane Şefi 

 
Yedek Şef 

 
Gece Şefi 

Sos Şefi Yardımcısı 

Sos Aşçıları 

Yedek Aşçı 

Aşçı Yamağı 

Stajyer 

Şekil 3: Geniş Mutfak Organizasyonu 
                      Kaynak: Gökdemir, 2009, s.23 



2.4. Kısım Aşçıları (Demi Chef de Partie) 
Yukarıda sıralanan kısımlara ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasından sorumlu 

personeldir. Mutfağın operasyon yükünü taşıdıkları için sunulan hizmet kalitesini 
doğrudan ilgilendiren personeldir. Kısım şeflerinin yardımcıları durumundadırlar. 
Kısımlarıyla ilgili olarak depodan gerekli malzeme temininin zamanında ve eksiksiz 
yapılması ile bir sonraki öğün veya gün için ön hazırlıkların (mice en place) yapılması 
en temel görevleri arasındadır.  

2.5. Aşçı Yardımcıları (Aide Cuisiner-Commis) 
Aşçı yardımcıları, “mutfak komisi” ya da “yamak” olarak da 

adlandırılmaktadırlar. Çalıştıkları bölümle ilgili olarak ihtiyaç duyulan malzemelerin 
depodan mutfağa taşınması, mutfak iş ve işlemleriyle ilgili olarak kısım aşçılarına 
yardımcı olmak ve kısım dolap, tezgah vb. çalışma alanının tertip ve düzeninden 
sorumlu alt kademe mutfak personelidir.  

2.6. Stajyerler (Apprenti)  
Mutfak eğitimi vermekte olan bir ortaöğretim, yükseköğretim veya yaygın eğitim 

kurumunda öğrenim gören, mesleki beceri ve tecrübesini arttırmak üzere işletmede 
öğrenme sürecini devam ettiren personeldir. Öğrenim durumuna ve mesleki yeterliğine 
göre mezuniyet sonrası aşçı yardımcısı, kısım aşçısı veya daha üst bir kademe için 
adaydır.  

Otel işletmelerinin mutfaklarında, işletmelerin kapasitesi, hizmet sunduğu tüketici 
profili, hizmet anlayışı, yıldız sayısı vb. gibi özelliklerine göre değişmekle birlikte; 
personel aşçısı, diyet mutfağı aşçısı, hamur işleri aşçısı, ordövr aşçısı, gece aşçısı ve 
dondurmacı gibi mutfak personeli de görev alabilmektedir. Ancak mutfak personeli 
hangi hiyerarşik seviyede ve hangi görevi yapıyor olursa olsun, yaptığı göreve ilişkin 
yeterli mesleki eğitim geçmişine ve iş tecrübesine sahip olması, tüketici sağlığı ve 
memnuniyeti için son derece önemlidir.   

3. Mutfak Departmanında Stajyer İstihdamı 
Turizm eğitimi alan kişilerin teorik olarak öğrendikleri bilgileri, meslek 

yaşamlarında kullanabilmeleri için gerekli olan becerileri de eğitimleri sürecinde 
geliştirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin eğitim süresi içinde teoride edindiği 
bilgilerde pratik kazanması, iki yöntem ile gerçekleştirilebilmektedir. Bunlardan 
birincisi eğitim gördüğü kuruma ait uygulama alanı ve tesislerinde göreceği 
uygulamalar, ikincisi de turizm işletmelerinde yapacağı stajdır (Pelit ve Güçer, 2006, s. 
143). 

Otel işletmelerinin mutfak departmanında beceri eğitimi verilen stajyerler, yaygın 
eğitim, ortaöğretim veya yükseköğretim düzeylerinde mutfak eğitimi alan öğrencilerden 
oluşmaktadır. Bu çalışmada, ortaöğretim düzeyinde mutfak eğitimi alan, Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin beceri eğitimi yeterliğini etkileyen faktörler 
üzerinde yoğunlaşılmıştır. 

Turizm mevsimi nedeniyle, Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin öğrencileri 
Ekim-Mart ayları arasındaki altı aylık dönemde okullarda eğitim görmekte, Nisan-Eylül 
ayları arasındaki altı aylık dönemde ise işletmelerde beceri eğitimi almaktadırlar. 
Böylece, işletmelerin makine, araç-gereç ve mesleğinde uzmanlaşmış usta 
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öğretici/eğitici personel imkânlarından faydalanmak mümkün olmaktadır. 
İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması esastır. Ancak bu eğitim, sektörün ve 
program türünün özelliği ile iklim koşulları ve yılın belli zamanlarında çalışan 
işletmeler dikkate alınarak, il meslekî eğitim kurulunun kararı ile saat 24.00’ü 
geçmemek üzere gece de yapılabilmektedir (Avrupa Komisyonu, 2008, s. 29-30). 

Öğrencilerin beceri eğitimi aldığı işletmeler okulun bulunduğu şehirde olabileceği 
gibi turizm endüstrisinin yoğunlaştığı bölgelerde de olabilmektedir. Temmuz 1997 tarih 
ve 2478 sayılı okul ve işletmelerde mesleki eğitim yönergesi doğrultusunda öğrencilerin 
işyerlerine dağıtımını planlamak, işyerleri ile her konuda işbirliği sağlamak, araştırma 
yapmak, anket hazırlayarak uygulamak, öğretmenlerin koordinatörlük çalışmalarını 
planlayıp, okul müdürünün onayına sunmak, mezunların izlenmesini ve 
teşkilatlanmasını sağlamak, işyerlerindeki eğitime ait problemleri belirlemek, çözüm 
yolları konusunda önerilerde bulunmak, gelecek öğretim yılındaki beceri eğitimine 
yönelik hazırlıkları ve diğer benzer çalışmaları yapmak üzere, her okul müdürlüğünün 
bünyesinde "İşyerleri ile İşbirliği ve Mezunları Takip Bürosu" kurulması gerekmektedir. 
İlgili yönerge gereği, bir müdür yardımcısı tarafından koordine edilen bu büroda, en az 
iki meslek dersleri öğretmeni de görev yapar. Beceri eğitimi yaptıracak işyerinin bu 
eğitime uygunluğu; okul müdürünün başkanlığında, "İşyerleri ile İşbirliği ve Mezunları 
Takip Bürosu" görevlilerinin katılacağı bir komisyon tarafından, tesisin yıldızlaması, 
eğitim personeli bulundurup bulundurmadığı, önceki yıldaki eğitimin Bakanlıkça tespit 
edilen esas ve usullere uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve diğer imkânları dikkate 
alınarak belirlenir. Beceri eğitimi esnasında öğrencilere haftalık izin ve eğitim süresi 
içerisinde ise en az üç hafta ücretli izin verilmesi esastır. 

Beceri eğitiminin ilgili yönerge doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği okul 
tarafından görevlendirilen koordinatör öğretmenlerin işyeri ziyaretleriyle takip 
edilmektedir. Öğrencilerin başarı durumları, işletmelerde sürdürülen beceri eğitiminin 
sonunda yapılan beceri sınavı ile belirlenmektedir. Yılsonu beceri sınavı puanı, iş 
dosyası ve sınav değerlendirmesi sonucu tespit edilen puandır.  

4. Yöntem 

4.1. Araştırmanın Önemi 
Araştırmada, otel işletmelerinde mutfak yöneticisi pozisyonunda istihdam edilen 

personelin eğitim düzeyinin belirlenmesi ve işletmelerde beceri eğitimi yeterliğini 
etkileyen faktörler analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda sunulan 
önerilerin yiyecek içecek hizmetleri alanında istihdam edilmekte olan mutfak personeli 
ve stajyerlerinin mesleki yeterliklerinin yükseltilmesine katkıda bulunabileceği 
düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır; 

Otel işletmelerinde istihdam edilen mutfak yöneticilerinin mesleki eğitim 
durumları ne düzeydedir? 

Otel işletmelerinde istihdam edilen mutfak yöneticilerinin, işletmelerde beceri 
eğitimi yeterliğini etkileyen faktörlere ilişkin değerlendirmeleri ne düzeydedir? 

Otel işletmelerinde istihdam edilen mutfak yöneticilerinin, işletmelerde beceri 
eğitimi yeterliğini etkileyen faktörlere ilişkin değerlendirmeleri anlamlı farklılık 
göstermekte midir? 

 



 
 

O. Görkem – Y. Öztürk / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/4 (2011) 18-33 

 20 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
Araştırmanın evrenini; 2010 yılı yaz döneminde Otelcilik ve Turizm Meslek 

Liseleri mutfak dalı öğrencilerine Ankara ve Antalya illerinde beceri eğitimi veren 3, 4 
ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin mutfak yöneticileri (aşçıbaşı, aşçıbaşı yardımcısı, soğuk 
mutfak şefi, sıcak mutfak şefi, pastane şefi) oluşturmuştur. 2010 yılı verilerine göre 
Antalya’da hizmet veren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin sayısı 454 (171 beş yıldız, 
158 dört yıldız, 125 üç yıldız), Ankara’da hizmet veren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel 
işletmelerinin sayısı 90’dır (12 beş yıldız, 33 dört yıldız, 45 üç yıldız). Ankara ve 
Antalya illerinde hizmet sunan 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin sayısı 544’tür. Her 
bir otel için evreni temsil eden mutfak yöneticisi (aşçıbaşı, aşçıbaşı yardımcısı, sıcak 
mutfak kısım şefi, soğuk mutfak kısım şefi ve pastane kısım şefi) sayısı 5’tir. Bu 
doğrultuda araştırmanın evreni (544*5) 2720 olarak hesaplanmıştır. Örneklem 
büyüklüğünün tespitinde ise Özdamar’ın (2001, s. 257) formülü kullanılmıştır. 

            N= 2720 
 

                                 2720. 11,96
                                                           n =  --------------------------------------------- 

                                 (2720 -1). 0,1 + 1,96 
 

                                                           n =  337 
 

Araştırmanın örneklemi çerçevesinde mutfak yöneticilerine yönelik dağıtılan 800 
anket formundan 423’ü geri dönmüştür. Buna göre, dağıtılan anketlerin; geri dönüş 
oranı %52,9 olarak gerçekleşmiştir. Geri dönen anketlerin değerlendirmesi sonucunda, 
405 anket geçerli kabul edilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır. 

3.3. Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmada veri toplama amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. İlgili anketler 

örneklem gruba 2010 yılı Nisan – Haziran ayları arasında uygulanmıştır. Anket 
formunun birinci bölümünde bireysel ve görev yapılan otel işletmesine ilişkin altı soru 
yer almıştır. Anketin ikinci bölümünde ise usta öğretici yeterliği (4), beceri eğitiminin 
uygulanış yöntemi (6) ve beceri eğitimi planı (3) ile ilgili 13 kapalı uçlu ifadeye yer 
verilmiştir. 

Araştırmanın veri çözümleme sürecinde öncelikle araştırma kapsamındaki mutfak 
yöneticilerinin ankette belirtilen her bir ifadeye katılım dereceleri; Hiç Katılmıyorum=1, 
Az Katılıyorum =2, Orta Düzeyde Katılıyorum =3, Çok Katılıyorum =4 ve Tamamen 
Katılıyorum = 5 şeklinde puanlandırılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada, 
örneklemlerde yer alan mutfak yöneticilerinin bireysel özellikleri, frekans ve yüzde 
dağılımları, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak betimlenmiştir. 

4. Araştırma Bulguları 
Araştırma bulguları, mutfak yöneticilerinin bireysel ve görev yaptıkları otel 

işletmelerinin özellikleri ile işletmelerde beceri eğitimi yeterliğini etkileyen faktörlere 
ilişkin değerlendirmeleri çerçevesinde yoğunlaşmıştır.  
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4.1. Bireysel ve Görev Yapılan İşletme Özelliklerine İlişkin Bulgular 
Araştırma kapsamında yer alan mutfak yöneticilerinin demografik ve görev 

yaptıkları otel işletmelerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. 

Mutfak Yöneticilerinin Demografik ve Görev Yaptıkları Otel İşletmelerinin  
Özelliklerine İlişkin Dağılım 

 
Değişkenler 
 

Gruplar f % 

Kadın 7 1,7 Cinsiyet Erkek 398 98,3 
Aşçıbaşı 96 23,7 
Aşçıbaşı yardımcısı 131 32,3 Görev 
Kısım Şefi 178 44,0 
İlkokul 103 25,4 
Ortaokul 107 26,4 
Lise 178 44,0 
Önlisans 5 1,2 

Eğitim 
Durumu 

Lisans 12 3,0 
Almadım 142 35,1 
Mesleki Eğitim Merkezi 119 29,4 
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 65 16,0 
Aşçılık Önlisans 5 1,2 

Mesleki Eğitim 
Durumu 

Diğer (Mesleki kurslar) 74 18,3 
Ankara 69 17,0 Görev Yapılan 

Şehir Antalya 336 83,0 
Beş yıldızlı otel 343 84,7 
Dört yıldızlı otel 39 9,6 Görev Yapılan 

İşletme Türü Üç yıldızlı otel 23 5,7 
 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan mutfak yöneticilerinin %98,3’ü 
erkek, %1,7’si kadındır. Mutfak yöneticileri arasında, kadın istihdam oranının çok 
düşük düzeyde kalması dikkat çekicidir. Araştırmaya katılan mutfak yöneticilerinin 
%44’ünün kısım şefi (soğuk mutfak şefi, sıcak mutfak şefi, pastane şefi vb.), 
%32,3’ünün aşçıbaşı yardımcısı ve %23,7’sinin mutfak şefi olduğu anlaşılmaktadır. 
Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde, büyük bir bölümünün (%44,0) lise, 
%26,4’ünün ortaokul, %25,4’ünün ilkokul, %3’ünün lisans ve %1,2’sinin önlisans 
düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. Yükseköğretim düzeyinde mutfak eğitimi almış 
yöneticilerinin oranının bu düzeyde kalmasının en önemli nedeni, yükseköğretim 
düzeyinde mutfak eğitimine çok geç başlanmış olmasından kaynaklandığı 
doğrultusunda yorumlanabilir. Nitekim Görkem ve Sevim’in (2011, s. 77) ifade ettiği 
üzere; yüksek öğretim düzeyinde aşçılık ve mutfak sanatları programlarının eksikliği, 
yiyecek içecek sektöründe orta ve üst düzey yönetici gereksiniminin usta çırak 
yöntemiyle yetişmiş sektör çalışanları veya farklı alanlarda yüksek öğrenim görmüş 
kişilerce karşılanmasını zorunlu kılmıştır. 
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Tablo 1’e göre araştırmaya katılan mutfak yöneticilerinin mesleki eğitim 
dağılımları incelendiğinde; katılımcı mutfak yöneticilerinin, üçte biri hiç mesleki eğitim 
almamış bireylerden oluşurken, sadece %1,2’si önlisans aşçılık programı mezunudur. 
Lisans düzeyinde mesleki eğitim almış mutfak yöneticisi söz konusu değildir. Öte 
yandan katılımcıların %83’ü Antalya, %17’si Ankara ilinde hizmet sunan işletmelerde 
görev yapmaktadır. Görev yapılan işletme türüne göre dağılımda ise; katılımcıların 
%84,7’sinin beş yıldızlı, %9,6’sının dört yıldızlı ve %5,7’sinin üç yıldızlı otelde görev 
yaptıkları anlaşılmaktadır.  

Mısırlı’nın (1998) Türkiye’de meslek standartları ve mesleki belgelendirme 
sistemiyle ilgili olarak beş yıldızlı otel işletmelerindeki bölüm yöneticilerinin 
görüşlerini belirlemeyi amaçladığı, 52 otel ve 208 orta kademe yöneticiyi kapsayan 
çalışma bulgularına göre; işgörenlerin yarısından fazlasının herhangi bir mesleki 
belgesinin olmadığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili daha önce yapılan diğer çalışmalarda 
da (Kayayurt, 2002; Çetin, 1993; Kantarcı, 1992) mutfak personelinin mesleki eğitim 
durumlarının istenilen düzeyde olmadığı vurgulanmaktadır. 

Mutfak yöneticilerinin değerlendirmelerine göre işletmelerde beceri eğitimi 
yeterliğini etkileyen faktörlere (Usta Öğretici Yeterliği, Beceri Eğitiminin Uygulanış 
Yöntemi, Beceri Eğitimi Planı) yönelik 13 ifadeye ilişkin faktör analizi ile her bir 
faktöre ilişkin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) Tablo 2’de, ifadelere ilişkin 
faktör yükleri ise Tablo 3’te verilmiştir.  

Güvenirlik analizi, her hangi bir konuda örneklemi oluşturan birimler üzerinden 
veri toplamak amacı ile geliştirilen ölçme aracını oluşturan ifadelerin (yargı, önerme, 
soru vb.), kendi aralarında tutarlılık gösterip göstermediğini test etmek amacı ile 
kullanılır. Diğer bir anlatımla, ankete katılanların ölçme aracını oluşturan ifadelere 
yaklaşımlarından (cevaplarından) hareket ile katılımcılara yöneltilen ifadelerin tümünün 
aynı konuyu ölçüp ölçmediği test edilir. Faktör analizi ise, gözlemlenen çok sayıdaki 
değişken içerisinden gruplandırılmış temel değişkenler ya da faktörler tanımlayarak 
değişken sayısını azaltmak amacı ile yapılır. Tanımlanan her bir faktör, değişkenler 
arasındaki ilişkinin ölçülmesi sonucu aynı özelliği ölçen birbiri ile ilişkili değişken 
setinden oluşur. Bir konunun farklı boyutlardan oluştuğu varsayılırsa, faktör analizi 
yapılarak elde edilen her bir temel değişken (faktör), konuya ilişkin farklı boyutları 
temsil eder (Ural ve Kılıç, 2006, s. 281). 

 
Tablo 2. 

Mutfak Yöneticisi Değerlendirmelerine Göre İşletmelerde Beceri Eğitimi 
Yeterliğini Etkileyen Faktörlere İlişkin Toplam Varyans ve Güvenirlik Katsayıları  

 

 
Faktörler 

 

Varyansı 
Açıklama 

Oranı 

 
Kümülatif 
Varyans 

 

Güvenirlik 
Katsayısı () 

Faktör 1: Usta Öğretici Yeterliği % 47,10 % 47,10 0,88 

Faktör 2: Beceri Eğitiminin Uygulanış Yöntemi % 16,47 % 57,57 0,85 

Faktör 3: Beceri Eğitimi Planı % 7,87 % 65,44 0,87 
 

Tablo 2’ye göre, “usta öğretici yeterliği” boyutuna ilişkin güvenirlik katsayısı 
(Cronbach’s Alpha) 0,88, “beceri eğitiminin uygulanış yöntemi” boyutuna ilişkin 
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güvenirlik katsayısı 0,85 ve “beceri eğitimi planı” boyutuna ilişkin güvenirlik 
katsayısı ise 0,87 bulunmuştur. Tablo 2’deki bulgulara göre, işletmelerde beceri 
eğitimi yeterliğine ilişkin ankette belirtilen 13 yargının toplandığı 3 faktör (boyut) 
toplam değişkenliğin %65,44’ünü açıklamaktadır. “Usta öğretici yeterliği” boyutu, 
değişkenliği en yüksek düzeyde (%47,10) açıklayan faktör olurken, değişkenliği 
açıklama oranı en düşük (%7,05) boyut ise “Beceri eğitimi planı” dır. Tablo 3’e göre, 
ilk 4 ifade usta öğretici yeterliği boyutunu, 5,6,7,8,9 ve 10. ifadeler beceri eğitiminin 
uygulanış yöntemi boyutunu ve 11, 12 ve 13. ifadeler beceri eğitimi planı boyutunu 
oluşturmaktadır. 

Tablo 3. 
Mutfak Yöneticilerinin Değerlendirmelerine Göre İşletmelerde Beceri Eğitimi 

Yeterliğini Etkileyen Faktörlere İlişkin Alt Boyutların Faktör Yükleri 
 

İşletmelerde Beceri Eğitimi Yeterliğini Etkileyen Faktörlere İlişkin 
İfadeler Faktör 1 

 
Faktör 2 

 
Faktör 3 

1. Görev yaptığım otelde, usta öğreticiler beceri eğitimi planında yer 
alan konulara teorik olarak hâkimdir. 0,801 0,260 0,211 

2. Görev yaptığım otelde, usta öğreticiler beceri eğitimi planında yer 
alan konulara pratik olarak hâkimdir. 0,870 0,145 0,110 

3. Görev yaptığım otelde mutfak usta öğreticileri mesleki yenilikleri 
(yeni tarifler, farklı üretim ve sunum metotları gibi) takip eder. 0,762 0,415 0,105 

4. Görev yaptığım otelde, usta öğreticiler yeterli pedagojik deneyime 
sahiptir. 0,707 0,368 0,112 

5. Görev yaptığım otel mutfağı, beceri eğitimi konularının uygulanması 
için yeterli ekipmana (ocak, fırın vb) sahiptir. 0,038 0,699 -,229 

6. Görev yaptığım otel mutfağında, beceri eğitimi planında yer alan 
konuların tamamının uygulaması yapılır. 0,434 0,588 0,178 

7. Beceri eğitimi planında yer alan konular, öncelikle usta öğretici 
tarafından uygulanarak öğrencilerin izlemesi sağlanır. 0,398 0,650 0,243 

8. Beceri eğitimi planında yer alan konular, her öğrenciye ayrı ayrı 
uygulatılır. 0,428 0,705 0,212 

9. Öğrenci uygulamaları, usta öğretici tarafından tek tek değerlendirilir. 0,431 0,676 0,054 
10. Uygulamada başarısız olan öğrencilere tekrar uygulama yaptırılır. 0,272 0,639 0,487 
11. Okul yönetimi, staj eğitimi başında beceri eğitimi planını 
işletmemize verir. 0,306 -,138 0,815 

12. Öğrencilere, okul yönetiminin işletmemize verdiği beceri eğitimi 
planı çerçevesinde eğitim verilir. 0,010 0,219 0,911 

13. Okul yönetiminin, işletmemize verdiği beceri eğitimi planı, sektör 
gereksinimlerine uygundur. 0,119 0,099 0,905 
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4.2. İşletmelerde Beceri Eğitimi Yeterliğini Etkileyen Faktörlere İlişkin 
Bulgular 

Otel işletmelerinde istihdam edilen mutfak yöneticilerinin değerlendirmelerine 
göre beceri eğitimi yeterliğini etkileyen faktörlere ilişkin ankette belirtilen her bir 
ifadeye ait frekans ve yüzde dağılımları ile aritmetik ortalama ve standart sapma 
değerlerine ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. 
Mutfak Yöneticilerinin Değerlendirmelerine Göre İşletmelerde Beceri Eğitimi  

Yeterliğini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulgular 
 

 
 
 

İFADELER 
 

D
A

Ğ
IL

IM
 

H
İÇ

 
K

A
TI

LM
IY

O
R

U
M

 

A
Z 

K
A

TI
LI

Y
O

R
U

M
 

O
R

TA
 D

Ü
ZE

Y
D

E 
K

A
TI

LI
Y

O
R

U
M

 

Ç
O

K
 

K
A

TI
LI

Y
O

R
U

M
 

TA
M

A
M

EN
 

K
A

TI
LI

Y
O

R
U

M
 

x  s.s. 

f 6 18 40 210 131 1.Görev yaptığım otelde, usta öğreticiler beceri 
eğitimi planında yer alan konulara teorik olarak 
hâkimdir. % 1,5 4,4 9,9 51,9 32,3 

4,09 0,85 

f 0 36 29 190 150 2.Görev yaptığım otelde, usta öğreticiler beceri 
eğitimi planında yer alan konulara pratik olarak 
hâkimdir. % 0 8,9 7,2 46,9 37,0 

4,12 0,88 

f 6 40 7 136 216 3.Görev yaptığım otelde mutfak usta öğreticileri 
mesleki yenilikleri (yeni tarifler, farklı üretim ve 
sunum metotları gibi) takip eder. % 1,5 9,9 1,7 33,6 53,3 

4,27 1,00 

f 0 52 17 216 120 4.Görev yaptığım otelde, usta öğreticiler yeterli 
pedagojik deneyime sahiptir. % 0 12,8 4,2 53,3 29,6 

4,00 0,92 

f 0 12 25 182 186 5. Görev yaptığım otel mutfağı, beceri eğitimi 
konularının uygulanması için yeterli ekipmana 
(ocak, fırın vb) sahiptir. % 0 3,0 6,2 44,9 45,9 

4,34 0,72 

f 6 2 53 225 119 6.Görev yaptığım otel mutfağında, beceri eğitimi 
planında yer alan konuların tamamının 
uygulaması yapılır. % 1,5 0,5 13,1 55,6 29,4 

4,11 0,75 

f 0 23 39 193 150 7. Beceri eğitimi planında yer alan konular, 
öncelikle usta öğretici tarafından uygulanarak, 
öğrencilerin izlemesi sağlanır. % 0 5,7 9,6 47,7 37,0 

4,16 0,81 

f 21 23 49 165 147 8. Beceri eğitimi planında yer alan konular, her 
öğrenciye ayrı ayrı uygulatılır. % 5,2 5,7 12,1 40,7 36,3 

3,97 1,08 

f 0 26 34 197 148 9. Öğrenci uygulamaları, usta öğretici tarafından 
tek tek değerlendirilir. % 0 6,4 8,4 48,6 36,5 

4,15 0,82 

f 10 13 65 163 154 10. Uygulamada başarısız olan öğrencilere tekrar 
uygulama yaptırılır. % 2,5 3,2 16,0 40,2 38,0 

4,08 0,94 

f 50 43 39 187 86 11.Okul yönetimi, staj eğitimi başında beceri 
eğitimi planını işletmemize verir.  % 12,3 10,6 9,6 46,2 21,2 

3,53 1,27 

f 23 72 49 182 79 12.Öğrencilere, okul yönetiminin işletmemize 
verdiği beceri eğitimi planı çerçevesinde eğitim 
verilir. % 5,7 17,8 12,1 44,9 19,5 

3,55 1,15 

f 19 79 51 191 65 13.Okul yönetiminin, işletmemize verdiği beceri 
eğitimi planı, sektör gereksinimlerine uygundur. % 4,7 19,5 12,6 47,2 16,0 

3,50 1,11 
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Tablo 4’teki bulgulara göre, mutfak yöneticilerinin en yüksek düzeyde olumlu 
görüş bildirdiği ifadeler; “görev yaptığım otel mutfağı, yeterli ekipmana (ocak, fırın, 
soğutucu, blender vb.) sahiptir” ( x =4,34), “görev yaptığım otelde mutfak usta 
öğreticileri mesleki yenilikleri (yeni tarifler, farklı üretim ve sunum metotları gibi) takip 
eder” ( x =4,27) ve  “beceri eğitimi planında yer alan konular, öncelikle usta öğretici 
tarafından uygulanarak öğrencilerin izlemesi sağlanır” ( x =4,16) ifadeleridir.  

Mutfak yöneticilerinin en az düzeyde katılım gösterdiği ifadeler ise; “okul 
yönetiminin, işletmemize verdiği beceri eğitimi planı, sektör gereksinimlerine 
uygundur” ( x =3,50), “okul yönetimi, staj eğitimi başında beceri eğitimi planını 
işletmemize verir” ( x =3,53),  “öğrencilere, okul yönetiminin işletmemize verdiği beceri 
eğitimi planı çerçevesinde eğitim verilir” ( x =3,55) ifadeleridir. Söz konusu 
değerlendirmeler mutfak yöneticilerinin beceri eğitimi planına ilişkin tatminsizliklerini 
belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır.  

 “Beceri eğitimi planında yer alan konular, her öğrenciye ayrı ayrı uygulatılır” 
ifadesine mutfak yöneticilerinin, %5,2’si “hiç katılmıyorum”, %5,7’si “az katılıyorum”, 
%12,1’i “orta düzeyde katılıyorum”, %40,7’i “çok katılıyorum” ve %36,3’ü “tamamen 
katılıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili ifadeye ilişkin aritmetik ortalama 
x =3,97 olarak hesaplanmıştır. Mesleki beceri gelişiminde öğrencinin ders konularını 
bireysel olarak uygulaması esastır. Ancak, mutfak yöneticilerinin ilgili ifadeye katılım 
ortalamasının 3,97 düzeyinde kalması, iş yoğunluğu nedeniyle usta öğreticilerin her 
öğrenciye yeterince zaman ayıramamasından ya da beceri eğitimi planında yer alan 
konuların bir kısmının işletme mutfaklarında kullanılmadığı doğrultusunda 
yorumlanabilir.  

Mutfak yöneticilerinin değerlendirmelerine göre işletmelerde beceri eğitimi 
yeterliğini etkileyen faktörlerin karşılaştırılmasına ilişkin ilişkili örneklem tek yönlü 
varyans analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

 
Tablo 5. 

Mutfak Yöneticilerinin Değerlendirmelerine Göre İşletmelerde  
Beceri Eğitimi Yeterliğini Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması 

 

 
FAKTÖRLER 

 
x  s.s. p 

Usta Öğretici Yeterliği 4,12 a 0,79 

Beceri Eğitiminin Uygulanış Yöntemi 4,14 a 0,66 

Beceri Eğitimi Planı 3,53 b 1,06 

0,00 
* 

                  *p<0,01; a, b: Bonferroni Testi sonucuna göre, farklı harfleri içeren değişkenler  
                    arasında anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 
 

Tablo 5’teki bulgulara göre, mutfak yöneticilerinin, beceri eğitiminin uygulanış 
yöntemi faktörüne ilişkin değerlendirme ortalamaları 4,12 iken, beceri eğitimi planı 
faktörüne ilişkin değerlendirme ortalamaları 3,53 düzeyindedir. Mutfak yöneticilerinin 
beceri eğitimi yeterliğini etkileyen faktörlere ilişkin değerlendirmeleri anlamlı (p<0,05) 
bir farklılık göstermektedir. Ayrıca, faktörlerin ikili olarak çoklu karşılaştırılmasına 
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yönelik Bonferroni testi sonuçlarına göre, katılımcı mutfak yöneticilerinin usta öğretici 
yeterliği ve beceri eğitiminin uygulanış yöntemi değişkenlerine ilişkin değerlendirmeleri 
anlamlı farklılık göstermezken, beceri eğitimi planına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı 
(p<0,01) farklılık göstermektedir. Bu bulgular ışığında, özellikle işletmelerde beceri 
eğitimi planı faktörüne ilişkin (planın işletmeye verilmesi, plan kapsamında eğitim 
verilmesi ve plan içeriğinin sektöre uygunluğu) yetersizlik söz konusudur. Otelcilik ve 
Turizm Meslek Liselerinde uygulanmakta olan program, ulusal aşçılık meslek standardı 
yeterliklerini kapsamaktadır. O halde, ulusal aşçılık meslek standardı yeterliklerinin, 
sektör beklentilerine tam anlamıyla cevap veremediği söylenebilir. Nitekim Carrier’in 
(1999), temel mutfak becerisi eğitim programı müfredatının yeterliliğini incelemek ve 
yenileştirmeye gerek olup olmadığını tespit etmek amacıyla yaptığı araştırma 
bulgularına göre, katılımcıların % 50’sinden fazlası beceri gelişimi için mevcut 
müfredata takviyeler yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu çalışma için de benzer 
bulgular söz konusudur.  

Sonuç 
Otel işletmelerinin mutfak departmanında istihdam edilen yöneticilerin mesleki 

eğitim düzeylerinin oldukça düşük olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların yaklaşık 
1/3’ünün hiç mesleki eğitim almamış olması ve sadece % 1,2’sinin önlisans düzeyinde 
mesleki eğitim almış olması, otel işletmelerinde istihdam edilen mutfak yöneticilerinin 
mesleki eğitim yetersizliklerini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Söz konusu 
araştırma bulguları, otel işletmelerinde mutfak yöneticilerinin istihdamında mesleki 
eğitim düzeyinin çok fazla dikkate alınmadığı doğrultusunda veya sektörde yeterli 
sayıda mesleki eğitim almış mutfak yöneticisi olmadığı doğrultusunda yorumlanabilir. 
Ancak dünyada ve Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde mutfak eğitiminin çok ihmal 
edildiği açıktır. Türkiye’de lisans düzeyinde ilk gastronomi ve mutfak sanatları 
eğitiminin 2000’li yıllarda başlamış olması, araştırma bulgularını doğrular niteliktedir.  

