TAKS TL SATI UYGULAMALARI VE BEL RLEY C LER
AFYON L ÖRNE
Yrd.Doç.Dr. uayip ÖZDEM R*
Ö r.Grv.Türker GÖKSEL**

ÖZET
Bu çal mada taksitli sat uygulamalar hakk nda genel
tespitler yap lm t r. Daha sonra i letmelerin taksitli sat lar
hakk ndaki tutumlar ölçülmü tür. 188 Afyonlu i letmeye ait
bilgilerde, i letmelerin taksitli sat lar hakk ndaki tutumlar n
belirleyen 7 faktör tespit edilmi tir. Bu faktörler önem s ras na göre
öyle s ralanmaktad r: Sat lar art rma etkisi, mü teri süreklili$ini
geli tirme etkisi, risk, di$er i letme fonksiyonlar n destekleyici etkisi,
taksitli sat lar konusunda bilgi, d sal etkiler (üretici i letmeler ve
mü teriler), di$er etkiler (yasal düzenlemeler vb).
ABSTRACT
This study investigates the installment sales of 118 firms in
Afyon. Business managers’ attitudes are measured against the
installment sales. It is found that seven factors have impacts on
installment sales that relation to 118 firms. These factors can be
ranked according to their impact as follow: The increasing effect on
sales, the increasing effect on customer loyalty, the supporting effects
on other business functions, the risk, the knowledge of installment
sales, the external effects (manufacturers and customers) and other
effects (legal regulations etc.).
GR
Taksitli al veri ler, tüketiciler için günlük hayat n içinde s kça
kullan lan bir sat n alma yöntemidir. Tüketiciler, ço$u zaman bir
defada ödendi$i taktirde aile bütçesini s k nt ya sokacak ürünleri biraz
fiyat fark ve daha uzun sürede ödemeyi tercih etmektedir.
/ letmeler de tüketicilerin bir defada ödeyemedikleri ürünlerde
taksitli sat yolunu tercih etmektedirler. Taksitli sat kampanyalar
ve pe in fiyat na taksitli sat lar, i letmelerin sat lar n art rma
dü üncesi ile yayg n olarak uygulanmaktad r.
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/ngilizce literatürde taksitli sat larla ilgili makalelerin büyük
ço$unlu$u taksitli sat lar vergilendirme aç s ndan ele almaktad r. Bir
sat yöntemi olarak tüketiciler üzerindeki etkisi ve sat art rma
çabas olarak taksitli sat lar n yer ald $ makalelerin say s çok azd r.
I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Tüketiciler sat n ald klar mal ve hizmetlerin bedellerini bir
defada ödemeleri durumunda pe in al veri yapm olmaktad rlar.
Ancak tüm tüketicilerin pe in al veri gücüne sahip olmad klar da
bilinen bir gerçektir. / letmeler, tüketicilerin bir defada sat n almaya
güçlerinin yetmedi$i ürünleri sat n almalar n kolayla t rmak üzere
ürünün fiyat n ülkede cari olan kredi faizlerini esas alan vade fark n
da ekleyerek tüketicilerin daha uzun zamanda ancak daha küçük
ödemelerle ürünleri sat n almas n sa$lamaktad rlar. K saca taksitli
sat belirli bir vadede esas fiyat n bölünerek periyodik ödemelere
dönü türülmü haline taksitli sat diyoruz.
Tüketicilerin ödemeyi bir defada ama belirli bir müddet sonra
yapmas durumunda ise kredili sat meydana gelmektedir. Kredili
sat lar i letmenin do$rudan tüketiciye tan d $ bir kolayl k olabilece$i
gibi kredi kartlar arac l $ yla da olabilmektedir. Günümüzde kredi
kartlar n n da taksit ödeme arac olarak kullan lmas gittikçe
yayg nla an bir uygulamad r. Böylece tüketiciler sat c i letmeye bir
defa giderken taksitli al veri imkan na kavu maktad rlar. Bu
durumda kredi kart ile taksitli sat n alma gerçekle mektedir.
Bu çal mada amaç taksitli sat
olgusunu i letme
temsilcilerinin perspektifiyle de$erlendirmektir. Tüketicilerin tutum
ve davran lar n ölçmeye giri ilmeyecektir. Geçmi te hem i letme
perspektifiyle hem de tüketici perspektifiyle taksitli sat lar n de$i ik
boyutlar na ili kin ara t rmalar yap lm t r.
Örne$in Kirby ve Capps’ n çal mas na göre tüketicilerin g da
ürünlerini taksitli sat n almaya iten nedenler iki grupta toplanm t r.
Birinci grupta tüketiclerin do$rada sözkonusu ürünlerle ilgili
sat nalma karar n dolayl olarak etkileren faktörler yer almaktad r. Bu
de$i kenler; harcanabilir gelirin büyüklü$ü, al kanl klar, beklenen
gelir, faiz oranlar , i sizlik oranlar ve tüketicilerin ya olarak
s ralanm t r. /kinci grupta ürünün gerçek fiyat , g da için harcanabilir
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gelirin büyüklü$ü, taksitlendirmede kullan lan ayl k faiz oran gibi
ürünle do$rudan ili kili de$i kenler yer almaktad r.1
Taksitli sat nalma tüketiciler için alternatif finansal araç ortaya
ç karmaktad r. Nunnally ve Plath, otomobil sat n alan tüketicileri esas
alarak yapt klar çal mada tüketicilerin taksitle al veri yapman n
oto kiralama veya borç para alma gibi finans yöntemlerinden birisi
oldu$unu ifade etmi lerdir.2 Taksitli sat n almay bir finans yöntemi
olarak dü ünen ba ka bir çal mada Watkins; alg lanan firma gücü ile
kredili sat lar ars ndaki ili kiyi incelemi tir. Watkins çal mas nda
ayr ca; taksitli sat lar borçlanmada ve borç ödemede Protestan etik,
dayan kl tüketim mallar sat nalmada tüketicilerin gösterdi$i taksitli
sat nalma davran lar nda meydana gelen de$i imler ve para teorisi
aç s ndan de$erlendirmi tir.3
Gallo, taksitli sat sisteminin sat c n n güven duygusundan
kaynakland $ n ifade etmektedir. Buna göre mü teriler, sat c lar n
taksitleri belirlemede kulland $ faiz oranlar n belirlemede maddi bir
güven, ili kiyi sonuna kadar götürme konusunda gelece$e dair bir
güven duymaktad rlar. Ayn zamanda ürünü sat n al rken ürün
yan nda sa$lanacak di$er faydalar n taksitlendirme nedeniyle
azald $ n dü ünmektedirler.4
Yi-Wen ve Chien, mü terinin demografik ve ekonomik
özellikleri, kredi kullanma ve kredi kullanmaya kar mü terinin
tutumlar n n kredi kart kullanmada ve taksitli sat larda etkili
oldu$unu tespit etmi lerdir.5
1

