67

Hane Halk› ve Aile Yaﬂam Döngüsü (AYD)
Ölçekleri ‹le ‹çecek Tüketimi
Harcamalar›n›n Analizi1
ﬁuay›p ÖZDEM‹R*
Celalettin VATANDAﬁ**

Özet
Bu çal›ﬂmada iki temel konuya cevap aranmaktad›r. Birincisi aile
ve tüketim konulu araﬂt›rmalarda kullan›lan ölçekler nelerdir ve
nas›l kullan›l›r? Bu ölçeklerin birbirleri ile olan farkl›l›klar› nelerdir? ‹kinci konu ise Türkiye’de içecek tüketimi al›ﬂkanl›klar› aile
baz›nda nas›ld›r? Bu iki soruya cevap vermek amac›yla çal›ﬂmada
önce Aile Yaﬂam Döngüsü (AYD)/hane halk› ölçekleri tan›t›lm›ﬂt›r.
Daha sonra Türkiye ‹statistik Kurumu’nun (TÜ‹K) 2006 y›l› hane
halk› bütçe araﬂt›rmas› veriler kullan›larak hane halklar›n›n ve ailelerin içecek tüketimi seçilmiﬂ 8 içecek kalemi (süt, kahve, çay, maden sular›, meyve sular›, alkolsüz içecekler, içki-likör ve bira) üzerinden analiz edilerek ölçekler k›yaslanm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Aile Yaﬂam Döngüsü, Hane halk› içecek tüketimi yap›s›
The Analysis of Household, Family Life Cycle Scales and
Beverage Consumption Expenditure
A bstract
This study focuses on two main subjects. The first is the scales used
in examining the family's consumption expenditure. Second subject
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of this study is beverage consumption expenditure in Turkey The Family Life Cycle and household scales were introduced. Then Household Budget Survey’s data (2006) were analyzed which is gathered
from Turkish Statistical Institution to explain households and families beverage consumption expenditure pattern of selected items (8
drinks: milk, coffee, tea, mineral water, fruit juices, soft drinks, alcohol-liquor and beer). As a result of study that could be suggested
that the amount of household expenditure for beverages and Family
Life Cycle vary according to the scale, families spend the most for
milk, tea and beverage among the other drinks.
Keywords: Family Life Cycle, Household drink consumption
pattern
Giriﬂ
Tüketicilerin davran›ﬂlar›n› anlamaya çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar›n
“tüketim davran›ﬂ›n›” aç›klamakta kulland›¤› çok say›da de¤iﬂken
bulunmaktad›r. Bu de¤iﬂkenlerden baz›lar› bireyin kendisiyle ilgili (motivasyon, alg›lama, tecrübe vs.) iken baz›lar› da d›ﬂ dünyadan
gelen etkilerden (pazarlama çabalar›, referans grubu etkisi vs.)
oluﬂmaktad›r.
Tüketici olan bireyin sürekli olarak içinde yer ald›¤› “aile” de tüketim olgusunu etkileyen de¤iﬂkenlerden birisidir (Burns ve Gentry,
1990; Burns, 1993; Güven, 1991; Saracel vd., 2002; Özmete, 2004;
Ayan, 2004). Aile bireyin davran›ﬂ›n› aç›klamada kullan›ld›¤› gibi
toplumsal ve ekonomik olaylar› aç›klamada da kullan›labilmektedir. Bireyi tan›mak için aileyi daha iyi tan›mak gerekmekte, aileyi
daha iyi tan›mak için ise farkl› perspektiflerden yaklaﬂ›mlar geliﬂtirmek gerekmektedir.
Aileleri daha iyi tan›mak ve anlamak amac›yla çok say›da ölçek
kullan›lmaktad›r. Bu ölçeklerin baz›lar› ailelerin içindeki bireyleri
tek baﬂ›na ele almakta, baz›lar› ise bir zaman kesitindeki ailenin
foto¤raflar›n› çekmektedir. Bu tür çal›ﬂmalar foto¤raf›n çekildi¤i
andan önceki ve sonraki zaman dilimlerini dikkate almazlar. Zaman boyutunu da dikkate alan ölçekler de de¤iﬂimlerin zamanlamas›, öncesi araﬂt›r›lmakta ve sonras› tahmin edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Kullan›lan ölçek ne olursa olsun araﬂt›rmac›lar, uzman› olTüketici ve Tüketim Araﬂtırmaları Dergisi
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duklar› konu perspektifinden bakarak aileleri aç›klamaya çal›ﬂmaktad›rlar. Psikoloji alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂ araﬂt›rmac›lar ailenin bütünü ya da bir bireyi psikolojik aç›dan ele al›rken, bir ekonomist de aileleri geliri ve gideri olan birer ekonomik birim olarak ele
alma e¤iliminde olmaktad›r. Ekonomi perspektifinden bakarak ona
göre aileleri kategorize etme durumunda öncelik; ekonomik problemlere yönelik olmaktad›r. Benzer durumlar, psikolojik, sosyolojik, e¤itimsel perspektiften bakan araﬂt›rmalar için de geçerlidir.
Bu araﬂt›rmada öncelik seçilmiﬂ 8 içecek harcamas› üzerinden aile-hane halk› ölçekleri ve içecek tüketimine verilmiﬂtir. Çal›ﬂma ile
ulaﬂ›lmak istenen nokta, ölçeklerin neyi ölçtü¤ünü tespit etmek,
güçlü ve zay›f yanlar›n›n k›yaslanmas›n› sa¤lamakt›r. Böylece sosyologlar›n, psikologlar›n, iﬂletme yöneticilerinin, ekonomistlerin elde etmek istedikleri ç›kt›lar›n niteli¤ine göre hangi ölçe¤i ya da ölçekleri kullanmalar› gerekti¤ine karar vermede yard›mc› olmak
amaçlanmaktad›r.
Aileyi Tan›mlayan Ölçekler
Aileyi ve iﬂlevlerini daha iyi anlayabilmek için farkl› de¤iﬂkenler
yard›m›yla farkl› ölçekler geliﬂtirilmektedir. Yap›lan bir çal›ﬂmada (Torlak ve di¤erleri, 2009) aile ve hane halk›n› tan›mlamada
kullan›lan de¤iﬂkenler s›ralanm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂkenler ﬂunlard›r: Evlenme yöntemi, niﬂanl› kalma süresi, ailenin kazanç kayna¤›, annenin yaﬂ›, baban›n yaﬂ›, baban›n e¤itimi, baban›n mesle¤i, baban›n hayatta olmas›, annenin e¤itimi, annenin mesle¤i, annenin hayatta olmas›, ilk eﬂ –ikinci eﬂ olma durumu, çocuklar›n aras›ndaki
yaﬂ fark› olmas›, çocuk say›s›, çocuklar›n e¤itimi, çocuklar›n mesle¤i, ölen çocuk say›s›, çocuklar›n cinsiyetleri, çocuklar›n evlenme yaﬂ›, evde eﬂ ve çocuklardan baﬂka yaﬂayanlar, konut sahipli¤i, ailenin otomobil varl›¤›, yaﬂanan yerleﬂim yerinin büyüklü¤ü, yaﬂanan
yerleﬂim yerinde geçirilen süre, dini inançlar, arkadaﬂ çevresi, iletiﬂim kurma becerisi, etnisite, dünya görüﬂü, co¤rafi bölge, yaﬂan›lan evin tipi (müstakil, daire vb.), hayvan sahipli¤i, ailenin geliri.
Bu kriterlerden bir ya da birkaç›n›n kullan›ld›¤›, aileleri farkl› aç›lardan ele alan pek çok çal›ﬂma mevcuttur. Baz› çal›ﬂmalar kriterlerden bir k›sm›n› kullanarak aileleri s›n›fland›rmaya; dolay›s›yla
ölçek geliﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Örne¤in Seçkin ve Kayhan (1996:
15-20) taraf›ndan de¤iﬂik kriterlere göre aile tipleri s›n›fland›rmaCilt 1 Sayı 1, Haziran 2009
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lar› yap›lm›ﬂt›r. Buna göre, aile büyüklü¤üne göre “geniﬂ-birleﬂik”
(büyük) ve “çekirdek, parçalanm›ﬂ” (küçük) aileler söz konusu olabilmektedir. Yönetim biçimlerine göre “ataerkil, anaerkil ve eﬂitlikçi” aileler görülmekteyken; yaﬂad›¤› yerlere göre “k›rsal, gecekondu
ve kentsel” aile tiplerinden bahsedilmektedir. Bilgin (1991:44) bu
geniﬂ ve çekirdek aile kategorilerine ek olarak ikisi aras›nda olan
ve sadece say› ile ilgili olmayan bir “geçiﬂ ailesi” tipi tan›mlamaktad›r.
Ailede yaﬂayan bireylerin üstlendikleri iﬂlevler ve aileyi etkileme
durumlar›na göre farkl›l›klar oluﬂmaktad›r. Örne¤in tek kiﬂiden
oluﬂan bir ailenin harcamas› ile iki kiﬂilik bir ailenin harcamas› ayn› olmamaktad›r. Ailedeki birey say›s› artt›kça hane halk›n›n harcamalar› da artmaktad›r. Harcamalardaki art›ﬂ, ancak hane halk›
kiﬂi say›s›ndaki art›ﬂla ayn› büyüklükte olmamaktad›r. Örne¤in birinci kiﬂi kira verirken ikinci kiﬂi için ayr›ca kira verilmemekte, bu
durumda ise harcama azalan bir ﬂekilde artmaktad›r. Bu yaklaﬂ›mdan hareketle hane halk› büyüklü¤ünü ölçmek için OECD taraf›ndan kullan›lan bir hane halk› ölçe¤i bulunmaktad›r. “Yenilenmiﬂ
OECD’e Göre Eﬂde¤er Hane Büyüklü¤ü” ad› verilen bu ölçekte hane halklar›n›n büyüklü¤ü karﬂ›laﬂt›r›labilir bir rakama indirgenmektedir. Bu ölçe¤e göre hanedeki ilk yetiﬂkin için 1 de¤eri; 14 ve
daha yukar› yaﬂtaki fertler için 0,5 de¤eri ve 14 yaﬂ›ndan küçük
fertler için 0,3 de¤eri dikkate al›narak hane halk› büyüklü¤ü hesaplanmaktad›r. Bu rakam ailenin yap›s›n› bir ölçüde anlat›rken
ailede yaﬂayan kiﬂilerin kim olduklar›na ait aç›k bilgiler sunmamaktad›r. Tablo 1’de bu ölçe¤e göre hane halk›n›n Türkiye nüfusu
içindeki da¤›l›m görülmektedir.
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Tablo 1. OECD’ye Göre Eﬂde¤er Hane Büyüklü¤ü
Ölçe¤ine Göre Türkiye Nüfusunun Da¤›l›m›
OECD’ye Göre

