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UHPAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabi-
lir” yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak 
kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak edi-
törlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik 
kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaş-
tırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir 
kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve 
üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu 
peşinen kabul etmiştir. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www. uhpadergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-
2004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04298 / 2015-GE-18945) Marka patent 
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgi-
leri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası 
güvence sağlamaktadır. 

5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-4764/ Online: 2148-5666  
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösteri-
mi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları, UHPAD 
“Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi”, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 
şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılar-
da yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet 
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kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta 
kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorun-
luluktur. 

7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayı-
sındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve maka-
leler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “ma-
kale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. 
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul et-
miş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a 
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  UHPAD JOURNAL

1.  Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two 
field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our 
journal in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be 
published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the 
editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the res-
ponsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted 
to the editors in  written and were not uploaded to the system. None of the committes and 
the authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand. 

2.  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t gi-
ven any information, system process cannot be changed. Necessary information about our 
journal can be obtained from the website of the journal www. uhpadergisi.com

3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“April / August and December” All readers can download the articles from the journal’s 
web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is 
cited. Readers can download all volumes of our journal for free. 

4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/04298 
/ 2015-GE-18945). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights 
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi 
information. 

5.  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our jour-
nal can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-4764/ 
Online: 2148-5666 

6.  Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the refe-
rence part YILMAZ, M., (2015). Health Marketing and Applications, UHPAD “International 
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Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches”,  Issue:5, Volume:3, pp.1-2. All 
authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the 
published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the 
internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page 
by giving numbers. 

7.  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors. 

8.  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9.  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to  
be in an article format” and these publications are also included. 

10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli Okurlar.,

Dergimizin bu sayısında toplam 05 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Yine bu sayıda birbirinden değerli 
araştırma ve Uygulama çalışmaların sayıya kazandırılmasında aktif görev alan sayı hakemlerimize ve emeği geçen 
tüm dergi çalışanlarına teşekkür ederim. Her geçen sayıda farklı yazarlara ve araştırmacılara ait çalışmalara yer 
vermekten ayrıca mutluluk duyduğumuzu iletmek isterim. Uluslararası farklı indeks başvurularımız da hızla devam 
etmektedir. Umut ediyoruz en kısa sürede dergimiz hak ettiği yere gelecektir. Siz değerli okur ve yazarlarımızın 
desteği ve katkılarıyla bu inancımızın çok ivedi bir şekilde hayata geçeceğine olan inancımız tamdır.  Her sayımızda 
olduğu gibi bu sayımızda da değerli çalışmalarını bizlerle paylaşan yazarlarımıza ayrıca teşekkür ederiz. Bir sonraki 
sayımız Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini alacaktır. Şimdiden tüm okur 
ve yazarlarımıza esenlikler diler saygılarımızı sunarız. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine 
yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan ya da 
oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim kurulları 
sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm 
sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez. 
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir 
ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren 
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi 
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda 
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir 
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz 
bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, 
kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.

Hatice Nur GERMİR
Baş Editör 
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Dear Readers.,

We have included 05 papers in this volume of the journal. I thank our referees of this volume and all staff taking 
an active part in preparation of valuable researches and compilation studies for this volume. We feel the pleasure 
of giving place to the studies of different authors and researchers each day. Our applications for other international 
indexes are going on. We hope that our journal will reach to the place it deserves. We believe that this will realize 
so fast thanks to your support and contributions. Our next volume will be in the system in a way to include the 
months of september, october, november and december. I wish all the readers and authors welfare and joy.

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. Our 
journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake any 
responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged to give 
this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)).

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of m-13-14 
unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and publisher don’t 
accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which contribute to literature 
are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, legal and commercial 
content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of a possible negative situation, 
author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage 
beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t accept any responsibility regarding 
the second, third and other persons and institutions under any condition. in this sense, a legal sanction on our 
journal and its boards is out of question. The content and the current status of the papers belong to author(s) 
and our journal only takes part in the publication of these papers and contribution to literature. Respectfully 
announced to all readers, public and followers by publication.



11

(1)  Corresponding Author: Ercan ŞAHBUDAK, Cumhuriyet  University, Department of Sociology, Faculty of Letters 
Sivas/ Turkey sahbudakercan@gmail.com Received: 01.03.2015 Accepted: 06.07.2015 Type of Article (Research 
-Application) Conflict of Interest: None “None of Ethics Committee”

AN EXAMINATION OF CONSUMER PERCEPTION ABOUT THE 
CONSUMPTION OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS FROM 

THE PERSPECTIVES OF SOCIOLOGICAL AND DEMOGRAPHIC 
VARIABLES(1)

ORGANİK TARIM ÜRÜN TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ ALGISININ 
SOSYOLOJİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ

Ercan ŞAHBUDAK
Department of Sociology, Faculty of Letters, Cumhuriyet University Sivas / Turkey

Öz: Uygulamalı gerçekleştirilen bu araştırmaya toplam 
(N=1500) kişi katılmıştır. Günümüz televizyon reklamlarının 
tüketici algısı üzerindeki etkisinin sosyolojik ve demografik 
özellikleri açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmamız 
11 ay sürmüştür. Araştırma basit rassal yöntem kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 55 sorudan oluşan daha önce farklı bir 
araştırmada kullanılmış ve güvenirliliği sağlanmış olan ölçme 
aletinden elde edilen veriler SPSS istatistik 18 programı ile 
analiz edilmiştir. Analiz sonrasında 0.951 Cronbach’s Alpha 
kat sayısı elde edilmiştir. Bu oran daha önceki çalışmada 
elde edilen güvenirlik katsayısından daha yüksek orandadır. 
Farklı analiz yöntemleri kullanılarak uygulama gerçekleştirilen 
bu çalışmada “Korelasyon, Kruskal Wallis, Man Whitney, 
Kolmogorov Smirnov” teknikleri kullanılmıştır. Araştırma 
sonrasında sosyo-demografik özellikler ile sosyolojik 
özellikler çerçevesinde katılımcıların cinsiyet, yaş, yaşam 
merkezleri, gelir düzeyleri, eğitim ve algı durumlarının 
organik tarım tüketimi üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Organik Tarım Ürünü, Tüketici, Reklam, 
Sosyoloji, Değişken, Televizyon

Abstract: 1500 participants took part in this applied research. 
The study aimed to examine the effect of television com-
mercials on consumer perception in terms of sociological 
and demographic characteristics. The study lasted for 11 
months. Simple random sampling method was employed in 
the research. The tool of measurement was a questionnaire 
with 55 questions which had been used in another study and 
tested for reliability, and the data acquired through the tool 
of measurement were analyzed through the software SPSS 
statistics 18. In consequence of the analysis, Cronbach’s 
Alpha coefficient was found to be 0.951. This value is 
higher than the reliability coefficient that was found in the 
previous study. The study was implemented through various 
analysis methods, and “Correlation, Kruskal Wallis, Man 
Whitney and Kolmogorov Smirnov” techniques were used. 
In consequence of the study, it was determined that within 
the framework of socio-demographic and sociological 
characteristics, sex, age, place of residence, income level, 
education level and perception status had an impact on the 
consumption of organic agricultural products. 

Key Words: Organic Agricultural Product, Consumer, 
Commercial, Sociology, Variable, Television
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INTRODUCTION

The developing technology, increasing human 
population and new chemical developments 
have both positive and negative impacts on 
producers and consumers. These factors lead 
to more benefits and income while they face 
the consumers with health problems arising 
from various chemicals being used. In order 
to meet the increasing demand for consump-
tion, the producers use different technologi-
cal and chemical techniques in production. 
Such production has an important effect in 
the impairment of consumers’ health or in 
the emergence of other problems. Pesticides 
and hormones, which are unconsciously used, 
harm the plants being produced, and this 
harm causes the illness or death of people. As 
the level of education increases, some differ-
ences occur in consumption and choices. The 
number of conscious consumers that demand 
healthier products is increasing with each 
passing day. Today, conscious consumers try 
to find healthy products and choose organic 
products that have been grown without chem-
icals. In this way, they consume more natural 
and healthier products. The effect of TV com-
mercials on the consumers cannot be ignored 
in the consumption of organic products and 
the consumers’ access to such products, be-
cause they raise the awareness of consumers, 
help them access and consume such products 
and constitute a warning for the producer. Un-

fortunately, public inspection, governmental 
intervention and legal sanctions are still not 
properly implemented in our country. Pro-
ducers unconsciously harm the product and 
the soil in order to produce more products. It 
does not seem to be possible to predict what 
kind of other threats and dangers will face the 
humankind in the upcoming process. In or-
der to prevent this type of potential disasters 
and problems that may appear in future, the 
public administration must intervene in this 
process. Public health expenditures related 
to these products and to the illnesses arising 
from these products are also quite high. This 
is a serious problem in sociological terms, 
and raising the consciousness of the society is 
extremely important. 

THEORETICAL FRAMEWORK AND 
LITERATURE REVIEW 

Consumption of organic products is now in-
dispensable in Turkey as in many developed 
countries, because consumers have been get-
ting more conscious and pay more efforts to 
consume healthier products. The most impor-
tant factor in society’s and individuals’ getting 
conscious is naturally the TV commercials 
(Güler, 1989: 166). Especially TV commer-
cials are effective on parents’ and children’s 
choices and level of perception (Chan, 2003: 
319). Especially adults and parents desire to 
reach every kind of information to provide 
healthier products for their children. They 
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reach this type of information mostly through 
TV commercials (İşçibaşı, 2003: 146). Edu-
cation level has a significant impact on con-
sumers’ consciousness (Korkmaz et al., 2014) 
TV commercials are the most important fac-
tor in today’s consumers’ differences in con-
sumption (Gümüş, 2013). Organic agricul-
tural products are plants and animal products 
that are produced and presented to consumers 
without any genetic or chemical manipula-
tions and have no harm for the environment 
and the people (Yazgan, 2006/1: 39). For or-
ganic agriculture to be possible, the soil must 
be rich in minerals, productive and free of 
chemicals (Codex, 2005).1 The most impor-
tant reason lying behind the importance of or-
ganic agriculture is the protection of biologi-
cal diversity (Cole et al., 1997: 221-228). In 
organic agricultural production, optimal use 
of energy must be ensured while minimum 
level of pollution must be assured in the gen-
eration and consumption of the energy (El-
mholt, 1996: 123-140). Organic agriculture 
has been replaced by technological agricul-
ture due to technological progress, increas-
ing population and high demand, and this has 
resulted in some factors threatening human 
health and environmental health (Özaslan, 
2006/1: 53). Unfortunately, the new agricul-
tural products produced through the use of 
technology have put the farmers and produc-

1 Codex, 2005; http://www.codexalimentarius.net 
Accessed 11 February 2015

ers in rural areas in a difficult situation (Çetin 
and Başarır, 2006/1:67). There are differing 
perceptions of organic agriculture in Turkey 
as in many other countries of the world (Ak-
soy, 2005: 6-17). Since no chemical inputs 
are used in organic agriculture, it enables the 
consumption of healthier and more natural 
products. This is a social fact both in terms 
of the country and in social terms. Organic 
agriculture must be supported so as to raise 
a healthier generation (Brown, 2003: 11). As 
of 2004, the areas used for producing trans-
genic plants reached 81 million hectares. 
This shows how fast technology is expand-
ing. Furthermore, proliferation of GMOs, i.e. 
genetically modified agricultural products, 
has created a different problem (Açıkgöz and 
Açıkgöz, 2006/1: 87). Awareness about the 
emerging negative results and about the dam-
ages caused by genetically modified products 
on human health has created serious impacts 
on consumers’ choices of products. There-
fore, an inclination started towards organic 
agriculture, and 19.916 million hectares of 
plantation was created after 1980 (Brenner, 
1998). The scientific studies and some health 
problems have led to a higher level of aware-
ness among consumers and resulted in a per-
ception level that has caused them to be more 
consistent and stable in choosing products.2 
Conscious consumer is the one that is prop-

2 http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-9044/h/
arge.pdf Accessed 14 January 2015
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erly guided and informed (Aktuğlu, 2006: 
1-20). Many enterprises and organizations 
create commercials that mislead consumers in 
order to ensure higher levels of profit, recog-
nition and competitive advantage. This social 
problem causes individuals to be misled and 
misguided (Tek, 1991.15). If the consumers 
are appropriately guided and informed, they 
will act more effectively; this is a responsi-
bility that must be focused on in social terms. 
This responsibility should be assumed by the 
government and it should be also one of the 
primary duties of civil society organizations 
(Shaver, 2003: 7). 

Aim, Scope, Method 

This study examines the attitudes and per-
ceptions of the people about TV commer-
cials. 1500 people participated in this ap-
plied research. A two-part questionnaire with 
a 5-point Likert scale was applied to the 
participants. This questionnaire is a tool of 
measurement that had been previously used 
in another study and its reliability had been 
verified. Sefer Gümüş’s study titled “AN AP-
PLIED EXAMPLE OF THE EFFECT OF TV 
COMMERCIALS, A REASON FOR TURK-
ISH CONSUMER’S PREFERENCE FOR 
ORGANIC PRODUCT, ON CONSUMER 
PERCEPTION” was published in the 13th is-
sue of IIB International Refereed Academic 
Social Sciences Journal in 2013. This study 
acquired data from 650 participants and the 

coefficient of validity and reliability was 
found to be 0.913. 54 scaled questions were 
used in that study while the questionnaire 
included 55 items in the present study. One 
more scaled question was added to the previ-
ously used questionnaire. The research lasted 
for around 11 months. Within this period, all 
the participants were selected randomly. All 
participants voluntarily participated in the 
research. Simple random sampling method 
was used. All the questionnaire forms were 
submitted to the participants by hand, and a 
specialized research company supported the 
study. All participants were met in person and 
asked to fill in the questionnaire forms. The 
study was carried out in the provinces of Is-
tanbul, Izmir, Bursa, Ankara, Samsun, Anta-
lya, Mersin, Konya and Tekirdağ. 

Data Analysis

This study was conducted through simple ran-
dom sampling method, and the data acquired 
within the study were analyzed through the 
software SPSS statistics 18. In consequence 
of the correlation, Kruskal Wallis, Man Whit-
ney and Kolmogorov Smirnov analyses, 
Cronbach’s Alpha coefficient was found to be 
0.966. 
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IMPLEMENTATION AND ANALYSES

Reliability Analysis

Table 1. Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Number of items

,951 55

As the reliability analysis gave the result of 
Alpha = 0,951, we can say that the 55 factors 
had a high level of reliability.

Following tables provide demographic and 
descriptive statistics of the study.

Table 2. Demographic Statistics
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Table 2. Demographic Statistics 

 

 
 Frequency Column N % 
S. 1. YOUR AGE  18-20 70 4,67% 

21-30 526 35,07% 
31-40 515 34,33% 
41-50 194 12,93% 
51+ 195 13,00% 

S. 2. YOUR EDUCATION LEVEL  Literate 14 ,93% 
Primary education 98 6,53% 
High school 349 23,27% 
College 196 13,07% 
University 649 43,27% 
Above university 194 12,93% 

S. 3. YOUR INCOME  500-1000 210 14,00% 
1001-1500 249 16,60% 
1501-2000 250 16,67% 
2001-2500 166 11,07% 
2501-3000 126 8,40% 
3001+ 499 33,27% 

S.4. YOUR MARITAL STATUS  Married 1029 68,60% 
Single 471 31,40% 

S.5. YOUR SEX  Male 819 54,60% 
Female 681 45,40% 

S.6. YOUR PLACE OF RESIDENCE  Metropolis 1250 83,33% 
City (province) 97 6,47% 
District 125 8,33% 
Town 14 ,93% 
Village 14 ,93% 

S.7. ARE YOU ABLE TO USE A 
COMPUTER AND THE INTERNET?  

Yes 1430 95,33% 
No 70 4,67% 

S.8. YOUR OCCUPATION  Public servant 500 33,33% 
Private sector 832 55,47% 
Student 84 5,60% 
Housewife 42 2,80% 
Unemployed 42 2,80% 

S.9. DO YOU HAVE ANY HEALTH 
PROBLEMS? 

Yes 208 13,87% 
No 1292 86,13% 

S.10. DO YOU SHOP OFTEN?  Yes 1170 78,00% 
No 330 22,00% 

S.11. WHAT ARE THE FACTORS 
AFFECTING YOUR SHOPPING? 

TV commercials 26 1,73% 
My needs 1363 90,87% 
My environment 28 1,87% 
My health 28 1,87% 
Prices and discounts 55 3,67% 

S.12. DO YOU HAVE SUFFICIENT 
KNOWLEDGE ABOUT THE 
PRODUCTS YOU USE FOR YOUR 
CHILDREN? 

Yes 1374 91,60% 
No 126 8,40% 

S.13. DO YOU USUALLY EXAMINE 
AND SELECT THE PRODUCTS YOU 
USE FOR YOUR CHILD? 

Yes 1045 69,67% 
No 441 29,40% 
3,00 14 ,93% 

S.15. WHAT CRITERIA DO YOU 
TAKE INTO CONSIDERATION 
WHILE CHOOSING PRODUCTS FOR 
YOUR CHILD? 

Healthy 1222 81,47% 
Economical 27 1,80% 
Natural 195 13,00% 
Based on TV and commercials 56 3,73% 

S.16. IS THE ECONOMIC VALUE OF 
THE PRODUCTS YOU USE AN 
EFFECTIVE FACTOR IN YOUR 
PURCHASING BEHAVIOR? 

Yes 556 37,07% 
No 944 62,93% 

S.17. DO YOU RECOMMEND TO 
OTHER PEOPLE THE PRODUCTS 
YOU USE? 

Yes 1361 91,59% 
No 125 8,41% 

S.18. WHERE DO YOU BUY THE 
PRODUCTS YOU USE?  

Markets 611 40,73% 
District bazaars 694 46,27% 
Internet 27 1,80% 
Directly from the producer 168 11,20% 

S.19. HOW MUCH IS THE MONTHLY 
BUDGET YOU ALLOCATE FOR THE 
PRODUCTS YOU USE FOR YOUR 
CHILD?  

100-200 TRY 833 55,53% 
201-300 TRY 376 25,07% 
301-400 TRY 209 13,93% 
401-500 TRY 13 ,87% 
501-750 TRY 28 1,87% 
751-1000 TRY 28 1,87% 
1001-1500 TRY 13 ,87% 
1501-2000 TRY 0 ,00% 
2001 TRY and above 0 ,00% 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

The responses received from the participants 

were divided into groups for use in further 

analyses, by taking the key of the scale into 

consideration.

•	 CONSUMER PERCEPTION OF 

ORGANIC PRODUCTS 

•	 CONSUMER PERCEPTION 
ABOUT THE PRICING OF OR-
GANIC PRODUCTS 

•	 EFFECTS OF CHEMICAL USE IN 
THE PRODUCTION OF ORGANIC 
AND CONVENTIONAL AGRI-
CULTURAL PRODUCTS ON CON-
SUMER PERCEPTION 
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Table 2. Demographic Statistics 

 

 
 Frequency Column N % 
S. 1. YOUR AGE  18-20 70 4,67% 

21-30 526 35,07% 
31-40 515 34,33% 
41-50 194 12,93% 
51+ 195 13,00% 

S. 2. YOUR EDUCATION LEVEL  Literate 14 ,93% 
Primary education 98 6,53% 
High school 349 23,27% 
College 196 13,07% 
University 649 43,27% 
Above university 194 12,93% 

S. 3. YOUR INCOME  500-1000 210 14,00% 
1001-1500 249 16,60% 
1501-2000 250 16,67% 
2001-2500 166 11,07% 
2501-3000 126 8,40% 
3001+ 499 33,27% 

S.4. YOUR MARITAL STATUS  Married 1029 68,60% 
Single 471 31,40% 

S.5. YOUR SEX  Male 819 54,60% 
Female 681 45,40% 

S.6. YOUR PLACE OF RESIDENCE  Metropolis 1250 83,33% 
City (province) 97 6,47% 
District 125 8,33% 
Town 14 ,93% 
Village 14 ,93% 

S.7. ARE YOU ABLE TO USE A 
COMPUTER AND THE INTERNET?  

Yes 1430 95,33% 
No 70 4,67% 

S.8. YOUR OCCUPATION  Public servant 500 33,33% 
Private sector 832 55,47% 
Student 84 5,60% 
Housewife 42 2,80% 
Unemployed 42 2,80% 

S.9. DO YOU HAVE ANY HEALTH 
PROBLEMS? 

Yes 208 13,87% 
No 1292 86,13% 

S.10. DO YOU SHOP OFTEN?  Yes 1170 78,00% 
No 330 22,00% 

S.11. WHAT ARE THE FACTORS 
AFFECTING YOUR SHOPPING? 

TV commercials 26 1,73% 
My needs 1363 90,87% 
My environment 28 1,87% 
My health 28 1,87% 
Prices and discounts 55 3,67% 

S.12. DO YOU HAVE SUFFICIENT 
KNOWLEDGE ABOUT THE 
PRODUCTS YOU USE FOR YOUR 
CHILDREN? 

Yes 1374 91,60% 
No 126 8,40% 

S.13. DO YOU USUALLY EXAMINE 
AND SELECT THE PRODUCTS YOU 
USE FOR YOUR CHILD? 

Yes 1045 69,67% 
No 441 29,40% 
3,00 14 ,93% 

S.15. WHAT CRITERIA DO YOU 
TAKE INTO CONSIDERATION 
WHILE CHOOSING PRODUCTS FOR 
YOUR CHILD? 

Healthy 1222 81,47% 
Economical 27 1,80% 
Natural 195 13,00% 
Based on TV and commercials 56 3,73% 

S.16. IS THE ECONOMIC VALUE OF 
THE PRODUCTS YOU USE AN 
EFFECTIVE FACTOR IN YOUR 
PURCHASING BEHAVIOR? 

Yes 556 37,07% 
No 944 62,93% 

S.17. DO YOU RECOMMEND TO 
OTHER PEOPLE THE PRODUCTS 
YOU USE? 

Yes 1361 91,59% 
No 125 8,41% 

S.18. WHERE DO YOU BUY THE 
PRODUCTS YOU USE?  

Markets 611 40,73% 
District bazaars 694 46,27% 
Internet 27 1,80% 
Directly from the producer 168 11,20% 

S.19. HOW MUCH IS THE MONTHLY 
BUDGET YOU ALLOCATE FOR THE 
PRODUCTS YOU USE FOR YOUR 
CHILD?  

100-200 TRY 833 55,53% 
201-300 TRY 376 25,07% 
301-400 TRY 209 13,93% 
401-500 TRY 13 ,87% 
501-750 TRY 28 1,87% 
751-1000 TRY 28 1,87% 
1001-1500 TRY 13 ,87% 
1501-2000 TRY 0 ,00% 
2001 TRY and above 0 ,00% 
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

•	 EFFECTS OF ORGANIC AGRICUL-
TURAL PRODUCTS AND PACK-
AGE FACTOR ON CONSUMER 
PERCEPTION 

•	 EFFECTS OF ORGANIC AGRICUL-
TURAL PRODUCTS AND SALES 

TECHNIQUES ON CONSUMER 
PERCEPTION 

Correlation Analysis

Factors with a high correlation among them-
selves are shown in the following table. 

Table 3. Pearson Correlation

Table3: Pearson Correlation

CONSUMER 
PERCEPTION 
OF ORGANIC 
PRODUCTS

CONSUMER 
PERCEPTION 
ABOUT THE 
PRICING OF 
ORGANIC 
PRODUCTS  

EFFECTS OF 
CHEMICAL 
USE IN THE 
PRODUCTION 
OF ORGANIC 
AND CONVEN-
TIONAL AG-
RICULTURAL 
PRODUCTS ON 
CONSUMER 
PERCEPTION 

EFFECTS OF 
ORGANIC 
AGRICUL-
TURAL 
PRODUCTS 
AND PACK-
AGE FAC-
TOR ON 
CONSUMER 
PERCEP-
TION 

EFFECTS OF 
ORGANIC AG-
RICULTURAL 
PRODUCTS 
AND SALES 
TECHNIQUES 
ON CONSUM-
ER PERCEP-
TION 

CONSUMER PERCEPTION 
OF ORGANIC PRODUCTS 1     

CONSUMER PERCEPTION 
ABOUT THE PRICING OF 
ORGANIC PRODUCTS  0,4736 1    

EFFECTS OF CHEMICAL 
USE IN THE PRODUC-
TION OF ORGANIC AND 
CONVENTIONAL AGRI-
CULTURAL PRODUCTS ON 
CONSUMER PERCEPTION 0,5318 0,4273 1   

EFFECTS OF ORGANIC AG-
RICULTURAL PRODUCTS 
AND PACKAGE FACTOR ON 
CONSUMER PERCEPTION 0,4839 0,1848 0,5525 1  

EFFECTS OF ORGANIC AG-
RICULTURAL PRODUCTS 
AND SALES TECHNIQUES 
ON CONSUMER PERCEP-
TION 0,4514 0,3577 0,6276 0,6263 1

H1: Age is not an effective variable on the 
factors

According to the analysis, the variable of age 
has an impact on the following items.

•	 Consumer perception of organic products 
varies by age. The 51+ group has the high-
est average.
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•	 Consumer perception about the pricing of 
organic products varies by age. The 51+ 
group has the highest average.

•	 Effects of chemical use in the production 
of organic and conventional agricultural 
products on consumer perception vary by 
age. The 18-20 group has the highest aver-
age.

•	 Effects of organic agricultural products 
and package factor on consumer percep-
tion vary by age. The 18-20 age group has 
the highest average.

•	 Effects of organic agricultural products 
and sales techniques on consumer percep-
tion vary by age. The 18-20 age group has 
the highest average.

Table 4. Age Factor Comparison - Test Statisticsa,b

Chi-square df Asymp. Sig.

CONSUMER PERCEPTION OF ORGANIC 
PRODUCTS

109,578 4 ,000

CONSUMER PERCEPTION ABOUT THE 
PRICING OF ORGANIC PRODUCTS  

173,327 4 ,000

EFFECTS OF CHEMICAL USE IN THE 
PRODUCTION OF ORGANIC AND 
CONVENTIONAL AGRICULTURAL 
PRODUCTS ON CONSUMER 
PERCEPTION 

124,540 4 ,000

EFFECTS OF ORGANIC AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND PACKAGE FACTOR ON 
CONSUMER PERCEPTION 

97,852 4 ,000

EFFECTS OF ORGANIC AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND SALES TECHNIQUES 
ON CONSUMER PERCEPTION 

50,175 4 ,000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: S. 1. YOUR AGE 
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Table 5. Descriptive Statistics Regarding the Age Factor - Ranks
S. 1. YOUR AGE N Mean Rank

CONSUMER 
PERCEPTION OF 
ORGANIC PRODUCTS dimension1

18-20 70 920,00
21-30 526 700,70
31-40 515 667,43
41-50 194 780,76
51+ 195 1013,29
Total 1500

CONSUMER 
PERCEPTION ABOUT 
THE PRICING OF 
ORGANIC PRODUCTS  

dimension1

18-20 70 1039,10
21-30 526 606,66
31-40 515 759,03
41-50 194 730,25
51+ 195 1032,51
Total 1500

EFFECTS OF 
CHEMICAL USE IN 
THE PRODUCTION 
OF ORGANIC AND 
CONVENTIONAL 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS ON 
CONSUMER 
PERCEPTION 

dimension1

18-20 70 1159,10
21-30 526 761,13
31-40 515 681,27
41-50 194 601,46
51+ 195 906,28
Total 1500

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND 
PACKAGE FACTOR 
ON CONSUMER 
PERCEPTION 

dimension1

18-20 70 1111,80
21-30 526 724,14
31-40 515 663,35
41-50 194 765,40
51+ 195 907,24
Total 1500

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND 
SALES TECHNIQUES 
ON CONSUMER 
PERCEPTION 

dimension1

18-20 70 951,40

21-30 526 777,20
31-40 515 663,37
41-50 194 730,29
51+ 195 856,59
Total 1500

H2: Education is not an effective variable 

on the factors

According to the analysis, the variable of ed-

ucation has an impact on the following items.
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

•	 Consumer perception of organic products 
varies by education level. The high school 
group has the highest average.

•	 Consumer perception about the pricing of 
organic products varies by education level. 
The literate group has the highest average.

•	 Effects of chemical use in the production of 
organic and conventional agricultural prod-
ucts on consumer perception vary by edu-

cation level. The primary education group 
has the highest average.

•	 Effects of organic agricultural products and 
package factor on consumer perception 
vary by education level. The literate group 
has the highest average.

•	 Effects of organic agricultural products and 
sales techniques on consumer perception 
vary by education level. The literate group 
has the highest average.

Table 6. Education Factor Comparison - Test Statisticsa,b

Chi-square df Asymp. Sig.
CONSUMER PERCEPTION OF 
ORGANIC PRODUCTS

74,744 5 ,000

CONSUMER PERCEPTION ABOUT 
THE PRICING OF ORGANIC 
PRODUCTS  

18,907 5 ,002

EFFECTS OF CHEMICAL USE IN THE 
PRODUCTION OF ORGANIC AND 
CONVENTIONAL AGRICULTURAL 
PRODUCTS ON CONSUMER 
PERCEPTION 

47,498 5 ,000

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL PRODUCTS AND 
PACKAGE FACTOR ON CONSUMER 
PERCEPTION 

134,848 5 ,000

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL PRODUCTS AND 
SALES TECHNIQUES ON CONSUMER 
PERCEPTION 

130,440 5 ,000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: S. 2. YOUR EDUCATION 
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İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Table 7.  Descriptive Statistics Regarding the Education Factor - Ranks

S. 2. YOUR EDUCATION N Mean Rank
CONSUMER 
PERCEPTION OF 
ORGANIC PRODUCTS

dimension1

Literate 14 884,50
Primary 
education

98 670,86

High school 349 899,83
College 196 691,25
University 649 743,33
Above university 194 596,26
Total 1500

CONSUMER 
PERCEPTION ABOUT 
THE PRICING OF 
ORGANIC PRODUCTS  dimension1

Literate 14 1019,50
Primary 
education

98 805,86

High school 349 810,58
College 196 733,79
University 649 722,50
Above university 194 705,61
Total 1500

EFFECTS OF 
CHEMICAL USE IN 
THE PRODUCTION 
OF ORGANIC AND 
CONVENTIONAL 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS ON 
CONSUMER 
PERCEPTION 

dimension1

Literate 14 726,50
Primary 
education

98 871,00

High school 349 864,39
College 196 696,07
University 649 690,78
Above university 194 741,26
Total 1500

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND 
PACKAGE FACTOR 
ON CONSUMER 
PERCEPTION 

dimension1

Literate 14 1472,50
Primary 
education

98 910,79

High school 349 881,40
College 196 813,57
University 649 660,04
Above university 194 620,83
Total 1500

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND 
SALES TECHNIQUES 
ON CONSUMER 
PERCEPTION 

dimension1

Literate 14 1318,50

Primary 
education

98 948,43

High school 349 870,69
College 196 806,14
University 649 686,65
Above university 194 550,69
Total 1500
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

H3: Income is not an effective variable on 
the factors

According to the analysis, the variable of in-
come has an impact on the following items.

•	 Consumer perception of organic products 
varies by income. The 1001-1500 group 
has the highest average.

•	 Consumer perception about the pricing of 
organic products varies by income. The 
2501-3000 group has the highest average.

•	 Effects of chemical use in the production 
of organic and conventional agricultural 
products on consumer perception vary 
by income. The 2001-2500 group has the 
highest average.

•	 Effects of organic agricultural products and 
package factor on consumer perception 
vary by income. The 501-1000 group has 
the highest average.

•	 Effects of organic agricultural products and 
sales techniques on consumer perception 
vary by income. The 2001-2500 group has 
the highest average.

Table 8.  Income Factor Comparison - Test Statisticsa,b

Chi-square df Asymp. Sig.
CONSUMER PERCEPTION OF 
ORGANIC PRODUCTS

134,565 5 ,000

CONSUMER PERCEPTION ABOUT THE 
PRICING OF ORGANIC PRODUCTS  

42,921 5 ,000

EFFECTS OF CHEMICAL USE IN THE 
PRODUCTION OF ORGANIC AND 
CONVENTIONAL AGRICULTURAL 
PRODUCTS ON CONSUMER 
PERCEPTION 

82,441 5 ,000

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL PRODUCTS AND 
PACKAGE FACTOR ON CONSUMER 
PERCEPTION 

43,459 5 ,000

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL PRODUCTS AND 
SALES TECHNIQUES ON CONSUMER 
PERCEPTION 

108,710 5 ,000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: S. 3. YOUR INCOME 



13

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Dönemi Sayı: 5 Yıl:2015

International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches
May / June / July / August - Summer Number: 5 Year: 2015

JEL CODE: M00-M2-M3  ID:47 K:51
ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04298- 2015-GE-18945

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Table 9.  Descriptive Statistics Regarding the Income Factor - Ranks

S. 3. YOUR INCOME N Mean Rank
CONSUMER 
PERCEPTION OF 
ORGANIC PRODUCTS

dimension1

500-1000 210 521,33
1001-1500 249 975,91
1501-2000 250 782,03
2001-2500 166 795,85
2501-3000 126 696,28
3001+ 499 717,27
Total 1500

CONSUMER 
PERCEPTION ABOUT 
THE PRICING OF 
ORGANIC PRODUCTS  dimension1

500-1000 210 726,60
1001-1500 249 722,52
1501-2000 250 652,26
2001-2500 166 731,31
2501-3000 126 944,72
3001+ 499 781,08
Total 1500

EFFECTS OF 
CHEMICAL USE IN 
THE PRODUCTION 
OF ORGANIC AND 
CONVENTIONAL 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS ON 
CONSUMER 
PERCEPTION 

dimension1

500-1000 210 718,13
1001-1500 249 765,49
1501-2000 250 810,49
2001-2500 166 985,54
2501-3000 126 744,28
3001+ 499 649,96
Total 1500

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND 
PACKAGE FACTOR 
ON CONSUMER 
PERCEPTION 

dimension1

500-1000 210 868,60
1001-1500 249 786,85
1501-2000 250 806,51
2001-2500 166 755,95
2501-3000 126 712,61
3001+ 499 662,36
Total 1500

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND 
SALES TECHNIQUES 
ON CONSUMER 
PERCEPTION 

dimension1

500-1000 210 816,73

1001-1500 249 852,56
1501-2000 250 790,72
2001-2500 166 878,75
2501-3000 126 827,33
3001+ 499 589,48
Total 1500
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Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

H4: Marital status is not an effective vari-
able on the factors

According to the analysis, the variable of 
marital status has an impact on the following 
items.