Raymond KIRBY ve Oral Jr. CAPPS,. “Impact of Consumer Installment Debton
Food Expenditures” The Journal Of Consumer Affairs, Cilt 28, Say 1, 1994, s.8196.
2
Bennie H. Jr. NUNUALLY ve D. Anthony PLATH, “Leasing Versus Borrowing:
Evaluating Alternative Forms of Consumer Credit”. The Journal Of Consumer
Affairs, Cilt. 23, Say 2, 1989, s. 109-130.
3
John P WATKINS, “Corporate Power and the Evolution of Consumer Credit”
Journal of Economic Issues; Dec2000, Vol. 34 Issue 4, 2000, s.909-932.
4
Jon J. GALLO, “Maybe It Works, Maybe It Doesn't: Installment Sales to Grantor
Trusts”, Journal of Financial Planning; Apr2003, Cilt 16 Say : 4, 2003, s. 38-42.
5
Chien YI-WEN ve Sharon A DEVANEY, “The Effects of Credit Attitude and
Socioeconomic Factors on Credit Card and Installment Debt”, Journal of Consumer
Affairs; Summer2001, Cilt 35 Say :1, 2001, s162-179.
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Taksitli sat lar toplumsal ve genel ekonomik durumlarla da
ilgilendirilmektedir. Örne$in Türkiye’de Solako$lu’nun 1987
y l ndaki çal mas bu konuda Türkiye’deki ilk makalelerdendir. Bu
makalede genel olarak taksitli sat lar düzenleyen yasalar n
eksikli$inden bahsetmektedir.6 Mimtad, taksitli sat lar n tüketicilere
sa$lad $ gelir art r c ve tasarrufu art r c faydalar n saymaktad r.
Ayn çal mada vade fark ndan dolay tüketicilerin yüksek fiyat
ödemeleri, talebi; dolay s yla enflasyonu art rmas gibi ekonomik
aç dan olumsuz bir yönünden bahsetmektedir.7 Taksitli sat lar n
ekonomi üzerindeki etkisine de$inen bir ba ka çal ma ise Schmitt
taraf ndan yap lm t r. Bu çal mada ekonomik göstergelerle taksitli
sat lar aras ndaki ili kiyi incelemi tir. Buna göre gelecekte ekonomik
büyümenin yava layaca$ n veya kötüye gidece$ini gösteren
göstergelerin olmas durumunda taksitli sat lar n artmas yönündeki
hipotezi reddedilmi tir. Taksitlerin harcanabilir gelire oran ile
taksitler aras nda yüksek ili ki bulunmu tur. 8 Taksitli sat lar n
hakk nda yap lm
u tespitler taksitli sat lar n ekonomik yap
üzerindeki etkisini aç k bir ekilde göstermektedir. Amerikan halk n n
ilk taksitle sat la tan mas 1921 y l nda gerçekle mi 1930 y l na
gelindi$inde otomobil sat lar n n % 60’ , mobilya sat lar n n
yakla k % 80’i taksitle gerçekle tirir olmu tur. Finansal kredi
sa$layan firmalar n say s ndaki art bu büyümenin temel nedeni
olarak gösterilmektedir.9
Gürdal, taksitli sat lar n hem tüketici yönünden hem de firma
yönünden ele almaktad r. Firma yönünden pazarlama amaçlar n
gerçekle tirmedeki katk s ve di$eri de di$er ortak amaçlar n kredi
yard m yla gerçekle tirilmesi olmak üzere iki fayda saymaktad r.
Bunun yan nda sat c i letmelerin taksitli sat n, sermayenin
6