Öte yandan, mutfak yöneticilerinin işletmelerde beceri eğitimi yeterliğini 
etkileyen faktörlere ilişkin değerlendirmeleri, otel işletmeleri için potansiyel işgören 
durumunda olan stajyerlere verilen beceri eğitiminin niteliği konusunda da problemler 
olduğunu ortaya koymaktadır. Mutfak yöneticileri; “Okul yönetiminin, işletmemize 
verdiği beceri eğitimi planı, sektör gereksinimlerine uygundur” ifadesine yaklaşık %37 
oranında “orta düzeyde ya da daha düşük düzeyde katıldıklarını ifade ederek, okulda 
verilen mutfak eğitiminin sektöre tam anlamıyla uygun olmadığı doğrultusunda görüş 
belirtmişlerdir. Katılımcı mutfak yöneticilerinin; “Görev yaptığım otelde, usta 
öğreticiler beceri eğitimi planında yer alan konulara teorik olarak hâkimdir” önermesine 
ilişkin değerlendirme ortalaması 4,09’dur. Söz konusu bulgular, sorunun sadece mesleki 
eğitim almış mutfak personeli ve yöneticilerinin sayısal yetersizliği ile ilgili olmadığını, 
niteliğe ilişkin problemlerin de varlığını işaret etmektedir.  

Diğer yandan, mutfak yöneticilerinin, beceri eğitimi planına ilişkin 
değerlendirmelerinin, usta öğretici yeterliği ve işletmelerde beceri eğitiminin veriliş 
yöntemine ilişkin değerlendirmelerine göre daha olumsuz olduğu anlaşılmaktadır. 
Araştırma bulgularına göre Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde uygulanmakta olan 
mevcut ulusal aşçılık meslek standardı yeterliklerini kapsayan programın, sektör 
beklentilerine tam anlamıyla cevap veremediği söylenebilir. Beceri eğitimi yeterlik 
düzeyinin yükseltilmesi için öncelikle, beceri eğitimi planına ilişkin yetersizliklerin 
giderilmesi gerekmektedir.  
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Yukarıda ifade edilmiş olan araştırma bulgu ve sonuçları doğrultusunda çeşitli 
öneriler sunulmuştur; 
 

 İşletmelerde görev yapan usta öğreticilerin, mesleki ve özellikle pedagojik 
yeterliklerinin artırılmasına yönelik hizmet içi eğitim verilmelidir. Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonu ile düzenlemeler 
yapılarak, ilgili hizmet içi eğitimlerin çerçevesi doğrultusunda planlamalar 
yapılmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.   

 
 Araştırmaya katılan mutfak yöneticilerinin %35’inin herhangi bir mutfak eğitimi 

almadığı anlaşılmaktadır. İlgili personelin yeterlik düzeyinin ölçülerek 
belgelendirilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde hizmet içi eğitim verilmesi önem 
arz etmektedir.  

 
 Mutfak yöneticilerinin görev ve sorumlulukları ile sahip oldukları mesleki 

yeterlilik düzeyi uyumlu olmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili 
olarak işletmeleri yönlendirmeli ve denetimleri yoğunlaştırmalıdır. 

 
 Ulusal aşçılık meslek standardı yeterlikleri çerçevesinde hazırlanan beceri 

eğitimi planı, araştırmaya katılan sektör temsilcilerinin önemli bir bölümü 
tarafından, sektör gereksinimlerine uygun olmadığı gerekçesiyle 
eleştirilmektedir. Bilindiği üzere ulusal meslek standartları dinamik bir yapıya 
sahiptir. Sürekli yenilenmesi, sektör gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte 
olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, ulusal aşçılık meslek standardının, sektör 
temsilcilerinin daha yüksek düzeyde katılımıyla güncellenmesi sağlanmalıdır. 

 
 İşletmelerde beceri eğitimi sürecinde öğrencilere her ders konusunun, bireysel 

olarak uygulatılması ve başarısız olan öğrencilere tekrar uygulama yaptırılması 
konusunda mutfak yöneticilerinin daha hassas davranmaları gerekmektedir.  
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Introduction 
 

Because of the characteristics of touristic goods and services, qualified labor is the 
most important production factor for tourism sector in the world and Turkey (Timur, 
1994, p. 44). Especially food and beverage serving establishments have some missions 
such as protecting the health care of the consumers, introduction of local cuisine and 
transferation of unique tastes to next generation. These missions increase the necessity 
of qualified labor for food and beverage serving establishments. On the other side 
tourism has a function to get the countries closer to each other. And food is an effective 
instrument on this action. From this point, Turkish cuisine must be introduced to tourists 
within the Turkish hospitality, and with its originality (Güler, 2007, s. 25).  
 

As a department hotel kitchens are responsible for preparing and cooking the 
dishes for hotel guests with the necessity cooking equipment and qualified staff. And 
the kitchen staffs are the persons who are employed to produce food and beverage in a 
team work. Head Chef, Assistant Head Chef, Section Chefs, Section Cooks, Assistant 
Section Cooks, and Trainees are the main members of kitchen staff team (Aktaş and 
Özdemir, 2007, p.5-6). The hierarchy of kitchen staff in hotels can be seen on Figure 1. 
 

The students of tourism education need to practice their theoretical knowledge to 
improve their vocational experience. There are two ways to practice the theoretical 
knowledge for students. The first one is to use the school practicing areas and 
equipments and the second way is getting the practicing experience in tourism 
establishments as a trainee (Pelit and Güçer, 2006, p. 143). 
 

The trainees who are getting vocational education in hotel kitchens are from 
secondary schools, universities or adult education centers. In this study, research 
questions are focused on the factors which affect the practical education process of 
cookery trainees who are from Hotels and Vocational High Schools. 
 

As Robinson and Baron (2007, p. 913) mentioned; “the occupation of cookery has 
been identified as one sharing a shortage of skilled employees. While the trade attracts 
moderate numbers of new recruits, the attrition or wastage rate, either before completion 
of an apprenticeship or soon after, is high”. The previous researches on culinary 
education and vocational competence levels of chefs (Atılgan, 1998; Böyükyılmaz, 
2006; Çetin, 1993; Gömeç, 1995; Hughes, 2003; Kayayurt, 2002; Görkem, 2011) have 
also mentioned such kind of findings. In this way, it has been thought to build up a 
research to determine the vocational educational levels of chefs who are employed for 3, 
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4 and 5 star hotels and analyze the factors which affects the practical education process 
of cookery trainees in hotels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  Figure 1: Hierarchy of Kitchen Staff in Hotels 
                                  Resorce: Aktaş and Özdemir, 2007, p. 61. 
 

 
Method 
 
The sample of the research is constituted from 405 chefs (head chefs, assistant 

chefs and section chefs) who are employed for 3, 4 and 5 star hotels in Ankara and 
Antalya. Public survey was used for data collection. The validity and reliability studies 
of the scale employed were implemented; following this the questionnaire was applied 
between April 30 and June 30 to the sample population. Data obtained were analyzed 
through “frequency”, percentage”, “t-test for related-sampling one-factor variance 
(ANOVA) and Bonferroni test”. 
 

Results and Conclusion 
 

According to the findings of the study, 44% of the applicants are the department 
chefs (chef garde mange, chef saucier and chef patisserie), 32,3 % of applicants are 
assistant chefs and finally 23,7% of the applicants are head chefs. 35,1 % of the 
applicants who had no vocational education experience, and 29,4% of the applicants 
who had vocational education in Center of Vocational Education, and  18,3% of them 
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had vocational education in Vocational Courses, and  16% of the applicants had 
vocational education in Hotels and Vocational High Schools and finally 1,2% of the 
applicants had vocational education in colleges. The t-test for related-sampling one-
factor variance (ANOVA) and Bonferroni test” showed that there were differences 
(p<0,01) between the factors which affect the practical education process. However 
there were no significant difference (p<0,01) between the factors of “Qualification of 
master trainers” and “methods of skill education process”. From the other point of view, 
factor of “the plan of skill education” showed significant differences (p<0,01) between 
the other factors. As a result of the findings of the study, some recommendations were 
made to increase the vocational competence levels of kitchen staff and trainee. 
 

 Pedagogic and vocational education must be given to kitchen staff 
(especially to master trainers). These education programmes could be 
arranged by corporation of the Ministry of National Education, Ministry of 
Culture and Tourism and food and beverage establishments. After the 
educational programmes kitchen staff should be certificated.  

 
 Hotel establishments must be forced not to employ uneducated staff by The 

Ministry of Culture and Tourism. 
 

 National Cookery Vocational Standard must be renewed within the 
necessities of food and beverage industry.  

 
 Each subject of the National Cookery Vocational Standard must be applied 

individually by the trainees in the kitchens 
 

 Individual application opportunity must be given to each trainee on each 
subject of the National Cookery Vocational Standard. And reapplication 
chance must be given to failed trainees. 
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Abstract 
Technology is in a constant progress in the way of satisfying increasing human 

needs. This fact will hold true for the years to come. However, the level of adaptation to 
technological advancements varies greatly across countries. The pace of adjustment is 
directly proportional to the importance attached to and the funds allocated for this 
purpose. Despite the abundance of technological investments in Turkey in recent years, 
there are only a few studies analyzing the current level of individual interest in 
technology. This study therefore aims to determine the technology acceptance of 
Turkish people by using the Technology Acceptance Model (TAM) developed by Davis 
(1989) and to demonstrate the reasons to accept or not accept technology departing from 
the links between dimensions. While accomplishing this aim, Structural Equation 
Model (SEM) that is a highly strong multivariable analysis technique that makes 
possible the evaluation of latent structures like psychosocial needs, and the Fuzzy Logic 
Theorem that provides strong and significant instruments for the measurement of 
ambiguities and provides the opportunity to meaningfully represent ambiguous concepts 
expressed in the natural language were used. According to the findings of this study, it 
was determined that the perceived ease of use is more influential in people’s acceptance 
of technology than the perceived usefulness is. It was also found that technology 
acceptance does not differ significantly at the statistical significance level of 0.05 with 
respect to the participants’ demographic characteristics (age, gender, education level, 
hometown etc.). In addition, analyses performed to define the relationships between the 
dimensions of the TAM yielded results that highly supported the TAM. In other words, 
the dimensions affect technology acceptance to positive and significant degrees. 
 
Keywords: Technology Acceptance Model, Technology, Fuzzy Logic, Structural 
Equation Modelling 

Özet 
Teknoloji, artan insan ihtiyaçları tatmin etme yolunda sürekli bir ilerleme 

içindedir. Bu gerçeğin gelecek yıllar ile birlikte doğruluğu ortaya daha net çıkacaktır. 
Ancak, bu teknolojik gelişmelere olan uyum düzeyi, ülkeler arasında büyük ölçüde 
değişir. Uyum düzeyinin hızı ile teknolojik araçlara tahsis edilen fonlar arasında direct 
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bir ilişki bulunmaktadır. Türkiye'de son yıllarda teknolojik yatırımlar fazlalığına 
rağmen, teknoloji kullanımında bireylerin mevcut seviyesi belirlenmesi ile ilgili az 
sayıda çalışma vardır. Bu nedene dayanarak bu çalışmada, Davis (1989) tarafından 
geliştirilen Teknoloji Kabul Modeli (TAM) ile Türk insanının teknoloji Kabul durumunu 
ve teknoloji kabul modeli boyutları arasındaki ilişkiler belirlenerek, teknolojiyi kabul 
etme veya etmeme nedenlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, psikososyal 
ihtiyaçları gibi gizli yapıların değerlendirilmesi mümkün kılan son derece güçlü, çok 
değişkenli bir analiz tekniği olan Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) ve belirsizlikler ölçümü 
için güçlü ve önemli araçlar sağlayanve doğal dilde anlamlı bir şekilde ifade edilmesine 
fırsat sağlayan  Bulanık Mantık Teoremi kullanılmıştır. Bu çalışmanın bulgularına 
göre, algılanan kullanım kolaylığının ve algılanan faydanın, teknolojinin insanların 
tarafından kabulünde çok etkili olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda katılımcıların 
teknoloji kabulü ile demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, memleketi vb) 
arasında 0.05 istatistiksel anlamlılık düzeyinde önemli bir farklılık bulunmamış olduğu 
tespit edildi. Buna ek olarak, TAM’ın boyutları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için 
yapılan bu çalışmada, yüksek oranda TAM’ni destekleyici sonuçlar elde edilmiştir. 
Diğer bir deyişle, TAM boyutlarının teknolojinin kabulünde pozitif ve önemli derecede 
etkili oldukları belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabul Modeli, Teknoloji, Bulanık Mantık, Yapısal Eşitlik 
Modeli 
 

 Introduction 
Technological competence, which can be defined as the skill to produce, utilize 

and spread information, has become the most critical determinant of global competitive 
capacity and economic growth, and thus of societies’ levels of welfare. In 
technologically advanced countries, a process of change is being observed in which 
knowledge-intensive activities constitute a significant portion of economic activities. 

The transition process to information economy, which is becoming widespread 
globally, refers to a structural transformation in all economic activities from production 
to marketing. In this process, the leading actor of which is technological competence, 
countries’ long-term development perspectives are reshaped.  

The near future will be marked by a process in which those countries, which 
design their development strategies in the direction of improving technological 
competence and unwaveringly execute these strategies, will shine out. 

Technology is seen today as the main source of economic growth for businesses 
as well as for countries. Thus, countries with advanced technologies assume superiority 
over others in industry and all other economic areas. In short, technology has become a 
defining element that ensures countries superiority over others in today’s world that is 
marked by intense competition. Therefore, countries that possess technological 
superiority play decisive roles in the international arena, in terms of not only the 
increase of social welfare but also the distribution of world’s riches (Gülmez, 2004).  

South Korea (76.1%), the USA (74.4%) and Japan (73.8) occupy the first three 
places in terms of internet use, whereas Turkey ranks the 16th country with 35% 
(www.internetworldstats.com/stats.htm).  

The reason behind Turkey’s relatively poor performance in this ranking is the 
problems that Turkish firms and individuals experience in using and getting accustomed 
to new products. For example, the free Apache web server constitutes 67% of the global 
web server market. In addition, 90% of web servers in the world operate via Unix. In 
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Turkey, on the other hand, Sun and Oracle have 67% of the web server market. The idea 
that Turkish firms and individuals have a negative attitude towards innovation is proved 
by the low prevalence of software like Apache, which is a newly developed software 
that can be obtained for free; Linux, which gives the opportunity to use multiple servers 
instead of a single one, to backup, and more importantly, to enable the continuation of 
service in case of hardware breakdown; and the PHP (Personal Home Page) 
programming language that is used to create dynamic and interactive webpages. 

To increase the number of internet users and to indirectly improve the familiarity 
with technology, which is seen as the first step to eliminate the problems brought about 
by this situation, Turkish public institutions have rapidly increased the number of their 
services in fields like e-land registry, e-judiciary, e-municipality. However, another 
thing to be done in the way of increasing the number of users is reducing the tax rates of 
technological devices. Hence, each discount to be applied to the prices of these devices 
will bring about greater cost advantages to both public and private sectors. These cost 
advantages will indirectly increase the competitiveness of a country or a firm in 
international markets and thus render them dependent upon technological competence. 
Findings of numerous studies in the Economics literature support this argument (Soete, 
1981; Dosi and Soete, 1983; Magnier and Toujas-Bernate, 1994; Amable and 
Verspagen, 1995; Greenhalgh, 1988; Dosi and Pavitt Soete, 1990; Wolff Fagerberg, 
1996 and 1997). 

Technology Acceptance Model (TAM) was developed by Davis (1989) in order 
to determine individuals’ technology acceptance rates and their relations to technology. 
It give researchers important inspirations to explain and –more importantly- to estimate 
individuals’ attitudes towards using or not using technology (Liao and Cheung, 2001: 
299-306). Previously, numerous studies have been carried out to determine the 
behaviours of internet users in countries like the US, the UK, Switzerland, the 
Netherlands and Arab countries (Al-Gahtani, 2001; Heijden, 2003; Loch, Straub and 
Kamel, 2003; Straub, Keil and Brenner, 1997). 

Once information systems are implemented in the organization, the value can 
only be achieved if these systems are adopted and used by the intended users. Though 
the antecedents of IT adoption and usage have been widely researched (Davis, 1989; 
Jeyaraj, Rottman and Lacity, 2006; Venkatesh and Davis, 1996; Venkatesh, 2000; 
Venkatesh, Davis and Morris, 2007; Venkatesh, Morris and Davis, 2003), 
understanding why IT is accepted or rejected by individuals is still considered a major 
issue for both IT practitioners and scholars (Sami and Pangannaiah, 2006). 

Since it is believed that national culture influences technology adoption and 
usage (Chen, Chen and Kazman, 2007; Gallivan and Sprite, 2005; Lippert and Volkmar, 
2007; Rouibah, 2008; Straub et al., 1997), and majority of the technology adoption 
studies were conducted in developed countries (Fusilier and Durlabhji, 2005; Alshare 
and Alkhateeb, 2008), then the findings from these previous studies might not be 
applicable to developing countries. 

In the light of these data, given that TAM has been used to measure countries’ 
technology acceptance rates, it was aimed in this study to determine whether the 
investments to provide services via the internet made by public institutions in the 
internet infrastructure produce the intended results or not. In addition, attitudes of 
employees in public institutions towards technology acceptance were investigated. 
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Acceptance of Technology 
 The Technology Acceptance Model (TAM), developed by Davis (1989), has 
been widely used in applications as the theoretical framework. The TAM has been one 
of the most influential theories in the IT literature (Straub et al., 1997; Chen et al., 
2002a). TAM explains the causal links between individuals’ perceptions, inclinations, 
intentions and behaviours in the acceptance of information technologies. 
 In addition, the TAM is a model, which helps observe the factors that facilitate 
or hinder the establishment of information technology in sectors accepting technology, 
reveals the reasons of this, and determines and defines various factors that drive workers 
to utilize technology easily. The Technology Acceptance Model is reduced to two main 
dimensions: the ease of use of the technology perceived by its users, and the perceived 
benefit from the technology. Previous studies showed that individuals’ beliefs regarding 
technology influence the intensity of technology use.  
 The TAM is a theory that measures users’ willingness and intention to use 
technology based on four main elements. These elements are the following:  
 
 1. Perceived Usefulness,  
 2. Perceived Ease of Use 
 3. Attitude 
 4. Behavioural Intention  
 The TAM asserts that perceived usefulness and perceived ease of use determine 
a person’s intention towards the behaviour (Davis, 1989). The success and adequacy of 
these two variables in measuring individuals’ intentions to use computer systems was 
determined empirically by numerous researchers (Legris, Ingham and Collerette, 2003). 
While Perceived Usefulness is defined by Davis (1989) as “the degree to which a person 
believes that using a particular system would enhance his or her job performance”, 
Perceived Ease of Use denotes “the degree to which a person believes that using a 
particular system would be free from effort”. Behavioral Intention is the indicator of a 
person’s demands and efforts to realize a behaviour. Attitude is the tendency to react 
positively or negatively and is an important variable that determines computer use and 
intention to use computer. Actual System Use is the degree of the frequency and volume 
of a person’s use of information technologies in their works.  

Many organizations, private or public, have invested heavily in information 
systems, and the measurement of users’ attitudes and perceptions toward information 
technology systems is an important one for researches. To examine this issue, many 
studies have been conducted using relevant models to evaluate system usage; one such 
model is the Technology Acceptance Model (Davis, Bagozzi and Warsaw, 1989), which 
has been used by a variety of scholars in different academic fields.  

Methods and Procedures 

Research Model and Hypotheses 
 The aim of this research is to determine the technology acceptance of Turkish 
people by using the TAM developed by Davis (1989) and to demonstrate the reasons to 
accept or not accept technology departing from the links between dimensions.  

While accomplishing this aim, SEM that is a highly strong multivariable 
analysis technique that makes possible the evaluation of latent structures like 
psychosocial needs, and the Fuzzy Logic Theorem that provides strong and significant 
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instruments for the measurement of ambiguities and provides the opportunity to 
meaningfully represent ambiguous concepts expressed in the natural language were 
used.  

Figure 1. Structural Model of the Research 

  
 More generally the objectives of our work and the hypotheses derived from 
these objectives are as follows.  
Objective 1: Analysis of the relationship between Technology Acceptance and 
Demographic Variables of the Participants. 

        H1.1.: There is a significant relationship at 0.05 significance level between 
gender of participant and actual system use  
 H1.2.: There is a significant relationship at 0.05 significance level between 
Marital Status of participant and actual system use. 
 H1.3: There is a significant relationship at 0.05 significance level between 
homeland of participant and actual system use 

Objective 2: Analyzing of the relationship between dimensions of the Technology 
Acceptance Model  

        H2.1.: There is a direct and significant relationship between perceived ease of 
use and Attitude toward using at 0.05 significance level. 
 H2.2.: There is a direct and significant relationship between perceived 
usefulness and Attitude toward using at 0.05 significance level. 
 H2.3.: There is a direct and significant relationship between perceived 
usefulness and behavioral intention to use at 0.05 significance level. 
 H2.4.: There is a direct and significant relationship between Attitude toward 
using and behavioral intention to use at 0.05 significance level. 
 H2.5.: There is a direct and significant relationship between behavioral 
intention to use and actual system use at 0.05 significance level. 

Data Collection Tool 
 The study was limited through random sampling to those participants, who were 
shopping in technology stores (Teknosa, Bimeks and Vatan Bilgisayar) in shopping 
malls in five big cities (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya and Eskişehir) that were 
thought to represent the structure of Turkey, and who accepted to participate in the 
research.  
 This empirical work was performed based on a questionnaire form. The data 
were collected using a questionnaire, which consisted of two parts. The questions in the 
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first part focused on the demographical characteristics of participants.  The second part 
comprised 32 questions that evaluate the participants' level of technology acceptance in 
five dimensions (Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Behavioural Intention to 
Use, Attitude toward Using and Actual System Use). The questionnaire was designed 
using a 5-point Likert scale (1-Strongly Disagree to 5-Strongly Agree). 

Firstly, a pilot survey with a 40-people size was conducted for the reliability 
tests of the hypotheses in the field before performing questionnaires, which were 
formed at the end of reviews done. The finding of this reliability test was detected 
0.710. Then survey forms considered to be reliable was done. 

Works have been carried out to determine required number of sample group to 

represent the universe. To determine the sample size, in    equation, z=1.96 
corresponding to 0.05 significance level, the sensitivity (d) =0.05 and the values of p 
and q taken 0.5, the sample size was calculated 384. However, to increase reliability, 
415 questionnaires were applied. 

Participants 
 The sample profile regarding the participants’ genders, ages, educational 
backgrounds, homeland and marital statuses were demonstrated in Table 2.   

Table 2. The Values for Demographic Variables of the Participants 
Demographic 

Characteristics 

 

Sıklık % Demographic Characteristics 

 

Sıklık % 

Women 207 49,9 Married 27 6,5 Gender 

Men 208 50,1 

Marital 
Status 

Single 388 93,5 

18-25 378 91,1 Literate 4 1,0 

26-33 29 7,0 Secondary Education 5 1,2 

34-41 3 0,2 High School 13 3,1 

42-49 1 0,2 University Student 325 78,3 

Age 

50 and 
over 

3 1,2 University Graduate 60 14,5 

Region Marmara 
Region 

102 24,6 

Educational 
Background 

Master/PhD Graduate  8 1,9 

 Central 
Anatolia 
Region 

121 29,2 Aegean Region  71 17,1 

 Black Sea 
Region  

53 12,8 Southeast Anatolia 
Region  

17 4,1 

 Eastern 
Anatolia 

34 8,2 

Province 

Mediterranean 
Region 

17 4,1 
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Procedures 
 The linguistic statements in the 5-point Likert scale used in the questionnaire 
form were formed as follows: 1-Strongly Disagree, 2-Disagree, 3-Partly Agree, 4-
Agree, 5-Strongly Agree. Because there is no definite right or wrong for the latent 
variables tried to be measured (Dubois, Prade and Francesco, 1998; Zimmermann, 
2001) and in order to make significant and useful inferences (Caporaletti and Dula, 
1999; Dorsey and Coovert, 2003), the statements given by the participants were 
defuzzified with the fuzzy logic theory.  

 
For the linguistic terms used in the study, a triangle membership function was 

used. Firstly, input values were changed into fuzzy values according to the membership 
function determined. In the second step, the database was formed based on expert 
opinions (Chen, 1997) in the application area and correlations between the input values 
and the output values were determined. In the third step, among available data related to 
rules based on the expert knowledge, inferences were made based on Mamdani style 
(Chen, 1997), which is widely regarded as appropriate to human behaviours. The 
obtained fuzzy outputs as a result of this were defuzzified using Center of Gravity 
(CoG) method, which is the mostly-used method, and they were changed into numeric 
values. The defuzzified numbers corresponding to the linguistic variables and their 
equivalents in the 5-point Likert scale are shown in Table 3.  
 

Table 3. Defuzzified Linguistic Variables 
Linguistic Variables Defuzzified Number Equivalent In The 5-Point Scale 
1-Strongly Disagree 0.15 0.75 
2- Disagree 0.25 1.25 
3- Partly Agree 0.50 2.5 
4- Agree 0.75 3.75 
5- Strongly Agree 0.85 4.25 

 
Exploratory factor analysis was conducted on the data matrix composed of 32 

variables in total in the questionnaire form. The factors obtained at the end of the 
exploratory factor analysis are discrete because they measure different dimensions. 
When a factor is referred, it means dimension rooted in various variables. Within this 
framework, 32 variables were analyzed and five variables totally independent from each 
other were obtained at the end of the practices. While total variable quantity obtained at 
the results of factor analyses conducted was 32, variables with high correlations among 
each others were analyzed after removing variables with factor loadings below 0.5. In 
literature, the total explained variance ratio with 0.50 and higher is accepted as good for 
validation (Bagozzi and Yi, 1988; Henson and Roberts, 2006; Varki and Colgate, 2001). 
The number of removed variables is 16 and the total number of evaluated variables is 
16. Factor loadings regarding the variables are given in Table 4.  

Before testing the hypotheses, confirmatory factor analysis was conducted for 
the validity of the structure. The data obtained from the results of confirmatory factor 
analysis were accepted as valid because they indicated acceptable fit. 

Structural Equation Modeling (SEM) called LISREL was used to analyze the 
data. Total sample size (415) enables all 16 variables to be used, which were created to 
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measure 5 latent variables of the structural modelling1.  Three endogenous (dependent) 
latent variables, Attitude toward Using, Behavioral Intention to Use, and Actual System 
Use, were measured by 3 variables. Exogenous (independent) latent variables, 
Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use were measured by three and four 
variables respectively. 

Table 4. The Results of Factor Analysis 
Component  

1 2 3 4 5 
BIU3 ,907     
BIU2 ,902     
BIU4 ,847     
ATU2  ,888    
ATU5  ,867    
ATU4  ,835    
ASU6   ,915   
ASU3   ,873   
ASU7   ,784   
PU9    ,800  
PU8    ,704  
PU7    ,666  
PU3    ,660  
PEU2     ,729 
PEU1     ,720 
PEU4     ,675 

Notes: PEU: Perceived Ease of Use, PU: Perceived Usefulness,  
ATU: Attitude Toward Using, BIU: Behavioral Intention to Use,  
ASU: Actual System Use 

 
Data Analysis and Findings 

 T-Test and One-way ANOVA were used to assess whether there is a statistically 
significant relationship between the demographic characteristics of participants and the 
level of technology acceptance. As the result of analysis, there is no statistically 
significant relationship between the demographic characteristics of participants and the 
level of technology acceptance. Therefore, H1.1, H1.2.and H1.3 hypotheses were 
rejected. 
 In order to determine the direct and indirect relationships between the 
dimensions of technology acceptance, numbers deffuzzified using fuzzy logic were used 
in Structural Equation Modeling. 

Structural Equation Model (SEM) is a multivariable statistical approach that is 
similar to the linear regression analysis and that models the interactions between 
institutional structures by adding the measuring errors and the relations between the 
errors to the structures. Confirmatory Factor Analysis (CFA) results regarding whether 
the data set of the participants from which the items of this structure that was 
established according to the TAM were formulated are given in Figure 3, and it was 
determined that all correlations for this data set were significant.  

 

                                                
1 When the hypotheses to the Structural Equation Modeling were provided, the minimum sample size needs to be 
larger than the number of covariance or correlations within input data matrix (Hair, Anderson, Tatham & Black, 
1998; Schermelleh-Engel, Moosbrugge & Müller, 2003). 
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Figure 3. The Results of Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

 
Notes: PEU: Perceived Ease of Use, PU: Perceived Usefulness, ATU: Attitude Toward 
Using, BIU: Behavioral Intention to Use, ASU: Actual System Use 
 After the Confirmatory analysis of the model to be constructed was performed, it 
was determined that the model is practicable and thus emerged the need to construct the 
model and check its goodness-of-fit values. 

To find this direct or indirect effect, firstly, various goodness-of-fit indexes are 
used to assess the conformity of the Structural Model to be constructed and statistical 
functions that these indexes have. Mostly used among the suggested indexes are 
likelihood ratio chi-square statistics, RMSEA (Root mean square error approximation), 
GFI (Goodness of fit index), AGFI (Adjusted Goodness of fit index ) and (Joreskog and 
Sorbom, 1989). Other conformity measurements are CFI (Comparative Fit Index) and 
NFI (The Normed Fit Index). These measures have values between 0 and 1(Cheng, 
2001). Along with the chi-square value, mostly GFI, AGFI, RMSEA, CFI and NNFI 
measures are used. 
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 Goodness of fit indexes of the research model, model parameters and fit states 
are shown in Table 5. Whole model is sufficient in terms of acceptable boundary values 
of the fit parameters (Schermelleh- Engel et al., 2003).  
 

Table 5.Fit Parameters 
 

Evaluation Criteria Good Fit Acceptable Fit Proposed 
Model Data 

RMSEA 0≤RMSEA≤0.05 0.05≤RMSEA≤0.08 0.055 

P Value for Close Fit Test 

 (RMSEA<0.05) 

0.01≤p≤1.00 0.05≤p≤0.10 0.045 

RMR 0≤SRMR≤0.05 0.05≤SRMR≤0.10 0.067 

NFI 0.95≤NFI≤1.00a 0.90≤NFI≤0.95 0.93 

NNFI 0.97≤NNFI≤1.00b 0.95≤NFI≤0.97 0.95 

CFI 0.97≤CFI≤1.00 0.95≤CFI≤0.97 0.96 

GFI 0.95≤GFI≤1.00 0.90≤GFI≤0.95 0.95 

AGFI 0.90≤AGFI≤1.00 0.85≤AGFI≤0.90 0.91 

  
The correlations among the latent variables in the structural equation model 

were analyzed. The results of analysis conducted in parallel to the model constructed 
with the independent latent variables (perceived usefulness and perceived ease of use) 
and dependent latent variables (attitude toward using, behavioral intention to use and 
actual system use) were demonstrated in Figure 4.  

Path coefficients were demonstrated on the arrows in structural model. All path 
coefficients of model were found significant.  

The Path coefficients can be interpreted like the standard coefficients in a 
regression analysis. The Path coefficient between behavioral intention to use and actual 
system use was found 0.17. This means that when participants’ behavioral intention to 
use increases by 1 unit, actual system use will rise 0.17 unit ( R2= 0.03). It was detected 
that when others are ceteris paribus, a 1 unit increase in attitude toward using will cause 
a 0.13 unit increase in behavioral intention to use ( R2= 0.26), a 1 unit increase in 
perceived ease of use and perceived usefulness will cause a 0.25 (R2=0.09) and 0.15 
(R2=0.09) unit increase in attitude toward using, respectively.  
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Figure 4. Structural Model with Standardized Parameters 

 
Notes:PEU: Perceived Ease of Use, PU: Perceived Usefulness, ATU: Attitude Toward 
Using, BIU: Behavioral Intention to Use, ASU: Actual System Use 
 

Table.6. Path Coefficients for the Structural Model 
Relations Path 

Coefficients 
SE t-Value Hypotheses 

BIU→PU 0.47 0.057 8.58 ACCEPTED 
PU→ATU 0.15 0.061 2.43 ACCEPTED 
PEU→ATU 0.25 0.069 3.69 ACCEPTED 
ATU→BIU 0.13 0.051 2.65 ACCEPTED 
BIU→ASU 0.17 0.053 3.27 ACCEPTED 

Note: All path parameters were significant at  =0.05 level (t-value>1.96).  
 