•	 Consumer perception of organic products 
varies by marital status. The Single group 
has the highest average.

•	 Effects of chemical use in the production 
of organic and conventional agricultural 

products on consumer perception varies 
by marital status. The Single group has the 
highest average.

•	 Effects of organic agricultural products and 
package factor on consumer perception 
vary by marital status. The Single group 
has the highest average.

•	 Effects of organic agricultural products and 
sales techniques on consumer perception 
vary by marital status. The Single group 
has the highest average.

Table 10. Marital Status Factor Comparison - Test Statisticsa

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z
Asymp. Sig. 

(2-tailed)
CONSUMER PERCEPTION OF 
ORGANIC PRODUCTS

205455,000 735390,000 -4,741 ,000

CONSUMER PERCEPTION 
ABOUT THE PRICING OF 
ORGANIC PRODUCTS  

230235,000 341391,000 -1,558 ,119

EFFECTS OF CHEMICAL 
USE IN THE PRODUCTION 
OF ORGANIC AND 
CONVENTIONAL 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
ON CONSUMER PERCEPTION 

184045,000 713980,000 -7,503 ,000

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
AND PACKAGE FACTOR ON 
CONSUMER PERCEPTION 

197792,000 727727,000 -5,737 ,000

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
AND SALES TECHNIQUES ON 
CONSUMER PERCEPTION 

209910,500 739845,500 -4,170 ,000

a. Grouping Variable: S.4. YOUR MARITAL STATUS 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Table 11. Descriptive Statistics Regarding the Marital Status Factor - Ranks

S.4. YOUR MARITAL 
STATUS N Mean Rank Sum of Ranks

CONSUMER PERCEPTION 
OF ORGANIC PRODUCTS dimension1

Married 1029 714,66 735390,00

Single 471 828,79 390360,00

Total 1500

CONSUMER PERCEPTION 
ABOUT THE PRICING OF 
ORGANIC PRODUCTS  

dimension1

Married 1029 762,25 784359,00

Single 471 724,82 341391,00

Total 1500

EFFECTS OF CHEMICAL 
USE IN THE PRODUCTION 
OF ORGANIC AND 
CONVENTIONAL 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS ON 
CONSUMER PERCEPTION 

dimension1

Married 1029 693,86 713980,00

Single 471 874,25 411770,00

Total 1500

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND PACKAGE 
FACTOR ON CONSUMER 
PERCEPTION 

dimension1

Married 1029 707,22 727727,00

Single 471 845,06 398023,00

Total 1500

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND SALES 
TECHNIQUES ON 
CONSUMER PERCEPTION 

dimension1

Married 1029 718,99 739845,50

Single 471 819,33 385904,50

Total 1500

H5: Your sex is not an effective variable on 
the factors

According to the analysis, the variable of sex 
has an impact on the following items.

•	 Consumer perception of organic products 
varies by sex. The Male group has the high-
est average. 

•	 Consumer perception about the pricing of 
organic products varies by sex. The Male 
group has the highest average.
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Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

•	 Effects of chemical use in the production of 
organic and conventional agricultural prod-
ucts on consumer perception vary by sex. 
The Male group has the highest average.

•	 Effects of organic agricultural products and 
package factor on consumer perception 

vary by sex. The Male group has the high-
est average.

•	 Effects of organic agricultural products and 
sales techniques on consumer perception 
vary by sex. The Male group has the high-
est average.

Table 12. Sex Factor Comparison - Test Statisticsa

Most Extreme Differences Kolmogorov-
Smirnov Z

Asymp. Sig. 
(2-tailed)Absolute Positive Negative

CONSUMER PERCEPTION 
OF ORGANIC PRODUCTS

,373 ,373 -,003 7,188 ,000

CONSUMER PERCEPTION 
ABOUT THE PRICING OF 
ORGANIC PRODUCTS  

,145 ,097 -,145 2,790 ,000

EFFECTS OF CHEMICAL 
USE IN THE PRODUCTION 
OF ORGANIC AND 
CONVENTIONAL 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS ON 
CONSUMER PERCEPTION 

,109 ,109 -,034 2,096 ,000

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND PACKAGE 
FACTOR ON CONSUMER 
PERCEPTION 

,169 ,169 ,000 3,250 ,000

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND SALES 
TECHNIQUES ON 
CONSUMER PERCEPTION 

,179 ,179 -,055 3,453 ,000

a. Grouping Variable: S.5. YOUR SEX 
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Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Table 13. Descriptive Statistics Regarding the Sex Factor - Frequencies

S.5. YOUR SEX N

CONSUMER PERCEPTION OF 
ORGANIC PRODUCTS dimension1

Male 819

Female 681

Total 1500

CONSUMER PERCEPTION ABOUT 
THE PRICING OF ORGANIC 
PRODUCTS  

dimension1

Male 819

Female 681

Total 1500

EFFECTS OF CHEMICAL USE IN THE 
PRODUCTION OF ORGANIC AND 
CONVENTIONAL AGRICULTURAL 
PRODUCTS ON CONSUMER 
PERCEPTION 

dimension1

Male 819

Female 681

Total 1500

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL PRODUCTS AND 
PACKAGE FACTOR ON CONSUMER 
PERCEPTION 

dimension1

Male 819

Female 681

Total 1500

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL PRODUCTS AND 
SALES TECHNIQUES ON CONSUMER 
PERCEPTION 

dimension1

Male 819

Female 681

Total 1500

H6: Place of residence is not an effective 
variable on the factors

According to the analysis, the variable of 
place of residence has an impact on the fol-
lowing items.

•	 Consumer perception of organic products 
varies by place of residence. The City 
group has the highest average.

•	 Consumer perception about the pricing of 
organic products varies by place of resi-
dence. The Town group has the highest av-
erage.

•	 Effects of chemical use in the production 
of organic and conventional agricultural 
products on consumer perception vary by 
place of residence. The District group has 
the highest average.
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Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

•	 Effects of organic agricultural products and 
package factor on consumer perception 
vary by place of residence. The District 
group has the highest average.

•	 Effects of organic agricultural products 
and sales techniques on consumer percep-
tion vary by place of residence. The Town 
group has the highest average.

Table 14.  Place of Residence Factor Comparison - Test Statisticsa,b

Chi-square df Asymp. Sig.

CONSUMER PERCEPTION OF 
ORGANIC PRODUCTS

18,966 4 ,001

CONSUMER PERCEPTION ABOUT 
THE PRICING OF ORGANIC 
PRODUCTS  

59,806 4 ,000

EFFECTS OF CHEMICAL USE 
IN THE PRODUCTION OF 
ORGANIC AND CONVENTIONAL 
AGRICULTURAL PRODUCTS ON 
CONSUMER PERCEPTION 

44,751 4 ,000

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL PRODUCTS AND 
PACKAGE FACTOR ON CONSUMER 
PERCEPTION 

18,526 4 ,001

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
AND SALES TECHNIQUES ON 
CONSUMER PERCEPTION 

67,871 4 ,000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: S.6. YOUR PLACE OF RESIDENCE 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Table 15. Descriptive Statistics Regarding the Place of Residence Factor - Ranks
S.6. YOUR PLACE OF 
RESIDENCE N Mean Rank

CONSUMER PERCEPTION OF 
ORGANIC PRODUCTS

dimension1

Metropolis 1250 741,92
City 97 894,09
District 125 755,79
Town 14 431,00
Village 14 793,50
Total 1500

CONSUMER PERCEPTION 
ABOUT THE PRICING OF 
ORGANIC PRODUCTS  

dimension1

Metropolis 1250 716,83
City 97 971,37
District 125 873,50
Town 14 1214,50
Village 14 664,50
Total 1500

EFFECTS OF CHEMICAL USE IN 
THE PRODUCTION OF ORGANIC 
AND CONVENTIONAL 
AGRICULTURAL PRODUCTS ON 
CONSUMER PERCEPTION 

dimension1

Metropolis 1250 759,38
City 97 737,49
District 125 776,86
Town 14 548,50
Village 14 14,50
Total 1500

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
AND PACKAGE FACTOR ON 
CONSUMER PERCEPTION dimension1

Metropolis 1250 758,63
City 97 679,14
District 125 793,48
Town 14 443,00
Village 14 443,00
Total 1500

EFFECTS OF ORGANIC 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
AND SALES TECHNIQUES ON 
CONSUMER PERCEPTION 

dimension1

Metropolis 1250 751,21

City 97 882,90
District 125 653,19
Town 14 1284,00
Village 14 105,50
Total 1500
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
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CONCLUSION AND ASSESSMENT

 The responses received from the partici-
pants were divided into groups for use in 
further analyses, by taking the key of the 
scale into consideration.

•	 CONSUMER PERCEPTION OF OR-
GANIC PRODUCTS

•	 CONSUMER PERCEPTION 
ABOUT THE PRICING OF OR-
GANIC PRODUCTS  

•	 EFFECTS OF CHEMICAL USE IN 
THE PRODUCTION OF ORGANIC 
AND CONVENTIONAL AGRICUL-
TURAL PRODUCTS ON CONSUM-
ER PERCEPTION 

•	 EFFECTS OF ORGANIC AGRICUL-
TURAL PRODUCTS AND PACK-
AGE FACTOR ON CONSUMER 
PERCEPTION 

•	 EFFECTS OF ORGANIC AGRICUL-
TURAL PRODUCTS AND SALES 
TECHNIQUES ON CONSUMER 
PERCEPTION

 Consumer perception of organic products 
varies by age. The 51+ group has the high-
est average. Consumer perception about 
the pricing of organic products varies by 
age. The 51+ group has the highest aver-
age. Effects of chemical use in the pro-
duction of organic and conventional agri-
cultural products on consumer perception 
vary by age. The 18-20 age group has the 

highest average. Effects of organic agri-
cultural products and package factor on 
consumer perception vary by age. The 18-
20 age group has the highest average. Ef-
fects of organic agricultural products and 
sales techniques on consumer perception 
vary by age. The 18-20 age group has the 
highest average.

 Consumer perception of organic products 
varies by education level. The high school 
group has the highest average. Consumer 
perception about the pricing of organic 
products varies by education level. The 
Literate group has the highest average. 
Effects of chemical use in the production 
of organic and conventional agricultural 
products on consumer perception vary by 
education level. The primary education 
group has the highest average. Effects of 
organic agricultural products and pack-
age factor on consumer perception vary 
by education level. The Literate group has 
the highest average. Effects of organic ag-
ricultural products and sales techniques on 
consumer perception vary by education 
level. The Literate group has the highest 
average.

 Consumer perception of organic products 
varies by income. The 1001-1500 has the 
highest average. Consumer perception 
about the pricing of organic products var-
ies by income. The 2501-3000 has the 
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highest average. Effects of chemical use 
in the production of organic and conven-
tional agricultural products on consumer 
perception vary by income. The 2001-
2500 group has the highest average. Ef-
fects of organic agricultural products and 
package factor on consumer perception 
vary by income. The 501-1000 group has 
the highest average. Effects of organic ag-
ricultural products and sales techniques on 
consumer perception vary by income. The 
2001-2500 group has the highest average.

 Consumer perception of organic products 
varies by marital status. The Single group 
has the highest average. Effects of chemi-
cal use in the production of organic and 
conventional agricultural products on con-
sumer perception vary by marital status. 
The Single group has the highest average. 
Effects of organic agricultural products 
and package factor on consumer percep-
tion vary by marital status. The Single 
group has the highest average. Effects of 
organic agricultural products and sales 
techniques on consumer perception vary 
by marital status. The Single group has the 
highest average.

 Consumer perception of organic prod-
ucts varies by sex. The Male group has 
the highest average. Consumer perception 
about the pricing of organic products var-
ies by sex. The Male group has the highest 

average. Effects of chemical use in the pro-
duction of organic and conventional agri-
cultural products on consumer perception 
vary by sex. The Male group has the high-
est average. Effects of organic agricultural 
products and package factor on consumer 
perception vary by sex. The Male group 
has the highest average. Effects of organic 
agricultural products and sales techniques 
on consumer perception vary by sex. The 
Male group has the highest average.

 Consumer perception of organic products 
varies by place of residence. The City 
group has the highest average. Consumer 
perception about the pricing of organic 
products varies by place of residence. The 
Town group has the highest average. Ef-
fects of chemical use in the production 
of organic and conventional agricultural 
products on consumer perception vary 
by place of residence. The District group 
has the highest average. Effects of organic 
agricultural products and package factor 
on consumer perception vary by place of 
residence. The District group has the high-
est average. Effects of organic agricultural 
products and sales techniques on consum-
er perception vary by place of residence. 
The Town group has the highest average.
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AYAKKABI ÜRETİMİ VE PAZARLAMADA YENİ BİR YÖNTEM 
OLARAK “TASARLA-SATINAL” UYGULAMA ÖRNEKLERİ (1)

THE APPLICATION EXAMPLES OF THE “DESIGN&BUY” AS A NEW 
METHOD IN SHOE MENUFACTURE AND MARKETING

Deniz GÜRLER KARAMAN¹, Fazlı AKYÜZ²
¹ Uşak Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Programı, Uşak / Türkiye
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Öz: Modanın vazgeçilmez bir parçası olan ayakkabı ürün 
grubunda faaliyet gösteren firmalar, teknolojik gelişmelerin 
sağladığı olanaklar ve dijital pazarlama yöntemlerini kulla-
narak olası müşteri kitlelerini arttırmayı hedeflemektedir. 
Bu kapsamda firmalar, sosyal ağların pazarlama, tanıtım ve 
marka bilinirliğinin destekleyici gücünü kullanmakla birlikte 
farklı inovatif yöntemlere de yönelmektedir. Özellikle web 
sayfaları-na entegre edilmiş olan programlar yar-dımıyla, 
kişilerin kendine özgü bir ürünü tasarımlayabilmesi ve bunu 
satın alabilmesi olanağı sağlayan sıra dışı uy-gulamalar dikkat 
çekicidir. Ancak bu uygulamaların tasarım niteliğinin boyut-
ları, marka değeri ve bilinirliğine etkileri ile tüketicilerin 
yeni bir satış tekniği olan bu yönteme dair algılarına yönelik 
yeterli veriler mevcut değildir. Bu ne-denle araştırmada, söz 
konusu yöntemin “tasarım” kavramı kapsamında irdelen-
mesi ve moda sektöründe marka değer ve bilinirliği üzerine 
etkileri ile tüketici-lerin satın alma davranışına yönelik 
gö-rüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmış ve “tasarla-satın 
al” olarak adlandırılan bu uygulamaların, Türkiye’de ilk 
örnekle-rinden olan “İnce topuk” ve “Toppuk” firmaları, 
örneklem olarak seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ayakkabı Tasarım, Modelleme, 3D Tasa-
rımlama, Dijital Pazarlama, Sosyal Medya, Tasarla&Satın al

Abstract: The firms which are in service in the group of 
shoe products being an irreplaceable part of the fashion target 
on increasing their potential customer masses by using the 
possibilities that technologic developments provide, and the 
digital marketing methods. Within this scope, the firms tend 
towards different innovative methods as well as they use the 
supportive strength of the social networks for marketing, 
publicity and brand awareness. Especially, with the help 
of integrated programs to web sites, unordinary applica-
tions that provide the possibility which people can design 
an original product and buy it, are remarkable. However, 
there are no adequate data about the design characteristic’ 
dimensions, brand value and awareness and the perceptions 
of the customers on this method as a new selling technique. 
For this reason, it was aimed to be analyzed the method in 
question within design concept and be determined its effects 
to the brand value and awareness levels in fashion sector 
and the opinions for buying behaviors of the customers, 
and “InceTopuk” and “Toppuk” which are the first firms in 
Turkey applying these applications called as “desgn&buy”, 
were selected in this study.

Key Words: Footwear Design, Modelling, 3D Designing, 
Digital Marketing, Social Media, Designed&Buy
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GİRİŞ

Günümüzde, bilişim dünyasındaki hızlı değişimler 
endüstriyel ürün tasarımı ve üretiminde çağın 
gereklerine uymayı zorunlu kılmıştır. Firmalar, 
dâhil oldukları sektörlerde rekabet gücünü arttır-
mak ve pazar paylarını büyütebilmek amacıyla 
ileri teknolojiler ile şekillenen proses, program ve 
tanıtım faaliyetlerini kullanmaktadırlar.

Özellikle müşterilerin kendi ürününü tasarımla-
yarak satın almasına olanak sağlayan eğilimler 
markaların internet sayfalarında yer alan prog-
ramlar ile mümkün kılınmıştır. “Tasarla-satın al” 
uygulamalar olarak adlandırılan bu yöntemler 
giysi, ayakkabı, telefon kılıfı hatta hazır mutfak 
sektöründe de örneklere sahiptir.

Ünlü hazır giyim markalarının da söz konusu 
yöntemleri kullanmaya başlaması dikkat çekicidir. 
Levi’s, U.S Polo ve Nike vb. markalar  “kendi 
ürününü tasarla” sloganı ile internet sayfaların-
da takipçilerine özel uygulamalar sunmakta ve 
marka cazibesini arttırmada da bu yeni yöntemi 
benimsediklerini göstermektedirler.1

Tüketici açısından, kendi stilini yansıtan benzersiz 
bir ürüne sahip olmak ve “tasarım” olarak lanse 
edilen bu tecrübeyi yaşamak, satın alma kararları 
üzerinde etkili olabilecek faktörleri de beraberinde 
getirmektedir. Türkiye’de ayakkabı sektöründe, 

1  Design your own jeans,http://www.independent.
co.uk/news/business/design-your-own-jeans-1179122.
html;Design Your Own Trainerswith NIKEiD ,www.
mynikeid.com.au/design;DesignYourOwnConverse 
Sneaker,www.converse.com/landing-design-your-own.

“haute couture” yani kişiye özel üretimi mümkün 
kılan bu uygulamanın ilk örnekleri  “İnce topuk”  
ve “Toppuk”  adlı firmalara aittir. Bu markaların 
hedef ürün grubu olarak ayakkabıyı seçme öy-
küsü,  ayakkabının kişilerin giyim ihtiyaçlarında 
vazgeçilmez bir yere sahip olması yanında sosyal 
statüyü ve kişisel imajı oluşturmada en güçlü 
aksesuar olmasına dayanmaktadır.

Ancak firmalarca adlandırıldığı şekli ile bu 
uygulamanın bir  “tasarım” olarak kabul edilip 
edilemeyeceği moda tasarım alanı kapsamında 
sorgulanmalıdır. Çünkü tasarım, kelime anlamı 
olarak bir şeyin zihinde biçimlendirilmesi, tasa-
rımlanan biçim ve tasavvurdur. Güzel sanatlar 
alanında tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup 
bir faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların 
hazırlanması sürecini kapsamaktadır (Kastan,2009).

Denge, orantı ve görsel hiyerarşi, görsel devamlılık, 
bütünlük ve vurgulama olmak üzere beş temel 
ilkeyi kapsayan tasarım, taslak ve taslakların 
geliştirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Ayrıca 
tasarlanacak malzemenin kullanım alanı bazı özel 
kıstasları da beraberinde getirmektedir. Örneğin, 
giysi ya da ayakkabı söz konusu olduğunda, beden 
ve ayak fizyolojisi dikkate alınarak çalışılmalıdır.

Ayakkabı üretim ve tasarımında ilk aşama kalıp 
hazırlama ile başlar ve burun şekli ile ökçe yük-
sekliği kalıbın biçimine göre form alır. İş planı; 
trend araştırması, konsept çalışması, özgün kalıp 
fikri ve sunumun gerçekleştirilmesi ile maket 
hazırlama şeklinde sıralanabilir. Kısaca detaylı 
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ve yetkin bir çalışma disiplini ve bilgi birikimi 
söz konusudur.

Firmaların sosyal ağlardaki kurumsal hesapları 
ile yaygınlaştırılmaya çalışılan bu yeni yöntemin, 
tasarımsal yönü yanı sıra gerek marka değerine 
etkileri ve gerekse tüketici algısı açısından yeni bir 
satış tekniği olarak değerlendirilmesi de önemlidir.

Marka, belirli bir ürünün tüketici algılarını de-
ğiştirebilir, pazar pozisyonunu önemli ölçüde 
geliştirebilir ve bu sadece yenilikçilikle müm-
kün olur. Başarılı bir marka uygulaması sürekli 
ve önemli yatırımlara, üst düzey pazarlama ve 
reklamcılık uzmanlarına ihtiyaç duyar (Alan & 
Eloğlu, 2009). 

Marka değeri, tüketicilerin bir markanın pazar-
lanmasına verdikleri tepkiler üzerindeki, marka 
bilgisine bağlı fark etkisi olarak tanımlanmaktadır 
ve markanın tüketici gözünde diğerlerinden fark-
lılaştığı pazarlama çalışmaları sonucu elde edilen 
ürün değerleri marka değerini oluşturmaktadır 
(Taşkın & Akat, 2009).

Bir firmanın marka değeri ile işletme gücü ara-
sında doğru orantılı bir ilişki mevcuttur, marka 
değeri ne kadar yüksek ise işletme, kendi ürün 
segmentinde o denli güçlüdür. 

Günümüzde işletmeler açısından özellikle gele-
neksel marka olmanın ötesinde dijital marka imajı 
oluşturma ve marka değerini artırma çabaları 
büyük önem taşımaktadır.

Dijital ortamın sunduğu olanaklardan yararlanan 
birçok kurum, bu kanalla geniş kitlelere ulaşarak 
ürün ve hizmetlerini tanıtmakta, satış sonrası servis 
olanağı sunmakta, hatta satış gerçekleştirmekte, 
tüketicinin rahatlıkla görüşlerini ileteceği kuruma 
erişim imkânı sağlamaktadır. Bu imkândan her 
yönüyle yararlanan sektörlerin başında hazır giyim 
gelmektedir. Genel çerçevede moda dünyasının 
bu ortamı kullanarak hedef kitlesiyle iletişime 
geçtiği, gün geçtikçe bu iletişimin sürdürüle-
bilir hale geldiği gözlemlenmektedir(Yengin.& 
Sağıroğlu,2012).

Bu anlamda tasarlama ve satışa yönelik bu uy-
gulamalar,  dijital pazarlama alanında yenilikçi 
ve marka değeri oluşturmada fark yaratıcı bir 
ivmeye sahip olabilir. Ancak bu olasılığın veriler 
ile desteklenmesine ihtiyaç vardır.

 Araştırma; söz konusu uygulamaların yukarıda 
anılan yönleri ile değerlendirilmesi amacıyla gerekli 
verilerin elde edilmesi üzerine kurgulanmıştır. 

YÖNTEM

Araştırmada örneklem olarak, İnce topuk” ve 
“Toppuk” firmaları seçilmiş ve şu sorulara yanıt 
aranmıştır;

 -Bu uygulamalar gerçek bir tasarım niteliğine 
sahip midir?

-Uygulamaların marka değeri ve bilinirliğine 
katkıları nelerdir?
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-Yeni bir satış tekniği olarak tüketicilerin bu uygu-
lamalara ait  algısı ve satın alma davranışı nasıldır?

Tasarım niteliğinin irdelenebilmesi amacıyla moda 
tasarım ana bilim dalında görev yapmakta olan 4 
akademisyen,  moda tasarım ön lisans programına 
kayıtlı 16 öğrenci ile ikili görüşmeler gerçekleş-
tirilmiştir. Bu kapsamda, uygulamaların tasarım 
ya da modelleme niteliği araştırılmıştır.

Ayrıca kullanılan bilgisayar tabanlı yazılımlar da 
model ve materyal çeşitliliği açısından birbiri ile 
kıyaslanarak incelenmiştir.

Marka bilinirliği ve değerine yönelik değerlendir-
melerin yapılabilmesi amacıyla her iki firmanın 
facebook ve twitter kullanımları incelenmiştir. Bu 
amaçla sosyal medya analizlerini gerçekleştirmek 

üzere çeşitli web sitelerinde sunulan hesaplama 
araçları kullanılmış fan sayısı, fan sayısındaki 
periyodik artışlar, takipçi sayısı vb. veriler de-
ğerlendirilmiştir.

Tüketicinin satın alma davranışına yönelik eğilim-
leri ise hedeflenen evreni temsilen 50 katılımcı ile 
yapılan ikili görüşmelerde sorgulanmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Tasarım Niteliğine Yönelik İkili Görüşmeler 

Öncelikle katılımcıların demografik özelliklerinin 
ve çevrimiçi alışveriş eğilimlerinin tespiti için bir 
anket uygulanmış ve daha sonra web sayfalarına üye 
olarak uygulamaları kullanmaları talep edilmiş ve 
Tablo 2’de verilen sorular kendilerine yöneltilmiştir.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Cinsiyet
•	 Kadın
•	 Erkek

•	 50
•	 0

Yaş 
•	 18-20
•	 21-30
•	 31-40

•	 16
•	 20
•	 14

Eğitim Düzeyi
•	 Lise
•	 Ön lisans
•	 Lisans 
•	 Lisansüstü

•	 5
•	 16
•	 19
•	 10

Aylık Gelir düzeyi
•	 500-1000 TL
•	 1000-1500TL
•	 ≥1500 TL

•	 21
•	 19
•	 10

Online Alışveriş Kullanım Sıklığı
•	 Ara sıra
•	 İndirim/fırsat dönemlerinde
•	 Her zaman
•	 Hiç bir zaman

•	 10
•	 10
•	 25
•	 5
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Tablo 2. İkili Görüşmeler

EVET HAYIR

Size göre sitede yer alan uygulama gerçek bir tasa-
rımın ilkelerini taşımakta mıdır? 3 47

Tasarım olmadığını düşünüyor iseniz modelleme 
diyebilir misiniz? 47 3

Kişilerin kendi tasarımlarını yapabilme fikri, satın 
alma eğilimin arttıran bir faktör müdür? 38 12

Bu uygulamada yüksek fiyatlandırmanın satın alma 
eğilimi açısından etkileri size göre dezavantaj mı-
dır?

49 1

Satın alma da fiyat faktörü gelir düzeyiniz kapsa-
mında olsa ayakkabılarınızı bu sitelerden kendi sti-
linize göre modelleyerek satın alır mıydınız?

50 -

Size göre “tasarla -satın al” uygulamalara eğilim za-
manla artış gösterecek midir? 48 2

Görüşmeler sonucunda katılımcılar, tasarım nite-
liğine yönelik tutumlarını; “Bir ürünün tasarım 
ilkelerini taşıyabilmesi için ritim, denge, zıtlık, 
vurgu vb. öğelere sahip olması gerekmektedir. Bu 
nedenle bu öğeleri ortaya koyabilecek, alternatifler 
sunabilecek geniş bir veri tabanına ihtiyaç vardır. 
Sitenin temel oluşturduğu ayakkabı modelleri 
üzerine sunmuş olduğu alternatifler renk ve de-
sen özellikleri sınırlı bir tasarım uygulamasını 
ortaya koymaktadır. Bu nedenle gerçek anlamda 
“tasarım” demek doğru değildir” şeklinde ifade 
etmişlerdir.

Ayrıca uygulamaların tasarlama değil bir model-
leme olduğu konusunda uzman görüşler ağırlık 
göstermiştir. Uygulamaların modelleme olarak 
kabul edilişinde ;“Ayakkabını tasarla” sloganın 

vermiş olduğu sınırsızlık hissi, site içerisindeki 
işlem adımlarını takip ettiğinizde, bu hissin doyu-
munu sağlayamadığını görüyorsunuz. Müşterinin 
beklentisi doğrultusunda tasarlanacak olan; 
ayakkabının modelinden, kullanacağı malzemenin 
renk ve kalitesine kadar ki tasarım aşamasında 
kısıtlı alternatifler sunuluyorsa, kurgulanmış 
model oluşturma diyebiliriz.” yargısına vurgu 
yapılmıştır.

Ancak modelleme ve özellikle üç boyutlu model-
leme ve çizim tekniklerinde bir ürünün öncelikle 
ana kalıpları çizilmekte ve bu çizimler geliştirilerek 
bir prototip oluşturulmaktadır (Moore,2005) .

Bu nedenle uygulamalar kapsamında gerçekleş-
tirilen işlemler,üç boyutlu görsellik sunmasına 
rağmen ancak ürünün bireyselleştirilmesine 
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yönelik bilgisayar tabanlı  bir program olarak 
kabul edilebilir.

Bireyselleştirme, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının 
en iyi kendileri tarafından bilineceği noktasından 
hareket edilerek ürünlerin tasarım aşamasına müş-
terilerin bizzat   katılması gerektiğinin önemini 
vurgulayan üretim yöntemidir (Hippel,1998).

Müşterilerin yani tüketicilerin, bir ürüne ait 
taleplerini firmaya iletmesi noktasında web tek-
nolojilerinin kullanımı, kurumsal web sayfalarının 
bu doğrultuda geliştirilmesi mümkündür (Atrek 
& Bayraktaroğlu,2008).

İncelenen uygulamalarda da benzer bir mantıkla 
sınırlandırılmış bir model belirleme, bireysel-
leştirme yöntemi söz konusudur ve elde edilen 
verilere göre; ürünün oluşturulmasına yönelik 
teknolojik tabanlı işlem aşamaları gerçek bir 
tasarım niteliğine sahip değildir.

Satın alma eğilimi açısından yapılan değerlen-
dirmeler de görüş çoğunluğu ise;“Bir ürün satın 
almak için dışarıda harcanacak zamanın bilgisayar 
başında gerçekleştirilerek asgariye indirilmesi 
ve fiyatlandırmanın müşteri memnuniyetinin 
temelini oluşturan“ödenen paraya değer”  gö-
rüşünü desteklemesi ve kişiye özgü ürün edinme 
olanağının da cazibesi ile bu uygulamaların satın 
alma eğilimini olumlu etkileyeceği şeklindedir.

Ancak geleneksel alış veriş yönteminden farklı 
olarak,  kullanılan malzemenin dokusunu his-
setmemek,  ergonomik olarak ayak yapısına 
uyumunu test edemiyor olmak ve yeni bir mar-

kaya karşı güven duyma konusunda hissedilen 
tereddütler ürüne ait fiyat aralığının kabul edi-
lebilirliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Ayakkabıda farklılık sadece stil, renk ve şekil 
farklılığı değildir, ayak fizyolojisine uygun bir 
kalıp ile gerçekleştirilecek tasarım bir firmanın 
rekabet gücünü arttırabilecek ve marka değerini 
güçlendirecek en önemli unsurlar olarak kabul 
edilmektedir. Bu nedenle satın alma süreci ve 
eğilimine yönelik bu zayıf yönlerin, çeşitli ayak 
formlarına (taraklı, düz taban vb.) uygun alternatif 
seçeneklerin uygulamaya eklenmesi ile giderile-
bileceği de ön görülmektedir. 

Örneğin, Amerika da faaliyet gösteren“Hersey” 
firması Internet sayfasına bir müşterinin ayakkabı 
ölçülerini kendisinin nasıl alabileceğini gösteren bir 
kılavuz yerleştirmiştir. Müşteri kendi ayakkabısına 
ilişkin ölçüleri kendisi aldıktan sonra Hersey’e 
internet üzerinden sipariş verebilmektedir (http://
www.herseycustomshoe.com). Sipariş formunda 
ülke adının istenmesi büyük olasılıkla firmanın 
uluslar arası hizmet verdiğinin bir göstergesidir. 
Ayrıca, toptancı firmalar da kendi istekleri doğrul-
tusunda siparişlerini Hersey’e ulaştırabilmektedir 
(Savaş&Bardakçı,2006).

Web Sayfalarına Entegre Edilen Teknolojik 
Tabanlı Yazılımların Özellikleri

Hazır giyim sanayinde, bir giysinin tasarımından  
üretimine kadar olan süreci kapsayacak  şekilde  
geliştirilmiş sistemler mevcuttur. CAD (Compu-
ter Aided Design ), CAM (Computer Aided Mani-
facture ), CIM    (Computer  Integrated  Manufac-
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turing ) olarak adlandırılan bu sistemler sektörde 
“Bilgisayar  Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli 
Üretim ve  Bilgisayarla  Bütünleşik İmalat” olarak 
bilinmektedir (Özkan,2014).

Ancak araştırma kapsamında, örneklem olarak 
seçilen firmalara ait yazılımların özellikleri, bi-
linen bilgisayar destekli tasarım yazılımlarından 
farklılık göstermektedir. Buna rağmen, tüketicinin 

gerçekten isteyebileceği yararları sunabilme kapa-
sitesi, talep edilebilecek ürün çeşitliliğine yönelik 
özelliklerinin tespit edilmesi açısından programlar 
karşılaştırılmış ve her iki uygulamaya ait işlem 
basamakları ve materyal, model çeşitliliği Tablo3 
ve Tablo4 de verilmiştir.2

2  incetopuk.com

Tablo 3. İnce Topuk Firması “Tasarla” Uygulaması Yazılım Özellikleri

MODELİ BELİRLE

Burun Arka Yan Platform ve 
Topuk Yük-

sekliği

Platform 
Görünüm

Aksesuar/
Aksesuar yeri

Açık Açık Açık 2-12 cm Açık
Küçük/Büyük 
fiyonk
İki katlı fiyonk
Fırfır
Çiçek
Uzun Kurdele

Ön
Arka
Yan 

Kapalı Kapalı Kapalı 3-13 cm Gizli

RENKLENDİR (Renk Kartelâ Sayısı)

Üst Platform Aksesuar Materyal Topuk Taban Astar

16 16 13 Hakiki dana 24 3 5

12 12 13 Hakiki rugan 24 3 5

17 17 13 Hakiki nubuk 24 3 5

6 6 13 Saten 24 3 5

NUMARANI ŞEÇ

35 36 37 38 39 40 41

 “İnce topuk” firmasına ait yazılımda, ayakkabı-
ların üç boyutlu olarak tasarlandığı ve bu nedenle 
ekranda görülen renkler ile gerçek ürün renginde % 

0-%5 arasında ton farklılığı olabileceği kurumsal 
internet sayfasında belirtilmiştir.