OECD’ye Göre

Eﬂde¤er Hane

Birikimli

halk› Büyüklü¤ü Say›

Eﬂde¤er Hane

Birikimli

%

%

%

%

1,0

282

3,3

3,3

halk› Büyüklü¤ü Say›
2,6

304

3,6

74,9

1,3

31

,4

3,7

2,7

101

1,2

76,1

1,5

1327

15,5

19,2

2,8

403

4,7

80,8

1,6

29

,3

19,5

2,9

127

1,5

82,3

1,8

834

9,7

29,2

3,0

310

3,6

85,9

1,9

20

,2

29,5

3,1

218

2,5

88,4

2,0

910

10,6

40,1

3,2

35

,4

88,8

2,1

1006

11,8

51,9

3,3

193

2,3

91,1

2,2

7

,1

52,0

3,4

67

,8

91,9

2,3

578

6,8

58,7

3,5

110

1,3

93,2

2,4

339

4,0

62,7

3,6

93

1,1

94,2

2,5

741

8,7

71,3

3,7 den büyük

493

5,8

100,0

TOPLAM

8558

100,0

Kaynak: TÜ‹K, 2006 Y›l› Hane halk› Bütçe Araﬂt›rmas›

Bu ölçe¤e göre oransal olarak en yüksek dilimi oluﬂturan “1,5 büyüklü¤ündeki” bir hane halk›n›n bir yetiﬂkin ve 14 yaﬂ›ndan büyük
ikinci bir kiﬂiden (yetiﬂkinde de olabilir çocuk da) oluﬂtu¤u söylenebilir. ‹kinci kiﬂinin yaﬂ› ile ilgili bilgi için baﬂka veriler sahip olmak
gerekmektedir. Oransal olarak ikinci büyüklükte bulunan “2,1 büyüklü¤ündeki” hane halk›n›n iki yetiﬂkin ve 14 yaﬂ›ndan küçük iki
çocuktan oluﬂtu¤u tahmin edilebilir. Di¤er büyüklükler için ayr›
ayr› hesap yaparak hane halk› büyüklükleri tahmin edilebilmektedir. Bu ölçek, hane halk› büyüklüklerinin mutlak de¤erlerini ve büyüklükteki de¤iﬂmeleri izlemeyi kolaylaﬂt›ran uluslararas› karﬂ›laﬂt›rmada kullan›labilecek bir ölçektir.
Aileyi hane halk› olarak ele alan ve ekonomik bir birim olarak ele
alan araﬂt›rmalar (Commuri ve Gentry, 2000; Rosen ve Granbois,
1983) eskiden beri vard›r. Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) hane
halk› bütçe araﬂt›rmalar›nda aileyi de¤il “hane halk›n›” baz olarak
almaktad›r. Aileleri, ailelerde yer alan bireylerin say›s›na ve yaﬂ
Cilt 1 Sayı 1, Haziran 2009
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büyüklüklerine göre yap›lan s›n›fland›rmada 15 kategori yer almaktad›r. Buna göre yap›lan s›n›fland›rma ve Türkiye nüfusu içindeki da¤›l›m› Tablo 2’deki gibidir.
Tablo 2. TÜ‹K’in Hane halk› Tan›mlar›na Göre
Türkiye Nüfusunun Da¤›l›m›
Nüfus
‹çindeki
%’si
1. Tek çocuklu çekirdek aile - çocuklar›n hepsi 18 yaﬂ›ndan küçük