The study’s hypotheses H2.1, H2.2, H2.3, H2.4 and H2.5 were accepted at the 
significance level of 0.05. In addition, it was found that the mean scores of the 
responses that the participants gave in the dimension of perceived usefulness were the 
highest for the expressions “I can do shopping, manage banking affairs and other daily 
affairs in a short time by using information and communication technologies” (3.6030) 
and “Using information and communication technologies saves time” (3.4205). In the 
dimension of perceived ease of use, on the other hand, the expression whose mean score 
was the highest is “The rapid advancement of information and communication 
technologies decreases their use, I think the reason behind this is the lack of information 
provided regarding the developments” ( 3.1741). In the dimension of attitude, finally, 
the expressions “Information technologies destroy the real life” (3.2602) and 
“Information technologies corrupt the society’s culture” (3.2223) received the highest 
mean scores.  
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 Conclusions 
 The use of information technologies is above all dependent upon the existence of 
necessary technical and human infrastructure. Unless this infrastructure exists, we 
cannot speak of people’s utilization of it. Therefore, governments and businesses today 
allocate a great deal of their resources to invest in information technologies. However, 
even though the existence of technology is a prerequisite, it is not always enough for the 
use of these technologies. In this respect, it is necessary to define the driving forces and 
factors that affect technology use.  
 In this study, which was carried out by using the TAM that helps define the 
psychosocial factors influencing people’s acceptance of technology, it was determined 
that the perceived ease of use is more influential in people’s acceptance of technology 
than the perceived usefulness is. It was also found that technology acceptance does not 
differ significantly at the statistical significance level of 0.05 with respect to the 
participants’ demographic characteristics (age, gender, education level, hometown etc.). 
In addition, analyses performed to define the relationships between the dimensions of 
the TAM yielded results that highly supported the TAM.  
 It was determined after the research that the participants’ belief that using 
technological devices will improve their job performances affects their intentions to use 
technology more than the attitudes they will develop; and also that the ease of use of 
technological devices influences their attitudes. It is thus concluded that users still 
experience difficulties in using technological devices and that they are unable to see the 
benefits of technology use, given the fact that, according to TAM model, firstly users’ 
attitudes affect their intentions and then intentions affect the realization of use. 
Therefore, it was determined that the participants’ notions of using technology in every 
field have not yet matured. 

 These findings suggest that education should be given to Turkish people 
throughout their education lives using technological devices in order for them to be able 
to utilize technology in all fields. It should not be forgotten that in Turkey, which has a 
considerable young population, the technological investment to be made on young 
people would also influence families and enable them to purchase and use technological 
devices. Turkey, thus, will have a greater role in the global economy through these 
major technological investments.  
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Özet 
Sürekli gelişen ve önemli bir ekonomik güç haline gelen turizm sektörü, insan 

emeğinden en üst düzeyde yararlanmaktadır. Nitelikli işgücünün önemi turizm 
sektöründe her geçen gün artmaktadır. Turizm sektörü için gerekli olan nitelikli 
işgücünün yetiştirilmesinde, yüksek öğretim kurumlarının “eğitim kalitesi” en önemli 
faktörlerden biridir. Bu çalışmada üniversitelerin turizm bölümlerindeki öğrencilerin, 
turizm eğitiminden beklentileri ve tatmin düzeyleri araştırılmıştır. Üniversitelerde 
turizm eğitimi ve hizmet kalitesini inceleyen bu araştırmanın sonuçları öğrencilerin 
aldıkları eğitimle ilgili tatmin düzeylerinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir. 
Üniversitelerin, hizmet kalitesini arttırıcı çabaları sonucunda turizm sektöründe hizmet 
veren işletmelerin de hizmet kalitesi artacaktır.  Bu araştırmada, üniversitelerin turizm 
eğitimlerinin hizmet kalitesi “servqual yöntemi” kullanılarak ölçülmüş, sonuç 
bölümünde değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Hizmet kalitesi, turizm eğitimi, servqual yöntemi 

Abstract 
To supply qualified manpower that is necessary in tourism sector, “quality of 

education” is one most important factor in higher education institutions. In this study, 
expectations on tourism education and level of satisfaction of the students that are the 
most important part of higher education institutions have been researched. In the 
research, service quality measurement models that are listed in the literature have been 
used to measure service quality in higher education institutions. By using the servqual 
model, the level of meeting the expectations of students about tourism education served 
by higher education institutions has been measured and important aspects of service 
quality according to students have been showed. The results of this study that is focused 
on tourism education and service quality show that the students, one of the major 
groups of higher education institutions, have a very low level of satisfaction about their 
education. 
Key word : Service quality, tourism education, servqual model 
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Giriş 
Hizmet Kalitesi Yönetimi, müşterilerin istek, ihtiyaç ve beklentileri 

doğrultusunda işletmelerin hizmet sunumlarını temel alarak bu faktörlerdeki 
değişkenliği vurgulayan ve müşteri algılarının hizmet sunumunu ölçmenin anahtarı 
olduğunu savunan anlayıştır. Bu doğrultuda, hizmet kalitesi yönetimi, müşteriye yönelik 
hizmet stratejilerini geliştirmeye, müşteri memnuniyeti yaratmaya, her türlü olasılığa 
duyarlı bir süreç geliştirmeye, doğru hizmeti ilk seferinde sunmaya, etkin hizmet telafisi 
stratejileri geliştirmeye ve müşterilerin istek, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 
sürekli ilerlemeye odaklı bir sistemdir (Peters, 1999:6-7). Hizmet kalitesini belirleyen 
faktörler; müşteri beklentileri, müşteri tatmini ve müşteri memnuniyetidir. Rekabetin 
küresel ortama taşındığı günümüzde yeni ve potansiyel müşteri kazanım yolları, eldeki 
müşterileri sürekli kılma çalışmaları sadece müşteri istek ve ihtiyaçları dahilinde, 
müşterilerin beklentilerinin karşılanması ile başarıya ulaşabilmektedir. Diğer taraftan, 
sadece beklentilerin karşılanması yeterli görülmezken müşteri memnuniyeti ve müşteri 
bağımlılığının sağlanması açısından müşteri beklentilerinin üstünde hizmet sunumu 
gerekli görülmektedir. (Taylor, 1995:12). 

Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1985:42), hizmet kalitesini, beklenen hizmet 
ve algılanan hizmet performansının karşılaştırılması olarak tanımlamışlar ve hizmet 
kalitesini, hizmetin üstünlüğüne dair global karar ve tutumlar olarak 
değerlendirmişledir. Edvardson (1998:142) tarafından ise hizmet kalitesi, müşteri 
beklentilerini karşılayabilme, ihtiyaç ve gereksinimlerini belirleyebilme derecesi olarak 
tanımlanırken, Kandampully (1998:433), müşteri beklentilerinin sunulan hizmet ile 
karşılaştırılması olarak benzer bir tanım yapmıştır. Teas (1993:27) daha farklı bir 
yaklaşımla, hizmet kalitesini, performans ve ideal standartlar arasındaki kıyaslama 
olarak tanımlamışlardır. 

Eğitim kurumlarında hizmet kalitesinin yükseltilmesinde itici güç öğrencilerdir. 
Öğrencilerin beklentileri, yüksek öğretimde turizm eğitiminin hizmet kalitesinin 
iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemli faktörlerinden birisini 
oluşturur. Öğrencilerin beklentilerinin karşılanması ve bu beklentilerin üstünde hizmet 
sunmak için öncelikle öğrencilerin beklentileri üzerinde durulması önem arz etmektedir. 
Yüksek öğretim kurumlarında, öğrenci tatmini ve hizmet kalitesi ölçüm yöntemlerini 
belirlemek amacıyla da öğrenci beklentilerinin ortaya konulması önemlidir. 

Algılanan hizmet kalitesi; hizmet kalitesinin müşteriler tarafından yapılan genel 
değerlendirmesidir. Ürünlerin bile kalite değerlendirmelerinde günümüzde geçerli olan 
unsurun müşteriler tarafından yapılan değerlendirme olduğu genel olarak kabul gören 
bir kanı iken, hizmetlerin soyut olma özelliğinden dolayı kalite değerlendirmeleri 
müşterilerin yargılamaları sonucunda oluşmaktadır. Bu yüzden algılanan hizmet 
kalitesi, hizmet kalitesi değerlendirmelerinde geçerli olan tek unsurdur (Parasuraman ve 
başk., 1990:20). 

Eğitimde kaliteyi oluşturan faktörlerden biri “öğrenci memnuniyeti”dir. Eğitim 
hizmeti, öğrencilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek ve beklentilerin 
üzerinde bir eğitim hizmeti sunarak “öğrenci memnuniyeti” yaratmaktır. Bu 
araştırmanın sonuçları, öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarından aldıkları turizm 
eğitimiyle ilgili beklentilerinin oldukça düşük olduğunu, kurumların henüz öğrenci 
beklentilerini tatmin edemediğini göstermiştir. Turizm eğitimi veren yüksek öğretim 
kurumlarının öncelikli hedefi öğrencilerinin beklentilerini karşılamak daha sonrasında 
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ise verdikleri eğitimin kalitesini sürekli yükselterek “öğrenci memnuniyeti”ni sağlamak 
olmalıdır.  

Kaliteli hizmet, beklenen hizmetin, algılanan hizmete en az eşit olması ya da 
ondan fazla olmasıyla ortaya çıkar. Hizmet kalitesinin ölçülebilmesi için hizmeti 
kullananın beklediği hizmetle, algıladığı hizmetin ölçümlenmesi gerekir. Bu 
ölçümlemede, hizmeti kullanan beklediği hizmete ve algıladığı hizmete puanlar vererek 
ölçümü gerçekleştirir. Bu puanlar, SERVQUAL Analizinin temelini oluşturur (Saat, 
1999:113). 

Eğitim hizmetlerinin kalitesini ölçmek ve değerlendirmek de tüm hizmetlerde 
olduğu gibi oldukça zor ve karmaşıktır. Yüksek öğretim kurumlarında hizmeti sağlayan 
akademik ve idari kadrolarla öğrenciler arasındaki ilişkiler nedeniyle öğrencilerin 
tatmin düzeylerini değerlendirmek, hizmetin gerçek kalitesini objektif olarak ortaya 
koymak çok güçtür. Öğrencilerin, idari ve akademik kadroların kişilik özellikleri, 
kültürel farklılıkları bu ilişkileri ve dolayısıyla tatmin düzeylerini etkileyecektir. Hizmet 
kalitesini ölçmek üzere geliştirilen birçok yöntem yüksek öğretim kurumları için de 
kullanılabilir, ancak bu çalışmada bazı eleştirilere rağmen yaygın olarak kullanılan 
“servqual” yöntemi eğitim hizmetinin kalitesini ölçmek üzere kullanılmıştır. 

Araştırmanın Amacı ve Sınırlılıkları 
Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim kurumlarında sunulan turizm eğitiminin 

öğrenci beklentilerini ne derecede karşıladığını ölçerek, bu beklentiler içerisinde hizmet 
kalitesi boyutlarından hangisinin öğrenci açısından daha önemli olduğunu ortaya 
koymak ve yapılacak analizler sonucunda yükseköğretim kurumlarının hizmet kalitesini 
iyileştirme çabalarına bir katkı sağlamaktır. 

Araştırmada kullanılan anket formu ikisi vakıf, birisi de devlet üniversitesi 
olmak üzere Ankara’daki üç üniversitede uygulanmıştır. Araştırmaya, bu üç 
üniversitenin lisans düzeyinde turizm eğitimi veren bölümlerinde, birinci sınıfta 
öğrenim gören tüm öğrencilerin katılması hedeflenmiş (236) tam sayım yapılmak 
suretiyle araştırmaya dahil edilmesi hedeflenmiştir. Ancak, anketin uygulandığı 
dönemde ilgili okullarda öğrenim gören bazı öğrencilerin devamsızlığı, eksik ya da 
hatalı doldurulan bazı anket formlarının ayıklanması ya da anket için gerekli izinlerin 
alınamayışı nedeniyle, analize dahil edilen anket sayısı 187 öğrenci ile sınırlı kalmıştır. 

Araştırmanın Hipotezleri 
Araştırmayla ilgili olarak cinsiyet, yaş ve üniversite faktörlerine dayanan 

hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri ile hizmet kalitesi boyutlarından 
beklentileri arasında ilişki vardır. 

H2: Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri ile hizmet kalitesi boyutlarıyla ilgili 
algıları arasında ilişki vardır. 

H3: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları ile hizmet kalitesi boyutlarından 
beklentileri arasında ilişki vardır.   

H4: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları ile hizmet kalitesi boyutlarıyla ilgili 
algıları arasında ilişki vardır.   
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H5: Araştırmaya katılan öğrencilerin okumakta oldukları üniversite ile hizmet kalitesi 
boyutlarından beklentileri arasında ilişki vardır. 

H6: Araştırmaya katılan öğrencilerin okumakta oldukları üniversite ile hizmet kalitesi 
boyutlarıyla ilgili algıları arasında ilişki vardır. 

Metodoloji 

Bu araştırmada, belirli bir d duyarlılığı ve belirli bir z güvenirliği için gerekli 
olan örnek çapı : 

qpzdN
qpzNn 22

2


   formülü ile hesaplanmıştır ( Balcı, 1997:107) 

Burada; 
 
n: örnek çapı, 

N: yığın çapı, 

z: güvenirlik düzeyi, 

d: duyarlılık, 

p: yığın oranı, 

q: 1-p’dir. 

Araştırmada örnek çapını en büyük yapmak için p+q=1 şartını sağlamak 
koşuluyla p=q=0.5 alınmıştır. Yığındaki birey sayısı Gazi Üniversitesi’nde 156, Bilkent 
Üniversitesi’nde 40 ve Başkent Üniversitesi’nde 40 olmak üzere toplam 236 öğrencidir. 
Bu çalışmada; duyarlılık % 5 (0.05) ve güvenirlilik % 5 (% 95 güvenirlik için yaklaşık z 
değeri 2 alınır) bu bilgiler ile örnek çapı hesaplandığında analiz için gerekli olan anket 
sayısı (örnek çapı) 150’dir. Çalışmada, Ankara’daki üç üniversitede öğrenim gören 
(Gazi, Bilkent, Başkent) 187 öğrenciye yüz yüze görüşme ile anket uygulanmıştır.  Bu 
sayının evreni temsil edebileceği düşünülmektedir. 

Araştırmaya katılan üniversiteler; 

 Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Konaklama 
İşletmeciliği Öğretmenliği Bölümü 

 Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği 
ve Turizm Rehberliği Bölümü 

 Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Turizm İşletmeciliği 
Bölümü 

 Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü 
 Araştırmanın veri ve bilgilerinin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. 
Hazırlanan anket formunun teknik olarak araştırma amacına uygunluğunu test etmek 
amacıyla Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Konaklama 
İşletmeciliği Öğretmenliği ile Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği 
Bölümünde okuyan birinci sınıf öğrencilerinden 30 öğrenciyi kapsayan ön anket 
uygulaması yapılmış ve bu pilot uygulama sonucunda bazı düzeltme ve değişiklikler 
yapılarak anket formu yeniden düzenlenmiştir.   
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 Anket formu, araştırmada kullanılan Servqual hizmet kalitesi ölçüm modeli için 
geliştirilen standart anket formunda bazı değişiklikler yapılarak araştırmanın amacına 
uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin beklentilerini ve algılarını ölçmek üzere, aynı 
ifadelerden oluşan iki ayrı anket formu beşli LİKERT ölçeği kullanılarak hazırlanmış ve 
belli aralıklarla öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin 
analizinde kullanılan yöntemler; istatistiksel yöntemler ve Servqual yöntemi olarak iki 
gruba ayrılabilir. 

  
Bu araştırmada Servqual ölçeğine uygun olarak hazırlanan anket formundaki boyutlar; 

1. Fiziki Görünüm: Üniversitede kullanılan binaların, araç, gereçlerin, personelin ve 
hizmet verilen yerin fiziki görünümü, 

2. Güvenilirlik : Üniversitenin hizmetlerinde kusursuzluk, verilen sözleri zamanında ve 
her zaman yerine getirmesi, 

3. İlgi / Heveslilik : Üniversitenin zamanında ve hızlı hizmet sunması, yardımseverlik, 
hizmet sunmaya gösterilen heveslilik, 

4.  Güvence: Üniversitede çalışanların bilgisi, saygılı olması ve öğrencilerde güven 
duygusu uyandırma becerileri, anlayış, dürüstlük, tehlikelere karşı teminat vermesi, 

5. Empati : Üniversitenin ve çalışanlarının öğrencilere kişisel ilgi göstermesi ve 
duyarlılığı, ulaşılabilirlik, öğrenciyi anlama, dinleme, ihtiyaçlarına cevap 
verebilmesidir. 

Bulgular 
Araştırmaya katılan öğrencilerin; %65,2’si Gazi Üniversitesi, %15,5’i Bilkent 

Üniversitesi, %19,3’ü Başkent Üniversitesi öğrencisidir.  Turizm bölümü öğrenci sayısı 
en fazla Gazi Üniversitesi olduğundan (156 öğrenci) ankete katılım en fazla bu 
üniversiteden olmuştur. 
 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversitelere 
Göre Dağılımı 

Üniversite Frekans Yüzde (%) 
Gazi Üniversitesi 122 65,2 
Bilkent Üniversitesi 29 15,5 
Başkent Üniversitesi 36 19,3 
Toplam  187 100 

Öğrencilerin, “en önemli hizmet kalitesi boyutu”na ilişkin verdiği puanların 
dağılımı incelendiğinde, beklenti ve algı anketlerinin her ikisinde de “Fiziki 
Görünüm”le ilgili boyutun (beklenti % 32.1, algı % 23.5) önem derecelerine göre 
yapılan sıralamada ilk sıradadır. Beklenti anketlerinde ikinci sırada “Güvenilirlik” (% 
19.8), üçüncü sırada “İlgi/Heveslilik” (%19.3), dördüncü sırada “Güvence” (%18.2), 
beşinci sırada ise “Empati” (%10.7) yer almaktadır. 
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Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin “En Önemli Hizmet Kalitesi 
Boyutları”na İlişkin Verdiği Puanların Dağılımı 

Beklenti Algı Kalite boyutu 
N Yüzde (%) N Yüzde (%) 

1.Fiziki Görünüm 60 32,1 44 23,5 
2.Güvenilirlik 37 19,8 31 16,6 
3.İlgi/Heveslilik 36 19,3 25 13,4 
4.Güvence 34 18,2 35 18,7 
5.Empati 20 10,7 19 10,2 
Toplam 187 100 154 82,4 

Algı anketlerinde “en önemli hizmet kalitesi boyutu” incelendiğinde ise ilk 
sırada “Fiziki Görünüm” yer alırken, ikinci sırada “Güvence” (%18.7), üçüncü sırada 
“Güvenilirlik” (%16.6), dördüncü sırada İlgi/Heveslilik (%13.4), son sırada ise 
“Empati” (%10.2) yer almıştır. 
 
Tablo 3 : Beklenti ve Algı Anketinde “Fiziksel Görünüm” ile İlgili Hizmet Kalitesi 

Boyutunun Yaş ve Cinsiyet Değişkenine Göre Yapılan t Testi Sonuçları 
                Beklenti Algı 
Yaş N X ơ t p N X SS t p 
17-20 75 4,6021 0,49842 2,377 0,019 130 3,0613 0,78409 0,612 0,542 
21-24 91 4,3914 0,982   39 2,981 0,75765   
           
Cinsiyet           
Kız 125 4,4523 0,59605 -1,341 0,182 68 2,9717 0,77812 -0,784 0,434 
Erkek 41 4,591 0,50337   84 3,0778 0,86836   

Beklenti anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Fiziksel Görünüm” 
boyutuyla ilgili olarak yaş gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, % 5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir. Her iki yaş grubunda yer alan öğrenciler ”Fiziksel Görünüm” kalite 
boyutuna hemen hemen aynı oranda önem vermektedirler.  

Beklenti anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Fiziksel Görünüm” 
boyutuyla ilgili olarak yapılan t testi sonucuna göre %5 anlamlılık düzeyinde Ho 
hipotezi reddedilmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin verdikleri fiziksel görünüm boyutuyla 
ilgili cevapları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre 
“fiziksel görünüm” boyutuna kız öğrencilerin daha fazla önem verdiği söylenebilir.  

Algı anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Fiziksel Görünüm” 
boyutuyla ilgili olarak yaş gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir. Her iki yaş grubundaki öğrencilerin kendi üniversitelerinde sunulan 
“fiziksel görünüm” kalite boyutuyla ilgili algıları hemen hemen aynı orandadır. 

Algı anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Fiziksel Görünüm” 
boyutuyla ilgili olarak cinsiyet gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde Ho 
hipotezi reddedilememiştir. Kız ve erkek öğrencilerin, kendi üniversitelerinde sunulan 
“fiziksel görünüm”  kalite boyutuyla ilgili algıları hemen hemen aynı orandadır. 
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Tablo 4 : Beklenti ve Algı Anketinde “Güvenilirlik” ile İlgili Hizmet Kalitesi 
Boyutunun Yaş ve Cinsiyet Değişkenine Göre Yapılan t Testi Sonuçları 

 Beklenti Algı 
Yaş N X ơ t p N X SS t p 
17-20 141 4,4775 0,52145 -0,385 0,701 138 3,5714 0,68805 0,951 0,343 
21-24 41 4,5122 0,45398   41 3,4557 0,86054   
           
Cinsiyet           
Kız 85 4,5588 0,51351 1,846 0,067 82 3,5203 0,76551 0,144 0,886 
Erkek 97 4,421 0,49306   95 3,5035 0,78248   

Beklenti anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Güvenilirlik” 
boyutuyla ilgili olarak yaş gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir Her iki yaş grubunda yer alan öğrenciler ”Güvenilirlik” kalite 
boyutuna hemen hemen aynı oranda önem vermektedirler.  

Beklenti anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Güvenilirlik” 
boyutuyla ilgili olarak kız ve erkek öğrencilerin verdikleri cevaplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ho hipotezi reddedilememiştir. Buna göre 
“güvenilirlik” boyutuna kız ve erkek öğrenciler hemen hemen aynı oranda önem 
vermektedir.  

Algı anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Güvenilirlik” boyutuyla 
ilgili olarak yaş gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir. Her iki yaş grubundaki öğrencilerin kendi üniversitelerinde sunulan 
“Güvenilirlik” kalite boyutuyla ilgili algıları hemen hemen aynı orandadır. 

Algı anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Güvenilirlik” boyutuyla 
ilgili olarak cinsiyet gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde H0 hipotezi 
reddedilememiştir. Kız ve erkek öğrencilerin, kendi üniversitelerinde sunulan 
“Güvenilirlik” kalite boyutuyla ilgili algıları hemen hemen aynı orandadır.  

Tablo 5 : Beklenti ve Algı Anketinde “İlgi/Heveslilik” ile İlgili Hizmet Kalitesi 
Boyutunun Yaş ve Cinsiyet Değişkenine Göre Yapılan t Testi Sonuçları 

 Beklenti Algı 
Yaş N X ơ t p N X SS t p 
17-20 138 4,4221 0,60018 -,094 0,349 138 3,4599 0,80618 0,575 0,566 
21-24 44 4,5142 0,44068   38 3,3882 0,75238   
           
Cinsiyet           
Kız 84 4,5476 0,55084 2,305 0,022 80 3,4813 0,76775 0,993 0,322 
Erkek 98 4,3559 0,56656   90 3,3597 0,82039   

Beklenti anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “İlgi/Heveslilik” 
boyutuyla ilgili olarak yaş gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir. Her iki yaş grubunda yer alan öğrenciler ”İlgi/Heveslilik” kalite 
boyutuna hemen hemen aynı oranda önem vermektedirler.  

Beklenti anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “İlgi/Heveslilik” 
boyutuyla ilgili olarak kız ve erkek öğrencilerin verdikleri cevaplar arasında istatistiksel  
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olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. t testi sonucuna göre %5 anlamlılık düzeyinde Ho 
hipotezi reddedilmiştir. Buna göre “ilgi/heveslilik” boyutuna kız öğrencilerin daha fazla 
önem verdiği söylenebilir.  

Algı anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “İlgi/Heveslilik” boyutuyla 
ilgili olarak yaş gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir. Her iki yaş grubundaki öğrencilerin kendi üniversitelerinde sunulan 
“İlgi/Heveslilik” kalite boyutuyla ilgili algıları hemen hemen aynı orandadır. 

Algı anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “İlgi/Heveslilik” boyutuyla 
ilgili olarak cinsiyet gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel  olarak anlamlı 
bir farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir. Kız ve erkek öğrencilerin, kendi üniversitelerinde sunulan 
“ilgi/heveslilik” kalite boyutuyla ilgili algıları hemen hemen aynı orandadır.  

Tablo 6 : Beklenti ve Algı Anketinde “Güvence” ile İlgili Hizmet Kalitesi 
Boyutunun Yaş ve Cinsiyet Değişkenine Göre Yapılan t Testi Sonuçları 

 Beklenti Algı 
Yaş N X ơ t p N X SS t p 
17-20 140 4,4893 0,60249 -0,477 0,634 137 3,5575 0,6174 2,398 0,018 
21-24 44 4,5379 0,54614        
           
Cinsiyet           
Kız 84 4,5694 0,60021 1,452 0,148 81 3,5226 0,74244 1,65 0,101 
Erkek 100 4,4433 0,57502   96 3,3264 0,82537   

Beklenti anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Güvence” boyutuyla 
ilgili olarak yaş gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir. Her iki yaş grubunda yer alan öğrenciler ”Güvence” kalite boyutuna 
hemen hemen aynı oranda önem vermektedirler.  

Beklenti anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Güvence” boyutuyla 
ilgili olarak kız ve erkek öğrencilerin verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur. t testi sonucuna göre %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir. Kız ve erkek öğrenciler, “güvence” kalite boyutuna hemen hemen 
aynı oranda önem vermektedirler.  

Algı anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Güvence” boyutuyla ilgili 
olarak yaş gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilmiştir. 17-20 yaş grubundaki öğrenciler için “ kendi üniversitelerinde sunulan 
“güvence” kalite boyutundan algıladıkları, 21-24 yaş grubundaki öğrencilere göre daha 
yüksektir. 

Algı anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Güvence” boyutuyla ilgili 
olarak cinsiyet gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir. Kız ve erkek öğrencilerin, kendi üniversitelerinde sunulan 
“Güvence”  kalite boyutuyla ilgili algıları hemen hemen aynı orandadır. 
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Tablo 6 : Beklenti ve Algı Anketinde “Empati” ile İlgili Hizmet Kalitesi Boyutunun 
Yaş ve Cinsiyet Değişkenine Göre Yapılan t Testi Sonuçları 

 Beklenti Algı 
Yaş N X ơ t p N X SS t p 
17-20 141 4,4255 0,67272 -0,333 0,74 140 3,149 0,88865 1,351 0,179 
21-24 43 4,4651 0,71691   40 2,9437 1,0449   
           
Cinsiyet           
Kız 83 4,5261 0,6357 1,656 0,1 82 3,122 0,96511 0,676 0,5 
Erkek 101 4,3597 0,71131   95 3,0211 1,01153   

Beklenti anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Empati” boyutuyla 
ilgili olarak yaş gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir. Her iki yaş grubunda yer alan öğrenciler ”Empati” kalite boyutuna 
hemen hemen aynı oranda önem vermektedirler.  

Beklenti anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Empati” boyutuyla 
ilgili olarak kız ve erkek öğrencilerin verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur. t testi sonucuna göre %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir. Kız ve erkek öğrenciler, “empati” kalite boyutuna hemen hemen 
aynı oranda önem vermektedirler.  

Algı anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Empati” boyutuyla ilgili 
olarak yaş gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir. Her iki yaş grubundaki öğrencilerin kendi üniversitelerinde sunulan 
“empati” kalite boyutuyla ilgili algıları hemen hemen aynı orandadır. 

Algı anketinde yer alan hizmet kalitesi boyutlarından “Empati” boyutuyla ilgili 
olarak cinsiyet gruplarının verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık yoktur. t testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi 
reddedilememiştir. Kız ve erkek öğrencilerin, kendi üniversitelerinde sunulan “empati” 
kalite boyutuyla ilgili algıları hemen hemen aynı orandadır. 

Servqual Yöntemine Göre Bulgular ve Yorumlar 
Servqual yönteminde, hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde beklenen hizmet 

ile algılanan hizmet için verilen puan arasındaki fark alınarak, 5. bir fark puanı yani 
Servqual puanı hesaplanır. Bir Servqual araştırmasına katılan N tane müşteri varsa her 
bir boyut için ortalama Servqual puanı iki aşamada hesaplanır ( Parasuraman ve 
diğerleri, 1990:176) 

1. Her bir müşteri için boyutlara ilişkin cümlelerin Servqual puanları toplanır ve 
boyutları oluşturan cümle sayısına bölünür. 

2. N sayıda müşteri için birinci aşamada elde edilen puanlar toplanır ve müşteri 
sayısı olan N’e bölünür. 

Beş boyut için yukarıdaki şekilde hesaplanan Servqual puanlarının da 
ortalamaları alınabilir. Diğer bir deyişle, beş boyut için hesaplanan Servqual puanları 
toplanıp 5’e bölünür. Elde edilen bu genel ölçü ağırlıklandırılmamış Servqual puanıdır. 
Bunun nedeni müşterilerin çeşitli boyutlara verdikleri göreli önemi dikkate 
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almamasıdır. Ağırlıklandırılmış Servqual Puanının hesaplanması için aşağıdaki dört 
aşama izlenir. 
1. Her öğrenci için beş boyutun her birine ilişkin ortalama Servqual puanı 
hesaplanır. 
 
SQ zy ( ( Pz

y-Ez
y) + (Pz

y- Ez
y) + ( Pz

y-Ez
y) +……..+( Pz

y-Ez
y) )/ ( x’lerin sayısı) 

SQ zy= y’inci tüketicinin, z’inci boyuttaki puanı, (z= Fiziki görünüm, güvenirlik, ….., 

empati) 

Ez
y= y’inci tüketicinin, beklenen hizmet kalitesi cümlesinin z boyutlarına ilişkin x puanı 

Pz
y= y’inci tüketicinin, algılanan hizmet kalitesi cümlesinin z boyutlarına ilişkin x puanı 

 
2. Her öğrenci için 1. aşamada elde edilmiş olan her boyutun Servqual puanı, 
öğrenci tarafından o boyuta verilen önem derecesi ağırlığıyla çarpılır ( Önem 
ağırlığı öğrencinin o boyuta verdiği puanların 100’e bölünmesiyle elde edilir). 
 
SQa

y= ((k1
ySQ1) + (k2

ySQ2) + (k3
ySQ3) + (k4

ySQ4) + (k5
ySQ5)) / 5 

SQa
y= y tüketicisi için ağırlıklı Servqual puanı 

Ki
y= y tüketicisi için göreceli, i’inci boyut katsayısı, i= 1,2,3,4,5 

Eşit ağırlıklı Servqual puanını hesaplarken k katsayısını 0,20 olarak kullanabiliriz. 

 
3. İkinci adımdaki puanlar toplanır ve toplam öğrenci sayısına bölünür. 
 
SQz= (SQ1

a + SQ2
a + SQ3

a + ………+ SQn
a) / n 

SQz= z’inci boyuttaki Servqual puanı 

n= Toplam tüketici 

 

4. Üçüncü adımda hesaplanan puanlar toplanır ve genel ağırlıklı hizmet kalitesi 

ölçümü için 5’e bölünür. 

 

SQa= ( SQFiziki görünüm + SQgüvenirlik + …….+ SQempati) / 5 

SQa = Ağırlıklandırılmış Servqual puanı 
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Tablo 7 : Gazi Üniversitesi İçin Hesaplanan Servqual Puanları 
Boyut-1 
Fiziksel 
Görünüm 

Boyut-2 
Güvenilirlik 

Boyut-3 
İlgi/Heveslilik 

Boyut-4 
Güvence 

Boyut-5 
Empati 

-0,5243 -0,248 -0,255 -0,2358 -0,1732 
Ağırlıklı Servqual Puanı: -0,28726  
 
 

Tablo 8  : Bilkent Üniversitesi İçin Hesaplanan Servqual Puanları 
Boyut-1 
Fiziksel 
Görünüm 

Boyut-2 
Güvenilirlik 

Boyut-3 
İlgi/Heveslilik 

Boyut-4 
Güvence 

Boyut-5 
Empati 

-0,1968 -0,2156 -0,2688 -0,1836 -0,1001 
Ağırlıklı Servqual Puanı: -0,19298  
  
 

Tablo 9 : Başkent Üniversitesi İçin Hesaplanan Servqual Puanları 
Boyut-1 
Fiziksel 
Görünüm 

Boyut-2 
Güvenilirlik 

Boyut-3 
İlgi/Heveslilik 

Boyut-4 
Güvence 

Boyut-5 
Empati 

-0,3815 -0,0461 -0,1259 0,0274 -0,0923 
 Ağırlıklı Servqual Puanı: -0,12368 
 

Araştırmada kullanılan servqual yöntemi sonuçlarına göre, sadece Başkent 
Üniversitesi’nde “güvence” kalite boyutuna ait servqual puanı pozitif çıkmış,  diğer tüm 
servqual puanları negatif çıkmıştır. Ancak, her üç üniversite de hizmet kalitesi 
bakımından öğrencilerin beklentilerini karşılayamamıştır.  

Gazi Üniversitesi; tüm boyutlarda beklentileri karşılayamamıştır. Bununla 
birlikte hizmet kalitesi en yüksek kalite boyutu “Empati”, hizmet kalitesi en düşük 
kalite boyutu “Fiziksel Görünüm” kalite boyutu olmuştur. Bilkent Üniversitesi; tüm 
boyutlarda beklentileri karşılayamamıştır. Bununla birlikte hizmet kalitesi en yüksek 
kalite boyutu “Empati”, hizmet kalitesi en düşük kalitesi boyutu “ilgi/heveslilik” boyutu 
olmuştur. Başkent  Üniversitesi;  sadece “güvence” boyutunda beklentileri karşılamıştır. 
dolayısıyla hizmet kalitesi en yüksek boyut“Güvence”, hizmet kalitesi en düşük boyut 
“fiziksel görünüm” olmuştur.  