Modelin belirlenmesi aşamasında sunulan seçe-
neklerde sadece burun, arka ve yan bölümler açık 
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ya da kapalı olarak kullanıcının tercihine sunul-
maktadır. Her modelde “platform” stili yazılım 
tarafından zorunlu kılınmakta sadece gizli ya da 
açık olması ve yüksekliği açısından seçenekler 
bulunmaktadır. Aksesuarlar ise ön, arka ve yan 
olmak üzere üç bölümde kullanılabilmektedir. 
Ayakkabının bölümleri için materyal olarak hakiki 
dana derisi, rugan ve saten malzemeler mevcuttur 
ve renk kartelâsında yer alan seçenek sayıları ise 
Tablo 4’de görüldüğü gibidir.3

Ayakkabı numarası ise 35-41 arasında geniş 
bir aralıkta bulunmakta ve standart bayan ayak 
ölçüleri dışında kalan ayakkabı numaralarını 

3  toppuk.com

talep edebilecek kadın müşterilere bu model ve 
seçeneklerde ürün sahibi olabilme olanağı sağ-
lanmaktadır. Kadın ayakkabı ürün grubunda 35 
ve 41 numaralar zor bulunan ve kişileri, çocuk 
ya da erkek reyonlarında sınırlı seçenekte ürüne 
yönelmek zorunda bırakan ayak ölçüleridir. Bu 
anlamda firmanın sunduğu imkânlar ilgili tüketi-
ciler için cazip bir uygulama özelliği göstermekte 
ve markanın tercih edilebilirliğini arttırmaktadır.  

Ürün oluşturulduktan sonra “tasarladığım ayak-
kabılar” butonu ile kullanıcılar, üyelik bilgileri 
kapsamında bir arşiv oluşturabilmekte ya da 
kişisel facebook sayfasında ürün imajını payla-
şabilmektedir. 
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Tablo 4. Toppuk Firması “Ayakkabını Tasarla” Uygulaması Yazılım Özellikleri

AYAKKABI STİLİ

So-niche Desiree Prive Narcist Soleil Lilac Glory Nymph Myth

BÖLÜMLER

Arka Parça Ön Parça Ön ve Arka Parça Bölüm Yok

BANT&ZİNCİR

Tek Bant Bileklik Üçlü 
Bant

Tek bant 
ve Bilek-

lik

Kalın bi-
leklik

Bant yok Bileklik 
Zincir

Bant Yok

AKSESUARLAR

Arka Aksesuarlar Ön Aksesuarlar Yan Aksesuarlar

Taşlı Fiyonk
Null
Renkli Fiyonk
Aksesuar Yok

Taşlı Fiyonk
Null
Renkli Fiyonk
Aksesuar Yok

Taşlı Fiyonk
Null
Renkli Fiyonk
Aksesuar Yok

RENKLENDİRME(Renk Kartelâ Sayısı)

Deri Rugan Süet Egzotik Glitter

17 29 28 9 5

Astar Rengi

Beyaz Siyah

Topuk Yüksekliği

5 cm 7 cm 9 cm 12 cm 14 cm

Toppuk.com sitesinde yer alan yazılımda ise 
“ayakkabı stili” butonu ile firmanın önceden be-
lirlediği ve adlandırdığı 9 modelden birinin seçimi 
ile süreç başlamaktadır. Bölümler butonu seçim 
yapılabilmekte, burada diğer firma yazılımından 
farklı olarak bant ve zincirlerin modele eklenebil-
diği 8 farklı alternatif yer almaktadır.  Aksesuar 
aşamasında ise yine arka, ön ve yan ve aksesuarsız 
olmak üzere 4 farklı seçenek mevcuttur.  Materyal 
ve renklendirme aynı sekmede verilmiş olup zen-

gin bir renk kartelâsı ile glitter, süet, egzotik deri 
ve rugan kullanılabilmektedir. Topuk yüksekliği 
5-14 cm arasında değişebilmekte ve elde edilen 
model, ürüne kişisel bir isim verilerek “koleksi-
yonlarıma kaydet” butonu ile arşivlenebilmektedir. 
Ürünlerin fiyatlandırmasında elde edilen modellere 
göre farklılık söz konusudur. Bu yazılımda da 
elde edilen ürün imajı, facebook ve pinterest de 
paylaşılabilmektedir.
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Topuk firmasının en dikkat çekici uygulaması, 
kişisel koleksiyona kaydedilen bir ürünün hafta-
nın tasarımı seçilebilmesi ve kullanıcıya site içi 
alışverişlerinde bir indirim olanağı sunmasıdır. 
Ayrıca “gelinlere özel” başlığı altında bir firma 
koleksiyonu ve aksesuar konsepti bulunmaktadır 
ki bu özel müşteri tercihlerine yönelik lüks ürün 
grubu çeşitliliği arttırmaktadır. Bunun yanı sıra 
firmanın, ürünlerine 1 yıllık garanti güvencesi 
vermesi rakipleri karşısında avantaj sağlayan, stra-
tejik bir pazarlama hareketi olarak görülmektedir.

Her iki firmanın yazılımları kullanım özellikleri 
açısından kıyaslandığında, toppuk.com firmasının 
kullanıcıyı yönlendirici, daha keyifli ve alternatifi 
bol olan, renk ve model açısından da üstünlüğe 
sahip bir uygulama sunduğu fikri ağırlık kazan-
maktadır.

Sosyal Medya Analizleri

Dijital pazarlama TV, radyo, dergi gibi gelenek-
sel medyadan uzak yöntemlerle, markayı ve işi 
desteklemek ve tanıtmak amacıyla internet, mobil 
ve diğer interaktif platformları kullanarak ticari 
çalışmaları sürdürmektir (Altındal,2012).

Dijital pazarlamada, sosyal medya, müşterinin 
ilgisini satışın yapıldığı platforma çekebilmenin 
önemli araçlarından biridir. Bu mecralarda mar-
kalarına yönelik iletişim tekniklerini kullanan 
firmaların faaliyetlerine ait veriler, dijital marka 
imajı ve bilinirliğinin ortaya konmasına imkân 
tanımaktadır.

Bu nedenle her iki markanın, sosyal ağlarda mevcut 
hesapları taranmış ve istatistiksel veri analizleri 
gerçekleştirilmiştir.

Bu amaçla ilk olarak http://sharetally.co sitesinde 
yer alan veri aracı kullanılarak, marka URL’leri 
ile sayfa ve adreslere ait hareketler, takipçiler vb. 
tespit edilmiştir.(Şekil 1, 2).

Şekil 1. İnce Topuk Firmasına Ait Sosyal Ağlar 4

4 http://sharetally.com/51606/,erişim 22.10.2014
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Şekil 2. Toppuk.com Firmasına Ait Sosyal Ağlar5

5 http://sharetally.co/51607/,erişim 22.10.2014

Sosyal medya ortamında firmaların, marka yöne-
timlerini sürdürülebilir kılması ve paylaşımlarını 
güncellemesi ve hangi sosyal platformun tüketici 
açısından tercih edilebilir olduğunu takip etmesi 
gereklidir.

 Facebook, kullanıcıların tanıştığı ilk ve kullanıcı 
sayısı en yüksek sosyal ağdır. Yaklaşık olarak 1,3 
milyar insanın kayıt olduğu bu platform, satışa 
yönelik faaliyet gösteren her işletme ya da firma 
için geniş kitlelere ulaşabilme olanağı sunmaktadır.6

Twitter da gün geçtikçe kullanıcılarına sunduğu 
yeni uygulama ve olanaklar ile firmaların dikkatini 
çekmektedir. Kişilerin ilgilendiği konular ile iliş-
kilendirilen ve firmaların tüketicilere ulaşmasına 
olanak sağlayan fırsatlar, markaların twitter’ ı 

6  https://www.globalwebindex.net,erişim 22.10.2014

ticari potansiyellerini desteklemek amacıyla nasıl 
kullanacaklarına dair sunulan ek bilgiler firmalar 
açısından bu ağın da cazip hale gelmesine neden 
olmaktadır.

 Ayrıca markalar için tanıtım hesapları, tweetleri ve 
trendleri gibi hizmetler; markaların hedefledikleri 
profile sahip müşterilere en kısa yoldan ulaşmasını 
sağlamaktadır (Başlar,2013).

Firmalar arasında aynı sosyal ağın kullanımına 
yönelik karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla, 
socialbakers sitesinde yer alan ücretsiz hesaplama 
aracı kullanılmış ve yukarıda yer alan verilere 
göre markaların facebook ve twitter hesapları 
incelenmiştir (Tablo 5,Tablo 6).7

7  socialbakers.com,erişim 22.10.2014



36

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Dönemi Sayı: 5 Yıl: 2015

International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches
May / June / July / August - Summer Number: 5 Year: 2015

JEL CODE: M00-M2-M3-M12-M20 ID:48 K:47
ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04298- 2015-GE-18945)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 5.Toppuk ve İnce Topuk Facebook Verileri

Firma URL Fan Sayısı Fan Sayısı Haf-
talık Artış

Fan Sayısı Ay-
lık Artış

https://www.facebook.com/toppuk 14054 79 272

https://www.facebook.com/incetopuk 461556 1051 6674

İnce Topuk firmasının Facebook fan sayısı Toppuk 
firmasının yaklaşık 4 katıdır ve bu markanın fan 

sayısındaki haftalık artış % 2,17 iken Toppuk fir-
masında % 0.5 lik bir haftalık artış söz konusudur.

Tablo 6. Toppuk ve İnce topuk TwitterVerileri

Firma URL Tweets Following Followers

https://twitter.com/toppuk 1359 180 257

https://twitter.com/incetopukcom 7990 29 604

Twitter da yine ince topuk firmasının tweet ve 
takipçi sayısı, dolayısıyla bu ortamdaki aktivitesi 
topuk firmasından daha yüksek rakamlardadır. Bu 
sonucun, firmanın ayakkabı yanında giyim, çanta 
vb. ürün gruplarında çevrimiçi satış gerçekleştiren 
bir marka olmasının önemli bir katkı sağladığı 
düşünülmektedir.

Gerçekleştirilen sosyal medya analizleri, her iki 
firmanın,“kişiye özgü tasarım” olarak adlandırdıkları 
uygulamalarının, tüketicilerce tercih edilme dü-
zeylerini arttırdığı, yeni ve ilgi çekici bir deneyim 
sunduğu ve marka bilinirliği anlamında olumlu 
bir etki yarattığı sonucunu vermektedir.

Ayrıca sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen 
tanıtım, reklam vb. faaliyetlerin söz konusu 
uygulamaların gerçek bir tasarım olup olmadığı 
algısından bağımsız olarak pazarlama gücünü 
desteklediği de görülmektedir.

SONUÇ

Günümüzde çevrimiçi alışveriş trendlerini konu 
alan çeşitli araştırma ve raporlarda, e-ticaret site-
lerinin büyük bir kısmının ayakkabı ve takı ürün 
konseptine yönelik olduğu bildirilmektedir.

2012 yılında DORinsight tarafından yapılan 
bir araştırmaya göre kadın müşteri grubunda 
internetten en çok yüzde 70 ile giyim, yüzde 
52 ile ise ayakkabı alışverişi yapıldığına dikkat 
çekilmektedir.8

 Bu nedenle, moda sektörünün dijital pazarlama 
ve e-ticaret dünyasında şekil değiştirerek kendini 
güncellemesi kaçınılmaz olmuştur. Gelişen tek-
noloji ile birlikte 3D modelleme programlarının 

8  2012 Değerlendirmeleri ve 2013 Öngörüleri”, http://
eticaretmag.com/turk-e-ticaretinde-ayakkabi-dikeyi-
degerlendirmesi-dosya,erişim04.12. 2014)
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firma internet sayfalarına entegre edilebilmesi 
“tasarım” ve “tasarlama” olarak adlandırılan 
uygulamaların tüketici erişimine sunulması yeni 
ve güçlü bir pazarlama stratejisidir.

Kitlesel bireyselleştirme olarak da adlandırılan bu 
uygulamalar diğer sektörlerde de kullanılmaya 
başlayan ve farklılık yaratarak marka değerini 
destekleyen alternatiflerden biri olmuştur. 

Kitlesel bireyselleştirme, müşteriye özel ürün 
üretilmesine imkân veren yaklaşımlara dayalı 
olarak ortaya çıkan kavramlardan biridir ve 
pazarlama açısından daha fazla sayıda müşte-
ri yerine, bir müşterinin mümkün olduğunca 
fazla ihtiyacını tatmin fikrine dayandırılmıştır 
(Bardakcı, 2004).

Bu bireyselleştirme sistemi ürün gruplarına göre 
farklılık gösteren çeşitli yöntemleri içermektedir. 
Bu yöntemler işbirliği ile bireyselleştirme, uyar-
lanmış bireyselleştirme, modüler hale getirme 
olmak üzere gruplandırılmaktadır. Modüler hale 
getirme kapsamında yer alan alt yöntemlerden biri 
ölçüye göre keserek bireyselleştirmedir ki giyim 
endüstrisindeki bireyselleştirmeler bu gruba dahil 
edilmektedir (Chen ve diğ.,2008) .

İnternet ve web sayfalarına entegre edilen mo-
delleme sistemleri ile ürünün tüketici isteklerine 
göre şekillendirilmesine olanak sağlayan bu 
uygulamalar da bir bireyselleştirme olup, ikili 
görüşmeler ve kullanılan bilgisayar tabanlı yazı-
lımlar itibari ile tasarım olarak kabul edilebilecek 
niteliklere sahip değildir.

Marka bilinirliği ve marka değeri oluşturma 
açısından, uygulamaların benzerlerinden farlılık 
taşıdığı, yenilikçi olduğu ve gerçek bir tasarım 
olup olmadığı sorgulanmaksızın benimsenebile-
ceği görülmüştür. Bu doğrultuda gelecekte bu tür 
uygulamaların moda sektöründe yaygınlaşacağı 
beklentisi de yüksektir.

Satın alma davranışı ve tüketici algısı ise söz 
konusu üründen beklenen niteliklere göre de-
ğişmektedir. Araştırma, ayakkabı ürün grubunda 
gerçekleştirildiğinden, ayak fizyolojisini dikkate 
alacak ek kılavuz vb. seçeneklerin geliştirilmesi 
ihtiyacına yönelik görüşler mevcuttur. Buna rağmen 
kişisel tarz ve isteklerin karşılanması, benzersiz 
bir ürüne sahip olma güdüsü ve online alışveriş 
avantajları satın alma davranışını destekleyici 
düzeyde bulunmuştur.
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EXPENDED ABSTRACT

Technologic development compels the firms to use new communication techniques between customer 
and brand in fashion sector as well as in all other areas. Especially, the firms which tend to unusual 
and innovative applications and meet the requirements in digital marketing can carry their brands to 
a successful position in their sectors. On the other hand, tailor-made, hauté-couture or individualized 
productions in all areas become widespread. The applications are realized by software integrated 
to institutional web-sites. This new method drawing attraction with expressions such as “design”, 
“design-it-yourself” and etc., and creating perception which customers do their designs could be 
accepted as an innovative web application. Nevertheless, whether it is a design or not in the point 
of process and characteristics has to be examined. From this point of view, it was also looked for 
answers in the following questions in the planned study:

- Do these applications have the real design characteristics?

- What are accretion values of the applications for the brand values and awareness? 

- How are customers’ perceptions and buying behaviors in respect of these applications as a new 
selling technique?

In this study, the firms “InceTopuk” and “Toppuk” were selected as examples from our country 
because they manufacture in the group of shoe products and also they are first ones using the app-
lications. Design characteristic was studied by bilateral discussions with academicians and students 
from associate degree of the Fashion and Design Program. On the purpose of determination of cus-
tomers’ buying behavior and perceptions, it was used anew the half-structured bilateral discussion 
method with total 50 participants. With the aim of getting necessary data in respect of brand value 
and awareness, social media usages of the firms were analyzed. Also, for being formed an estimation 
of software integrated to web sites, both firms’ applications were compared as material used, color, 
model etc., and process time. Research findings were concluded that we can accept these applications 
not a design but a fictionalized modelling. In terms of brand value and awareness, in spite of the 
firms’ social media accounts are new, it was seen that the brands are well-known and remarkable. 
Also, it is striking that customers said that the application has given feelings with a pleased and dif-
ference experiences to themselves, without examining design characteristics. The buying behavior 
for the product obtained in the end of the process is upside because it is revealed by people’s own 
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choices and decisions. Therefore, it was emphasized that software will be able to be brought into a 
better status by being added the enhanced choices such as stamp fitted to foot physiology, foot size, 
and etc. in the group of shoe product and it will supported to buying decision. For this reason, it is 
thought that similar applications in fashion sector will become popular in future.
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Hatice Nur GERMİR
Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Manisa / Türkiye

Öz: Küreselleşme ve bilişim teknolojileri alanındaki ge-
lişmeler içinde bulunduğumuz çağa damgasını vurmuştur. 
İşletmeler rekabet stratejileri ve ticaret yöntemleri hakkında 
köklü değişikliklerle karşı karşıya bulunmaktadır. 1990’ lı 
yılların ikinci yarısından itibaren geniş bir iletişim ağı olan 
internetin aynı zamanda iş yapma ortamı haline gelmesiyle 
elektronik ticaret kavramı yaygınlık kazanmaya başlamıştır. 
İşletmeler elektronik ticaret sayesinde, daha az bütçe ile 
geçmişte görülmedik düzey ve küresel ölçekte iş yapabilir 
hale gelmişlerdir Türkiye’de bilgisayar ve internet kullanıcı 
sayısında kaydedilen artış dikkate alındığında, e-ticaret ge-
leceğin pazarlama tekniği olarak algılanmaktadır. Zengin ve 
stratejik bir coğrafya, eğitim düzeyi hızla yükselen proaktif, 
girişimci nüfus şeklinde özetlenebilecek gerekli donanımlar 
ile Önümüzdeki yüzyılda Türkiye’nin küreselleşen dünyada 
yerini alabilmesi için bilgi ve teknolojik düzeyi ekonomik 
gelişmenin ve büyümenin itici gücü olarak görerek somut 
politikalar uygulaması gerekmektedir. Bu noktada hedeflenen 
2023 Vizyonunun realize edilebilmesi teknolojik gelişme-
lerle ekonomik işlemlerin bütünleşmesinin sağlanması ve 
teknoloji-ekonomi dönüşümü ile e-ticarette yeni aşamalar 
kaydedilebilmesi ile mümkün olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Bilişim Teknolojileri, 
E-Ticaret, 2023 Vizyonu

Abstract: Globalisation and developments in the infor-
mation technology field has left its mark in the current 
era. Business is facing competitive strategies and about 
trading methods with radical changes. Second half of the 
1990’s internet is a large network also by doing business 
environment becomes concept of e-commerce has gained 
prevalence. Business can become work through electronic 
commerce, with less budget at unprecedented levels in 
the past and on a global scale. In Turkey the number of 
computer and internet users when considering the recorded 
increase, e-commerce marketing techniques of the future 
as it is perceived. Rich and strategic geography, rapidly 
rising educational level of proactive, as an entrepreneur 
population with the necessary equipment can be summa-
rized. In the coming century  Turkey in order to replace 
a globalizing world information and technological level 
economic development and growth seeing as the driving 
force concrete policies must apply. At this point to be able 
to realize the Vision 2023 target ensuring the integration 
of economic transactions with technological advances and 
technology-economy transformation e-commerce can be 
saved with the new stages may be possible.

Key Words: Globalization, Information Technology, E-
Commerce, Vision 2023

A C E D

Doi: 10.17369/UHPAD.2015512520

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

International Refereed Journal of Marketing and Market Researches



43

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Dönemi Sayı: 5 Yıl:2015

International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches
May / June / July / August - Summer Number: 5 Year: 2015

JEL CODE: M00-M31  ID: 49 K: 54
ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04298- 2015-GE-18945)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
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İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ

Ekonomik sistem dolayısıyla dünya ticareti, sanayi 
toplumundan bilgi toplumuna geçiş aşamasından 
sonra yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. Sanayi 
toplumunun mekanik teknolojileri ile gerçekleş-
tirilen maddi üretimin yerini bilgi toplumunda 
bilgisayarlar ve bilişim teknolojilerine dayalı bilgi 
üretimi almaktadır. Sanayi toplumunun mekanik 
teknolojisi fiziksel emeği ikame ederken, bilgi 
toplumunun bilişim teknolojileri zihinsel emeği 
ikame etmektedir. Sanayi toplumu yeni girdi ve 
yeni pazarlar için kolonilere yönelirken, bilgi 
kullanımı ulusal sınırları ortadan kaldırıp küre-
selleşmeye yönelmektedir (Erkan, 1994:101). 

İnsanlık tarihi, e-ticaretin sunduğu olanaklar sa-
yesinde, Gutenberg’in baskı tekniğini geliştirmesi 
veya 1800’lerde başlayan teknoloji devrimi ile 
eşdeğer tutulmakta olan en büyük teknolojik dev-
rimlerinden birini yaşamaktadır. Yeni ekonomide 
temel ekonomik kaynak bir başka deyimle üretim 
aracı, bilgidir. Değerler verimlilik ve yenilikle 
yaratılmakta olup bilgi, her ikisi ile de iş hayatına 
uygulanmaktadır (Drucker, 1993;18).

Geleneksel ekonomide örgütler geniş ve büyük 
olup güç sermayeyi kontrol etmekle sağlanırken, 
yeni ekonomide örgütler daha dinamik, esnek bir 
yapıya sahiptirler ve üretim faktörlerinden olan 
toprak, emek ve sermayeden ziyade daha çok 
bilgiye gereksinim duyulmaktadır. Yeni ekonomiyi 
çalışan sayısından daha iyi tanımlayan iki olgu 
kalite ve verimlilik olarak ifade edilebilir.

KURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR 
TARAMASI

İnsanlık tarihi 1700’lü yıllarda Sanayi Devrimi ile 
ilk büyük ticari kalkınmayı, 1800’ lü yıllarda ise 
Şirket Devrimiyle ikinci büyük atılımı gerçekleş-
tirmiştir. Bunların ikisi de toplumu değiştiren ve 
modern dünyayı baştan şekillendiren teknolojik 
ve ticari gelişmelere tanık olunan dönemler olup, 
internetle birlikte gelen elektronik ticaret ise Ame-
rikan tarihindeki üçüncü büyük ticari kalkınmayı 
ifade etmektedir (Barefoot, 2000; 31).

1980’ lerin ikinci yarısında köklü bir değişim 
geçiren dünya ekonomisine  devrim sayılabilecek 
nitelikte teknolojik gelişmeler, çok güçlü kişisel 
bilgisayarlar, gelişmiş ve hızlı telekomünikasyon 
ve internet ile enformasyon ekonomisi, ağ eko-
nomisi, dijital ekonomi, bilgi ekonomisi ve risk 
toplumu gibi çeşitli isimler verilmiş olup; tüm 
bu kavramları temsil eden ortak bir tanımla Yeni 
Ekonomi adı verilmiştir. 1

ABD’de doğan Yeni Ekonomi’ nin omurgasında 
internet bulunmakla beraber dört ana bileşenden 
oluştuğu  görülmektedir (Tekin, 2001; 45-46). 

1. Dijitalleşme,

2. Globalleşme,

3. İnsan kaynaklarının profilinde yaşanan radikal 
değişim,

4. İnternet. 

1  (www.neweconomyindex.org)
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İnternet, Interconnected Networks’ün (kendi 
aralarında bağlantılı ağlar) kısaltmasıdır. Milyon-
larca insanın kendi amaçları doğrultusunda ve 
bilgisayarlar aracılığı ile hem iletişim kurabildiği 
hem de bilgi alışverişinde bulunabildiği bir sistem 
olarak tanımlanmaktadır (Odabaşı vd,2007:2).

İnternet dünyadaki tüm bilgisayar ve bilgisayar 
ağlarının, TCP/IP ağ protokollerini kullanarak, veri 
iletilmesini ve veri alışverişi yapmasını kolaylaş-
tıran, sağlayan bilgisayar ağıdır (Olcay,2006:5). 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol=İletişim Kontrol Protokolü/İnternet 
Protokolü), bilgisayarlar ile veri iletme/alma 
birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böy-
lece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı 
kılan pek çok veri iletişim protokolünün adıdır. 
(www.cc.boun.edu.tr) Bir başka deyişle, TCP/IP 
protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin 
kurallarını koymaktadır. 2

İnterneti çekici kılan, bu ağa tüm dünyadan 
bilgisayarların bağlı olması yani tüm dünya 
insanlarının kullanabildiği bir haberleşme ağı 
oluşturmasıdır. Bu ağ sınırsız sayılabilecek 
miktarda bilgiyi ücretsiz olarak sağlamaktadır 
(Kadayıfçı vd,1998:28). 

Dünyada internet adresleri IP (Internet Protocol) 
ismi verilen sayısal adresler ile, alan ismi (Domain 
Name) olarak adlandırılan ve insanlara bir anlam 
ifade eden kısaltmalardan oluşan adreslerden mey-

2  (www.po.metu.edu.tr)

dana gelmektedir. Alan isimleri Amerika’da Ulusal 
Bilim Vakfı’nın (NSF) finansörlüğü ile çalışan 
Network Solutions Inc. (NSI) tarafından tahsis 
edilmektedir. IP adresleri ise yine Amerika’da, 
1997 yılından itibaren Internet Tahsisli Sayılar 
Otoritesi (IANA) tarafından verilmektedir. Kü-
tüphanelerin tozlu raflarında kalmış öykülerden, 
daha birkaç dakika öncesinde gerçekleşmiş olaylara 
kadar çok geniş bir bilgi yelpazesini içine alan 
internet, insanın dilediği şekilde yazılı ve görsel 
olarak kendini ifade etme özgürlüğünü bünyesinde 
barındırmaktadır (Uysal,2001:1 ).

Küresel, herkese açık ve sürekli büyüyen bir ağ 
olan internet (Akar ve Kayahan,2007:5),  herke-
sin programlayabildiği, yaratıcılığa, paylaşıma 
ve kendi kendini örgütlemeye imkân tanıyan 
devasa bir bilgisayar haline gelmiştir (Tapscott 
ve Williams, 2007:57). 

Bu buluşma noktasına erişen herkes istediği 
bilgiyi, görüntüyü veya sesi elde edebilmekte ve 
birbirine ileti/mektup olarak gönderebilmektedir 
(Sarı ve Erdem, 2005:151).

Herkes kullanabilir, sahibi yok,  ve herkes yeni 
hizmetler ekleyebilir şeklindeki 3 altın kural, 
interneti geleneksel iletişim kanallarından farklı 
kılmaktadır (Tapscott ve Williams, 2007:368).

İnternetin hayatımızı nasıl etkileyip kolaylaştır-
dığı noktasında dikkat çeken en önemli unsur, 
zaman kazandırarak hayatımızı kolaylaştırmakta 
olduğu şeklindedir. Haberleşmeden alışverişe, 
bilgi almaktan bilgi paylaşmaya kadar her alan 
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internet sayesinde hız kazanmıştır (Tel ve Kök-
salan, 2009:263).

Yeni ekonomi kavramı ile birlikte literatürümüze 
e-ticaret, e-iş, e-dükkan, e-posta, e-işletme, e-devlet, 
e-üniversite, e-öğrenme, e-para, e-sözleşme, e-imza, 
e-noter, e-kalkınma gibi yeni kavramlar girmiştir. 
Yeni ekonomi, birçok alanda tamamen yeni bir 
işleyiş sistemi getirmiş bulunmaktadır. 

E-Ticaret, Tanımı ve Türleri 

Başlangıçta askeri amaçlar için geliştirilmiş olan 
internet, zamanla kamu hizmetleri ve akademik 
faaliyetlere doğru yönelim göstermiştir. 1990’lı 
yıllardan itibaren bilgi toplumlarında küreselleş-
meye katkıda bulunan ve bilgi kaynakları çeşit-
lenerek çoğalan internet, domain kuruluş tipleri 
olan eğitim kurumları (edu) ve kamu kurumları 
(gov) ile karşılaştırıldığında ticari kurumlar (com) 
düzeyinde daha fazla artış kaydettiği sonucuna va-
rılmıştır. 1990’lı yıllar internette ticari faaliyetlerin 
yoğunluk kazanarak, elektronik ticaretin (e-ticaret) 
birinci dereceden kullanım amacı haline geldiği 
bir dönemdir. Elektronik ticaretin tanımlanması 
konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Dünya 
Ticaret Örgütü (WTO); mal ve hizmetlerin üretim, 
reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon 
ağları üzerinden yapılmasını Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı (OECD); sayısallaştırılmış yazılı 
metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine 
dayanan, kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm 
ticari işlemleri, Birleşmiş Milletler Uluslar Arası 
Ticaret Kanunu Komisyonu (UN-CEFACT); iş, 
yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi 

için yapılanmış ve yapılanmamış iş bilgilerinin, 
üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ile di-
ğer organizasyonlar arasında elektronik araçlar 
üzerinden paylaşılmasını, Türkiye Elektronik 
Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETTK) bireyler 
ve kurumların, açık ağ ortamında (internet) ya 
da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen 
kapalı ağ ortamlarında (intranet) yazı, ses, görüntü 
şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve 
saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı 
amaçlayan ticari işlemlerin tümünü e-ticaret olarak 
tanımlamaktadır (Başhan,2011:25-26). 

Elektronik yöntemler vasıtasıyla yönetim ve tü-
ketim etkinliklerinin yürütülmesinde kullanılan 
tüm iş bilgilerinin, üretici tüketici kamu ve özel 
kuruluşlar ile diğer organizasyonlar arasında elekt-
ronik araçlarla yapılmasına e-ticaret denmektedir 
(Erbaşlar ve Dokur, 2008:4). 

Anahtar unsuru ticari işlemlerin elektronik olarak 
gerçekleştirilmesi olan e-ticarette, nihai müşteriye 
mal/hizmet satışı yanısıra işletmeler arası ger-
çekleştirilen ticari faaliyetler de yer almaktadır. 
Bu noktada bazı araştırmalarda nihai tüketiciye 
yönelik ticari faaliyetler e-perakende, işletmeler 
arası gerçekleştirilen işlemler ise e-işletmecilik 
olarak tanımlanmaktadır (Soydal,2006:548-549).

E-ticaretin türlerini altı ana başlıkta toplamak 
mümkündür;

1.İşletmeden İşletmeye Yapılan E-Ticaret (Bu-
siness to Business E- Commerce) (B2B): gerek 
alıcı gerekse satıcının firma olduğu ve diğer 
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işletmelerin mal/hizmet ihtiyaçlarını gidermeye 
odaklanan ticaret türü olup; tüm dünyada işlem 
hacmi olarak en hızlı büyüme kaydeden on-line 
alışveriş şeklidir. (Olcay, 2006:103). 

2.İşletmeden Müşteriye Yapılan E-Ticaret (Bu-
siness to Consumer E- Commerce) (B2C): direk 
olarak nihai müşterinin mal/hizmet ihtiyacı 
üzerine odaklanan bu işlem, elektronik alışve-
riş, bilgilendirme hizmetleri, elektronik ödeme, 
online banka ve sigortacılık, ücretli televizyon 
hizmetlerini kapsamaktadır. 

3.Müşteriden Müşteriye Yapılan E-Ticaret (Con-
sumer to Consumer E- Commerce) (C2C): müş-
teriler arası mal/hizmet satışı için kullanılmaktadır

4.Müşteriden İşletmeye Doğru E-Ticaret (Consu-
mer to Business E-Commerce) (C2B): Müşteriden 
işletmeye yönelik gerçekleşen mal/hizmet satışı 
ve satın alma işlemlerini tanımlamaktadır 

5.Ticari Amacı Olmayan E-Ticaret (Non-Business 
E-Commerce): Devletlerin sunduğu elektronik 
hizmetlerde olduğu gibi birçok kurum, örgüt 
müşteri hizmetleri ve işlemlerini geliştirmek için 
e-ticareti kullanmaktadır

6.Dâhili E-Ticaret (Intrabusiness E-Commerce): 
Genel olarak intranetler üzerinden gerçekleştiri-
len malların, hizmetlerin ve bilgilerin değişimini 
kapsayan tüm iç örgütsel faaliyetleri içermektedir 
(Başhan,2011:30-31).