11,4

2. Tek çocuklu çekirdek aile - en az bir çocuk 18 yaﬂ›ndan büyük

7,0

3. ‹ki çocuklu çekirdek aile - çocuklar›n hepsi 18 yaﬂ›ndan küçük

17,0

4. ‹ki çocuklu çekirdek aile - en az bir çocuk 18 yaﬂ›ndan büyük

7,0

5. Üç ve daha fazla çocuklu çekirdek aile - çocuklar›n hepsi 18
yaﬂ›ndan küçük
6. Üç ve daha fazla çocuklu çekirdek aile - en az bir çocuk 18
yaﬂ›ndan büyük
7. Çekirdek aile - çocuksuz

10,9
7,6
13,1

8. Ataerkil veya geniﬂ aile - çocuksuz

2,0

9. Ataerkil veya geniﬂ aile - çocuklar›n hepsi 18 yaﬂ›ndan küçük

9,1

10. Ataerkil veya geniﬂ aile - en az bir çocuk 18 yaﬂ›ndan büyük

7,5

11. Tek yetiﬂkinli aile – çocuksuz

3,5

12. Tek yetiﬂkinli aile - çocuklar›n hepsi 18 yaﬂ›ndan küçük

1,1

13. Tek yetiﬂkinli aile - en az bir çocuk 18 yaﬂ›ndan büyük

2,1

14. Birarada yaﬂayan ö¤renci, iﬂçi vb. kiﬂiler

0,2

15. Birarada yaﬂayan akrabalar

0,5

Not:

Kategorilerin s›ra numaras› daha sonraki analizlerde o kategoriyi temsil
etmek üzere kullan›lmaktad›r.

Hane halk› ölçe¤ine göre Türkiye nüfusunun en büyük oranlar› s›ras›yla “iki çocuklu çekirdek ailelerden, çocuksuz çekirdek ailelerden, tek çocuklu çekirdek ailelerden ve üç ve daha fazla çocuklu çeTüketici ve Tüketim Araﬂtırmaları Dergisi
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kirdek” ailelerden oluﬂmaktad›r. Di¤er oranlar tablodan görülebilmektedir. Hane halk› ölçe¤i oldukça kullan›ﬂl› bilgiler sunmaktad›r.
Hane halk› ölçe¤ini kullanan araﬂt›rmalarda hane halk›n›n demografik yap›s›na ba¤l› olarak sosyal, ekonomik de¤iﬂimler aç›klanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Örne¤in gelir ve tüketim harcamalar›n› aras›ndaki iliﬂkide hane halk›n›n de¤iﬂimleri nas›l belirledi¤i araﬂt›r›lmaktad›r. Hane halk›n›n yaﬂlar›, say›lar› cinsiyetleri gibi de¤iﬂkenler gelirin tüketimi nas›l etkiledi¤inin belirleyicisi olabilmektedir
(Attanasio ve Browning, 1993). Hane halk›n› “ekonomik bir birim”
olarak görme anlay›ﬂ› yayg›n bir anlay›ﬂt›r. Hane halk›n›n geliri
nas›l harcad›¤› konusu gündeme geldi¤inde ise yetiﬂkinlerin ve çocuklar›n bu geliri nas›l paylaﬂt›klar› da önem kazanmaktad›r. Aileye yeni kat›lan bireylerin, sabit gelir varsay›m›yla di¤er aile bireylerinin harcanabilir gelirlerini azaltt›¤› ve dolay›s›yla refah seviyesini de azaltt›¤› ifade edilmektedir (Lee ve di¤erleri, 2005:6).
Hane halk› yaklaﬂ›m›ndan farkl› olarak aileyi bir bütün olarak ele
alan bak›ﬂ aç›s› da araﬂt›rmalarda kullan›lmaktad›r. (Burns, 1993)
Bu yaklaﬂ›m “ailenin de bir yaﬂam›n›n oldu¤unu” ve yaﬂam› boyunca baz› iﬂlevleri yerine getirdi¤ini varsaymaktad›r. Ayn› zamanda
toplumsal ve ekonomik olaylardan etkilendi¤i gibi onlar› etkiledi¤ini; ayn› zamanda ailenin içindeki bireyleri etkiledi¤ini ve onlar›n
da etkisine aç›k oldu¤unu da kabul etmektedir. Tüm bu özelliklerin
ailenin yaﬂam süresini gösteren zaman çizgisi boyunca farkl› de¤erler taﬂ›d›¤›n› vurgulayan model ise “Aile Yaﬂam Döngüsü” (AYD)
olarak isimlendirilmektedir. AYD Temel de¤iﬂkenler olarak, çocuklar›n yaﬂlar›, ebeveynlerin yaﬂlar›, evlili¤in yaﬂ›, ebeveynlerin birlikte olma ya da olmama durumlar› baz al›narak oluﬂturulan
AYD’nin ayr› ayr› dönemlerinin varl›¤› söz konusu olabilmektedir.
Bunlara da “Aile Yaﬂam Dönemleri” ad› verilmektedir.
Araﬂt›rmac›lar taraf›ndan AYD’nin niﬂanl›l›k aﬂamas› dahil 8 aﬂama oldu¤u varsay›lm›ﬂt›r. Literatürde farkl› ülkeler için yap›lan
araﬂt›rmalarda AYD aﬂamalar›n›n say›s›n› 4 olarak belirlemiﬂ
araﬂt›rmalar oldu¤u gibi 10 aﬂamaya kadar ç›kartabilen araﬂt›rmalar (Özdemir ve di¤erleri, 2009) bulunmaktad›r. Bu araﬂt›rmada ikincil verilerden yararlan›ld›¤› için niﬂanl›l›k dönemine iliﬂkin
kay›tlar elde edilememiﬂtir. Bundan dolay› 6 aﬂamal› bir AYD oluﬂturulmuﬂtur. Bu aﬂamalar›n isimleri ve Türkiye nüfusu içindeki
Cilt 1 Sayı 1, Haziran 2009
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paylar› Grafik 1’de görüldü¤ü gibidir. Hane halk› ölçe¤inden farkl›
olarak “bir arada yaﬂayanlar” kategorisi AYD’de yer almamaktad›r.
Grafik 1. Aile Yaﬂam Dönemleri’ne Göre Ailelerin Toplam
Nüfus ‹çindeki Da¤›l›mlar›
33,4

24,2

23,1

11,1
1,0
Yaln›z
gençler

4,2
Çocuksuz
yeni
evliler

2,3
7 yaﬂ›na ‹lkö¤retim Ergenlik
Yaﬂl›
kadar
ça¤›nda ça¤›ndan ebevyn
çocu¤u
çocuklar›
büyük
yuvada
kalm›ﬂ
olanlar
olanlar
çocu¤u
olanlar