Cengiz SOLAKORLU, “Taksitli Sat larda Bugünkü Düzen Ve Uygulamada
Taksitli Sat lar”, Pazarlama Dünyas- Y l 1, Say 4. 1987, s. 25-28.
7
M. Zeki M/MTAD. “Taksitle Sat a /li kin Gözlemler ve Tart malar”, Pazarlama
Dünyas , Y l 1, Say 4, 1987, s.29-31
8
Elizabeth Dunne SCHMITT, “Does Rising Consumer Debt Signal Future
Recessions?: Testing the Causal Relationship Between Consumer Debt and the
Economy.” Atlantic Economic Journal; Sep2000, Cilt 28,Say :3, 2000, s. 333-345.
9
Lendol. CALDER, “Financing the American Dream: A Cultural History of
Consumer Credit. Princeton, N.J.: Princeton University, 1999, s.201.
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alacaklara dönü türülmesi, kredi riskinin artmas
ve geri dönü
i lemlerinin artmas gibi olumsuzluklar ndan bahsetmektedir.10
II. ARA TIRMA YÖNTEM
A) ARAUTIRMANIN AMACI
Bu çal ma günümüz Türkiye’sindeki taksitli sat
uygulamalar n n i leyi ini ve i letme yöneticilerinin tespit etmeye
yönelmi tir. Çal ma i letme yöneticileri ve çal anlar n n
perspektifini yans tmaktad r. Bu özelli$i ile ke ifsel bir ara t rma
niteli$i ta maktad r. Bu yönüyle bu konuda ara t rma yapmak
isteyenler için bir temel olmas bak m ndan önem ta maktad r.
/ letme yöneticilerinin taksitli sat lara bak n ve sistematik olarak
ele almak, onlar n beklentilerini ve uygulamalar n bilmek
tüketicilerin haklar n kullanmalar na ve haks z uygulamalardan
korunmalar na yard mc olabilecektir.
B) ÖRNEKLEME VER/ TOPLAMA
ANAL/Z
YÖNTEMLER/
Ara t rma 2002
y l nda Afyon
ehir merkezinde
gerçekle tirilmi tir. Afyon ticaret ve sanayi odas na kay tl 2379
i letme bulunmaktad r. Bu i letmelerden 767 sini eczaneler, ayakkab ,
bilgisayar, dayan kl tüketim e yalar , in aat malzemeleri, oto yedek
parçalar sat c lar ve konfeksiyonlar olu turmaktad r. Bu ana kütle
içinden Afyon ehir merkezinde yer alan 250 i letme örneklem olarak
ele al nm t r. Listelerden kümelere göre örnekleme yöntemiyle
seçilen 250 i letmeden 37’si ehir merkezinde de$il ilçelerde
oldu$undan bu i letmelere gidilmemi tir. Listede yer almas na ra$men
adreslerinde bulunamayan 19 i letme ve anket formunda önemli
eksiklikler bulunan 8 i letme de analiz d tutularak 188 i letmeye ait
bilgiler analiz edilmi tir. Örneklemde yer alan i letmelere ve ara t rma
s ras nda veri toplamak amac yla olu turulmu anket formlar n
dolduran kat l mc lara ait bilgiler Tablo 1‘de görülmektedir.
Tablo 1 Ara t rman n Örneklemi Hakk nda Genel Bilgiler
S kl k
Faaliyet alan$
Bilgisayar

7

%
4

Personel say$s$
1-5

S kl k

%

131

70,1

10

Ruhi GÜRDAL,. “Kredili (Taksitli) Sat lar ve Faiz Pe inat Dengesine Analitik
Bir Yakla m”, Pazarlama Dünyas-, Y l 2, Say :8, 1988, s. 31-35.
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Dayan kl tüketim mallar
/n aat malzemeleri
Oto yedek parça
Eczane
Konfeksiyon
Çal$(an personel say$s$
Sahibi
Yönetici
Çal an
Kat$l$mc$n$n E itim Düzeyi
/lkö$retim
Lise
Üniversite
Cinsiyeti
Erkek
Kad n