Elektronik Ticaretin Araçları 

Birbirleriyle alışverişte bulunarak ticaret yapan-
ların işlemlerini kolaylaştıran her türlü teknolojik 
ürün olan e-ticaret araçları; bilgisayar, internet 
ağları, elektronik veri değişimi (EDI), elektronik 
ödeme sistemleri, telefon, faks ve televizyondur. 
Bu araçlar içerisinde yoğun olarak kullanılanlar, 
EDI, elektronik ödeme sistemleri ve internet 
ağlarıdır. Yazılı metin ile ses ve görüntüyü aynı 
zaman diliminde daha hızlı ve güvenli olarak 
daha az maliyetle ileten böylece kitlesel bir 
kimliğe bürünen internet teknolojileri, e-ticaret 
açısından en etkin araç olarak kabul edilmektedir 
(Uluçay,2012:23-24)

Elektronik Ticaretin Ödeme Araçları

İnternet üzerinden gerçekleştirilen e-ticaretin 
güvenli bir şekilde ödemesinin yapılabilmesi 
amacıyla geliştirilen birçok araç bulunmakla 
birlikte, en fazla kullanılanı kredi kartı ve elekt-
ronik paradır. Tüm dünyada standart bir ödeme 
altyapısı olan kredi kartı, kullanıcı kitlesinin 
genişliği sayesinde internet bazlı alışverişlerde 
en çok kullanılan ödeme yöntemi olmaktadır. 
Alışveriş bilgilerinin kötü amaçlı üçüncü kişiler 
tarafından ele geçirilmesini önlemek amacıyla bu 
bilgilerin şifrelenmesi esasına dayanan SSL ve 
SET protokolleri kullanılmaktadır. Elektronik para 
ise internette kullanılmak üzere geliştirilmiş para 
birimi olup, bu sistemden yararlanmak isteyenlerin 
öncelikle elektronik para hizmeti sunan şirketler 
tarafından geliştirilen özel yazılımlardan birini 
bilgisayarlarına yüklemeleri ve o şirketle çalışan 
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bir bankada hesap açtırmaları gerekmektedir. Bu 
işlemlerden sonra elektronik para ile anlaşmalı 
mağazaların sitelerinden veya kendisi gibi elekt-
ronik para yazılımını kullanan diğer taraflar ile 
sanal alışveriş yapma imkanları bulunmaktadır. 
Her elektronik paranın normal hayatta olduğu 
gibi bir seri numarası vardır. İnternet üzerinden 
herhangi bir harcama yapıldığında belli seri nu-
maralı elektronik paralar alışveriş yapanın bilgi-
sayarından silinerek alışveriş yapılan bilgisayara 
geçmektedir. Bu şekilde para akışı aynen günlük 
hayatta olduğu gibi gerçekleştirilir (Erbaşlar ve 
Dokur, 2008:28-30)

Elektronik Ticaretin Avantajları

İşletmeler arasında yapılan ticarette maliyetlerin 
azaltılması ve verimlilik artışında e-ticaret önemli 
rol oynamaktadır. Birçok işlem bilgisayarlar 
kanalıyla otomatik olarak gerçekleştirildiğinden 
firmanın personel ihtiyacı azalmakta,  işletme 
üzerinde önemli bir baskı unsuru olan personel 
maliyetleri de azalmaktadır. Bilgisayarların has-
sas işlem yapmaları sayesinde işletmeler arası 
işlemlerde siparişlerin hatalı alınması nedeniyle 
ortaya çıkan sorunlar asgariye inmektedir. Satılan 
malların izlenmesi ile müşteri tercihleri belirle-
nebilmekte ve üretim bu müşterilerin beğenisi 
doğrultusunda tasarlanabilmektedir. Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’lerin uzak 
coğrafyalardaki müşteri ve pazarlara erişiminde 
büyük işletmelerle rekabet edebilme şansını yaka-
layabilmesi, pazara ilişkin raporlama ve stratejik 
planlamada kolaylık, yeni pazarlara ulaşım, etkin 

pazarlama ile müşteri tercihlerinin takibi, ürün ve 
hizmet tasarımına müşterinin dahil edilebilmesi 
gibi birçok faydayı bünyesinde barındırmaktadır. 
Yerel olarak faaliyette bulunan bir firma, e-ticaret 
sayesinde farklı coğrafyalardaki müşteri beklen-
tilerine hitap edebilmektedir. Bu noktada başarılı, 
ihtiyaç ve beklentileri cevaplayabilen bir web 
sitesi tasarımı son derece önem arz etmektedir 
(Soydal,2006:550-551)

Elektronik Ticaretin Dezavantajları

Firmanın e-ticarete yaptığı yatırım yapması ge-
reken yatırımdan daha küçük olursa,  ulaşmak 
istediği hedef de bir o kadar uzak olacaktır. Web 
tasarımı yetersiz, içeriği, görünüşü ziyaretçiye 
güven vermeyen, e-ticarete uygun görsel koşulları 
sağlamayan, statik hazırlanmış ve online ödeme 
güvenlik sorunlarını çözmemiş bir site, müşteriye 
cazip gelmeyecektir. Tüketiciye sunulan mal/hiz-
met başka kanallardan sunulanlarla arasında fiyat 
farkı olmadan veya çok yakın fiyatta ve müşteri 
bu ürünü fiziki olarak bir mağazadan temin ola-
biliyor ise bu takdirde müşteri talebinde daralma 
yaşanabilecektir. Satıcıya dair bilgiler ve satış 
koşulları açık ve net olarak belirtilmediği takdirde, 
müşteri nezdinde satıcıya güven duyulmayacak 
ve e-ticarete yapılan yatırımın riski artabilecektir. 
Satışta bulunmak üzere seçilen mal/hizmetin 
potansiyel alıcısı olan hedef kitlenin internet 
kullanım oranları düşük olduğu takdirde aynı 
doğrultuda satış grafikleri de düşük kalabilecektir. 
İnternet kullanıcılarının genel olarak kullandığı 
arama motorlarının dışında on-line veri tabanında 
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ya da duyuru, radyo, reklam, tv gibi geleneksel 
tanıtım kanallarında yer almıyorsa web sitesine 
dair bir tanıtım gerçekleşemediğinden müşteri 
kitlesi de oluşturulamayabilecektir. Ücretsiz 
olarak temsil edilebilen bir mal/hizmet/bilgi için 
e-ticaret yatırımı düşünülüyorsa, sistem kendisini 
amorte edemeyeceğinden yatırım riski de büyük 
olabilecektir (Başhan,2011:29-30)

Elektronik Ticaretin Etkileri

Elektronik ticaret, ekonomik bir olgu olmakla 
birlikte küreselleşmenin devamında sınırların 
ortadan kaldırılması, zamanın rantabl kullanması 
gibi yönlerden sosyokültürel etkileri de bünyesin-
de barındırmakta ve günlük yaşamın neredeyse 
bir parçası halinde algılanır olmaktadır. OECD 
tarafından üye ülkelerde gerçekleştirilen e-ticaretin 
ekonomik etkilerini araştıran çalışmalarda, genel 
olarak işletmelerin maliyetlerini azalttığı, maliyet 
azalmasının fiyat seviyesini aşağıya çektiğini, 
tüketicinin beğenisine sunulan ürün yelpazesinin 
genişlediğini, 7 gün 24 saat iş prensibiyle sürekli 
çalışma ve ticaret/alışveriş imkanı sunulduğu, 
büyük ölçekte şirketler arasındaki rekabeti arttır-
dığı, firma ile müşteri arasındaki aracının kalktığı, 
telekomünikasyon altyapısında meydana gelen 
gelişmelerle KOBİ’lerin nihai tüketiciye evinde 
satış yapma imkanının arttığı ve bunun da pazarı 
genişlettiğini ortaya koymaktadır.  Pazar yapısında 
meydana gelen değişimle işletmelerin iş organi-
zasyonu ve modelleri değişmekte zira e-ticaret 
sayesinde zamanın göreceli önemi değiştiğinden 
coğrafi olarak firmalar nezdinde pazara yakın 

olma prensibi de önemini yitirmiş bulunmaktadır. 
İnternet üzerinden ticaretin altyapısını sağlayan 
e-ticaret yazılımı ve diğer yan hizmetleri veren 
işler, mekânsal çalışma olgusu ortadan kalktığın-
dan özellikle bedensel özürlülerin de ekonomiye 
katkıda bulunabileceği çalışma biçimleri yanı 
sıra iş ortamının doğasını değiştiren evden iş 
ortamına katılım şeklinde çalışma olanakları gibi 
yeni istihdam alanlarının açılmasını sağlayarak 
doğrudan istihdamı arttırıcı bir etkide bulunmakla 
birlikte, fiyat cazibesi nedeniyle e-ticaret ürün/
hizmetlerine duyulan talep artışı da e-ticaret sa-
yesinde istihdamın dolaylı olarak artışı üzerinde 
etkili olmaktadır. Ancak e-ticaret posta, haberleşme 
hizmetleri, finans-bankacılık, seyahat acentaları 
ve perakende ticaret sektörlerinde istihdamı 
azaltıcı etkide bulunabilmektedir. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde ekonominin lokomotifi 
olan KOBİ’ler üzerinde e-ticaretin önemli etkileri 
bulunmaktadır. Büyük firmalara nazaran esnek 
yapılarından dolayı değişikliklere daha kolay 
uyum sağlayabilen KOBİ’lerin yumuşak karnı 
olan pazar ve müşteriye ulaşamama ve coğrafi 
uzaklık sorunu e-ticaret ile ortadan kalkmaktadır. 
Şekil.1’de KOBİ’lerin e-ticaret sayesinde daha hızlı 
büyüyerek ihracata yöneldikleri gösterilmektedir. 
Avrupa Birliği’nde e-ticaretin KOBİ’ler üzerindeki 
gelişimini inceleyen araştırmalarda; güvenlik, 
işgücü, teknik altyapı, uygulama maliyetleri ve 
e-ticaretin boyutlarına dair bilgi yetersizliği şek-
linde beş temel engel ortaya konmuştur (Erdem 
ve Efiloğlu,2002:7-8) 
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Şekil 1. KOBİ’lerde İnternet Kullanımının Ekonomik Etkisi

Kaynak: TCKB,2013:15

Türkiye’de KOBİ’lerin e-ticarete yöneliminde 
karşılaştığı engeller Şekil.2’de gösterilmektedir.
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Şekil 2. Türkiye’de KOBİ’lerin E-Ticarete Yöneliminde Karşılaştığı Engeller

Kaynak: Erdem ve Efiloğlu,2002:9

Şekil.2’de belirtilen sorunların giderilmesine yö-
nelik gerek kamuoyu gerekse firmalar nezdinde 
bilgilendirilmede bulunulması, altyapı noksanlık-
larının giderilmesi ve e-ticaretin olumlu katkıları 
sayesinde önemli aşamalar kaydedilmeye devam 
edilmektedir. 

Dünyada İnternet Kullanımı ve E-Ticaret

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle dünyada toplam 
243 ülkede 3 milyar 79 milyon 339 bin 857 
internet kullanıcısı olduğu tahmin edilmektedir. 
Grafik.1’de izleneceği üzere bu genel toplamın 
%45,6’sı Asya, %18,9’u Avrupa, %10,5’i Latin 
Amerika ve Karayipler’de, %10,3’ü Afrika, 
%10,1’i Kuzey Amerika, %3,7’si Orta Doğu 
ve %0,9’u Okyanusya, Avustralya bölgelerinde 
bulunmaktadır. Dünyada internet kullanıcılarının 
en fazla bulunduğu Asya kıtasındaki ülkeler 30 
Haziran 2014 tarihli dünya internet kullanıcıları 

istatistikleri verilerinden incelendiğinde ülkelerin 
dağılımı şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır; Çin 
%46.3, Hindistan %17.5, Japonya %7.9, Endo-
nezya %5.1, Güney Kore %3.3, Filipinler %3.2, 
Vietnam %3 olup kalan %13,7 ise diğer 27 Asya 
ülkesi arasında paylaşılmaktadır. 3

 

3 (http://www.internetworldstats.com/
stats3.htm)
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Grafik 1. Dünya Bölgelerinde İnternet Kullanıcılarının Dağılımı

Kaynak: (http://www.internetworldstats.com/stats3.htm)

Dünyada internet kullanımına Asya ülkeleri öncü-
lük ederken bunun daha ziyade iletişim ve sosyal 
paylaşımlar şeklinde olduğu dikkat çekmekte, 
e-ticaret konusunda ise Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’nin %80’in üzerindeki e-ticaret hacmi ile 
lokomotif konumda olduğu 

Grafik.2’de görülmektedir. İngiltere, Almanya, 
Avustralya ve Japonya dünyada e-ticaret konusunda 
ön plana çıkan diğer ülkeler olarak belirtilebilir 
(Erdem ve Efiloğlu,2002:17)

Grafik 2. Küresel E-Ticaret Hacminin Bölgesel Yoğunluğu

Kaynak: Sezgin,2013:2
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Şekil 3. Küresel E-Ticaret Hacminin Gelişimi

Kaynak: TCKB,2013:69

Dünyada e-ticaret hacminin gerek işletmeden 
işletmeye (B2B) gerekse işletmeden tüketiciye 
(B2C) olarak son yıllarda kaydettiği gelişme ile 
2012 yılında 1.5 trilyon dolar seviyesine ulaştığı 
Şekil.3’de görülmektedir.

İnternet ortamında ürün ve hizmet ticaretinin ger-
çekleşmesi olarak ifade edilen e-ticaret, çeşitlilik, 
kolaylık ve fiyat avantajları bakımından geleneksel 
ticarete göre bir değer önerisi ortaya koymaktadır. 
2009-2012 döneminde yıllık ortalama yüzde 16’lık 
büyüme sergileyerek 1.5 trilyon dolar seviyesine 
ulaşan küresel e-ticaret hacminin, yaklaşık üçte 
ikisini işletmeden tüketiciye e-ticaret oluştur-
maktadır. Seyahat ve taşımacılık, sayısal ürünler, 

giyim ve aksesuar, bilgisayar ve tüketici elektroniği 
gibi sektörler B2C ticaret türünde en çok tercih 
edilenler olarak dikkat çekmektedir.  Güney Kore 
e-perakende pazarının toplam perakende pazarı 
içindeki payı % 20 seviyesine yaklaşan bir ülke 
olarak ön plana çıkmaktadır. E-ticaret şirketleri 
geleneksel perakende şirketlerine göre daha geniş 
kitlelere ulaşmakta ve daha hızlı büyümektedir.  
ABD’de 2006-2011 döneminde geleneksel pera-
kendeciler % 6 büyüme gösterirken, önde gelen 
bir e-ticaret şirketi yıllık yüzde 35 büyüme kay-
detmiştir (TCKB,2014:35)
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Şekil 4. Küresel Bazda İşletmeden Tüketiciye Olan E-Ticaret (B2C) Hacmi

Kaynak: TCKB,2013:80

İşletmeden tüketiciye e-ticaretin yıllar itibariyle 
gelişim seyrinin gösterildiği Şekil.4’de seyahat 
ve taşımacılık, giyim ve aksesuar ile elektronik 
eşya ve bilgisayar sektörlerinin e-perakende 
işlemlerinde lokomotif olduğu, B2C e-ticaretin 
2012 yılında ulaştığı 890 milyar dolar seviyesinin 
yıllar itibariyle %17 büyüme oranına denk geldiği 
görülmektedir. 

AB ülkelerinde ise e-ticaretin şirket ciroları için-
deki payı Şekil.5’de izlenmektedir. AB ülkelerinde 
e-ticaret alım-satım işlemlerinin şirket cirolarının 
yaklaşık %15’i düzeyinde olduğu, şirket ölçeğine 
göre analiz edildiğinde ise KOBİ’lerde %8, ku-
rumsal şirketlerde %20 şeklinde dağılım gösterdiği 
dikkat çekmektedir.
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Şekil 5. AB’de Şirketlerin Alım-Satım İşlemlerindeki E-Ticaret (B2B) Hacmi (%)

Kaynak: TCKB,2013:70

Ülkelerin e-ticaret konusundaki gelişmelerine 
dair yapılan araştırma sonuçlarına göre; toplam 
nüfusun %54’ünün internetten alışveriş yaptığı 
ve nihai tüketicinin %10’unun e-ticaret üze-
rinden alışverişlerini yaptığı ABD’nin e-ticaret 
konusunda ilk sıradaki konumunu bir süre daha 
koruyacağı beklenmektedir. Çin ise 550 milyon 
internet kullanıcısı ve 220 milyona yaklaşan online 
alışveriş tüketicisi ile B2C pazarında 2012 yılında 
kaydettiği %88 büyüme ile dikkat çekmektedir 
(Sezgin,2013:2).

Türkiye’de İnternet Kullanımı ve E-Ticaret

Türkiye’de Avrupa’dakilere göre oldukça genç ve 
aktif olan yaklaşık 37 milyon internet kullanıcısı 
olduğu görülmektedir (Şekil.6 ve Şekil.7)  İnterneti 
yoğun olarak kullanan bu kitlenin e-perakende 
(B2C) ticaret kullanımı, arz yönünde değer önerisi 
noksanlıkları yanısıra güvenlik algısının da yete-
rince gelişmemesinden dolayı düşük seviyelerde 
çıkmaktadır (TCKB,2013:96,97).
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Şekil 6.Türkiye’de İnternet Kullanıcı Sayısı

Kaynak: TCKB,2013:96

Şekil 7. Türkiye’deki İnternet Kullanıcı Kitlesinin AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması

Kaynak: TCKB,2013:97
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Türkiye’de 2007 yılında Hepsiburada.com, 
Teknosa.com, Ereyon.com.tr, Genpa.com.tr gibi 
e-ticaret sektöründe öncü firmalar tarafından 
sektörün büyümesi, gerekli hukuki altyapının 
sağlanması, firmaların ve hedef kitlenin eğitilerek 
bilinçlendirilmesi gibi amaçlara yönelik olarak 
kurulan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği 
(ETİD), e-ticareti geliştirmeyi ve sektörlere et-
kilerinin arttırılmasını hedeflemektedir. E-ticaret 
sektörünün tüm mensuplarıyla işbirliği içerisinde 
etik kurallar çerçevesinde genişlemesi ve hizmet 
kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yaparak 
üyeleri için katma değer yaratmayı hedefleyen 
E-ticaret Alt yapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) 
Mayıs 2011’de kurulmuştur. EDER, e-ticaret 
kültürünün arttırılması ve sektörel standartla-
rın oluşturulmasına çalışmaktadır. E-ticaretin 
Türkiye’de bir sektör olarak algılanarak sektörde 
faaliyet gösteren; yazılım, lojistik, bankacılık, 
pazarlama ve sosyal medya şirketlerinin doğru 

olarak anlaşılması ve iş dünyasındaki koordinas-
yonlarını gerçekleştirmek üzere E-ticaret Siteleri 
ve İşletmecileri Derneği (ETİCAD) 2011 yılında 
kurulmuştur. ETİCAD, e-ticarete yönelik farkın-
dalığın arttırılması, kurumsal firmaların yanı sıra 
KOBİ’lere sektör tanıtımının gerçekleştirilmesi, 
hukuki altyapıların oluşturulmasında sektör adına 
düzenleyici otoriteler ile birlikte hareket edilmesi, 
sektörün mevcut sorunlarının çözümüne dair 
faaliyetlerde bulunulması, sektöre yönelik insan 
kaynağının yetiştirilmesi için gelişim programları 
organize edilmesi, internet site ve işletmecileri-
nin gelişimini sağlamak üzere internet siteleri 
kurulması, yazılı görsel alanlar oluşturulması 
ve gerektiğinde bunların denetlenmesi, e- ticaret 
sitelerinin güvenilirlik ve güvenliği ile ilgili ak-
reditasyon ve bilirkişi görevinin üstlenilmesi, bu 
konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara 
destek verilmesi amaçlarına hizmet etmektedir 
(TCKB,2013:75,76).
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Şekil 8. Türkiye ve Dünya Ülkelerinin İnternet Kullanıcıları E-Ticaret Yaygınlığı

Kaynak: TCKB, 2013:100

Türkiye’de e-perakende pazarını sağlıklı olarak 
görüntüleyebilen bir kaynak bulunmamaktadır. 
IDC, Euromonitor ve Bankalar arası Kart Merkezi 
BKM farklı verilerden yararlanarak Türkiye e-ticaret 
pazarı hakkında bilgi vermeye çalışmaktadır. 
Ancak her üç bilgi kaynağındaki veri noksanlığı 
sağlıklı bir tablo ortaya çıkmasını engellemekte-
dir. Buna rağmen her üç bilgi kaynağı da dünya 
ülkelerinin gerisinde kalmakla birlikte Türkiye’de 
e-perakende sektöründe büyük bir artış olduğunu 
ifade etmektedir (TCKB,2013: 80).

Türkiye’de internet kullanıcı sayısında kaydedilen 
artışla aynı paralelde e-ticaret hacminde de hızlı 
bir artış kaydedilmektedir. BKM verilerine göre, 
e-ticaretin büyümesinde önemli bir gösterge olarak 
kabul edilen internetten yapılan kartlı ödemelerde, 
Avrupa ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke, 
Türkiye olmuştur. 2012 yılında kartlı ödemelerin 
artış hızı İngiltere ve Almanya’da %13-14 sevi-
yelerinde kalmış iken, Türkiye’de bu oran %50 
seviyesine ulaşmıştır (Sezgin,2013:7).
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Şekil 9. Türkiye’de İşletmeden Tüketiciye E-Ticaret Hacmi

Kaynak: TCKB,2013:81

Türkiye’de özel şirketlerin yanısıra sivil toplum 
kuruluşu ve spor kulüpleri olmak üzere farklı birçok 
tüzel kişiliğe ait 12 bin’e yaklaşan e-ticaret sitesi 
bulunmaktadır. B2C işlem tarzına odaklanan bu 
sitelerde ana hedef daha fazla tüketiciye ulaşarak 
satış hacmini arttırabilmektir. Geleneksel ticaretten 
farklı bir avantaj olarak e-perakende sayesinde 
düşük maliyet avantajı ile ürün/hizmet rekabetçi 
fiyatlarla tüketicinin beğenisine sunulmaktadır. 
Yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin lokomotifi 

konumundaki 25 online perakendecisinin %60’ı 
sadece e-ticaret yoluyla hizmet sağlamayı tercih 
etmektedir. Esas itibariyle kendi markalarını oluş-
turma gayretiyle hareket eden ve “pure player” 
olarak anılan bu oyuncuların iç pazardaki faaliyet-
leri yatay ve dikey olarak iki gruba ayrılmaktadır. 
Tek bir alana odaklanan websiteleri dikey, farklı 
sektörden birçok ürünü geniş bir yelpazede sunan 
websiteleri ise yatay e-ticaret şeklinde değerlen-
dirilmektedir (Sezgin,2013:5).



59

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Dönemi Sayı: 5 Yıl:2015

International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches
May / June / July / August - Summer Number: 5 Year: 2015

JEL CODE: M00-M31  ID: 49 K: 54
ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04298- 2015-GE-18945)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
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Şekil 10. Türkiye ile Dünya Ülkelerinin B2C E-ticaret Hacmi Yönünden Karşılaştırılması

Kaynak: TCKB,2013:82

B2C veya e-perakende sektöründe, Türkiye diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında gelişme potansiyelinin 
oldukça yüksek olduğu Şekil.10’da görülmektedir.
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Şekil 11. Türkiye’de İşletmeler Arası E-Ticaretin Gelişimi (B2B)

Kaynak: TCKB,2013:132

Türkiye’de B2B pazarının büyüklüğü 2009-
2012 yılları arasında %28 büyüme kaydederek 
11 milyar TL’ye ulaşmıştır. Dünya ülkelerine 
göre kaydedilen bu durum incelendiğinde; 10-
49 çalışan sahibi KOBİ’lerde site kurma oranı 
%54 gibi düşük bir oranda gerçekleşmiştir. Web 
sitesi sahipliğini arttırmak amacıyla özel sektörün 
“İşinizi İnternete Taşıyın” sloganıyla ücretsiz web 
hizmetleri sunması olumlu sonuçlar vermiştir. 
Platform noksanlığı ve zayıflığı, işletmeler arası 
ticaretin tekstil, yazılım gibi birçok kategoride 
güçlü pazaryeri oluşturamamasının temel nedeni 
olarak görülmektedir (TCKB,2013:132).

Arz ve talep engellerinin pazaryeri oluşumunda 
ciddi etkisi bulunmaktadır. Tüm dünyada zor ve 
zaman alan bir süreç olarak kabul gören pazaryeri 

veya platform kurmanın ve işletebilmenin altın 
formülü, aynı çatı altında önemli sayıda alıcı ve 
satıcıyı bir araya getirebilmeye bağlı olmaktadır. 
Bu gerçekleştirilebildiği ölçüde değer önerileri 
yaratılıp daha fazla alıcı ve satıcı pazara dahil 
edilebilir. Kritik önemdeki arz-talep yönlü sayıları 
bir araya getirmek 10 seneden daha uzun zaman 
alabilmektedir. Alıcı/satıcıları birleştirecek liderlik 
vasıflarına sahip girişimcilerin noksanlığı Türkiye’de 
B2B konusunda platformların oluşturulmasındaki 
önemli engellerden bir diğeridir. Arz yönündeki 
bu engellerin yansıra çek kullanım oranları, kayıt 
dışı ekonominin yaygınlığı, internet okuryazar-
lığı ile internet üzerinden yapılan işlemlere olan 
güvensizlik talep tarafındaki engeller olarak 
karşımıza çıkmaktadır (TCKB,2013:133-134).
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Türkiye’de E-Ticaretin Önündeki Engeller

Avrupa’da kullanıcı başına düşen internet kullanımı 
ile üçüncü sırada olan Türkiye, video/sosyal medya 
kullanımında da ön sıralarda yerini almaktadır. 
Sosyal paylaşım ve medya sitelerini Türk kulla-
nıcılarının en fazla ziyaret ettiği ortaya çıkmıştır. 
Bu kadar aktif internet kullanıcısı olduğu halde bu 
kitlenin sadece %20’si (yaklaşık 8milyon) internet 
üzerinden alışveriş yapmaktadır. Avrupa ülkelerine 

göre oldukça düşük olan bu oranda başarılı internet 
girişimleri sayesinde olumlu gelişmeler yaşanmış 
ve 2 yılda %10’dan %20 seviyesine çıkılabilmiştir. 
TÜİK’in verilerine göre; Türk tüketiciler fiziki 
olarak mağazaya gitmeyi tercih etmesi, güvenlik/
gizlilik kaygıları duyması, internetten alışverişe 
gerek duymaması gibi e-ticaret değer teklifinin 
yetersizliğini vurgulayan sebeplere işaret etmek-
tedirler (TCKB, 2013:99).

Şekil 12.  Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Yapmama Sebepleri

Kaynak: TCKB,2013:101

Şekil.12’de Google ve TNS tarafından ortaklaşa 
gerçekleştirilen Türkiye pazar araştırmasında, 
ürüne fiziksel olarak dokunma, deneme isteği ve 
satış desteği yanısıra güvenlik kaygısı e-ticaretin 
gelişmesindeki en önemli engeller olarak tesbit 

edilmiştir. Ürüne hemen sahip olma isteği yanı-
sıra Türk tüketicilere benzer şekilde ürüne bakıp/
dokunup/deneyip alma tercihi AB ülkelerinde 
farklı ürün kategorilerinde internetten alışveris 
yapmamanın sebepleri olarak ifade edilmektedir. 
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Yaş ilerledikçe dokunup/deneme isteği artmakta-
dır. Güvenlik/gizlilik kaygısı yok denecek kadar 
azdır. Fiziksel temas ve ürünü görme isteği alış-

verişi engellememektedir. Bazı müşteriler ürünü 
internetten almadan önce mağazaya gidip benzer 
ürünü test edip denemektedir (TCKB,2013:101).

Şekil 13. Türkiye’de E-Ticaretin Gelişiminde Görülen Engeller

Kaynak: TCKB,2013:104

Türkiye’de e-ticareti sınırlayan sebepler; e-ticaret 
sitelerinin değer önerisindeki yetersizlikler, güven-
lik, gizlilik ve güvenirlik kaygıları ile teknolojik 
ve operasyonel yetersizlikler şeklinde 3 başlıkta 
toplanabilir (TCKB,2013:104).

Belirtilenlerin yanısıra Türkiye’de e-ticaretin 
yaygınlaşmasının önündeki en önemli engellerden 
biri, bu alandaki yasal düzenlemelerin yetersiz 
oluşudur. Türkiye’nin AB’ye uyum müzakereleri 
sürecinde, AB tarafından e-ticareti düzenleyen 
direktiflere uyulması amacı ile “Elektronik Ti-
caretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
” hazırlanıp 23/10/2014 tarihinde Meclis Genel 

Kurulunda kabul edilerek “Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun” adı ile 5/11/2014 
tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
1/5/2015 tarihinde 6563 sayılı Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun olarak yürürlüğe 
girmesi hedeflenmektedir (TCKB,2014:159).

E-Ticaretin Geleceğine Dair Beklentiler

2000’li yılların başından itibaren önemli bir 
gelişme kaydeden internet kanalıyla gerçekleşen 
ekonomi veya yeni ekonomi seyahat, eğlence, 
finans, ulaştırma ve perakende ticaret sektörleri 
başta olmak üzere birçok alanda internet bazlı yeni 
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iş modellerini de beraberinde getirmiştir. Farklı 
sektörlerdeki ekonomik büyüme ve dönüşümü 
önemli ölçüde etkileyen e-ticaret, küresel ölçekte 
internet ekonomisine geçişi hızlandırmakta ve  
özellikle gelişmiş ülkeler açısından birçok alanda 
önemli politika ve stratejilerin belirlenmesine yol 
açmaktadır (TCKB,2014:34).

Günümüzde e-ticaret işlemlerinde alternatif kanallar 
daha ziyade ürün/hizmet araştırması bakımından 
tercih edilmekle birlikte, yakın gelecekte bu 
kanallardan satın alım işlemlerinin de artacağı 
ve küresel ölçekte e-ticaretin %40’ının akıllı 
telefonlar, %34’ünün bilgisayarlar ve %26’sının 
tabletler üzerinden gerçekleştirileceği tahmin 
edilmektedir. Bu noktada şirketlerin mobil uygu-
lama ve reklamlara yapacağı harcamalarda %50 
düzeyinde artış beklendiği, Türkiye’de ise 2016 
yılında internet temelli yapılan reklam giderleri-
nin 1.4 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülmektedir 
(Sezgin,2013:4).

2020 yılına kadar 50 milyar cihazın birbiri ile 
bağlantılı olacağı tahmin edilmektedir. Nesnelerin 
interneti olarak adlandırılan bu yapıda bilginin 
analizi ile otomasyon alanlarında önemli fırsatlar 
sunulmaktadır Sensör ve gelişen çip teknolojile-
rinin günlük yaşamda bir çok canlı/cansız varlığa 
entegre edilmesi şeklinde birbirleriyle olan iletişimi 
(makinalar arası iletişim - M2M) etrafımızdaki 
nesneleri yaşayan bir bilgi sisteminin unsuru haline 
getirmekte böylece bilginin analizinde nesne veya 
verinin konum ve zaman bazlı takibi ve sensör 
tabanlı karar destek sistemleri öne çıkmaktadır. 

Sözgelimi, cep telefonu sinyali ve araçlardan 
alınan GPS verileriyle insan hareketliliğinin en 
yoğun olduğu bölgeler gerçek zamanlı olarak 
izlenebilmekte ve bu verilere dayalı olarak ticari 
kararların alınması gerçekleştirilebilmektedir 
(TCKB,2014:33).

Küresel bazda tüm dünyada gözlenen internet 
temelli ticaretteki artış iç pazarda faal olan birçok 
markanın e-ticarete yönelmesine ve kendi e-ticaret 
sitelerinde artış yaşanabileceği düşüncesiyle yatı-
rım stratejilerini bu doğrultuda dizayn etmelerine 
yol açmaktadır. Türkiye’de e-ticaret pazarındaki 
hızlı büyüme oranı birçok yabancı yatırımcıya da 
cazip gelmektedir. Diğer taraftan “dikey proje” 
adı verilen ve şirketlerin boşluk olduğunu veya 
potansiyel olarak tesbit ettikleri alanlara yatırım 
yapmaları da önemini korumaktadır. Boston 
Consulting Group (BCG)’un 2013 yılı Türkiye 
İnternet Ekonomisi Raporu sonuçlarına göre, 
2017 yılında internet kullanıcı sayısında beklenen 
artış, teknolojik yenilikler, tüketici tercihlerinde-
ki çeşitlenme ve gelişme doğrultusunda yurtiçi 
nüfusta %1’in altında olan perakende alışverişte 
internetin kullanım oranının yaklaşık olarak 2 katına 
çıkacağı tahmin edilmektedir (Sezgin,2013:14).

Türkiye’de E-Ticaretin Önemi ve 2023 Vizyonu

2001-2023 dönemine ait Uzun Vadeli Strateji 
kapsamında hazırlanan ve 2007-2013 dönemini 
içeren Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda; bilgi top-
lumuna dönüşülmesi, istikrar içinde büyümenin 
gerçekleştirilmesi, gelirin daha adil paylaşılması, 
küresel ölçekte rekabet gücüne sahip olunması ve 
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AB’ye üyelikte uyum sürecini tamamlamış bir 
Türkiye vizyonu hedeflenmektedir. Şekil.14’de 

beş başlıkta özetlenen sosyoekonomik gelişme 
eksenleri görülmektedir.

Şekil 14.  Dokuzuncu Kalkınma Planı Hedefleri (2007-2013)

Kaynak: TCKB,2013:62

Sosyoekonomik gelişme eksenlerinden özellikle 
rekabet gücünün arttırılması ve bölgesel geliş-
menin sağlanması noktasında e-ticaretin katkısı 
öngörülmektedir.

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 
Planında, e-ihracat hedefleri doğrultusunda başta 

komşu ülke ve yakın coğrafyadaki pazarlar olmak 
üzere Türkiye ile yüksek ticaret potansiyeline 
sahip ülkelere ilişkin e-ticaret pazar araştırmala-
rının yapılmasına imkân tanıyacak verilerin elde 
edilmesi,  yerli e-ticaret şirketlerinin yurtdışına 
açılımının stratejik bir yaklaşımla teşvik edilmesi 
öngörülmektedir. E-ticaretin ölçüm ve değerlen-
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dirilmesinde ortaya çıkan zorlukları aşmak için 
gelişmiş ülkeler, OECD, EuroStat ve benzeri 
kuruluşlarla yakın işbirliği içinde sağlıklı, güncel 
ve sürdürülebilir verilerin derlenmesini sağlamaya 
çalışmaktadır. Türkiye’de B2C, B2B, B2G, C2C 
şeklinde farklı e-ticaret türlerine ilişkin  sağlıklı 
ve sürdürülebilir politika, strateji ve eylemlerin 
oluşturulması adına ilgili veri ve göstergelerin 
derlenerek takip edilmesi gerekmektedir. Bu 
noktada farklı ticaret türleri ve farklı sektörler 
bakımından e-ticaretin hacmi ve gelişiminin 
ölçümünü sağlayacak veriler büyük önem arz 

etmektedir. E-ticaret ödemelerinde kayıt dışılığı 
azaltmak için sanal POS kullanılmadan gerçekle-
şen işlemler kayıt altına alınmaya çalışılmaktadır. 
E-ticaret hacminin arttırılması adına çevrimiçi 
alışverişe dair internet kullanıcılarının kaygıları-
nın giderilerek hizmet kalitesinin geliştirilmesi, 
e-ticaret sitelerinin belirli standartlara uyumunu 
gösteren güven damgası sisteminin oluşturularak  
belgelendirme ve denetlemeye ilişkin kurulacak 
yapı ile kayıt dışılığın azaltılması hedeflenmektedir 
(TCKB,2014:166,168).