0,7

Yaln›z Birarada
yaﬂl›lar yaﬂayanlar

AYD ölçe¤inin temel esprisi, aileyi de hayata kat›lan bir bütün olarak görmek ve ailede yaﬂanan de¤iﬂimleri ailenin yaﬂ›na ba¤l› olarak incelemektir. “Aileye mahsus yap›lan harcamalar hangi dönemlerde nas›l gerçekleﬂmektedir?” sorusuna cevap arayan bu ölçek sosyal ve ekonomik olarak ailenin yaﬂad›¤› olaylar› anlamaya
yard›mc› olabilmektedir.
Yöntem ve Veriler
Araﬂt›rmada aileleri tan›mlamak ve aç›klamak için kullan›lan birkaç tane aile ölçe¤i kullan›lm›ﬂt›r. Aile tan›mlayan bu ölçeklerden
hangisi ne ölçüde içecek tüketimini farkl› gruplar için daha do¤ru
yans›tmaktad›r? Bu sorunun cevab›n›n bulunmas› ile birlikte pazarlama yöneticileri tüketici davran›ﬂlar›n› anlamada bir ad›m daha atm›ﬂ olacakt›r.
Araﬂt›rmada kullan›lan ölçekler daha önce sosyal bilimlerin de¤iﬂik disiplinleri taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ ve kullan›lm›ﬂ aile ölçeklerinden oluﬂmaktad›r. ‹çecek tüketimini gösteren veriler ise TÜ‹K’in 2006 y›l›nda yapt›¤› “Hane halk› Bütçe Araﬂt›rmas› Veri Seti”
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kullan›larak elde edilmiﬂtir. Söz konusu veri setinde 8558 adet hane halk›na ait ham veriler bulunmaktad›r. Veri seti kurumdan
al›nm›ﬂ ve yeniden organize edilerek analizde kullan›lm›ﬂt›r. Analizde kullan›ma uygun hale getirmek amac›yla hane halk›n›n fertleri için yap›lm›ﬂ bulunan tüketim harcamalar› rakamlar› hane
halk›n› temsil etmesi için toplanarak yeni bir rakam oluﬂturulmuﬂtur. Ayr›ca yine veri setinden yararlanarak hane halk› türleri,
OECD eﬂde¤er hane halk› büyüklü¤ü ve referans kiﬂinin yaﬂlar›na
bakarak Aile Yaﬂam Döngüsü aﬂamalar›ndan hangisinde olduklar›na dair yeni bir kodlama yap›lm›ﬂt›r. Ancak TÜ‹K’in verilerinden
hareketle niﬂanl›l›k dönemini gösteren bir kategori oluﬂturulmas›
mümkün olmam›ﬂt›r.
TÜ‹K’in veri setinde her bir hane halk› için 200 adet tüketim kalemi hakk›nda para cinsinden veri toplanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada sadece içecek kalemlerinden 8 tanesi kullan›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada yer
alan içecekler ﬂunlard›r: Süt, kahve, çay, maden sular›, meyve sular›, alkolsüz içecekler, içkiler-likörler, ve bira. Veri setinde içecek
kalemlerinin daha fazlas›, g›da, giyim eﬂyas› gibi pek çok tüketim
maddesi için para cinsinden veriler yer almaktad›r. Ancak sadece
içecekler araﬂt›rmaya dâhil edilmiﬂtir.
Analizlerde ölçeklerde yer alan kategorilerin ortalama içecek tüketimleri para cinsinden karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Karﬂ›laﬂt›rmalarda ortalamalar esas al›nm›ﬂt›r. Bunun do¤al sonucu olarak ortalamalar›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas› amac›yla t testi ve varyans analizleri yap›lm›ﬂt›r.
Ailede Tüketimden ‹çecek Tüketimine
Hane halk› ya da aile olarak tan›mlanan sosyal yap›, baz› mal ve
hizmetleri birlikte, baz›lar›n› ise bireysel olarak tüketilmesinde etkili olabilmektedir. Genel olarak bak›ld›¤›nda ailenin ya da hane
halk›n›n gelirlerini nereye harcad›¤› bilinmektedir. TÜ‹K’e göre
2008 y›l›nda aile gelirlerinin büyük k›sm› s›ras›yla, konut-kira
(%29,1), g›da-içecek (%22,6), ulaﬂt›rma (% 14,1), ev eﬂyas›(%5,8), giyim-ayakkab› (%5,4) ve haberleﬂme (%4,4) harcamalar›ndan oluﬂmaktad›r. Bu harcama kalemleri toplam giderlerin yaklaﬂ›k
%81,4’ünü oluﬂturmaktad›r.
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Tablo 3. Tablo Para Cinsinden Ortalama ‹çecek Tüketimi (TL)
En az

En fazla

Ortalama Std. Sapma

Süt

0,00

444,00

8,64

11,41

Çay

0,00

139,20

7,24

8,07

Alkolsüz içecekler

0,00

126,00

5,45

7,33

Maden ya da kaynak sular›

0,00

115,50

2,69

6,12

Meyve sular›

0,00

67,11

1,53

3,47

Içkiler ve likörler

0,00

390,00

1,37

12,90

Bira

0,00

285,00

1,07

8,76

Kahve

0,00

37,04

0,82

2,27

Kaynak: TÜ‹K, 2006 y›l› Hane halk› Bütçe Araﬂt›rmas› Verileri

Süt içecek olmas›n›n yan›nda g›da olarak da alg›lanmaktad›r. Hane halk› baﬂ›na en çok tüketilen içecek ayn› zamanda g›da olarak
da düﬂünülen “süt” harcamas›d›r. Hane halklar› ortalama 8,64
TL’lik süt tüketmektedir. En az harcama da kahve için yap›lmaktad›r. Ancak standart sapmalar›n ortalamadan büyük olmas› tüm
içecek kalemleri için daha detayl› analizleri yapmay› gerekli hale
getirmektedir. Çünkü standart sapman›n büyük olmas› “herkesin
ayn› ﬂekilde davranmad›¤›n›n” bir göstergesidir.
Aile Ölçeklerine Göre ‹çecek Tüketimi Analizi
Yukar›da k›saca aç›klanmaya çal›ﬂ›lan aile ölçekleri ile içecek tüketimi için yap›lan harcamalar›n aç›klan›p aç›klanamayaca¤›, hangi
ölçe¤in içecek tüketimini aç›klamakta daha kullan›ﬂl› olabilece¤i
konusu önemli bir konudur. Çünkü ölçe¤in kullan›ﬂl›l›¤› alan çal›ﬂmalar› yapacak araﬂt›rmac›lar›n hangi ölçe¤i tercih edece¤i konusunda etkili olacakt›r. Bu amaçla bundan sonraki bölümde içecek
tüketimi için yap›lan harcamalar›n farkl›l›klar›n› tespit etme durumlar› test edilmektedir. ﬁüphesiz araﬂt›rmalarda kullan›lacak
ölçeklerin tercihinde sadece kullan›ﬂl›l›k de¤il özel durumlar›n varl›¤› da önemlidir.
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Hane Halk› ve ‹çecek Tüketimi
Hane halk› ayn› çat› alt›nda yaﬂayan kiﬂiler olarak bilinmektedir.
Aralar›nda kan ba¤› bulunsun bulunmas›n bir evde yaﬂayan herkes hane halk› olarak de¤erlendirilmektedir. Literatürde yer alan
pek çok çal›ﬂma hane halk›n› esas alarak yap›lmaktad›r. Örne¤in
tüketici davran›ﬂlar›n› aç›klamakta bir sosyal etkiye sahip oldu¤u
ileri sürülen ve düzenli olarak ölçülen “Sosyal Ekonomik Statü
(SES) Ölçe¤i” hane halk›n› temel olarak almaktad›r. Resmi kay›tlar da hane halk› esas›na göre tutulmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m›n üstünlü¤ü tüm nüfusu kapsay›c› olmas›d›r.
Hane halklar›n›n “ailenin geniﬂ ve çekirdek aile olmas›, çocuklar›n
say›lar›, çocuklar›n yaﬂlar›, hanede yaﬂayanlar›n birbirleriyle olan
akrabal›klar›” de¤iﬂkenleri temel al›narak yap›lan s›n›fland›rman›n hane halk›n›n ve üyelerinin davran›ﬂlar›n› aç›klayaca¤› varsay›lm›ﬂt›r. Bu amaçla TÜ‹K’in hane halk›n› 15 kategoriye ay›rd›¤›
görülmektedir. Bu 15 kategoride seçilmiﬂ 8 adet içecek tüketimi
önemli ölçüde farkl›l›klar göstermekte midir?
Grafik 2. Hane halk› ve ‹çecek Tüketimi Harcamalar›