“Fiziksel Görünüm” kalite boyutunda,  hizmet kalitesi en yüksek üniversite 
Bilkent Üniversitesi, hizmet kalitesi en düşük üniversite Gazi Üniversitesi olmuştur. 
“Güvenirlik” kalite boyutunda,  hizmet kalitesi en yüksek üniversite Başkent 
Üniversitesi, hizmet kalitesi en düşük üniversite Gazi Üniversitesi olmuştur. 
“İlgi/heveslilik” kalite boyutunda, hizmet kalitesi en yüksek üniversite Başkent 
Üniversitesi, hizmet kalitesi en düşük üniversite Bilkent Üniversitesi olmuştur. 
“Güvence” kalite boyutunda, hizmet kalitesi en yüksek üniversite Başkent  Üniversitesi, 
hizmet kalitesi en düşük  üniversite Gazi Üniversitesi olmuştur. “Empati”  kalite 
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boyutunda, hizmet kalitesi en yüksek üniversite Başkent  Üniversitesi, hizmet kalitesi en 
düşük  üniversite Gazi Üniversitesi olmuştur. 
 

Sonuç ve Tartışma  
Araştırma sonuçlarına göre, üniversiteler hizmet kalitesi bakımından öğrenci 

beklentilerini karşılayamamaktadırlar. Bu sonuçlara göre, üniversitelerimizin turizm 
eğitimi veren lisans programlarının en önemli hedeflerinden biri “hizmet kalitesini 
yükseltmek” olmalıdır.  

Araştırma sonucunda öğrenci beklentileri ile algıları arasında ortaya çıkan farkın 
(boşluk) nedenlerini literatürde geçen “Boşluk Analizi”ne göre değerlendirirsek, bu 
boşluğun oluşmasında etkili olabilecek diğer dört boşluk; 

 Öğrencilerin beklentileri ile üniversitelerin bu beklentileri algılayışları 
arasındaki birinci boşluk; üniversitenin, öğrencilerin beklentilerini 
bilmemesinden ya da yanlış bilmesinden ortaya çıkar. Nedenleri; yetersiz 
araştırma ve öğrencilerle doğrudan ilişkide bulunan akademik ve idari personel 
ile yönetim arasındaki iletişimin yetersizliği olabilir. 

 Yöneticiler, öğrencilerin beklentilerini doğru olarak algılasalar bile, öğrencinin 
beklediği kalite ile sunulan kalite özellikleri arasındaki ikinci boşluğun 
nedenleri; yönetimin kalitenin yükseltilmesi konusundaki isteksizliği, 
imkansızlık algısı, hizmet standartlarının yetersizliği ve hedef saptamama 
olabilir. 

 Hizmet kalite standartları ile gerçekleşen hizmet sunumu arasındaki üçüncü 
boşluğun (hizmet performansı boşluğu) nedenleri; rol belirsizliği, rol çatışması, 
işe uygun olmayan eleman, işe uygun olmayan teknoloji, performans değerleme, 
algılanan kontrol eksikliği, ekip çalışması eksikliği olabilir. 

 Üniversitenin öğrencilere duyurduğu hizmeti kalitesi ile hizmetin gerçek kalitesi 
arasındaki dördüncü boşluğun nedenleri; yatay iletişim eksikliği ve yanıltıcı 
tutundurma politikaları olabilir. 
Hizmet kalitesi, sunulan hizmetin “tüketici beklentilerine uygunluk düzeyi”, 

“kullanım açısından uygunluk” veya “istekleri tatmin etme düzeyi” olarak tanımlarsak, 
üniversiteler için öğrencilerinin verdikleri hizmetlerden tatmin düzeylerini bilmek, 
eğitim hizmetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek ve iyileştirmek için önemli bir veri 
kaynağı olacaktır. Hizmet kalitesini beş boyutta incelediğimiz bu çalışma sonucunda 
üniversitelerin turizm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, sunulan hizmetlerle 
ilgili beklentilerinin oldukça yüksek, bunun karşılığında tatmin düzeylerinin ise oldukça 
düşük olduğunu görmekteyiz. Hizmet kalitesinin bu kadar düşük ölçümlendiği 
üniversitelerde sorunun temel nedeninin “maddi imkânsızlıklar” olmadığı 
görülmektedir. Ankette yer alan önerme maddeleri de incelendiğinde “fiziksel 
görünüm” dışındaki kalite boyutlarının iyileştirilmesinin üniversitelerin maddi 
imkânlarıyla ilgisi olmadığı görülecektir. Bu noktada, “fiziksel görünüm” dışındaki 
kalite boyutlarında kalitenin iyileştirilmesinde, eğitim hizmetini öğrenciye sunan 
yönetim, öğretim kadrosu ve diğer çalışanların, kalitenin yükseltilmesine yönelik 
çabaları önemli olacaktır. 



 
 

A. Sökmen / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/4 (2011) 66-79 
 

 61 

Yüksek öğretimde eğitim hizmetleri, hizmetlerin tüm özelliklerini taşımaktadır; 
soyuttur, üretim ve tüketim eş zamanlı gerçekleşir, heterojendir, dayanıksızdır. Eğitim 
hizmetlerinin bu özellikleri pazarlama karmasını da etkileyerek klasik karma 
elemanlarına (ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım), hizmetin sunulduğu ortamın özellikleri, 
hizmeti sunan elemanların (akademik ve idari kadrolar) özellikleri ve hizmet 
yönetiminin özelliklerini de dikkate alan karma elemanlarının eklenmesini zorunlu 
kılmıştır. Bu karma elemanları; fiziksel ortam, katılımcılar ve süreç yönetimidir. 
Yüksek öğretim kurumlarının pazarlama stratejilerini oluştururken tüm bu karma 
elemanlarını göz önüne almaları ve “öğrenci odaklı” stratejiler oluşturmaları 
gerekmektedir. 

Üniversite düzeyinde turizm eğitimi almış öğrencilerin turizm sektöründe 
çalışmamasının birçok nedeni olabilir. Bu durumun muhtemel sebeplerinden birisi bu 
okullardan mezun olan öğrencilerin nitelik, bilgi ve beceri açısından turizm işletme 
yöneticilerinin beklentilerini karşılayamayacak durumda olmasından dolayı sektörde 
istihdam edilmemesi veya başarısız olmasıdır. 

Sürekli gelişen ve önemli bir ekonomik güç haline gelen turizm sektörü, insan 
emeğinden en üst düzeyde yararlanmaktadır. Nitelikli işgücünün önemi turizm 
sektöründe her geçen gün artmaktadır. Turizm sektörü için gerekli olan nitelikli 
işgücünün yetiştirilmesinde eğitim kurumlarının verdiği eğitimin kalitesi en önemli 
faktörlerden biridir. 

Yüksek öğretim kurumlarında akademik kaliteyi geliştirecek, sürekli gelişmeyi 
hedefleyecek, bütün etkinliklerin günün şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini  
sağlayacak bir yönetim anlayışı, kalitenin iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde 
yönetimin kalitesi en önemli etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  Yüksek 
öğretim kurumunun akademik, idari tüm kademelerindeki personelini destekleyip, 
personelin gelişmesini sağlayacak, onların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
hareket edip, mevcut şartları en iyi şekilde değerlendirerek sürekli gelişmeyi 
sağlayacak, modern yönetim anlayışına sahip yöneticiler “kalite”nin kuruma 
yerleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. İletişime açık, statik değil dinamik bir 
yönetim sistemi hizmet kalitesinin iyileştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Yetki 
ve sorumluluğu ellerinde bulunduran üniversite yöneticilerinin kalite iyileştirme 
çabalarına bakışı ve verecekleri destek önemlidir.  

Eğitimin kalitesinin belirlenmesinde eğitim programları da önemli bir etkendir.  
Uygulanan eğitim programları ile sürekli gelişme sağlanabiliyor mu? Kullanılan 
metotlar yerinde ve doğru olarak kullanılabiliyor mu? Bu programlar, öğrencileri 
mesleki ve profesyonel hayata hazırlayıcı özellikler taşıyor mu? Eğitim programları, 
mezuniyet sonrası iş imkânlarını arttırıcı nitelikte mi? bu soruların cevaplarının da 
mutlaka araştırılması gerekmektedir. Öğrencilere verilecek programlar öğrenim 
kademelerine uygun olmalıdır. Yeni teknolojik gelişmeler karşısında eğitim programları 
sürekli geliştirilmelidir. Programlar geliştirilirken iş dünyasının beklentileri de dikkate 
alınmalıdır.  
 Diğer sektörlerle kıyaslandığında önemli bir büyüme potansiyeline sahip turizm 
sektöründe bu alanda yetişmiş insan kaynağına olan talep de sürekli olarak artacaktır. 
Ancak, uzun yıllardır hem uluslararası düzeyde hem de Türkiye’de turizm sektöründe 
nitelikli insan gücü büyük önem taşımaktadır. Üniversitelerin turizm bölümlerinde 
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öğrenim gören öğrenciler turizm sektörünün her alanında hizmet kalitesini arttıracak 
donanımlarla yetiştirilmelidir. 

Kalite değerlendirme süreci de yüksek öğretimde turizm lisans eğitimi veren 
üniversitelerin kendilerini yenilemeleri, geliştirmeleri, verdikleri eğitimin kaliteli ve 
verimli olmasını etkileyeceğinden “akreditasyon” üzerinde önemle durulmalıdır. 
Akreditasyon, öğrencilerin ve öğretim kadrosunun beklentilerini karşılayacak kalite 
standartlarının garantisi olarak görülmektedir. 

Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9000 Kalite Güvence sistemi, Müşteri Odaklılık, 
İlişki Pazarlaması, İç pazarlama, Benchmarking, Akreditasyon, QFD Teknolojisi gibi 
hizmet kalitesini iyileştiren ve geliştiren yaklaşımların da yüksek öğretim kurumları 
tarafından uygulamaya geçirilmesi ve bu konudaki yönetsel çabaların sürekliliğinin 
sağlanması da hizmet kalitesini arttıracaktır. 
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Introduction 
To supply qualified manpower that is necessary in tourism sector, “Quality of 

Education” is one of the most important factors in higher education institutions. In this 
study, expectations on tourism education and level of satisfaction of the students that 
are the most important customers of higher education institutions have been researched. 
In the research, service quality measurement models that are listed in the literature have 
been used to measure service quality in higher education institutions. By using the 
servqual model, the level of meeting the expectations of students about tourism 
education served by higher education institutions has been measured and important 
aspects of service quality according to students have been showed. The results of this 
study that is focused on tourism education and service quality show that the students, 
one of the major customer groups of higher education institutions, have a very low level 
of satisfaction about their education. 

Tourism sector performs in service industry and “human” is the most critical and 
base factor in this sector. Qualified manpower can be educated in institutions and 
improvements in higher education institutions will result in the improvements of the 
quality of tourism sector services. To be able to increase level of education and service 
quality in higher education institutions, the expectations of their students have to be 
satisfied. This study aims to provide information on the level of satisfaction of tourism 
management students in different aspects. 

As a result of being a multi-disciplinary sector, tourism produces services in 
many different areas and for this reason qualified manpower has an important role 
(Kocaoglu, 2002).The main target in tourism education should be to answer the needs of 
the sector both in qualitative and quantitive aspects (Timur, 1993). 

There are three important themes in tourism education: personal development 
needs of the students, development of theoretical knowledge in the industry, analysis of 
experimental knowledge (Riley and others, 2002). The customers of the education 
institutions are students, families, business market and the state in general. The main 
target of the institutions should be satisfying of the expectations of each groups 
(Gungorsun, 2001). 
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Objects and Limits of the Study 

In this study, expectations on tourism education and level of satisfaction of the students that are 
the most important customers of higher education institutions have been researched. According to the 
analysis in this study implemented on the students of various tourism management departments, service 
quality achievements of the education institutions have been evaluated and the results and comments have 
been discussed to contribute to the improvement efforts of service quality in tourism education 
institutions.     

To be able to achieve this aim, below listed analysis subjects have been realized 
and according scientific results have been collected. 

 Analysis of service quality expectations of the students 

 Analysis of service quality perceptions of the students 

 Analysis of the gap between expectations and perceptions of the students 
187 first year undergraduate students of tourism management departments of 3 

major universities in Ankara, Turkey have been included in this study.  (Baskent 
University, Bilkent University, Gazi University) 

Methodology of the Study 

In this study, to evaluate service quality in universities, SERVQUAL model has 
been implemented. 

SERVQUAL Model Questionnaire established for this study includes 36 
statements. These questionnaires are prepared in two types; expectation and perception 
questionnaires, and then implemented on the students in different times. Each student 
assess different quality dimensions and gives a score out of 100 showing their degree of 
satisfaction on that particular quality subject. Statistical analysis methods and 
SERVQUAL analysis method have been used to evaluate the results of the research.  

Results and Suggestions 

According to the answers of the participating students in “Expectations 
Questionnaires” in the research study, the most important service quality dimension is 
“Physical Appearance”. Secondly “Trustworthiness”, thirdly “Interest and Eagerness”, 
fourthly “Assurance”, fifthly and finally “Empathy” have been reported as important 
service quality dimensions. 

On the other hand, the answers of the participating students in “Perceptions 
Questionnaires” in the research study show that the most important service quality 
dimension is also “Physical Appearance” but it continues as, “Assurance” in second, 
“Trustworthiness” in third, “Interest and Eagerness” in fourth and “Empathy” in fifth 
order.  

According to the analysis of the research results in Servqual Method, in which 
results are assessed either in positive or negative ways,  all these three universities fail 
to satisfy the service quality expectations of the students. 
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The results have been also evaluated in “Gap Analysis” and some of the major 
reasons for the gap between expectations and perceptions of the students are as below: 

 Universities have insufficient or wrong knowledge about the expectations of the 
students coming to Tourism Management departments. The reason for this 
situation might be lack of sufficient research about their expectations and 
insufficient communications between academic and administrative personnel of 
the universities and students. 

 Even if the academic and administrative personnel of the universities or 
departments perceive the expectations of the students well, they might lack of 
eagerness and willingness, or their perception of impossibilities, or lack of 
service quality standards, or lack of targets to achieve a better level of education.  

 A third reason for he gap between expectations and perceptions of the students 
might be reasoned from role conflicts, lack of proper technology, team work and 
control mechanisms. 

When the statements in the questionnaire have been analyzed, only “Physical 
Appearance” expectations is about financial situation of the education institutions. 
Other statements are not caused by financial abilities of the universities. This means 
that, other than “Physical Appearance” statement, better service quality dimensions can 
be achieved by the eagerness and willingness of the administrators in the institutions. 

To improve academic service quality in tourism education institutions, a new 
understanding of administration has to be designed.  Such an administration view 
should include all academic and administrative personnel in the organizational bodies of 
the institutions. The communicational skills and quality perceptions of these personnel 
have to be improved by continuous education within their work. Administrators, who 
believe in dynamism in the educational institutions rather than static managerial ways of 
administration will contribute higher level of service quality and better satisfaction level 
of expectations of the students in these educational institutions.   

Tourism departments should aim to achieve an increased quality of service and 
higher level of satisfaction of students. To be able to achieve this target, the way of 
understanding of ‘management’ is important. The implementation of Total Quality 
Management, ISO 9000 Quality Insurance System, Customer Based Marketing, 
Relationship Marketing, Internal Marketing, Benchmarking, Accreditation, QFD 
Technology approaches that are developing service quality in higher education 
institutions and continous efforts at management level will result in increased quality of 
service. The efforts on increasing the quality of education in undergraduate tourism 
programs in higher education institutions will result in the increase of the quality of 
education in tourism sector. 
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Özet 
Eğitim kuruluşları da, diğer hizmet işletmeleri gibi tüketici (öğrenci) istek ve 

ihtiyaçlarına önem vermek ihtiyacı hissetmektedirler. Özellikle mesleki eğitim hizmeti 
ele alındığında, eğitim hizmetlerinin belirleyici özellikleri ve hizmet kalitesi konularının 
öğrenci memnuniyeti kapsamında önem kazandığı düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında 
gerçekleştirilen araştırmada, meslek yüksekokulu öğrencilerinin memnuniyetlerini 
ölçebilmek amacıyla bir ölçek oluşturulmuştur. Oluşturulan Öğrenci Memnuniyeti 
Ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda da; okuldan memnuniyet, üniversiteden 
memnuniyet, kişisel gelişimden memnuniyet ve mesleki eğitimden memnuniyet olmak 
üzere dört boyutlu bir yapı ortaya çıkmıştır.  

Söz konusu ölçekten anlamlı ve yararlı birtakım sonuçlar çıkarabilmek ve eğitim 
literatürüne katkı sağlayabilmek amacıyla, öncelikle ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik 
boyutları dikkate alınmış, ifadelere yönelik aritmetik ortalamalar da incelenmiştir. 
Öğrencilerin cinsiyet ve program grup ortalamaları ile memnuniyet boyutları arasında, 
anlamlı bir ilişki olup olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla t-testi ve varyans analizi 
uygulanmıştır. Bu testler sonucunda cinsiyet ve program grupları arasında, memnuniyet 
boyutları kapsamında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Hizmetler, Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği 

Abstract 
Educational organizations, like other firms, take into account some implications in 

order to be able to satisfy the needs and wants of their consumers (students). Especially 
in vocational education, characteristics of services and service quality subjects gain 
more importance. In light of this information, this study aims to measure satisfaction of 
vocational school students by using a scale.  The result of the exploratory factor 
analysis on Student Satisfaction Questionnaire indicates four dimensions. These are 
satisfaction from school, satisfaction from university, satisfaction from personal 
development, and satisfaction from vocational education. 

The reliability and validity dimensions of the scale were taken into consideration, 
so as to be capable of obtaining reasonable results and making contribution to 
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literature, and arithmetic means are also investigated. Moreover in this study, 
independent t-test and analysis of variance tests were used to investigate differences 
among types of satisfaction dimensions in terms of respondents’ gender and educational 
programs. The results demonstrated several significant differences among types of 
satisfaction dimensions in terms of gender, and programs.    

Key Words: Vocational Education, Services, Student Satisfaction Questionnaire 

Giriş 
2000’li yılların endüstriyel yapısı, ekonomik verimliliğin üst seviyede 

sağlanmasını zorunluluk haline getirmiş, işletmeler bir yandan küreselleşen ve 
yoğunlaşan rekabet içinde yaşam savaşı verirken, bir yandan da çevrede meydana gelen 
baş döndürücü değişim ve gelişimleri takip etmeye başlamışlardır. İşletmelerin teknik 
ve mesleki değişim ve gelişimlere uyum sağlayabilmeleri, en başta bu alanlarda yeterli 
donanıma ve bakış açısına sahip işgörenlerle sağlanabilecektir. Bu kapsamda 
düşünüldüğünde, mesleki eğitimin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Sunulan 
mesleki eğitimin yeterliliği konusunda ise, olumlu veya olumsuz birçok görüş ileri 
sürülebilir ve zaten buna yönelik birçok araştırma da bulunmaktadır.  

Bununla birlikte, eğitim hizmetinin söz konusu olduğu ve bu tarz hizmetin de 
gerek özellik, gerekse de boyutları itibariyle farklılıkları bulunduğundan, yeterliliği 
kapsamında bu hizmeti alan tüketicilere, yani öğrencilere gitme zorunluluğu 
gözükmektedir. Ancak bu sayede sunulan eğitim hizmetinin kalitesi konusunda bir fikir 
sahibi olunabilir. Bu genel çerçeveden hareket edilerek gerçekleştirilen araştırmanın 
birinci kısmında; mesleki eğitim, hizmetler ve kalite kapsamında tüketici memnuniyeti 
üzerinde durularak ilgili literatürden kısaca bahsedilmiştir. Daha sonra çalışmanın ikinci 
kısmında, meslek yüksekokulu öğrencilerinin memnuniyetini ölçmek üzere 
gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen bulgular paylaşılarak tartışılmıştır.   

Mesleki Eğitim, Hizmetler ve Memnuniyete Yönelik Literatür 
Mesleki ve teknik eğitim, yıllar boyunca yaşanan değişim ve gelişimler 

paralelinde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Önceleri iş için, el maharetlerini gerektiren 
işler için, üretim için eğitim gibi tanımlar yapılırken; zaman içinde bireyin tercih ettiği 
bir mesleki alandaki faaliyetleri etkili bir şekilde yürütebilmesi için gerekli bilgi, beceri 
ve tavırlarla ilgili kabiliyetlerinin geliştirilmesini amaç edinen eğitim şekli olarak ifade 
edilmiştir (Alkan, Doğan ve Sezgin, 1994). Ünlüönen ve Boylu (2005) mesleki eğitimi, 
çalışanların ihtiyaç duyduğu genel ve mesleki bilgileri kapsayan; bilgi, beceri, yeterlik, 
anlayış, tavır ve iş alışkanlığı geliştirmek için düzenlenmiş bir eğitim olarak 
tanımlamaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yaşanan dönüşümler 
doğrultusunda farklılaşan mesleki ve teknik eğitimin “birey, meslek ve eğitim süreci” 
olmak üzere üç ana unsuru bulunmaktadır (Sezgin, 2005; Hacıoğlu vd., 2008).  

Bilindiği üzere eğitim, saf hizmetlerin başında gelmekte ve saflıktan kastedilen de, 
insan unsurunun rol ve öneminin en yüksek seviyede olması şeklinde ifade edilmektedir 
(Kotler, Bowen ve Makens, 1999; Lovelock ve Wright, 2002; Lovelock ve Wirtz, 
2011). Hizmet, bir ihtiyacı giderici nitelikteki soyut çabalar olarak ifade edilebileceği 
gibi (Üner, 1994), bir tarafın diğer tarafa sunduğu bir hareket veya performans 
(Lovelock ve Wright, 2002) olarak da tanımlanabilir. Hizmet kalitesi ise, müşterinin 
beklentileri ile hizmet performansının kıyaslanması olarak tanımlanabilir (Grönross, 
1984). Parasuraman ve diğerlerine (1985) göre hizmet kalitesi, müşterilerin hizmetten 
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beklentilerinin karşılanması ve hatta üstüne çıkılmasıdır. Buna göre beklenilen ve 
algılanan hizmet kalitesi, yaşanılacak tatmin kapsamında önem taşımaktadır (Sökmen, 
2010).  

Hemen tüm hizmetlerin genel özellikleri arasında yer alan; “hizmetin doğası, 
tüketicinin hizmet üretim sürecine katılımı, insan unsurunun ürünün bir parçası olması, 
kalite kontrolünün zorluğu, stoklanamama, zaman faktörünün önemi, dağıtım kanalının 
farklı yapısı” (Parasuraman vd., 1988; Lovelock 1996), eğitim hizmetlerinin de 
özellikleri arasında sıralanabilir. Ancak, eğitim hizmetlerini diğer hizmetlerden 
farklılaştıran özellikler de bulunmaktadır. Sıralanan değişkenlerden hareketle, eğitim 
kuruluşları tarafından üretilen eğitim hizmetlerinin özelliklerini aşağıdaki gibi 
belirleyebiliriz (Lovelock, 1996; Üner, 1997; Kotler, Bowen ve Makens, 1999; Üner, 
1999; Lovelock ve Wirtz, 2011): 

 Eğitim hizmetleri, soyut işletme faaliyetlerinin insan bedenlerine uygulandığı 
hizmetlerdir. Başka bir deyişle eğitim hizmetleri, zihinsel uyarım süreçli 
hizmetlerdir. 

 Öğrenci hizmeti elde etmek için, çoğunlukla hizmet işletmesine (okula) gitmek 
mecburiyetindedir (son dönemlerde yaygınlaşan uzaktan eğitim, elektronik eğitim 
vb. uygulamalar ikame eğitim türleri olarak kabul edilmektedir). 

 Öğrenciye hizmet, tek noktadan ulaştırılabileceği gibi çoklu üretim-tüketim 
merkezleriyle de ulaştırılabilir. 

 Talep dalgalanmaz. Talep en yüksek noktasına ulaştığında, eğitim işletmesinin 
üretim kapasitesi çoğunlukla bunu karşılar. 

 İşletme tesis ve ekipmanları ile katılımcılar (öğretim elemanları ve diğer 
öğrenciler), hizmet tecrübesinde önemli bir yer tutarlar. 

 Öğrenciyle hizmet işletmesi arasında bir üyelik ilişkisi bulunmaktadır. 

 Tüketici (öğrenci) hizmeti sürekli olarak kullanmaktadır. 

 Eğitim hizmetlerinin belirli bir düzeyde öğrenci istek ve ihtiyaçlarına göre 
uyarlanma imkânı vardır. 

 Öğrenciyle temas halinde olan eğitimcilerin, onların istek ve ihtiyaçlarını 
değerlendirme imkânı yüksektir. 
Memnuniyet kelimesinin sözlük anlamı, memnun olma, sevinme, sevinç duyma 

olarak ifade edilmektedir (TDK, 2010). Memnuniyet, elde edilenlerin beklentileri 
karşılaması ve/veya üstüne çıkılması olarak kabul edildiğinde (Robbins ve Coulter, 
2009; Robbins, Decenzo ve Coulter, 2011) kalite tanımıyla yakından ilişkili olduğu 
görülür. Hizmet işletmelerinin ve dolayısıyla da eğitim işletmelerinin kalite konusunda 
yaşadığı temel güçlük iki nedene dayanmaktadır; (1) Müşterinin ürünü değerlendirirken 
hangi faktörlere önem verdiğinin kesin olarak bilinmemesi ve (2) Bu faktörleri 
ölçebilecek güvenilir ve geçerli yöntemlere net olarak sahip olunamamasıdır  
(Parasuraman ve diğ., 1985). Grönross (1984), hizmet kalitesinin teknik ve işlevsel 
olmak üzere iki bileşenden oluştuğunu ifade etmiştir. Teknik kalite, müşterinin 
hizmetten ne elde ettiğidir. İşlevsel kalite ise, müşteriye nasıl hizmet edildiğiyle ilgilidir 
(Grönross, 1990). Hizmet kalitesinin ve dolayısıyla da müşteri memnuniyetinin 
ölçümüne yönelik çeşitli araçlar (Parasuraman vd., 1988; Cronin ve Taylor, 1994) 
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bulunmakla birlikte, bu araçların eğitimden duyulan memnuniyeti tam olarak 
ölçebileceği kuşkuludur. Bu yüzden bu araştırma kapsamında geliştirilen ölçek, eğitim 
hizmetlerinin yukarıda açıklanan farklı özelliklerinden hareketle oluşturulmuştur. 

Metodoloji 
Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerin 

aldıkları eğitim ve eğitim ortamı hakkındaki memnuniyetlerinin belirlenmesidir. Bu 
amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

 
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin; 

a. Memnuniyet düzeyleri, farklı memnuniyet boyutları kapsamında ne düzeydedir? 
b. Öğrencilerin memnuniyeti arasında gerek cinsiyete göre, gerekse de okudukları 

programa göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 
Durum tespitine yönelik bu çalışmanın araştırma grubunu oluşturan denekler, 

Ankara’da faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesinin meslek yüksekokulunda öğrenim 
gören ikinci sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Araştırma evreni olarak ilgili okulun 
seçilme nedeni, ulaşılabilirlik ve uygulamada kolaylıktır. Araştırmanın diğer bir 
sınırlılığı da, sadece mezun durumundaki son sınıf öğrencilerinin seçilmiş olmasıdır. 
Bunun temel sebebi, mezun durumunda olan öğrencilerin hem sorulara daha açık 
yüreklilikle ve objektif olarak cevap vereceklerine olan inanç, hem de meslekleriyle 
ilgili tüm dersleri almış ve mesleki stajlarını da tamamlamış olmalarıdır. Söz konusu 
okulda eğitim gören ikinci sınıf öğrencilerinin toplam sayısı 113, araştırmaya katılan ve 
anket formunu başarıyla dolduran öğrenci sayısı ise 107’dir. Araştırma kapsamında tam 
sayım yapılması hedeflenmiş, bununla birlikte 4 öğrenci kayıt dondurduğundan, 2 
öğrenci ise uzun dönem raporlu olduğundan bu hedefe ulaşılamamıştır. Bu kapsamda 
seçilen yargısal örneklem, araştırma evreninin yaklaşık % 95’ini oluşturmaktadır. 
Araştırma verileri, 2010 yılı haziran ayında anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. 

Araştırmada kullanılan anket formu, hizmetlerden duyulan memnuniyeti (hizmet 
kalitesini) ortaya koyan çeşitli ölçekler (Parasuraman vd., 1988; Grönross, 1990; Cronin 
ve Taylor, 1994) taranarak ve eğitim sektörüne uyarlanarak oluşturulmuştur. 
Tarafımızca oluşturulan anket formunda da, incelenen araştırmalar paralelinde 5’li 
Likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yazar tarafından karma araştırmalardan esinlenerek 
oluşturulması ve farklı bir hizmet sektöründe uygulanması nedeniyle geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışmaları titizlikle yapılmıştır. Elde edilen verinin faktör analizine uygun 
olup olmadığına bakılmış, bu amaçla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testi 
yapılmıştır. KMO örneklem uygunluğu 0,50’den yüksek olan ve Barlett Testi de anlamlı 
çıkan (p<0,05) ifadeler incelenmiş ve asal bileşenler analizinde 0,50’den az olan faktör 
ağırlıkları elenmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda ise, dört faktörlü bir yapı ortaya 
çıkmıştır (Tablo 1). Ankette “Okuldan Memnuniyet” altı madde, “Üniversiteden 
Memnuniyet” üç madde, “Kişisel Gelişimden Memnuniyet” dört madde ve “Mesleki 
Eğitimden Memnuniyet” beş madde olmak üzere toplam 18 madde bulunmaktadır. 
Yapılan çalışma sonucunda ölçeğin açıkladığı toplam varyans % 79,68’dir. Meslek 
yüksekokulu öğrenci memnuniyeti boyutlarının, seçilen örneklem için hesaplanmış 
cronbach alpha değerleri 0,68 ile 0,86 arasında değişmektedir. Boyutlara göre 
maddelerin dağılımı aşağıdaki şekildedir. 
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Okuldan Memnuniyet (OKM)  : 1, 2, 3, 4, 8 ve 9. 
Üniversiteden Memnuniyet (ÜNM) : 5, 6 ve 7. 
Kişisel Gelişimden Memnuniyet (KGM) : 10, 11, 12 ve 13.  
Mesleki Eğitimden Memnuniyet (MEM) : 14, 15, 16, 17 ve 18.  

 
Tablo 1: Öğrenci Memnuniyeti Ölçeğinin Güvenilirlik ve Faktör Analizi 

 Faktör 
Ağırlığı 

Açıklanan 
Varyans 

Cronbach 
Alpha 

İfade 
Sayısı 

Okuldan Memnuniyet (OKM)  28,69 0,86 6 
Program dâhilinde verilen dersler yeterlidir ve 
uygun olarak düzenlenmiştir 

0,79    

Genel olarak okulumdan ve bölümümden 
memnunum 

0,76    

Sağlanan akademik danışmanlık hizmeti 
yeterlidir 

0,71    

Okulun derslik ve bilgisayar laboratuarları gibi 
fiziksel donanımları yeterlidir 

0,68    

Ders saatleri ile program yeterlidir ve uygun 
olarak düzenlenmiştir 

0,67    

Eğitim aldığım öğretim elemanlarının yeterli 
mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu 
düşünmekteyim 

0,65    

Mesleki Eğitimden Memnuniyet (MEM)  25,35 0,71 5 
Okulda edindiğim teorik bilgileri pratik 
uygulamalarla geliştirme olanağı buldum 

0,67    

Eğitimini aldığım program konusunda 
uzmanlaştığımı düşünüyorum 

0,65    

Mesleğime yönelik kavram ve uygulamaların 
önemli bir kısmını öğrendiğimi düşünüyorum 

0,64    

Mesleğimi rahatlıkla yapabilmemi sağlayacak 
dil eğitiminin verildiğini düşünmekteyim 

0,62    

Aldığım eğitim sayesinde başkalarına oranla 
daha rahat iş bulabilirim 

0,60    

Kişisel Gelişimden Memnuniyet (KGM)  14,28 0,79 4 
Aldığım eğitim sayesinde özgüvenim arttı 0,81    
Okul sayesinde daha sosyal ve girişken bir insan 
oldum 

0,79    

Okulda aldığım eğitim ve yaşadığım deneyimler 
iletişim becerimi artırdı 

0,71    

Okulda aldığım eğitim ve yaşadığım deneyimler 
bana hayatıma nasıl yön verebileceğimi gösterdi 

0,69    

Üniversiteden Memnuniyet (ÜNM)  11,36 0,68 3 
Üniversite genelinde sunulan yiyecek ve içecek 
hizmetleri yeterlidir 

0,79    

Üniversitemde ilgimi çeken birçok sosyal ve 
kültürel faaliyet düzenlenmektedir 

0,77    

Üniversite genelinde verilen sosyal ve 
psikolojik danışmanlık hizmetleri yeterlidir 

0,71    

Açıklanan Toplam Varyans (%)  79,68 0,85 18 
Keiser-Meyer-Olkin Ölçek Yeterliliği 0,898    
Barlett Testi                                   Ki-kare 
                                                         p değeri 

2869,583 
0,000 

   

Bulgular 
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Bu kısımda öncelikle öğrencilere yönelik tanımlayıcı bilgiler (cinsiyet ve 
program) verilmiş, daha sonra ise ifadelere genel katılımları sunulmuştur. İlerleyen 
kısımlarda ise, memnuniyet alt boyutları kapsamında, öğrencilerin ifadelere 
katılımlarında cinsiyet ve programlara göre anlamlı farklılık olup olmadığı 
incelenecektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet ve bölümlerine yönelik elde 
edilen bulgular, aşağı kısımda Tablo 2’de sunulmuştur. Buna göre araştırma 
kapsamında incelenen yüksekokul öğrencilerinin % 68,2 kadın, % 31,8’i ise erkeklerden 
oluşmaktadır. Öğrencilerin programlarına göre dağılımları incelendiğinde, ilk sırayı % 
41,1 ile Turizm ve Otelcilik Programının aldığı, onu % 23,4 ile Büro Yönetimi ve 
Sekreterlik Programı öğrencilerinin izlediği görülmektedir. Üçüncü sırada % 18,7 ile 
İşletme Programı yer alırken son sırada ise % 16,8 ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
programı öğrencileri bulunmaktadır.  