Şekil 15. Türkiye’nin E-Ticaret Hedefleri

Kaynak: TCKB,2015:74

Türkiye’nin 2023 Vizyonu hedeflerinin gerçek-
leştirilebilmesi adına önem arz eden Kalkınma 
Planı, Orta Vadeli Program, Strateji ve Eylem 
Planları’nda hedef ve stratejilerin realize edile-
bilmesinde e-ticaret önemli fırsatlar sunan bir 
araç olarak değerlendirilmekte ve iyi kullanılması 
gerektiği vurgulanmaktadır. Şekil.15’te verilen 
2018 Strateji hedeflerinin internetten alışveriş 
yapanların oranının %70, girişimcilik eğitimi almış 
bireylerin %15 ve melek yatırımcı ağ sayısının da 
artışı ile Şekil.16’ta görülen ve Türkiye’nin 2023 

Vizyonu olarak belirtilen hedeflerden, “büyük 
bir ekonomi”, “güçlü bir toplum”, “yasanabilir 
bir çevre ve marka sehirler”, ve “lider bir ülke” 
e-ticaretin direk olarak katkı sağlayacağı alanlar 
olarak vurgulanmakta, e-ticaretin özellikle kadın, 
engelli, yaşlı şeklinde dezavantajlı gruplara sağ-
ladığı faydalar ile işgücü ve istihdam piyasasına, 
ticaretin genel işleyişi ile hacmine katkısı farklı 
sektörlere olan faydalar olarak öngörülmektedir 
(TCKB,2013:61).
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Şekil 16. Türkiye’nin 2023 Vizyonu – E-ticaretin Etkin Olacağı Hedefler

Kaynak: TCKB,2013:61

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde 1970’li yıllardan 
itibaren meydana gelen hızlı gelişme ile sağlanan 
ekonomik piyasalardaki küreselleşme hamlesi, 
rekabet ortamını nitelik ve nicelik olarak da farklı 
bir alana taşımıştır. İnternet ve elektronik ticarete 
dayalı olarak gerçekleştirilen bu Yeni Ekonomik 
düzende, bilişim teknolojilerini kullanım düzeyi 
işletmenin rekabet üstünlüğü kazanabilmesi için 
vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. 
Küresel özellik kazanan pazar ekonomisi içinde 
müşteri beklentilerine cevap verebilen, kalite, 
fiyat, zaman ve mekan konusunda önemli reka-

bet üstünlüğü sağlayabilen e-ticaret, geleneksel 
pazarın kurallarını ve ticaret yapma yöntemlerini 
değiştirebilen bir iş modeli olarak firmalar tara-
fından iyi değerlendirildiği takdirde önemli bir 
fırsat penceresi sunabilir. 

Kurumsal yapıdaki Türk firmaları, ticari güçleri 
ve pazara dair tecrübelerini e-ticarete daha fazla 
yansıtabilirse, uluslararası pazarlarda marka haline 
gelmeleri kolaylaşacaktır. E-ticarete dair ilgili 
yasal düzenlemeler, altyapı çalışmaları ile gerekli 
devlet teşviklerinin sağlanması ve e-ticaretin 
faydalarının kamuoyu ile paylaşılarak bilgilen-
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dirmenin sağlanması da e-ticaretin büyümesine 
önemli katkılar sağlayacaktır.  

Gelişmekte olan ülkeler de işletmeler pazarlamadan 
daha fazla üretimle ilgilenmişlerdir. Türkiye’deki 
işletmelerde benzer öyküye sahiptir. Oldukça az 
sayıda orta ve büyük ölçekte işletme modern pa-
zarlama tekniklerinden yararlanmakta, KOBİ’ler 
ise pazarlamayı  en önemli sorunlarının başında 
görmektedirler. Etkileşimli e-pazarlama, etkin ve 
hızlı müşteri talepleri yönetimi, e-ödeme imkanı, 
etkileşimli tedarik zincir yönetimi, etkileşimli 
stok yönetimi, bankacılık ve sigorta hizmetle-
rinde etkinlik ve hız, sanal anket ve kamuoyu, 
birebir pazarlama şeklinde e-ticaretin işletmelere 
bir çok katkısı bulunmaktadır. İleri teknolojik 
gelişmelerle yoğun rekabet ortamının yaşandığı 
günümüz piyasa koşullarında geleneksel çalışma 
biçimleri ile iş yapmanın sürdürülemeyeceği 
ve değişimin kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. 
Bilgisayar teknolojileri, internet ve internet eko-
nomisinde yaşanan gelişmeler dünyayı büyük 
bir pazar haline getirmekte, KOBİ’ lere büyük 
yararlar sağlayarak faaliyet gösterdikleri alanda 
dünya pazarlarına açılma olanağı vermekte ve 
pazarlama sorunlarının çözümünde önemli bir 
başlangıç noktası oluşturmaktadır.

Bu çerçevede devlet, ekonominin omurgası 
olan KOBİ’leri e-ticaret yapmaya teşvik eden 
politikaları benimsemelidir. KOBİ’ lerin daha 
bilinçli hale gelmesi için meslek birlikleri, sanayi 
ve ticaret odaları ve yerel otoritelerle koordineli 
eğitim seminerleri düzenlenmeli, e-ticaretin 

önemi vurgulanarak sağlanacak faydaları dile 
getirilmelidir. Meslek ve ticaret odaları aracılığı ile 
KOBİ’ lerin kendi aralarındaki işbirliği ve büyük 
şirketlerle e-ticarette ortak projeler geliştirmeleri 
yönünde desteklenmesi sağlanmalıdır. Ekonomiye 
ve topluma olağanüstü bir dinamizm kazandıran 
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ve AB kapısındaki Türkiye’ nin sanayileşmede 
gösterdiği yetersiz performans, bilgi sektöründe 
başarı ile avantaja dönüştürülmelidir.

İnternet ve web teknolojilerindeki yenileşmeler 
geleneksel eğitimden çok farklı yeni yaklaşım 
ve politikaların ortaya çıkması ve bunların kısa 
sürede yaygınlaşmasını gündeme getirmiştir. 
İnternet ve bilgisayar tabanlı gelişen teknolojik 
yeniliklerden eğitim amaçlı olarak yararlanılması 
böylece, yaşam boyu eğitim ve işbaşında eğitim 
olanağından faydalanılması mümkün olacaktır.  

İnternet ortamının sınırları kaldıran bir pazar 
ortamı sağlaması yanısıra hizmetlerin dışarıdan 
temin edilmesinin yeni ticaret fırsatları ortaya 
çıkardığı ve hizmetler sektörünün rolü ve öne-
minin daha iyi fark edildiği süreçte, Türkiye  
2023 Vizyonu’nun çerçevesini çizdiği ekonomik, 
siyasi ve toplumsal alanlarda büyük değişimlere 
yelken açmıştır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance: Human history with the Industrial Revolution in the 1700’s first great 
commercial development, 1800’s in the year, Company Revolution second major breakthrough rea-
lized. Both of these changing society and the modern world shape from the beginning technological 
and commercial developments period witnessed; internet comes with the electronic commerce in 
American history third large commercial development represents. In this study the concept of the 
new economy entering the literatüre e-commerce transactions in the world and in Turkey from busi-
ness to business (B2B), from business to consumers (B2C) development of species will be studied. 
Accordingly globalization in a market economy technology-economic cycle can perform deserved 
place which can sit Turkey Vision 2023 is shaping up on the e-commerce. Purpose: Turkey and 
World firms business and the business business-to-consumer the right place e-commerce which sectors 
in particular and recorded on the basis of development demonstrating the benefits will be studied. 
Scope: Turkey and worldwide the development of e-commerce and the socio-economic benefits is 
intended to put forward. The e-commerce benefits will attempt to demonstrate differently traditional 
trade companies, consumers and the country’s economy. Limitations: Since the year 2000’s the 
world, the EU and Turkey as well as about e-commerce developments occurring has attempted to 
be addressed.Method: Both domestic and overseas research report which has been prepared accor-
ding to the e-commerce market turkey and e-commerce market data about the EU country with the 
world’s countries are prepared compiling this work. Findings: 2000’s from the beginning noting a 
significant improvement via internet actual economy or new economy travel, entertainment, finance, 
transport and retail trade especially in many areas, internet-based new business models has brought. 
In different sectors economic growth and transform significantly affect e-commerce, on a global 
scale to accelerate the transition to the internet economy especially for developing countries in many 
areas, It leads to the identification of important policies and strategies. Conclusion: Turkey’s Vision 
2023 Development Plan, which is important for the realization of the objectives of the Medium 
Term Program Strategy and Action offers important opportunities of e-commerce In order to realize 
the goals and strategies in the Plans have emphasized the need to use assessed as a tool. At Figure 
15 the proportion of shoppers only from the internet 70%, with 15% of individuals who received 
entrepreneurship training and in the form of the record increase in the angel investor network number 
2018 Strategy target to be reached, At Figure.16 specified and Turkey’s Vision 2023 expressed as 
the target, “A great economy,” “strong communities” “Livable environment and brand their city” 
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THE ROLE OF AGROPARKS IN GLOBAL MARKETING OF BRANDING 
OF TURKISH AGRICULTURAL PRODUCTS
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Öz: Çalışmamızda, agroparkların tarımsal ürünlerimizin 
markalaşarak uluslararasılaşmasına sağlayacağı katkı 
kavramsal pencereden değerlendirilmiştir. Dünyadaki ve 
Türkiye’deki agropark uygulamaları incelenmiş ve bu 
bölgelerden elde edilen çıktıların dış pazarlara yönlendi-
rilmesi sürecine ilişkin birtakım öneriler geliştirilmiştir. Bu 
bağlamda, agroparklar içerisinde yer alan üreticilerin, üretim 
ve pazarlama faaliyetlerinde bir araya gelerek ihracat konsor-
siyumu oluşturmaları, coğrafi işaret tescili almaları,  “içerik 
markalama” uygulamaları ile Türk markalı ürün bilinirliği 
arttırılmaları ve Turquality kapsamına devlet desteği almayı 
hak edecek kriterleri yerine getirerek, uluslararasılaşmada da 
daha rekabetçi bir noktaya gelmeleri gereği ortaya çıkmıştır. 
Agroparklara pazarlama açısından yaklaşan çalışmanın, 
konuyla ilgili literatüre katkı sağlaması ve uygulamacılara 
stratejik bir bakış kazandırması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Küresel Pazarlama, Markalaşma, 
Agroparklar, Tarım Ürünleri, Pazarlama 

Abstract: In our study, agroparks’ contribution to inter-
nationalization of our branded agricultural products has 
been evaluated within a conceptual framework. Agropark 
practices in the world and Turkey have been examined and 
some suggestions have been developed for forwarding the 
outputs, produced in those agroparks, to foreign markets. 
In this context, it has been determined that producers in the 
agroparks should come together for production and market-
ing and should compose a consortium, get the geographi-
cal sign, increase the awareness of Turkish products with 
ingredient branding and aim to become more competitive 
in internationalization.With the study, which focuses the 
agroparks in terms of marketing, it has been aimed to make 
contribution to literature related to the subject in Turkey 
and to provide a strategic view to the practitioners as well.  

Key Words: Global Marketing, Branding, Agroparks, 
Agricultural Products, Marketing 
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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1.GİRİŞ

Tarım sektörü, insanların en temel ihtiyacı olan 
besinlerin teminini sağlamaktadır. Günümüzde 
tarım ürünleri, eskisine nispeten yüksek derecede 
teknik bilgi ve ileri teknolojili tarımsal makine 
ve aletler ile üretilmektedir. Diğer tarafta çevresel 
baskı, kentleşme, nüfus, gelir artışı ve artan küre-
sel rekabet gibi dünyadaki ana eğilimler tarımsal 
reformlara ve büyük sektörel dönüşümlere temel 
oluşturmaktadır. Bu eğilimler bağımsız tarımsal(agro)-
işletmelerin işbirliği yaparak bir araya geldikleri 
güçlü tarımsal kümelenmelerin oluşmasını teşvik 
etmektedir (Wubben ve Isakhanyan, 2011: 145-
154). Bu bağlamda, tarımsal kümelenmeler ya 
da agroparklar sayesinde birçok işletme ürettiği 
tarım ürünlerini hiçbir aracı gerekmeksizin direkt 
küresel pazarlara ihraç etmektedir. 

Dünyada tarım, hayvancılık, biyoteknoloji gibi 
bir dizi sektörde bireysel kümelenme örneklerine 
rastlanmakla birlikte; agroparklarla beraber birbi-
rini tamamlayan ve uluslararası rekabet gücünü 
destekleyebilecek sektörlerin makro bir bakış 
açısıyla bir araya geldiği kümelenme uygulamaları 
bulunmaktadır. Bu araştırmada dünyadaki agropark 
örnekleri tanıtılmıştır. Ardından, Türkiye’de agropark 
kurulmasına yönelik atılan adımlar incelenmiş, 
son bölümde de çalışmanın temel sorunsalını 
oluşturan Türk tarım ürünlerinin markalaşarak 
küresel pazarlanmasına yönelik, agroparklarda 
yer alacak işletmelerin ürettikleri ürünleri mar-
kalaştırabilmeleri ve uluslararası pazarlara ihraç 

edebilmeleri için yapılması gerekenlere yönelik 
önerilere yer verilmiştir. 

2. AGROPARK TANIMI VE DÜNYADAKİ 
AGROPARK UYGULAMALARI

“Tarımsal üretim parkları”, diğer bir deyişle ag-
roparklar, sınırlı bir bölge içinde ağırlıklı olarak 
tarımsal üretimin kümelendiği alanlardır (Wilt Vd., 
2000: 9). Agropark, standart kalitede ve miktarda 
iyi koşullarda muhafaza edilmiş tarımsal ürünlerin 
pazarlanmasına katkıda bulunan bir tarım ve iş 
modeli olarak da tanımlanmaktadır (Maldonado, 
2011’den akt. Hernandez ve Medina, 2014: 125).  
Agroparklar bünyesinde, birçok ana üretici, iş-
leyici ve dağıtıcının sürdürülebilir tarımsal gıda 
üretimini arttırmak için işbirliği yapmak üzere 
kümelenmek-tedirler. Bunun yanında agropark-
lar, sadece tarımsal işletmelerin değil, tarımla 
ilişkili sektörlerdeki firmaların da kümelendiği 
yerlerdir. Bu alanlarda konseptin merkezinde 
üretim yer almakta; meyve ve sebze üretiminin 
yanında, çiçek üretimi, hayvancılıkla ilgili olarak 
et, balık, yumurta için de alanlar bulunmaktadır. 
İlaveten yakıt, fermente ürünler, esans, fonksiyonel 
moleküller, ilaçlar ve liflerin de üretimi de söz 
konusudur (Agroparks, 2015). Bu agroparklar bir 
liman sahasındaki çok katlı binalardan, yeşil sanayi 
alanlarına ya da kırsal alandaki çok fonksiyonlu 
parklara kadar birçok şekilde kurulabilmektedir 
(InnovationNetwork, 2005).

Agropark çatısı altında, farklı sektörlerden bireysel 
ve kolektif yarar sağlayan, çevresel performans 
ve ekonomik sinerjiyi artıran birçok işletme bir 
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araya gelmekte; enerji, su, çöp yönetimi, lojis-
tik, taşıma ve planlama gibi birçok beslenme ve 
beslenme dışı aktiviteleri birbirine bağlamakta-
dır. Buradaki entegre üretim zincirleri madde 
akışını döndürmekte, daha fazla sürdürülebilir 
ürün üretmektedir (Wubben ve Isakhanyan, 
2011: 145-146). Teknoloji ile tarımın bir araya 
getirildiği bu alanlar tarımsal teknopark olarak 
da adlandırılmaktadır.

Ekosisteme yakınlık, agroparkın kuruluş yerine 
göre ulaşım ihtiyaçlarının azalması, kırsal alanların 
ve hayvanların korunmasını sağlamak, hayvan-
cılığın gelişimini desteklemek, üretici ve tüketici 
arasında köprü oluşturmak, ekonomik ve sosyal 
yararlar oluşturmak ve yüksek kalitede yenilikçi 
ve sağlıklı ürünler üretmek agroparkların temel 
amaçları arasında yer almaktadır (Innovation-
Network, 2005). 

İlke olarak agroparklar, yüksek kaynak verimliliği, 
başlıca tarım ürünlerin faydasının daha da arttı-
rılması ve yenilikçi teknolojilerin yaygınlaşması 
ile sürdürülebilirliği artırmaktadır.  Agropark-ların 
varlığı tarım ve gıda işletmelerine çok boyutlu 
yenilikler sunmaktadır (Wubben ve Isakhanyan, 
2011: 145). Bu yenilikler arasında son üretim 
teknolojisi, tarıma elverişli altyapı, yükleme yapı-
lacak limana yakınlık ile lojistik maliyet avantajı, 
üretimde ve ürünlerin pazarlanmasında nitelikli 
işgücünün çalışması yer almaktadır. 

Yine sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle çöp ve 
emisyonun azaltılması ile çevresel yarar sağlanma-
sının hedeflendiği bu alanlarda, üretim hacminin 

yükseltilmesi sayesinde, ölçek ekonomisinden 
faydala-nabilmektedir. Azalan ulaştırmadan 
dolayı hayvansal ürünlerde sağlıkla ilgili risk-
lerinin azaltılması, tarımı mevsimsel etkilerden 
bağımsız hale getirerek topraktan tüm yıl ürün 
alınabilmesi, üretim seviyesinin arttırılması, çiftçi 
ve diğer üreticilerin maliyetlerinin kayda değer 
bir şekilde azalması ve rekabetçiliklerinin yük-
selmesi agroparkların başlıca yararları arasında 
yer almaktadır (Agroparks, 2015).

Agroparkların önemli bir fonksiyonu da ticarettir. 
Bu ticari parkların iki amacı bulunmaktadır:  iş 
adamları ve tacirlerin bir araya geldikleri bir “iş 
merkezi” ve ürün, hizmetler ve bilginin alınıp 
satıldığı “ticaret merkezi” olmasıdır (Master Plan, 
2007). Ayrıca nihai kullanıcılarla satıcılarında 
karşı karşıya gelebildikleri agropark türleri, kar 
maksimizasyonuna hizmet edecek şekilde dağıtım 
ve pazarlamaya odaklıdırlar. Bu model, tarımsal 
ürün değer zincirinin ilk halkası olması itibariyle, 
rekabetçi üstünlük sağlamada rol oynamaktadır. 
Bu bağlamda birçok tedarikçi ve kullanıcıyla 
birbiriyle temas etmede yardımcı olan Agropark-
ların gelişiminde teknolojik ve lojistik altyapının 
etkisi açıktır (Casolco, 2014’ten Akt. Hernandez 
ve Medina, 2014: 125). 

2.1. Dünyada Agropark Uygulamaları

Dünya genelindeki agropark uygulamaları incelen-
diğinde yedi agropark örneği dikkati çekmektedir: 
Deltapark, Agrocentrum Westpoort, New Mixed 
Farm, WAZ-Holland Park, Biopark Terneuzen, 
Greenport Shanghai ve IFFCO-Greenport Nellore 



75

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Dönemi Sayı: 5 Yıl:2015

International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches
May / June / July / August - Summer Number: 5 Year: 2015

JEL CODE: M16-M31-M-37 ID:50  K:45
ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04298- 2015-GE-18945)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

(Smeets, 2011: 145). Bu çalışmada agroparklar 
içinde en önde gelen Delta Park, Tarım Uzmanlığı 
Parkı, Yeşil Park ve Kırsal Parka yer verilecektir.     

2.1.1. Delta Park Roterdam  

Hollanda’nın Rotterdam limanında kümelenme 
yöntemiyle kurulan Delta Park, kimya sanayi ile 
entegre olarak hayvancılık, çöp ayırma ve seracılık 
ürünlerinin üretimini ve işlenmesini sağlamakta-
dır (Smeets, 2011: 23). Nüfusun yoğun olduğu 
bölgelerdeki limanlarda kurulan Delta Park’ta, 
tarım ve kimya sanayi birlikte çalışmakta, tarım 
ürünlerinin ve hayvancılığın yanı sıra karbondioksit, 
çöp ayırma,  gübre ve dönüşümü gibi faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir.

Şekil 1. Delta Park

Kaynak: Agroparks, 2015: 11

Delta Park kurulabilmesi için limanlarda 30-100 
hektarlık alana ihtiyaç duyulmaktadır (Wilt Vd., 
2000: 15).

2.1.2. Tarım Uzmanlığı Parkı 

Tarım uzmanlığı parkı, tarımsal ürünlerin modern 
bir şekilde işlenmesi için kurulan agro-sanayinin 

fonksiyonel kombinasyonu olup,  100-150 hek-
tarlık alanda üzerinde kurulmaktadır (Wilt Vd., 
2000: 19). 

Tarım Uzmanlığı Parkında, dökme ürünlerin ilaç, 
kozmetik, geri dönüşebilen paketleme ve çevre 
dostu yarı mamuller gibi uzmanlık gerektiren 
ürünlere dönüşmesi sağlanmaktadır. Tarımsal 
hammaddeler besinlere ve kimyasal uygulamalar 
ile birlikte kâğıt, bio-kompozitler gibi besin olma-
yan ürünlere dönüştürülmektedir. Bu parkta şeker, 
alkol ve meyve suyu fabrikaları kurulabilmektedir 
(InnovationNetwork, 2005, Kepoğlu, 2015). 

Tarım uzmanlığı parkı, tarımsal hinterlandı olan 
bir liman alanı içindeki sanayi bölgesinde ko-
numlandırılmaktadır (InnovationNetwork, 2005). 

Tarım Uzmanlığı Parkının Delta parktan farkı, 
tarım ürünlerinden endüstriyel ürünlerin üretildiği 
bir sanayi bölgesi olmasıdır. İki agroparkın ortak 
yönü ise her ikisinin de limanlarda kurulmasıdır.  
Dünyada Tarım Uzmanlığı Parkı örneği, Hollanda’nın 
Groningen şehrinde yer alan Eemshaven Belediyesi 
sınırlarındaki limanda rastlanmaktadır.

Şekil 2. Tarım Uzmanlığı Parkı

Kaynak: Agroparks, 2015: 11
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2.3. Yeşil Park  

Bu tarımsal üretim parkı, yüksek katma değer 
oluşturmak için çok büyük (30, 000 hektar) 
tarımsal alanlarda sürdürülebilir endüstriyel iş-
lemleri bir arada toplamaktadır. Sınırlı sorumlu 
bir şirket tarafından sahiplenilmekte ve şirketin  
hissedarları üreticiler ve tüketiciler olabilmektedir 
(Wilt Vd., 2000: 23). 

Yeşil Parkta, kırsal alanlarda yer alan tarım arazi-
lerinin işlenmesiyle elde edilen tarım ürünleri ve 
hayvancılık ürünleri, sanayi işletmeleri tarafından 
işlenerek tarımsal ürün ve hayvansal gıda elde 
edilmektedir. Üretim; protein ve nişasta, elyaf, 
çiçek soğanları, çim, yonca ve geniş çiftlik hay-
vanlarını içermektedir. İşleme faaliyetlerinde ise; 
katma değeri yüksek gıda üretilmesi, çöp sınıf-
laması, organik gübre sanayi ve enerji üretimine 
odaklanmaktadır (InnovationNetwork, 2005). 
Yeşil Park örneğine, yine Hollanda’nın Flevoland 
kentine bağlı Noordoostpolder Belediyesi’nde 
rastlanmaktadır. 

Şekil 3. Yeşil Park

Kaynak: Agroparks, 2015: 12

2.4. Kırsal Park 

Kırsal Park, şehir merkezlerine yakın kırsal yer-
leşim yerlerinde küçük ve büyükbaş hayvanların, 
çiçeklerin ve sebzelerin yetiştirildiği bir kümelen-
medir. Ayrıca ormancılık aktivitelerinin ve enerji 
üretiminin (ağaçtan, tavuk gübresinden ve bahçe 
atıklarından biyokütle elde ederek) kombine edi-
lebildiği parklardır. Fakat ana konusu, insanlar 
için gıda ve gıda üretimidir. Kırsal park halka 
açıktır ve insanların gıda zincirine katılmalarına, 
birçok ürünü tadıp koklayarak hissetmelerine ola-
nak vermektedir. Kırsal parkta sergiler, pazarlar, 
ürün deneme ve yeme olanakları, ofisler ve bilgi 
merkezi bulunmaktadır. Kırsal Park, işletmelere 
markalaşma ve taşıma alanında kolaylık kazan-
dırmakta, üretici ve tüketici arasındaki mesafeyi 
kısaltmaktadır (Innovation Network, 2005: 15).

100 kilometre karelik bir alanda kurulu kırsal 
parkta, büyük ölçekte hayvancılık yapılmaktadır 
(Wilt Vd., 2000: 25). İlk örneği Hollanda’nın 
Twente kentinde kurulmuştur. 

Kırsal Park’ın agroturizme odaklanılması Yeşil 
park ile Kırsal park arasındaki en büyük farktır. 
Tarımsal turizm ile yerli ve yabancı birçok tu-
rist bölgeye çekilmekte ve rekreatif etkinlikler 
sergilenmektedir.
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Şekil 4. Kırsal Park

Kaynak: Agroparks, 2015: 12    

 3. TÜRKİYE’DE AGROPARK KURUL-
MASINA YÖNELİK ATILAN ADIMLAR 

Agroparklar, tarım ve hayvansal üretim alanında 
faaliyet gösteren ve birbirleriyle işbirliği ve rekabet 
içinde olacak firmaların aynı alan içerisinde bir 
araya geldiği ve üniversiteler, meslek kuruluşları 
gibi kuruluşlarla ilişki kurularak ar-ge ve tarımsal 
inovasyonun gerçekleştirildiği alanlardır. Porter’ın 
da ifade ettiği üzere, birbirini tamamlayan, birbi-
riyle rekabet eden tarafların tümü, aynı coğrafi 
alanda yoğunlaşmakta, ortaya çıkan işbölümü ve 
uzmanlaşmanın yarattığı üretkenlik ve inovasyon, 
firmalara rekabet gücü kazandırmaktadır (Porter, 
1990: 1-9). 

Bir kümelenme örneği olan bu alanlarda, tarım-
sal üretimin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi 
amacıyla ar-ge birimleri faaliyet göstermektedir. 
Bu birimlerde gerçekleştirilen çalışmalar, “tohum 
ıslahı, yeni bitki ve hayvan türlerinin geliştirilme-
si, verimin arttırılması, planlı üretim, haritalama 
(tarım arazilerinin uydu fotoğrafları ile etüt edi-
lerek uygunluk ve verimlilik sınıflandırmasının 
yapılması), su ürünlerinin geliştirilmesi, tarla 
zararlıları ve bitki hastalıkları ile mücadelede 
etkin yöntemlerin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin 
ve üretim kalitesinin arttırılması, insan sağlığı ve 
beslenmesine ilişkin yeni imkânlar geliştirilmesi” 
şeklinde sıralanmaktadır (DDK, 2009: 47).  

Ülkemizin sahip olduğu tarıma elverişli toprak 
yapısı, bitki türü zenginliği, klimatalojik çeşitlilik 
sayesinde farklı türde mahsul yetiştirme avantaj-
larını reel çıktılara dönüştürmek üzere, tarım ve 
teknolojinin temas halinde olduğu agroparkların 
kurulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye’nin tarımsal potansiyelini değerlendirmek 
üzere, tarım yapılabilir arazi envanteri Tablo1’deki 
veriler ışığında değerlendirilebilir.



78

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Dönemi Sayı: 5 Yıl:2015

International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches
May / June / July / August - Summer Number: 5 Year: 2015

JEL CODE: M16-M31-M-37 ID:50  K:45
ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04298- 2015-GE-18945)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 1. Toplam Tarım Alanlarının Üretim Dallarına Göre Ayrımı (2013) 

Alan 
büyüklüğü 

(dekar)

Toplam tarım alanı (Dekar) 238.107 

Tahıllar

Ekilen alan 156.181 

Nadas 41.476 

Sebze Bahçeleri Alanı 8.085 

Meyve Alanı 32.320 

Süs bitkileri alanı 45 

Kaynak: TÜİK, 2014 

Yukarıda sözü edilen tarımsal alanın işlenmesiyle 
elde edilen ürünlerin başlıcaları ise Tablo 2’de 
özetlenmektedir.

Tablo 2. Türkiye Gıda ve Tarımsal Ürün Üretimindeki Başlıca Ürünler ve  
Dünyada Yeri (2013)

Ürün
Üretim 
(Ton) Üretim ($)

Üretimde Dünya 
Sıralaması

Buğday 22.050.000 3.180.885 11.

Şeker Pancarı 16.483.000 708.999 5.

Domates 11.820.000 3.712.971 4.

Arpa 7.900.000 159,408 5.

Mısır 5.900.000 325.121 18.

Üzüm 4.011.409 2.292.989 6.

Patates 3.948.000 624.152 18.

Karpuz 3.887.324 309.387 4.

Elma 3.128.450 1.323.065 3.

Biber 2.159.349 1.016.530 3.

Kaynak: FAOSTAT (2015), Food and Agricultural commodities production  - Top 10 Commodities, 
http://faostat3.fao.org/browse/rankings/commodities_by_country/E.
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Tablo 2’den de görülebileceği üzere tarımsal ürün 
portföyünün ilk onunda yer alan ürünlerin üretiminde 
dünya ile kıyaslandığında, Türkiye’nin belirgin 
bir güce sahip olduğu açıktır. Bu potansiyelin 
geliştirilmesi için tarım sektörünün teknolojinin 
desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu bağlamda, 
farklı illerde, üniversiteler ve STK’lar öncülü-
ğünde tarımsal teknoparklar ya da agroparklar 
kurulmasına yönelik bazı adımlar atılmıştır.  

Tilmaç ve Çakar, “Fransa, İsviçre ve İtalya’da 
Şarapçılık ve Türkiye Modeli” adlı çalışmada, 
Kırklareli’nde 18.000 dönümlük bir arazide 
tarımsal bir teknopark kurulmasına yönelik ilk 
adımları atmış; parkın yerleşimi, yetiştirilecek 
üzüm türleri,  ürünlerin üretimi ve dağıtımı gibi 
konularda analizler yapmışlardır (Tilmaç ve 
Çakar, 2003: 81-90).  

2012 yılında Mersin’de Tüm Sanayici ve İşa-
damları Derneği (TÜMSİAD) tarafından “2023 
Tarım Vizyonu Semineri” düzenlenmiş ve tarım 
ve tarıma dayalı sanayi hedeflerini seçen şehirle-
rimizin 2023 yılı hedeflerine ulaşması, tarım ve 
tarıma dayalı sanayide cazibe merkezi olması için 
“Agropark/Tarımsal Teknopark”a sahip olması 
mecburiyetinin bulunduğu üzerinde durulmuştur 
(Türker, 2012: 1). 

Bunların yanı sıra, 28 Şubat 2014 tarihinde Ege 
İhracatçı Birliklerinde University of Southhampton, 
Adnan Menderes, Ege ve Yaşar Üniversiteleri ile 
British Council işbirliği ile “Üniversite-Sanayi 
İşbirliği: Tarım ve Girişimcilik” Çalıştayı düzen-
lenmiştir. Ege Bölgesi tarımı ve geleceğe yönelik 

beklentilerin tartışıldığı çalıştayda, Southhampton 
ve Adnan Menderes Üniversitelerinin işbirliği 
yaptığı projede Aydın’da tarımın nasıl daha iyi 
bir yere geleceği tartışılmış ve Türkiye tarımı 
için yeni bir işbirliği modeli olan Agroparklar 
üzerinde durulmuştur.  

Trakya Lüleburgaz’da Tarımsal Kümelenme 
Modeli ile tarım ve hayvancılık entegre edilerek 
tüm ihtisas alanları tek çatı altında toplanmış ve 
10 büyük tarım ve hayvancılık çiftliği, 10 çift-
likten gelen düveleri yetiştiren Düve Yetiştirme 
Merkezi, 10 çiftliğin yem ihtiyacını karşılayan 
Yem Hazırlama Merkezi, et üretimi gerçekleştiren 
Besi Merkezi, çiftliklerin tüm enerji ve gübre 
ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Biogaz Tesisi 
ve seradan oluşan Yonca Hayvancılık 2018 yılı 
itibariyle 20.000 dekar alanda tarımsal üretim 
ve 20.000 büyükbaş hayvanla dev bir üretime 
doğru doğru ilerlemektedir (Tarım-Gözlem, 
2015: 1). Bu örnek, agroparkların sadece tarım 
sektörünü ilgilendirmeyip, hayvancılık, gıda, yem 
sanayii, gübre ve enerji gibi birbirini tamamlayıcı 
sektörleri de içinde barındırmasıyla yaratılacak 
sinerjik güç sayesinde bu oluşumu daha dikkat 
çekici kılmaktadır.

Türkiye’de agropark uygulamaları henüz yay-
gınlaşmamakla birlikte, daha çok sadece tek bir 
sektöre odaklı kümelenme örnekleri bulunmak-
tadır: Mersin Tarım-Gıda, İzmir Organik Gıda 
ve Maraş Biberi Kümeleri gibi (Gözek, 2012).
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4. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ, AMACI 
VE ÖNEMİ

Türkiye tarımsal üretim itibariyle sahip olduğu 
tarımsal alan, iklim ve endüstriyel altyapı saye-
sinde 2014 yılında ülkemizde tarımsal üretim 62 
milyar ABD Dolarını, ihracat ise 15 Milyar ABD 
Dolarını aşmıştır. Hedef 2023 yılında 150 milyar 
ABD dolar tarım üretimi ve 30 milyar ABD do-
larlık tarım ürünleri ihracatı olarak belirlenmiştir. 
Bu bağlamda, ülkemizin tarım ürünleri ihracatını 
artırmak ve tarım ile teknolojiyi buluşturarak ve-
rimliliği artırmak, birbirini tamamlayıcı sektörleri 
bir araya getirerek uluslararası rekabet gücünü 
yükseltmek ve tarımsal ürünlerde markalaşmak 
için Agroparkların sunacağı yararlar açıktır. 

Bu çalışma, özelikle tarım ürünlerinin üretim 
ve pazarlanmasında etkinliğe sahip dünyadaki 
agropark uygulamalarını tanıtmak, Türkiye’de bu 
konuda atılmakta olan adımları takip edebilmek 
ve tarımsal uluslararasılaşmanın sağlanmasına 
yönelik önerilerde amacıyla yapılmıştır.  Çalış-
ma, tarım sektörünün 2023 yılı öncelikli hedefi 
olan 30 milyar dolarlık ihracat hacmini gerçek-
leştirebilmek için ülkemizde üretilen ürünlerin 
markalaşarak küresel pazarlanmasına yönelik 
stratejiler geliş-tirebilmesinde Agroparkların 
ülkemizde yaygınlaştırılmasının önemine vurgu 
yapmaktadır.