Aç›klama:

Tabloda yatay eksendeki rakamlar TÜ‹K’in hane halk› türlerini
temsil etmektedir. Rakamlar›n hangi tür hane halk›n› temsil etti¤i
Tablo 3’te verilmiﬂtir.
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Hane halk› türlerinin içecek tüketimleri için yap›lan harcamalar›n
farkl› olup olmad›¤›n› test etmek amac›yla varyans analizi yap›lm›ﬂt›r. Varyans analizi sonuçlar›na göre (F testi, 0,05>P) gruplar
aras› ortalamalar k›yasland›¤›nda, analize dahil edilen 8 içecekten
her birisi için yap›lan ortalama tüketim harcamas›n›n, di¤er gruplardan en az birinin ortalama tüketim harcamas›ndan farkl› oldu¤u görülmüﬂtür.
Grafik 2’de yer alan ortalamalara bak›ld›¤›nda 14 rakam›yla temsil edilen ve “bir arada yaﬂayan ö¤renci iﬂçi vb. kiﬂiler” olarak isimlendirilen hane halk› türünün bira tüketimi harcamas›n›n di¤erlerinden aç›k bir ﬂekilde farkl› oldu¤u görülmektedir. Ayn› tür hane
halk›n›n süt tüketimi için yap›lan harcamalar›n›n da di¤erlerinden
bariz ﬂekilde az oldu¤u grafikten anlaﬂ›labilmektedir. 11 rakam›yla temsil edilen ve “tek yetiﬂkinli aile-çocuksuz” olarak isimlendirilen hane halk› kategorisinin çay tüketiminde di¤erlerinden daha
düﬂük bir ortalamaya sahip oldu¤u gözlenebilmektedir. Di¤er kategorilerin tüketimlerindeki farkl›l›klar için grafi¤e daha uzun ve
dikkatli bakmak gereklidir.
Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta “tüketimlerin harcamalar›n›n bireysel de¤il, hane halk› harcamalar›” oldu¤udur. Araﬂt›rmada hane halk›n›n kaç kiﬂiden oluﬂtu¤u göz ard› edilmiﬂtir.
Çünkü bu araﬂt›rmada as›l önemli olan kimin ne kadar içecek tüketti¤inden çok, “kategorilerin farkl›l›klar› ölçme gücünün” test
edilmesidir.
Kentli Aileler ve K›rsal Bölgelerde Yaﬂayan Hane
halk›n›n ‹çecek Tüketimleri
Türkiye nüfusunun bir k›sm› k›rsal yörelerde (%30,7) veya di¤er
k›sm› da kentlerde (%69,3) yaﬂamaktad›r. K›rsal ve kentsel yörelerde yaﬂ›yor olmak içecek tercihlerini belirleyebilmektedir. ‹çecek
tüketimi sadece hane halk› türüne ba¤l› olarak belirlenmemektedir. Hane halk›n›n kendine has özellikleri, büyüklü¤ü, yaﬂad›¤›
co¤rafyan›n özellikleri gibi de¤iﬂkenler hane halk›n›n tüketim kal›plar›na yans›maktad›r.
Grafik 3’te k›rsal ve kentsel bölgelerde yaﬂayan hane halklar›n›n
içecek tüketimi için yapt›klar› harcamalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›labilmesi için haz›rlanm›ﬂ histogramlar yer almaktad›r.
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Grafik 3. Kentsel ve K›rsal Bölgelerde Hane Halklar›n›n ‹çecek
Tüketimi Harcamalar›

K›rsal ve kentsel bölgelerde yaﬂayan hane halklar›n›n içecek tüketimlerini karﬂ›laﬂt›rmak amac›yla yap›lan ba¤›ms›z örnekler t testine göre (0,05>P) süt için yap›lan harcamalar konusunda eﬂit varyansa sahip olma varsay›m› desteklenmekte ve tüketim harcamalar› aras›nda önemli bir fark bulunmamaktad›r. Baﬂka bir ifade ile
süt tüketimi için yap›lan harcamalar kentsel ve k›rsal hane halklar›nda birbirine benzemektedir. Bira tüketiminde ise eﬂit varyansa sahip olmama varsay›m› desteklenmekte ve yine harcamalar
aras›nda önemli bir fark bulunmamaktad›r. Di¤er içecekler için yap›lan harcamalarda ise eﬂit varyans varsay›m› desteklenmiﬂ ve
kentsel ve k›rsal bölgelerde yaﬂayan hane halklar›n›n içecek harcamalar›n›n birbirinden önemli derecede farkl› oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu durum grafikten de net olarak görülebildi¤i gibi k›rsal yöre
hane halklar›n›n daha fazla çay harcamas›na sahip oldu¤unu;
kahve, alkolsüz içecek, maden suyu, meyve suyu, içki-likör tüketimi için ise kentli hane halklar›n›n daha çok harcama yapt›¤›n› göstermektedir.
Tüketim harcamalar›n hane halklar›n›n ekonomik durumuna göre
de¤iﬂti¤i bilinmektedir. ‹çecek maddeleri söz konusu oldu¤unda hane halk›n›n tüketim harcamalar› ne yönde bir de¤iﬂiklik göstermektedir? Bu de¤iﬂim istatistiksel olarak anlaml› m›d›r?
Bu sorular›n cevaplar›n› bulmak üzere veri setindeki hane halkla-
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r› gelir durumlar›na göre s›ralanm›ﬂ ve örnek hacmi 5 eﬂit parçaya
bölünerek en düﬂük gelir grubunda yer alan hane halklar›na “en
alt” ad› verilmiﬂtir. Sonra gelir düzeyi yükseldikçe di¤er beﬂte birlik gruplara aﬂa¤›dan yukar›ya do¤ru s›ras›yla ﬂu isimler verilmiﬂtir: “Ortan›n alt›, orta gelir grubu, ortan›n üstü ve üst”. Bu 5 grubun tüketin harcamalar›ndaki de¤iﬂimin görselleﬂtirilmesi amac›yla Grafik 4 haz›rlanm›ﬂt›r. Grafikten aç›kça görülebilece¤i gibi gelire düzeyi artt›kça içecek tüketimi harcamalar›nda da bir artma
e¤ilimi söz konusudur.
Grafik 4. Hane halk› Gelir Gruplar› ve ‹çecek Tüketimi Harcamalar›