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerle İlgili Tanıtıcı Bilgiler 
Cinsiyet Frekans % 
Erkek 34 31,8 
Kadın 73 68,2 
Toplam 107 100,0 
Program Frekans % 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 44 41,1 
Büro Yönetimi ve Sekreterlik 25 23,4 
İşletme 20 18,7 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 18 16,8 
Toplam 107 100,0 

Tablo 3: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Memnuniyet İfadelerini 
Değerlendirmelerine İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

İfadeler X S.S. 
Ders saatleri ile program yeterlidir ve uygun olarak düzenlenmiştir. 3,7196 1,11418 
Program dâhilinde verilen dersler yeterlidir ve amaca uygun olarak 
düzenlenmiştir. 

3,5140 1,18453 

Genel olarak okulumdan ve bölümümden memnunum. 3,7664 0,99602 
Eğitim aldığım öğretim elemanları yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahiptirler. 4,0654 0,91395 
Üniversite genelinde sunulan yiyecek ve içecek hizmetleri yeterlidir. 2,2804 1,22701 
Üniversite genelinde verilen sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri 
yeterlidir. 

2,5514 1,09229 

Üniversitemde ilgimi çeken birçok sosyal ve kültürel faaliyet düzenlenmektedir. 2,4299 1,11687 
Sağlanan akademik danışmanlık hizmeti yeterlidir. 3,1308 1,36038 
Okulun derslik ve bilgisayar laboratuarları gibi fiziksel donanımları yeterlidir. 2,5607 1,33302 
Aldığım eğitim sayesinde özgüvenim arttı. 3,5327 1,11861 
Okulda aldığım eğitim ve yaşadığım deneyimler iletişim becerimi arttırdı. 3,6168 1,17075 
Okul sayesinde daha sosyal ve girişken bir insan oldum. 3,3271 1,24972 
Okulda aldığım eğitim ve yaşadığım deneyimler, bana hayatıma nasıl yön 
vereceğimi öğretti. 

3,6262 1,16977 

Eğitimini aldığım program konusunda uzmanlaştığımı düşünüyorum. 3,4112 0,99956 
Mesleğime yönelik kavram ve uygulamaların önemli bir kısmını öğrendiğimi 
düşünüyorum. 

3,7477 0,95259 

Okulda edindiğim teorik bilgileri pratik uygulamalarla geliştirme olanağı buldum. 3,3271 1,06200 
Aldığım eğitim sayesinde başkalarına oranla daha rahat iş bulabilirim. 3,5327 1,03082 
Mesleğimi rahatlıkla yapabilmemi sağlayacak dil eğitiminin verildiğini 
düşünüyorum. 

2,4766 1,34126 
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Yukarıda Tablo 3’ten de izlenebileceği gibi araştırmaya katılan öğrencilerin en 
yüksek ortalama ile katılım gösterdikleri ifade 4,07 ile “Eğitim aldığım öğretim 
elemanları yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahiptirler” şeklindedir. Bu ifadeyi 3,77 ile 
“Genel olarak okulumdan ve bölümümden memnunum” ve 3,75 ile de “Mesleğime 
yönelik kavram ve uygulamaların önemli bir kısmını öğrendiğimi düşünüyorum” 
ifadeleri izlemektedir. Öğrencilerin genel olarak öğretim elemanlarından, okullarından 
ve aldıkları mesleki eğitimden memnun oldukları düşünülebilir. 

Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin en düşük ortalamayla (2,28) katılım 
gösterdikleri ifadenin “Üniversite genelinde sunulan yiyecek ve içecek hizmetleri 
yeterlidir” olduğu belirlenmiştir. Bu ifadeyi 2,43 ile “Üniversitemde ilgimi çeken birçok 
sosyal ve kültürel faaliyet düzenlenmektedir” ve 2,48 ile de “Mesleğimi rahatlıkla 
yapabilmemi sağlayacak dil eğitiminin verildiğini düşünüyorum” ifadeleri takip 
etmiştir. Elde edilen bulgular kapsamında üniversitede verilen yiyecek-içecek 
hizmetlerine yönelik bir memnuniyetsizlik olduğu ve gene öğrencilerin sosyal ve 
kültürel faaliyetleri yeterli düzeyde tatmin edici bulmadıkları düşünülebilir. 
Öğrencilerin mesleki yeterliliklerine yönelik verilen dil eğitimi konusunda da kuşkulu 
oldukları, elde edilen bulgulardan anlaşılmaktadır. 

Tablo 4: Cinsiyet Grup Ortalamalarıyla İlgili T-Testi 

Memnuniyet 
Boyutları 

 
Cinsiyet 

 

N 

 

Ortalama 

Standart 
Sapma 

 

t 

Sig. 
(2-tailed) 

OKM Erkek 
Kadın 

34 
73 

3,3088 
3,5297 

0.65922 
0.79463 

-1.509 .135 

ÜNM Erkek 
Kadın 

34 
73 

2,3824 
2,4384 

0.88433 
0.87467 

-.306 .761 

KGM Erkek 
Kadın 

34 
73 

3,5441 
3,5171 

0.87358 
1.07313 

.138 .891 

MEM Erkek 
Kadın 

34 
73 

3,0706 
3,4055 

0.74326 
0.90122 

-2.024 .046 

Yukarıda Tablo 4’de, memnuniyet boyutları kapsamında öğrencilerin ifadelere 
katılımları ve bu katılımlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği, t-testi 
yardımıyla incelenmiştir. Buna göre gerek erkek (3,54), gerekse de kadın öğrenciler 
(3,51) en yüksek ortalamaya kişisel gelişimden memnuniyet boyutunda ulaşmışlardır. 
Bu boyutu okuldan memnuniyet izlemektedir. Cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün 
öğrencilerin en düşük ortalama ile katılım gösterdikleri memnuniyet boyutu ise, 
üniversiteden memnuniyet olmuştur. Tablo 4’den de izlenebileceği gibi, 0,05 anlamlılık 
düzeyinde yapılan t-testi sonucunda, erkek ve kadın öğrencilerin ortalamaları arasında, 
mesleki eğitimden memnuniyet boyutu kapsamında bir farklılık tespit edilmiştir. Kadın 
öğrencilerin mesleki eğitimden memnuniyetleri, erkeklere nazaran daha yüksek 
çıkmıştır. 

Aşağıda sırasıyla, Tablo 5’de memnuniyet alt boyutlarının programlara göre 
ortalamaları ve Tablo 6’da ise, bölümler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 
tespit etmek amacıyla yapılan Anova testi sonuçları verilmiştir.  
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Tablo 5: Programlara Göre Memnuniyet Boyutları Ortalamaları 

Bölüm OKM ÜNM KGM MEM 

Turizm 3,2197 2,1439 3,4602 3,0455 

Muhasebe 3,7685 2,3333 3,3333 3,1556 

İşletme 3,0500 2,4000 3,2625 3,1300 

Büro 3,9867 2,9867 3,9900 3,9840 

Toplam 3,4595 2,4206 3,5257 3,2991 

Yukarıdaki tabloda memnuniyet alt boyutlarının programlara göre ortalamaları 
incelendiğinde okuldan memnuniyet boyutu kapsamında en yüksek ortalamaya sahip 
programın Büro Yönetimi (3,99) olduğu görülmekte, onu 3,77 ile Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları takip etmektedir. İşletme Programının okuldan memnuniyet ortalaması 
(3,05) en düşük olarak tespit edilmiştir. Kişisel gelişimden memnuniyet boyutu 
incelendiğinde de, ilk sırada Büro Yönetiminin (3,99) yer aldığı ve onu Turizm ve 
Otelcilik Programının (3,46) izlediği tespit edilmiştir. Mesleki eğitimden memnuniyet 
boyutu kapsamında da, ilk sırada Büro Yönetimi Programının (3,98) yer aldığı 
görülmüştür. Programlara göre memnuniyet alt boyutları incelendiğinde, üniversiteden 
memnuniyet ortalamalarının diğerlerine nazaran düşük olduğu görülmektedir. 
Üniversiteden memnuniyet kapsamında en düşük ortalamaya sahip program ise Turizm 
ve Otelcilik (2,14) olarak tespit edilmiştir.  

Aşağıda Tablo 6’da, öğrencilerin memnuniyet ortalamalarının bölümlere göre 
anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amacıyla yapılan varyans 
analizinin bulguları sunulmuştur. Buna göre, öğrenci değerlendirmelerinde ait oldukları 
programlar kapsamında okuldan memnuniyet (F=10,77; p<0,05) alt boyutu açısından 
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Yapılan Scheffe testi sonucunda bu farklılığın 
Turizm ve Otelcilik Programı ile Büro Yönetimi Programı (Ortalama Farkı=0,7667), 
İşletme Programı ile Büro Yönetimi Programı (Ortalama Farkı=0,9367) ve Muhasebe 
Programı ile İşletme Programı (Ortalama Farkı=0,7185) grupları arasında olduğu tespit 
edilmiştir. 

Öğrenci değerlendirmelerinin,  bölümler ele alındığında üniversiteden 
memnuniyet (F=5,698; p<0,05) ve mesleki eğitimden memnuniyet (F=8,34; p<0,05) 
boyutları açısından da anlamlı derecede farklılaştığı tespit edilmiştir. Yapılan Scheffe 
testi sonucunda üniversiteden memnuniyet boyutundaki farklılığın Turizm ve Otelcilik 
Programı ile Büro Yönetimi Programı (Ortalama Farkı=0,8428), İşletme Programı ile 
Büro Yönetimi Programı (Ortalama Farkı=0,5867) ve Muhasebe Programı ile Büro 
Yönetimi Programı (Ortalama Farkı=0,6534) grupları arasında olduğu tespit edilmiştir.  

Yapılan Scheffe testi, mesleki eğitimden memnuniyet boyutundaki farklılığın ise,  
Turizm ve Otelcilik Programı ile Büro Yönetimi Programı (Ortalama Farkı=0,9385), 
İşletme Programı ile Büro Yönetimi Programı (Ortalama Farkı=0,854) ve Muhasebe 
Programı ile Büro Yönetimi Programı (Ortalama Farkı=0,8284) grupları arasında 
olduğunu göstermiştir. Kişisel gelişimden memnuniyet boyutunda ise, programlar 
kapsamında 0,05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık tespit edilememiştir.  
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Tablo 6: Program Gruplarıyla İlgili ANOVA Testi 

Memnuniyet 
Boyutları 

 
k.t. 

 
df 

 
k.o. 

 
f 

 
p 

OKM Gruplararası 
OKM Gruplariçi 
OKM Toplam 

14,551 
46,385 
60,936 

3 
103 
106 

4,850 
,450 

10,770 
 

.000 

ÜNM Gruplararası 
ÜNM Gruplariçi 
ÜNM Toplam 

11,524 
69,439 
80,964 

3 
103 
106 

3,841 
,674 

5,698 
 

.001 

KGM Gruplararası 
KGM Gruplariçi 
KGM Toplam 

7,630 
100,487 
108,117 

3 
103 
106 

2,543 
,976 

2,607 
 

.056 

MEM Gruplararası 
MEM Gruplariçi 
MEM Toplam 

15,501 
63,809 
79,310 

3 
103 
106 

5,167 
,620 

8,340 
 

.000 

Sonuç ve Öneriler 
Ankara ilinde faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesinin, meslek yüksekokulunda 

gerçekleştirilen araştırma kapsamında öğrencilerin aldıkları eğitim ve eğitim ortamı 
hakkındaki memnuniyetlerinin belirlenmesi ve bu memnuniyetin cinsiyet ve bölümler 
kapsamında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konması 
amaçlanmıştır. Bu çerçevede ilgili literatür kapsamında oluşturulan memnuniyet 
ölçeğine yapılan faktör analizi sonucunda; okuldan memnuniyet, üniversiteden 
memnuniyet, kişisel gelişimden memnuniyet ve mesleki eğitimden memnuniyet olmak 
üzere dört faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin genel olarak ifadelere katılım ortalamaları 
incelendiğinde, en yüksek düzeyde katılımı eğitim aldıkları öğretim elemanlarının 
yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını belirterek göstermişlerdir. Bu ifade, 
okuldan memnuniyet boyutuyla ilgilidir. Öğrencilerin yüksek ortalama ile katılım 
gösterdikleri ve gene okuldan memnuniyet boyutuyla ilgili diğer bir ifade ise, genel 
olarak okul ve bölümden memnuniyet ile ilgilidir. Eldeki bulgulardan öğrencilerin gerek 
okul ve bölümlerinden, gerekse de öğretim elemanlarından memnun oldukları sonucuna 
ulaşılabilir.  

Öğrencilerin en düşük ortalama ile katıldıkları ifade, üniversite genelinde sunulan 
yiyecek ve içecek hizmetleriyle ilgilidir. Genel olarak hem kapasite, hem de sunulan 
yiyecek ve içecek hizmetinin kalitesi konusunda öğrencilerin uzun süredir şikâyetçi 
oldukları gözlenmektedir. Üniversite genelinde tüm yiyecek ve içecek hizmetlerinin, 
üniversiteye bağlı tek bir işletme tarafından verilmesinin ve başka işletmelerin 
faaliyetlerine izin verilmemesinin, bu memnuniyetsizliğin nedenleri olabileceği 
düşünülmektedir. Görüşülen öğrencilerin, söz konusu işletmenin fiyat politikasından da 
şikâyetçi oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin düşük ortalama ile katılım 
gösterdikleri diğer bir ifade de, üniversitedeki sosyal ve kültürel faaliyetlere yöneliktir. 
Elde edilen bulgulardan, öğrencilerin düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetleri yeterli 
bulmadıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin, kendi üniversitelerindeki bu tür faaliyetleri 
genellikle başka üniversitelerle karşılaştırdıkları düşünülmektedir.  Her iki ifade de, 
üniversiteden memnuniyet boyutuyla ilgilidir.  
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Öğrencilerin ifadelere katılımlarında memnuniyet boyutları kapsamında 0,05 
düzeyinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla 
yapılan t-testi sonucunda okuldan memnuniyet, üniversiteden memnuniyet ve kişisel 
gelişimden memnuniyet açısından anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Sadece 
mesleki eğitimden memnuniyet kapsamında erkek ve kadın öğrencilerin 
değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Buna göre kadın 
öğrencilerin, erkeklere oranla mesleki eğitimden daha memnun oldukları, elde edilen 
bulgulardan ifade edilebilir. Anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen okuldan ve 
üniversiteden memnuniyet boyutları kapsamında da, kadın ortalamaları biraz daha 
yüksek olarak tespit edilmiştir.  

Programlara göre memnuniyet boyutları incelendiğinde, bütün programlar bazında 
en yüksek memnuniyet ortalamasının okuldan memnuniyet konusunda olduğu, onu 
sırasıyla kişisel gelişimden memnuniyet ile mesleki eğitimden memnuniyetin izlediği 
tespit edilmiştir. En düşük memnuniyet ise, üniversiteden memnuniyet boyutunda 
ortaya çıkmıştır. Programlar karşılaştırıldığında ise, en yüksek memnuniyet gösteren 
programın Büro Yönetimi olduğu, onu Muhasebe ve Vergi Uygulamalarının izlediği 
tespit edilmiştir. Bu iki program öğrencilerinin üniversite ve bağlı kuruluşlarında 
öncelikli olarak istihdam edilmeklerinin bu sonuca neden olduğu düşünülmektedir.  

Turizm ve Otelcilik Programının üniversiteden ve mesleki eğitimden memnuniyet 
konularında; İşletme Programının ise okuldan ve kişisel gelişimden memnuniyet 
konularında en düşük memnuniyete sahip oldukları, elde edilen bulgulardan 
anlaşılmaktadır. Bu iki program öğrencilerinin gerek staj, gerekse de mezuniyet sonrası 
istihdam konularında sıkıntı çekmelerinin, bu durumun temel sebebi olduğu 
düşünülebilir. Ayrıca, daha yüksek beklentilerle okula gelmelerinin de, öğrencilerde 
belirli düzeyde memnuniyetsizliğe olduğu, yapılan görüşmelerle ortaya çıkmıştır. 

Öğrencilerin memnuniyet ortalamalarının bölümlere göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla varyans analizi yapılmış, yapılan analiz 
sonucunda okuldan memnuniyet, üniversiteden memnuniyet ve mesleki eğitimden 
memnuniyet boyutlarında 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılıklar tespit edilmiştir. 
Öğrenci memnuniyeti araştırması genel olarak düşünüldüğünde hem oluşturulan 
ölçeğin, hem de elde edilen bulguların gelecekteki araştırmalara için birtakım ipuçları 
sağlayabileceği düşünülmektedir. Kuşkusuz gerçekleştirilen araştırma, sadece bir 
meslek yüksekokulunda uygulanmıştır ve bu yüzden başka üniversiteler ile şehirlerde 
gerçekleştirilecek benzer araştırmalar, oluşturulan ölçeğin geçerliliğine ve 
güvenilirliğine katkı sağlayacaktır. 
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Educational organizations, like other firms, take into account some implications in 

order to be able to satisfy the needs and wants of their consumers (students). Technical 
and vocational education is described in different ways according to the decades when 
these concepts are used. Vocational education can be described as educations in which 
the students are equipped with vocational information, talent and confidence in order to 
conduct their jobs in special and different fields. Vocational education consists of three 
components; individual, profession, and education process.  

Education is known as pure service in related field. Service is an act or 
performance that creates benefits for customers by bringing about a desired change in-or 
on behalf of the receipt. Especially in vocational education, characteristics of services 
and service quality subjects gain more importance. Characteristics of services are 
intangibility, inseparability, heterogeneity, and perishability. Unlike physical products, 
services cannot be seen, tasted, felt, heard, or smelled before they are purchased. 
Service inseparability means that customers (students) are part of the product. Services 
are highly variable and their quality depends on who provides them and when and 
where they are provided. Perishability means that services cannot be stored. Service 
quality is customers’ long-term, cognitive evaluations of a firm’s service delivery. 
Dimensions of service quality are reliability, tangibles, responsiveness, assurance, and 
empathy according to the servqual scale. According to Grönross, two components of 
service quality are technical and functional.  

In light of this information, this study aims to measure satisfaction of vocational 
school students by using a scale.  The scale that used in this research is rendered from 
different scales like service quality and service performance scales, and adapted to the 
educational service field. Survey was conducted to 107 students in four different 
programs. The result of the exploratory factor analysis on Student Satisfaction 
Questionnaire indicates four dimensions. These are satisfaction from school, 
satisfaction from university, satisfaction from personal development, and satisfaction 
from vocational education. The reliability and validity dimensions of the scale were 
taken into consideration, so as to be capable of obtaining reasonable results and making 
contribution to literature, and arithmetic means are also investigated. Moreover in this 
study, independent t-test and analysis of variance tests were used to investigate 
differences among types of satisfaction dimensions in terms of respondents’ gender and 
educational programs.  
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The results demonstrated several significant differences among types of 
satisfaction dimensions in terms of gender, and programs at the 0,05 significance level. 
Independent t-test shows that satisfactions of female students are a little bit higher than 
males, but there is no significant difference excluding satisfaction from vocational 
education. In terms of programs, satisfaction from school, satisfaction from university, 
satisfaction from personal development, and satisfaction from vocational education is 
higher in Bureau Management students. On the contrary, satisfaction of the 
Management Program students is the lowest. Research indicates some problems in 
educational service quality especially about food and beverage facilities and also social 
and cultural activities. They believe that the prices of the food and beverage items are 
too high and not satisfactory. They also compare the social and cultural activities in 
their university with other universities. They are all about satisfaction from university. 
Students are satisfied from their instructors, school, and their programs according to the 
survey results.  
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Özet 
Turizm sektöründe satın aldığı hizmetten mutsuz olan müşterilerin bir kısmı 

şikayet tavrından kaçınsa da, bir kısmı da şikayet etmeyi tercih etmektedirler. 
Müşterilerin şikayet etme davranışları üzerine literatür, uzun süredir müşterilerin şikayet 
etme kararının kaynağındaki sebepleri araştırmaktadır. İçinde yaşanılan toplumun, 
bireyin şikayet etme davranışı üzerinde şüphesiz etkisi bulunmaktadır. Bu, kabul gören 
ve desteklenen sebeplerden biridir. Birçok akademisyen, müşterilerin “şikayet etme 
tavırlarını” birtakım kültürel ortamlarda incelerken, Ajzen ve Fishbein’in (1980) 
“mantıklı hareket teorisini” başarıyla kullanmışlardır. Yine de şikayet etme tavırlarını 
incelemek için kullanılan araştırmaların çoğunda kültür ve toplum önemli bir etken 
unsur olarak kabul edilmiştir.  Çin ve Amerika, kültür karışımı bağlamında iki ideal 
örnektir. Çünkü bu iki kültür üzerine yapılan bilimsel araştırmalarda, iki kültür arasında 
derin farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu iki toplumun turizm pazarında 
önemli payı bulunmaktadır. Bu yüzden bu iki kültürün incelenmesi hem endüstri 
çalışanları hem de akademisyenler için çok belirgin bilimsel çıkarımlar sunabilir. Bu 
bağlamda, bu çalışma (I) otellere sadık kalma niyetleri üzerinde şikayet etme 
tavırlarının olası etkilerini belirlemeyi ve (II) Çinli ve Amerikalı müşterilerin algılarını 
karşılaştırmayı hedeflemektedir. Bunun için her iki ülkeden seçilmiş 884’ü Çinli ve 
938’i Amerikalı olmak üzere toplam 1822 üniversite öğrencisinin doldurduğu anketler 
toplanmıştır. Çalışmanın verileri 15 seçilmiş Çin ve Amerika üniversitesinde uygunluk 
örneklemesi ile Ekim ve Aralık 2008 arasında toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 
programına işlenmiş, geçerlilik, güvenilirlik, frekans, korelasyon gibi değişkenlere 
uygun testlere tabi tutulmuştur. Sonuçlar Çinli katılımcıların hataları unutup affetmeye 
yatkın olduklarını, Amerikalı’ların ise şikayetin söz konusu olduğu durumlarda, 
kendilerini ifade edebilmek için üçüncü kişilere başvurmaya yatkın olduklarını 
göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Şikâyet etme tavrı, sadakat, Çin, Amerika. 
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Abstract 
Some unhappy consumers chose to complain while majority just walk away. 

Consumer complaining behavior literature has long been examining the root causes for 
consumer complaining decision. Individuals’ attitudes, which are ultimately affected by 
society they are living in, are one of the well-accepted and supported reasons behind 
this decision. Several scholars have successfully used Ajzen and Fishbein’s (1980) 
‘theory of reasoned action’ as a base while explaining consumers’ ‘attitudes toward 
complaining’ in several different cultural settings.  Yet, there is a paucity of cross-
cultural research investigating attitudes towards complaining. China and America are 
ideal examples of their culture clusters, thus, studying these two cultures may provide 
very significant implications for both industry practitioners and academics.  In this 
vein, current research aims (i) to find possible effects of attitude towards complaining 
on intentions to remain loyal to hotels and (ii) to compare Chinese and American 
perceptions.  To do so, self-administrated questionnaires are collected from 1,822 
conveniently selected graduate students in both locations.  Results revealed that 
Chinese respondents tend to forgive and forget failures whereas Americans go to third 
parties in search of a remedy. Discussion of the findings, implications and limitations 
are also presented.    
Key Words: Attitude towards complaining, loyalty, China, America, comparison. 

Giriş 
Yoğun rekabet ortamında, sadece hizmet firmaların değil destinasyonların da 

“ayakları yerden kesecek” düzeyde kusursuz hizmet sağlayarak sadık ve karlı 
ziyaretçiler yaratması gerekmektedir(Kotler vd., 1999), (Zemke ve Anderson, 2007). 
Hizmet sektörü olan turizm ve konaklama sektörü, şikayetlerin, hizmeti sunan ile 
hizmeti satın alan arasında problemlerin yoğun yaşandığı alanlardandır(Babakus vd., 
2003). Bu nedenle, bu sektörlerde faaliyetlerini yürüten firmaların, bu tarz problem yada 
şikayet durumlarında etkin ve verimli çözümler sunmaya hazır olmaları gerekmektedir. 
Öncelikli firmaların bu gibi durumlar için mevcut ve muhtemel tüketicilerinin nasıl 
düşündüğünü, davrandığını, özellikle de bu kişilerin şikayet etme tavırlarının ne 
olduğunu bilmeleri gerekmektedir(Blodgett ve Tax, 1993; Bodey ve Grace, 2007; Oh, 
2006). 

Tüketicilerin şikayet etme davranışının oluşumunda, kişilerin problem ile 
karşılaştıkları anda, henüz davranışa geçmeden, bu problemi ilgili taraflara 
aktardıklarında, kendilerine karşı nasıl bir davranış oluşacağı üzerine bir bakış açıları 
olduğu düşünülür. Bu düşünme şekli, his ya da durum, tüketicinin mevcut davranışı 
öncesindeki zihinsel pozisyonu olarak da düşünülür (Fishbein ve Ajzen, 1975). Ajzen 
(2005, s. 3) bu davranışları “…bir obje, kişi, kurum ya da olaya, iyi ya da kötü tepki 
verme durumu öncesindeki değerlendirme süreci olarak nitelendirir. Ajzen’e (2005) 
göre, kişinin bir davranışı gösterme (ya da göstermeme) konusundaki genel tavrı o 
hareketin en önemli belirleyicisidir. Ayrıca Ajzen ve Fishbein’in (1980, s. 6), mantıklı 
hareket teorilerine göre, “… kişinin bir olay yada durum karşısında tepki verme 
davranışı öncesinde iki basit belirleyici vardır. Bunlardan ilki kişinin kendi öz doğası, 
kişiliği, tavırları, diğeri ise kişinin çevresi ile olan iletişimindeki sosyal etkisinin kişi 
üzerindeki yansımasıdır”. Bu yansıma, bireyin belli bir davranışı gösterip göstermemeyi 
zihinsel olarak değerlendirmesinde, davranışta bulunmayı pozitif ya da negatif olarak 
doğrudan etkilemektedir. Özellikle kişi kendi üzerinde bulunan sosyal fayda baskısını 



 
 

E. H. Ekiz – N. E. Köker / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/4 (2011) 80-103 

 82 

algılarken yada anlamlandırırken, şikayet etme davranışını gösterip göstermemeye karar 
vermektedir(Ajzen, 2001; Ajzen ve Fishbein, 1980). Bu etkiye değinen Richins’de 
(1982) bazı kişilerin şikayet etmeyi bu etkiyle “uygun” bir davranış olarak görürken, 
diğerlerinin şikayet etmeyi ters bulacaklarını söylemiştir. Singh (1989) bu hislerin çok 
boyutlu olabileceğini, yani şikayet etmenin normatif hesaplamalar (örneğin “şikayet 
etmeliyim”) ya da sosyal fayda beklentisi (yani “başkalarının işine yarar) yüzünden 
uygun olup olmadığını değerlendirdiğini söylemiştir. Bu şekilde düşünüldüğünde, 
kişisel normlar ve sosyal faydaların, şikayet etme davranışı üzerine doğrudan etkide 
bulunmaktadır(Bodey ve Grace, 2007; Oh, 2006). Konu ile ilgili olarak yapılan 
araştırmaların büyük kısmı, kişilerin şikayet etme ile ilgili takındıkları tavır ve şikayet 
etme davranışları arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Ayrıca Fishbein ve Ajzen (1975) bu 
kişisel tavırların, şikayet etme davranışlarını tahmin etmek için kullanılabileceğini 
teorik bir çerçeve içinde açıklamışlardır. Turizm firmaları için bu anlamda müşteri 
şikayet davranışları (MŞD) da bir istisna değildir. Birçok araştırmacı şikayet etmeye 
yönelik tavırların birtakım MŞD tepkisinin belirleyicisi olduğunu kabul etmektedir 
(Bearden ve Mason, 1984; Blodgett vd. 1995; Blodgett ve Tax, 1993; Halstead ve 
Dröge, 1991; Huppertz ve Mower, 2003; Singh, 1989). Örneğin, üçüncü kişi 
hareketlerinin öncesini araştıran bir çalışmada, Singh (1989) tavır boyutunun, 
müşterilerin çözüm arama niyetlerini pozitif ve belirgin şekilde etkilediğini tespit 
etmiştir. Ayrıca, Halstead ve Dröge (1991, s. 12) konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde 
özetlemişlerdir: “…aslında, kişilerin şikayet etme tavırları dış etkilerden en fazla 
etkilenen faktördür”. Benzer şekilde, hem Day (1984) hem Singh ve Howell (1985) 
konu ile ilgili olarak “müşterilerin şikayet etme konusundaki tavırları, şikayetlerini 
belirtmek ya da belirtmemek arasındaki seçimlerini direkt olarak etkilemektedir” 
yorumunu yapmışlar, “… şikayet etme konusunda pozitif bir tavrı bulunan müşteriler 
istedikleri zaman satıcılara yaklaşabilmekte, negatif tavrı bulunanlar ise, ne kadar haklı 
olurlarsa olsunlar, düşündüklerini seslendirmeyi çok zor bulmaktadırlar” düşüncesini 
belirtmişlerdir.  

Bazı araştırmacılar şikayet etmeye yönelik tavırların (kişisel normlar ve/veya 
sosyal faydalar) negatif söylevler ve sesli tepkiler dahil şikayet tepkilerini etkilediğini 
tespit etmişlerdir(Bearden ve Mason, 1984; Day, 1984; Oh, 2004; Richins, 1982). 
Şikayet etmeye karşı daha pozitif bir tavrı bulunan müşteriler, özellikle şikayet sonrası 
problemi çözebileceklerine emin olanlar ya da şikayet etmekten çok rahatsız 
olmayanlar, sıkıntılarını belirtmeye karşı negatif tavrı olan kişilere göre şikayet etmeye 
daha yatkındırlar(Bodey ve Grace, 2007, s. 187). Benzer şekilde, Cho ve Joung  (1999) 
da kişilerin şikayet etmeye yönelik tavırlarının, çözüm arama ve tavır gösterme arasında 
kuvvetli bir ilişkisi olduğunu belirtmiş, bu gibi durumlarda bu tarz davranışları takip 
ettiklerini görmüşlerdir. Benzer şekilde, Richins (1982) bir sorun yada sıkıntı karşısında 
“çare arama üzerine tavır” ve “çare arama niyeti” arasında bir ilişki olduğunu 
söylemiştir. Blodgett vd. (1995) ise bu gibi durumlarda çare aramaya yanaşmayan 
müşterilerin sessizce uzaklaştıklarını ve/veya negatif dedikodular yaptıklarını 
belirtmişler, diğer yandan, şikayet etmeye yönelik tavırların yada davranışların, kişinin 
şikayet etme davranış ya da niyetleriyle bağlantılı olduğunu, genel olarak, şikayet 
etmeye daha yatkın tavırları olan müşterilerin şikayet etmeye meyilli oldukların 
söylemiştir(Bearden ve Crockett, 1981; Blodgett vd., 1995; Bodey ve Grace, 2007). 
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Şikayet Etme Davranışı ile İlgili Çin ve Amerika’daki Vakalar:  
Dünya Turizm Öergütü’nün 2003 yılında yayınladığı rapora göre, küresel turizm 

pazarındaki Çin ve Amerikan payları 2015’e kadar iç ve dış bağlamda en hızlı gelişen 
pazarlar olacaktır(UNWTO, 2003; 2008). Chan (2006), “Çin turizminin gelişmesi” 
isimli makalesinde, Çin’in turizm potansiyelinden bahsetmiş ve bu alanda akademik 
(Çin’in müşteri davranışlarının çalışılması) ve endüstri (hizmet sunumlarının uyumu) 
konularında geniş kapsamlı tüketici araştırmalarının yapılması gerektiğinden 
bahsetmiştir. Bu anlamda Çin ve Amerikan turizmi ve kültürü, karşılaştırma 
yapılabilecek ideal örneklerdir(Hofstede, 1980, 2001). Çünkü Çin Asya kültürünün 
Amerika da Batı kültürünün iyi bir örneğidir. Bu sebeplerden dolayı, Çin ve 
Amerika’nın karşılaştırılması endüstri çalışanları ve akademisyenler için önemli bilgiler 
sunabilmektedir. Bu yüzden bu iki kültürün incelenmesi benzer kültürel yapılara sahip 
diğer Doğu ve Batı kültürlerine genellenebilecek sonuçlar ortaya koyabilir.  