42
42
32
22
43

22
22
17
12
23

128
40
20

68,1
21,3
10,6

44
94
50

23,4
50,0
26,6

167
21

88,8
11,2

6-10
11-15
16-20
+20

29
9
3
15

15,5
4,8
1,6
8,0

Ya(
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
+50

39
34
28
25
27
13
19

21,1
18,4
15,1
13,5
14,6
7,0
10,3

Kat l mc lar n demografik bilgilerinin yan s ra taksitli sat lar
hakk ndaki tutumlar n ölçmek üzere 5’li Likert ölçe$inde tutum
sorular olu turularak kat l mc lara yöneltilmi tir. Analizde; taksitli
sat uygulamalar n ortaya koymak üzere frekans da$ l mlar n
gösteren tablolar olu turulmu tur. Daha sonra taksitli sat lara
kat l mc lar n yakla m n ölçmeyi amaçlayan tutum sorular n n
aritmetik ortalamalar al narak ortak kanaatler belirlenmi tir. Bundan
sonrada tutum sorular faktör analizine tabi tutularak taksitli sat lar
etkileyen belirleyiciler belirli gruplarda toplanm t r.
C) TAKS/TL/ SATIU UYGULAMASINA /L/UK/N
BULGULAR
Bu ara t rma da taksitli sat yapman n do$as ve pazarlama
aç s ndan ne gibi etkiler olu turdu$u tart lacakt r.
Örneklemi olu turan i letmelerin % 94,7’si taksitli sat
yapmaktad r.Taksitli sat lar n toplam sat lara oran i letmelere göre
farkl l k göstermektedir. Buna göre Sat lar n % 90’dan fazlas n
taksitli olarak gerçekle tiren i letmelerin toplam içindeki oran sadece
% 7,5’tir. Sat lar n n ço$unu taksitli olarak yapan i letmeler,
mobilya, beyaz e ya ve giyim alan nda faaliyet gösteren i letmelerdir.
/ letmeler büyük ço$unlu$u (% 81,9) yap lan taksitli
sat lardan kaynaklanan tahsilat için i letmede ayr birim
olu turmam lard r. Yap lan ki-kare testine göre (P<0,05) “taksitlerin
tahsilat için ayr birim olu turan i letmelerin da$ l m nda” herhangi
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bir farkl l k yoktur. Yine ki-kare testine göre (P<0,05) “faaliyet alan
ile taksitlerin tahsilat ekli” aras nda bir ili ki yoktur.
Örneklemdeki i letmelerin %63,3’ü kredi kart ile sat
yapmaktad r. Bu bilgi taksitli sat lar ile kredi kartl sat lar n birbirini
etkileyebilece$i varsay m yla toplanm t r. Kredi kart na taksit yapan
i letmelere uygulamada rastlanmaktad r. Ancak ki-kare testine göre
(P<0,05) taksitli sat yapma ile kredi kart ile sat yapma aras nda bir
ili ki bulunamam t r. Ba ka bir deyi le i letmeler kredi kart yla sat
yapsalar da yapmasalar da taksitli sat yapmaktad rlar.
Taksitli sat larda i letme sahiplerinin önemli bir oran (%
41,6) “her mal için sadece bir senet düzenleme” yoluna gitmektedir.
Her taksit için bir senet düzenleme uygulamas ise bu uygulamadan
sonra en yayg n olarak kullan lan ikinci yöntemdir. Üçüncü yöntem
ise taksitli sat lar için senet düzenlememe uygulamas yer almaktad r.
Be i letmeden birisi taksitli sat larda bir senet düzenleme ihtiyac
hissetmemektedir. Senet düzenleme ihtiyac duymayan i letmelerin %
73,7’sini giyim, g da ve in aat malzemeleri sat yapan i letmeler
olu turmaktad r. G da giyim ve in aat malzemeleri sat c lar
mü terileriyle daha yak n tan ma ve daha uzun süre i ili kisi
kurmalar nedeniyle senet düzenlemeye gerek duymad klar tahmin
edilmektedir.
Her taksit için ayr senet düzenlemenin en yayg n oldu$u alan
ise giyim alan nda faaliyet gösteren i letmeler olmakla beraber di$er
alanlarda faaliyet gösteren i letmelerle aralar nda önemli derecede bir
fark yoktur.
Taksitli sat yapan i letmelerin yar dan biraz fazlas (%52)
mü terilerine taksitlerini takip edebilmeleri için bir kart
sunmaktad rlar. Yar ya yak n k sm (%46,9) böyle bir uygulamalar n n
olmad $ n ifade etmektedir. Geriye kalan çok küçük bir bölüm ise
bazen kart verdiklerini bazen de kart vermediklerini ifade
etmektedirler.
Tablo 2. Taksitli Sat lar Hakk nda Genel Bilgiler
Taksitli Sat Gerçekle tiriyor musunuz? Evet
Hay r
Gerçekle tirdi$iniz taksitli sat lar n
Evet
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S kl k
178
10
34

%
94,7
5,3
18,1

63

tahsili için i letmeniz bünyesinde ayr bir Hay r
biriminiz var m ?
Kredi kart ile sat yap yor musunuz?
Evet
Hay r
Her taksit için ayr senet
Mal için tek senet
Taksitli sat lar n z da uygulaman z
Senet düzenlemeyiz.
nas ld r?
Mü terinin iste$ine uyar z
Kredi Kart
Evet
Sat s ras nda bas lm bir taksit takip
kart n mü terilerinize sunuyor musunuz? Hay r
Bazen