5. MATERYAL ve YÖNTEM

Çalışma, ikincil kaynak taramasına dayalı olarak 
gerçekleştirilen, öncelikle literatürde dünyada 

agropark uygulamalarını ve ardından Türki-
ye’deki agropark kurulmasına yönelik atılan 
adımların irdelendiği bir araştırmadır. Bunun 
yanında çalışmanın temel sorunsalı olan tarımsal 
ürün ihracatını artırmaya markalaşma, stratejik 
işbirlikleri ve küresel pazarlarla entegrasyona 
yönelik önerilere yer verilmektedir.

6. TÜRK TARIM ÜRÜNLERİNİN AGRO-
PARKLAR BÜNYESİNDE MARKALA-
ŞARAK KÜRESEL PAZARLANMASINA 
YÖNELİK ÖNERİLER

Çiftçiler, genellikle uluslar üstü aktörler olarak 
bilimsel çalışmalarda yer almamaktadırlar. Ama 
tarımsal pazarların küreselleşmesi ve ulusal ta-
rım sektörlerinin neoliberal reformu sayesinde, 
gittikçe artan aile çiftçi-girişimcileri uluslar üstü 
aktivitelerde uğraşmaktadır (Cheshire ve Woods, 
2013: 232). Ülkemizde ise tarım ürünlerinin üre-
tim ve pazarlamasıyla ilgili profesyonel olarak 
faaliyet gösteren kurumsal yapıların sayısı yeterli 
değildir. Türkiye’deki Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı “Çiftçi Kayıt Sistemi” verilerine göre, 
2011 yılı itibariyle 2.288.666 çiftçi bulunmakta, 
toplamda 156.287.667 dekar tarımsal araziyi 
işlemektedirler (GTHB, 2014). 

Küçük ve orta büyüklükteki girişimci çiftçilerin 
ulusal sınırların dışına çıkabilmeleri için önce-
likle ölçeklerinin küçüklüğünden kaynaklanan 
dezavantajı ortadan kaldırmak üzere, çeşitli 
stratejik işbirlikleriyle bir araya gelmeleri şarttır. 
Bu işbirliklerinin iki boyutu olmalıdır; hem girdi 
maliyetlerini azaltacak tedarik konsorsiyumları, 
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hem de standart özellik ve kalitede üretilmiş, 
gerekli sertifikalara sahip ürünlerin pazarlamasını 
gerçek-leştirecek pazarlama konsorsiyumları. 

Üreticiler, üretim ve pazarlama faaliyetlerinde, 
parçalı arazide tarım yapmanın getirdiği küçük 
ölçek dezavantajının üstesinden gelebilmek için, 
genellikle kooperatifler çatısı altında bir araya 
gelmektedirler.  Ağırlıklı olarak iç pazara odaklı 
çalışan bu oluşumlar ile küçük ve orta büyüklük-
teki girişimci çiftçilerin uluslararası pazarlarda 
faaliyette bulunabilmeleri için daha kurumsal bir 
organizasyon yapısını inşa etmeleri gerekmektedir. 

Komisyoncu ya da tüccar ihracatçılar aracılığıyla 
ürünlerin yurtdışı edilmesi sürecinde “pasif ihra-
catçı” rolünü üstlenen üreticiler, kendi işletmeleri 
bünyesinde oluşturacakları pazarlama departmanı 
ile dış pazarlara doğrudan ihracat şansını elde ede-
bileceklerdir. Böylece pasif ihracatçı konumundan, 
aktif ihracatçı kimliğine bürünerek, uluslararası-
laşmada bir adım öteye gidebileceklerdir. Ayrıca 
Agroparklar içerisinde birden fazla şirket bir araya 
gelerek ihracat konsorsiyumu oluşturabilecektir. 
Bu konsorsiyumlar, farklı sektörlerde Sektörel Dış 
Ticaret Şirketi olarak anılmakta ve firmaların pa-
zarlama noktasında ölçek ekonomisi avantajından 
yararlanma imkanına kavuşmasını sağlamaktadır.

Agroparklar içinde tarımsal üretimle ilgili stan-
dardizasyon ve kalite koşulların yerine getirilmesi 
için gerekli iç denetim süreçlerinin kurulması ve 
hatta uluslararası akredite kuruluşlardan kalite ve 
sağlık konusunda gerekli sertifikaların edinilmesi 
hedeflenmelidir.

Markalaşma hususunda yapılabilecek hamlelerden 
ilki söz konusu ürünün “coğrafi işaret tescili”ni 
yaptırmaktır. Coğrafi işaret tescili, ürünün adeta 
mührü gibi, ürünün isminin üretildiği yöreyle 
birlikte anılmasını ve bu şekilde markalaşmasını 
sağlarken; aynı zamanda ürünün kalitesine ve söz 
konusu coğrafi bölgenin üründe yarattığı birtakım 
karakteristik özelliklere atıfta bulunmaktadır (Silva, 
2008). Tarımsal ürünlerin farklılaşmasında ve ün-
lenmesinde uzun yıllardır kullanılan bu yöntemin 
uygulamasına dair örneklerden bazıları Rokfor 
Peyniri, İskoç viskisi, Şampanya, Çek birasıdır 
(Tregear ve Gorton, 2005: 399).

Coğrafi işaret tescilinin yanı sıra, Türk menşeli 
tarımsal girdilerin kullanılarak üretilmiş ürünlerin 
markalama stratejileri içinde “içerik markalama” 
uygulamaları ile yer alıp, Türk markalı ürün 
bilinirliği arttırmak kullanılabilir. Bu uygulama 
sayesinde, küresel çapta güçlü bir imaja sahip 
markanın, yine güçlü ve kaliteli girdi temin eden 
bir tedarikçisi olarak Türk malını farklılaştırmak 
mümkün olabilecektir. Ki bu strateji, hem nihai 
ürünün üreticisi hem de tedarikçi lehine, iki tarafın 
da kazandığı bir konumlandırmayı sağlayacak; iş-
letmeler seçkin ve değer katan girdilerle ürettikleri 
kaliteli ürünleriyle tüketicilerine hizmet edeceklerdir 
(Kotler ve Pfoertsch, 2010:1-2, Delgado, 2012: 
2). Algıların savaşı olarak da tanımlanabilecek 
pazarlama sürecinde, bu uygulamanın da sağla-
yacağı olumlu katkı dikkate alınmaya değerdir.

Ayrıca kurulacak agroparkta yer alacak firmaların, 
marka tescili, üretim ve kalitede standardizasyonu 



82

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Dönemi Sayı: 5 Yıl:2015

International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches
May / June / July / August - Summer Number: 5 Year: 2015

JEL CODE: M16-M31-M-37 ID:50  K:45
ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04298- 2015-GE-18945)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

sağlamasının ardından, uzun vadede Turquality 
kapsamında devlet desteği almayı hak edecek 
kriterleri yerine getirerek, uluslararasılaşmada da 
daha rekabetçi bir noktaya gelmeleri amaçlanma-
lıdır. Şu anda ülkemizde gıda üretimi faaliyeti 
ile iştigal eden şirketler arasında, Banvit A.Ş. 
“Banvit”, Kervan Gıda San. A.Ş. “Bebeto”, Eti 
Gıda San. ve Tic. A.Ş. “Eti”, İstanbul Gıda Dış 
Tic.A.Ş. “Ülker”, Pınar Süt  Mamulleri Sanayii 
A.Ş. “Pınar”, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. “Şölen” ve son olarak Tat Konserve 
Sanayii A.Ş. “Tat” markasıyla Turquality desteği 
almaktadır (Turquality, 2014).

Agroparklarda birbirlerini tamamlayıcı nitelikte 
ürünlerin aynı alan içerisinde üretilmesi dışsal 
ekonomilerden faydalanma olanağı sunacaktır. 
Bu, özellikle dış pazarlara yönlendirilecek olan 
tarımsal ürünlere ilişkin, hedef pazarlardaki tü-
ketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek 
miktar, kalite ve standartta ürünleri ekonomik bir 
şekilde üretirken, lojistik maliyetleri düşürmeye 
de katkı sağlayacaktır. Bu durum, taze gıdaların 
ve içeceklerin ambalajlanmasında kullanılacak 
malzemelerin üreticilerine de agroparklarda yer 
verilmesi önerisini gündeme getirmektedir. Agro-
parkların sürdürülebilirlik ve çevreyle dost olma 
ilkeleriyle uyumlu olarak, biyoplastik üreticilerinin 
faaliyetlerinin desteklenmesi, hem bölgede üretilen 
malzemelerin yeşil ambalajlarla paketlenip ihraç 
edilmesine olanak sağlayacak, hem de dünya 
biyoplastik pazarından pay elde etmek üzere üre-
ticilere zemin yaratılmış olacaktır. Biyoplastikler, 
özellikle kendilerini “yeşil” olarak konumlandır-

mış ürünlerin ambalajlanmasında kullanım alanı 
bulmaktadır. Maliyet noktasında, fosil yakıtlardan 
mamul geleneksel plastiğe göre üretim maliyetleri 
yüksek (2-4 kat) olmakla birlikte; başta nişasta, 
selüloz, şeker gibi bitkisel kaynaklı hammaddeden 
üretiliyor olması “sürdürülebilir ambalaj” olması 
babında yeşil ürünlerin tamamlayıcısı niteliğindedir 
(Arıkan, 2011; Erdinç, 2012: 121). 

Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de 
dünyadaki tüketim eğilimlerinin iyi okunması 
gereklidir. Bu açıdan özellikle yüksek gelir düze-
yine sahip, eğitimli nüfusun çok olduğu, “sağlıklı 
yaşam” konseptinin geniş kabul gördüğü batılı 
ülkelerde “yeşil tüketim”, “organik ürün tüketimi” 
gibi çevre ve insan sağlığıyla dost ürünler talep 
etme eğilimi hakim olmaya başlamıştır. Agropark 
bünyesinde de bu eğilime cevap verecek şekilde 
ürünlere yönelmeli, üretim süreçleri çevreye 
etkileri itibariyle değerlendirilip, çevreci üretim 
sistemleri oluşturulmaya çalışılmalıdır. Ayrıca 
agropark bünyesinde bir araya gelebilecek tarım ve 
hayvancılık işletmelerinden ede edilecek girdilerle 
sürdürülebilir enerji üretilmesi de çevre için bir 
diğer olumlu sonuç olacaktır.

Agropark içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin 
hem sektörel gelişmeleri takip etmeleri, hem de 
yurtdışı pazarlardan bağlantılar elde etmeleri 
için, Türkiye’de ve yurt dışında tarım sektörü ile 
ilgili gerçekleştirilen uluslararası ihtisas fuarlarına 
bireysel veya milli düzeyde katılım göstermeleri 
ve bu süreçte devlet desteğinden yararlanmaları 
sağlanmalıdır. Ayrıca yurtdışı pazar araştırması, 
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e-ticaret destekleri gibi devlet desteklerinden ya-
rarlanılması, ihracat pazarlaması ve markalaşma 
ve diğer konularda agropark bünyesinde kurulacak 
“Agropark Akademi” ile firmalara gerekli eğitim-
ler verilerek, farkındalık düzeyi yükseltilmelidir.

5. SONUÇ

Geniş tarımsal topraklara sahip olan Türkiye için 
tarım sektörünün önemi açıktır. Artan nüfus ve 
kentleşme ile birlikte belirli alanlarda yoğunlaşan 
nüfusun etkin bir şekilde beslenmesi, üretimde 
verimliliğin artırılması ve üretimin mevsimsel 
etkilerden arındırılmaya çalışılması ve nihayetinde 
de Türkiye’de üretilen ürünlerin yurtdışı pazarlarda 
markalaşarak yerini alması sektörün vizyonunun 
parçalarıdır.

Artan kentleşme ile birlikte, metropol nüfusunu 
beslemek üzere, şehirlere yakın yerlerde kurulacak 
“Agroparklar” aracılığı ile katma değer oluşturu-
larak, analizleri yapılmış, sertifikalı ve markalı 
bir şekilde küresel pazarlara gönderilmesinin 
Türk tarım sektörünü daha ileriye götüreceği 
beklenmekte, nitelikli istihdam sağlaması ve 
üretilen ürünlerin ihracatı ile ekonomiye katkıda 
bulunacağı öngörülmektedir.    

Bu doğrultuda, agroparklar içerisinde üreticiler, 
üretim ve pazarlama faaliyetlerinde bir araya 
gelerek ihracat konsorsiyumu oluşturmalı, coğrafi 
işaret tescili almalı,  “içerik markalama” uygula-
maları ile Türk markalı ürün bilinirliği arttırılmalı, 
Turquality kapsamına devlet desteği almayı hak 
edecek kriterleri yerine getirerek, uluslararası-

laşmada da daha rekabetçi bir noktaya gelmeleri 
hedeflenmelidir. 

Agropark bünyesinde üretim süreçleri çevreye 
etkileri itibariyle değerlendirilip, çevreci üretim 
sistemleri oluşturulmaya çalışılmalıdır. Yakın vadede 
İzmir Nemrut limanı yakınlarında, Bursa Gemlik 
limanında, Aydın ve Antalya gibi şehirlerimize ya-
kın alanlarda “kırsal park” formatında agroparklar 
kurulması ve üretilen ürünlerin markalaştırılarak, 
yüksek katma değerle yurtdışına pazarlanmasına 
yönelik çalışmaların yapılması önerilebilir.

Agroparklar sayesinde Türk tarımı orta vadede 
bilim rehberliğinde, ileri teknoloji ve Ar-Ge ile 
birleşen, bürokrasisi azaltılmış gerçekçi finans-
man ve teşvik politikaları ile küçük ölçekli tarım 
işletmelerini göz ardı etmeden üniversite, sanayi, 
devlet ve STK’ların işbirliği içinde çok daha iyi 
bir yere geleceği yadsınamaz bir gerçektir. Bütün 
bunlar ile Türkiye gerek ekonomik ve gerekse 
de sosyal gelişim açısından 2023 yılı hedeflerine 
ulaşacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance: Turkey has a large agricultural area and industrial infrastructure for 
producing the agricultural products. It has a strategic goal for achieving 500 Billion Dollar Export in 
the centenary of the Turkish Republic. In this context, agricultural export goal of Turkey is 30 billion 
dollar. According to the TUİK, Turkey’s agricultural product was more than 62 billion dollar and 
export was about 15 billion dollars. So, to boost the agricultural products export and to achieve 30 
billion dollar export goal, it is needed to create Agroparks in the near future. Purpose: The purpose 
of this study is mainly to emphasize the importance of agricultural sector for Turkey’s economy, to 
introduce the Agropark applications in the world and Turkey and to make suggestions about high 
value added, branded products’ export methods to global markets. Agropark practices in the world 
and models implemented for Turkey have been examined and some suggestions have been developed 
for forwarding the outputs, produced in those agroparks, to foreign markets. Scope: The study is 
mainly based on secondary data resources in the literature related to the agricultural sector, agroparks 
and agricultural clustering applications in the world and Turkey. Limitations: Agropark is a new 
research area, so there are a few articles about the issue. The main limitations of the study were not 
being able to reach the literature about the agroparks. Method: Secondary source data was utilized 
for the research. Findings: With the increasing urbanization, to feed the population of metropoles, 
agroparks should be established near the cities. And with the agricultural products produced in these 
parks, high value added should be created; branded products should be marketed in both domestic and 
international markets.  In this context, it has been determined that producers in the agroparks should 
come together for production and marketing and should compose a consortium, get the geographical 
sign, increase the awareness of Turkish products with ingredient branding and aim to become more 
competitive in internationalization. At the end of the study, it has been concluded that rural parks 
should be established near Izmir Nemport, Bursa Gemport, Aydın and Antalya in the near future. 
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Öz: Hayatın devamını sağlayan üretimin tedarik zincirlerinin 
bünyesinde gerçekleştirilmesi konunun ehemmiyetini daha 
da artırmaktadır. Ölçülmesi güç, depolanması neredeyse 
imkansız olan ve akademik açıdan az analiz edilen hizmet 
üretimi bünyesinde keşfedilecek çok sayıda bilinmezi ba-
rındırmaktadır. İletişim ve aynı zamanda etkileşimin arttığı 
günümüz dünyasında bilgi teknolojilerinde ve aynı zamanda 
da süreç geliştirme yöntemlerinde gelişmeler yaşanmış 
olup bu gelişmelere paralel olarak tedarik zinciri yöneti-
minin önemi de giderek artmıştır. Tedarik zinciri yönetimi 
özellikle 1980’lerden itibaren dikkat çekmeye başlamış ve 
bir yönetim disiplini olarak görülmüştür. Bu disiplin aynı 
zamanda tedarik zinciri ağları, tedarik kanalı yönetimi, 
değer zinciri yönetimi ve değer akış yönetimi kavramlarıyla 
ifade edilmektedir. Tedarik zinciri yönetimiyle ilgili bütün 
kavramların ortak paydası tedarik zincirinin örgütün dışsal 
çevresine odaklaşan ve tedarik zinciri ortaklarıyla bütün-
leşmeyi temel alan bir yönetim felsefesidir. Bu çalışmada 
tedarik zinciri ve bilgi teknolojileri, bilgi teknolojilerinin 
entegrasyonu teorik açıdan ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Entegrasyon, Bilgi 
Teknolojileri

Abstract: Since supply chance assure the sustainability of 
production its importance increase day by day. It includes 
lots of obscurities which are almost impossible to storage 
and measured rarely with an academic perspective. In 
today’s world where the communication and interaction 
increased, developments in information technologies and 
also process development methods had occurred. Parallel 
with these developments the importance of supply chain 
also increased steadily. Supply chain management has been 
taken into consideration after 1980s and seen as a manage-
ment discipline. This discipline has been also describing 
as a supply chain networks, supply pipeline management, 
value chain management and a value stream management. 
Supply chain management is a management philosophy 
that focuses enterprises outside environments and intends 
integration with the supply chain members. At this study, 
supply chain and information technologies, the integration 
of information technologies evaluated theoretically. 

Key Words: Supply Chain, Integration, Information Tehcnology
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GİRİŞ

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle bir-
likte, bilgi teknolojilerindeki hızlı ve akıl almaz 
gelişmeler, küreselleşen dünyada sınırları ortadan 
kaldırmış ve dünyayı birbiriyle sürekli iletişim 
ve rekabet içerisinde olan bilgi toplumları çatısı 
altında tekrar inşa etmiştir. Bilgi teknolojilerinin 
hızlı bir şekilde yayılması ve ucuzlaması ile birlikte, 
1980’li yılların başlarında insanlar evlerinde ve iş 
yerlerinde kişisel bilgisayarlarla bilgiye ulaşabilme 
olanağına sahip olmuşlardır. Dünyanın herhangi 
bir yerinden istenildiği zaman internet vasıtasıyla 
başka bir bilgisayara ve veri bankasına erişerek 
çok ucuz bir şekilde bilgi paylaşımı yapılabil-
mektedir. 2000’li yıllardan sonra ise bu bilgi 
paylaşımı için ev ya da iş yerlerimizde masaüstü 
bilgisayarlara olan ihtiyaçta ortadan kalkmaktadır. 
Dizüstü bilgisayar teknolojisi bile akıllı telefon ve 
tablet bilgisayarların hızlı gelişimi nedeniyle geri 
planda kalmıştır. “Peki, asıl sorun nedir?” diyecek 
olursak hızlı gelişen bilgi teknolojilerinin bireyin 
ve toplumun ihtiyaçları için en doğru şekilde 
kullanılması ve toplumlar için fayda yaratan ve 
yarattıkları faydalar neticesinde kazanç sağlayan 
işletme için maksimum değer üretebilmektir. 

İşletmelerin, bilgi teknolojilerini kendi bünye-
lerine entegre ederken üzerinde durdukları ve 
seçim için kriter belirledikleri faktörleri değer-
lendirecek olursak, değerlendirmenin en başında 
maliyet gelmektedir. Bu faktörü değerlendirmek 
hiç de kolay olmamaktadır. Yüzeysel bir analiz 
işletme için büyük kayıplara neden olmaktadır. 

Söz gelimi iki teknoloji arasında fiyat olarak üçte 
bir oran bulunabilir. Fakat değer yaratma konu-
sunda on katı gibi bir oran varsa ve bütçe pahalı 
olan teknolojiyi almaya uygunsa üstün teknoloji 
kesinlikle seçilmelidir. Aksi takdirde pazardaki 
rekabet ortamında geri planda kalınmakta ve 
pazar payı kaybedilmektedir.

Araştırmamızdaki diğer iki kavramımız ise enteg-
rasyon ve çevikliktir. Tedarik zinciri yönetiminde 
en iyi performans elde edilmek isteniyorsa bilgi 
teknolojileri, entegrasyon ve çevikliğin zincire 
olan etkisi iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. 
Entegrasyon kelime anlamı olarak “Bütünleşme” 
demektir. Tedarik zincirinde entegrasyon ise zincir-
deki tüm halkaların sadece kendisinden öncesi ve 
sonrası ile değil, tüm sistem ile eş zamanda bilgi 
sahibi olması ve işlemesi anlamına gelmektedir. 
Aksi takdirde açığa çıkacak bir aksaklığın tüm 
sistemi etkileyeceği ve performansı düşüreceği 
unutulmamalıdır. Tedarik zinciri yönetiminde kısmi 
başarılar sistem için yeterli değildir. Performans 
için bütüncül bir başarı gerekmektedir. Çevikliği, 
tedarik zinciri yönetiminin çatısı altında tanımla-
yacak olursak istenilen yer ve zamanda, piyasa ve 
pazar koşullarındaki değişimlere rağmen isteklere 
cevap verebilmek diyebiliriz. Çeviklik tedarik 
zincirinde, rekabetçi piyasa koşulları altında iş-
letmelerin sahip olması ve geliştirmesi gereken 
faktörlerden biridir. Çevik olmayan organizasyonlar 
hızlı değişen koşullara adapte olmadıkları gibi 
yok olmaya da mahkum olmaktadırlar.
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Bu çalışmanın amacı, hızlı değişen, gelişen piyasa 
ve pazar koşullarında firmaların tedarik zinciri 
yönetimi performansını incelemektir. Çalışma 
esnasında bilgi teknolojilerinin entegrasyon ve 
çeviklik ile aralarındaki ilişki incelenmektedir. 

1. Tedarik Zinciri Kavramı 

Tedarik zinciri, hammaddelerin yarı-üretilen 
ürünlerin dağıtımından oluşan tesis ve olasılık-
lar ağıdır (Rajaguru and Matanda, 2013: 623). 
Piyasaya fayda ve cevap verebilirlik sağlayan, 
ürünler, envanter ve ulaşımın dahil olduğu siste-
me tedarik zincirinin yönetimi denmektedir. Her 
mal ya da hizmet üreten firma, mutlaka en az bir 
tedarik zincirine bağlı bulunmaktadır (Autry et al., 
2010: 3).Tedarik zincirinin ne kadar geniş ya da 
dar yönetildiği, hangi tedarik zinciri yönetiminin 
uygulandığı ile doğrudan ilintilidir (Ganeshan et 
al., 2000: 4).

Tedarik zinciriyle alakalı olarak; Martin Christopher; 
“çok daha düşük maliyet ile çok daha yüksek katma 
değer sağlayabilmek adına tedarikçilerle alıcılar 
arasında geçen süreçlerin yönetilebilmesi duru-
mudur” (Christopher, 2005: 5) tanımını yapmıştır. 
Lambert, Stock ve de Ellram “Tedarik zinciri; 
pazara mamul ve servis sunan kurumlar arasında 
gözlemlenen uyumdur” demektedir (Lambert et 
al., 1998:506). Ganeshan ve Harrison (2000) ise 
tedarik zincirini; ürün tedarik işlevleriyle alıcılara 
tamamlanmış mamul arzının gerçekleşmiş olduğu 
bir ağ şeklinde tanımlamakta iken Chopra ve 
Meindl (2003) ise tedarik zincirini direkt ve dolaylı 
alıcı taleplerini karşılayabilmek adına, yalnızca 

üreten ve tedarikçiden oluşmakla kalmayan, 
taşımacılar, depolama servisi vermekte olanlar, 
perakendeciler, alıcılar ve diğer bütün aktörleri 
içeren bir zincir olarak tanımlamaktadırlar (Chopra 
and Meindl, 2003: 2). Tedarik zinciri hammadde 
kaynağından son müşterilere değin devam eden 
süreçte üretilmekte olan mamul ve servislerin 
çok daha yüksek katma değer sağlayabilecek 
biçimde gerçekleştirilmekte olan etkinliklerin 
bütünü şeklinde tanımlanabilmektedir (Vrijhoef 
and Koskela, 2000: 170).

Ayers’e göre tedarik zinciri yönetimi; tedarikçi-
lerden sağlanmış olan mamul ve enformasyon-
ların alıcıların ihtiyaçlarına ve taleplerine göre 
alıcılara gönderilme sürecine değin devam eden 
prosesin yönetilebilmesi durumudur (Ayers, 2000: 
4). Tedarik zinciri yönetimiyle alakalı olarak 
bahsedilmiş olan bu tanımları içerecek biçimde 
bütünsel bir anlayış kapsamında bir tanım yap-
mak gerekirse; proseste bulunan tüm kurumla-
rın tedarik zinciri sürecine katkı sağlayacak ve 
katma değer oluşturacak bütün işlevlerinin belli 
bir sistemle koordinasyon içerisinde bir araya 
getirilip işletmelerin kendi kendilerine bu işlev-
leri kullanmalarından dolayı meydana gelecek 
maliyetleri de en aza indirerek sistemin toplam 
verimliliğini en üst seviyeye çıkarma gayreti 
şeklinde tanımlanabilmektedir. Tedarik zincirinde 
bulunanlar tek başlarına hedef belirleyip o hedefe 
yönelmektense bütün tedarik zinciri üyeleri hep 
beraber aynı hedefe yönelmektedir. Bu sebeple, 
tedarik zinciri üyeleri bir hedef doğrultusunda 
organize olup hedefe birlikte odaklanmak duru-
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mundadırlar (Ketchen and Giunipero, 2004: 54). 
Şekil 1’de tedarik zincirinde tedarikçi, üretim ve 

müşteri basamakları ayrıca bu basamakların ara 
kademe ve fonksiyonları gösterilmektedir.

Şekil 1. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreci (Ketchen et al., 2004: 54)

1.1. Tedarik Zinciri Karması ve Yönetim Planı

Tedarik zincirinin beş bölümü bulunmaktadır. 
Bunlar ürün, envanter, mekan, ulaşım ve bilgi-
lendirmedir. Ürün; antrepolarda üretilebilecek ve 
stoklanabilecek malzemelere denilmektedir. Ürün 
ve istifleme ne kadar çok olursa, piyasa ürünün 
nakledilme hızı o kadar verimli olur. Envanter 
işlemi de tedarik zinciri açısından önem taşıyan 
bir konudur. Envanter ne kadar iyi olursa, müş-
terilerin taleplerine o kadar esnek ve rahat cevap 
verilebilir. Mekân; tedarik zincirindeki üyelerin 
coğrafi düzenlerinden oluşmaktadır. Cevap verebi-
lirlik ve fayda arasındaki denge, sınırlı bölgelerde 
müşteriye maksimum fayda sağlayabilmek ve 
maliyeti minimize etmek için ya da müşteriye 
yakın bölgelerde etkin olabilmek için önemlidir. 
Ulaşım; üretilen malların ve hammaddelerin üretim 

zincirinde yer alan katılımcılar arasında hareket 
etmesidir. Ürün ne kadar değerliyse, ulaşım ağı o 
kadar önem kazanmaktadır. Bu bakımdan, ulaşım 
ağı oldukça önemli bir faktördür (Aliei et al., 
2012: 216). Tedarik zincirini oluşturan bölümler 
göz önünde bulundurulduğunda tedarik zinciri 
karması daha iyi anlaşılacaktır. Tedarik zinciri 
yönetimi kavramında bulunan kurum işlevleri 
genel olarak tedarik zinciri karması şeklinde bi-
linmektedir (Quayle, 2006: 107-108). Bunlar ise;

•	 Planlama ve pazarlama stratejisi: Ürün ve 
dağıtım ihtiyaçları dizayn ve pazarlamanın 
öncelikli reaksiyonları.

•	 Satın alma: Kaynak araştırılması ve seçilmesi, 
anlaşmalar, tedarikçi ortaklığı gelişim prog-
ramları.
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•	 Üretim planlama: Kurum hacmi, konumu ve 
de planı, imalat kaynak planlanması ile işlerin 
denetimi ve desteklenme durumu.

•	 Depolama ve malzeme tutma: Ürünlerin de-
polanma ve tutulma durumları, kullanılmaları 
ve paketlenmeleri.

•	 Stok yönetimi: Stok kontrollerinin sağlanması, 
asgari, azami stok seviyelerinin sağlanabilmesi, 
stok tutabilme maliyetinin, fire ihtimallerinin 
en aza indirilmesi.

•	 Depo ve mağazalar: Konum, hacim, karma 
ve operasyonlar.

•	 Nakliye: Planlama, güzergâh belirlenmesi ve 
operasyonlar.

•	 Müşteri servisleri: Talep tahmin edilmesi, ser-
vis seviyesi, sipariş alımı, pazar sonrasındaki 
operasyon ve bakım destekleri.

•	 Teknik destek: Bu etkinliklerin desteklenebil-
mesi adına sistemin gerek gördüğü yönetim 
de diğer desteklemeler.

Tedarik zinciri yönetiminin en verimli biçimde 
gerçekleştirilebilmesi adına genel manada beş 
farklı sürecin dikkate alınması oldukça önemlidir;

1. Planlama

2. Uygulama

3. Bilgi teknolojisi

4. Örgütler arası yapı

5. Ölçüm

Planlama, tedarik zinciri yönetiminin esasını 
meydana getirmektedir ve bu plan, kurumun 
onaylamış olduğu politikayı esas alan bir tedarik 
zinciri planının meydana getirilmesi ile ortaya 
çıkmaktadır. Planlama, toplam kalite yönetimi ve 
tedarik zinciri bütünlüğünün meydana gelmesinde 
bütünleştirici bir görev üstlenmektedir. Sistematik 
fikir alınmakta olan rastgele bir kararının tedarik 
zinciri akışındaki yönleri hususundaki etkisine 
hedeflenmeyi gerektirmektedir. Bu durum ise 
yalnızca sistemsel bir çözüm değil ayrıca tedarik 
zinciri içinde problemleri izlemekte olan ve onlara 
çözüm bularak ortadan kaldırılmasını sağlayan 
bir kontrol mekanizmasının meydana getirilmesi 
ihtiyacını da doğurmaktadır. Maliyet analizi tedarik 
zinciri içinde taşıma, satın alma gibi konularda 
maliyet faaliyetinin sağlanabilmesi hususlarını 
içermektedir. Tekrar yapılanma örgüt içi tekrar 
yapılandırma etkinliklerinin ilerisine geçerek teda-
rik zincirinde örgütler arasında tekrar yapılanma 
etkinliklerine doğru yönelmeyi gerektirmektedir 
(Başkol, 2011: 13-27).

Uygulama hususu literatürde belli bir hedefe 
kilitlenmeyip genel manada bu hususta dağınık 
biçimde açıklanmaktadır. Uygulama hususunda 
birçok yazar tedarik zinciri yönetimi konusunda 
bilgi teknolojisi uygulamalarının güncel olama-
ması, finansal yetersizlikler ve tekrar yapılanma 
gibi hususlarda çalışanların yaşadıkları problemler 
gibi konularda eleştirilerde bulunmaktadırlar. Bilgi 
teknolojisi hususunda, tedarik zinciri içerisinde 



92

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Dönemi Sayı: 5 Yıl:2015

International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches
May / June / July / August - Summer Number: 5 Year: 2015

JEL CODE: M00-M2-M30 ID:51 K:56
ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04298- 2015-GE-18945)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

bilginin iletimi ve analiz edilmesi beklenen hususlar 
üzerinde durulmaktadır. Bu husus, veri depola-
ma, karar destek mekanizmaları, bölgeler veya 
firmalar arası enformasyon transferi ve ilerideki 
uygulamalar olacak şekilde dört alt bölümden 
meydana gelmektedir.

Kritik hususlardan bir tanesi de işbirliğine dair 
ilişkilerin ve partnerliklerin meydana getirilmesi 
hususudur. Tedarik zincirinde bulunanlar (satıcı, 
satın alan, taşıyıcı vb.) kârlılığın maksimize 
edilmesinde ve geliştirilebilmesinde rol oynamak-
tadırlar. Kimi yazar tedarik zinciri yönetiminde 
partnerlik fikrinin faydalı olmadığına inanmakta 
iken kimisi ise bunun tam aksini düşünmekte-
dirler. Bunun sebebi ise yapılan araştırmalarda 
kurumların partnerlik politikasını farklı yorumlayıp 
yalnızca tedarik zinciri içerisinde kalmayıp tüm 
işletme ilişkilerinde bir partnerlik kuracak şeklide 
davranılmasına yol açacak kaymaların meydana 
gelmesine neden olacaktır (Başkol, 2011: 13-27). 

Ölçümleme hususunda ise bilhassa tüm işlevsel 
hususlar süresince geçirilen her sürecin bütünleşik 
şekilde ölçümlenmesi oldukça önemlidir. Bütünleşik 
ölçümleme enformasyonu yokmuşçasına tedarik 
zinciri üyeleri başka zincir üyeleri ile çalışma 
hususunda istekli olmayacaklardır (Bechtel and 
Jayaram, 1997: 20-25).