Gruplar aras› istatistiksel olarak fark›n olup olmad›¤›n› tespit etmek amac›yla varyans analizi (F testi; 0,05>P) yap›lm›ﬂt›r. Sonuç
olarak 8 kategori içece¤in hepsinde de en az bir gelir gurubu di¤erlerinden daha farkl› bir harcama ortalamas›na sahiptir. Daha net
bir ifadeyle gelir düzeyi yükseldikçe içecek harcamalar› yükselme
e¤ilimindedir. Bu ölçekte içecek tüketimi harcamalar›nda en dikkat çekici olan süt, alkolsüz içecek ve maden suyunda gelir grubu
yükseldikçe yükselen bir e¤ilimin varl›¤›d›r. Hatta en alt gelir grubunda çay harcamalar›n›n yar›s› kadar bir harcama söz konusu
iken, üst gelir grubunda bu iki harcamalar eﬂitlenmektedir. Ayr›ca
en alt gelir grubunda çay harcamalar› süt harcamalar›ndan fazla
iken ortan›n alt› gelir grubunda durum tam tersine dönmektedir.
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Grafik 5. OECD’ye Göre Eﬂde¤er Hane halk› Büyüklü¤ü ve ‹çecek
Tüketimi Harcamalar›

OECD’ye göre eﬂde¤er hane halk› büyüklü¤ü ölçe¤i kullan›larak
hane halklar›n›n içecek tüketimi harcamalar›n› karﬂ›laﬂt›rmak
amac›yla varyans analizi (F testi; 0,05>P) yap›lm›ﬂt›r. Buna göre
bira ile içki-likör için yap›lan harcamalar›n miktar› OECD eﬂde¤er
hane halk› büyüklü¤ü ölçe¤ine göre de¤iﬂmemektedir. Di¤er 6 içecekte (süt, çay, kahve, maden suyu, meyve suyu, alkolsüz içecekler)
ise hane halk› büyüklü¤üne göre ortalama içecek tüketimi harcamalar› de¤iﬂiklik göstermektedir. Burada en dikkat çekici bulgu
2,2 hane halk› büyüklü¤ünde süt harcamalar›n›n minimum düzeye
inmesi ve çay harcamalar›n›n en yüksek düzeyine ulaﬂmas›d›r.
Hatta bu grupta tek baﬂ›na yaﬂayanlardan bile daha az süt tüketimi harcamalar› gerçekleﬂmektedir.
Görüldü¤ü gibi hane halk›n›n kendi özellikleriyle birlikte ekonomik ve sosyal olarak yer ald›¤› çevre de tüketim harcamalar›n› belirlemektedir.
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Aile Yaﬂam Döngüsü (AYD) ve ‹çecek Tüketimi
Fakl›l›klar› ölçmede kullan›labilecek bir baﬂka ölçek ise Aile Yaﬂam
Döngüsü (AYD) ölçe¤idir. Burada daha önce belirlenmiﬂ aile yaﬂam
dönemleri tan›mlamalar›na uygun olarak, TÜ‹K’in veri setinden
faydalan›larak belirlenmiﬂ 6 kategorinin içecek tüketimi harcamalar› karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r. Bu karﬂ›laﬂt›rmay› görsel olarak izleyebilmek amac›yla Grafik 6 haz›rlanm›ﬂt›r.
Grafik 6. Aile Yaﬂam Dönemleri ve ‹çecek Tüketimi Harcamalar›

Grafikte yer alan 7 kategori ailenin içinden geçti¤i zaman dilimlerine ba¤l› olarak içecek harcamalar›n›n miktar› de¤iﬂmektedir.
Grafikte “ailenin yaﬂ›” yatay eksende sa¤a do¤ru ilerledikçe artmaktad›r. Bireylerin hayatlar›nda oldu¤u gibi ailelerin de genç, orta yaﬂl› ve yaﬂl› olarak de¤erlendirilmesi mümkündür. Bu varsay›mdan hareket edilerek Grafik 6 incelendi¤inde ailenin yaﬂ›na göre içecek tüketimi harcamalar›ndaki de¤iﬂim izlenebilmektedir.
Grafikte ilk dikkat çeken “ilkö¤retim ça¤›nda çocu¤u olan ailelerin”
süt, çay ve alkolsüz içecek tüketimlerinin maksimum düzeye ulaﬂm›ﬂ oldu¤udur. Bu içecekler yuvada kalm›ﬂ yaﬂl› ebeveyn ve yaln›z
yaﬂl›lar söz konusu oldu¤unda düﬂük sevide kalmaktad›r.
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Burada hane halk›ndan farkl› olarak birarada yaﬂayanlar kategorisi yer almamaktad›r. Bu ölçe¤in tüm nüfusu kapsayamamas› gibi bir zay›fl›k oluﬂtururken ayn› zamanda ailenin davran›ﬂ›n› özel
olarak inceleme bak›m›ndan da bir üstünlük sa¤lamaktad›r. Ancak
hane halk›ndan farkl› olarak ailenin yaﬂam dönemlerini zamana
ba¤l› olarak inceleme imkân› verdi¤inden hane halk› ölçe¤ine göre
daha derin bilgi sa¤lama f›rsat› vermektedir.
Aile yaﬂam dönemleri olarak belirlenen 7 kategorinin içecek maddeleri tüketimi için yapt›klar› harcamalar›n ortalamalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› için yap›lan varyans analiz sonuçlar›na göre içecek
maddelerinden 5 tanesi için (Süt, kahve, çay, alkolsüz içecekler,
meyve sular›) gruplardan en az birisinin di¤erinden farkl› oldu¤u
tespit edilmiﬂtir. 3 içecek türünde ise (içkiler-likörler, bira ve maden suyu) ailenin yaﬂam dönemleri esas al›narak yap›lan k›yaslamada gruplar aras› farkl›l›k olmad›¤› tespit edilmiﬂtir. Bu durum
ﬂu ﬂekilde aç›klanabilmektedir. Süt, çay, kahve gibi içecekler ailenin yaﬂam süresinin belirli dönemlerinde azal›p ço¤alabilirken, bira, maden suyu gibi içecekler için yap›lan harcamalar ailenin yaﬂam dönemlerine göre de¤iﬂmemektedir. Her iki tespit de sosyal bilimler aç›s›ndan dikkate de¤er bilgiler sunmaktad›r.
Zamana ve ailenin yaﬂ›na ba¤l› olan aile yaﬂam dönemlerinin esas
al›nd›¤› bu karﬂ›laﬂt›rma bireyin tüketim harcamalar›yla bir paralellik göstermekte midir? Zaman boyutunu dikkate alan her iki
yaklaﬂ›mda bulunacak “paralellikler, zamana ba¤l› de¤iﬂimlerin
gerçe¤i yans›tt›¤›n›; farkl›l›klar ise kullan›lan aile yaﬂam döngü ölçe¤inin bireylerin tüketiminden daha farkl› bir ölçmeyi gerçekleﬂtirdi¤ini” ifade edecektir. Bu amaçla ayn› veri setinde yer alan hane halk› referans kiﬂisi için yaﬂlara göre içecek tüketimi harcamalar›nda farkl›l›k olup olmad›¤› test edilmiﬂtir. Bu test aile yaﬂam
döngüsü için yap›lan testleri bir kontrol niteli¤i taﬂ›maktad›r.
Grafik 7’de görülebilece¤i gibi aile yaﬂam dönemleri ile bireysel tüketim harcamalar› aras›nda e¤rilerin karakterleri bak›m›ndan
benzerlik bulunmaktad›r. Bu durum aile yaﬂam döngüsünün zaman boyutunu göz önüne almakta oldu¤unun bir iﬂareti olarak kabul edilmektedir. Ayr›ca Tüketimdeki dalgalanmalar›n farkl›laﬂmas› da iki ölçe¤in ayn› ölçek olmad›¤›; birbirinden farkl› oldu¤una
iﬂaret etmektedir.
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Grafik 7. Hane halk› referans Kiﬂisinin Yaﬂ› ve ‹çecek Tüketimi
Harcamalar›