Hollanda’lı sosyal psikolog Profesör Geert Hofstede’nin, “… iş ve diğer 
alanlarda karşılaştırmalı kültürel analizlerin yapılması konusunda akademisyen ve 
çalışanlara önemli bir referans kaynağı”(Hoppe, 2004, s. 75) olan Kültür’ün Sonuçları 
kitabında altmış sekiz ülkenin beş boyutu için bir ortalama davranış puanı hesaplamıştır 
(Hofstede, 1980; 2001). Bu boyutlar ve kısa açıklamaları şu şekildedir:  

(i) güç mesafesi – gücün bir toplum içinde ne kadar dengeli dağıldığı,  

(ii) bireyselliğe karşı kolektivizm – toplumdaki sosyal yapının ne kadar sıkı 
olduğu,  

(iii) erkeklik/dişilik – toplumda yaşam kalitesi ya da kalitesinin seçilmesi,  
(iv) belirsizlikten uzak durma – toplum üyelerinin yapısal olmayan 

durumlarda kendini rahatsız hissedip hissetmemesi, ve  
(v) uzun dönemli ayak uydurma ya da Konfüçyüs dinamizmi – toplum 

üyelerinin, geleneklere saygı, sosyal rolleri oynama ve kişinin “yüzünün” 
korunması gibi değerlere ne kadar bağlı oldukları (Hofstede, 1980; 2001; 
Hofstede ve Bond, 1988).  

Makale kapsamında yapılan araştırma, kültür karşılaştırmasını Hofstede’nin 
(1980; 2001) kültürel çerçevesindeki beş boyutu kullanmaktadır. Araştırmada kullanılan 
bu yöntemin bilimselliğini destekleyebilecek nitelikte olarak, Hofstede’nin boyut 
puanlarını kullanarak analiz edilen kültürlerin farklarını inceleyen Lee ve Sparks, 2007; 
Mok ve DeFranco, 1999; Reisinger ve Turner, 1998; Stipek, Weiner ve Li, 1989 gibi 
düşünürlerin çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Çalışma kapsamında Hofstede’nin 
fikirlerine dayanarak yürütülen araştırmanın yanında, Çin ve Amerikan kültürlerinin 
bazı temel özellikleri de kısaca açıklamakta ve bu özelliklerin şikayet etme tutum ve 
davranışları ile bir firmaya sadık kalma tavırlarını nasıl etkilediği belirtilmektedir.  

Hofstede’nin kültürel analizi, uygulandığı kitle hakkında önemli çıkarımların 
yapılmasına olanak sağlamaktadır. Makale kapsamında yapılan araştırma sonuçlarına 
göre Hofstede’nin kültürel analizi’nden Çin, toplumsal adaptasyon ve sorumluluklar 
konusunda en yüksek puanı almıştır. Bu sonuç, Çinliler’in geleneklere bağlı olduklarını, 
sosyal ve toplumsal zorunluluklarını ve görevlerini dikkatle yerine getirdiklerini, 
kişilerin toplum tarafından nasıl algılandıklarına çok daha fazla önem verdiklerini 
göstermektedir. Bu özellikler genelde bu kişilerin şikayet etmeye negatif baktıklarını ve 
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hizmet kusurlarında, şirketle karşı karşıya gelmekten kaçınacaklarını göstermektedir 
(Lee ve Sparks, 2007). Araştırmada elde edilen bir diğer bulgu ise, Çin’lilerin 
bireysellik puanları çok aşağılarda olduğu, bu ise Çin’lilerin aile gibi küçük 
yapılanmalara daha fazla önem verdiklerini ve birbirine sıkı şekilde bağlı ve yakın 
ilişkiler içinde olduklarını göstermektedir(Kindel, 1983). Toplumsal çıkarlarını bireysel 
çıkarlarının önünde tutan kolektivist toplumlar, herkesin gruptaki kişiler için 
sorumluluk aldığı kuvvetli ilişkiler içerirler(Hofstede, 2007b). Bu çalışmada, bu puan 
hizmet kusurlarına karşı yüksek tolerans olarak yorumlanabilir(Heung ve Lam, 2003).  

Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer bulguya göre Çin belirsizlikten uzak 
durma konusunda düşük puan almıştır, yani önceden belli olmayan durumlarda, örneğin 
hizmet kusurları durumunda, özellikle kendilerini rahatsız hissettiktedirler(Hofstede, 
2001). Bu puan Çin’lilerin durumun belirsizliklerle dolu olduğu için şikayet etmekten 
kaçınmadıklarını göstermektedir (Reisinger ve Turner, 2003).  

Son olarak, erkeklik/dişilik bağlamında Çin, ortanın biraz yukarısında bir puan 
almıştır. Çinliler elle tutulmayan soyut kazançları, tutulan somut kazançlar kadar önemli 
görmektedirler. Bu sonuç, şikayet etmeye karşı tavır skalasındaki kişisel gelişimin 
sosyal fayda kadar önemli olabileceğini göstermektedir (Kindel, 1983; Reisinger ve 
Turner, 1998).  

Araştırma kapsamında kullanılan Hofstede’nin analizinden alınan sonuçlara 
göre, Amerikan tüketicisinin yaşadıkları çevre koşullarına uyum sağlama ve değerleri 
kabul etme konusunda puanlarının çok düşük olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade 
ile Amerikalılar geleneklerine ve sosyal sorumluluklarına Çinliler kadar bağlı 
değillerdir. Bu özellikler ise genel olarak Amerikan toplumundaki kişilerin şikayet 
etmeye yatkın olduklarını ve hizmet kusurlarında şirketle karşı karşıya gelmekten 
kaçınmayacaklarını göstermektedir (Hofstede ve Hofstede, 2005). Çinlilerin tersine, 
Amerikalılar bireysellikte yüksek puan almışlardır, yani bireyler özellikle kendilerini ve 
ailelerini kollaması gereken bir toplumda olmaya değer vermektedirler (Chanchani ve 
Theivanathampillai, 2002). Bu durumun olası sonuçları Amerikalıların kişisel 
normlarda, sosyal faydaların tersine, yüksek puan almaları olabilmektedir (Richins, 
1983). Amerika çok düşük bir güç mesafesi puanına sahiptir, yani toplumsal seviyeler, 
örneğin devlet, örgütler ve aileler arasında büyük bir eşitlik bulunmaktadır (Hofstede, 
2007b).  

Makale kapsamında uygulanan araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise  
Amerikalıların hizmet kusurlarına toleranslarının düşük olduğunu, diğer bir ifade ile 
şikayet etme tavırlarının pozitif olduğunu göstermektedir (Hofstede, 2001). Amerika 
Çin’den daha yüksek puan alsa da, genelde belirsizlikten uzak durma eğilimindedirler, 
bu kişiler yapısal olmayan ve problemli durumlardan Çinlilere oranla daha fazla rahatsız 
olmaktadırlar (Hofstede, 1980). Bu puan Amerikalıların, Çinliler gibi, durumun 
belirsizliklerle dolu olduğu durumlarda şikayet etmekten kaçınmadıklarını 
göstermektedir (Reisinger ve Turner, 2003). Son olarak, erkeklik/dişilik bakımından, 
Amerikalılar Çinlilere benzer şekilde ortalamanın biraz yukarısında puanlar almışlardır, 
bu da Amerikalıların elle tutulmayan kazançları elle tutulanlar kadar değerli 
gördüklerini göstermiştir (Stipek vd., 1989).  

Çin ve Amerika’nın kültürleri arasındaki bu farklılıklar birçok çalışmada 
incelenmiş  (Hofstede ve Hofstede, 2005; Kindel, 1983; Lee ve Sparks, 2007; Mok ve 
DeFranco, 1999; Reisinger ve Turner, 1998; Stipek vd., 1989) ve insanların davranışları 
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üzerindeki etkilerinin büyük olduğu görülmüştür. Çalışma, bu farklılıkların şikayet 
etmeye yönelik tavırlar ve şirketlere sadık kalma niyetleri üzerindeki etkisini 
araştırmaktadır. Bu tartışmalar ışığında aşağıdaki varsayım sunulmaktadır.  

H1: Çinli katılımcıların şikayet etmeye yönelik tavırları, Amerikalı 
katılımcılarınkinden belirgin şekilde farklı olacaktır. 

Şikayet Etmeye Yönelik Tavırlar, Kültür ve Sadakat: 
Şikayet etmeye yönelik tavırların sadece şikayetlerin dile getirilmesini etkilediğini 

düşünmemek gerekir (Oh, 2006). Ajzen ve Fishbein’in kabul gören teorisi özellikle 
hizmet kusuru gibi olağanüstü durumlarda kuvvetli bir tavır-davranış ilişkisi olduğunu 
göstermektedir (Fishbein ve Ajzen, 1975; Ajzen ve Fishbein, 1980). Halstead ve Dröge 
(1991) şikayet etme hareketine yönelik tavırların şikayetin diğer süreçlerle kuvvetli bir 
ilişki içinde olduğunu söylemişlerdir. Diğer taraftan, şikayet etmeye yönelik müşteri 
tavırlarını, şirketin yaşanılan problemi düzeltme çalışmaları esnasında ya da 
sonrasındaki tutum ve davranışlarıda etkileyebilir. Müşterilerin genel şikayet etmeye 
yönelik bireysel güven, algılanan risk ve duruma yönelik tavırları, şikayet etme 
yatkınlığı, şikayet seçimini kanalize etmek gibi faktörlere bağlıdır  (Bearden ve Teel, 
1980; Bodey ve Grace, 2007; Cho ve Joung, 1999; Halstead ve Dröge, 1991; Huuoertz 
ve Mower, 2003; Oh, 2006; Richins, 1982; Singh, 1989). Fakat araştırmacıların 
bilgileri, şikayet etmeye yönelik tavırlar ve bir şirkete sadık kalma niyeti arasındaki 
bağlantıya odaklanmaktadır (Blodgett ve Tax, 1993). Ancak şikayet etmeye yönelik 
tavırlar ve sadakat arasındaki ilişki çok iyi araştırılmamıştır. Bu çalışma, şikayet etmeye 
yönelik tavırların altı boyuttaki kişisel normları ve sosyal faydaları ile hizmet sağlayıcı, 
yani otele, sadık kalma niyetleri arasındaki olası etkileri inceleyerek bu boşluğu 
doldurmaya çalışacaktır.  

Son yıllarda, gelişen rekabet ve müşteri farkındalığı yüzünden, teori ve pratikte 
çok büyük değişiklikler oluşmuştur (Anderson ve Sullivan, 1993). Şirketler sadece 
müşterilerin isteklerini belirleyip bunları karşılamak ile değil, onları mutlu edip sadık 
bırakmak için de çalışmaya başlamışlardır (Zeithaml ve Bitner, 2000). Keiningham 
vd’nin (2007, s. 362) belirttiği gibi, “… müşteri sadakatinin geliştirilmesi yöneticiler, 
danışmanlar ve akademisyenler arasında popüler bir konu haline gelmiştir.” Bu 
odaklanmanın esas sebebi bir grup sadık müşteri sahibi olmanın şirketler için çok 
önemli olmasıdır. Bu bağlamda Keiningham vd.. (2007, s. 362) “…sadık müşterilerin 
akılda tutma oranları daha yüksek, firma içi kategori harcama oranları daha yüksek, ve 
diğerlerine firmayı tavsiye etmeye daha yatkınlardır” yorumunda bulunmuşlardır.  

Araştırmaların büyük kısmı, sadakati o şirket ve/veya markayı sürekli kullanım 
için seçmek olarak tanımlamaktadır (Grönroos, 1990). Bazı araştırmacılar müşterilerin 
şirkete sadık olması durumunda o şirket hakkında konuşmaya daha yatkın olacaklarını 
söylemektedirler. Bu tavsiye/önerme genelde ağızdan ağza iletişim şeklinde olur. Bu 
yüzden, Zeithaml vd. (1999) sadakati tekrar satın alma niyeti ve şirketin pozitif ağızdan 
ağza iletişim ile tanıtılması olarak tanımlamışlardır. Benzer şekilde, Oliver (1999, s. 34) 
sadakati “…tercih edilen ürün/hizmetin gelecekte tekrar kullanılması, böylece aynı 
marka ya da marka setinin alınması ve bu durumun değişim davranışını etkilemek için 
bulunan durumsal etki ya da pazarlama çalışmalarından etkilenmemesi” olarak 
tanımlamıştır. Mattila (2001, s. 93) sadakat kavramını “… ayrıca niyeti gelecek satın 
almalar yaratmak ve pozitif ağızdan ağza tavsiyeleri yaratmak olan ilişki pazarlamasıyla 
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ilişkilidir” diyerek desteklemiştir. Bu yüzden, bu çalışma sadakati tekrar satın alım 
niyeti ve örgütün pozitif ağızdan ağza iletişim önerilmesi olarak alacaktır.  

Buttle ve Burton (2002) müşteri sadakatinin, temelde, “arkadaşlığa” benzediğini, 
arkadaşlarınızla birlikte olduğunuzda mutlu olmanıza (ürün/hizmetten memnun kalmak) 
benzediğini belirtmiştir. Bazen onları üzseniz de (bir olaydan memnun kalmama) onları 
affedebilirsiniz. Eğer onları mutlu ederseniz (tatmin edici hizmet düzeltmeleri), bu 
iyiliği geri ödemek için ellerinden geleni yaparlar (ürün/hizmetlerinizi tekrar satın 
alırlar, daha çok ödeyebilirler, düşük değişim niyetleri olur ve pozitif ağızdan ağza 
iletişim mesajları yayarlar) (Andreassen, 1999; Aycan ve Kabasakal, 2006; Buttle ve 
Burton, 2002; Goodman, 2006; Mattila, 2004). 

Araştırma kapsamında yapılan önermeler ışığında, şikayet etme davranışı ve 
sadakat konusunda, aşağıdaki 2., 3. ve 4. hipotezler sunulmaktadır. Bazı varsayımlar 
tüm veri setleri ile test edilecektir, bu yüzden varsayımlarda “a=Çin verisi” ve 
“b=Amerika verisi” olacaktır. Çinli ve Amerikalılar bu araştırmada inceleneceklerdir. 
Şekil 1 varsayımsal model ve test edilen ilişkiyi göstermektedir.  

 
H2a/b: Şikâyet etmeye yönelik tutum ve davranışlar ile kişisel normlar ve 

bireylerin sadakat algısı belirgin bir negatif ilişki içinde olacaktır.  
H3a/b: Şikâyet etmeye yönelik tutum ve davranışlar ile sosyal faydalar (yakın 

sosyal çevre, arkadaşlar ve aile) ve sadakat algısı belirgin bir negatif ilişki içinde 
olacaktır. 

H4a/b: Şikâyet etmeye yönelik tutum ve davranışlar ile sosyal faydalar (diğerleri – 
toplum) ve sadakat algısıyla belirgin bir negatif ilişki içinde olacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1: Varsayımsal Model ve Varsayımlar 
 

Metodoloji 
Richins (1982) müşterilerin şikayet etme hareketine yönelik tavırlarının önemini 

inceleyen ilk kişilerdendir. Fishbein ve Ajzen’in (1975) modelini inceleyerek, 15 
maddelik skalasını geliştirmiş (Richins, 1982) ve bunu 8 maddeye indirmiştir (Richins, 
1983; Richins ve Verhage, 1985). Ayıklanmış 8 maddesi hem kişisel normları (3 
madde) hem sosyal faydaları (5 madde) ölçmektedir. Birçok akademisyen bu maddeleri 
kullanarak şikayet etmeye yönelik tavırları ölçmüş ve maddelerin güvenilirliğini 

H2a/b (-) 

H3a/b (-) 
SADAKAT  Sosyal Faydalar 

(arkadaşlar & Aileler) 

Kişisel Normlar 

Sosyal Faydalar 
(Cemiyet) 

H4a/b (-) 
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desteklemişlerdir (Bearden ve Mason, 1984; Blodgett vd., 1995; Blodgett ve Tax, 1993; 
Halstead ve Dröge, 1991; Huppertz ve Mower, 2993; Singh, 1989). Teorik ve ampirik 
desteğin varlığında, bu çalışma Richins’in şikayet etmeye yönelik tavırlar maddelerini 
kullanmaktadır. ŞYT (şikayet etmeye yönelik tavırlar) maddelerine tepkiler yedi puanlık 
bir Likert skalasında belirtilmiştir (Likert, 1932), bunlar “7=çok mümkün” ile “1=çok 
mümkün değil” arasındadır.  

ŞYT maddelerini cevaplandırdıktan sonra, katılımcılardan sadakat maddelerini 
cevaplandırmadan önce bir hizmet hatası senaryosunu okumaları istenmiştir. Ekiz 
(2009) bu senaryoyu var olan müşteri şikayeti davranışı literatüründeki tavsiye edilen 
talimat ve örnekleri takip ederek üretmiştir (Mattila ve Cranahe, 2005; Mazham III, 
2001; Swanson ve Kelly, 2001). 

Tüketici davranışları literatüründe, birçok akademisyen sadakati ölçmek için 
maddeler geliştirmişlerdir (Blodgett ve Tax, 1993; Brown ve Beltramini, 1989; Buttle, 
1998; Davidow, 2000, 2003; Day, Grabicke vd., 1981; Mattila, 2001, 2004; Zeithaml 
vd.., 1996). Bu çeşitlilik göz önünde tutularak, Ekiz vd., (2005) ile Gürsoy vd., (2007) 
bu akademisyenlerin bazılarından (Blodgett vd.., 1995; Smith, Bolton ve Wagner, 1999; 
Davidow, 2000; McCollough, Berry ve Yadav, 2000; Zeithaml vd., 1996) bazı 
maddeler alıp bunları, yüksek eğitim, misafirperverlik ve yolculuk endüstrileri bazında 
test etmişler. Araştırma kapsamında, doğrulanan bu maddeleri kullanarak sadakat 
boyutunu inceleyecektir. Sadakat maddelerine tepkiler yedi-puanlık Likert skalasında 
belirtilmiştir (Likert, 1932), bunlar “7=katılıyorum” ile “1=katılmıyorum” arasındadır. 

Saha Çalışması: 
Bu çalışmanın örneklemi 884’ü Çinli ve 938’i Amerikalı olmak üzere toplam 

1822 üniversite öğrencisidir. Çalışmanın verileri 15 seçilmiş Çin ve Amerika 
üniversitesinde uygunluk örneklemesi ile Ekim ve Aralık 2008 arasında toplanmıştır. 
Judd, Smith ve Kidder (1991) uygunluk örneklemesi ya da imkân örneklemesini, 
maddeleri rasgele ve yapısız bir şekilde çerçeveden seçmek olarak tanımlamıştır. Bu 
örnekleme, genelde araştırmacıların gerçeğin basit bir tahminini elde etmek istedikleri 
durumlarda kullanılmaktadır. Veriler zaman, imkan ve maliyet unsurlarından dolayı 
anketlerle toplanmıştır. Anketler İngilizce tasarlanmış, örneklem kitlesine 
uygulanabilmesi için basit Çince’ye çevrilmiştir. Çevirme işlemi esnasında yaşanan 
temel sorun, içeriğin çevrilmesi esnasında, İngilizce şeklin anlamına mümkün olduğu 
sadık kalınmasıdır (Karatepe ve Ekiz, 2004). Bunu yapmak için, Werner ve Campbell’in 
(1970) önerdiği adımlarla veri toplama aracı olan anketler, iki dile de anadil derecesinde 
hakim olan kişi tarafından çevirtilmiştir. Çin ve Amerika’daki büyük üniversitelerin 
akademik çalışanlarının yardımıyla, anketler katılımcılara dağıtılmıştır. Gizlilik 
güvencesi verilen katılımcılardan anketleri kendi başlarına doldurmaları istenmiştir. 
Aşağıda katılımcıların demografik dağılımı görülmektedir.  
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Tablo 1. Örneğin demografik dağılımı 
                                                            Çinli (n=884)         Amerikan (n=938) 
                                                                           F          %             F          % 
 
Cinsiyet 
Bayan 425 48.1 534  56.9 
Bay 459 51.9 404  43.1 
 
Yaş   
21-24  423 47.9 347 37.0 
25-28  256 29.0 311 33.2 
29-32  162 18.3 181 19.3 
33 veya üstü    43   4.8   99 10.5 
 
Kayıtlı Olunan Program 
Yüksek Lisans  653 73.9 695  74.1 
Doktora  231 26.1 243 25.9 
 
Son 3 Yıldaki Seyahat Sayısı   
1-2 468 52.9 131 14.0 
3-4 248 28.1 260 27.7 
5-6   95 10.7 264 28.1 
7 veya daha fazla   73   8.3           283      30.2 
 
 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, Çinli katılımcıların büyük kısmı (%51.9) erkektir, 
Amerikalıların büyük kısmı ise (%56.9) kadındır. Katılmacıların çok büyük kısmı 21 ila 
28 yaşları arasındadır (%76=Çinli - %67.2=Amerikalı). Katılımcıların neredeyse aynı 
oranı master programlarındadır (%76.9=Çinli - %74.1=Amerikalı). Son olarak, Çinli 
katılımcıların neredeyse yarısı (%52.9) son 3 yıl içinde en az bir ya da iki kere seyahat 
etmiştir, diğer yandan Amerikalıların büyük kısmı (%58.3) 5 kereden fazla seyahat 
etmiştir. Bu rakamlar katılımcıların büyük kısmının her iki tarafta da genç yüksek lisans 
programı öğrencileri olduklarını göstermektedir. Daha çok seyahat tecrübesi olan kadın 
Amerikalı katılımcıların dominant özelliği iken, Çinlilerde bu az seyahat etmiş 
erkeklerdir.  
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Tablo 2: Skala Maddeleri, Güvenilirlikler, Düzeltilen Madde- Toplam 
Korelasyonlar ve Ortalama Puanlar 

Çinli Amerikan Skala Maddeleri      Kora Ortab Kora Ortab 

 

Kişisel Normlar (PERNOR) α = 0.75 c α = 0.78 
1. …vakayı unut ve hiç bir şey yapma. (R)d 0.54 4.75 0.66 3.89 
2. …kesinlikle ilgili kişiye şikayet et. 0.47 4.06 0.56 5.13 
3. …aynı otelde kalmamama karar ver. 0.35 4.94 0.49 3.83 
 

Sosyal Faydalar – Arkadaşlar ve Çevre  
(BENTOFR) α = 0.71 α = 0.74 

4. …arkadaşlarınla konuşup kötü tecrübeni  
anlat onlara. 0.49 6.30 0.53 5.20 

5. …arkadaşlarını ve çevreni aynı otelde  
kalmamaya ikna et. 0.46 6.20 0.45 4.90 

 

Sosyal Faydalar - Cemiyet  
(BENTOSO)    α = 0.89 α = 0.93 

6. …aracı acentaya şikayet et ve onlardan otelin 
sorun ile ilgili dikkatli olmasını iste. 0.62 4.86 0.65 5.68 

7. …kötü tecrübe ile ilgili e-posta yada 
mektubu yerel medyaya yolla 0.53 3.62 0.58 6.00 

8. …otele karşı yasal süreçlerde bulun. 0.51 3.19 0.45 6.33 
 

Sadakat (LOYAL) α = 0.75 c α = 0.78 
9. Bu otel hakkındaki olumlu düşüncelerimi 
diğer insanlarla paylaşacağım. 0.58 4.23 0.77 4.94 

10. Benim tavsiyemi dinleyen insanlara oteli 
tavsiye edeceğim. 0.77 3.82 0.82 4.94 

11. Arkadaşlarımı ve yakın çevremi bu oteli 
seçmeleri konusunda özendireceğim. 0.81 3.63 0.84 4.98 

12. Konaklama hizmetleri ile ilgili seçimlerimde 
bu oteli ilk tercihim olarak göz önünde 
tutacağım. 

0.79 3.56 0.82 4.98 

13. Bu oteli gelecekte büyük bir istekle hep göz 
önünde bulunduracağım. 0.71 3.80 0.79 4.94 
Notlar: a Düzeltilen Madde-Toplam Korelasyonlar anlamındadır. b her maddeni ortalama puanıdır. İlk sekiz 
madde yedi puanlık Likert skalasında puanlandırılmıştır, 1 = mümkün ila 7 = mümkün değil arasındadır, kalan 
maddeler yedi puanlık Likert skalasında puanlandırılmıştır, burada 1 = katılıyorum ve 7 = katılmıyorum (Likert, 
1932). c katsayı alfa puanları olan a’yı gösterir. Toplam a Çinliler = 0.76, Amerikalılar = 0.80. d ters kodlanmış 
madde demektir.  

Tablo 2 çalışma boyut ve maddelerinin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları 
ve güvenilirlik katsayılarını göstermektedir. Tablo 2’den görülebildiği üzere, Nunnally 
ve Bernstein’ın (1994) belirlediği sınır değerin (0.70) üzerindeki dört faktör için katsayı 
alfa değerleri 0.71 ila 0.93 arasındadır. Anket enstrümanındaki tüm maddeler 
düşünüldüğünde, Çin verilerinin katsayı alfası Amerika verileri için, agrega seviyede,  
0.76 ila 0.80 arasındadır. Bu demektir ki toplam katsayı alfa puanları Nunnally’nin 
(1978) önerdiği 0.70 sınır değerini aşmaktadır. Şekil 2’de gösterilen modeldeki her 
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değişkenin güvenilirlik katsayıları için, Çin verileri için katsayı alfa puanları kişisel 
normlar, sosyal faydalar – arkadaşlar ve akrabalar, sosyal faydalar – toplum ve sadakat 
için sırasıyla 0.75, 0.71, 0.89 ve 0.75’dir. Amerika verileri için aynı puanlar şöyledir: 
0.78, 0.74, 0.93 ve 0.78. Tüm katsayı alfaları önerilen seviyede kabul edilebilir 
bulunmuşlardır (Nunnaly ve Bernstein, 1994).  

Tablo 2’deki düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları incelendiğinde, 
korelasyonların 0.35 ila 0.84 arasında olduğu ve Saxe ile Weitz’in (1982) önerdiği 0.32 
seviyesinden yüksek olduğu görülüyor, bu da enstrümanın çakışan geçerlilik için gerekli 
minimum standartları sağladığını gösteriyor.  

Tablo 2 ayrıca her maddenin nihai ortalama puanlarını göstermektedir. Toplam 
da, ortalama puanlar belirgin bir sorun göstermemektedir. Ortalama farklılıkları daha 
net görebilmek için, her değişken için toplam puanlar o değişkeni gösteren ortalama 
puanlarla hesaplanmıştır. Sonra bir bağımsız örnek t-testi yapılarak Çin ve Amerika 
verileri arasındaki farklılıkların belirginliği belirlenmiş, Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Ortalama Puan Farklılıkları – Çin ve Amerika Arasında 
 
Ölçüler         Çinli    Amerikan    
     Orta  SSa  Orta     SS   Farkb        t    Sig. 

 
Kişisel Normlar   4.29 0.98   5.24    1.23    -0.95      5.74   
0.00** 
 
Sosyal Faydalar 
Arkadaşlar ve Çevre 6.25 0.62   5.05    0.60     1.20     41.55   
0.00** 
 
Sosyal Faydalar 
Cemiyet 3.89 1.18   6.00  0.99    -2.11    41.24   0.00** 
 
Sadakat    3.81 1.28   4.96    1.21    -1.15    19.58   
0.00** 

 
Notlar: a SS = Standart Sapma, b Fark = Çinli Ortalama Skoru - Amerikan Ortalama Skoru, **p < 0.01 
aşama. 

 

Tablo 3 dikkatlice analiz edildiğinde tüm ortalama puan farklarının belirgin 
olduğu (p< 0.01 seviyesi) ve t-değerlerinin +/- 2.00 seviyesinden büyük olduğu görülür 
(Nunnally ve Bernstein, 1994; Hair, Money, Samouel ve Page, 2007). Dahası, standart 
sapma puanlarının orta seviyesi katılımcıların cevaplarında tutarlı olduğunu ama yeterli 
açıklığa sahip olmadıklarını göstermektedir (Tabachnick ve Fidell, 1996). Amerikalı 
katılımcıların ortalama puanları orta nokta 4.00’dan yüksek, yani toplamda katılımcılar 
pozitif şikayet etmeye yönelik tavırlara sahip ve sadık kalmaya daha az yatkındırlar. 
Ayrıca, boyutların ortalama puanları arasındaki boşluk da hesaplanmış ve Tablo 3’te 
gösterilmiştir. En büyük boşluk puanı “toplumda sosyal faydalar” boyutunda -2.11 
olarak çıkmıştır, bu da Çinli katılımcıların kendi şikayetlerini müşteri ajansları, yerel 
gazeteler ya da yasal merciler ile kendiler çözmeye daha az yatkın oldukların 
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göstermektedir. Diğer yandan en düşük hesaplanan boşluk puanı “kişisel norm” 
boyutunda -0.95 olarak bulunmuştur. Bu bulgu her iki yerdeki katılımcıların da kişisel 
seviyede şikayet etmeye eşit şekilde yatkın olduklarını göstermektedir.  

Bu bileşik puanlar kullanılarak ek değerlendirmeler, yani iki değişkenli 
korelasyonlar analizi yapılmıştır. Bu analizin sonuçları çalışma boyutları arasındaki tüm 
korelasyonların 0.01 seviyesinde belirgin olduğunu göstermektedir. Çin verilerinde, 
korelasyonlar 0.27 (sosyal faydalar – toplum ve sadakat) ile 0.86 (sosyal faydalar – 
arkadaşlar ve akrabalar ile sadakat) arasındadır. Amerika verilerinde, en düşük 
korelasyon sosyal faydalar – arkadaşlar ve akrabalar ile sadakatte 0.31 seviyesinde, en 
yüksek korelasyon ise kişisel normlar ve sadakatte 0.77 seviyesindedir. Sonuçta, bu 
sonuçlar skalanın diskriminant geçerliliği için ek destek oluşturmaktadır.  

Regresyon analizi yapılarak varsayımsal ilişki test edilmiştir. Regresyon analizi “.. 
tek bir kriter değişkenin bir ya da daha fazla belirleyici değişkenle ilişkilendiren bir 
deklem türetilmesi; bir ya da daha fazla belirleyici değişken farklı seviyelerde sabit 
tutulduğunda bu kriter değişkenin dağılım sıklığını hesaplar (Churchill ve Iacubucci, 
2002, s.  981)” olarak tanımlanır.  