1.2. Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi

Tedarik zinciri yönetimine olan ilgi 1990’lardan 
bu yana artarak devam etmektedir. Tedarik zinciri 
yönetimi üç başlıkla açıklanabilmektedir. Bunlar; 

aktiviteler, kârlar ve bileşenlerdir. Hepsi kendi iç-
lerinde alt başlıklara ayrılmaktadır. Tedarik zinciri 
yönetimi, tedarikçilerin, üreticilerin, depoların ve 
mağazaların faal bir şekilde bütünleşmesi sürecinin 
sağlanabilmesi düşüncesine önem vermesinden 
ötürü stratejik seviyeden taktiksel ve operasyonel 
seviye süresince bir kurumun birçok boyutunu 
içermektedir (Simchi-Levy and Kaminsky, 2004: 
2-3). Aktiviteler materyal ve bilgi akışını, içsel ve 
dışsal ilişkiler ağını içermektedir. Faydaların değeri, 
verimliliği ve müşteri memnuniyeti artmaktadır. 
Stadler’a göre tedarik zinciri yönetimi; ürünlerin 
paylaşımı, kurumdaki bilgi ve finans bilgilerinin 
paylaşımı, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilme 
ve tüm tedarik zincirini kapsamaktadır (Lotfi et 
al., 2013: 299-300).

Tedarik zinciri üst düzey müşteriler için üretilen 
ürünlerin ve farklı süreçlerin oluşturduğu, satışa ve 
üretime dönük süreçler bütününe denilmektedir. 
Ayrıca tedarik zinciri; tedarikçilerin, distribütör-
lerin ve nihai müşterilerin oluşturduğu ortaklar 
bütününe de denilmektedir. Müşteri memnuniye-
tini, hizmet kalitesini, rekabeti artırmak tedarik 
zincirinin özelliklerindendir. Tedarik zinciri, 
verimliliği ve etkinliği artırdığı gibi, maliyeti ve 
kaynakları azaltmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi 
aynı zamanda, envanter seviyesini ve ayrı ayrı 
maliyetleri kısmayı ayrıca karı artırıp işbirliğini 
geliştirmeyi ön planda tutan bir anlayışa sahip 
olmalıdır. Görüldüğü üzere, tedarik zinciri yönetimi 
firmaların müşteri memnuniyetini, hizmet kalite-
sini, verimliliği ve etkinliği artırması, maliyeti ve 
kaynakları azaltması açısından büyük önem arz 
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etmektedir. Tedarik zinciri yönetimi aynı zamanda 
bilgi akışını güçlendirmesi, maliyetleri kısması 
ve karı artırıp işbirliğini geliştirmesi bakımından 
önemli katkılar sağlamaktadır. Tedarik zinciri-
ni daha iyi tanıyabilmek için tedarik zincirini 
oluşturan yönetim süreçlerini açıklamakta fayda 
görülmektedir.

1.3. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri

Tedarik zinciri yönetiminin temel amaçları ifade 
edildiğinde; müşteri tatminini arttırmak, çevrim 
zamanını azaltmak, stok ve stokla ilgili mali-
yetlerin azaltılmasını sağlamak, ürün hatalarını 

azaltmak, faaliyet maliyetini düşürmek ilk baştaki 
faaliyetler arasında gelmektedir (Özdemir, 2004). 
Bu faaliyetleri başarıyla gerçekleştirilebilmeleri 
için, işletmelerin kurması gereken mekanizmalar 
ve seviyeleri Global Tedarik Zinciri Forumu 
tarafından tespit edilmiştir. Bunlar; müşteri iliş-
kileri yönetimi, müşteri hizmetleri yönetimi, talep 
yönetimi, sipariş işleme, imalat akış yönetimi, 
satın alma, ürün geliştirme ve ticarileştirme ve 
iadelerdir. Global Tedarik Zinciri Forumu üye-
lerinin tanımlamış oldukları sekiz süreç genel 
olarak kabul görmektedir. 

Şekil 2. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri (Özdemir, 2004)

Şekil 2’de tedarik zinciri yönetimi süreçleri; stra-
tejik, taktik ve operasyonel seviyede bölümlere 
ayrılmıştır. Bu süreçler şu şekildedir (Özdemir, 
2004: 91-93): Aylık ve haftalık tahminler ve 
siparişler talep yönetiminde tüm seviyelerde 
ihtiyacın belirlenmesi için gerekli miktarın he-
saplanmasını sağlamaktadır. Dağıtım bölümü 
incelendiğinde, stratejik seviyede sahip olunması 
gereken personel, araç ve gereçler hesap edilmekte, 

taktik seviyede ise ürün miktarlarını belirleyecek 
planlar yapılmaktadır. Üretim bölümünde stratejik 
kurumsal planlamadan sonra taktik ve operas-
yonel seviyede gerekli çizelgeler yapılmaktadır. 
Malzemeler bölümünde, stratejik seviyede yine 
kurumsal planlama yapılmakta, taktik seviyede 
ihtiyaç planlaması belirlenmekte ve operasyonel 
seviyede işlem gerçekleştirilmektedir.
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1.4. Tedarik Zincirinin Amaçları

Birden fazla işletmenin ve organizasyonun tek 
bir bütün gibi ele alınarak kaynakların ortak 
kullanımı sayesinde başarı elde etmek, tedarik 
zinciri yönetiminin temel amacıdır. Bu sayede 
çoklu bir bakışla piyasa ve pazar değerlendiri-
lebilmektedir. Daha sonraki adımda ise müşteri 
ihtiyaçlarına uygun üretim gelmektedir. Üretim 
esnasında nicel verilerle birlikte nitel verilerde 
önemlidir. Üretim safhasında tedarik zinciri ağının 
etkin çalışması da tedarik zinciri yönetimin temel 
amaçlarından birisidir. Ürünün üretilip piyasaya 
sunumu esnasındaki tedarikçiler arasındaki ile-
tişim ve akış etkin bir tedarik sistemi ile sağla-
nabilmektedir. Ürünler, tüketicilerle buluştuktan 
sonra yaşanabilecek aksaklıklar ve tersine lojistik 
faaliyetlerde de tedarik zinciri kusursuz işlemesi 
ilk safhadaki gibi çok önemlidir. Tedarik zincirinin 
amacı baştan sona tüm halkalarda kusursuz bir 
iletişim ve etkileşimin sağlanmasıdır.

Yapılan literatür çalışmalarında ise genellikle 
ilk amaç olarak maliyeti azaltarak üreticilerin 
karşılaştırmalı maliyet avantajı elde etmek için 
ucuz girdi faktörlerine bakmalarını ve üreticilerin 
tedarik zinciri faaliyetlerini yoğunlaştırarak ölçek 
ekonomilerine fayda elde etmelerini sağlamaktır. 
İkinci amaç, müşteri hizmet seviyesinin artışı, 
üreticiler müşterilere, müşteriye özel ve farklı-
laştırılmış ürün seçenekleri sunmayı gerektirir. 
Olabildiğince çabuk bir biçimde ürünlerin teslim 
edilmesi de müşteri hizmet seviyesinin artırılması 
konusunda önemli bir husustur (Chia et al., 2002: 

477-478). Başarılı bir tedarik zinciri yönetimin 
amaçları özetlenecek olursa; üretim maliyetlerinin 
azaltılması, karlılık seviyesinin arttırılması, rekabet 
gücünün arttırılması, işletmelerin değerlerinin 
arttırılması, pazara iyi bir entegrasyon sağlanması 
ve pazar payının arttırılması, müşteri hizmetleri-
nin ve performansının arttırılması temel amaçlar 
olarak değerlendirilmektedir.

2. Tedarik Zincirinde Entegrasyon

Bilginin paylaşımı, lojistik aktivitelerinin koor-
dine edilmesi, partnerler arası güven açısından 
önemlidir. Entegrasyon ile paylaşılan bilgi tüm 
paydaşlar (müşteri, perakendeci, toptancı, dağı-
tıcı ve tedarikçi) için yeniden önem kazanmış 
ve kullanıma hazır hale gelmiştir. Arz ve talep 
arasındaki mutlak denge, müşteri memnuniyeti 
ve firma performans artışı uygun bir entegrasyon 
ile sağlanabilir.

2.1. Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Bilgi 
Teknolojileri Altyapısı

Firmayı tedarikçilerine, distribütörlere veya müşte-
rilere bağlayan sisteme bilgi sistemi denilmektedir. 
Firmaların, tedarik zinciri yönetiminin sağlanma-
sına olanak tanıyan bilgi teknolojileri altyapısı, 
muğlak kaynak tiplerinden bir tanesidir. Bilgi 
teknolojileri altyapısı genel olarak iki ana gruba 
ayrılmaktadır: Bunlar bilgi teknolojilerinin teknik 
ve insan altyapısıdır. Yönetimsel bilgi teknolojileri 
yetenekleri genellikle yıllar boyunca geliştirilen 
insanlar arasındaki ilişkiye bağlıdır (Patterson 
et al., 2004: 12-13). Entegrasyon verimlilik 
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ve üretim ile doğru orantılı olarak artmaktadır. 
Tedarikçilerin tedarik zincirine etkili entegrasyonu, 
rekabetçi avantajı ele geçirebilmek için oldukça 
önemli bir faktördür. Tedarikçiler ve müşteriler 
arasındaki entegrasyon ne kadar üst seviyede 
olursa, olası kârlılık da o kadar fazla olacaktır. 
Tedarik zinciri entegrasyonu verimsizlikleri ve 
kararsızlıkları ortadan kaldırarak, süreçleri doğru 
biçimde yönlendirerek, müşterilere istediklerini 
vererek, aşırı envanterden kaçınarak ve talebi aktif 
bir şekilde düzenleyerek performansını artırabilir 
(Agan, 2011: 34).

2.2. Piyasa ve Tedarik Zinciri Entegrasyonu

Piyasa odağı; müşterinin bağlılığını sağlayabilmek 
için en iyi değerin yaratıldığı ve en iyi perfor-
mansın sergilenmesi gereken organizasyonel bir 
kültür olarak tanımlanmaktadır. Piyasa üç bağıntı 
ile incelenmektedir: Müşteri yönelimi, rakip 
yönelimi ve fonksiyonlar arası koordinasyondur 
(Agan, 2011: 35). Piyasa odağı firmalar arasındaki 
ilişkiyi; firmayı gelişmesi için cesaret sağlayan 
bir ortam yaratımı, diğer firmalarla yakın ilişkiler 
kurup sürdürmeyi, diğer firmalardan organizas-
yonel anlamda bir şeyler öğrenmeyi ve bağlılık, 
güven ile işbirliği gibi normların inşa edilmesi 
gerektiği ilkelerini barındırmaktadır. Müşteri ile 
bağlantısı güçlü olan firmaların entegre strateji-
lerinin daha fazla olduğu söylenmektedir. Piyasa 
odaklı tedarik zincirleri, basit bir ürünün tedarik 
edilmesi ve gönderilmesinin yerine, tedarik zinciri 
görevleri ve aktiviteleri olan koordinasyon ve 
entegrasyon gibi konulara vurgu yapmaktadır 

(Faisal et al., 2008: 70-71).  Entegre edilmiş olan 
tedarik zincirleri envanter odaklı değil bilgi odaklı 
çalışmaktadırlar ve ani taleplere, yorumlamaya 
ve anında yanıt vermeye önem vermektedirler. 
Sanal entegrasyon, internet aracılığıyla bilgiye, 
firmaların yetkinliklerine ulaşabilme ve bunları 
tedarik zinciri partnerleri ile paylaşabilme planla-
rına sahiptir. Bu teknoloji sayesinde eşit zamanlı 
olarak internet ortamında bilgiler paylaşılmakta 
ve problemlere anında çözüm üretilebilmektedir.

2.3. Entegrasyon ve Bilgi Teknolojileri İlişkisi

Tedarik zincirinde bilginin analiz edilmesi ve pay-
laşılması için çok sayıda teknoloji bulunmaktadır. 
Bu teknolojilerden yoğun olarak kullanılanlara; 
Elektronik Veri Değişimi (EDI), İnternet, Kurumsal 
Kaynak Planlaması (ERP), Radyo Frekanslı Kimlik 
Tanımlama (RFID) ve Tedarik Zinciri Yönetimi/
Planlaması (SCM/SCP) teknolojilerini örnek olarak 
vermek mümkündür. Firma yöneticileri, hangi 
teknolojileri kullanacaklarına ve bu teknolojileri 
kendi işletmeleri ile ortaklarının işletmelerine nasıl 
entegre edeceklerine karar vermek durumunda-
dırlar. Bu teknolojilerin yeterlilikleri arttıkça bu 
kararlar da her geçen gün daha da önemli hale 
gelmektedir (Özdemir, 2004). Bilgi teknolojileri 
ve entegrasyon arasındaki parametrik bir ilişki-
nin olduğu ve bu ilişkinin firma performansını 
etkilediği de yapılan çalışmalarda görülmektedir.

Daniel Prajogo (2011)’nun, uzun dönemli te-
darikçilere firmalar ile yaptığı çalışmada, bilgi 
teknolojileri kapasitelerinin ve bilgi paylaşımının 
lojistik entegrasyon ile önemli ilişkisi ortaya kon-
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muştur. Dahası, uzun dönemli tedarikçi ilişkileri 
direk ve dolaylı bir şekilde performansa etkileri 
ifade edilmiştir.

2.4. Tedarik Zincirinde Çeviklik

Çeviklik özellikle esnek  üretim sistemiyle ilgili 
olmakla beraber, üretim alanında kavramlaşmıştır 
(Nagel and Dove, 1999). Çeviklik fikri üretim 
sisteminin iç kapasitesine odaklanmak olmasına 
rağmen firmalar çevikliği pazarın hızlı bir şekilde 
değişen ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesi 
olarak tanımlamaktadır. Çeviklikle ilgili Goldman 
(1995)’a ait çok kullanılan bir tanımda ise çevikliği; 
müşterileri güçlendirmek, rekabeti arttırmak için 
iç ve dış yapıyla işbirliği yapmak, değişime ve 
belirsizliğe adaptasyonu organize etmek, insan ve 
bilginin etkisine kaldıraç kuvveti sağlamak olarak 
tanımlamaktadır.

Çeviklik, tedarik zinciri yönetimi literatüründe 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Çeviklik, te-
darik zincirinde ölçeklerin geliştirilmesi süreci 
ile başlamaktadır (Braunscheidel, 2005). Piyasa 
hassasiyeti, ağ entegrasyonu, sanal entegrasyon 
ve süreç entegrasyonu tedarik çerçevesinde bulu-
nan öğelerdir (Van Hoek, et al., 2001: 126-147). 
Çeviklik, hız, esneklik, proaktif yenilik, kalite 
ve kârlılık gibi öğelerin entegrasyon süresince 
yeniden düzenlenebilir kaynakların hızla deği-
şen piyasa çevresindeki başarılı bir keşfi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu piyasa çevresine göre 
tedarik zinciri çevikliği; tedarik zinciri planlaması, 
tedarik zincirinde alım ve temin, tedarik zinciri 
üretimi, tedarik zinciri lojistik ve ürün teslimatı 

gibi konuları kapsamaktadır (Yao and Cartson, 
2003: 95-102).

Tedarik zinciri çevikliği, piyasa çevresinde yarışmacı 
bir farklılık yaratmakla beraber organizasyon için 
uzun süre sürdürülebilir bir durum üstünlüğü de 
sağlamaktadır ( Lee, 2004). Anahtar tedarikçiler 
ve müşterilerin çevikliğindeki hızı ve etkinliği 
organizasyonlar için bir yetenek olarak tanımlan-
maktadır (Wanger and Silveira- Camargos, 2012). 
21. Yüzyılda değişen ve küreselleşen piyasalarda, 
mal ve hizmetin tüketici ile buluşması tek başına 
yeterli olmamaktadır. Tüketiciler mal ve hizmetleri 
en uygun fiyattan almak için arttırdıkları enerjileri 
ile bilinçli tüketici modelleri açığa çıkmaktadır. 
Böylelikle istediklerini ve haklarını iyi bilen 
tüketiciler ile organizasyonlar arasında çıkan 
sorunlarda tüketicilerin üstünlükleri artmakta ve 
organizasyonlar güç duruma düşmektedir. Müşteri 
kaybını göze alamayan organizasyonlar ve firmalar, 
tedarik zinciri ağlarını gözden geçirmekte ve zayıf 
halkaları güçlendirmek için çalışmaktadırlar. Diğer 
bir taraftan ise organizasyonların kendi aralarındaki 
rekabeti ele alacak olursak çeviklik, tedarik zinciri 
yapılanmasında durum üstünlüğü sağlayan bir 
halka olmaktadır. Bekleme sürelerinin kısalması 
ve eş zamanlı müşterisine cevap veren firmalar 
tüketiciler için öncelikli tercih olacaktır. Değişik 
niteliklerdeki alıcılar için taleplerin çok türlü olarak 
gerçekleştiği ve çeşitlilik konusunun da mühim bir 
gereksinim olduğu piyasalarda, çeviklik oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Gereken bu çevikliğin 
gelişebilmesi amacı ile tedarik zincirinde bilgi 
akışının entegre olmasının oldukça mühim olduğu 
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söylenebilmektedir. Bu biçimde gelişim amacı ile 
odak haline gelmekte olan entegrasyon ile bera-
ber, tahmin edilemeyen taleplere karşı yaşanması 
muhtemel satış zayiatını, envanter kullanılmasını 
minimize eden ve piyasa gereksinimlerine hızlı bir 
biçimde cevap verebilmekte olan bir tedarik zinciri 
hedeflenmektedir. Çevik tedarik zinciri anlayışı ile 
tedarik zincirinin bütün basamaklarında, süreç ve 
bilgi akışı zamanlarının minimize edilmesi durumu 
ortaya çıkabilmektedir (Başkol, 2011: 15).

2.5. Çeviklik ve Bilgi Teknolojileri İlişkisi

Bilgi teknolojilerinin işletmelere yaptığı katkılar 
değerlendirildiğinde, birçok faktör göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Bu faktörlerin 
hepsi işletme performansına katkı yapmaktadır 
ki, bazı faktörler diğerlerinden ön plandadır 
ve rakiplere üstünlük sağlamak için gereklidir. 
Çevikliği gereken koşullarda hızlı ve doğru bir 
biçimde yön değiştirme olarak da ifade edersek, 
piyasadaki rekabet ortamında firmaların rekabet 
performanslarını artıracaktır. Bunu sağlamak 
içinde bilgi teknolojileri optimum seviyelerde 
kullanmak gerekmektedir. Bilgi teknolojilerinin 
artan maliyetleri ve değişim hızları firmalar için 
korkutucu boyutlara ulaşsa da, rekabet ortamında 
hayatta kalabilmek için yeterli seviyede olmak 
zorundadırlar. Anahtar tedarikçiler ve müşterilerin 
çevikliğindeki hızı ve etkinliği organizasyonlar için 
bir yetenek olarak tanımlanmaktadır (Wagner and 
Silveira- Camargos, 2012). Bu anahtar sayesinde 
işletme piyasaya daha rahat girmekte, tutunmakta 
ve ilerlemektedir. 

Teknolojilerinin temin edilmesi ve güncel tutulması 
işletme için gerekli alt yapı ve personel temin edil-
mezse problem sahası oluşturabilmektedir. Uygun 
bir bütçenin ayrılması ve yıllık planlamalarda da 
belirtilmesi gerekmektedir. Hız teknolojinin en 
önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. 
Teknoloji, günümüzde veri paylaşımı için en etkin 
araç olarak tanımlanmaktadır.

Literatür çalışmaları bilgi teknolojileri ve çeviklik 
arasında pozitif bir etkinin olduğunu görülmektedir 
(Swafford  et al., 2008). Bilgi teknolojileri firma-
ların bilgiyi elde etme, işleme ve paylaşmasındaki 
hızı arttırmaktadır. Bu araştırmalar doğrultusunda 
bilgi teknolojileri ile çeviklik arasında ilişkiden 
bahsedilebilmektedir.

3. Bilgi Teknolojileri ve Tedarik Zinciri Yönetiminde 
Bilgi Teknolojileri Uygulamaları

Son zamanlarda tedarik zinciri dizaynı ve yönetimi 
konusunda bilginin ve iletişim teknolojilerinin ge-
lişmesi ile birlikte farklılıklar yaşanmaya başlandı. 
Sistemde yer alan müşteri-satıcı ilişkileri artık 
karmaşık halden daha düzenli hale geçirilmektedir. 
İletişim teknolojileri, elektronik bilgi değişimi ve 
“www” bu gittikçe artan karışıklığı düzenlemek 
için kullanılmaktadır. Firma ve müşteri arasındaki 
ilişkinin internet ile gelişimi iletişim zenginliğini 
ve interaktifliği artırmaktadır. Sanal iş topluluk-
ları internet ve ağ bağlantıları sayesinde ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin, General Electric’in online 
olarak yapmış olduğu iş hasılatı, tedarikçileri ile 
iletişim kurabilmesi için harcanan para 1 milyar 
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dolar olmuştur (Gunesakaran and Ngai, 2003: 
270-271).

Tedarik zinciri yönetimi, işbirliği ve bilgi paylaşımı 
konusunda uzun dönem kârlı anlaşmalar imzalama 
konusuna vurgu yapmaktadır. Bu, tedarik zinciri 
yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanımının 
önemli olduğunu işaret etmektedir. Tedarik zinciri 
üyeleri arasında kullandıkları teknolojik aygıtlar 
fazlalaştırılmalıdır; çünkü bu belirsizliği azaltırken 
tedarikçi, ürün ulaştırma performansını artırmak-
tadır (White et al., 2005: 398-399).

3.1. Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Kavramı

Bilgi mühendislerinin uzun süredir üzerinde ça-
lıştıkları tanıma göre bilgi; bilginin ya da aklın 
ürünü, anlatılan ve söylenen durum ve gerçeğine 
denmektedir. Bilgi, temelde belli bir düzen ve 
uyum içindeki deneyimlerin, değerlerin, amaca 
uygun enformasyonun ve uzmanlık görüşünün 
bir arada değerlendirilmesi için bir çerçeve oluş-
turan, esnek bir bileşim; enformasyonu eyleme 
geçirebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır 
(Liebowitz and Megbolugbe, 2003: 189). Bilgi, 
sahip olunduğunda bireylerin zihninde açığa çık-
makta ve işlenmekte; sadece belge ve dökümanlarda 
değil tüm rutin çalışmalarda hayat bulmaktadır 
(Davenport and Prusak, 2001). Belkin’e göre bilgi, 
olayın yorumlanışına denilmektedir. McCreadie 
ve Rice’a göre ise bilgilendirme bilginin temsil-
cisidir. Geleneksel olarak bilginin depolanması 
kitaplar yolu ile gerçekleştirilirken artık elektronik 
medya daha önemli bir hale gelmeye başlamıştır. 
Bilgi çevresel uyaranların ve olguların çıkarımıdır 

ve hepsi mesaj iletimi kaygısı yaşamamaktadır. 
Fakat bu çıkarımlar düğün şekilde yorumlan-
dıkları takdirde bilgilendirici olabilmektedirler. 
Bilgi iletişim sürecinin bir parçasıdır. Kelimeler 
ya da girdilerden ziyade insanların yükledikleri 
anlamlar, zamanlama ve sosyal etkenler bilginin 
yorumlanması konusunda oldukça önemli birer rol 
oynamaktadırlar. Yine McCreadie ve Rice’a göre 
bilginin bir kaynak ya da emtia olarak görünmesi 
önemlidir. Bilgi alıcıdan vericiye iletilen bir mesaja 
benzemektedir. Alıcı mesajı vericinin niyetlendiği 
biçimde yorumlamaktadır. Kimi zaman yorum-
lanması beklendiği şekilde gönderilen mesajlara 
ek olarak bilgi çarpıtılabilir ya da değiştirilebilir 
(Madden, 2000: 343-344).

Firmalar ve ülkeler bakımından, bilginin önemi 
son senelerde giderek artan bir konuma gelmiştir. 
İktisadi faaliyetler, bilgi teknolojilerinin önem 
kazanması ve gelişmesinin global bir yapıya 
bürünmüştür. Bu durum bilgi rekabet avantajını 
sağlamış, firmalar faaliyetlerini bilgi teknolojileri 
vasıtasıyla yaymış ve rekabet gayretlerinde bilgiyi 
ve bilgi teknolojilerini stratejik bir güç olarak 
kullanmıştır. Esasen bilgi ekonomisinin insanlığın 
tüm zamanlarında farklı örnekleri ile belirtileri 
görünmüştür (Kevük, 2006: 320).

İşletmelerde bilgi, kurum etkinliğinin planlana-
bilmesi, devam ettirilebilmesi ve kontrol altında 
tutulabilmesiyle karar verme aşamalarında kulla-
nımdadır. Bilgi; hammadde, sermaye ve işgücünden 
oluşmakta olan geleneksel üretim etkenlerinden 
çok daha mühim olup, oldukça önemli bir kay-
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nak olarak kabul edilmiştir. Bu açıdan işletme 
yöneticileri, işletme etkinliklerinin hızlanmasına, 
işlemlerin azalmasına, istenen bilgiye istenen 
sürede ulaşılmasına olanak sağlayan modern 
tekniklere yönelim başlatmışlardır. İşletmelerde 
bulunan bilgi sistemlerini hızlandırmak amacı 
ile kullanılmakta olan bilgi işleme tekniklerinden 
bir tanesi de bilgisayardır (Naralan, 1998: 379).

Bilgi teknolojileri genel anlamda, verimliliğin 
fazlalaştırılması, maliyetlerin en düşük seviyeye 
çekilebilmesi, müşterilere çok daha kaliteli ürün ve 
servis sunulabilmesi, bilgi odaklı yeni mamullerin 
geliştirilebilmesi ve rekabet gücünün fazlalaştırıl-
ması şeklindeki hususlarda işletmeler için artılar 
sağlamaktadır (Adıgüzel vd., 2006: 927-928).

Bilgi teknolojilerinin kullanılmasının kurumla-
rın yönetimsel etkinlikleri konusunda bir takım 
pozitiflikler katacağı bir gerçektir. Nitekim bilgi 
teknolojileri ürünlerinden olan bilgisayarlar ile 
işlenen ve sunulan bilgiler, yöneticilerin davranış 
ve kararlarını daha kolay bir hale getirmiş, plan-
lama, karar verebilme ve üretim metotlarını da 
geliştirebilmiştir. Günümüz yönetim uygulamala-
rının geliştirilmesi sağlanmıştır. Bununla beraber 
işletmelerin esas departmanları arasındaki işbirliği 
fazlalaşmış, bölümler ve şubeler arası sorunlar çok 
daha iyi bir şekilde analiz edilebilmiş, daha bariz ve 
organize bir yönetim felsefesinin benimsenmesine 
sebep olmuştur (Ülgen, 1980: 130).

Bilişim sistemleri, yöneticinin karar alabilmesi 
amacı ile gereken bilgiyi farklı kaynaklardan 
toplayan, işleyip saklayabilen ve bilgiyi rapor 

haline getiren bir bilgi sistemidir (Güleş, 2000:24).
Bu sistem yöneticilere ve de alt kademedeki ça-
lışanlara sorunları incelemede, karışık konuları 
yeniden canlandırmada ve yeni mamuller tasarlama 
konusunda çeşitli olanaklar sunmaktadır (Laudon 
et al., 2001: 7).

Bilişim teknolojileri kısa zaman öncesine dek genel 
olarak alt kademe ile orta kademe yönetimin günlük 
işlerinde kolaylık sağlayabilme görevi üstlenmişken, 
günümüzde ise bilhassa hızlı işlemciler, gelişen 
veri tabanı yazılımları ve internet teknolojisiyle üst 
yönetimin önemli kararları konusunda mühim bir 
katkı sağlamaktadır. Devamlı rekabet ortamında 
rekabette başarılı olabilmek, devamlı değişmek-
te olan iş şartlarını önceden belirleyebilmek ve 
bunlara hızla yanıt verebilmek adına işletmenin iş 
faaliyetlerini tamamı ile destekleyen bilgi sistem-
lerine gereksinim fazlalaşmaktadır (Atlaş, 2009).

3.2. Bilgi Teknolojileri Araçları

Bilgi teknolojileri araçları bilgiyi işlemek için 
kullanılan teknolojik ürünlerdir. Bilgisayar, in-
ternet, yazılım ve donanım, e-posta bu araçların 
başında gelmektedir. Bu araçlar ile bilginin alın-
ması, işlenmesi, anlamlandırılması, depolanması 
ve iletilmesi sağlanmaktadır. 

İnternet dünya üzerindeki birçok bilgisayar ağının 
birbiriyle ortak bir protokol çerçevesi ile iletişim 
kurmasını ve bilgi kaynaklarını paylaşmasını sağlayan 
ağlardır. İnternetin giderek yaygın bir kullanıma 
düzeyine ulaşması ve dünya kapsamında birçok 
bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile birbirine 
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bağlanması ile gittikçe büyüyen bir iletişim ağı 
oluşmuştur. TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma 
birimleri arasında iletişimi sağlayan, böylece bir 
yerden diğerine veri iletişimini mümkün kılan pek 
çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. 
Internet erişimi olan bir kullanıcı, eğer kendisine 
yetki verilmişse, internete bağlı diğer herhangi 
bir bilgisayardaki bilgilere erişebilir, onları kendi 
bilgisayarına alabilir, kendi bilgisayarından da 
internet erişimi olan başka bir bilgisayara dosya/
bilgi gönderebilir. Bu veri paylaşım ortamı her ne 
kadar insanoğlu için bir devrim niteliğinde olsa 
da, kullanımı esnasında açığa çıkan tehditlerde 
dikkate alınmalıdır. İnternet, dünyanın en geniş 
iletişim ve bilgi değişim ortamıdır. Bu ortamda 
iletişim ve bilgi değişimi, hızlı ve ucuz gerçekleş-
mektedir (Akar ve Kayahan 2007: 5). İnternetin 
sağladığı üç temel hizmet bulunmaktadır. Bu 
hizmetler (Kırcova, 2002: 21); Elektronik Posta 
(E-mail): İnternete bağlı çok sayıdaki kullanıcının 
birbirleriyle haberleşebilmek için kullanılan elekt-
ronik mesaj iletişim sistemi, FTP (File Transfer 
Protocol): İnternet üzerinde büyük hacimli veri 
dosyalarının transferi, WWW (World Wide Web): 
Hipertekst adı verilen ve üzerindeki öğelere 
tıklatılarak birbirine bağlanabilen metinlerin kul-
lanıcılara sunulduğu hizmetdir. Elektronik mesaj 
iletişim ise internete bağlı olan birçok sayıdaki 
kullanıcının birbirleri ile iletişim kurabilmek için 
kullandıkları sistemdir. Elektronik posta (e-posta, 
e-mail), bir bilgisayardan diğerine/diğerlerine ya 
da bir kişiden diğer kişiye/kişilere gönderilen 

elektronik mesajları oluşturmaktadır. İnternet ile 
elektronik mesajlar, birkaç dakika içinde e-posta 
adresi olan dünyanın herhangi bir yerinde bulunan 
alıcısına çok düşük bir seviyede ücret ödenerek 
hızlı ve güvenli olarak ulaştırılmaktadır (Özbay 
ve Akyazı, 2004: 4).İnternet dünyanın en büyük 
elektronik posta (e-mail) ağına sahiptir. Elektronik 
posta servisiyle internetten dünyanın herhangi bir 
yerinde bulunan internet kullanıcısına gönderilmiş 
olan ileti, alıcı noktanın koşullarına bağlı olarak 
birkaç dakika ile birkaç saat arasında alıcıya 
ulaşmaktadır (Erbaşlar ve Dokur, 2008: 11). 
Bilgisayarı tanımlayacak olursak ise; bilgisayar, 
karşılaştırma ve hesaplama yapan bir makinedir. 
Bunun yanında bilgisayar, bir otomatik bilgi iş-
leme makinesidir (Tekin, 2007, s. 2). Bilgisayar, 
verilen verileri tespit edilen bir programa göre 
işleyen, gerektiğinde saklayabilen, istenildiğinde 
geri verebilen elektronik bir araçtır (Topaloğlu 
ve Koç, 2007: 162).

3.3. Bilgi Teknolojilerinin İşletmeler Üzerindeki 
Etkileri

Üretimdeki değişimler, iş karlılığı ve tüketici 
artıları, bilgi teknolojilerinin değerini hesaplamak 
için kullanılan üç yöntemdir. Bilgi teknolojileri 
ve diğer firmalar arasındaki tamamlayıcı ilişki, 
bilgi teknolojileri ve iş arasındaki ilişkinin dolaylı 
ve zor hesaplanan ilişki olarak varsayılmaktadır. 
Tamamlayıcı konsepti sık sık üretim paradoksu-
nu, bilgi teknolojileri ve iş değeri konularındaki 
çeşitliliğin gözlemlenmesi konusunda tanımlama 
yapmaktadır (Thouin et al., 2008: 65-67).
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Üreticilik paradoksu bilgi teknolojileri yatırım-
ları ve firmalar düzeyinde üretim konularındaki 
bulguların değişimine ışık tutmaktadır. Üretim; 
çıktı oranlarını, üretilen ürün, bir ya da daha 
fazla çıktı, hammadde ve işçi maliyetleri gibi 
konuların hesaplanmasıdır. Bilgi teknolojilerinin 
üretim üzerinde pozitif etkisi varsa, aynı seviyede 
girdiye oranla daha fazla çıktı oluşturulmalıdır. 
Eğer bilgi teknolojilerinin üretim üzerinde ne-
gatif etkisi varsa, aynı seviyede girdiye oranla 
daha az çıktı olması beklenir. Bilgi teknolojileri, 
hammadde maliyetinin düşük olması ihtimalini 
beraberinde getirmektedir ve işçi başına çıktı 
fiyatını artırır. Fakat üretim ve bilgi teknolojileri 
işbirliği, bilgi teknolojileri kullanmayan firmalara 
oranla daha kazançlıdır. Yapılan analizlere göre 
bilgi teknolojileri ve yatırım arasında kazançlı 
bir ilişki görülmektedir. Fakat, üretimdeki fazla 
çeşitlilik ile bilgi teknolojileri arasında olumlu 
bir ilişki olması gerekmemektedir. Bilgi tekno-
lojilerinin kullanımı üretim kazancını doğrudan 
sağlamamaktadır. Üretim hesaplandığı zaman, 
bilgi teknolojileri yatırımlarının girdi ve çıktılara 
olan etkisini belirleyebilmek oldukça güçtür. 
Bilgi teknolojileri değerinin hesaplanmasına dair 
yaklaşımlar, bilgi teknolojileri yatırımlarının fi-
nansal performansa etkisini hesaplayabilmek için 
geliştirilmektedir (Thouin et al., 2008, s. 65-67).