Referans kiﬂinin yaﬂ›na göre içecek tüketimi için yap›lan harcamalar›n ortalama olarak yaﬂlara göre farkl›laﬂ›p farkl›laﬂmad›¤›n›
tespit etmek üzere yap›lan varyans analizinde (F testi; 0,05>P) maden suyu d›ﬂ›ndaki içecek maddeleri için yap›lan tüketim harcamalar› yaﬂ de¤iﬂtikçe de¤iﬂebilmektedir. Baﬂka bir ifade ile maden suyu hariç her bir içecek için ortalama tüketim harcamas› en az bir
yaﬂ grubunda, di¤er yaﬂ gruplar›ndakinden farkl›d›r. Grafik 7’de
30-34 yaﬂ grubunda süt tüketimi için yap›lan harcama 15-19 yaﬂ
grubunda yap›lan süt harcamalar›n›n iki kat›ndan fazla oldu¤u görülmektedir.
Geniﬂ Aile – Çekirdek Aile Temelinde ‹çecek
Tüketimleri
Hem hane halk› olarak ele al›nd›¤›nda hem de aile yaﬂam döngüsü
olarak ele al›nd›¤›nda içecek harcamalar›n›n azl›¤›nda ya da çoklu¤unda, etkili olabilecek bir baﬂka unsur da ailenin yap›s›d›r. TÜ‹K’in veri setinde aileler çekirdek ve geniﬂ aile olarak tan›mlanm›ﬂ
bulunmaktad›r. Geniﬂ aile, ailenin ebeveyninden baﬂka bir büyü¤ün de (anneanne, babaanne, büyükbaba, hala, teyze vs.) onlarla
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birlikte yaﬂamas›yla oluﬂmaktad›r. Ailenin bu yap›s› içecek tüketimini harcamalar›nda meydana gelen de¤iﬂimleri aç›klamada kullan›labilir mi? Bu sorunun cevab›n› bulmak üzere her bir içecek maddesi için ayr› ayr› ba¤›ms›z örneklem t test (0,05>P) yap›lm›ﬂt›r.
Grafik 8. Çekirdek ve Geniﬂ Aile Tiplerinin ‹çecek
Tüketimi Harcamalar›

Yap›lan istatistiksel analizlerde çekirdek ve geniﬂ aileler için, hem
eﬂit varyans varsay›m›yla hem de eﬂit olmayan varyans varsay›m›yla kahve, meyve suyu ve içki-likör tüketim harcamalar› aras›nda önemli bir fark olmad›¤› tespit edilmiﬂtir. Eﬂit varyans varsay›m›yla geniﬂ aileler daha çok süt, çay, alkolsüz içecek harcamalar›
yapmaktad›r. Yine eﬂit varyans varsay›m›yla, çekirdek aileler maden suyu ve bira için daha çok tüketim harcamas› yapmaktad›rlar.
Buradan hareketle söylenebilecek söz; çekirdek geniﬂ aile tiplerinin de tüketim analizlerinde kullan›labilece¤idir.