Tablo 4. Çin Verilerinin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 
 

Çoklu R = 0.43           R2 = 0.61          Düzenlenmiş R2 = 0.58     Standart Hata = 
0.486 
F = 21.29                     P<0.001  
Bağımsız Değişkenler: Kişisel Normlar (PERNOR), Sosyal Faydalar – Arkadaşlar ve 
Çevre  
(BENTOFR) Sosyal Faydalar - Cemiyet (BENTOSO)   
Bağımlı Değişken: Sadakat (LOYAL) 

Bağımsız Değişken                                          Betaa                     t-value   Sig.b 

PERNOR -0.39            -7.135  0.034 
BENTOFR                                                                 -0.46            -9.265  0.017 
BENTOSO -0.12            -2.108  0.041 
Notlar: a Standartlaştırılmış katsayı, b p<0.05 

Varsayımlar: 
Normalite: Kolmogorov-Smirnov İstatistikleri 0.066 < 0.761, 0.001 anlamlılık 
düzeyinde 
Doğrusallık: Bölümsel regression plotlarının analizi ile doğrulanmıştır. 
Homoscedasticity: Bölümsel regression plotlarının analizi ile doğrulanmıştır. 
Fazlalıkların Bağımsızlığı: Durbin-Watson test, skor = 2.831 
 
Çoklu Doğrusallık İstatistiği: 
           Koşul                                                   Varyans Genişliği 

Indeks Devamlılık        PERNOR BENTOFR BENTOSO 
1   7.82         0.64   0.04  0.13  0.06   
2 11.05         0.32   0.60  0.08  0.16   
3 28.28         0.05   0.11  0.01  0.47  
 
Notlar: Çoklu bağlantı sorununu gösteren bir kanıt yoktur, nitekim “…her şartlandırma endeksi 30’dan 
küçüktür, ve en az iki varyans oranı 0.50’den küçüktür” (Tabachnic ve Fidell, 1996, s.  87). 
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Çoklu regresyon analizi kişisel normlar, sosyal faydalar – arkadaşlar ve akrabalar, 
ve sosyal faydalar – toplu bağımsız değişken ve sadakat bağımlı değişken alınarak 
yapılmıştır. Tablo 4 ve 5’teki sonuçlar regresyon analizlerinin öncelikle normalite, 
lineerite, eş varyanslık ve kalıntı bağımsızlığı varsayımlarının test edilmesiyle 
doğrulanmıştır. Bunlar şunu göstermektedir: “kalıntılar beklenen bağımlı değişken 
puanına normal dağılmışlardır, kalıntıların beklenen bağımlı değişken puanları ile düz 
çizgi ilişkisine sahiptir, beklenen bağımlı değişken puanlarının kalıntılarının 
değişkenliği tüm beklenen puanlar için aynıdır”  (Tabachnick ve Fidell, 1996, s. 136). 
Ayrıca tüm şartlandırma endeksleri 30’dan düşüktür ve en az iki varyans oranı 0.50’den 
küçüktür, bu çoklu bağlantı sorununu gösteren bir kanıt olmadığını gösterir (Hair vd., 
2007). Bağımsız değişkenler Çin ve Amerika verilerini kullanarak sadakatteki varyansı 
(R2) sırasıyla  %61 ve %68 olarak göstermektedir.  

 
Tablo 5. Amerika Verilerinin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Çoklı R = 0.55         R2 = 0.68          Düzenlenmiş R2 = 0.64     Standart Hata = 
0.379 
F = 21.29                    P<0.001 
Bağımsız Değişkenler: Kişisel Normlar (PERNOR), Sosyal Faydalar – Arkadaşlar ve 
Çevre  
(BENTOFR) Sosyal Faydalar - Cemiyet(BENTOSO)   
Bağımlı Değişken: Sadakat (LOYAL) 

Bağımsız Değişkenler                                          Betaa                     t-value   Sig.b 

PERNOR -0.47            -6.368  0.026 
BENTOFR                                                                 -0.34            -4.124  0.039 
BENTOSO -0.51          -11.639  0.012 
Notlar: a Standartlaştırılmış katsayı, b p<0.05 

Varsayımlar: 
Normalite: Kolmogorov-Smirnov İstatistikleri 0.059 < 0.813 at a significant level of 
0.001 
Doğrusallık: Bölümsel regression plotlarının analizi ile doğrulanmıştır. 
Homoscedasticity: Bölümsel regression plotlarının analizi ile doğrulanmıştır. 
Fazlalıkların Bağımsızlığı: Durbin-Watson test, skor = 3.781 

Çoklu Doğrusallık İstatistiği: 
           Koşul                                                   Varyans Genişliği 

Indeks Devamlılık        PERNOR BENTOFR BENTOSO  
1   7.28         0.74   0.06  0.35  0.01   
2 14.74         0.18   0.18  0.74  0.07   
3 27.07         0.05   0.47  0.08  0.09  
 
Notlar: Çoklu bağlantı sorununu gösteren bir kanıt yoktur, nitekim “…her şartlandırma endeksi 30’dan 
küçüktür ve en az iki varyans oranı 0.50’den küçüktür” (Tabachnick ve Fidell, 1996, s. 87). 
 

Çoklu regresyon analizlerinin sonuçlarına göre, tüm varsayımsal ilişkiler kabul 
edilmiştir. Detaylı olarak, “sosyal faydalar – arkadaşlar ve akrabalar” Çin verilerinde 
“sadakat” üzerinde en yüksek negatif etkiye sahip olandır (= -0.46, t-değeri = -9.265), 
burada “sosyal faydalar – toplum” Amerika verilerinde “sadakat” üzerinde en yüksek 
negatif etkiye sahiptir (= -0.51, t-değeri = -11.639). Tablo 5’ten görülebileceği üzerine 
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kalan boyutlar da sadakat boyutuyla beklenen ilişkileri vermektedirler; “kişisel normlar” 
ve “sosyal faydalar – toplum” sırasıyla = -0.39, t-değeri = -7.135 ve = -0.12, t-değeri 
= -2.108. Genelde, çoklu regresyon analizlerinin sonuçları tüm varsayımların (H2b, H3b 
and H4b) desteklendiğini göstermektedir. Tablo 5 Amerika verilerini aynı analizin 
sonuçlarını sunmaktadır. Benzer şekilde, “kişisel normlar” ve “sosyal faydalar – 
arkadaşlar ve akrabalar” sadakatle beklenen negatif ilişkiyi sağlamışlardır, sırasıyla  = 
-0.47, t-değeri = -6.368 ve  = -0.34, t-değeri = -4.124. tüm olarak, sonuçlar tüm 
varsayımların (H2b, H3b and H4b) desteklendiğini göstermektedir. Varsayım 1’de, Çinli 
katılımcıların şikayet etmeye yönelik tavırlarlarının Amerikalılarınkine göre oldukça 
değişik olduğunu göstermekte; Tablo 2, madde seviyesinde, ve Tablo 3, boyut 
seviyesinde, bu varsayımın kabul edilmesi için gerekli desteği sunmaktadır. Diğer bir 
deyişle, Tablo 3’teki ortalama puan farklarının karşılaştırılması tüm gerekli istatistiki 
olarak belirgin farklılıkları sunmaktadır, bu yüzden H1 kabul edilmiştir.  
 

Tartışma ve Sonuç 
 

Bu araştırma Çinli ve Amerikalı öğrencileri örnek olarak kullanarak sadakat 
niyetleri üzerinde şikayet etmeye yönelik tavırlarının olası etkilerini bulmak üzerine 
planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmanın ilk ve en önemli bulgusu “sosyal faydalar” 
boyutunun kavramsallaştırılmasıdır. Richins (1982), Fishbein ve Ajzen’in (1975) teorik 
çerçevesini kullanarak bu 15 maddelik şikayet etme tutum ve davranışı skalasını 
sunduğunda, farklı yer ve endüstrilerdeki çalışmaların bunu kullanmalarını istemiştir. 
Bu çalışma yeni bulunan skalalar için, bunların yapısal ve teorik sağlamlılığını test 
etmek için kullanılır (DeVellis, 2003). Richins ve Verhage bir seri inceleme yaparak 
ATC skalasını 7 maddeyi atmışlardır. (Richins, 1983; Richins ve Verhage, 1985). Bu 
sadeleştirilmiş sekiz madde kişisel normları (3 madde) ve sosyal faydaları (5 madde) 
ölçmektedir. Fakat Çin ve Amerika verileriyle yapılan açıklayıcı faktör analizi sosyal 
fayda maddelerini 2 istatistikî olarak belirgin yapıya koyarak 3 boyutlu bir çözüm 
oluşturmuştur (Nunnally ve Bernstein, 1994). Bu maddelerin dikkatli incelenmesi, 
“arkadaşlarınız ve akrabalarınızla kötü tecrübelerinizi konuşmak” ve “arkadaş ve 
akrabalarınızı otelde kalmaya ikna etmek”, ilk iki maddenin daha kısa bir menzili 
olduğunu, yani sosyal faydayla yakın sosyal grup, akrabalar ve arkadaşlar olduğunu 
göstermiştir. Kalan maddeler şöyledir: “yerel gazeteye kötü tecrübelerinizi anlatan bir 
mektup ya da e-mail atmak”, “bir tüketici ajansına şikayet edip otelin sorununuzla 
ilgilenmesini istemek” ve “otele karşı yasal işlem yürütmek”. Bu maddeler daha 
toplumsal olarak mevcut ortamları –tüketici ajansı, yerel gazete ya da mahkeme- 
kullanarak çözüm aradığından, bu etmensel sonuç mantıklı görünmüştür. Bu yüzden 
sosyal faydalar boyutu “arkadaşlar ve akrabalar” ile “toplum” olarak ikiye bölünmüştür.  
 

Bu metodolojik farklılığın dışında, bu araştırmanın bulguları şikayetle ilgili 
işlemlerde ŞYT’nin önemini gösteren akademisyenlerin bulgularıyla benzeşmektedir 
(Bearden ve Mason, 1984; Huppertz ve Mower, 2003; Singh, 1989). Özellikle, Blodgett 
vd. (1995) ve Halstead ve Dröge (1991) toplumsal endişelerin insanların şikayetlerden 
önce ve sonra nasıl davrandıklarını etkileyeceğini söylemişlerdir. Sonuçlar ayrıca 
kültürün müşterilerin tavır ve davranışlarını etkilediğini göstermektedir (Hofstede, 
2001; Reisinger ve Turner, 2003; Stipek, Weiner ve Li, 1989). Bu çalışmanın 
durumunda, kültür şikâyet etmeye yönelik tavırlarları ve şirkete genel olarak sadık 
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kalma niyetini etkilemektedir. Tüm varsayımlar toplanan verileri kullanarak 
desteklenmişlerdir.  
 

Daha detaylı olarak, arkadaş ve akrabalarını uyaran Çinli katılımcılar için – 
yakın sosyal ağın iyiliğini düşünmenin üçüncü bir kişiyi bilgilendirmekten daha önemli 
olduğu görülmüştür. Bazı çalışmalarda düzenli olarak rapor edildiği üzere (Kindel, 
1983; Lee and Sparks, 2007), müşteriler, özellikle kolektivist kültürlerde, arkadaş ve 
ailelerinin tavsiyelerine çok önem vermektedirler. Bir ihtimal, bu kültürel farklılıklarla 
açıklanabilir (Hofstede, 1980). Bu yüzden, Çinli tüketicileri hedefleyen mekan ya da 
şirketlerin tatmin edici düzeltmeler yapmaları gerekmektedir (Heung, Ekiz ve King, 
2007). Eğer etkili ve verimli yapılırsa, başarılı bir düzeltme hareketinin sonuçları arkada 
ve akrabalar arasında ağızdan ağıza yayılıp katlanacaktır (Brown ve Beltramini, 1989, 
Davidowi 2003).  
 

Diğer yandan, gerçek tüketiciliğin pazarlama ya da tüketici davranışı 
kitaplarında bir mit olmadığı bir ortamda yaşayan Amerikalılarda şikâyet etmeye 
yönelik pozitif tavırlar görülmesi şaşırtıcı değildir (Josiam vd., 2005). Dahası, sonuçlar 
bu kişilerin bir hizmet kusuruyla karşılaştıklarında üçüncü kişilere şikâyet etmeye 
meyilli olduklarını göstermektedir. Tüketici ajanslarının etkisi, basılı ve çevirim içi 
medya ile ilgili CCB literatüründeki yasal hareketleri (Day, 1984; Oh, 2006) ve sürekli 
gelişen iletişim teknolojileri düşünüldüğünde (Buhalis ve Licata, 2002), tek bir şikayet 
bile şirket ve mekanların imajını zedeleyebilir (Zeithaml ve Bitner, 2000; Zemke ve 
Anderson, 2007). Bunu düşünürsek, Amerikalı tüketiciler şikayetlerini üçüncü kişilere 
yansıttığına göre, bu çalışmanın sonuçları bir ikaz olarak alınmalıdır.  
 

Çinli ve Amerikalı katılımcılar arasında yapılan karşılaştırmalar bu iki grup 
arasındaki en önemli farkın hizmet kusurlarına verdikleri tepkiler arasında olduğu 
belirlenmiştir. Detaylı olarak, Çinli tüketicilerin şikâyet etmeye yönelik tavırları genelde 
arkadaş ve akrabalarının faydası üzerinedir. Ortalama karşılaştırma, en yüksek oranlama 
puan sıralaması ve regresyon analizinin sonuçları bu argümanı desteklemektedir. 
Çinlilerle karşılaştırıldığında, Amerikalı tüketiciler arkadaş ve akrabalarına kötü tanıtım 
yapmakla tatmin olacak gibi değillerdir. Çinli tüketicilerin tersine, bu kişiler üçüncü kişi 
işlemleri yapmaya, tüketici ajanslarına başvurmaya, yerel gazetelere yazmaya ya da 
mahkemeye girmeye hazırlardır. Sonuçlar aynı zamanda hem Amerikalı hem Çinli 
tüketicilerin kişisel sebeplerden şikayet etmeye yönelik tavırlar takındıklarını 
göstermektedir. Bu bulgu bireysel oldukları rapor edilen Amerikalı tüketicilerden 
beklenmekteydi (Hofstede, 1980, nitekim bu onları kendileriyle daha ilgili yapıyordu 
(Josiam vd., 2005; Manrai ve Manrai, 1993).  
 

ŞYT boyutlarının ve maddelerin birçoğunun ortalama puanları orta noktanın 
üzerinde çıkmıştır, yani Çinli tüketiciler şikayet etmeye yönelik pozitif tavırlara 
sahiplerdir. Bunun Çinli tüketicilerin davranışlarını değiştirdiğini söylesek yanıltıcı 
olur, ama yine de sonuçlar Çinli tüketicilerin tamamen Kindel’in (1983) 
araştırmasındaki gibi olmadıklarını göstermektedir.  
 

Tablo 3’te verilen ortalama puanlar da Çinli tüketicilerin bir sorunla 
karşılaştıktan sonra sadık kalmaya Amerikalılardan daha yatkın olduklarını 
göstermektedir. Bu olasılık “itibarı” korumak için bir eforun sonucudur. Bazı yazarlar 
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Çinli insanların sadece kendi itibarlarını korumakla değil, etkileşimde oldukları 
insanların itibarlarını da korumakla ilgili olduklarını söylemişlerdir (Chan, 2006; Lee ve 
Sparks, 2007; Ngai, Heung, Wong ve Chan, 2007). Bu yüzden bu kişiler aynı şirketle 
çalışmak ya da aynı mekanı ziyaret etmek istememektedirler. Bu sebeble Çinli 
müşterilerle çalışan hizmet sağlayıcılarının her zaman tatmin edici hizmet sunmaları 
önemlidir (Yi, 1990) çünkü hatalarını düzeltmek için ikinci bir şansları 
olmayabilecektir.  
 

Son olarak, bu çalışmanın sonuçlarından görüldüğü üzere, insanların kültürel 
geçmişleri sadece şikâyet etmeye yönelik tavırlarını değil sadakatlerini de 
etkilemektedir. Bu yüzden, hizmet düzeltme işlemleri yapmak isteyen şirket ve 
mekânların hedef piyasalarının kültürel arka planını bilmeleri önemlidir.  

Araştırma Sınırlılıkları ve Çıkarımları: 
Bu araştırmanın bulguları aşağıdaki sınırlamaların ışığında incelenmelidir. 

Birinci olarak, bu araştırma sadece ŞYT ve sadakat boyutları arasındaki ilişkiyi 
incelemektedir. İleride adalet algısı (Blodgett ve Tax, 1993; Mattila, 2004), 
organizasyon tepkileri (Davidow, 2003; Karatepe ve Ekiz, 2004) ya da kültürel 
oryantasyon (Hofstede, 1980) gibi boyutların dahil edilmesi daha detaylı bilgi 
sağlayacaktır. İkinci olarak, öğrenci örneği ve senaryosu tüketici davranışları 
literatüründe kabul ediliyor olsa da (Mattila, 2001; Schoemaker, 1993; Tax ve 
Chandrashekaran, 1992), ilerideki çalışmalarda genel tüketici piyasasından bilgi 
toplamak ve kritik olay gibi diğer yöntemlerin kullanılması düşünülebilir. Üçüncü 
olarak, bu çalışmada analiz edilen veriler kesitseldir ve pratik bir şekilde toplanmıştır. 
İleriki çalışmalarda rasgele örnekleme tekniklerinden birinin kullanılması ve boylamsal 
araştırmalar yürütülmesi tavsiye edilir. Son olarak, Çin ve Amerika en önemli turist 
üreten kaynaklar olarak bilinseler de (UNWTO, 2003), başka yerler için yapılan yeni 
çalışmalar için faydalı olabilir ve bu araştırmanın bulgularının daha iyi genellenmesine 
yardımcı olabilirler. 
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Some unhappy consumers chose to complain while majority just walk away. 
Consumer complaining behavior literature has long been examining the root causes for 
consumer complaining decision. Individuals’ attitudes, which are ultimately affected by 
society they are living in, are one of the well-accepted and supported reasons behind 
this decision. Several scholars have successfully used Ajzen and Fishbein’s (1980) 
‘theory of reasoned action’ as a base while explaining consumers’ ‘attitudes toward 
complaining’ in several different cultural settings. Yet, there is a paucity of cross-
cultural research investigating attitudes towards complaining. China and America are 
ideal examples of their culture clusters, thus, studying these two cultures may provide 
very significant implications for both industry practitioners and academics. 
 

In the era of intense competition, not only service firms but also destinations try 
to acquire and retain a pool of loyal and profitable visitors by providing ‘socks 
knocking’ service (Kotler, Bowen and Makens, 1999; Zemke and Anderson, 2007). 
However, mistakes are frequent occurrences in service businesses, especially tourism 
and hospitality settings (Babakus, Yavas, Karatepe and Avci, 2003). Thus, firms need to 
be ready to offer effective and efficient solutions. For this reason, first they need to 
understand how members of their target market think and behave, in other words, what 
are their attitudes towards complaining (Blodgett and Tax, 1993; Bodey and Grace, 
2007; Oh, 2006). 

Much research has adopted the theoretical framework of Fishbein and Ajzen 
(1975), which underlies the notion that attitudes are used to predict acts of behavior, 
when examining the attitude-behavior relationship. Consumer complaining behavior 
(CCB) is not an exception. Many researchers acknowledged the importance of attitudes 
toward complaining as a determinant of a variety of CCB responses (Bearden and 
Mason, 1984; Blodgett, Wakefield and Barnes, 1995; Blodgett and Tax, 1993; Halstead 
and Dröge, 1991; Huppertz and Mower, 2003; Singh, 1989).  
 

Several researchers have postulated that attitudes toward complaining (personal 
norms and/or societal benefits) influence complaint responses including voices and 
negative word-of-mouth (Bearden and Mason, 1984; Day, 1984; Oh, 2004; Richins, 
1982). “Consumers who have a more positive attitude towards complaining - perhaps 
because they are confident of success, or because they would not feel particularly 
uncomfortable in making a complaint - are more likely to complain than those who have 
a negative attitude towards registering their dissatisfaction” (Bodey and Grace, 2007, p. 
187). Likewise, Cho and Joung (1999) interpreted attitude towards complaining as 
attitude towards redress seeking where they found a strong relationship between attitude 
and actual redress seeking. Similarly, Richins (1982) supported the relationship between 
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‘attitude toward redress seeking’ and ‘redress seeking intention’. Blodgett et al. (1995) 
put forward that consumers who are averse to redress seeking will just silently exit 
and/or engage in negative word-of-mouth behavior. On the other hand, attitude to 
complaining was linked to one’s intentions or behavior to complain in other words, 
generally, consumers with a more positive attitude towards complaining have a greater 
propensity to complain (Bearden and Crockett, 1981; Blodgett et al., 1995; Bodey and 
Grace, 2007).  
 

Tourism in and out of both China and America is predicted to be on the top of 
the each list in coming decade (UNWTO, 2003; 2008). Chan (2006), in his article titled 
‘coming age of Chinese tourists’ stressed the tourism potential of China and the need to 
provide some implication for both academics (studying Chinese consumer behavior) 
and industry (to tailor made their service offerings). Moreover, China and America are 
ideal examples of their culture clusters (Hofstede, 1980, 2001) where China being a 
good example of an Asian culture likewise America for Western culture. For these 
reasons, a comparison of China and America may provide very significant implications 
for both industry practitioners and academics. Thus, studying these two cultures 
hopefully provides results that can be generalized to other Eastern and Western cultures 
with similar cultural orientations.  
 
The sample for the study consisted of the 1,822 graduate students, Chinese (884) and 
American (938). Data of the study were collected in 15 conveniently selected Chinese 
and American universities between October and December 2008 through the use of 
convenience sampling. Judd, Smith and Kidder (1991) define convenience sampling or 
opportunity sampling as choosing items arbitrarily and in an unstructured manner from 
the frame, most of the time used in exploratory research where the researcher is 
interested in getting an inexpensive approximation of the truth. Data collected through 
questionnaire because it is relatively less time-consuming, inexpensive and easy to 
administer (DeVellis, 2003). Questionnaire was originally in English language so 
needed to be translated to Simplified Chinese language. The concern was not translating 
the content literally but was generating meaning which was as similar as possible to the 
original English version (Karatepe and Ekiz, 2004). To do so, by following steps 
recommended by Werner and Campbell (1970) instrument is back-translated by two 
native speakers. With the help of academic staff in major universities in both China and 
America, questionnaires were distributed to respondents.  Respondents, who were given 
assurance for confidentiality, were requested to fill out the questionnaires in a self-
administered manner. 
 

Current research aimed at finding out possible effects of attitude towards 
complaining on loyalty intentions by using Chinese and American graduate students as 
its sample. Comparison of Chinese and American respondents revealed that the most 
important difference between two groups is how they would react to the given service 
failure. More specifically, Chinese consumers’ attitude towards complaining is there 
mostly to benefit their relatives and friends. Results of the mean comparison, ranked the 
highest mean score, and regression analysis, most influential dimension on loyalty, 
supported this argument. When compared to their Chinese counterparts, American 
consumers reported that they are less likely to be content with disseminating negative 
word of mouth to their friends and relatives. Unlike Chinese consumers, they are ready 
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and willing to take any third party action, in forms of complaining consumer agencies, 
writing to local newspapers or even taking the issue to court. Results also revealed that 
both American and Chinese consumers have the attitude towards complaining for 
personal reasons. This finding is expected for American consumers who are reported to 
be individualistic (Hofstede, 1980) in their nature, which makes them comparatively 
more self concerned (Josiam et al., 2005; Manrai and Manrai, 1993). Finally, as can be 
seen from the results of present study cultural background of the people affects not only 
their attitudes towards complaining but also their loyalty intentions. For this reason, 
while designing service recovery activities companies and destinations should consider 
their target markets’ cultural backgrounds. 
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Özet 
Günümüzde marka, pazarlama yazınında önemli bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tüketicilerin eğitim seviyelerinin yükselmesi ile birlikte mal ve hizmetlere 
yönelik tutumları da daha duyarlı hale gelmiştir. Birçok marka için ise gençler asıl kitle 
konumundadır. Bu noktada gençlerin markalara yönelik tutum, bilgi ve davranışlarının 
belirlenmesi önemlilik arz etmektedir. Bu önemden hareketle, Gazi Üniversitesinin 
Gölbaşı yerleşkesinde öğrenim gören 384 lisans öğrencinin bilinirliği yüksek markalı 
ürünlere yönelik bilgi, tutum ve davranışları ölçülmeye çalışılmıştır. 

Yapılan araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğrencilerinin bilinirliği yüksek 
markalı ürünleri tercih ettiği görülmüştür. Buna göre öğrenciler tarafından bilinirliği 
yüksek markalı ürünleri çoğunlukla güvenilir, tüketiciye korunma imkânı sağlayan, 
raflarda kolay bulunan ve promosyonları fazla bulunan ürünler olarak 
değerlendirilmektedir. Ancak her yerde fiyatının aynı olmadığını düşünmektedir. 

Anahtar kelimeler: Marka, üniversite öğrencileri. 

Abstract 
Nowadays branding, marketing literature appears to be an important concept. 

Consumers' attitudes towards goods and services together with increased levels of 
education also have become more sensitive. Many of the young people are the actual 
mass for the brand. At this point, young people's attitudes towards brands and 
information are important to determine the behavior. Heading from this importance, it 
was tried to measure knowledge, attitude and behavior of high brand awareness for 
products among 384 students who are learning in Gölbaşı Campus of Gazi University. 
 As a result of this research it was found that the joining students preferred the 
high brand awareness products. Accordingly, high brand awareness products are seen 
by students, as mostly reliable products, which provides possibility of protection to 
consumers that can be easily found on the shelves and have more promotions but they 
are thinking that their prices are not the same everywhere. 

Keywords: Brand, students of university. 
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GİRİŞ 
Günümüzde yoğun rekabet sonucu, mal ve hizmetler arasındaki açık ve somut 

farklar azalmaya başlamıştır. Bu yüzden işletmeler yoğun rekabet ortamında 
rakiplerinden farklılaşmak ve tüketicinin zihninde yer almak üzere markalaşmaya 
ağırlık vermeye başlamışlardır. Artık anlaşılmıştır ki, tüketicilerin ilgisini çekmek ve 
satın almaya teşvik etmek için en önemli faktör, markadır. Bunun bilincinde olan 
işletmelerin markaları arasından birinin tercih edilmesi için her işletme kendi hedef 
kitlesinin özelliklerini belirlemek ve buna uygun olarak stratejiler geliştirmek 
zorundadır. Çünkü marka, tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda ürünlere 
ulaşma olanağı sağlamakta ve satın alma karar sürecinde de yardımcı olmaktadır.  
Dolayısıyla hedef kitlesine mesajını doğru bir şekilde ileterek, marka bilinirliği 
sağlamak, işletmelerin temel amacı haline gelmiştir.  

Bundan dolayı günümüzde hemen hemen bütün mal ve hizmetler 
markalanmaktadır. Bu sayede de tüketiciler farklı üreticilerin ürünlerini marka 
sayesinde ayırt edebilmektedir (Cop ve Bekmezci, 2005:66). 

Tüketicilerin satın alma davranışlarına etki eden, bir ürünü daha fazla beğenip 
diğerlerine tercih etmelerine sebep olan çeşitli etkenler olduğu bilinmektedir. Ürünün 
bizzat kendi özelliklerinin dışında, markasının ve onu üreten kuruluşun nitelikleri de, bir 
ürünün beğenilmesinde etkili olan faktörler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, 
tüketicilerin ürünlerin markalarına ve onları üreten firmalara ilişkin değerlendirmeleri, 
ticari kuruluşların başarılı olabilmeleri için dikkate alınması gereken konular arasında 
yer almaktadır (Bakan, 2005:149). Marka tercihi, hedef tüketicilerin alışkanlıkları veya 
geçmişteki deneyimlerine bağlı olarak diğer markaların arasından genellikle belirli bir 
marka seçme davranışını göstermesidir (Aktuğlu, 2004:36-37). Tüketiciler böylece 
ürüne ödediği bedel ve beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı konusunda kendilerini 
güvence altına almaktadırlar. Bundan dolayıdır ki, marka bilinirliği bu anlamda 
önemlidir. 

Birçok marka için ise, gençler asıl kitle konumundadır ve bütün marka stratejileri 
bu hedef kitleye yönelik geliştirilmekte ve uygulanmaktadır (Hafez ve Ling, 2005:262). 
Bu noktada gençlerin markalara yönelik tutum, bilgi ve davranışlarının belirlenmesi 
önemlilik arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada üniversite öğrencilerinin bilinirliği 
yüksek markalı ürünlere yönelik bilgi, tutum ve davranışları ölçülmeye çalışılmış, ilgili 
kişilere çıkan sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir. 

Araştırmanın Amacı 
Bilindiği üzere, tüketicilerin satın alma davranışını sergilemeleri, ürünlerin 

markalarına yükledikleri anlamlar doğrultusunda olmaktadır. Bir diğer ifadeyle 
tüketicilerin demografik, psikolojik ve sosyolojik özellikleri doğrultusunda satın alma 
karar süreçleri ve marka tercihleri etkilenmektedir. Her bir unsur tüketici üzerinde bir 
etki yaratmakta ve marka tercihinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenden 
hareketle çalışmada, öğrencilerin bilinirliği yüksek markalı ürünlere yönelik bilgi, tutum 
ve davranışları ile bu tutum ve davranışlarının sosyo-demografik özelliklerine göre 
değişip değişmediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Psikolojik özellikleri ise, bir başka 
araştırmaya bırakılmıştır. 
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Araştırmanın Önemi 
Marka; üreticinin mal ve hizmetini tanımlamaya ve rakiplerinden ayırıp 

farklılaştırmaya yaramaktadır. Değişen pazar, rekabet koşulları, tüketici talebi ve 
teknolojik gelişmeler, işletmelerin farklılaşma amacıyla ürünlerine isim vermesini ve 
koruma için patent almalarına neden olmuştur. İşletmelerin güçlenmesi ile de, ürünlerin 
markalama süreci başlamış, marka ismi ile birlikte logo ve görsel semboller ürünün 
farklılaşmasında önemli bir araç haline gelmiştir. Çok büyük emek ile oluşturulan 
markalar, gerek üretim ve pazarlama gerekse iletişim işlevlerinde, ekonomide görülen 
dalgalanmalar ile zorlansalar da işletmeler, hızlı karar alarak ve esneklik göstererek, 
marka kullanma kararlarında başarılı olmak zorundadırlar (Cop ve Bekmezci, 2005:73). 
Bu bağlamda işletmeler açısından üretilen ürünlerin nitel ve nicel özellikleri yanı sıra 
marka bilinirlikleri de önem kazanmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2008 nüfus sayımı sonuçlarına göre, Türkiye 
nüfusunun yarısının 28 yaşından küçük olması (www.tuik.gov.tr, erişim tarihi 31 Mayıs 
2011) dikkate alındığında, gençlerin marka tercihlerinde bilinirlik faktörünün etkisinin 
belirlenmesi,  işletmelerin buna uygun olarak strateji geliştirmeleri açısından bir 
zorunluluktur. Dolayısıyla üniversite öğrencilerinin marka tercihlerinde bilinirlik 
faktörünün etkisinin belirlenmesi son derece anlamlı olacaktır.  

Araştırmanın Problemi 
Günümüzde marka, pazarlama yazınında önemli bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tüketicilerin eğitim seviyelerinin yükselmesi ile birlikte mal ve hizmetlere 
yönelik tutumları da daha duyarlı hale gelmiştir. Çabuk ve diğ.(2008)’ne göre eğitim 
düzeyi yüksek gruptaki bireylerin, eğitim düzeyi düşük gruptakilere oranla daha fazla 
yeşil ürün satın alma davranışı göstermektedirler.  

Marka, tüketiciler açısından ürünün güvenilirliğini artıran ve seçim yapmayı 
kolaylaştıran bir kavramdır. Dolayısıyla markanın tüketiciler tarafından bilinirliğinin 
yüksek olması, ürünün satışını maksimize edecek ve ürünü üreten şirketin satış hacmini 
genişletecektir. Çevikbaş (2007)’ın ‘Marka bilinirliğinin tüketici satın alma davranışı 
üzerine etkileri ve elektrikli küçük ev aletleri üzerine bir uygulama’ isimli çalışmasına 
göre, katılımcılar ürün satın alırken, markanın bilinir olup olmadığına dikkat ettikleri 
sonucuna ulaşmıştır. Korkmaz ve Işın (2003)’ın araştırma sonuçlarına göre marka 
bilinirliğinin, markaya karşı tutum ve satın alma eğilimi üzerindeki etkilerinin anlamlı 
olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte markanın, ürünü diğer ürünlerden farklılaştırdığı 
bilindiği için üretilen ürünün kalitesi ve güvenilirliğinden dolayı, tüketiciler ürüne daha 
fazla parayı ödemeye razı olacaklardır.  

Yukarıda da belirtildiği üzere, marka bilinirliğinin öneminin işletmeler tarafından 
dikkate alınmaması ve özellikle üniversite öğrencilerine odaklanan çalışmaların az 
sayıda olması nedeniyle yazındaki boşluğun kapatılması, araştırmanın problemini 
oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Varsayımları 
 
Araştırmada; 
- Anketi cevaplayan öğrencilerin soruları objektif olarak değerlendirecekleri, 
- Marka bilinirliği konusunda gençlerin daha dikkatli olacakları, 
- Gençlerin markalara karşı daha duyarlı olacakları varsayılmaktadır. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Marka Kavramı 
Markaya yönelik ilgili yazında birçok tanım bulunmaktadır. Bunlardan bazıları 

aşağıda verilmektedir. 
Mucuk’a göre marka, ‘üretici veya satıcının malını tanıtan, onu başkalarının 

malından ayırmaya yarayan, isim, terim, sembol, şekil veya bunların bileşimi’dir 
(Mucuk 2001:135). 

Amerikan Pazarlama Derneği markayı; bir veya bir grup satıcının ürünleri veya 
hizmetlerini tanımlayan ve rakiplerine karşı farklılaşma sağlayan isim, sembol, tasarım 
veya bunların karması olarak tanımlanmaktadır. (Ateşoğlu, 2003:259). 

Marka, üreticilerin ya da satıcıların mallarının kimliğini belirleyen ve mallarını 
rakiplerinden ayırt eden bir isim, simge, şekil veya bunların birleşimidir (Cemalcılar, 
1994:116). 