154

81,9

119
69
47
77
38
14
9
94
90
2

63,3
36,7
25,4
41,6
20,5
7,6
4,9
50,0
47,9
1,1

Mü terilerin taksitli sat lar için ya da belirli bir vadeye kadar
olan sat lar için i letme sahipleri için verilen senetler i letmeler için
bir güvence olma yan nda finansal bir kaynak da olabilir. Vadesinden
önce ihtiyaç duyulan senetlerin iskonto edilerek sat lmas uygulamas
Afyondaki i letmelerin % 22,3’ü taraf ndan uygulanmaktad r.
Örneklemde yer alan i letmelerin %77,7’si bu yola
ba vurmad klar n ifade etmi lerdir. Bu ekilde mü terilerinin
senetlerini ciro ederek senetleri devreden i letmelerin en çok
bilgisayar, beyaz e ya ve ilaç firmalar oldu$u tespit edilmi tir. Bu
tespiti yapmakla beraber bu alandaki i letmelerin bile en fazla 1/3
oran nda senetleri devrettiklerini belirtmek yerinde olacakt r. Ayr ca
bu sektörlerin isimleri an lm olsa bile di$er alanlarda faaliyet
gösteren
i letmelerin
oranlar yla
önemli
bir
farkl l k
bulunmamaktad r. Ba ka bir deyi le senetleri en çok hangi alanda
faaliyet gösteren i letmeler kullanmaktad rlar?” sorusunun cevab
“hemen her alanda yak n oranlarda” olmaktad r.
Bütün alanlarda i letmeler ödemeleri aksatan mü terilerin var
oldu$unu belirtmektedirler. Toplam içinde sadece % 8,5’lik bir
i letmenin mü terilerinin ödemelerini aksatmad $ n dü ünmesi de
bunun ba ka bir göstergesidir.
Tablo 3. Taksitli Sat lar ve Sat c / letmeler
Mü terilerin senetlerini ihtiyac n z
oldu$unda kullan yor musunuz?
Mü teriler ödemeleri aksat yor mu?

64

Evet
Hay r
Bazen
Evet
Hay r

S kl k
33
143
8
129
16

%
17,9
77,7
4,4
68,6
8,5
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Bazen
Evet
Borcunu ödemekten bilerek kaç nan
Hay r
mü terileriniz oluyor mu?
Bazen
Taksitlerini ödemeyen mü terilerinize ne Mal n iadesi
gibi bir yapt r m uyguluyorsunuz?
Yasal i lem
/kaz
Evet
Taksitli sat larda mal ald $ n z firma
Hay r
ödememe riskini üstleniyor mu?
Bazen
Taksitli sat lar n zda taksit say s kim
Mü teriler
taraf ndan belirlenmektedir?
Mü teriler ve biz
Üretici firma
Evet
Mü terilerinizin taksitleri bitmeden
mallar iade etmek istedikleri oluyor mu? Hay r
Bazen
Sat yapaca$ n z mü teri hakk nda
Evet
kendisi d nda bir bilgi kayna$ na
Hay r
ba vurmadan sat yap yor musunuz?
Bazen

43
112
36
39
3
65
117
19
161
6
16
122
49
29
121
37
57
98
31

22,9
59,9
19,2
20,9
1,6
35,2
63,2
10,2
86,6
3,2
8,6
65,2
26,2
15,5
64,7
19,8
30,6
52,7
16,7