Sonuç
Buraya kadar yap›lan analizler ›ﬂ›¤›nda ulaﬂ›lan sonuçlar› iki temel baﬂl›k alt›nda toplamak mümkündür: ‹çecek tüketimi harcamalar› hakk›nda ulaﬂ›lan sonuçlar ve ölçekler hakk›nda ulaﬂ›lan
sonuçlar.
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‹çecek harcamalar› hakk›nda ulaﬂ›lan sonuçlar
Bira tüketimi için en çok harcama yapanlar, akrabal›k ba¤› olmaks›z›n bir arada yaﬂayanlard›r. K›rsal yörelerde ve kentlerde bira tüketimi birbirine benzerken kentliler içki-likör için daha çok harcama yapmaktad›rlar. Bira ve içki-likör tüketimi harcamalar› gelir
gurubu yükseldikçe di¤er içeceklere göre nispeten daha az artmaktad›r. Bira ve içki-likör tüketimi OECD eﬂde¤er hane halk› büyüklü¤ü içinde yetiﬂkin say›s›n›n çok oldu¤u ailelerde yüksektir. Çekirdek ailede bira ve içki-likör harcamalar› geniﬂ aileye göre daha
yüksektir.
Süt tüketiminde “ataerkil, geniﬂ ve çocuklu aileler” en yüksek de¤erleri taﬂ›maktad›r. Köylü kentli fark etmeksizin herkes benzer
miktarlar süt tüketmektedir. Süt gelir düzeyi artt›kça tüketim harcamas› artan bir g›dad›r/içecektir. OECD eﬂde¤er hane halk› büyüklü¤üne göre süt tüketiminin en az oldu¤u hane büyüklü¤ü
2,2’dir. Genel olarak hane halk› büyüklü¤ü artt›kça süt tüketimi de
artma e¤ilimindedir. Küçük çocu¤u olan aileler daha çok süt tüketmektedirler. Süt, çay ve madensuyu harcamalar› aile yaﬂam› boyunca ve referans kiﬂinin yaﬂ› ile iliﬂkili olarak önce yükselmekte
sonra da azalmaktad›r. Çekirdek ailelerde süt için yap›lan harcamalar geniﬂ ailelerde yap›lan harcamalardan daha azd›r.
Maden sular›na, çekirdek aileler, geniﬂ ailelerden çok para verirken; kentsel yörelerde yaﬂayanlar k›rsal yörelerde yaﬂayanlara göre 2 kattan daha fazla harcama yapmaktad›rlar.
Madensuyu
tüketiminde aile yaﬂam dönemleri boyunca önemli bir de¤iﬂiklik olmamaktad›r. En alt gelir grubunun maden suyu harcamalar›yla
üst gelir grubun maden suyu harcamalar› aras›nda üst gelir grubu
lehine yaklaﬂ›k 9 kat fark bulunmaktad›r. Maden suyu için en çok
harcama yapanlar “akrabal›k ba¤› olmaks›z›n bir arada yaﬂayanlar” ﬂeklinde tan›mlanan hane halk›d›r.
Meyve suyu harcamalar› kentsel yörelerde k›rsal yörelere göre daha çoktur. Çekirdek ve geniﬂ ailede meyve suyu tüketimi farkl› de¤il, ancak gelir grubu yükseldikçe meyve suyu tüketimine yönelik
harcamalarda büyük olmasa da fark bulunmaktad›r. Küçük çocu¤u
olan ailelerin ve hane halk› referans kiﬂisinin yaﬂ› 30-39 yaﬂ aras›ndayken meyve suyu tüketimi en yüksektir.
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Çay tüketimi bak›m›ndan, geniﬂ ailelerin, referans kiﬂisinin yaﬂ
aral›¤› 40-60 olan hane halklar›n›n, ilkokul ve ergenlik yaﬂlar›nda
çocu¤u olan ailelerin ve k›rsal bölgelerde yaﬂayan ailelerin di¤er
gruplara oranla harcamalar› daha yüksektir. Hane halk› türleri
aras›nda “tek yetiﬂkinli-çocuksuz” olarak tan›mlanan hane halk›
tipi ise en az çay içen kategoriyi oluﬂturmaktad›r.
Alkolsüz içecek olarak isimlendirilen kategoride kentli ailelerde,
k›rsal yörelerde yaﬂayan ailelerden daha çok tüketilmektedir. Gelir
gruplar›n›n alkolsüz içecek harcamalar› k›yasland›¤›nda, her gelir
grubunun kendinden daha düﬂük gelir grubundan daha fazla alkolsüz içecek harcamas› yapmakta oldu¤u görülmüﬂtür. Süt ve çaydan
sonra en çok tüketilen içecek türü alkolsüz içeceklerdir.
Ölçekler hakk›nda ulaﬂ›lan sonuçlar
Pazarlama literatürü aç›s›nda ürünler “tüketim ürünleri ve endüstriyel ürünler” olmak üzere iki kategoride ele al›nmaktad›r. Endüstriyel ürünlerin tüketiminde kurumsal yap›lar, tüzel kiﬂilikler
tüketimde özne rolünü üstlenmektedir. Karar vericiler insanlar da
olsa tüzel kiﬂilikler (iﬂletmeler, devlet, yerel yönetimler, dernekler
vb.) “endüstriyel tüketici” olarak kabul edilmektedir. Endüstriyel
tüketicileri bölümlendirmede farkl› yöntemler izlenebilmektedir.
Ancak bu kriterler, co¤rafi bölge, ürünü kullan›m amaçlar› ve miktarlar›, müﬂterinin büyüklü¤ü, müﬂteri olarak adland›r›lan tüzelkiﬂili¤in türü baﬂl›klar› alt›nda toplanmaktad›r. Tüketim ürünleri
kategorisinde yer alan ürünlerin tüketimlerinde ise bireysellik ön
planda tutulmaktad›r. Tüketim ürünleri pazar›n› bölümlendirmede ise, co¤rafi, demografik, psikografik ve ürün kullan›m amaçlar› kriterleri kullan›lmaktad›r. Aile, pazarlama literatüründe tek
baﬂ›na bir tüketici olarak ele al›nmamaktad›r. Aileye tüketim dünyas›nda biçilen rol bireysel tüketim davran›ﬂlar›n›n bir etkileyicisi
rolüdür. Bu yaklaﬂ›mda aile tüketim davran›ﬂlar›n› belirlememekte, sadece dolayl› bir etkiye sahip olmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m ailenin
pazarlama yöneticilerince yeteri kadar anlaﬂ›lamamas›n›
beraberinde getirmektedir. Halbuki ev tekstili, buzdolab›, mobilya,
ev temizli¤i, güvenlik gibi baz› mal ve hizmetler ne bireyler taraf›ndan ne de endüstriyel tüketiciler taraf›ndan sat›n al›nmaktad›r. Bu
tür mal ve hizmetlerin tüketicileri ailelerdir. Daha aç›k bir ifade ile
aileler de bir tüketici olarak kabul edilmelidir.
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TÜ‹K’in hane halk› kategorilendirmeleri oldukça detayl›d›r. Ancak
hala eksik kategoriler vard›r. Örne¤in “Çekirdek aile-Çocuksuz”
kategorisi yeni evliler ve çocuklar›n› eﬂ-iﬂ bularak yuvadan göndermiﬂ olanlar›n her ikisi için kullan›lmaktad›r. Hâlbuki yukar›daki
analizlerde geçti¤i gibi içecek tüketiminde bile farkl›l›k olan bu iki
kategoriyi ay›rmak gerekir. Ayn› eleﬂtiri tek baﬂ›na kalm›ﬂlar kategorisi içinde geçerlidir. Tek baﬂ›na yaﬂayan gençlerle, tek baﬂ›na
yaﬂayan yaﬂl›lar ayn› kategoride de¤erlendirilmektedir. Çapraz
kontrol de¤iﬂkenleri ile bu durumu aﬂmak mümkün olsa da yaklaﬂ›m ayr›nt›l› analizlerde birbirinden farkl› çok farkl› iki grubu ayn› kategoride göstermektedir.
Hane halk› yaklaﬂ›m› aileyi ekonomik birim olarak görmenin bir
yans›mas› oldu¤undan aile içindeki duygusal durumlar›n aç›klanmas›nda kullan›lmamaktad›r. Oysa “psikolojik terapi” de bir ihtiyaçt›r ya da emekliler için geliﬂtirilen boﬂ zaman de¤erlendirme
aktiviteleri de bir ihtiyaçt›r. Bu tür ihtiyaçlar› karﬂ›layacak ürünlerin pazar›n›n olmas› da mümkündür. Sadece hane halk› yaklaﬂ›m› oldu¤unda ailenin duygusal boyutlar›yla ilgili ihtiyaçlar› göz
ard› edilmiﬂ gibi davran›lmaktad›r. Bu durumda ailenin tam olarak
anlaﬂ›lmas›n›n önünde engel olabilmektedir. K›sacas› hane halk›
yaklaﬂ›m› ya da aile olarak yaklaﬂma araﬂt›rman›n yönünü de
belirleyebilmektedir.
Öte yandan, aileyi ve iﬂlevlerini daha iyi anlayabilmek için geliﬂtirilen ölçekler, kulland›klar› kriterlere ba¤l› olarak önerdi¤i
çözümler konusunda da s›n›rlay›c› olabilmektedir. Örne¤in,
ekonomik olarak düﬂünüp ona göre aileleri kategorize etme
durumunda öncelik ekonomik problemlere yönelik olmaktad›r. Bu
perspektifle yap›lan araﬂt›rmalarda toplanan veriler baﬂka alanlarda zengin analizlere imkân tan›mamaktad›r. Ayn› sözleri,
psikolojik, sosyolojik, e¤itimsel araﬂt›rmalar için toplanm›ﬂ veriler
için de söylemek mümkündür. Daha aç›k bir ifade ile tek bir ölçek
baz al›narak yap›lan analizlerde eksiklikler olabilmektedir. Çapraz
kontroller yapmak amac›yla farkl› ölçeklerin ayn› anda kullan›lmas› bu eksikli¤i giderebilir. Bu bak›mdan Aile Yaﬂam Döngüsü Ölçe¤i, di¤er ölçeklere ek olarak kullan›lmas› durumunda faydal›
sonuçlar verebilecektir.
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