Diğer bir ifadeyle marka, mal ya da hizmeti tüketiciye tanıtmayı amaçlayan bir 
isim veya sembol olarak tanımlanabilmektedir (Tokol,1994:94). 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, marka bir özgünlüktür. Bundan dolayıdır ki, 
küresel rekabet ortamında işletmelerin başarısı, marka olmakta yatmaktadır. 

Yine marka yazarlarının birleştiği bir diğer konu, marka birden bire ortaya 
konulan bir kavram olmadığı, adım adım inşa edilmesi gerektiğidir. Markalama bir 
ürüne sadece isim koymak değildir, güçlü bir marka oluşturmak için uzun yıllar 
gerekmektedir (Ateşoğlu, 2003:259) . 

Uzun bir süreç sonunda ortaya çıkan markanın ismi, kullanılan semboller, şekiller 
markanın bilinirliği açısından oldukça önemlidir.   

Marka İsimlerinin Önemi 
Marka ismi, markanın söylenebilen bölümüdür. Örneğin Beko, Aygaz, Merbolin. 

Migros’un tavşanı, Deniz Otobüsü’nün yunusu gibi, markanın söylenemeyen ancak 
tanımlanabilen ve en önemlisi de hatırlanan bölümü ise ‘marka işareti’ olarak 
tanımlanmaktadır (Karafakıoğlu, 2005:121).  

Genelde uygulamadaki durum, ticari kuruluşların marka isimlerinin, muhtemel 
isimlerin bir listesinden seçilmesi yönündedir. Oysa küresel pazarın hızla büyüdüğü göz 
önüne alındığında olması gereken, küresel düzeyde etkili isimlerin seçilmesi, bu 
nedenle de isimlerin anlamlı ve diğer dillerde de telaffuz edilebilir olması 
gerekmektedir (Karacan, 2006:104). 

Çünkü üretilen ürünlerin sürekli talep edilmesi ve buna bağlı olarak yüksek ve 
düzenli satış gerçekleştirilmesi büyük ölçüde markaya bağlı olmaktadır. Bu nedenle de 
marka, değer ve güç göstergesi konumuna gelmiştir. 

Dolayısıyla markaların isimleri, bir ürünün kalitesi, çıkış noktası, güvenilirliği ve 
müşteri memnuniyetine bağlılığı hakkında sağlam bir bilgi kaynağı niteliği taşımaktadır 
(Mucuk 2001: 132). 

Bu nedenle markanın taşıdığı isim, hem işletmeye hem de markaya çeşitli katkılar 
sağlayabilmektedir. Bu katkılardan biri, marka değeri oluşturma noktasında ortaya 
çıkmaktadır. Marka değeri oluşturmak için aşinalık sağlayıcı bir isim gerekmektedir. 
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Bir marka ismi ne kadar tanımlayıcıysa, tüketicilerin aklında o kadar iyi yer ettiği 
düşünülmektedir. Kuruluşun hedef kitleler tarafından beğenilmesinde, işletmelerin ve 
markalarının taşıdığı ismin rolü bulunmaktadır. Yapılan iş konusuna veya sunulan ürüne 
uygun olmayan, yanlış ve bazen de komik karşılanabilecek isimler kullanılmışsa, bu 
durum, kuruluşun veya markanın beğenilmemesine yol açabilir. İş hayatına yeni girecek 
olan bir kuruluş için bilinmedik, duyulmadık marka isimleri bulmanın, kurumun 
beğenilmesinde katkı sağlayacağı düşünülebilir. İsim konurken dikkat edilmesi gereken 
bir diğer nokta, faaliyet gösterilen şehrin ya da bölgenin adının kullanılmamasıdır. 
Ayrıca, kuruluşa veya markaya konacak isimlerin neleri çağrıştırabileceği, özellikle 
uluslararası bir marka olacaksa, diğer lisanlarda hangi anlamlara gelebileceği, kulağa 
nasıl geldiği mutlaka önceden belirlenmelidir (Ak,1998: 97-124). 

Tercih edilen güçlü bir marka olabilmek açısından marka adında dikkat edilmesi 
gereken noktaları şu şekilde sıralamak mümkündür (Mucuk 2007: 142): 

- Marka adı dikkat çekici, kısa ve basit olmalıdır.  
- Marka adı kulağa hoş gelmelidir. 

- Marka adı kolayca tanınmalı ve hatırlanmalıdır. 
- Her dilde telaffuzu kolay olmalıdır. 

- Her türlü reklam araçlarında kullanmaya uygun olmalıdır. 
- Ayırt edici nitelikte olmalıdır. 

- Marka adı ambalaj ve etiketlemeye uygun olmalıdır. 
- Marka adı saldırgan veya olumsuz olmamalıdır. 

- Marka adı ürün kalitesini ima eder nitelikte olmalıdır. 
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, bir marka yaratılırken, çok sayıda faktörün 

dikkate alınması, kullanılan isim, terim, sembollerin dikkati çekip çekmediği, tüketicide 
ne tür çağrışımlar yarattığı, akılda kalma derecesi göz önünde bulundurulmalıdır. 
Örneğin; a, b, c, k ve s harfleri ile başlayan markaların tüketiciler tarafından çok daha 
fazla tutulduğu, p, t ve k gibi sessiz harflerle başlayanların ise, daha kolay 
hatırlandıkları öne sürülmektedir (Karafakıoğlu, 2005:123).  

Dolayısıyla yapılacak araştırmalarla sürekli değişen müşteri istek, beklenti ve 
gereksinimleri doğrultusunda marka oluşturmak adına bulunacak isim, sembol, şekil vb 
dikkatle ve özenle seçilmeli, sonrasında da marka haline getirebilmek için adım adım 
ilerlenmelidir.  

Marka Kullanmanın Faydaları 
Marka isimleri, alıcıya ürünün kalitesi hakkında fikir ve güvence vermekte ve 

markalı ürünün iadesi kolay olmaktadır. Alışverişte etkinliği artırmakta, ürünü tanıma 
ve seçme, kolay olabilmektedir. Marka güvenilirliği ölçüsünde tüketicinin satın alma 
kararını da kolaylaştırmaktadır. Erdem (2010)’e göre bilinirlik düzeyi yüksek markalara 
karşı duyulan güven, bilinmeyen bir markaya duyulandan çok daha yüksektir. 

Alıcılar açısından markanın yararı, statü belirten markalara sahip olmanın verdiği 
psikolojik ödül olarak da görülmektedir. Alıcılara ürünleri kolayca tanıma ve ayırt etme 
olanağı sağlayabilmektedir (Cop ve Bekmezci, 2005:68).  
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 Tüketiciler açısından marka, kalitenin göstergesi ve garantisi olarak görüldüğü 
için işletmeye de bağlılık yaratmaktadır. Sözkonusu bağlılık sonucu işletme çapraz 
satışlar da gerçekleştirebilmekte, tutundurma faaliyetlerine de yardımcı olabilmektedir. 
Tüketici açısından da işletme açısından da önemli olan marka, öyle ki zamanla ürün ile 
özdeşleşebilmekte, ürün talebi esnasında ürün değil, doğrudan marka söylenmektedir. 

Marka bilinirliliği 
Marka bilinirliği, tüketici zihninde markanın ne güçte olduğunu, rakiplerle 

karşılaştırmalı olarak aldığı yeri ifade etmektedir. Tüketici satın alma karar sürecinde, 
marka bilinirliği, markayı tanıma ve hatırlama performansını içermektedir (Çevikbaş, 
2007:46). 

Keller (1998), marka değeri oluşturmayı marka bilinirliği odaklı açıklamaktadır. 
Marka bilinirliğinin de marka farkındalığı ve marka imajı olmak üzere iki temel bileşeni 
mevcuttur. Bu esasa göre, bir yöneticinin ilk yapması gereken, marka farkındalığını 
oluşturmak ve genişletmek, bu temelin üzerinde marka değeri oluşturmaktır (Erdem, 
2010:168). 

Markaya ait olan tüm unsurların aynı anda tüketici zihninde yer alması 
gerekmektedir. Bu öğelerin bütün halinde hatırlanamaması, istenilen düzeyde marka 
bilinirliğinin sağlanamadığı anlamına gelmektedir. 

ABD’de pek çok kuruluşun, dar bir bakış açısıyla sadece markaya 
odaklanmalarına rağmen, bu ülkede yapılan bir araştırmada, tüketiciler nezdinde marka 
bilinirliği ile kuruluşun bilinirliği arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Araştırma, Louis Haris & Associates araştırma şirketi tarafından 1997 yılında 
telefonla görüşme yoluyla yapılmış ve tüketicilere en iyi bildikleri ABD markasının ne 
olduğu sorulmuştur. Araştırmaya katılanların gerçekte marka olmayan pek çok 
kuruluşun adını hatırlamaları, araştırmanın oldukça şaşırtıcı sonuçlara ulaştığını ortaya 
koymaktadır. Örneğin, Genaral Motors, Procter & Gamble, Johnson & Johnson gibi 
kuruluş isimleri, araştırmaya katılanların marka ismi diye belirttikleri başlıca isimler 
arasında yer alırken bu durum, kurum kimliklerinin marka kimliklerinin önüne geçtiği 
şeklinde yorumları da beraberinde getirmiştir (Bakan, 2005:150). 

Türkiye’de yapılan “Markalar 2002” araştırmasındaki bilinirlik oranlarına göre, en 
çok bilinen beş firma sırasıyla Arçelik, Koç, Beko, Sabancı ve Bosch olurken, en çok 
bilinen beş marka ise sırasıyla Arçelik, Beko, Adidas, Ülker ve Bosch olmuştur. Bu 
tablodan hareketle kuruluş ve marka ayrımının, Türkiye’deki tüketiciler gözünde çok 
anlamlı olmadığı söylenebilir. Bir başka ifadeyle, kuruluş adı ve marka adı ayrımlarının 
tüketiciler tarafından net olarak yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Görüldüğü gibi 
Türkiye’de yapılan araştırmanın sonuçları, ABD’de yapılan araştırmanın tersi sonuçlar 
ortaya çıkarmıştır. ABD’de marka adı sorulmasına karşın bazı kuruluşların isimleri ön 
plana çıkarken, Türkiye’deki araştırmada ise kuruluş adı sorulmasına karşın, bazı marka 
adlarının daha çok bilindiği görülmektedir (Uztuğ, 2003:70). 

Sonuç olarak, markanın tüketiciler açısından önemli olduğu, ancak işletmelerin 
birincil amaçları olan kar elde etme amacına ulaşmaları açısından marka bilinirliğinin 
oldukça önemli olduğu söylenebilir. Diğer yandan Türkiye’nin genç nüfusu göz önüne 
alındığında özellikle gençlerin marka tercihlerinde bilinirlik faktörünün etkisinin 
belirlenmesi işletmeler açısından büyük önem arz etmektedir.  
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmada veri toplama tekniği olarak toplam on sorudan oluşan anket 

kullanılmış olup, anketten elde edilen veriler SPSS istatistiksel paket programında 
değerlendirilmiştir.  

Anket soruları Ruziye Cop ve Mustafa Bekmezcinin 2005 yılında yapmış olduğu 
‘Marka Ve Bilinirliği Yüksek Markalı Çamaşır Deterjanı Üzerine Bir Uygulama’ 
konulu araştırmasından alınmıştır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkilerin 
belirlenmesi amacıyla iki örneklem t testi ve tek yönlü varyans Analizi (ANOVA) 
uygulanmıştır. 

Örneklem Seçimi 
Bu çalışmada araştırma evrenini oluşturan birimlerin sınırlarını belirleme güçlüğü, 

geniş bir alana yayılmış olan evren grubunu soruşturma maliyetinin yüksekliği ve 
zaman kısıtlığı nedeni ile evren üzerinden örneklem alma yoluna gidilmiştir. Bu nedenle 
araştırma Gazi Üniversitesi Gölbaşı yerleşkesinde öğrenim gören 4605 lisans 
öğrencisinden, 384 öğrenci (www.frekans.com.tr ) üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Kullanılan anket formunda cinsiyet, yaş ve aylık gelirden oluşan üç adet demografik ve 
kişisel bilgileri sorgulayan sorular ile öğrencilerin bilinirliği yüksek markalı ürünlere 
yönelik bilgi, tutum ve davranışlarını ölçen yedi adet yargısal sorular bulunmaktadır. 

Araştırmanın Hipotezleri  
Üniversite öğrencilerinin bilinirliği yüksek markalı ürünlere yönelik bilgi, tutum 

ve davranışlarını ölçmek amacıyla aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

H1: Üniversite öğrencilerinin marka bilinirliği yüksek olan ürünlere yönelik 
tutumları cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. 

H2: Üniversite öğrencilerinin marka bilinirliği yüksek olan ürünlere yönelik 
tutumları aylık gelirlerine göre farklılık göstermektedir. 

H3: Üniversite öğrencilerinin marka bilinirliği yüksek olan ürünlere yönelik 
tutumları yaşlarına göre farklılık göstermektedir. 

Veri Toplama Tekniği 
Araştırmada anket tekniği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmaya 

katılacak olan öğrencilerin bilinirliği yüksek markalı ürünler hakkındaki bilgi tutum ve 
davranışlarını öğrenmek maksadıyla öğrencilerin bilinirliği yüksek markalı ürünlere 
yönelik bilgi, tutum ve davranışlarını ölçen ifadeler, katılımlarının şiddetine göre beşli 
likert ölçeği ile yargıları sınanmıştır (“tamamen katılıyorum (5)”, “çok katılıyorum (4)”, 
“orta düzeyde katılıyorum (3)”, “az katılıyorum (2)”, “hiç katılmıyorum (1)”).  
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BULGULAR 
Öğrencilerin bilinirliği yüksek markalı ürünlere yönelik bilgi, tutum ve 

davranışları ile bu tutum ve davranışlarının sosyo-demografik özelliklerine göre değişip 
değişmediğinin ortaya konulduğu araştırma sonucu elde edilen bulgular tablolar halinde 
verilmektedir. 

Tablo 1: Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı  

 Sosyo-Demografik Değişkenler n %  

Erkek  185 48,2 Cinsiyet 

Kadın 199 51,8 

20’den küçük 87 22,7 

20-24 253 65,9 

25-29 42 10,9 

Yaş 

30 ve üstü 2 0,5 

0-250 TL 64 16,7 

251-500 TL 192 50,0 

501-1000 TL 34 24,5 

Gelir Durumu 

1001 TL ve üstü 21 8,9 

Tablo 1’de görüldüğü üzere ankete katılanların %48,2’si erkek, %51,8’si kadın; 
% 65,9’u 20 ile 24 yaşları arasında; %50 si ise, 251 TL ile 500 TL arasında gelir 
grubuna sahiptir. 

Tablo 2: Üniversite Öğrencilerinin ‘Bilinirliği Yüksek Markalı Ürünleri Tercih 
Ederim’ İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

Bilinirliği yüksek markalı ürünleri tercih ederim   n % 

Tamamen katılıyorum 54 14,1 

Çok Katılıyorum 211 54,9 

Orta düzeyde katılıyorum 33 8,6 

Az Katılıyorum 66 17,2 

Hiç katılmıyorum 20 5,2 

Toplam 384 100 

Ankete katılan üniversite öğrencilerinin bilinirliği yüksek markalı ürünleri tercih 
etme yargısını % 14.1 oranında tamamen katıldıklarını, % 54,9 oranında çok 
katıldıklarını, % 8.6 oranında orta düzeyde katıldıklarını, % 17.2 oranında az 
katıldıklarını, % 5.2 oranında ise hiç katılmadıkları yönünde işaretlemişlerdir.  

Bu sonuçlara göre üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğunun bilinirliği 
yüksek markalı ürünleri az veya çok oranda tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  
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Tablo 3: Üniversite Öğrencilerinin ‘Bilinirliği Yüksek Markalı Ürünler Kalitelidir’ 
İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 
Bilinirliği yüksek markalı ürünler kalitelidir n % 
Tamamen katılıyorum 50 13,0 

Çok Katılıyorum 188 49,0 

Orta düzeyde katılıyorum 48 12,5 

Az Katılıyorum 86 22,4 

Hiç katılmıyorum 12 3,1 

Toplam 384 100 

Tablodan da görüleceği üzere, üniversite öğrencilerinin %13’ü bilinirliği yüksek 
markalı ürünler kaliteli ifadesine tamamen katıldığını, %49’u çok katıldığını, %12.5’i 
orta düzeyde katıldığını, %22.4’ü az katıldığını ve %3,1’i ise hiç katılmadığını ifade 
etmiştir.  

Kavramsal çerçevede de belirtildiği üzere, tüketiciler bilinirliği yüksek ürünlerin 
kaliteli olduğu görüşünde birleştikleri, bu yüzdendir ki markaların ürünün kalitesini de 
ima eder nitelikte olması gerektiği vurgulanmaktadır (Mucuk,2007) 

Tablo 4: Üniversite Öğrencilerinin ‘Bilinirliği Yüksek Markalı Ürünler 
Güvenilirdir’ İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

Bilinirliği yüksek markalı ürünler güvenilirdir. n % 
Tamamen katılıyorum 59 15,4 

Çok Katılıyorum 179 46,6 

Orta düzeyde katılıyorum 71 18,5 

Az Katılıyorum 62 16,1 

Hiç katılmıyorum 13 3,4 

Toplam 384 100 

Tablodan da görüleceği üzere, üniversite öğrencilerinin %15.4’ü bilinirliği 
yüksek markalı ürünler güvenilir ifadesine tamamen katıldığını, %46.6’sı çok 
katıldığını, %18.5’i orta düzeyde katıldığını, %16.1’i az katıldığını ve %3,4’ü ise hiç 
katılmadığını ifade etmiştir.  

İlgili yazında da belirtildiği üzere, marka, ürünün kaliteli olduğunu anlatmasının 
yanı sıra tüketicilere güvenilir hissini de vermektedir (Çevikbaş,2007;Korkmaz ve 
Işın,2003). Bu yüzden işletmeler özellikle marka olma konusu üzerinde önemle ve 
özenle çalışmaktadırlar. 
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Tablo 5: Üniversite Öğrencilerinin ‘Bilinirliği Yüksek Markalı Ürünlerin Fiyatı 
Her Yerde Aynıdır’ İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

Bilinirliği yüksek markalı ürünlerin fiyatı her yerde 
aynıdır. 

n % 

Tamamen katılıyorum 44 11,5 

Çok Katılıyorum 104 27,1 

Orta düzeyde katılıyorum 80 20,8 

Az Katılıyorum 114 29,7 

Hiç katılmıyorum 42 10,9 

Toplam 384 100 

Tablodan da görüleceği üzere, üniversite öğrencilerinin %11.5’i bilinirliği 
yüksek markalı ürünlerin fiyatlarının her yerde aynı olduğu ifadesine tamamen 
katıldığını, %27.1’i çok katıldığını, %20.8’i orta düzeyde katıldığını, %29.7’i az 
katıldığını ve %10,49’u ise hiç katılmadığını ifade etmiştir.  

Bilindiği üzere, güven kavramı pek çok unsuru içerisinde barındırmaktadır. 
Örneğin fiyat, kalite vb gibi. Dolayısıyla öğrencilerin verdikleri cevapların da bu yönde 
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu, bilinirliği yüksek markalı 
ürünlerin fiyatlarının her yerde aynı olduğu görüşüne katılmaktadırlar. 

Tablo 6: Üniversite Öğrencilerinin ‘Bilinirliği Yüksek Markalı Ürünler Korunma 
İmkânı Sağlar’ İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

Bilinirliği yüksek markalı ürünler korunma imkânı 
sağlar 

n % 

Tamamen katılıyorum 45 11,7 

Çok Katılıyorum 154 40,1 

Orta düzeyde katılıyorum 105 27,3 

Az Katılıyorum 61 15,9 

Hiç katılmıyorum 19 4,9 

Toplam 384 100 

Tablodan da görüleceği üzere, üniversite öğrencilerinin %11.7’si bilinirliği 
yüksek markalı ürünler korunma imkânı sağlar ifadesine tamamen katıldığını, %40.1’i 
çok katıldığını, %27.3’ü orta düzeyde katıldığını, %15.9’u az katıldığını ve %4,9’u ise 
hiç katılmadığını ifade etmiştir.  

Ürünlerin satın alma işlevinden sonra uyumsuzluk, defo, bozulma, vazgeçme 
gibi çeşitli nedenlerden dolayı iadesinin mümkün olup olmadığı veya garantisinin olup 
olmadığı varsa kaç yılı kapsadığı gibi konular tüketiciler için oldukça önemli 
konulardır. Bu nedenle tüketiciler inanmaktadırlar ki, yüksek marka bilirliği olan 
ürünlerde bu tür konular sözkonusu olmamaktadır, kişileri endişelendirmemektedir. 
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Tablo 7: Üniversite Öğrencilerinin ‘Bilinirliği Yüksek Markalı Ürünler Raflarda 
Kolay Bulunur’ İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

Bilinirliği yüksek markalı ürünler raflarda kolay 
bulunur. 

n % 

Tamamen katılıyorum 51 13,3 

Çok Katılıyorum 184 47,9 

Orta düzeyde katılıyorum 70 18,2 

Az Katılıyorum 64 16,7 

Hiç katılmıyorum 15 3,9 

Toplam 384 100 

Tablodan da görüleceği üzere, üniversite öğrencilerinin %13.3’ü bilinirliği 
yüksek markalı ürünler raflarda kolay bulunur ifadesine tamamen katıldığını, %47.9’u 
çok katıldığını, %18.2’si orta düzeyde katıldığını, %16.7’si az katıldığını ve %3,9’u ise 
hiç katılmadığını ifade etmiştir.  

 Bu sonuç öğrencilerin bilinirliği yüksek markalı ürünleri istedikleri yer ve 
zamanda elde etme olanağı buldukları, dağıtım kanallarının güçlü olduğuna inandıkları 
şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 8: Üniversite Öğrencilerinin ‘Bilinirliği Yüksek Markalı Ürünlerin 
Promosyonları Daha Fazladır’ İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

Bilinirliği yüksek markalı ürünlerin promosyonları 
fazladır. 

n % 

Tamamen katılıyorum 37 9,6 

Çok Katılıyorum 145 37,8 

Orta düzeyde katılıyorum 77 20,1 

Az Katılıyorum 97 25,3 

Hiç katılmıyorum 28 7,3 

Toplam 384 100 
 
Tablodan da görüleceği üzere, üniversite öğrencilerinin %9.6’sı bilinirliği 

yüksek markalı ürünlerin promosyonları fazla olduğu ifadesine tamamen katıldığını, 
%37.8’i çok katıldığını, %20.1’i orta düzeyde katıldığını, %25.3’ü az katıldığını ve 
%7,3’u ise hiç katılmadığını ifade etmiştir.  

 
Öğrencilerinin büyük oranda bilinirliği yüksek markalı ürünleri tercih ettikleri 

göz önüne alındığında sözkonusu kişilerin %7.3’ünün de bilinirliği yüksek markalı 
ürünlerin promosyonlarının fazla olduğuna katılmayanlardan oluştuğuna göre, 
promosyon vermeleri tercihte önemli rol oynamadığını söyleyebiliriz.  
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Hipotezlerin Testi ve Yorumu  
Üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre bilinirliği yüksek markalı ürünlere 

yönelik tutumları incelenmek üzere t testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 9’da 
verilmiştir. Bu sonuca göre 0,743 önem düzeyi ile H1 hipotezi reddedilmiştir. Bir diğer 
ifadeyle, üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre bilinirliği yüksek markalı ürünlere 
yönelik tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. (p>0,05) 

Tablo:9 Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Bilinirliği Yüksek Markalı 
Ürünlere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (n:384) 

Grup İstatistiği Test İstatistiği  

n Ortalama Standart 
Sapma 

t Srb. 
Der. 

p 
değeri 

Erkek 185 2,9178 
 

0,505 
 

Kadın  199 2,9342 0,470 

 
- 0,328 

 
382 

 

 
0,743 

Tablo:10 Üniversite Öğrencilerinin Aylık Gelirlerine Göre Bilinirliği Yüksek 
Markalı Ürünlere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (n:384) 

Grup İstatistiği Test İstatistiği  

n Ortalama Standart 
Sapma 

F Srb. 
Der. 

p 
değeri 

0-250 TL 64 2,6953 0,475 

251-500 TL 192 2,8854 0,440 

501-1000 TL 94 3,0713 0,480 

1001 TL ve üstü 34 3,1912 0,550 

 
 

12,394 
 

 
 
3 
 

 
 

0,000 

Üniversite öğrencilerinin aylık gelirlerine göre bilinirliği yüksek markalı 
ürünlere yönelik tutumlarının farklılık gösterip göstermediğini incelemek üzere tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 10’da gösterilmiştir.  
Bu sonuca göre 0,000 önem düzeyi ile H2 hipotezi kabul edilmiştir. Bir başka deyişle, 
üniversite öğrencilerinin aylık gelirlerine göre bilinirliği yüksek markalı ürünlere 
yönelik tutumları istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,05). Aynı 
zamanda araştırmaya katılanların ortalama sonuçlarına göre aylık geliri 501 TL ve üstü 
gelire sahip öğrencilerin, bilinirliği yüksek markalı ürünleri daha çok tercih ettiği 
sonucuna ulaşılmıştır.   
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Tablo:11 Üniversite Öğrencilerinin Yaşlarına Göre Bilinirliği Yüksek Markalı 
Ürünlere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (n:384) 

   Grup İstatistiği   Test İstatistiği  

n Ortalama Standart 
Sapma 

F Srb. 
Der. 

p 
değeri 

20’den küçük 87 2,8586 0,490 

20-24 253 2,9024 0,458 
25-29 42 3,1810 0,564 
30 ve üstü 2 3,5500 0,070 

 
 

5,903 

 
 
3 
 

 
 

0,001 

Üniversite öğrencilerinin yaşlarına göre bilinirliği yüksek markalı ürünlere 
yönelik tutumlarının farklılık gösterip göstermediğini incelemek üzere tek yönlü 
varyans analizi(ANOVA) uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 11’de gösterilmiştir.  Bu 
sonuca göre 0,001 önem düzeyi ile H3 hipotezi kabul edilmiştir. Yani üniversite 
öğrencilerinin yaşlarına göre bilinirliği yüksek markalı ürünlere yönelik tutumları 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,05). 

Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin verdiği yanıtların ortalamasına 
bakıldığında 25 yaş ve üzeri öğrencilerin bilinirliği yüksek markalı ürünleri daha çok 
tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yapılan araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğrencilerinin bilinirliği yüksek 

markalı ürünleri tercih ettiği görülmüştür. Buna göre öğrenciler tarafından bilinirliği 
yüksek markalı ürünleri çoğunlukla güvenilir, tüketiciye korunma olanağı sağlayan, 
raflarda kolay bulunan ve promosyonları fazla bulunan ürünler olarak 
değerlendirilmekte ancak her yerde fiyatının aynı olmadığını düşünmektedir. 

Turhan ve Yılmaz (2007)’ın ‘marka yayma stratejisinde tutum transferini etkileyen 
faktörler’ konulu çalışmasına göre literatürde kabul edilenin aksine marka bilinirliği, marka 
yaymanın algılanan kalitesi üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ancak bu çalışma 
literatürü destekler nitelikte olup böyle bir çelişkiye rastlanılmamıştır. 

Cop ve Bekmezci (2005)’nin marka ve bilinirliği yüksek markalı çamaşır 
deterjanları üzerine bir uygulama isimli araştırmasında tüketicilerin %91’i bilinirliği 
yüksek markalı çamaşır deterjanlarını tercih ettiği sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada ise 
öğrencilerin %69’u bilinirliği yüksek markalı ürünleri tercih etmektedir.  Marka ve 
bilinirliği yüksek markalı çamaşır deterjanları üzerine bir uygulama isimli araştırmada 
ayrıca tüketicilerin bilinirliği yüksek markalı çamaşır deterjanlarına güvendikleri, 
kaliteli buldukları, gerek sağlık gerekse yasal vb. konularda koruma sağladığını 
düşündükleri, istedikleri yer ve zamanda elde etme imkanı buldukları, promosyonlarının 
fazla olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada da öğrencilerin 
bilinirliği yüksek markalı ürünleri kaliteli ve güvenilir buldukları, yasal, sağlık vb. 
konularda korunma imkanı sağladığı ve promosyonlarının fazla olduğunu 
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düşündüğünden dolayı marka isminin tanınır olup olmadığına baktıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin aylık gelirlerine göre bilinirliği yüksek markalı 
ürünlere yönelik tutumları istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Aynı 
zamanda araştırmaya katılanların ortalama sonuçlarına göre aylık geliri 501 TL ve üstü 
gelire sahip öğrencilerin bilinirliği yüksek markalı ürünleri daha çok tercih ettiği 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşlarına göre bilinirliği yüksek markalı ürünlere 
yönelik tutumları istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ayrıca 
araştırmaya katılan öğrencilerin verdiği yanıtların ortalamasına bakıldığında 25 yaş ve 
üzeri öğrencilerin bilinirliği yüksek markalı ürünleri daha çok tercih ettiği sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Ulaşılan araştırma sonuçlarına göre şu öneriler getirilebilir: 

Bilindiği üzere, markaların bilinirliğinin, işletmeye müşteri bağlılığı, çapraz 
satışlar yapma olanağı, işletmeye güven gibi katacağı avantajlar düşünüldüğünde, 
işletmeler marka olma çalışmalarına daha çok ağırlık vermelidirler. 

Marka bilinirliği yüksek markaların tüketiciler tarafından kaliteli, güvenilir,  
korunmalı vs. olarak nitelendirildiklerine göre;  

- İşletmeler ürettikleri ürünlerin kalitesini korumalı ve kaliteyi artırıcı 
çalışmalar yapmalıdır. 

- İşletmeler tüketiciye yönelik gerek sağlık, gerek yasal yönden koruma 
sağlamalıdır. 

Raf düzenlemesi, satışlar ile yakından ilgili olduğu düşünüldüğünde, işletmelerin 
ürünlerini özenle seçtikleri raflarda, olması gereken şekilde yerleştirmelidir. 

Her ne kadar marka bilinirliği yüksek ürünler promosyona ihtiyaç duymaz diye 
düşünülse de, zaman zaman yeni müşteri kazanmak, mevcut müşterileri harekete 
geçirmek adına, promosyon faaliyetlerine yer vermelidir. 

İşletmeler bilinirliği yüksek markanın fiyatının, müşterilerde tereddüt 
yaratmamak, fiyata ilişkin güveni sarsmamak adına sözkonusu ürünlerin her yerde aynı 
olmasına dikkat etmelidirler. 

Yaşa göre marka bilinirliğinin değişmesi nedeniyle, işletmelerin farklı yaşlara 
göre yeni ve farklı stratejiler geliştirmesini gerekli kılmaktadır. 

Yapılan bu çalışma ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacağına inanılmaktadır. 
Buna bağlı olarak örneklem sahasının dar olması araştırmanın eksik bir yönü olarak 
değerlendirilebilir. Başka bir örneklemde benzer çalışmalar yapılıp sonuçları benzer 
çalışmalar ile mukayese edilerek daha verimli sonuçlar elde edileceği düşünülmektedir. 
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Indroduction 
Nowadays branding, marketing literature appears to be an important concept. 

Because it is seen as indicator and guarantee of the quality, the brand creates a 
commitment for the consumers to the enterprise. As a result of such commitment, 
enterprise can perform cross-sales and it may also help the promotional activities. 
Brand which is important in terms of enterprise and in terms of consumer, so much so 
over time it can identify the product, so during the demand of a product, not the product 
but the brand is mentioned directly.  

 
Therefore it can be said that brand is important in terms of consumers but it can 

be also said that brand awareness is very important in terms of the enterprises to reach 
their primary targets of making profits. Especially after consumers' attitudes towards 
goods and services have become more sensitive together with the increased levels of 
education. In addition the young people are the actual mass for a lot of brands. At this 
point it is of importance to determine the young people's attitudes, information and 
behaviors towards brands. On the other hand when Turkey’s young population is 
considered, it can be said it is important in terms of enterprises to determine the impact 
of brand awareness’ factor especially brand preferences among the young people.  

 
At this point, determination and learning of the young people's attitudes, 

information and behaviors towards brands will be important, heading from this 
importance; it was tried to measure knowledge, attitude and behavior of high brand 
awareness for products among 384 learning students in Gölbaşı Campus of Gazi 
University. 

 
 As a result of this survey it was seen that participating students preferred the 

high brand awareness products. Accordingly, high brand awareness products are 
considered by students mostly, as reliable products, which provides possibility of 
protection to consumers, that can be easily found on the shelves and have more 
promotions but they are thinking that their prices are not the same everywhere.  

 
 Also, the attitudes of students participated in the survey towards high brand 

awareness products show a statistically significant difference according to their 
monthly income and their ages.  

 