Borcunu ödemekten bilerek kaç nan mü terilerden ikayetin en
yo$un oldu$u alan beyaz e ya satan i letmelerdir. Bunu mefru at ve
teknik hizmet sat c lar takip etmektedir. Taksitli borçlar oldu$u
halde ödemekten kaç nan mü terilerden yak nan i letmelerin toplama
oran % 80,8’dir.
Taksitlerini ödemekten kaç nan mü terilere ne gibi bir yapt r m
uyguland $ sorusuna i letmelerin ço$u (%63,2)mü teriyi bu konuda
uyararak çözüm bulmaya çal t klar n ifade etmektedirler.
Mobilya ve bilgisayar sat c lar tedarikçilerinin riskin bir
k sm n üstlendiklerini söylemektedirler. Ancak yine de tüm i letmeler
genel olarak riski üstlenmenin kendilerine dü tü$ünü ifade
etmektedirler.
Taksitle sat yapan i letme yöneticileri sat n alan ki i
hakk nda bilgi sahibi olmak için ba ka bilgi kaynaklar na ba vurma
gere$i duymamaktad rlar.
Taksit miktar ve taksit say s n bilgisayar ve beyaz e ya
ürünlerinde üretici firmalar belirlemektedirler. Mü terilerin taksit
say s n belirlemede etkili oldu$u ürünler ise g da ürünleridir. Taksitli
sat lar i letmeler için oldu$u gibi mü teriler için de belirsizlikler
ta maktad r. Üründen istenen faydan n sa$lanamamas veya
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planland $ gibi ödemelerin yap lmamas durumunda mü terilerin
zararlar n asgariye indirmek için ba vurabilece$i yollardan birisi de
sat n al nan ürünlerin iadesidir. / letme yöneticilerinin yakla k % 65’i
mü terilerin iade talebiyle kendilerine gelmediklerini belirtmi lerdir.
Ancak geri kalan k s m olan % 35’lik oran da önemli bir orand r. En
çok iade talebi in aat malzemelerinden gelmektedir. Fakat oran olarak
tüm alanlarda yap lan iade taleplerinin toplam içindeki oranlar
aras nda belirgin bir fark yoktur.
Teknik hizmetler, bilgisayar ve beyaz e ya satan i letme
sahipleri di$er alanlarda faaliyet gösterenlere taksitli sat yapacaklar
ki iler hakk nda biraz daha fazla daha fazla bilgi toplama ihtiyac
duymaktad rlar.
D) TAKS/TL/ SATIULAR HAKKINDAK/ TUTUMLAR
Kat l mc lara 19 adet yarg cümlesi yöneltilerek onlar n taksitli
sat lar hakk ndaki tutumlar belirlenmeye çal lm t r.
Kat l mc lar taksitli sat lar düzenleyen yasalar n yetersiz
oldu$unu dü ünmektedirler. Bu kanaat her e$itim düzeyinde,
yöneticilik süreleri ne olursa olsun bütün faaliyet alanlar nda geçerli
bir yarg d r.
Kat l mc lar,
taksitli
sat lar n
bir
risk
oldu$unu
dü ünmektedirler. Taksitli sat lar üretici i letmeler istedi$i için de$il
kendi istekleri ile yapt klar n ifade etmektedirler. Taksitli sat yapan
i letmeler aras nda Üretici i letmeler istemese de taksitli sat yapar m
dü üncesi net bir ekilde belirtilmektedir.
Kat l mc lar, taksitli sat lar n ciroyu azaltmad $ n aksine
art rd $ n ; hatta taksitli sat lar olmadan i letme olarak ayakta
kalman n zor oldu$unu ifade etmektedirler.
Taksitli sat lar mü terilerle tan man n ve sürekli hale
getirmenin bir yolu olarak kullan labilir. Bu kanaat kat l mc lar n
kuvvetle kat ld klar bir kanaattir. Bu dü ünceyi “taksit ödemeye gelen
mü terilerin ba ka mallar da sat nald $ ” dü üncesi desteklemektedir.
Ayr ca taksit ödemeye gelen mü teriler yanlar nda yeni mü teriler de
getirmekte ve i letmenin mü teri portföyünü geni letmektedir.
Tablo 4. Taksitli Sat lar Hakk ndaki Tutumlar
Ortalama Standart
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Taksitli sat lar düzenleyen yasalar yeterlidir.
Taksitli sat lar üretici i letme istedi$i için yap yoruz.
Taksitli sat lar ciromuzun azalmas na neden oluyor.
Sektörümüzde taksitli sat yapmadan ayakta kalmak mümkün de$ildir.
Taksitli sat lar düzenleyen yasalar hakk nda bilgim var.
Mü terilerimiz taksitli sat lar bir tasarruf ekli olarak dü ünüyorlar.
Sektörümüzde taksitli sat lar i letmeleri ayakta tutmaktad r.
Üretici i letme istemese de taksitli sat yapar z
Taksitle sat yapmak, alaca$ riske atmak demektir.
Taksitli sat lar m z olmasa sat lar m z azal r.
Borcunu ödemekten bilerek kaç nan mü terilerimiz oluyor.
Mü teri memnuniyeti ile kar hedefleri çat t $ nda bir süre kâr
hedeflerinden vazgeçilebilir.
Taksit ödemeye gelen mü terimiz ba ka ürünler de al yor.
Taksitli sat lar mü terilerimizi sat n almaya ikna etmede bize yard mc
oluyor.
Taksit ödemeye gelen mü terilerimiz yanlar nda ba ka mü terilerde
getiriyorlar.
Taksitli sat lar n ekonomiye canl l k kazand rd $ na inan yorum.
Taksitle mal alan mü terilerimiz daha sonra sürekli mü terimiz oluyor.
Taksitle sat demek risk almak demektir.
Taksitli sat lar, mü terinin memnuniyetini artt r yor.
1. Tamamen kat l yorum,

2. Kat l yorum,

3. Fikrim yok,

3,4096
3,367
3,2872
2,8351
2,5851
2,383
2,3564
2,2553
2,1915
2,0798
2,0638

Sapma
1,00124
1,32374
1,22472
1,35609
0,92972
1,05573
1,15421
1,22746
1,10203
1,13713
1,027