3.4. Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Tek-
nolojileri Uygulamaları

3.4.1. Elektronik Veri Değişimi

1950’li yıllarda büyük şirketler, bilgisayarları mu-
hasebe ve ödeme ihtiyaçları için kullanıyorlardı. 
Sonraki yıllarda, sadece muhasebe için değil aynı 
zamanda üretim, yönetim ve diğer alanlarda da 
kullanılmaya başlandı. Fakat değişmeyen tek şey 
bilgisayarların standardı olmayan formatlarda 
yazılı doküman vermeleriydi. Bu olay alıcı için 
de oldukça zor bir durumdu. Çoğu doküman bir 
şirketin bilgisayarından ticaret yapılan öbür part-
nerin bilgisayarına gönderiliyordu. Bilgisayarlar 
yazılı dokümanları kolayca okuyamıyordu ve 
bunu okuyabilmeleri için firmalar istihdam yolları 
açmaya başladılar. Zaman etkeni de aynı zamanda 
büyük bir problemdi. Gönderilen doküman birkaç 
saniye içerisinde print ediliyordu. Bir zarfa ko-
nuyor ve gönderiliyordu. Son durağına ulaşması 
birkaç gün sürüyordu (Kayıp riski de mümkün-
dür). Uzun zamandır, “tam zamanında” üretim 
teknikleri hakkında çalışan yöneticiler, bu zaman 
kaybının önlenmesi için çalışıyordu. Antrepo ve 
stok kontorlü konusunda çalışmalar yapıyor ve 
sonucunu merakla bekliyorlardı. Taşınanlar yanlış 
zamanlarda gelebiliyor ve kaos oluşabiliyordu. 
Bu aksaklıkların bilgilendirmesi konusundaki 
akışta da gecikmeler yaşanabiliyordu. Ticaret 
yapan partnerin diğer partnerin bilgisayarı ile 
“konuşabilmesi” bu soruna bir çözüm olabilirdi. 
İletişim, bilgisayarın icat edildiğinden bu yana 
ortaya çıkan en büyük kolaylık olarak görülmek-
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teydi. Telefon hatları ya da kablolar yardımı ile 
bilgisayarlar arası iletişimler kurulabiliyordu. Bu 
sistem, dosyaların da bu yolla gönderilebileceği 
konusunda umut vermişti. İletişim, bu problemi 
tamamen ortadan kaldıramadı. Dosya gönderil-
diği zaman, dosyayı alan bilgisayarın gönderilen 
dosyayı tanıması gerekiyordu. Tüm karakterlerin 
alıcı bilgisayar tarafından da tanınması gerekmek-
teydi. Aksi takdirde tanınmayan tek bir karakter 
bile dosyanın tamamının anlaşılamamasına neden 
oluyordu. Bilginin dönüştürülmesi konusunda, 
ticaret partnerleri anlaşmalar imzaladılar. Bu 
anlaşmalar yalnızca aktif olan bir ticaret partneri 
için geçerli olacaktı. Çünkü çoklu ortaklıklar 
için çoklu sistemler gerekecekti ve bu oldukça 
maliyetli olacaktı. Şirket programcıları bu iş üze-
rinde oldukça fazla çalışıyordu. EDI teknolojisi 
de bilgilerin bilgisayarlar arasında aktarılması 
konusunda geliştirilmiştir. İçerik bilgisini, olası 
formatlara çevirebilen bu teknoloji, örneğin, şir-
ketlerin adresleri, telefon numaraları, bağlantıları 
gibi kavramları tanımlayabiliyordu. Sonrasında ise 
fiyatlar, ürün adedi gibi kavramları da çevirebil-
meye başladı. Birkaç standart gövde oluşturuldu 
ve elektronik ticaret ve maliyet etkisini azaltan 
ve basitleştiren bir sistem ortaya çıkarıldı. 1970’li 
yıllarda EAN ortaya çıktı. EAN Uluslararası 
Başlık Numaralandırma Organizasyonuydu ve 
EDI Standartları ile çalışmaktaydı. Birçok numa-
ralandırma organizasyonunu barındırmakta olan 
bir şemsiye gibi idi. 1998 yılında, Başlık Numara 
Birliği (ANA) kuruldu ve EAN ile birleşerek 
EAN Numaralandırma Organizasyonu adını aldı. 

Bu standartların iki önemli kuralı bulunmaktadır 
(Data Interchangeplc, 2006):

- UN/GTDI (Genel Ticaret Bilgi Değişimi) 
TRADACOMS mesajlarını içermektedir.

- UN/EDIFACT (EDI Ticaret ve Ulaşım Yönetimi) 
EANCOM ve UK EDIFACT mesajlarının 
temeli.

EDI bilgi transferinde üç adet katman bulun-
maktadır. Her katman kendi kontrol standartla-
rına sahiptir. EDI’ya yapılandırılmış yaklaşım 
maksimum esnekliğe izin verir ve teknolojide 
gelecekteki gelişmeler ve standartlar kolay bir 
şekilde kapsamaktadır.

Şekil 7. EDI Bilgi Transferi

Kaynak: Data Interchangeplc, Electronic 
Data Interchange, 2006.

Alt katmandan üste doğru üç katman bulunmak-
tadır ve bunlar şu şekildedir:

•	 İletişim standartları- bilginin vericiden alıcıya 
transferiyle ilgili,
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•	 Syntax standartları- EDI dosyalarının genel 
standartlarının nasıl olacağıyla ilgili,

•	 Mesaj standartları- Mesajın ne olduğu ve bu 
mesajda hangi bilginin geçtiğiyle ilgilidir.

3.4.2. Radyo Frekanslı Tanıma

Radyo frekansı tanımlama, okuyuculara elektronik 
etiketlenmiş dosyaları kablosuz bir şekilde bilgi 
toplama sağlamaktadır. Yazılım, ağ ve veritabanı 
bileşenlerini içeren radyo frekansı tanımlama, 
bilginin altyapısının firmaya aktarılmasını sağlar. 
Sistemler özel uygulamalar barındırmaktadır. Kimisi 
pasif, düşük maliyetli etiketlemeleri kısa okuma 
sıralamaları kullanırken, ağdaki çoğu bilgi ve az 
sayıdaki bilgi etiketleri kullanılmaktadır. Diğerleri 
sofistike, yüksek performans etiketlerini yüksek 
bilgi kapasitesiyle veya okuma sıralamalarını ağ 
bağlantısı olmadan hatırı sayılır bir bilgiye ulaşır 
(Organisation for Economic Co-operationand 
Development, 2008). Radyo frekansı tanımlama 
sistemlerinin kullanım alanlarına örnek verilecek 
olursa: ürün dağıtım zinciri uygulamaları, üretim, 
envanter muhasebesi ve kontrolü, hastane, hasta 
tanımlama, tedavi ve tıbbi kayıtların kontrolü, 
kütüphane, müze, sanat galerisinde ürün tanımla-
ma, kontrol ve güvenlik uygulamaları, otomotiv 
endüstrisinde ürün özellikleri ve bakım bilgi kayıt-
larının takibinde, akıllı kart uygulamalarında, ürün 
satın alma, seyahat kartları uygulamaları, polis ve 
emniyet uygulamaları, taşımacılıkta (konteyner 
ve bagaj bilgileri takibinde), değerli ürün üretimi 
ve değerli ürün izlenmesinde, kamu taşımacılığı, 
spor karşılaşmaları, kayak pist kullanımı gibi bilet 

gerektiren uygulamalar, karayolları geçiş ücretleri 
toplanması, gıda ve ilaç sanayinde özellikleri son 
kullanım tarihlerinin izlenmesi ve sahte ilaçların 
takibinde, ilaç tanımlamada, hayvanların kimlik 
ve aşı bilgilerinin izlenmesi ve pasaport uygula-
maları verilebilir (Kavas, 2007: 74).

3.4.3. Depo Yönetim Sistemi

“Internal Put-aways” ve “InternalPick” menü ay-
gıtları antrepolara ve üretim alanına ulaşımı sağlar. 
Antrepo ve ürün siparişleri “Serbest Bırakılmış 
Ürün Sipariş Formu”nda bulunabilmektedir. 
Bu form ile birlikte ürün siparişinizi verebilme 
imkanına erişilmektedir (Microsoft Dynamics, 
2007: 14-15). Depo yönetimin sisteminin başarılı 
uygulanması ile başta depolama maliyetlerinde 
azalma ve firmanın stok yönetimindeki hızlı 
döngüsü ile de sermaye artırımı sağlanabilecektir.

3.4.4. Taşımacılık Yönetim Sistemi

TMS, dağıtım servislerinin ve çevrimlerinin opti-
mizasyonu ile nakliye sürelerini ve de maliyetleri 
azaltmaya yarayan, taşıtların ve yüklemelerin 
senkronize iş takibini yapıp teslimat programı ile 
ilgili müşterilere bilgi veren bir sistemdir (Adler 
and Blue, 2002). TMS’nin içerdiği etkinlikler şu 
şekildedir:

•	 İş akışı ve olay yönetimi,

•	 Dağıtım ağı yönetimi,

•	 Müşteri ve taşıyıcı sözleşme yönetimi,

•	 Görünürlük/izleme ve takip,
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•	 Bilgi ve raporlama yönetimi,

•	 Taşıma dokümanları yönetimi,

•	 Gümrük işlemleri,

•	 Yükleme planlama ve optimizasyonu,

•	 Rota planlama ve programlama,

•	 Taşıyıcı seçimi ve araç-sürücü planlamadır.

Sistemin sağladığı yararlar ise şu şekildedir:

•	 Dağıtım sisteminin ve çevriminin optimizas-
yonuyla nakliye zamanlarını ve maliyetleri 
azaltmaktadır.

•	 İşçi sayısını ve buna dair maliyetleri azalt-
maktadır.

•	 Teslimat programına dair, yük ve araç bilgileri 
düzenlemektedir.

•	 Müşteri hizmet kalitesi artırılmaktadır.

3.4.5.  Envanter Yönetim Sistemi

Envanter yönetim sistemlerinin üç aşaması bu-
lunmaktadır (Bronack, 2012: 4).

•	 Kazanç

•	 Yeniden Düzenleme

•	 Son verme

Kazanç prosedürü personeli yazılım ve donanım 
hakkında asiste etmek için ortaya çıkarılmıştır. 
Finansal düzenlemelerin ve doğru mazeretlerin 
uygulanıp uygulanmadığını incelemek görevin-

dedir. Yeniden düzenleme prosedürü malın bir 
yerden bir yere taşınırken belirlenen bütçeye 
uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi ile ilgilidir. 
Ürün esas sahibinden envanter sistemine kayıt 
edildikten sonra yeni bölgesine yansıtılmaktadır. 
Ürün merkezi ve ürün sahibinin değişimi, envanter 
sistemi ile birlikte sisteme girilmektedir. Böylelikle 
eski ürün esas sahibin bütçesinden silinmektedir 
ve yeni sahibinin bütçesine eklenmektedir. Son 
verme prosedürü ise ürünün envanterden çıkma-
sının ardından sistemden silinmesi ile ilgilidir. 
Ürün sahibinin bütçesi bu değişimden sonra 
güncellenmektedir.

3.4.6.  Kurumsal Kaynak Planlama

Kısa adı ERP olarak bilinen ve günümüzde 
işletmelerde son derece önemli bir yere sahip 
olan kurumsal kaynak planlaması, işletmelerin 
sahip oldukları kaynakları en etkin bir şekilde 
kullanabilmeleri için hizmet eden (Umble et 
al., 2003); işletmenin stratejik amaç ve hedefleri 
doğrultusunda müşterilerin isteklerini en uygun 
bir şekilde karşılamak için tüm işletmenin tüm 
fonksiyonları arasında uygun bir iletişim kuran 
bir sistem olarak tanımlanabilmektedir. Kurumsal 
kaynak planlaması işletmelerdeki tüm birim-
lerinin birbirleriyle olan iletişimlerine ve bilgi 
paylaşımlarının temeline dayanmaktadır (Keçek 
ve Yıldırım, 2010: 194). Firmaların kullandığı şu 
anki ticaret platformu değerlendirildiğinde, ERP 
çözümleri, kurum içinde ve dışındaki farklı yazı-
lımların entegre bir biçimde çalışmasını sağlıyor. 
Ayrıca bayilerin ve tedarikçilerin ana firma ile iç 
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içe, tek bir firmaymış gibi çalışabilmesi de, yeni 
nesil ERP çözümlerinin gerçekleştirdiği hedef-
lerdendir. Bilgi teknolojileri sayesinde bu sistem 
desteklenebilmektedir. Örneğin; tedarikçinin bir 
defa kaydettiği bir sipariş, tüm sistemde bir kez 
daha girilmeye gerek kalmadan planlamaya, 
üretime, satışa ve diğer tedarikçilere elektronik 
olarak iletiliyor. Bu entegre çalışma ile ve bilgi 
paylaşımı sayesinde tüm tederik zinciri üyelerinin 
performansları artmaktadır.

3.4.7.  Karar Destek Sistemleri

Yöneticilerin karar verme aşamalarına yardımcı 
olan interaktif ve bilgisayarda bulunan sistemlere 
denilmekte olan karar destek sistemleri, yöneticilerin 
karar verme aşamasında yardımcı olacak bilgiye 
ulaşmasına, özetlenip detaylandırılmasına yardım 
etmektedir. Bu sistemler yalnızca veri odaklı ya 
da model odaklı olabilmektedirler. Karar destek 
sistemleri bütün kuruluş içerisinde geniş kullanıcı 
kitlelerini desteklemekte olan ağ bağlantılı bilgi 
depoları olabileceği gibi, bir yöneticinin masasında 
yüklenmiş olan bir program da olabilmektedir. 
Karar destek sistemleri birçok farklı sistem, aygıt 
ve teknolojiyi barındırmaktadır. Karar destek 
sistemleri kavramı teknoloji açısından bakıldığı 
zaman OLAP teknolojisi şeklinde ifade edilebilir. 
Sistemde mühim olan şey bilgi odaklı bir sistem 
yaratabilmektir. Genel olarak OLTP olmayan 
bütün sistemler, karar destek sistemi şeklinde 
isimlendirilmiştir. Bir program bilgisayarda ça-
lışabiliyor ve yöneticilerin kararlarına yardımcı 

olabiliyor ise bu sistemi karar destek sistemi 
olarak değerlendirmek mümkündür.

3.4.8. Web Servisleri

Kurumlar, satın alma ya da tedarik zinciri pro-
seslerinde değişik kurum sistemleri ile haberle-
şebilme imkanına sahip olmalıdır. Aynı şekilde iş 
partnerleri ile de iletişim kurabilmeli ya da direkt 
müşteriyle etkileşimlerini otomasyon üzerinden 
yapabilmelidir. Hemen hemen her kurum, süreçle-
rinin belli bir bölümünde muhatap olduğu şirketin 
en az bir sistemiyle haberleşmek durumundadır. 
Haliyle bu haberleşmede standartlar bir tarafa 
uygulamada yarar sağlamakta olan bir platform 
tercih edilmek durumundadır. Bu haberleşme 
platformları da genellikle EDI ya da web ser-
visleridir (Özdemir, 2004).Web servisleri, ERP 
sistemlerinin öbür sistemler ile haberleşebilmesi 
adına en doğru iletişim metodudur. Web servisi 
aracılığı ile bir ERP sistemi, diğer kurumların 
bilgi sistemleri ile ya da aynı kurum içerisindeki 
değişik maksat taşımakta olan sistemler ile kolayca 
entegre olabilir ve bilgi alışverişi sağlayabilir. 
Web servisinin sağlamış olduğu, gevşek bağlı bu 
iletişim biçimi aracılığı ile sistemler, birbirlerinin 
ait oldukları platformlardan bağımsız bir biçimde 
haberleşebilmektedir.

3.4.9.  Elektronik Tedarik Zinciri Yönetimi

Lojistiğin, üretimin, dağıtımın ve diğer bağlantılı 
aktivitelerin internet yolu ile verimliliklerinin 
artırılabilmesi için dizayn edilmiştir. Aslında, 
e-tedarik zinciri e-procurement sistemi, e-billing 
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sistemi ve diğer e-business aygıtlarının bileşi-
midir. Ürünlerin adedi, maliyetleri ve teslimat 
zamanları ve de yüksek verimlilik ile ilgili size 
ve tedarikçilerinize bilgi vermektedir.

e-Business’ın Faydaları:

•	 Yönetim ve süreç kontrolünü daha iyi bir hale 
getirirken lojistik, üretim, temin ve dağıtım 
maliyetlerini düşürmektedir. 

•	 En düşük fiyat ya da en etkili ürün/materyal 
tedarikçilerini bulmaya yardımcı olmaktadır.

•	 Bilgi gösterme etkisi ile, ürünlerin belirlenen 
zamanlarda ve anında cevap verilerek hazırlık 
aşamalarının da şeffaf bir şekilde size sunul-
masına yardımcı olmaktadır.

•	 Envanteri en düşük seviyede kontrol etme-
nize olanak sağlar; çünkü tedarikçileriniz 
ve dağıtımcılar tam zamanında teslimat için 
ürünleri ne zaman hazırlamaları gerektiğini 
bileceklerdir.

•	 Tedarikçilerinizin envanterinizi kontrol ede-
bilmelerini sağlar.

Ofis dışında, yönetiminin de kolayca yapılabil-
mesine destek olmaktadır. 

SONUÇ

1950’li yıllardan sonra üreticilerin büyük bölümü 
birim üretim maliyetlerini minimize etmek için 
temel operasyonel strateji olarak çok az ürün ve 
süreç esnekliği ile kitle üretim sistemleri üzerine 
odaklanmışlardır. Belirtilen dönemde yeni ürün 

geliştirme yavaş ve tam olarak firma içi teknoloji 
ve kapasiteye bağlı idi. Bu dönemde teknoloji 
ve uzmanlığın müşterilerle ya da tedarikçilerle 
paylaşılması oldukça riskli ve dolayısıyla da kabul 
edilemez görülüyordu. Benzer şekilde örgütler 
arası işbirliği ve alıcı-tedarikçi ortaklığı üzerine 
ilginin de son derece az olduğu görülmekteydi 
(Tan, 2001: 39). 1990’lı yıllardan sonra ise be-
lirtilen durumda ciddi farklılıklar yaşanmış olup 
işletme kararlarının odağında artık müşteriler 
bulunmaya başlamış ve dolayısıyla da işletmeler 
müşterilerini tatmin edebilmek için yer aldıkları 
değer zinciri içindeki tüm üyelerle işbirliğini 
geliştirmeye çalışmışlardır. Bu işbirliği süreci 
“tedarik zinciri yönetimi” olarak adlandırılmıştır 
(Houlihan, 1985: 25). 

Tedarik zinciri yönetimi olarak adlandırılan, 
işletmeler arası süreçlerin düzenli bir şekilde 
kontrolü ve koordinasyonu modeli maliyetleri 
düşürmede, kaliteyi artırmada geleceğin modeli 
haline gelmiştir. Bu noktadan sonra ise verimlilik 
mücadelesi başlamış olup bu zorlu süreçte kaza-
nanlar ise yeni yaklaşımlar getirebilen, geleneksel 
işletme sınırlarını aşıp iş ortakları ile iş süreçlerini 
tasarlama ve yönetmede yakın çalışan işletmeler 
olmuştur (Hammer, 2001: 84). 

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler her alanda 
etkisini göstermiştir. Yaşanan hızlı değişim ve 
gelişime uyum sağlayamayan işletmeler do-
ğal olarak zorlu rekabet ortamında varlıklarını 
devam ettirme konusunda rakiplerinden daha 
dezavantajlıdırlar. Bu bağlamda bilgi ve iletişim 
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teknolojilerinin her türlü yönetim aşamasında 
büyük öneme sahip olduğu aşikardır. Bunlardan 
birisi de tedarik zinciri yönetimidir. 

Öğrenme ve bilginin işletmeler arası ilişkilerde 
hayati öneme sahip olduğu (Dyer and Singh, 1998), 
buna karşın işletmelerin insan ve mali kaynaklar 
bakımından konuya gerekli ya da yeterli yatırım-
ları yapmadıkları için paylaşım gereksinimlerinin 
karşılayamadıkları bilinmektedir. Tedarik zinciri 
yönetimi bilgi yoğun eylemler içermesi sebebiyle 
tedarik zincirinde bilgi rekabet avantajı sağlar, 
koordinasyon başarısının elde edilmesi için işlet-
me verilerinin kontrollü olarak paylaşılması ve 
entegrasyonunda önemli rol oynar. Bilgi, alınan 
yönetim kararlarının merkezinde olup tedarik 
zincirini destekleyene dayanaklardandır. Gecikmiş, 
yetersiz veya yanlış bilgi tedarik zincirinde hayati 
sorunlara sebebiyet verebilir. 

Tedarik zinciri yönetimi tüketicilere iyi ürün ve 
hizmet sunmak için planlama ve programlama 
amacıyla ileri teknoloji, bilişim yönetimi ve yö-
neylem araştırması matematiği kullanmaktadır. 
İleri düzeyde programlar, ilişkisel veri tabanları ve 
buna benzer teknik araçlardan yararlanmaktadır 
(Metz, 1998). Tedarik zinciri yönetimi depolama, 
üretim ve satış gibi süreçleri işletmenin faydası 
doğrultusunda en iyi hale getirmektedir. Yaşanan 
gelişmeler tedarik zinciri takımı entegrasyon 
konusunda çalışmayı öğrendikçe süreklilik arz 
etmektedir. Gelecekte pek çok sürecin tek bir 
entegre süreçte birleştiği tedarik zincirine yönel-
ten neden, bilgisayar teknolojisindeki gelişim, 

iletişim teknolojisi, kısacası bilişim teknolojileri 
devrimidir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Purpose: All enterprises which are active in the world that affects the probability are part of a system 
that covers them. They are an element in its linking of these systems on the suppliers that they 
supply, on the inputs and outputs of the functioning of the supply chain, including their transmission 
customers. All enterprises operating in the sector on the supply network to bring this functionality 
specified on the square. Here, the main aim of this network is to provide value to the customer is 
the management of information management and knowledge management use the necessary and 
important waypoint. In today’s world, businesses are able to continue their existence alone is extre-
mely difficult. The ultimate success and integration with other members can show the whole supply 
chain in the chain as a member and co-ordination depends on their ability to manage the potenti-
al. Supply chain includes enterprises located in large part in obtaining raw materials , raw materials 
output and convert the resulting products also distribute to retailers must act on the agreement. An 
integrated supply chain system as expressed in the timing of the process is a series of interrelated 
rest is concerned. The time -based supply chain performance of information technologies, develop-
ment methods and processes is thought to be enhanced by the interaction of these methods. In this 
study we have done for this context the supply chain management concept , to provide enterprises 
with supply chain structures in information technology it is targeted to be successful and theoreti-
cal investigation of the integration of these. Method: The above mentioned purpose, the scanning 
and detection method using welding work is carried on in the supply chain, has been working on 
information and communication technology studies. Results: Develop methods of work processes 
with information technology studies in the mutual interaction between the relevant and that would 
rise to the performance of the supply chain based on time in the implementation of them together 
is seen. Develop methods and processes that the customer has a positive impact on the information 
technology focus study conducted studies on the organizational benefits of information technology 
are seen. Boosting the performance of the supply chain for many information technology used to is 
their ERP (Enterprise Resource Planning), AU (Automatic Identification Systems), material handling 
systems, cellular telephones, radio frequency systems, satellite systems, video conferencing tools, 
office and fax systems, data base, EDI (electronic Data Interchange), LAN (Local Area Network), 
barcodes, fiber and optical systems, cm (Computer Integrated Distribution systems), POS (Point 
of Sales systems), electronic ordering systems, expert systems, and so on. It may be listed on the 
form. Some researchers on the internet to the specified these technologies, intranets, extranets, CAD / 
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CAE / CAM (Computer Integrated Design Engineering Manufacturing), FMS (Flexible Manufacturing 
Systems), MRP (Material Requirement Planning) and robots are included. Enterprises increase their 
use of information technology and the level of method development processes, human resources 
and facilitate the maximum level of utilization of organizational resources. For this reason, in view 
of information technology due ornaments and method development processes as key performance 
indicators, and they thought the provider rather than increase the performance of these supply chains. 
Besides this, information technologies, are key factors that enables reconfiguration of processes. Supply 
chain performance of themeasurement of time based on the Studies of information technology and pro-
cesses development methods examined inthe studies made with its work is seen more intense. The 
studies managers accurate information right time and by providing the acquisition in place physi-
cal flow help oursoftware and enterprises logistics operations and strategiesbetween the connection of 
the hardware technology brisk is seen. In this context, it is seen to those vital enterprises of information 
technology on the entire logistics capabilities. Relevant made in the studies time-dependent performan-
ce variables, reduction of production lead time, to increase thedelivery speed, acceleration of product 
cycles competence,demand the fastest way you can reply, resupply time will be reduced and of the 
time to respond to customer demand has been determined to be reduced. The aim with the performance 
of time-based variables, cycle times are reduced is the disposal of waste in the supply chain sources. In 
this context, the disposal of a waste product to be made at every stage takes place with the delivery 
of the basic altered. Hence the launch of a new product, production lead time, delivery rate anddurati-
on answering customer demand can provide a lot ofelements in the development of such criteria contain. 
Results: The supply chain as a result of information and communication technologies is a scan of 
literature mentionedsynergistic effect between.
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or other authorities can impose sanctions on our journal concerning this matter. Our journal is 
a media organ with printed and online versions. As a material incorporating academic studies, 
it is a social organ offering social service to the institutions and individuals carrying out scien-
tific researches. Our journal is a free journal and doesn’t have to send a written material to any 
author or authors. The submissions accepted in our journal and approved for publication are 
sent to edit for layout in line with the journal’s publication principles and spelling rules and it is 
uploaded to the system. Author/authors and readers can download the volume from the system. 
Layout is conducted by the author on the basis of the sample article.



YAYIN İLKELERİ

1. UHPAD “Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi” 4 ayda bir 
yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel 
durumlarda ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide Pazarlama ve Pazar Araştırmaları ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, 
bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış 
olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göster-
mesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişkin bir dile 
sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine 
sahip olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, önsözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem 
süreci başlatılmaz.

4.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir. 

5. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi örnek makaleye uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içeri-
sinde kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. 

7.Sosyal bilimler içerisine giren ve kapsayan çalışmalarda mutlaka jel kodu veya alt jel kodu 
bulunmalıdır. Jel kodu bulunmayan çalışmalar hiç koşulda kabul edilmez edilemez. 

8. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olma-
masına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklan-
maz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner 
nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

9. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin 
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması duru-
munda ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazar-
dan sadece üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleş-
tirilmemiş ise yayın sistem tarafından reddedilir.

10. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.



11. Dergimizin yayın dili Türkçedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan ça-
lışmalar İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma 
hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde 
etkili olamaz.

12. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında ya-
yınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

13. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, 
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayın-
lanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir 
ve hakem sürecine alınır.

14. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağ-
layacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci baş-
latılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

15. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, 12 Punto ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er 
cm’lik boşluklar olmalıdır. 

16. Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemelidir. Ekler buna sayfa 
miktarına dahildir. Web sitesine yüklenmiş örnek makale formatı dışına çıkılmamalıdır. 

17. Türkçe yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 3-7 anahtar 
sözcük(ler) yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (key-
words) de bulunmaktadır.

18. İngilizce yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler 
bulunmalıdır.

19. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edil-
melidir.

20. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın 
akademik ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta 
adresi de bulunmalıdır.

21. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

22. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.



23. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

24. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir 
yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu 
şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

25. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazı-
larının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını 
onaylarlar. 

26. UHPAD “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. 
Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşı-
lığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı 
dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için 
basım evimin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan ücret 
talep edilebilir. 

27. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendi-
rilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 

28. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştır-
malarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklen-
mesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NU-
MARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” 
kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda der-
gimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu 
konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi 
bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu 
konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, ha-
kem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. 
Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. 
DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR 
DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAK-
LARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR. 

YUKARIDA BELİRTİLEN 28 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 



YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1. UHPAD “International Refereed Journal of Marketing and Market Researches” is an 
international refereed journal with an academic and scientific attributions published in every 
4 months. However, the journal holds the right to publish interim issues on special occasions. 
 
2. Scientific and original studies related to Marketing and Market Researches are included in 
the journal. The papers must be written with scientific concerns, should contribute to the field, 
indicate the important resources as references, not be written with prejudice, not include motto-
like sentences, and have an advanced language. They should also have one of the qualities of 
scanning, research and developing from a notice.

3. Referee evaluation process isn’t initiated for the studies not complying with the publication 
principles of the journal, without references, prefaces or abstracts.

4. In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as 
addressee.

5. Sources used should be prepared in accordance with the publication template of our journal. 

6. Regulation and should be prepared in accordance with the sample article placement of the 
study, in representation of the resource studies should be regulated in this way.

7. Jel code or sub-jel code must be present in studies of social sciences. Studies without jel co-
des are accepted under no circumstances. 

8. Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation. 
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Bo-
ard changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. Referees 
of interdisciplinary studies are ascertained according to their expertise.

9. Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the re-
feree evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Pub-
lishable”, a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation can be 
demanded. Only three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to 
be done in three times, the submission is rejected by the system. 

10. Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version 
of the paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted 



properly, the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the 
prescribed time are not taken into the publication list.

11. The publication language of our journal is Turkish. However the studies prepared in diffe-
rent conditions and principles can be accepted in English. In this case, the publication board 
unilaterally bears the right to use initiative or reject. The author in question cannot be effective 
on our journal.

12 The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t 
published in another place or not in evaluation process for publication at that time.

13. Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, 
conferences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on 
condition that they weren’t published in another journal before and they comply with the article 
formats and contents.

14. Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and refe-
ree evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its transla-
tion is thought to contribute to the field. But there is a limited number of translations allowed 
for each volume. Original texts are preferred.

15. Submissions to the journal must be written in MS Word Program, with 12 pt Times New 
Roman and single line spacing. There must be 3 cm margins in all sides of the page. 

16. Entries must be in the range of 15-20 pages, should not exceed 20 pages. Annexes to this 
page is included in the amount. Examples have been uploaded to the Web site article format 
should not be exceeded.

17. For papers in Turkish, there must be an English abstract no more than 100-150 words and 
3-7 key words below the abstract. 

18. For papers in English, there must be a Turkish abstract no more than 100-150 words, title 
and key words. 

19. The scope of research, its purpose, method, results obtained and subject should be shortly 
indicated in the abstract.

20. Name(s) of the author must be indicated on the cover page. Academic title of the author, 
name of the institution where s/he works, address, work and mobile phone, fax number and 
e-mail must exist on the cover page.

21. The decision to publish the papers belongs to editor-in-chief. The evaluation of editor-in-
chief about the paper are sent together with the referee report within the shortest time.



22. Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published.

23. The whole responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s).

24. Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of 
the each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for 
the copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts 
these conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right 
of opposition.

25. Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases 
bearing a non-commercial character with the purpose of supporting national and international 
academic knowledge sharing. 

26. UHPAD “is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed ver-
sion. Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost 
of the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to 
any institution or individual. Annual fees for the studies sent to our journal should also be paid 
to the printing company. The fee is received as based on only the expenses paid by the journal 
to the printing company for the annual printing and other expenditures. Authors can also be 
demanded fees for journal expenditures if necessary. 

27. The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not 
evaluated within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different 
referee. 

28. Author(s) are required to write the necessary information in “ETHICAL BOARD INFOR-
MATION OF REPORT” part while uploading the article to the system with “DATE” and “IN-
FORMATION of REPORT -REPORT NUMBER” as given by the ETHICAL BOARD if the 
studies require ETHICAL BOARD report and have “EMPIRICAL”, “CASE” and “CORPO-
RATE” content. Our journal doesn’t bear any responsibility in case of a possible negative situ-
ation and deficiency within the framework of national or international rules of law. The whole 
responsibility belongs to the author(s) in this sense. If formal information regarding the report 
of ethical board and research exist, they must be inserted while uploading the study to the 
system. In this regard, editors of the journal, system editors, editorial board, publisher, execu-
tive editor, referee board and the other referees conducting evaluation bear no responsibility. 
Author(s) are responsible for any material, moral and legal negative situation that may occur.

IN CASE OF ALL KINDS OF MATERIAL, MORAL AND LEGAL SITUATION “PROB-
LEM”, OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS IN NATIONAL 
AND INTERNATIONAL TERMS. ABOVE-MENTIONED 28-ITEM PUBLICATION PRIN-



CIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE CONSIDERED AS ADOPTED BY 
THE AUTHOR OR AUTHORS INCLUDED IN THE SYSTEM. NONE OF THE AUTHORS 
HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLICATION PRINCIPLES. OUR JOURNAL 
HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLICATION, EVALUATION or DENIAL OF 
THE PUBLICATION PRINCIPLES and PAPERS. THIS RIGHT CAN NOT BE CHANGED 
NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE 
ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN THE FRAMEWORK OF RELEVANT 
RULES AND LIABILITIES AGAINST THE AUTHOR/AUTHORS ACTING OUT OF THE 
FRAMEWORK OF THE RELEVANT PRINCIPLES or RULES. EVERYBODY INCLUDED 
IN THE SYSTEM ACCEPTS THESE RULES IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. 

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türkçe 
özet şeklinde yer alır. 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda 
bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böy-
le bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedi-
lir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek is-
teme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve 
gizli tutulur. 

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret 
alır. 

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve 
açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul 
etmez. 



13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 

tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 

bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu 

işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı 

ile dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki 

ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre 

uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, ma-

kaleyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan so-

rumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışın-

daki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 

17.Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimi-

zin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 

süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 

dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 

Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi ya-

pılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir 

yaptırım hakkına sahip olamaz. 

20.Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime 

sayısı 3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 20 sayfa olmalıdır. Özet Türkçe ve İngilizce ol-

mak üzere 100 ile 150 kelimeden oluşturulmalıdır. Dergimizin yazım şekli TIMES NEW RO-

MAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1 tir. Çalışmanın konu başlığı 14 punto ve kalındır. Yazar 
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