2,0479

0,89134

1,9362

0,87519

1,9309

0,8341

1,8564

0,81142

1,8564
1,7553
1,7553
1,6489

0,79141
0,73399
0,74842
0,68142

4. Kat lm yorum , 5. Kesinlikle kat lm yorum

Mü terilerle yap lan sat konu mas s ras nda sat lar n taksitli
olmas , i letmeye mü teriyi ikna etme aç s ndan yard mc olmaktad r.
Ayr ca sat sonras de$erlendirmelerde de mü teri üzerinde olumlu
etki yaparak memnuniyeti art rmaktad r.
Kat l mc lar olu turan gruplara aras ndaki tutum farkl l klar n
tespit etmek üzere yap lan Scheffe testi (P<0,05) yap lm t r. Bu
testlerde ya , i letme büyüklü$ü, kat l mc n n firmadaki konumu,
e$itim düzeyi gibi gruplar aras nda dü ünce farkl l klar n n olmad $
tespit edilmi tir.
E) TAKS/TL/ SATIULARIN TEMEL BEL/RLEY/C/LER/
/ letmelerin taksitli sat lar kak nda tutumlar n ölçmeye
yönelik 20 yarg cümlesinin daha belirli faktörler alt nda toplan p
toplanmad $ n test etmek üzere faktör analizi yap lm t r.
Faktör analizi ile taksitli sat lar n temel belirleyicileri ve
taksitli sat lar belirlemedeki a$ rl klar tespit edilmi olacakt r. KMO
testine göre (68,8) veriler faktör analizi yapmak için elveri lidir.
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Faktör analizi sonucunda 7 faktör olu mu tur ve bu 7 faktör
taksitli sat lar n %59,4’ünü aç klamaktad r. Analiz sonuçlar na göre
olu an 7 faktör a a$ daki Tablo 5’te görülen bile enlerden
olu maktad r.
Tablo 5. Faktör Analizi Sonuçlar
Faktör
yükü
Faktör 1 sat*+lar* art*r*c* etkisi
Taksitli sat lar m z olmasa sat lar m z azal r.
Sektörümüzde taksitli sat lar i letmeleri ayakta tutmaktad r.
Sektörümüzde taksitli sat yapmadan ayakta kalmak mümkün de$ildir.
Faktör 2 mü+teri süreklili3i geli+tirme
Taksit ödemeye gelen mü terimiz ba ka ürünler de al yor.
Taksitle mal alan mü terilerimiz daha sonra sürekli mü terimiz oluyor.
Taksitli sat lar, mü terinin memnuniyetini artt r yor.
Faktör 3 risk
Taksitle sat yapmak, alaca$ riske atmak demektir.
Borcunu ödemekten bilerek kaç nan mü terilerimiz oluyor.
Taksitle sat demek risk almak demektir.
Faktör 4 Di3er fonksiyonlar* destekleme etkisi
Daha önce taksitli mal satt $ m z bir mü teriye güveniriz.
Taksit ödemeye gelen mü terilerimiz yanlar nda ba ka mü terilerde getiriyorlar.
Taksitli sat lar n ekonomiye canl l k kazand rd $ na inan yorum.
Taksitli sat lar mü terilerimizi sat n almaya ikna etmede bize yard mc oluyor.
Faktör 5 Taksitli sat*+ bilgisi
Üretici i letme istemese de taksitli sat yapar z
Taksitli sat lar düzenleyen yasalar hakk nda bilgim var.
Faktör 6 D*+sal etkiler
Mü terilerimiz taksitli sat lar bir tasarruf ekli olarak dü ünüyorlar.
Taksitli sat lar üretici i letme istedi$i için yap yoruz.
Faktör 7 di3er etkiler
Taksitli sat lar ciromuzun azalmas na neden oluyor.
Taksitli sat lar düzenleyen yasalar yeterlidir.

Aç klama
oran
11,6

,774
,752
,668
9,3
,789
,676
,524
9,2
,723
,707
,697
8,2
-,703
,621
,536
,509
7,5
,793
,575
7,1
,681
,648
6,5
,793
,578

19 tutum sorusu ile elde edilen ve taksitli sat yapmaya neden
olan faktörler u ekilde ortaya ç km t r:
/ letme sahiplerini taksitli sat yapmaya iten ilk ve en önemli
neden “taksitlerin sat lar art r c etkisi” olarak tespit edilmi tir.
Sektörde ya anan rekabet, sat lar n azalmamas n isteme gibi istekler
nedeniyle i letmeler taksitli sat lara ba vurmaktad rlar.
Taksitli sat lar n mü teri ile bir tan ma vas tas olarak
dü ünülmektedir. Ma$azaya gelen “mü terinin sürekli hale
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gelmesine” neden olaca$ beklentisi taksitli sat lar n yap lmas n n
ikinci önemli nedenidir.
“Taksitli sat lardan do$an risk” sat ta taksit uygulamas n n
bir ba ka belirleyicisidir. / letmeler taksitli sat lar yoluyla pe in
alacaklar n vade fark n ekleyerek alacaklar n vadeli hale
dönü türmektedir. Böylece i letmenin katlanmas gereken risk
büyümektedir. Alg lanan risk büyüklü$ü ya da i letme yöneticisinin
riski sevmesi ya da kaç nmas taksitli sat lar belirlemede bundan
sonra gündeme gelecektir.
Mü teri ile i letme aras nda güven olu turma, mü terilerin
referans olma etkisi, ekonomiye etkisi, ya da tüketicileri daha kolay
ikna etmeye olan yard mc etkisiyle “di$er fonksiyonlar destekleme
etkisi” yapmaktad r.
/ letme temsilcilerinin taksitli sat lar n n nas l yap laca$ n
bilmeleri ve bu konuda kendilerini yetkin hissetmeleri taksitli sat
yapmalar n belirlemektedir.
Mü terilerden ya da üretici i letmelerin etkisi de taksitli
sat lar n “d sal belirleyicileri” olarak kar m za ç kmaktad r.
Taksitli sat lar n ciroyu azalt yor olmas fikrine ve taksitli
sat lar düzenleyen yasalar n yeterli olmas dü üncelerine i letme
temsilcileri kat lmad klar n belirtmi lerdir. Bu iki konuyu ayn faktör
çat s alt nda toplamak zor görünmektedir. Bundan dolay di$er
belirleyiciler olarak tan mlanm t r.

SONUÇ
Taksitli sat lar günlük hayat n içinde yer alan bir
uygulamad r. Sosyal hayatta ortaya konan davran lar n anla lmas
için her uygulaman n uygulamadan etkilenen taraflar üzerindeki
etkilerini ara t rmak faydal olacakt r. Bu ara t rmada taksitli sat lar
incelenmi tir.
Ara t rma sonucunda i letmelerin taksitli sat lar hakk ndaki
tutumlar n belirleyen 7 faktör tespit edilmi tir. Bu faktörler önem
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s ras na göre u ekilde olu mu tur. Taksitlerin sat lar art r c
etkisinin olmas , mü teriyi sürekli hale getirmesi, taksitli sat lardan
do$an risk, sat yapmay kolayla t r c etkisi, taksitli sat bilgisi,
üretici i letmeler ve mü terilerin olu turdu$u d al faktörler, di$er
faktörler.
Taksitli sat lar n belirleyicisi olarak di$er faktörler içinde
ölçülen “yasal düzenlemelerin” yetersiz oldu$u belirtilmi tir. Yasal
düzenlemeler konusunun taksitli sat lar n belirleyicisi olarak faktörler
aras nda önem s ras aç s ndan sonuncu s rada yer alm olmas dikkat
çekicidir. / letme sahipleri bu düzenlemelerin yetersiz oldu$unu
dü ünmelerine ra$men bundan çok etkilenmemektedirler.
Mobilya, beyaz e ya ve giyim alan nda faaliyet gösteren
i letmeler, sat lar n n ço$unu taksitli olarak yapmaktad rlar.
/ letmeler büyük ço$unlu$u (% 81,9) yap lan taksitli
sat lardan kaynaklanan tahsilat için i letmede ayr birim
olu turmam lard r.
Taksitli sat yapma ile kredi kart ile sat yapma aras nda bir
ili ki bulunamam t r. Ancak son zamanlarda taksitli sat nalma
yapabilen kredi kart uygulamas yayg nla t $ ndan bu konu üzerinde
yar ca durulmal d r.
/ letmeler taksitli sat larda en çok “her mal için bir senet”
düzenleme yoluna gitmektedir. “Her taksit için bir senet” düzenleme
uygulamas ikinci s rada yer al rken; üçüncü s rada taksitli sat lar
için “senet düzenlememe” uygulamas yer almaktad r. Bu yöntem
sat c y daha çok koruyan veya mü terinin i letmeye daha çok
güvenmesi anlam na gelmektedir. Bununla birlikte örneklemde yer
alan i letmelerin %77,7’si mü terilerinin senetlerini ciro etmediklerini
ifade etmi lerdir. Burada ç kart lacak sonuç, i letmeler senetleri
finansal araç olarak de$il bir “ödeme teminat ” olarak görmektedirler.
Toplam içinde sadece % 8,5’lik bir i letmenin mü terilerinin
ödemelerini aksatmad $ n ifade etmi tir. Bir önceki maddeyle beraber
dü ünüldü$ünde ödemelerin bu kadar büyük bir oranda aksat lmas na
ra$men senetlerin devredilmemesi i letmelerin senetleri sadece bir
teminat olarak gördüklerinin bir ba ka göstergesidir. Bu konuda
i letmeler, taksitlerini ödemeyen mü terileri bu konuda uyararak
(%63,2) geciken ödemelere çözüm bulmaya çal maktad rlar.
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Taksit miktar ve taksit say s n bilgisayar ve beyaz e ya
ürünlerinde üretici firmalar taraf ndan yap lan kampanyalarla
belirlendi$i anla lmaktad r. Mü terilerin taksit say s n belirlemede
etkili oldu$u ürünler ise g da ürünleridir.
Taksitli sat larda tüketicilerin tutumlar ölçülerek tüketicileri
etkileyen faktörler de ortaya ç kart labilir. Bu durumda taksitli
sat lar n gerçekle mesinde belirleyici olan iki taraf n da görü leri
aç kl $a kavu turulmu olacakt r. Ancak bu ba ka bir çal man n
konusudur.
Bundan sonra bu konuda yap lacak çal malarda, üretici
i letmelerin ve mü terilerin taksitli sat lardaki rolü, i letmelerin
taksitli sat olu turmada üretici i letmelerden ba$ ms z davranma
e$ilimi ile taksitli sat lar aras ndaki ili ki üzerinde durulmas
önerilebilir.
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